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Förord 

Richard Broberg avled den 5 mars 1988, innan tryckningen av denna bok 
var avslutad. Den 1 juli 1974 fick jag förmånen att i tjänsten börja 
samarbeta med Richard, ett samarbete som fortsatte även sedan han 
pensionerats. Vi hade många och långa överläggningar om olika ärenden 
som rörde verksamheten vid Dialekt- och folkminnesarkivet, särskilt då 
naturligtvis insamlingen av material från Richards hemlandskap 
Värmland och bearbetningen av detta. Till det hörde de värmlandsfinska 
samlingarna, och när Richard, som ju själv var ättling av finska invand-
rare, kom in på det ämnet, blev han särskilt vältalig. Det var en stor 
upplevelse att höra honom berätta om finnbygderna och deras inbyg-
gare, om finska ortnamn i västra Värmland och om de rön han under en 
livslång forskning i arkiven och ute i bygderna gjort om hur invandringen 
gått till. Men han talade inte bara om finnarna i Värmland. Efter ett 
besök i gränstrakterna mellan Gästrikland och Dalarna kunde han ha 
mycket att säga om vad han lärt om de minnen som finns av dessa 
trakters finnbebyggelse. Han kunde också berätta om en dom på 1600-
talet som förbjöd en finne att svedja intill ett av Leksands fäbodställen. 
Inom böndernas intresseområden fick finnarna inte slå sig ned. I Siljans-
dalen, där skogarna helt utnyttjades som betesmarker, fanns det därför 
inget utrymme för dem. På liknande sätt förhöll det sig också i norra 
Klarälvsdalen, vilket framgår av Richards redogörelse i denna bok. Att 
ha Richard med i bilen på en resa från Uppsala till Värmland var oerhört 
lärorikt. Utefter vägen genom Mälarbygderna kunde han peka ut gårdar 
som på 1500-talet innehafts av finnar, och när vi kommit in i Värmland 
blev naturligtvis informationsflödet särskilt rikligt. 

Mina erfarenheter skiljer sig säkert inte i princip från andras som varit 
tillsammans med Richard och som fascinerats av de glimtar han givit från 
sitt forskningsområde. Alla har vi också undrat över när vi skulle få se 
resultaten av hans forskning i tryck. Visst har han publicerat delresultat i 
olika sammanhang. En förteckning över den utgivningen fr. o. m. 1952 
finns i slutet av denna bok, s. 148 f. Men vi visste att Richard arbetade på 
en fullständig redogörelse för den finska invandring som skett till meller-
sta och södra Sverige allt sedan medeltiden, och vi har otåligt väntat på 
denna. Det är därför en stor glädje för redaktionen för Svenska landsmål 
att som bilaga till årshäftet 1988 kunna publicera Richard Brobergs bok 
om den finska invandringen. Boken utges också i en särskild upplaga 
av Föreningen för Värmlandslitteratur i Karlstad. 



Fotografierna i boken har Richard Broberg själv tagit. Hans manu-
skript har inför tryckningen genomgåtts av Svenska landsmåls redak-
tionssekreterare förste arkivarie docent Maj Reinhammar, som även 
svarat för korrekturläsningen och tillsammans med byråassistent Eva-
Lott Nilsson upprättat registren. Kartorna har ritats av byråsekreterare 
Inga-Lill Druvaskalns och översättningen till engelska av sammanfatt-
ningen har gjorts av translator Martin Naylor. 
Uppsala i mars 1988 
Erik Olof Bergfors 



Medeltida invandrare 
Sedan Finland hade införlivats med och blivit en del av det svenska 
riket, vilket i viktiga delar skedde under ett århundrade från mitten av 
1100-talet, förelåg förutsättningar i praktiskt taget alla avseenden för ett 
livligt och fredligt folkutbyte mellan de olika riksdelarna. Hur snart och i 
vilken utsträckning som Sverige under denna tidiga del av medeltiden 
fick mottaga finska invandrare, kan icke klarläggas med några säkra 
historiska uppgifter och undandrager sig därför vårt bedömande. Det kan 
givetvis ha tagit sin början ganska snart efter den uppkomna samhörighe-
ten med Sverige, men härom kan icke antagas än mindre fastställas 
någon viss tidpunkt. Det saknas sålunda även alla bevis för äldre åsikter 
om finska inflyttare redan på 1100-talet eller det följande århundradet 
och naturligtvis helt uteslutet rimliga stöd för teorier och av dessa 
betingade traditioner om finnar som landets urbefolkning. Däremot kan 
påvisas en begynnande medeltida förekomst av finnar i Sverige åtmins-
tone från och med 1300-talet, vilken fortsätter i ökande grad under den 
senare delen av medeltiden. Uppgifterna härom bildar ett delvis relativt 
sprött material av skilda källor huvudsakligen från det centrala Sverige, 
närmast mälarområdet och framför allt Uppland, i mindre omfattning 
även från Södermanland, östra Västmanland och södra Dalarna. Övriga 
förefintliga belägg avser Närke, Västergötland, Östergötland och Små-
land, som med år 1338 kan redovisa det äldsta från medeltid.' 

Av uppgifterna härrör det övervägande antalet, eller omkring 85 pro-
cent, från städer, till allra största delen från mälarområdet, först och 
främst från Stockholm och Arboga. Det största antalet finnar, flera 
hundra personer, träffas i Stockholm lätt åtkomliga i de äldre stadsböc-
kerna från och med 1420-talet. Därnäst i tur kommer Arboga med 134 
personer från 1451 till medeltidens slut. Bortsett från Kalmar och Jönkö-
ping, som tillhopa kan uppvisa ett antal av cirka 20 finnar från och med 
resp. 1412 och 1456, finns det från sex andra städer endast ett mindretal 
uppgifter, av vilka de flesta, eller sex stycken, härrör från Uppsala, den 
äldsta om Sueno finne från år 1360.2  Övriga städer med enstaka belägg är 
Linköping (1350), Strängnäs (1386), Sigtuna (1399), Nyköping (1407) och 
Enköping (1475). Av finnarna i städerna återfinnes de flesta som dräng-
ar, lägre hantverkare, fiskare, åkare, härbärgerare osv, eller som inneha- 
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vare av lägre uppdrag i stadens tjänst. Endast i enstaka fall har de nått 
någon högre post i stadsstyrelsen, såsom rådman eller kämnär (hand-
havare av vissa göromål i stadens rättsskipning och förvaltning). I rela-
tivt många fall har de vunnit burskap i staden, så t. ex. omnämnes från 
Arboga finnar som borgare till ett antal av 39,5 procent av den finska 
befolkning som kommer till synes i stadsböckerna, dvs. de böcker som 
stadsmyndigheterna förde över sina ämbetsgöromål. Med hänsyn till de 
arkivalier, som lämnar oss de flesta upplysningarna om det finska insla-
get i städerna, nämligen tänkeböckerna, som huvudsakligen innehåller 
protokoll över vid rådhusrätten avdömda mål, är det också naturligt, att 
vi får kännedom om ett stort antal finnar på grund av begångna brott och 
oegentligheter av skilda slag. För Arbogas vidkommande är detta fallet i 
32 procent av samtliga uppgifter om finnar, och något liknande torde 
förhållandena te sig även beträffande Stockholms finska befolkning. 
Även om denna siffra i och för sig kan synas hög, så torde den ändock 
icke komma att bedömas som påfallande hög till finnarnas nackdel vid en 
jämförelse med motsvarande sociala skikt inom den svenska stadsbe-
folkningen vid samma tid. 

Den medeltida finska invandringen till landsbygden är starkt koncen-
trerad till de östra delarna av området norr om Mälaren, dvs, centrala 
och södra Uppland samt angränsande delar av östra Västmanland. I 
kyrkliga jordeböcker och räkenskapsböcker liksom i en del andra hand-
lingar av likartat slag träffas här ett relativt stort antal finnar bosatta i 
centrum av Uppland kring Uppsala, i området mellan denna stad och 
huvudstaden samt i trakten kring Enköping. I ett par handlingar avseen-
de Uppsala domkyrkas gårdar och domäner, nämligen en räkenskapsbok 
från 1480-talet3  och en jordebok för åren 1504-1509,4  träffas sålunda 16 
som finnar angivna personer, därav icke mindre än 10 stycken under ett 
enda år, 1505. Av övriga kyrkliga handlingar av likartat slag bör vidare 
främst nämnas en viktig och innehållsrik räkenskapsbok för Funbo 
kyrka berörande tiden från 1385 till och med 1483,5  som bland bönderna i 
denna och närliggande socknar upptager 13 finnar. Av de finska personer 
som träffas i dessa och andra likartade handlingar — däribland även en 
adlig uppbörds- och räkenskapsbok från år 1480-81 för ett gods på 
Färingön (nuvarande Svartsjölandet),6  en anteckningsbok av kyrkoher-
den Hans Johannis i Skå i samma område, en kyrklig räkenskapsbok för 
Hammarby kyrka åren 1478-987  m. fl. handlingar — är nära nog alla 
landbönder på kyrkans och undantagsvis på frälsets gårdar. Även de 
som icke uttryckligen med t. ex. beteckningen coloni eller på annat sätt 
klart förts till denna grupp, synes med undantag för ett mindre antal 
personer, som kan hänföras till tjänste- eller arbetsfolket, ha varit täm-
ligen välsituerade och kan ha utgjorts av landbönder eller självägande 
bönder. Detta torde även ha varit fallet med de finnar som träffas i en 
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namnlängd, huvudsakligen från 1400-talet, med rubriken Nomina bene-
factorum defunctorum (Namn på döda välgörare), vari är förtecknade en 
stor mängd personer, vilka lämnat gåvor till ett gille, som förmodligen 
stått i något samband med den ryktbara offerkällan i Svinnegarn.8  Bland 
givarna som är hemma från alla delar av landet men talrikast från 
Uppland, är alla samhällsklasser företrädda, präster, frälsemän, borgare 
och i synnerhet bönder. Det torde vara rimligt att antaga, att de finnar 
från Uppland, tolv till antalet, som inrymmes bland givarna, i likhet med 
dem bör ha haft en förmögenhetsställning som satt dem i stånd att ge 
gåvor som var värda att bevara i minnet. En sådan ställning kan knap-
past antagas ha tillkommit flera än ett fåtal av de inkomna finnarna. Att 
det i dylikt sammanhang ändock framträder förhållandevis många finnar 
som hört hemma i landskapet, låter antyda, att hela antalet finnar inom 
området bör ha varit relativt stort. Ett antagande med denna innebörd 
understödes ytterligare även av det förhållandet att nästan alla återfinnes 
inom ett så begränsat område som enköpingstrakten — tre finnar från 
Svinnegarn, en från vardera Biskopskulla, Bro, Litslena, Simtuna, 
Sparrsätra och Vårfrukyrka och en från det närbelägna Målhammar i 
Björksta i Västmanland, alldeles invid landskapsgränsen. Övriga två 
finnar hör hemma i Sånga i södra och Altuna i nordvästra Uppland. 
Förmodligen har ifrågavarande på landsbygden bosatta finnar varit land-
bönder eller möjligen även i några fall självägande bönder. 

Om vi till denna kategori av finnar lägger ett antal som förekommer i 
diverse smärre räkenskaper av olika slag och personer som i varierande 
sammanhang är nämnda i Stockholms stads tänkeböcker, kommer vi 
upp till mer än ett 50-tal finnar, som säkert kan fastställas ha hört hemma 
på Upplands landsbygd under medeltiden. Siffran kan med fog beteck-
nas som överraskande stor med hänsyn till det sparsamt förekommande 
källmaterialet, och framför allt vid jämförelse med förekomsten av finnar 
på landsbygden i övrigt under samma tid.9  Sett mot den bakgrunden 
börjar Uppland faktiskt att avteckna sig som ett begynnande invand-
ringsområde för folk från Finland. Ett liknande förhållande råder även 
beträffande ett från Uppland av skogsbygder avskilt område av Svea-
land, nämligen sydöstra Dalarna. Här träffas under 1400-talet en grupp 
på åtta finnar — en uppgift om en nionde kan säkert avse någon viss av 
dessa — som är spridda utom i Stora Kopparberget även i de till detta mer 
eller mindre anslutet belägna socknarna Garpenberg, St. Tuna, Bjursås, 
St. Skedvi och Torsång. Flera av dessa personer är inbegripna i jord- och 
hyttaffärer och deltager utan tvivel i bergsbruket, i ett par tre fall 
säkerligen som bergsmän. Förekomsten av denna ifråga om det påfallan-
de läget och den särartade sysselsättningen speciella grupp av finnar kan 
betraktas som förebådande en kommande större finsk inflyttning till 
bergslagsbygderna. Att en invandring till Bergslagen försiggått redan 
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tidigt under medeltiden kan för övrigt med viss säkerhet anses som 
bestyrkt av den tidigaste av de berörda uppgifterna, enligt vilken en Olof 
Finne år 1402 avstår alla anspråk på Finnhyttan i Garpenbergs socken, 
som försålts av hans broder Peter Eskilsson.1°  

Uppgifterna om landsbygdsfinnar i övrigt utanför Uppland och dit 
anslutna bygder vid Mälaren i östligaste Västmanland är ganska spar-
samma och lämnar endast sporadiska belägg från det centrala Svealand 
i Närke (Kumla 1515)11  och Södermanland (Salem 1459, Sonmda 1498) 
och från Götaland i Östergötland (Skeppsås 1384,12  Kvillinge 1474), Små-
land (Björkö 1338) och Västergötland (ang. jordaffärer i Dalum 141513  
och Gökhem 1489) samt i Bohuslän där en Paeter Finnae och hans 
hustru år 1400 säljer jord i Tegneby på Orust. 

Om vi till sist summerar våra uppgifter om finska invandrare under 
medeltiden till städer och landsbygd i vårt land, kommer vi fram till ett 
antal av bortåt 600 personer, en icke föraktlig siffra, om vi betänker det 
begränsade och relativt ensidiga källmaterial som stått till vårt förfogan-
de. Ett betydligt större antal finnar bör också ha förefunnits inom 
Sverige under denna period, eftersom föga upplysning står att få om de 
grupper av befolkningen som icke nådde upp till skattebetalande skikt 
inom samhället, såsom torpare, drängar och annat arbetsfolk. I dessa fall 
står upplysningar att få nära nog uteslutande i den mån de givit genljud i 
tidens brottmålsannaler, och detsamma gäller beträffande förekomsten 
av kvinnor, vilka otvivelaktigt bör ha varit ganska talrika, även om de 
icke kan antagas ha varit lika många som de invandrande männen. 

Understundom träffas också medeltida ortnamn, som säkert hör sam-
man med folknamnet finne och gör en antydan om förekomst av finnar, 
som vi icke har några andra upplysningar om. Men hur man än bedömer 
den medeltida invandringen, såsom betydande eller ringa, finns det 
starka skäl för att icke föra den ur diskussionen som varande alltför 
ofullständigt klarlagd. Bortsett från att den ensam för sig bör ha sin plats 
i studiet av befolkningsförhållandena i vårt land under medeltiden, bidrar 
den till att sprida ljus över förbindelserna mellan de båda riksdelarna, 
Sverige och Finland, under perioden, och den förebådar och belyser 
därjämte den följande större invandringen från öster under det första 
skedet av nyare tiden. 

Västfinnar i Sverige under 1500-talet 
Invandringen österifrån till mellersta Sverige under den nyare tidens 
första skede framstår som en nära nog direkt fortsättning utan avbrott på 
medeltidens avslutande migrationsrörelser. Egentligen föreligger, såvitt 
man kan skönja, knappast någon annan viktig åtskillnad än en ökande 
omfattning och den klarare inblick i händelseförloppen som förmedlas av 
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ett rikare källmaterial än medeltiden kunde erbjuda. Under Gustav Va-
sas regeringstid avtecknar sig denna inflyttning jämförd med medeltidens 
som påfallande stor, samtidigt som dess karaktär och inriktning till de 
centralsvenska landskapen framträder allt klarare, främst till följd av den 
av Gustav Vasa förbättrade och delvis nyordnade kamerala redovisning-
en. Framför allt får man härigenom en omfattande och relativt lättill-
gänglig redovisning av tusentals finnar, som inkommer främst under 
1540- och 1550-talen. Efter denna tid avtager antalet finnar i de olika 
längderna påtagligt under de följande årtiondena fram till 1570-talets slut. 
Under perioden från och med 1530-talets mitt framträder nu Uppland 
alltmera med en synnerligen tät förekomst av finnar som det utpräglade 
invandringsområde som började avteckna sig under medeltidens senare 
skeden. I ej mindre än 122 av landskapets socknar träffas här betydligt 
över 400 finnar, huvudsakligen i landskapets södra, sydvästra och cen-
trala härader. Inom detta område med dess 95 socknar, inberäknat 
socknarna i Färentuna härad, som omfattar öarna i Mälaren väster om 
Stockholm från Lovön till och med Adelsön, saknas uppgifter om finnar 
endast i fem mindre socknar. Här kan finnarna uppgå till mellan fyra och 
fem procent av hela den skattebetalande befolkningen, vilket till exem-
pel är fallet med 4,4 procent under ett enda år i början av 1540-talet i 
Trögds härad utmed Mälaren öster och sydost om Enköping. Utanför 
den anförda tätare koncentrationen av finnar avtager uppgifterna om 
förekomst snabbt såväl åt norr som österut mot Roslagen, dock med 
visst undantag för ett stråk genom Rasbo härad och delar av det stora 
Olands härad. Nästan alla finnar inom området är bönder och träffas i 
byarna mitt uppe i den gamla kulturbygden, ett 30-tal som självägande 
skattebönder och huvudparten av de övriga som landbönder (dvs. arren-
datorer) på kronans, kyrkans och frälsets gårdar. Endast ett mindre antal 
angives vara torpare, men oskattlagda sådana torde även finnas i de 
grupper, om vars ställning inga uppgifter lämnas i längderna. Givetvis 
döljer sig bland dessa senare en del husmän och annat tjänstefolk av 
finsk härkomst vid de större gårdarna, men av uppgifternas art kan man 
få intrycket att åtskilliga även av dessa personer varit landbönder. 

Utanför Uppland företer 1500-talets invandring ungefär samma sprid-
ningsbild som den medeltida, egentligen med enda skillnaden i tätare 
förekomst av finnar och en något vidare utbredning. I rikets centrala 
delar är sålunda finnarna ganska talrika med åtminstone ett 40-tal finnar, 
landbönder och andra, i jordbruksbygderna utmed Mälaren i östra Väst-
manland och i ett område innanför detta, i bägge fallen i nära kontakt 
med den kraftiga utbredningen i sydvästra Uppland. På liknande sätt 
ansluter sig utbredningen på den södra mälarstranden till strandbygder-
na kring städerna Torshälla, Strängnäs, Mariefred och Södertälje. Finn-
befolkningen i Södermanland, som är lika talrik som den västmanländ- 
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ska, består till synes nästan uteslutande av jordbrukare, främst bönder 
och landbönder, och är dessutom spridd företrädesvis i landskapets 
sydliga delar utmed kusten. Även i Östergötland träffas talrika finnar 
som landbönder och skattebönder i landskapets centrala jordbruksbyg-
der och som borgare eller skattebetalare i städerna Norrköping, Linkö-
ping, Motala och Vadstena. I den sistnämnda staden finner man många 
finnar även i Vadstena klosters uppbörds- och utgiftsbok för åren 
1539-68; så omnämnes exempelvis sju stycken finnar som vedhuggare 
året 1568. Liksom fallet var under medeltiden förekommer nu finnar 
även längre söderut i Småland, dels som borgare i Jönköping och framför 
allt i Kalmar, och dels som bönder på landsbygden ända ned mot 
blekingegränsen. Ett par bönder träffas till och med i Köpings socken på 
Öland, vilket kan ses som en ganska naturlig förmedling från den ständi-
ga förekomsten av finnar i Kalmar. Västerut från Mälardalen träffas 
under 1540- och 1550-talen i Närke, där de medeltida uppgifterna var 
ringa, mer än 20-talet finnar i Örebro och landskapets centrum, och 
under samma årtionden har sex invandrande finska bönder nått ända ned 
i Västergötlands centrala jordbruksbygder. 

I de svenska bergslagerna börjar finnarna bli ganska talrikt represente-
rade under denna invandringsperiod. I Dalarnas bergslag, där vi under 
medeltiden fann en mindre grupp finnar i trakten kring Stora Koppar-
berget, är de nu spridda i hela det sydöstra bergslagsområdet av landska-
pet. Härifrån upptages i skattelängderna för åren 1538-52 ett 60-tal 
finnar, av vilka de flesta är bergsmän och de övriga brukare av hyttdelar, 
dagakarlar osv., som har att erlägga skatt. Finnar uppträder nu också 
som bergsmän i Gamla Norbergs bergslag i nordöstra Västmanland 
liksom även i Nora och Lindes bergslager vid landskapets västra gräns. 
Finnar har på detta avsnitt också nått så långt västerut som över värm-
landsgränsen och in på Värmlandsberg, där landskapets första till nam-
net kända finska invandrare redovisas i 1540 års jordebok nämligen Erik 
och Mårten ffinne, som detta år betalar järnskatt vid Saxåhyttan. Ytterli-
gare en person upptagen i jordeboken detta år, bergsmannen vid Har-
borshyttan Björn Sarue, har ansetts vara av finsk börd (jfr fl. sarvi, 
värml.-fi. sarv 'horn') och därmed även räknats höra till Värmlandsbergs 
första finska inflyttare. En stor och viktig grupp av bergslagsfinnarna 
utgör slutligen de finnar som deltar i arbetet vid den av Gustav Vasa 
högst omhuldade Sala silvergruva som under hans regeringstid var 
givande i en grad som sedermera aldrig återkom. I räkenskaperna från 
denna gruva finnes i längderna över gruvfolket ända från år 1533 och 
särskilt fram till år 1571 en redovisning av åtskilligt finskt arbetsfolk. 
Dessa personers finska ursprung meddelas på olika sätt: enklast med 
uppgiften från Finland, vidare med gängse beteckningar som finne eller 
ibland tavast, med angivande av hemsocken i Finland eller också med 
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återgivande av finska namnformer. Vi får sålunda i dessa längder mäng-
der av finska personnamn, tillnamn, öknamn m. m. tämligen bra återgiv-
na14 SOM t. ex. Hirffue Matz, Michill Hiiska, Minck, Laulapä, Rauta-
pundar, Jöran Honck, Kattelayn, Kyllemees, Herkenpoyca, Torfuasotta 
osv. I namnlängderna träffas även den finne som omnämnes i en relation 
från bergskollegiet 1666 med beteckningen »Pää Pelle» eller »Hufwud 
Päär» såsom förman för finnar, som enligt sägnen skulle ha upptäckt 
gruvan på 1200-talet. Han återfinnes här i dessa längder från 1500-talet 
som bergsman under namnformer som Päiffue Pelle, Päywe Pär, Pää-
pells Jöran m. m., dvs, uttytt ungefär som »Goddag Pelle» osv, av 
hälsningsordet päivää, som han tydligen ivrigt nyttjat, här i en hop-
dragen form pää, som fattats betyda 'huvud', varför han i sägnen förlä-
nats rangen som huvudman för gruvupptäckande finnar 300 år tidigare. 
Traditionen har endast, som det ofta plägar ske, fått tidsbegreppen 
grumlade och förlagt hans livstid till en mera obestämd och avlägsnare 
tidsålder. 

Medeltidens och 1500-talets finska invandrare 
— härstamning och syftemål 
Invandringarna av finnar under medeltiden och 1500-talet före århundra-
dets avslutande decennier företer i alla avseenden en mycket stor sam-
stämmighet. Deras utbredningsområden är så likartade, att man närmast 
vill bedöma resultatet av 1500-talets immigration så som den framstår på 
kartbilden som en förtätning och fortsatt utvidgning av den tidigare. 
Själva karaktären av invandringarna är också i alla huvuddrag nära nog 
oföränderligt densamma i båda fallen. Till städerna och till landsbygden 
söker sig samma folkgrupper under 1500-talet, som man kunnat konsta-
tera vara i rörelse under medeltiden, nämligen hantverkare och arbets-
folk av olika slag, företrädesvis bönder, jordbruksarbetare och tjänste-
folk. Dessutom söker sig till bergslagsområdena hela tiden en allt strida-
re ström av gruvkarlar, hyttarbetare och yrkeskunnigt folk, som i många 
fall tar hyttor eller hyttdelar och blir bergsmän. Det är alltså under båda 
dessa invandringsperioder likartade folkskikt som är i rörelse i samma 
syftemål, varför man inte nödgas anlägga skilda bedömningsgrunder på 
spörsmålen om utvandringsorter och orsaker till utvandringarna. När det 
gäller härstamningen av det finska folk som genom dessa migrations-
rörelser framför allt nådde städer, jordbruksbygder och bergverk i rikets 
centrala delar och där fick arbete och hemvist, kan man utan någon 
ingående undersökning konstatera, att östfinnar, savolaxare och än 
mindre karelare, under inga förhållanden behöver föras in i diskussio-
nen. Under de tider som det här är fråga om hade karelarna delvis sina 
blickar riktade åt öster, och var delvis tillika med de expansiva savolax- 
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arna fullt upptagna av att med svedjebrukets hjälp erövra det inre 
Finlands vidsträckta ödemarker och hade inte den ringaste anledning att 
söka sig över till den västra riksdelen, innan detta väldiga värv var 
slutfört. Deras tur att vända hågen till skogsbygderna i väster för att söka 
orörda marker lämpade för nyodling skulle för savolaxarnas del komma 
först senare. Däremot talar alla fakta otvetydigt för att invandrarna varit 
västfinnar från de i mindre utsträckning delvis svenskspråkiga finska 
landskap, som vette mot vattnet, vilket mera förenade dem med än 
skilde dem från Sverige. Redan det förhållandet att de ofta tog tjänst som 
jordbruksarbetare eller att de som bönder bosatte sig i rikets viktigaste 
jordbruksområden visar på västfinsk förtrogenhet med svensk odlings-
teknik, även det ett faktum som utesluter de svedjebrukande östfinnar-
na. För västfinnar talar också den stora förekomsten av finnar i städerna, 
framför allt Arboga och Stockholm. Uppgifter om födelseort eller hem-
ort träffas rätt ofta och avser då socknar i västra Finland, som det vill 
synas med företräde för rent eller till övervägande del finskspråkig 
befolkning. 

En kartläggning av dylika orter i Finland, varifrån finnar i Stockholms 
stads tänkeböcker under medeltiden härstammar eller var de haft släk-
tingar eller andra förbindelser, berör heller inte någon finsk bygd belägen 
så långt in i det inre av Finland som öster om den stora sjön Päijänne. 
Finska personnamn i de medeltida tänkeböckerria är antecknade för 
drygt 60-talet personer och synes gemenligen vara av västfinsk typ; i 
varje fall meddelar de oss, att det är föga tvivel om att det rör sig om 
finskspråkiga personer. Detsamma torde man ha rätt att antaga, när 
finnen benämnes »tavast», alltså person från det finska Tavastland, 
vilket förekommer i ett 40-tal fall. Svårare är det däremot att avgöra, vad 
som avses med den ymnigt förekommande beteckningen »finne», t. ex. 
Olof finne, Påvel finne osv., som antecknats i de stockholmska tänke-
böckerna för medeltiden beträffande 260 personer, vartill kommer ett 
dussin av de likabetydande beteckningarna »finske» och »finska». Dessa 
personbeteckningar träffas givetvis ymnigt även fortsättningsvis under 
den här avsedda perioden av 1500-talet. Som helt osannolik kan man 
inte avvisa möjligheten, att ordet finne redan vid denna tid även kanske 
haft den i senare svenskt språkbruk vidare betydelsen 'man från Finland' 
och betecknat såväl finsk- som svenskspråkig person. Vid en jämförelse 
med beteckningar för övriga immigranter österifrån såsom ålänningar, 
nylänningar, tavaster och botnekarlar synes det dock vara mest sanno-
likt, att man med »finne» övertagit en benämning som avsett person från 
landskapet Finland, således motsvarande den finska benämningen 
»suomalainen» för person från landskapet Suomi (Varsinais-Suomi, dvs. 
Egentliga Finland). Tillnamnet Finne förekommer f. ö. under medeltiden 
och även senare i de svenskspråkiga bygderna i Finland som en språklig 
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distinktion gentemot den svenska befolkningen. Som ovan nämnts 
hänvisar också upplysningar om hemort främst till finskspråkiga socknar 
i västra Finland, och företagna undersökningar av ett relativt stort antal 
slumpvis utvalda namn utan dylika direkta uppgifter om härstamning har 
också med något enstaka undantag givit samma resultat. Helt klar står 
därjämte språktillhörigheten när beteckningen »finne» är förbunden med 
rent finska förnamn i fall som t. ex. Ante finne, Heyke finne, Mattis 
finne, Mikko finne, Nichu finne m. m. Omvänt föreligger ej heller något 
säkert bevis för att anteckningar av typiska svenska efternamn i tänke-
böckerna utan undantag avser svenskspråkiga personer. Tvekan kan i 
det avseendet föranledas bl. a. av uppgifter som t. ex. Thomas Anders-
son i Päyäkoste by i Kyrw socken, Oloff Olsson i Koro aff Tawasteland, 
Erik Olsson född i Töffuesaro m. fl. Till sist torde man som ett indirekt 
bevis för den finska härstamningen även få tolka svårigheten att leda i 
bevis, att »finnar» bland under denna tid i vårt land förekommande 
tjänstefolk, yrkesfolk och jordbrukare i någon avsevärd omfattning varit 
finlandssvenskan Det förefaller som om den svenska folkgruppen i 
Finland var relativt välbärgad, och därför icke hade lika stor anledning 
till emigration som den finska, vilken bevisligen i stor utsträckning levde 
under kargare näringsförhållanden och därav kommande knappa villkor. 

Beträffande orsakerna till dessa tidiga utflyttningar av finnar till Sve-
rige torde det knappast vara nödvändigt eller realistiskt att räkna med 
andra drivkrafter än sådana som under äldre tider med föga differentierat 
näringsliv sätter arbetsfolk i rörelse från rikets yttre delar in mot cent-
rum, nämligen divergenserna ifråga om tillgången på arbete och arbets-
kraft. Under hela den tidigare delen av 1500-talet är det särdeles påtag-
ligt, att som en följd av det obetydligt differentierade näringslivet till-
gången på arbetskraft var otillräcklig i rikets centrum, under det att 
överskott på densamma var rådande i rikets utkanter, dit även Finland 
hörde, och där arbetsmöjligheterna, framför allt för den finskspråkiga 
befolkningen, icke var tillräckliga. Följden härav blev en ström, tidvis 
även nära nog en transport, av arbetsfolk från de yttre provinserna till de 
centrala områdena, där tillfälle gavs till arbete och utkomst. Från Fin-
land förde den finska sjöfarten och allmogeseglationen oavbrutet skaror 
av arbetssökande till Stockholm och övriga mälarstäder för vidare be-
fordran ut till den omgivande landsbygden runt Mälaren. En stor del av 
dessa utgjordes av s. k. vinterliggare, dvs, finnar som kom över till 
Sverige på hösten och sedan under vintern sysslade med tröskning, 
vedhuggning och andra vintergöromål, varefter de återvände hem till 
Finland nästa vår. Åtskilliga av denna grupp liksom för övrigt av jord-
bruksarbetare, yrkeskunniga och det tjänstefolk som sökt sig över till 
Sverige, stannade dock kvar efter arbetssäsongens slut, tog torp eller 
arrenden, började som hantverkare, gick till bergverken osv, och blev 
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bofasta. Hur pass stadigvarande denna bosättning blev, är emellertid 
vanskligt att yttra sig om, då utvecklingen utan tvivel blev ganska 
olikartad inom olika grupper. Av de finnar som fick burskap i städerna, 
blev självägande bönder eller nådde en ställning som bergsmän torde 
huvudparten ha stannat kvar på sin nya hemort, något som också i 
åtskilliga fall utan svårighet kan konstateras. Betydligt mera svårbedömd 
är den labila grupp som utgöres av torpare och landbönder på kyrkans, 
frälsets och kronans gårdar. Enligt jordeböcker, mantalslängder och 
räkenskaper av olika slag förefaller den ha varit föga stationär. Vanligen 
kan man endast under några år eller högst ett decennium återfinna 
namnen fästade vid vissa torp eller gårdar, därefter försvinner de ur 
synfältet. Anledningen härtill kan i många fall helt enkelt vara bristande 
redovisning eller luckor i det kamerala materialet, som anställer stora 
svårigheter vid bedömningen av frekvensen av flyttningar mellan olika 
torp och arrendegårdar. 

En mycket viktig faktor som säkerligen starkt bidrager till intrycket av 
en relativt rörlig bosättning är också variationerna i sättet att benämna 
de finska invandrarna. En landbo som skrives som exempelvis Oloffinne 
kan efter endast något år heta Olof Nilsson el. dyl., varefter beteckning-
en finne till synes ej mera återkommer och i varje fall aldrig i den andra 
generationen. Om han bor kvar på samma gård, vållar detta förfarings-
sätt icke någon olägenhet, men om han flyttar till en annan arrendegård 
eller blir självägande bonde, har man knappast någon möjlighet att längre 
kontrollera hans existens. Denna egenhet är särskilt kännetecknande för 
de kamerala handlingarna från rikets centrala landskap. Det vill synas, 
som om man använt beteckningen finne för nyinflyttad finne, men att 
den rätt snart kommit ur bruk, i den mån personen ifråga blivit acklimati-
serad och upptagen i bygdegemenskapen. Vad slutligen beträffar det 
finska tjänstefolket torde huvudparten relativt snart ha återvänt till 
hemorten, men ganska många stannade säkerligen kvar till följd av 
giftermål med tidigare inflyttade finnar eller med den svenska befolk-
ningen. Att så skett kan i en mängd fall konstateras under senare skeden 
av samma immigrationstyp, varför man kan våga antaga en liknande 
utveckling även för tidigare perioder, då tillgängliga källor har föga att 
förmäla härom. 

Den finska invandringen till Sverige under 1500-talet och företrädesvis 
under Gustav Vasas regering var också en folkförflyttning inom riket, 
som på allt sätt hade statsmaktens stöd och gillande. Detta bekräftas 
med all tydlighet av de många uppgifter i Gustav Vasas registratur, där 
konungen rekvirerar och dirigerar finskt arbetsfolk till kronans gårdar 
och bergverken. I hans brev och åtgärder återspeglas ganska klart den 
otillfredsställande fördelningen i riket av arbetsmöjligheter och tillgång 
på arbetsfolk, samtidigt som gång på gång även framlyser hans uppfatt-
ning om finnarna som duktiga arbetare och önskvärdheten av att till 
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rikets fördel på bästa sätt nu nyttja överskottet på arbetskraft i Finland. 
En olägenhet, som han därför först och främst ville råda bot på, var 
finnarnas vana att i stor utsträckning söka sig arbete och utkomstmöjlig-
heter söder om Finska viken. I stället sökte han med såväl goda ord som 
påbud dirigera det finska arbetsfolket över till Sverige, där det mer än 
väl behövdes. I brev efter brev tillhåller han därför sina fogdar att icke 
tillåta arbetsresor eller seglation med olika varor till Riga och Reval. 
Skrivelser av denna innebörd träffas i registraturet redan 1527. Där 
förbjuder han utförsel till Riga och Reval och skriver till fogden Jöns 
Västgöte och flera andra fogdar i Finland efter »thet mestha aerbetis folk 
thee kwnna åstadh komma».I5  Ibland rekvirerar han folk, som han 
behöver för allehanda göromål vid Gripsholm, så exempelvis i ett brev år 
1543: »Wij haffwe och så storligen förnöden en hoop legefolck ther aff 
Finland, och synnerligen till Gripzholm, Hwarföre är wår wilie, att tu 
schaffer oss till thet mindzste Trettije Legedrenger och Legepiger ther 
aff Åbo Län, Latendis thom och så komma vtöffwer medt första öpit 
watnet.>>16  Vid upprepade tillfällen påfordrar han folk till bergverken, 
framför allt arbetsfolk till Sala silvergruva, och man märker också av det 
stora antalet finnar i de samtidiga räkenskaperna för Salberget (varom 
ovan sid. 14f.), att hans skrivelser till Finland i det stycket haft önskad 
effekt. Hans intresse och åtgärder för att värva finskt arbetsfolk till 
bergverken och i synnerhet Sala silvergruva, liksom även förbuden för 
finsk trafik till Riga och Reval, förefaller vara influerade av ett välkänt, 
på annat håll uttryckt, program. I inledningen, »förspråket», till sin 
Bondakonst uttalar sig Peder Månsson, av Gustav Vasa år 1524 tillsatt 
som biskop i Västerås, i ett under den tidigare vistelsen i Rom författat 
parti sålunda: 

Fattas nw folk thet man väl föresees 
mädh almoghanom tärffwa höffwe mees 
Frwkthsammasta ärw swärikis finna 
thy ganskans mangh barn födher hwar qwinna 
Sidhan föra the barnen til righa oc räffla 
hwilken skwllo föras til stokholm oc gäffla 
Wm konwngen thär på strängh förbodh gjorde 
til tyska land jngen barnen föra tordhe 
thet waare swärike oc finland stor nytta 
mädh finnom brwkas silff oc kopar hytta 
Än komme til swärike finna yffnelika nogh 
som brwkado aaker och ryddo skogh 
oc gaffwes them friheth nokor aar 
pa ödhe gotzen thär skoghen staar 
thär mädh matte landith oc kronan wphöyas 
oc fatighom finnom mädh lön förnöyas 
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Onekligen innefattas i dessa rader ett program, varom Peder Månsson 
även muntligen kunnat informera Gustav Vasa och som kommit att 
känneteckna dennes befolkningspolitik rörande finnarna. Uppfattningen 
om finnarnas stora duglighet som arbetare i bergsbruket synes liksom 
ryktet om det rika »sölvberget» vid Sala för övrigt ha varit vida spridda. 
I ett brev på tyska år 1520 hade sålunda en skribent anmodat Kristian 
Tyrann att driva Salberget med ett hundratal finska karlar, ett förslag 
som dock aldrig kom till utförande. 

Vad beträffar Gustav Vasas program i övrigt angående behovet av 
arbetskraft och dess anskaffande hörde till hans återkommande önske-
mål tillgång på fmnar som arbetsdrängar för skötseln av kronans gårdar 
och driften av dess allehanda företag. Sålunda begär han av sin fogde i 
ett brev år 1549, att denne skall förskaffa honom »nogott godt legefolk, 
som väl kunne umgå med mosedikninger och göre ther åkrer af, thessli-
keste någre gode fiskere, som med laxefiske och annet fiskerij umgå 
kunne».17  Bristen på arbetsfolk var sålunda stor och till allehanda arbe-
ten var finnarna användbara. Att man väl kände till dem litet varstans i 
Sverige och deras användbarhet som arbetsfolk i mångahanda sysslor, 
det kan vi se t. ex. av ett brev från befallningsmannen på Kronobergs 
slott Nils Birgersson, som den 28 mars 1553 skriver till konungen och 
klagar sin nöd: »Här är icke sådana folck udi thenne landzenden, ath 
man kunde bruka them till nogot gagn eller läre; ville Edhers Nåde 
verdis för Guds skuld att tillatha mig 10 eller 15 finnar hiitt, jag kunde 
them bruka till fiske, till tegelladun, till allehondra thet gagn är, och the 
kunde icke målett till att löpa hädan. »18  Det framgår även av detta brev, 
att det var fråga om finskspråkiga personer; det räknades nämligen som 
en fördel, att de icke kunde svenska, emedan de därigenom hade det 
besvärligare att löpa ifrån arbetet. 

Man hittar också på många andra håll upplysningar om detta finska 
arbetsfolk. Vi skall här ytterligare endast anföra ett exempel från Öland. 
Där företogs på 1550-talet en inspektionsresa av en man, som hette 
Peder Turson. I berättelsen över denna, som är bevarad i fragmentariskt 
skick, rapporterar han bl. a., att fogden på Gärdslösa »håller icke heller 
gårdsens fålk wed skäligit arbete, ther gå finnarne få'feng. Intett äre the 
brukelig till åkers arbete, inge skaffuer han til som wnderwiser them att 
lere, likuel är förtärning lika stor».I9  Här på Gärdslösa hade således 
konungens fogde en skara finnar om hand, som skulle hjälpa till i 
åkerbruket, ett förhållande som ger anvisning om en av flera möjliga 
invandringsvägar så långt söderut som till Öland och kan bidraga till att 
förklara förekomsten av bofasta finska bönder på ön. 

En invandring från Finland av allehanda arbetsfolk var sålunda i hög 
grad gillad och påfordrad av Gustav Vasa. Naturligt nog ökade detta 
invandringsströmmen i betydlig grad, men huvudparten torde dock ha 
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kommit självmant. Denna typ av invandring är icke begränsad till de 
tidsskeden, medeltiden och huvuddelen av 1500-talet, som är hittills 
behandlade. Arbetsvandringar med åtföljande mer eller mindre perma-
nent finsk bosättning i Sverige fortsätter även framdeles hela 1600-talet 
igenom i växlande omfattning. Att rikets centrum även i detta skede 
utgör ett viktigt invandringsområde framgår av karta 4, som redovisar 
förekomsten av finnar i jordbruksbygderna runt Mälaren. Därjämte träf-
fas de spridda inom ett betydligt vidsträcktare område än tidigare (jfr 
karta 2) som bönder och arrendatorer i byarna eller som arbetare och 
tjänstefolk vid bruk, herresäten och storgårdar, ibland även utanför 
egentliga jordbruksbygder. Vid alla undersökningar av hithörande frågor 
måste man därför ge akt på denna invandrings karaktär och hålla den 
noga åtskild från den immigration av östfinnar, som börjar mot 1500-
talets slut och som genom sin mäktighet i den allmänna uppfattningen 
gärna tenderar att undanskymma denna äldre och så att säga »normala» 
invandring av arbetssökande finnar. 

Östfinsk utvandring till Sverige 
Medan västfinnarna fortsätter sina arbetsvandringar över Bottenhavet in 
till rikets centrum, börjar från det inre av Finland andra folkstammar 
sätta sig i rörelse mot den västra riksdelen. Därmed begynner en ny och 
vida större invandring än de tidigare, den mycket omskrivna inflyttning 
från Finland som resulterar i de välkända finnbygderna i ett flertal 
mellansvenska och sydnorrländska landskap. 

Inflyttningarna tog sin början på 1570-talet, i och med att företrädesvis 
savolaxare från Savolax och nordöstra delen av Tavastland i massor 
strömmade in framför allt via Stockholm, liksom tidigare deras västfins-
ka landsmän, men även över Gävle och möjligen norrtäljetrakten. I 
motsats till den föregående tidens immigranter stannade de emellertid 
icke i städerna och sökte ej heller tjänst eller arrenden i närliggande 
jordbruksbygder. Deras håg stod i stället till svedjemarker och jord 
lämpad för nyodling, och de fortsatte därför omedelbart ut på de öde 
storskogarna och började där med svedjeeldens hjälp bryta bygd och 
bygga gårdar och byar. Förfarenheten i att betvinga moränens barrsko-
gar hade savolaxarna i tidig medeltid lärt sig av slaverna och utvecklat 
ytterligare under en våldsam expansion inåt det inre av Finland.20  Det 
var en odlingsteknik som krävde en mycket stor arbetsstyrka och i hög 
grad var bygdbrytande, varför det i snabb takt växte fram gårdar och 
byar överallt på svedjemarkerna. I det inre av Finland hade följaktligen 
den odlade bygden utvidgats på mycket kort tid och befolkats till brist-
ningsgränsen för detta extensiva näringsfångs livsrum. Det var denna 
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odlingsteknik och kolonisationsrörelse som nu genom savolaxarnas emi-
gration överflyttades till Mellansveriges skogsområden, och gav upphov 
till mer eller mindre omfattande och enhetliga finnbygder på flera håll, av 
vilka de mest framträdande var belägna i norra och nordvästra Västman-
land, södra och västra Dalarna, gränsområdet mellan Dalarna och Gäst-
rildand, Orsa sockens utskogar, västra och norra Hälsingland, Tiveden 
och framför allt Värmland. Med någon reservation torde man också 
kunna räkna hit de tidigt försvinnande finnmarkerna i det inre av Söder-
manland och Kolmården. 

Dessa s. k. finnbygder eller finnmarker fick sin särprägel av det folk 
som där brutit bygd och lagt ett stycke naturlandskap under mänsklig 
odling. Deras egenart framträdde på de flesta håll påtagligt genom bebyg-
gelsens läge med enstaka gårdar eller byar oftast på en höjd inne i 
skogsbygden, ett på svedjebruk baserat odlingssystem och ett starkt 
avvikande byggnadsskick, där bostaden utgjordes av ett pörte eller en 
rökstuga med den typiska rökugnen och till gårdens bestånd av byggna-
der i övrigt hörande bastu, ria och kokhus jämte ett flertal smärre hus 
och lador av en olikartad och ofta primitivare konstruktion än svensk-
bygdens ekonomibyggnader.21  Inom den finska bosättningens råmärken 
rådde en i många avseenden skiljaktig föreställningsvärld, andra livsfor-
mer, annorlunda utformade seder, bruk och trosföreställningar, och där 
talades ett främmande, med svenskan icke besläktat språk, som även 
fixerade omkretsen för bebyggarnas extensiva näringsfång medelst sär-
eget klingande ortnamn långt ut i de omgivande skogarna. Med en 
märklig vanefasthet och seg trohet bevarades den fäderneärvda kulturen 
gentemot inflytelserna från den närliggande svenskbygden, och därige-
nom uppstod på områden med större nedsättningar finska enklaver, som 
ganska länge kunde bevara sin egenart och undgå assimilation och 
upplösning. Framför allt blev detta fallet i den största av de värmländska 
finnbygderna, som tillhopa med de norska på andra sidan gränsen hade 
en homogen finsk bosättning inom ett skogsområde av nära 14 mils längd 
och 4 mils bredd. Inom denna finnbygd har den finska kulturen och det 
finska språket med framgång försvarat sina positioner i tre århundraden 
och definitivt nödgats vika för trycket från den övermäktiga svenskbyg-
den först för några få årtionden sedan. 

När man i våra dagar använder begreppet finnskog, finnmark eller 
finnbygd för att karakterisera en viss typ av bebyggelse, torde man i det 
allmänna medvetandet huvudsakligen åsyfta dessa till sen tid i ganska 
ursprungligt skick bibehållna finska bosättningar i Värmland. Att dessa 
uppstått genom en finsk invandring till vårt land av mycket betydande 
omfattning, som skapade nya bygder i ett flertal andra landskap, är 
däremot mindre bekant. I vissa fall väcker det numera till och med inom 
den egna bygden en viss förvåning hos många, när de erfar, att dess 
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förekomst betingas av finska odlares verksamhet i en för längesedan 
svunnen tid. 

Det förhåller sig nämligen otvivelaktigt så, att vidsträckta och vitt 
spridda områden i mellersta Sverige med lika rätt kan betecknas som 
finnbygder, om man nämligen uppmärksammar deras uppkomst och 
tidigare historia och icke låter sitt omdöme bestämmas av de i allt 
väsentligt moderna svenska bygder, som framgått ur en sen tids utveck-
ling. 

Det är naturligt, att förekomsten av dylika finska nedsättningar inom 
vårt land relativt tidigt — och speciellt under 1700-talet — blir föremål för 
intresse och kommer många spekulationer åstad om deras uppkomst, 
från vilken tid de härrör och under vilka förhållanden de utvecklats 
och fortlevat. Självfallet kommer man därvid att i alltför dominerande 
grad befatta sig med de värmländska finnbygderna — delvis även med 
Bergslagens finnar — i förhållande till övriga mindre framträdande bosätt-
ningar, detta till stort förfång för den helhetssyn som stått att utvinna 
genom grundligare och allsidigare undersökningar. Till följd av denna 
ensidiga inriktning har man ej insett, att framför allt bosättningarna i de 
värmländska skogarna utgör slutfasen i en lång rad folkförflyttningar 
från Finland mot väster över den skandinaviska halvön. Detta åter har 
fått till följd, att de historiska bedömandena baserats på ett källmaterial 
som ej sällan haft sekundärt värde, därjämte ofta även på otillförlitliga 
folktraditioner. Under detta äldre skede, när man icke har förvärvat 
någon kännedom om medeltidens och 1500-talets västfinska inflyttare, 
efter vilka inga habitationer fortlevat, finnes ej några hinder för att 
tillmäta framför allt den värmländska finnbygden en alltför vördnadsvärd 
ålder. Med hjälp av de spridda uppgifter man därutöver ägt tillgång till 
om finska eller spår av andra äldre bosättningar på olika håll i riket, 
liksom av ortnamn sammansatta med Finn- som Finnbo, Finnsta, Finn-
bäck, Finnhult och Finnveden och till ortnamn knutna förklaringssägner 
m. m., har man sökt vidare fastställa finska bebyggelser med en mycket 
större utbredning än den etniska situationen egentligen medgivit. Samti-
digt har man gärna förlagt deras uppkomst till en avlägsen, svårbestäm-
bar tidsålder. På så sätt har åstadkommits också tolkningar som fått 
möjlighet att i somliga stycken som »lärd» tradition på många håll tränga 
ned i folkets föreställningsvärld och där orsaka åtskilligt förvirrad sägen-
bildning därhän, att det ofta är svårt att söka urskilja vad som är primärt 
eller sekundärt i en fortgående växelverkan. 

De uppfattningar man når fram till vinnes sålunda även med stöd av 
såväl äldre som yngre kretsar av föreställningar och sägner, som berör 
den finska bosättningens historia. Vad som karakteriserar och åtskiljer 
dessa är inte så mycket tiden för deras tillvaro i folkminnet som fastmera 
de äldre traditionernas särart ifråga om inriktning och motivval. Dessa 
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sägengrupper hör hemma i en alltmer förbleknande tradition, som var 
tämligen rikt representerad kring medio av 1800-talet, men som efter 
denna tid blivit allt sällsyntare och fattigare på innehåll. Även i sin 
fylligaste utformning sysselsätter den sig nästan uteslutande med proble-
met om finnarnas första uppträdande i vårt land och förnimmes närmast 
som ekon från äldre lärda diskussioner om finsk bosättning i Sverige på 
1100-talet genom Erik den heliges åtgärder eller ett århundrade senare 
efter Birger Jarls korståg till Finland eller också om finnarna som Sve-
riges urbefolkning. Uppfattningar om sådana tidiga inflyttningar har 
funnit väg till folkminnet och kunnat spåras i detta ännu så sent som på 
1950-talet. Urfolkstraditionerna åter och därmed hophörande sägner har 
av allt att döma försvunnit ur folkets medvetande flera decennier tidiga-
re. De härrör ytterst från de ovan antydda strävandena att lösa frågan 
om de äldsta folkstammarna i Norden, som företogs av historiker före-
trädesvis under 1700-talet. I samband, härmed kom intresset även att 
inriktas på problemet med finnarnas ursprung. Att dessa jämte lapparna 
var urinvånare i Norden blev en av den tidens forskare ganska allmänt 
omfattad hypotes, som för övrigt anförts redan 1695 av den tyske filoso-
fen Leibniz. Denna uppfattning gör sig i rätt stor utsträckning gällande 
även under drygt hälften av 1800-talet. Till den ansluter sig sålunda 
också Erik Gustaf Geijer, när han framhåller, att det forna Sverige haft 
sina finnskogar liksom det nyare. Att finnarna utgjort urbefolkningen i 
Sverige, en folkstam som i stor utsträckning dog ut under digerdöden, 
varefter nya invandringar av finnar ägt rum, utsäges ännu så sent som på 
1860-talet av Carl Axel Gottlund i hans Läsning för finnar och vidhålles 
även senare av en och annan författare.22  I den folkliga sägenverksamhe-
ten nämnes finnarna såsom ett folk, som funnits före svenskarna i vårt 
land, och vanligen framhålles även, att den ursprungliga befolkningen 
utgjorts av jättar eller hackhemsfolk, vilka avlösts av finnar och dessa i 
sin tur av svenskar. I vissa mellansvenska trakter, där finsk bosättning 
ägt rum, har sålunda folkminnena haft åtskilligt att förtälja om kon-
troverser mellan jättar och finnar, och sägner som spelar i området 
mellan jättarnas och människornas tidsåldrar, kommer därför helt natur-
ligt att identifiera de senare som finnar. Typiska sägner av denna art 
handlar om jättar, som söker göra sig av med bygdbrytande finnar men 
själva till sist nödgas resignera och blir undanträngda av de senares 
odlings- och kultiveringsarbete. Att exempelvis även den vitt spridda 
sägnen om jättedottern, som hittar en plöjande bonde och i förklädet för 
honom jämte häst och plog med sig hem till sin fader men blir förmanad 
att bära honom tillbaka, eftersom hans folk skulle besitta jorden efter 
jättarna, på samma område ibland kommer att avse en odlande finne, är 
sålunda en naturlig anknytning. Men finnarna sammanföres ibland även 
med hackhemsfolket eller hackhemmarna, dvs, människor som i mel- 
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lansvensk och särskilt närkisk folktradition tros ha varit upphov till de 
många små odlingsrösen och ödeåkrar, som anträffats här och var i 
skogar och utmarker. Genom denna identifiering i folkminnet för att 
förklara hackhemsrösenas tillkomst har därför den finska bebyggelsetra-
ditionen fått mottaga en del motiv och sägner från föreställningskretsen 
kring hackhemsfolket. I denna förekommande sägner om t. ex. drottning 
Hacka, som ger det fattiga folket råg i en handsktumme och skickar ut 
det i skogarna att svedja och bryta ny bygd, går igen i en begränsad 
mellansvensk skogsfinsk bebyggelsetradition, men där får hon gestalt 
och namn av en historisk person, drottning Kristina. Denna drottning 
Hacka och hennes åtgärder synes återgå på och möjligen vara lånade 
från motsvarande motiv i den vitt spridda Disasagan om den kloka 
flickan, som låter folket odla upp merå jord. Kriterier på dessa sägners 
påverkan på den finska bebyggelsetraditionen är, förutom sägentypernas 
identitet, det faktum, att traditionen om att finnar skickats ut i ödemar-
ken med så ringa rågförråd, att det rymts i en handsktumme, har sin 
spridning inom och intill det område, där hackhemstraditionerna levat 
starkast. Utanför dessas spridningsområde saknas sägnen i denna ut-
formning hos skogsfinnarna, och kvar står endast uppgifter om en med-
förd ringa kvantitet av råg. Utanför mellansvenskt område försvinner 
även detta motiv ur folkminnet. För samma utveckling talar även det 
förhållandet, att motsvarande sägenmotiv inte tycks förekomma i äkt-
finsk tradition. Däremot återfinnes det i svensk folktradition i sydvästra 
Finland men ingår där karakteristiskt nog som delmotiv i Disasagan. 

Den yngre bebyggelsetraditionen karakteriseras av ett nära nog 
oöverskådligt omfång och ett ytterst mångskiftande innehåll. Kring 
spörsmålen om emigrationstid, härkomst och invandringsvägar, omstän-
digheter vid koloniseringen av skogarna och utvecklingen på den nya 
hemorten spinner folkminnet en konstfull vävnad av historiska fakta och 
allehanda traditionsgods. Omkring en historisk kärna samlas sagomotiv, 
en mångfald sägner av högst olikartat ursprung, traditionsrester ur byg-
dekrönikan eller från helt främmande, historiska händelseförlopp och 
mycket annat. Detta stoff ingår i by- och gårdshistoria, utvecklas i någon 
enstaka skildring av en persons eller släkts öden till viss likhet med 
ofullbordad ättesaga eller sluter sig kring dominerande motiv i bebyggel-
setraditionen, varigenom det uppstår mer eller mindre fast komponerade 
sägenkretsar. Till följd av den karaktär av trovärdigt återgivande av 
historiska händelser, som dessa traditioner åsyftar och vid ett ytligt 
betraktande även synes erbjuda, kommer de ej sällan att på ett i många 
avseenden olyckligt sätt påverka de flesta framställningar av den finska 
kolonisationen i vårt land, företrädesvis ifråga om uppfattningen av det 
bemötande som nybyggarna fått röna av myndigheterna och svenskbyg-
dens folk. 
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Efter denna exkursion in på sägnernas marker, därtill föranledd av de 
äldre uppfattningarna om finnbygdernas uråldriga historia, återvänder vi 
till östfinnarnas invandring och de faktiska förhållandena kring de finska 
bosättningarnas tillkomst i vårt land. Vid en redogörelse för huvud-
dragen av detta savolaxarnas bebyggande av de mellansvenska skogarna 
och framför allt de värmländska ödebygderna, vid vars historia vi fram-
deles företrädesvis kommer att dröja, torde först böra utredas orsakerna 
till finnarnas utflyttningar från den egna bygden. En som det vill synas 
ganska allmänt och främst av tidigare forskare vedertagen uppfattning 
vill göra gällande, att den förnämsta eller enda anledningen varit den 
olyckliga bonderesning i Finland på 1590-talet, som går under benäm-
ningen klubbekriget. Den förste som satte dessa oroligheter, som pågick 
hösten 1596 och vintern 1597, i samband med finska utvandringar till 
Sverige är Fernow i sin Beskrifning öfwer Wärmeland (sid. 527), och 
hans åsikter härom har alltsedan dess fortlevat mer eller mindre fast 
förankrade fram till våra dagar.23  Klubbekriget, som uppkallades efter 
böndernas primitiva beväpning, riktade sig mot den hårdföra ståthållaren 
i Finland Claes Fleming och kom därigenom även att ytterst ingå i 
maktkampen mellan hertig Karl och konung Sigismund. Som överbefäl-
havare i Finland i kriget mot ryssarna behöll Fleming sina befogenheter 
även efter krigets slut och ställde sig obetingat på konungens sida mot 
hertig Karl, som företrädde rikets enhet och frihet från trostvång och 
utländsk inblandning. I Finland förde Fleming därvid ett hårt militärväl-
de med förläggningar, s. k. borgläger av trupper, tunga ordinarie skatter, 
utskrivningar av nya gärder och andra betungande pålagor i en i övrigt 
hård tid, vilket allt väckte starkt missnöje hos allmogen främst i Öster-
botten, ett missnöje som delvis även gällde adeln som böljat förtrycka 
bönderna, slå under sig deras gårdar och räntor och behandla folket nära 
nog som livegna. Det är klart att all denna olust måste bidraga till att ge 
missnöjet utbrott i en allvarligare form. Även om allmogen vände sig 
med klagomål till hertig Karl och denne otvivelaktigt underhöll förbin-
delser med bönderna i Österbotten och i det inre av Finland, så finnes 
dock inga bevis för att han direkt uppmanat dem att gripa till vapen. Det 
enda belägget för en sådan önskan hos honom skulle i så fall vara hans 
beryktade yttrande vid ett tillfälle i november 1596 till en deputation av 
finska bönder, när deras klagomål blev alldeles för envetna. Han skall då 
i ett utbrott av sin välkända hetsighet ha yttrat: »Jag vet ingen annan råd, 
utan skaffer eder fred med eder egen hand; ty I ären väl så många, att I 
kunnen slå dem ifrån Eder, om icke annars, så med störar och klubbor.» 
Deputationen fick återvända utan löfte om hjälp från hertigen, och i 
slutet av samma månad bröt klubbekriget ut. 

Om hertig Karl verkligen yttrat dessa ord, så torde de enbart ha utgjort 
ett utbrott av hans hetsighet, och de borde ej heller ha varit uppmuntran-
de för bönderna till krigiska företag. För övrigt hade redan år 1593 
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inträffat ett förebud till den kommande resningen i och med att ranta-
lampibönderna överföll Upplands ryttare och gav dem en hastig skjuts 
ut ur Savolax. Själva klubbekriget bröt också ut utan förberedelser 
genom en tillfällig ordväxling på Storkyro kyrkbacke en söndag i slutet 
av november 1596. Resningen spred sig som en häftig brand men kuva-
des med våldsam hand och betydande grymhet av Claes Fleming under 
den följande vintern. Det är högst sannolikt, att den knappast kan ha 
varit önskad av hertig Karl. Den kom vid ett tillfälle, då den icke hade 
något som helst politiskt eller militärt värde, den kom alldeles för tidigt. 
Om han verkligen hade uppviglat bönderna till en resning, så hade denna 
givetvis brutit ut samtidigt med hans senare tillämnade krigståg till 
Finland. Som saken nu utvecklade sig, blev följden ingen annan än att 
bönderna ytterligare trycktes ned och att den hjälp, hertigen kunde ha 
fått av dem, praktiskt taget gick förlorad. 

Vad beträffar frågan om klubbekriget som direkt orsak till den finska 
utvandringen till Sverige, så har en del forskare även framfört kritiska 
åsikter härom. Redan H. G. Porthan tvivlade på sin tid på Fernows teori 
om klubbekrigets roll härutinnan och skrev därom följande: »Att ehuru 
de fleste och betydligaste af sådane utflyttningar ifrån Finland skett i K. 
Carl IX:s tid, så synes likväl ej särdeles troligt, at det bekante Klubbe-
kriget dertil i synnerhet varit vållande; emedan de skedde så väl före som 
efter detsamma.» Han påpekar därjämte, att bönderna icke tänkte på 
någon utvandring, så länge de hade framgång i kriget. När Fleming blev 
dem övermäktig, så torde han inte ha tillåtit dem att bortflytta, och sedan 
Karl kom på övervikten i Finland, var de därtill icke nödtvungna.24  
Liknande åsikter framföres även av senare historiker, som därtill 
hävdar, att Fleming faktiskt visade oväntad mildhet efter sin seger över 
bönderna. 25 

Visserligen måste man medge, att en sådan olycka som ett inbördes-
krig med det missmod och de svåra förhållanden som därav rimligen 
måste följa, skulle ha gjort många benägna för emigration. Som en av 
krigets följder kan man också notera en påtaglig ökning av skaran 
utvandrare men man bör samtidigt observera, att utvandringarna börjat 
på 1570-talet, således mer än två decennier tidigare, varför det är orim-
ligt att åberopa kriget som upphov till utvandringarna. Det faktum att en 
ökning av skaran som lämnade sitt land kunnat iakttagas efter kriget 
tillika med bristande observans av tidssammanhangen synes ha förorsa-
kat förvillelsen. Likaså bör man ta i betraktande att utflyttningarna 
därefter även fortsätter för att upphöra först med 1640-talet. Klubbekri-
gets roll är sålunda av klart episodisk natur, som varken kan vara 
upphov till eller påverka fortgången av en kraftig migrationsrörelse som 
sträcker sig över mer än ett halvt sekel. Andra drivkrafter måste nödvän-
digtvis efterspanas. 
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I en mängd framställningar föorordas, att hertig Karl, sedermera Karl 
IX, fört över finnar till sitt hertigdöme som förutom hela Värmland, med 
vissa undantag även omfattade Närke och Södermanland samt därjämte 
delar av Västmanland och norra Västergötland. Denna bedrift förklaras 
han ha utfört med olika handfasta metoder. Oftast beskrives hans förfa-
ringssätt med uttrycket, att han inkallade finnarna, ibland även att han 
införskrev finnar och till och med att han med fast hand ledde invand-
ringen till Sverige och sitt hertigdöme. Att utan noggrann prövning sätta 
tilltro till dylika uppgifter, som icke kan tillmätas absolut bevisvärde, är 
föga tillräckligt. Förhållandena i Finland före och kring klubbekrigets 
utbrott och den roll hertigen kan ha spelat härvid kan inte tagas som 
intäkt för slutsatser i denna riktning. Det är ej heller realistiskt att tro, att 
folk i stora skaror enbart på en furstes bud bryter upp från det egna 
landet för att söka sig nya boplatser. Härför måste även och framför allt 
starka inhemska drivkrafter inverka. Sådana förelåg också i Finland i 
rikt mått vid denna tid. Ständiga krig med ryssarna och ett oavlåtligt hot 
från öster med åtföljande inkvarteringar av krigsfolk förlagda i så kallade 
borgläger, som krävde pålagor av krigsgärder, skapade otrygghet och 
olust i allmogens sinnen. Adelns förtryck och det ofta godtyckliga fog-
deväldet gav anledning till bittra klagomål. Farsoter tillstötte och hårda 
nödår med ringa skördar och brist på livsmedel inträffade gång efter 
annan. Dessa och andra misshälligheter skapade utbredd misstämning 
och psykologiska förutsättningar såväl för vilja till utflyttning från hem-
bygden som även för klubbekrigets utbrott, alltså två parallella, av 
samma orsaker verkade företeelser, som primärt icke var beroende av 
varandra. 

Jämfört med dessa ganska effektiva betingelser och andra än mera 
betydelsefulla sociala och ekonomiska drivkrafter, som senare kommer 
att behandlas, ter sig påståendena av Fernow, Geijer m. fl. forskare och 
än flera deras eftersägare, att hertig Karl inkallat finnarna, så mycket 
mera oviktiga som riktigheten härav icke kan bekräftas av direkta bevis. 
I endast ett anträffat fall från år 1580, som behandlas i annat samman-
hang (sid. 45) har man troligen med orätt velat peka på överförande av 
finnar genom en åtgärd av hertig Karl. I övrigt har man med stöd av 
osäkra folktraditioner och med hänvisning till några brev ingående i hans 
i stor skala igångsatta nyodlingsprogram i hertigdömet slutit sig till att 
han även inkallat finnar som nybebyggare speciellt i Värmland. I ett par 
av dessa brev, utgivna åren 1579 och 1581, tillåter hertigen, att nya 
torpställen får upptagas på kronans obyggda marker. Ett tredje brev, 
ävenledes från år 1581, innehåller förbud att hindra »them som Torpe-
ställe opptage wele», ett fjärde från följande år är ett »Öpet breff för 
them som wele rödie och byggie heeman aff ödes ör», under det att ett 
femte slutligen — det viktigaste i det här avseendet — utfärdades den 6/10 
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1583 och hade titeln: »Wisst conceptt för Finnar som Torpeställe uptagit 
haffua och begynt byggia.» 

Men dessa brev bevisar alls icke att hertig Karl inkallade finnar. De 
fyra första visar endast, att hertig Karl fortsatte sin fars, Gustav Vasas, 
nybyggespolitik. Han ville som denne ha befolkningen att flytta ur de 
trånga och överbefolkade byarna ut på ödeskogarna, som borde göras 
nyttiga för kronan genom upptagande av nya hemman. Denna nybygges-
politik sätter han i verket med betydligt fastare hand än Gustav Vasa. 
Detta kan man utläsa av förefintliga längder över nyupptagna hemman 
inom hans furstendöme under de sista årtiondena av 1500-talet, av vilka 
det bland annat framgår, att antalet torpare ökat med ungefär 900 under 
tiden från omkring 1580 till mitten av 1590-talet. Långa längder över 
nyupptagna svedjeland inom hertigdömet tyder också på hans aktiva 
intresse för jordbruks- och nyodlingspolitiken. Men detta visar, lika litet 
som de anförda breven, ingenting om inkallande av finnar; därav framgår 
endast, att hans nybyggespolitik var satt i verket och fortskred med 
kraft. Ett undantag utgör i viss mån det sista brevet från år 1583. Det 
handlar visserligen om finnar, men det är enbart ett formulär, som är 
avsett att tjäna som mönster för hur en torpsedel för en nybyggande 
finne skall formuleras. I fortsättningen utskrives också alla torpsedlar för 
finska nybyggare under hertig Karl, under hans tid som konung, under 
Gustav II Adolfs tid och även senare helt efter detta formulär. Följaktli-
gen visar detta koncept att talrika finnar tagit del i den stora nybygges-
rörelsen inom hans furstendöme, men heller ingenting annat. Hans påta-
lade mildhet mot finska nybyggare, ådagalagd genom gåvor, efterskän-
kande av pålagor m. m., vilket i traditionen förärat honom benämningen 
»hyvä kuningas», är ej att betrakta som något annat än ett gynnande av 
deltagare i nyodlingsprogrammet och säger ingenting om sättet för deras 
inplacering i detta. 

Vad vi med ledning av det föreliggande materialet kan säga om finnar-
nas uppträdande i hertig Karls furstendöme under slutet av 1500-talet, 
blir därför blott och bart detta. En stark ström av utvandrare gick vid 
denna tid ovedersägligen över till Sverige från Finland. Här i Sverige 
fortsatte den naturligt nog av sig självt in i de bygder, där en stor 
nybyggesverksamhet var i gång, där de kunde få mark att börja röja och 
odla upp och där de hade de styrandes goda vilja med sig i arbetet. Den 
gängse frasen, att hertig Karl inkallade finnar, torde därför också lämp-
ligen böra ges lydelsen, att han tillät finnarna att slå sig ned i sitt 
hertigdöme, när de kom självmant och när han hade behov av dem. För 
övrigt synes hertig Karl enligt min uppfattning i rykten och i utsagor om 
hans förhållande till inflyttningarna framstå mera som en av de finska 
invandringstraditionernas sägengestalter än som en historiskt gripbar 
tillskyndare av finnarnas överflyttning till rikets västra delar. 
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Av det föregående har framgått, att av ofta framhållna orsaker till 
utflyttningarna från finska bygder till Sverige har klubbekriget visat sig 
vara endast en tillfällig drivkraft i en redan pågående migrationsrörelse 
och att hertig Karls roll som ledare och pådrivare av utvandringarna i 
betydande grad har överdrivits. Däremot har inhemska krafter bestående 
av ofred, förtryck, nödår, farsoter och en stigande olust vid de rådande 
förhållandena ansetts böra fattas som innebärande psykologiska förut-
sättningar för åstundan att överge hemlandet. Emellertid torde det enligt 
mitt förmenande vara befogat att även söka efter andra starka och 
kanhända de viktigaste orsakerna till uppbrott hemifrån, nämligen vissa 
företeelser som var beroende av ekonomiska och djupare liggande soci-
ala förhållanden i det östfinska samhället. Man skulle i sådant fall ha att 
räkna med emigrationen som följdproblem till bebyggelsen av de vid-
sträckta ödemarkerna, det s. k. erämaa, i det inre av Finland och den 
kraftiga folkökning och savolaxiska expansion som härvid uppstod. För 
att få rätt perspektiv på dessa problem är det nödvändigt att gå flera 
århundraden tillbaka i tiden ända till slutet av den förhistoriska tiden i 
Finland. 

Svedjebrukets utveckling i östra Finland 
Vid början av 1100-talet, när den förhistoriska tiden i Finland slutar, var 
nästan hela landet obebyggt. Undantag utgjordes av fyra områden i 
söder, nämligen från väster räknat marker motsvarande nutida Egentliga 
Finland och Kumo älvdal samt västligaste Tavastland och längre österut 
ett bebyggelseområde kring Vuoksen, som sträckte sig därifrån åt öster 
till nordvästra stranden av Ladoga. Därjämte fanns en mindre bebyggel-
se på nordsidan av Saima i trakten av nuvarande S:t Michel. På det 
västra området bodde suomalaiset, dvs, egentliga finnar, och tavaster, 
medan bebyggarna i öster utgjordes av savolaxare och karelare. Det 
vidsträckta inre Finland bestod av öde barrskogar, som saknade fast 
bebyggelse men delvis utnyttjades på ungefär samma sätt som de svens-
ka storskogarna i tidigaste historiska tid. Detta innebar, att man idkade 
jakt i de vida skogsmarkerna och fiskade i de många vattnen när och 
fjärran, medan i övrigt myrslåtter, vedfångst, löv- och bärtäkt m. m. i 
varierande grad förekom i läglig närhet av gårdar och byar. I övrigt hade 
man på intetdera hållet mäktat ge sig ut i ödemarkerna för att tillgodo-
göra sig dessa för odling och bosättning. Liksom i Sverige vid den 
historiska tidens begynnelse levde man huvudsakligen av boskapsskötsel 
med jakt och fiske som viktigaste binäringar, medan däremot odlingen av 
jorden säkerligen inte gav något större tillskott i kosten. Därtill skulle ha 
erfordrats en teknik som gav bättre avkastning än vad man erhöll genom 
röjningsbränning och ett föga utvecklat svedjebruk med små åkerstycken 
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och ängar vid randen av storskogen. Såväl i det västra som i det östra 
bebyggelseområdet hade odling och vidare utveckling stannat inför de 
vida och kulturfientliga ödemarkerna. 

Denna situation blev bestående i detta skick i väster, men i öster löstes 
den upp och övergick till en begynnande expansion inåt ödeskogarna. 
Slaviska folkstammar, bl. a. krivitscher och slovener, hade trängt fram 
norrut genom de ryska skogarna från trakterna någonstädes i Polen och 
nådde områdena vid Ladoga, där de stötte samman med östfinnarna, 
främst karelarna. Av dessa ryska svedjare lärde de sig den svedjeteknik 
som erfordrades för att erövra och kultivera ödemarkerna och utveckla-
de den vidare i allt högre grad under medeltiden och speciellt senare 
under 1600-talet. Savolaxare och karelare kom sålunda att efterhand 
besitta en vidsträckt och ingående kunnighet i att utnyttja elden för 
kultivering och odling. Den beskrivning av det svedjebruk varmed öst-
finnarna erövrade erämaa i Finland är 1600-talets svedjebruk sådant det 
framställes av tidigast 1700-talets upptecknare. Hur det svedjebruk såg 
ut som finnarna övertog från de slaviska stammarna vet vi inte. Utan 
tvekan var det vida primitivare än det av savolaxare och karelare utveck-
lade och den till Värmland överflyttade äldre tekniken, som var primi-
tivare än det i norra Savolax utvecklade svedjebruket på 1600-talet. 
Somliga författare räknar med att 1600-talets svedjebruk kände till ända 
till åtta olika svedjeformer, men de klart avskilda av dessa inskränker sig 
till fyra, till vilka de återstående kan betecknas som varianter.26  De 
viktigaste och mest använda svedjemetoderna var kaski, en tidig, allmän 
och även längst i bruk varande form, huvudsakligen avsedd för svedjan-
de av löv- eller blandskog av enhetlig ålder (15-30 år) och sådd av 
höstråg, samt huhta, den från slaverna lånade prototypen för effektiv 
storsvedsteknik. I sin av östfinnarna senare under medeltiden påbörjade 
och till fulländning utvecklade form ett stycke in på 1600-talet blev denna 
en betingelse för möjligheten att betvinga de orörda barrskogarna och 
kom därmed även att utgöra den ekonomiska och tekniska grunden för 
den savolaxiska nybyggarrörelsen. Svedjandet med denna teknik tog i 
anspråk en lång följd av år, ända till 10-20 år från en sveds första 
anläggning och aldrig kortare tid än fyra år från fällning till skörd. Den 
avsåg svedjande i grov barrskog eller blandskog, varvid de grövsta 
träden ofta ringbarkades först, vilket medförde, att det djupa råhumus-
och mosslagret som täckte marken dränerades genom de torkande stam-
marnas avdunstning och vid den kommande bränningen gav en rik 
såbädd. 

Fällning skedde tidigt på våren, varvid de barkade stammarna fick stå 
kvar. Inte förrän den tredje sommaren återvände man och då skedde 
bränning av fallet. Omedelbart efter bränningen såddes råg, den så 
kallade korpiruis eller juureinen (på svenska flera benämningar: skogs- 
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råg, tuvråg eller svedjeråg), en mycket finkornig rågsort som tuvade sig 
kraftigt med en mängd rotskott (20-40 strån) och gav ända till 40-80 ax 
från varje korn. Den såddes därför mycket tunt, tre korn under näver-
skon eller sju korn på kalvskinnet angavs vara lämpliga mått, och det 
blev därför god avkastning av svedjefallet, som skördades först den 
fjärde sommaren. I en senare utvecklad variant av huhta skedde brän-
ning två gånger, första gången under andra året, varefter sveden fick 
ligga i aska ett år för att askluten och andra kemikalier i askan skulle få 
sjunka ner i och berika marken, varefter kvarliggande stammar och 
obränt ris brändes det tredje året. Därefter följde omedelbar sådd och 
skörd året därpå. Svederna förlades långt bort, ofta milvis från gårdar 
och byar, och man förenade sig i svedjelag, s. k. yhtiöt, för att få 
svedjeland, som omfattade mycket stora arealer. På dessa arbetade man 
gemensamt och delade sedan avkastningen lika mellan medlemmarna. 
Denna kunde på grund av den använda skogsrågens växtsätt bli av-
sevärd. Från Pielavesi i norra Savolax uppges att man 1662 på en sved 
skördat över 100 tunnor råg, och från ett annat håll omtalas en skörd av 
icke mindre än 160 tunnor råg motsvarande mer än 260 hl. ,27  och om man 
som det uppges kunde använda ända till 12 tunnor i utsäde, måste därav 
följa att såväl den tunt besådda arealen som avkastningen blev avsevärd 
särskilt vid fall då den använda skogsrågen gav ända till 80:e kornet. 
Utflyttningar skedde ofta till den utnyttjade svedjemarken och nya sve-
der anlades längre bort. Ej sällan övergavs också en bosättning efter ett 
antal år, kanske 10-20 år och mera, och svedjebonden flyttade längre 
bort till nya marker. Svedjebruket blev på detta sätt starkt bygdbrytan-
de, och när regeringen efterhand började gynna dessa följder av verk-
samheten, ökade snart nybyggandet på svederna, och ödeskogarna eröv-
rades och befolkades i en raskt och effektivt fortgående expansion, som 
snart fyllde hela det inre Finland med byar och gårdar. Redan vid slutet 
av medeltiden är savolaxarna framme vid Tavastlands gränser och råkar 
i tvister med tavasterna. I norra Tavastland började de på 1540-talet 
företa invandringar med Gustav Vasas goda minne och hans fogdars 
målmedvetna medhjälp. På 1550-talet klagar sålunda tavasterna hos 
konungen över de skador som de tillfogats av nordsavolaxiska trupper 
och bönder. Därav framgår, att det savolaxiska inträngandet på deras 
område redan nått stor omfattning av en savolaxisk nybyggarrörelse, 
som tidigare koloniserat norra Savolax under 1540-talet. Savolaxarna 
översvämmade också hela norra Tavastland, dvs. rautalampiområdet 
och nådde snart ända in i Satakunta och fortsatte åt norr och nordväst 
tills de fick kontakt med österbottningarna på deras gränsområden. 

Dessa bosättningsrörelser utöver koloniseringen av savolaxarnas egna 
områden utgör slutfasen i den expansion inåt ödemarkerna som med 
svedjeeldens hjälp börjat flera århundraden tidigare. Denna slutar nu 
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emellertid med en svår kris såväl för svedjebruket som för hela den 
savolaxiska ekonomin, vilket gör att folket söker sig vidare mot trakter 
som erbjuder mindre motstånd och ställer nya möjligheter i utsikt. Flera 
samtidigt verkande faktorer förorsakade denna kris, som starkt försvåra-
de savolaxarnas utkomstmöjligheter. Åtgärder av kronan bidrog till att 
förvärra krisen, bl. a. en omläggning av sockenindelningen samt Gustav 
Vasas nya skattesystem, som betydligt ökade pålagorna och gjorde 
skattetrycket på de gamla gårdarna hårdare. Samtidigt miste de icke 
skattlagda deltagarna i svedjandet sin oberoende ställning och inkomst i 
svedjeorganisationen, som började brytas sönder och frambringa en 
ökande fattiggrupp i samhället. En inträdande minskning och efterhand 
ett nära nog upphörande av inkomsterna från jakt och fiske, som ännu i 
början av 1500-talet utgjorde en väsentlig del i det savolaxiska bondehus-
hållet, innebar därjämte en betydande försämring av försörjningen. Sam-
tidigt härmed tilltog ett snabbt ökande behov av nya inkomstkällor till 
mycket stor del på grund av den kraftiga befolkningsökningen som 
ytterst sammanhängde med den intensifierade svedningskulturen. Den 
viktigaste möjligheten till att bemästra svårigheterna hade varit en ut-
vidgning av jordbruket, men arbetet härpå hade eftersatts och svedjan-
det av urskogen fortsattes i orimlig utsträckning. Åkerbruket var sålunda 
outvecklat, men däremot behärskade man huhta-tekniken, som gjorde 
det lättare att utöka odlingen än att utveckla de mera pålitliga och 
uthålliga näringskällor som ett intensifierat jordbruk på de gamla svedje-
markerna skulle ha förverkligat. Savolaxarnas ödemarker räckte ej heller 
till för behovet av nybebyggande, och befolkningstrycket lättade ej utan 
tilltog, varför arbets- och utkomstkrävande grupper i samhället började 
söka sig ut till obebyggda skogsområden, där fortsatta svedningsmöjlig-
heter förefanns. Svedjebrukets stora roll för uppodlingen av det inre 
Finlands vidsträckta ödeskogar hade till sist nått ett skede, när det 
visade sig hämma och försvåra den vidare utvecklingen och sina utöva-
res utkomstmöjligheter. Men samtidigt som det blev en drivkraft till 
utvandring visade det sig vara en förutsättning för möjligheten att företa 
denna och skapa en ny tillvaro och en bättre framtid för dess utövare, i 
och med att en stor mängd savolaxare med denna teknik i bagaget begav 
sig över havet till den västra riksdelen. 

Här finner vi sålunda enligt min mening de huvudsakliga orsakerna till 
savolaxarnas överflyttning till de svenska skogsbygderna. Besvärliga 
sociala förhållanden, minskande utkomstmöjligheter och framför allt 
ekonomiska kriser är drivkraften som föranleder utvandring från hem-
bygden. Nödår och farsoter utgör tidvis bidragande orsaker, likaså sena-
re inträffande krigstider och inbördes oroligheter som klubbekriget, me-
dan hertig Karls roll helt inskränker sig till att hans nyodlingsprogram 
underlättar invandrarnas villkor på de nya hemorterna men ingalunda 
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kan anses vara en direkt ledande faktor i dessa migrationsrörelser. 
Däremot bör man hålla i minnet möjligheten att den alltmer ökande 
tillströmningen efter år 1600 till det tidigare hertigdömets område i stor 
utsträckning kan bero på den information om bättre villkor på de nya 
orterna som förmedlats till de gamla hembygderna från de tidigare 
utvandrarna. I varje fall utgör den kontakt som veterligen fortlevat 
mellan utvandrarfolket i Sverige och släktingarna hemma i Savolax 
otvivelaktigt en viktig faktor, som i decennier underhåller en ström av 
savolaxare, som söker bättre utkomstmöjligheter på andra sidan av 
Bottenhavet. 

Med denna nya immigration till Sverige, som började på 1570-talet 
överflyttades savolaxarnas kolonisationsrörelse och odlingsteknik till de 
mellansvenska skogsbygderna i en utvandring som i växlande omfattning 
kom att fortgå i en följd av decennier för att ebba ut först inemot mitten 
av 1600-talet. I många avseenden ganska likartad blev här utvecklingen 
med den tidigare erövringen av Finlands ödemarker, när invandrarna, 
utan att som västfinnarna akta på arbetsmöjligheter i bergsbruk och 
städer eller på tillgång till arrenden i jordbruksbygderna, omedelbart 
fortsatte ut på de öde storskogarna för att nå lämpliga svedjemarker, där 
de raskt började att med svedjeeldens hjälp bryta bygd och bygga gårdar 
och byar på moränområdenas barrskogar. I motsats till svenskarna — och 
naturligtvis till de tidigare invandrade västfinnarna — skapade de härige-
nom en utpräglad skogsbebyggelse mellan jordbruksbygderna, ute på 
vattendelarna mellan floddalarna och för övrigt inom varje skogsområde 
där möjligheter till svedjebruk och nyodling förefanns. 

Värmlandsfinnarnas svedjebruk 
Hur denna svedjefinnarnas bygdebrytande verksamhet tillgick och hur 
effektiv den var i jämförelse med den svenska odlingsteknikens arbets-
sätt och prestationer illustreras bäst av förhållandena i en landsända som 
Värmland. I dess ganska vidsträckta ödeskogar fanns svängrum för 
svedjebruket och svenskars och finnars olikartade odlingsteknik kom att 
tillämpas inom områden, som var skarpt avgränsade från varandra. Där 
kunde skillnaderna i arbetssätt och resultat klarast framträda och jämfö-
ras med varandra. Här hade den svenska bebyggelsen strängt följt 
floddalarna och sjösystemen och utnyttjat sedimentjordar som lagrats i 
det forntida istidshavet, men ovanför dess strandlinjer hade den haft 
svårt att göra några landvinningar. Endast stegvis hade den svenska 
odlingstekniken i sakta mak skjutit bygden framåt med äng och åker på 
små arealer i taget utmed vattensystemen vid odlingens yttersta gräns 
och skapat nybyggen, varur hemman och byar efter hand kunnat framgå, 
ytterst vid den gräns dit odlingen hunnit. De högre liggande skogsområ- 
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dena hade den knappast i nämnvärd utsträckning gjort några inmutningar 
på för odling och bosättning; de utnyttjades ännu vid finnarnas ankomst 
huvudsakligen endast för virkesfångst, jakt och fiske samt betesgång och 
säterorganisation. Utanför den odlade bygden låg sålunda stora vidder 
av öde moränmarker, och inför dessa hade odling och bosättning avstan-
nat. I landskapets norra delar, där savolaxarna kom att skapa de stora 
finska enklaverna, vågade sig ej bygden någonstädes ut ur dalgångarna 
ens med någon åker eller äng, än mindre med någon gård. Tätt invid 
gårdarnas inhägnader vidtog den må'ngmila storskogen, som endast 
ställvis och på de mest välbelägna områdena var utnyttjad för fäbodorga-
nisation och på så sätt upptagits i bygdens ekonomiska underlag. Men 
där bortom härskade vida och väglösa ödemarker, som endast tidvis 
besöktes av kringströvande fångstmän på älgdrev och gillerstig eller vid 
fiske på avlägsna vatten. Gränsen stod skarp och oöverstiglig mellan 
nybruten bygd och tidlösa ödeskogar, och den teknik som erfordrades 
för att förvandla dessa till bygd och lägga nya marker under plog och 
harv kände den svenske odlaren icke till. 

I förhållande till den svenske odlarens ganska tveksamma möte med 
vildmarken kom finnen närmast att framstå som en exploatör av ödesko-
garna (om svedjebrukstekniken bland värmlandsfinnarna se sid. 37f., 
om svedjebruket i Finland sid. 31f.). Han arbetade inte som svensken 
med små arealer i taget utmed dalstråken vid randen av storskogen; han 
undvek i stället nogsamt sedimentjorden vid vattendragen och i da1sän-
korna och gav sig rakt in i ödemarken, där han utvalde sin boplats på 
någon höjdsluttning, gärna i närheten av en fiskrik sjö. Där tog han elden 
till hjälp och grep in på barrskogen, som han omvandlade till svedjeåker, 
på vilken han sedan grundade såväl produktion av spannmål som hö-
fångst. Sin åker flyttade han sedan år från år, efter det nya barrskogs-
marker gjorts till svedjefall. Finnen behövde därför stort utrymme och 
var för sitt uppehälle i behov av vida arealer. För sina stora bo-
skapshjordar skapade han samtidigt större betesmöjligheter, som han 
tillvaratog genom vallgång, under det att svensken utnyttjade den redan 
förefintliga betestillgången genom att anlägga fäbodar. Det är naturligt, 
att finnen med tillhjälp av en så beskaffad organisation av sina närings-
fång kunde tillgodogöra sig utmarkerna vida effektivare än den svenske 
odlaren. Att den finska odlingsteknikens förmåga att förvandla barrsko-
gen till åker och bygd också måste ha väckt förvåning och undran hos 
den svenska omgivningen, kan man ibland utläsa av behandlingen vid 
tinget av finnarnas begäran om utsyning av plats för nybyggen.28  Till en 
början hände det ej sällan att nämnden vägrade finnen dylik förrättning 
under motivering, att på den föreslagna platsen icke kunde göras något 
hemman, en från svensk synpunkt utan tvivel helt korrekt bedömning. 
Men finnen fortsatte oftast det oaktat sitt odlingsvärv, och om något år 
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kunde hans gård skattläggas som hemman, säkerligen till stor förvåning 
för nämnd och tingsmenighet. Efter hand kunde man dock emellanåt i 
tingsprotokollet ge den finska odlingsteknikens effektivitet sitt erkännan-
de genom att bifalla en finnes ansökan om bosättning med omdömet, att 
»eftersom finnarna bruka, kan där bliva hemman av», så enligt medde-
lande den 13/6 1637 till landshövding Gustaf Leijonhufvud från fogden 
Gilius Giliusson och länsmannen i Fryksdalen Nils Botulfsson angående 
rannsakning vid häradsrätten i Fryksdalen om tillstånd att upptaga torp 
vid Norra Lekvattnet. I andra fall däremot, då en finne börjat svedja och 
odla på enligt allmän mening uppenbart olämplig mark, kunde man avslå 
hans begäran med motiveringen, att på den platsen icke kan göras »något 
fjärdings hemman antingen med finsk eller svensk plog», som skedde 
enligt dombok för Älvdals härad 13/7 1660, då fyra finnar avvisades som 
velat slå sig ned vid Bogerudstjärnet, dvs. Bograngstjärnet vid Bograng-
en i S. Finnskoga. 

Savolaxarnas förfarenhet i användningen av svedjebruk var alltså en 
viktig förutsättning för deras effektiva kolonisering av de mellansvenska 
skogsbygderna. Det har även förmenats och ibland till och med som ett 
fastslaget faktum framhållits, att de invandrande finnarna lärt svenskar-
na konsten att svedja. Detta är ingalunda överensstämmande med verk-
liga förhållandet. Röjningsbränning som ett hjälpmedel att avlägsna skog 
för nyodling hör otvivelaktigt samman redan med ett uråldrigt och 
outvecklat jordbruk, och svedjande omtalas bl. a. i våra medeltidslagar. 
Ordformer för själva begreppet svedja träffas i medeltida urkunder och 
de åsyftade lagarna, så i Dalalagen och Hälsingelagen, likaså i Östgöta-
lagen, vari även omnämnes rågodling i svedjor. Svedjebruk i någon form 
synes även ha praktiserats tidigt under den nyare tiden på flera håll i 
landet men förefaller närmast ha haft till syfte att förbättra betet, medan 
skörd av i sveden sådd råg och rovor varit att betrakta som nyttiga 
biprodukter. Däremot är det troligt, att rågodling vid svedjande i mera 
utvecklad form på skilda håll börjat allmännare nyttjas genom påverkan 
från de inflyttande finnarna. Detta inflytande gäller emellertid inte den 
ovan berörda huhta- eller storsvedstekniken, till vilken inte kan uppvisas 
någon motsvarighet i varje fall ej i våra värmländska bygder, varken 
ifråga om arbetsmetoder, övertagna föremål ur redskapskulturen eller 
typ av utsäde. Dessa förhållanden har påpekats av forskare samtidigt 
som ibland även framhållits en påtaglig skillnad mellan en enklare och 
primitivare huhta-teknik, sådan den praktiserats av värmlandsfinnarna, 
och den mera utvecklade svedjetekniken i deras finska fädernebygder. 
Med avseende på den perfekta anpassningen av värmlandsfinnarnas 
svedjebruk till de naturliga betingelserna vore man i första hand böjd att 
anse, att deras från Finland medförda huhta-teknik förenklats till 
nödvändig överensstämmelse med den nya och främmande naturens 
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krav. Så torde emellertid inte vara rätta förhållandet. Med hänsyn till de 
historiska förloppen bör företräde tillmätas den förklaring av samman- 
hangen som givits av utforskaren av norra Savolax' bebyggande, Arvo 
M. Soininen, som även lämnat en instruktiv redogörelse för svedjebruks-
metoderna i Finland i äldre tid. Soininen påpekar, att den ursprungligen 
ryska form av huhta, som i Savolax utvecklats under slutet av medelti-
den, därstädes ersattes av en yngre, mera utvecklad typ efter 1600-talets 
böljan. Under tiden 1540-1600 fortsatte den savolaxiska expansionen 
vidare åt väster från norra Savolax in i rautalampiområdet av Tavast-
land, till östra Satakunta och delar av Österbotten. Kolonisterna i de 
svenska skogsbygderna var ättlingar till dessa västliga savolaxare. Efter-
som dessa inte kände till denna nya utan endast den äldre typen av 
huhta, var det denna enklare typ som med dem fördes över till de 
svenska skogsbygderna.29  

Svedjebruksmetoden kom sålunda att där tillhöra det äldre stadium, 
som i Savolax nåtts före dessa savolaxares utvandringar till Sverige. 
Denna typ av huhta med endast en bränning av sveden, som icke till alla 
delar är helt känd, men som givetvis var betydligt enklare än den under 
1600-talet utvecklade och av forskarna beskrivna svedjemetoden, var 
relativt lätt anpassbar till nybyggarnas behov av naturförhållandena i de 
svenska och speciellt de värmländska skogarna. Där fanns inga stora 
ödevidder att mer eller mindre fritt få förfoga över; tillgängliga var 
endast kronomarker och hemmansskogar omgärdade av bestämda grän- 
ser, där på vissa villkor bosättning kunde tillåtas. Efter nedsättnings-
bevis av kungen, hertigen eller landshövdingen kunde sådant medgivan- 
de lämnas på tinget, och efter syneförrättning av nämnden rågångar 
fastställas kring ett torp, som skulle svara mot ett fjärdedels eller åtton-
dels hemmans ränta. För att få spannmål i rimlig tid för folkets uppehälle 
och bete åt boskapen måste det svedjas på den tillgängliga skogsmarken, 
som emellertid inte medgav svedjebruk i större omfattning och längre 
tidsutdräkt. Under rådande förhållanden kunde nödvändig vinst av ut- 
rymme och tid ernås genom noga urval av svedjemark med god och torr 
jord i läge på sluttning eller lid åt söder eller väster med god vattenavrin-
ning. Därigenom undgick man odling i kraftigt moss- eller råhumuslager, 
som före bränningen skulle kräva uttorkning genom barkning av större 
stående träd, som måste ersätta avdunstningen genom dränering av 
marken. Genom frånvaron av dylika åtgärder kunde svedjetidens längd 
förkortas med ett helt år. Våt eller sumpig terräng undvek man noga 
även med tanke på avkastningen av sådden av det skälet, att den 
speciella svedjerågen på dylik mark inte tuvade sig utan förvandlades till 
stråråg med ett enda strå ur kornet i stället för tjogtals strån eller flera. 

Förfaringssättet vid svedjandet hos värmlandsfinnarna beskrives ge-
nomgående på i korthet följande sätt. Sedan man utvalt lämplig plats för 
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sveden skedde fällning av skogen — barkning av träd omnämnes sålunda 
aldrig. Detta arbete företogs vid tiden mellan midsommaren och slåttern. 
Träden fälldes inåt sveden från alla håll och lades jämsides och plant 
över markytan. Grövre grenar kvistades av, kolved togs ibland ur grövre 
stammar och lämplig ämnesved togs tillvara. I detta skick lämnades 
svedjefallet att torka fram till midsommartiden nästa år, då det brändes. 
Tändning företogs därvid från alla håll runtom sveden, och ibland rulla-
des även grova, brinnande stammar över fallet för att få till stånd jämn 
avbränning på markytan. Sådden ägde rum, så snart elden slocknat och 
innan askan hunnit blåsa bort. I den djupaste askan såddes ofta runda, 
söta svedjerovor. Rågen såddes mycket tunt, liksom i Finland med 
måttet tre korn under näverskon eller sju korn på kalvskinnet. Den 
tuvade sig kraftigt och växte så tät, att det kunde föreligga risk för att 
den ruttnade under hösten och vintern, varför man tog den som foder 
genom att slå den med lie eller släppa M boskap, t. ex. hästar, på den nu 
inhägnade »brännan» för att beta. Därefter fick sveden ligga över vin-
tern. Rågen kom upp igen påföljande vår och på hösten detta tredje år 
var den färdig att skördas. Den skars då för hand med skära och bands 
till nekar, som hängdes över stänger att torka. En lättare tröskning 
företogs ofta på fallet eller i dess närhet mot någon större sten med flat 
sida eller i en s. k. tröskgrop, i bägge fallen med en tät botten av näver på 
marken eller gropens botten. Ibland kunde denna tröskning ske i en 
enkel, på sveden uppförd ria. Den egentliga tröskningen ägde rum senare 
på vintern i loge eller regelrätt ria, om sådan fanns uppförd på gården. 

Denna treåriga svedjeform av den äldre typen torde såsom lättare 
anpassbar till nybyggarens villkor i Värmland ha föredragits framför den 
senare i Savolax utvecklade tekniken, även om man känt till denna. 
Härpå tyder bl. a. förhållandet, att man, om så var lämpligt eller ända-
målsenligt, kunde tillägga svedjandet ett eller annat tillfälligt drag från 
denna senare typ, såsom till exempel att ta två skördar ur samma sved. 
Detta var dock mycket sällan förekommande och kunde ske endast när 
det var mycket god jord i svedjemarken. Om sveden eljest hade förmån-
ligt läge i förhållande till solljus och med god markbeskaffenhet och 
avrinning och blev på riktigt sätt omskött, gav den i regel mycket god 
avkastning. I norra Värmland gav den i allmänhet 8-20 kornet men 
kunde på särskilt god jord också ge 50-60 kornet. I enstaka fall omtalas 
den till och med ha lämnat 75-80 gånger utsädet. Dessa goda skördar 
berodde främst på den ovan berörda egenskapen hos den särskilda 
svedjerågen, korpiruis eller juureinen, nämligen att från varje korn sköt 
upp 20-40 rågstrån; värmlandsfinnen och etnologen Nils Keyland upp-
ger, att han till och med kunnat räkna ända till 87 strån från ett rågkorn.3°  
Själv har jag av egen erfarenhet kunnat konstatera, hur mäktig tuvbild-
ning dylik råg förmått frambringa. År 1962 mottog jag från den kände 
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Veckogammal odling i kruka (1967) av tre korn av från 1900-talets början bevarad finsk 
svedjeråg från Östmark, Värml. 

försöksodlaren och bonden Hilmer E. Persson i Sörmark, Östmark (f. 
1887, d. 1968) en liten påse sparad svedjeråg från en skogsgård inom 
socknen. Den bestod av mycket små och smala korn, högst 3-4 mm 
långa och med en av Persson angiven tusenvikt till högst 20 gram. Av 
denna råg planterades tre korn i en rymlig blomkruka. Trots deras ålder, 
som torde böra räknas från århundradets början, grodde rågen snabbt 
och alstrade en tuva av blad och strån, som hotade att spränga krukan. 
»Provodlingen» förfors sedermera under vetenskaplig kontroll. 

Genom sitt prov- och demonstrationssvedjande fick hertig Karl klar 
insikt i hur avsevärt högre avkastning man erhöll från svedjor än från 
åkerodlingar. Med hänvisning till de påvisade fördelarna av att bruka 
svedjeland befallde han också år 1587 i ett brev till allmogen i Värmland 
var och en i sin stad allvarligen att fälla och röja så mycket skogsmark 
som kunde besås med en tunna råg. Efter finnarnas ankomst ökade 
också svedjandet påtagligt hos den svenska befolkningen och tilltog än 
mera under nästa århundrade. Efter hand uppstod emellertid klagomål 
över finnarnas skövling av skogarna, framför allt i närheten av bergverk 
och hyttor, emedan järnet blev för dyrt som saluvara till följd av lång-
väga ved- och koltransporter. Detta ledde också till åtgärder för att 
begränsa svedjandet — ej riktade enbart mot finnarna och icke för att helt 
förbjuda det, som ofta anförts — så i skogsordningen 1647 och än allvarli-
gare i liknande förordning år 1664. På sina håll maximerades år 1652 
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också svedens storlek till i nutida mått motsvarande 1/4 hektar eller 
ungefär 2 500 m2. Dylika bestämmelser begränsade givetvis möjligheter-
na att använda storsveder, men i övrigt fortsatte svedjebruket utan 
större hinder. Regleringarna blev i realiteten nära nog helt bestämmelser 
blott på papperet. Svedjandet fortsatte under de följande seklen, visserli-
gen reglerat till allmogens misshag men upphörde ingalunda och prakti-
serades sedermera på sina håll mest för gräsbetets skull. Först kring 
mitten av 1800-talet i och med mötet med ett allt mera inbringande 
skogsbruk, som för övrigt hade fått rensade och förbättrade marker 
genom svedjebruket, började svedjandet ge vika för detta och en ratio-
nellare skötsel av såväl skogen som åkerbruket, och det dog efterhand en 
naturlig död oavsett alla bestämmelser och regleringar. Vid mitten eller 
strax efter medio av århundradet uppges sålunda svedjandet ha upphört i 
Norra Finnskoga i Värmland. I Kindsjön i Södra Finnskoga brändes den 
sista sveden år 1859 och i Röjden i samma socken på 1870-talet. Från 
Persbyskogen i Dalby hämtades den sista fallrågen, uppgående till 261/2  
tunnor, år 1862. I Norra Ny anges den sista sveden ha bränts 1891 och 
skördats året därpå. I Fryksdalen svedjades hela 1800-talet till slut och 
ett stycke in på nästa århundrade, så exempelvis i Östmark, Lekvattnet 
och Gräsmark, där en sista sved omnämnes från Norra Ängen år 1914. 
Till och med i en så sydlig socken som Västra Ämtervik skördades 
fallråg i hemmanet Kisterud 1894 och i Berga så sent som omkring 
1905.31  I östligare finnbygder än de värmländska dog det finska svedje-
bruket ut under 1800-talet, sist på 1880-talet it. ex. dalasocknarna Bing-
sjö, Boda och Grangärde. 

I allmänhet kan man numera inte finna andra påtagliga minnesmärken 
efter ett tidigare svedjande än här och var igenväxande ängs- och hag-
marker. Så har t. ex. numera skett till nära nog fullständig utplåning av 
de vidsträckta ängar som ända in kring mitten av 1900-talet täckte 
praktiskt taget hela östsidan av det mäktiga och av botanister livligt 
besökta hyperitberget Rännberget i finnbyn Suhola (nuvarande Tväråna) 
i Östmarks socken. Dessa ängar var resultatet av ett ivrigt finskt 
svedjebruk som stod i sitt flor på 1830-talet vid botanisten Claks Gustaf 
Myrins besök därstädes och ännu fortgick ytterligare under flera decen-
nier efter denna tidpunkt. Finnarna hade svedjat berget på alla sidor, 
berättar Myrin,32  och deras rågskylar stod i högan luft omsvävade av de 
tunga höstmolnen. Numera växer även de hagmarker fullständigt igen, 
som efterträdde ängarna. På markerna nära den gamla gården Kilbråten 
(uttal Kjelbråten, finskt namn Gattilaho) norr om Rännberget hade min 
fader sina sista stora svedjor på 1880-talet, varav endast några tegar 
återstår. Troligen fick han där råg utöver det egna behovet, eftersom i 
hans anteckningar finns uppgifter om försäljning av fallråg. Avsikten 
med svedjandet var dock egentligen inte främst att erhålla råg utan 
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Äng på finsk svedjemark i Rännberget i Östmark, Värml. 

Slåtter i äng på svedjemark i Rännberget i Östmark, Värml. 
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fastmer gräsväxt och betesmarker. I ett flertal år efter svedjandet funge-
rade den präktiga grässveden även som jaktmark. Där sköts mängder 
med rävar, och därifrån kunde man närhelst så erfordrades för hushållets 
behov hämta harar och skogsfågel, som börjat beta redan på den unga 
rågbrodden. 

Språkliga minnen av svedjebruket i form av benämningar för begrep-
pet sved i den för några år sedan (1980) helt utdöda värmlandsfinskan 
återfinnes i enstaka ordböcker eller uppteckningar och fonogramupptag-
ningar av texter. Direkt åsyftas huvudtyperna av svedjande med trenne 
ord, nämligen huhta, kask eller gask (fl. kask) och aho. Av dessa har det 
svagt belagda huhta vanligen översatts med 'fall, svedjefall', åsyftande 
större sved i grövre barrskog, utan eller med ringa inblandning av 
lövskog. Ordets sällsynthet kan möjligen antagas bero på att denna typ 
av svedjande liksom i Finland upphört relativt tidigt eller också att ordet 
ersatts av det mycket allmänna aho, som oftast motsvaras av sv. 'bråte', 
men även kan beteckna 'sved' av vilken typ som helst eller 'öde sved, 
svedjad mark'. Kask eller gask slutligen betecknar den vanligaste 
svedjetypen i yngre, relativt jämnåldrig och ofta tidigare svedjad löv-
eller blandskog vanligen i närheten av by eller gård. Samband med 
svedjebruk kan vidare misstänkas i vissa fall beträffande en del ord för 
'eld, brand, bål' och därmed hophörande begrepp, såsom palo 'brand', 
tu! 'eld', raivio 'röjning', rovio 'bål, brand i ved på sved', räiski 'spra-
k(ande), knaster av eld' m. fl. Sådana ord ingår i en hel del ortnamn och 
förefaller där ej sällan ha en misstänkt lukt av svedjerök. 

I ortnamn påträffas huhta mycket sällan — jag har antecknade endast 
fyra relativt säkra belägg, därav ett från den norska finnskogen. I Södra 
Finnskoga torde möjligen berg och gårdar med namnet Hotasäng av 
huhta och säng (fl. sänki) med betydelsen 'stubb, (gräs)stubb' kunna 
räknas vara hithörande. I Östmark har en tjärn namnet Hotlamp av 
huhta och lamp(i) 'tjärn' betydelsen 'Svedjetjärnen', säkerligen efter en 
större sved som grundat den numera öde byn Köla (uttal med hårt k av 
ett förfinskat Kyöla av värml. köl 'bergås' o. dyl.) på västra sluttningen 
av Kölaberget utefter tjärnens hela längd. Hoftalam (med övergång av h 
till f före t) i Vålers finnskog i Norge har samma betydelse — Svedje-
tjärnen. Slutligen minner platsen Häkkisenhota i Nyskoga om den sägen-
omspunna storsvedjaren Häkkinen (d. 1669) på Rattsjöberg i Vitsand 
och hans bravader, här en bråte efter en av hans mera avlägset från 
hemmet belägna svedjor. 

Kaski träffas i relativt stort antal ensamt och i sammansättningar, 
oftast som namn på åkrar, ängar och terränger i närheten av byar och 
gårdar, t. ex. Kask eller Gask om åker — så vid gården Johola i Östmark — 
Kaskenpelto (pelto 'åker'), Kaskenrinda (rinta 'backsluttning') från sam-
ma gård och flera ortnamn i dessa och andra sammansättningar. Före- 
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komsten av enkelt aho som ortnamn är relativt begränsad, men det torde 
i sammansättningar forma den allmännaste typen av värmlandsfinska 
ortnamn med åtminstone över 200 belägg, varmed det också kan sägas 
motsvara det gängse värmländska ortnamnet Bråten, med vars betydelse 
det också mycket ofta stämmer överens. Liksom detta ansluter sig aho-
namnen nära till de fasta boplatserna och benämner gårdar, åkrar, 
bråtar, ängar m. m. såsom erinringar av tidigare svedjor. Exempel på 
dylika ortnamn är t. ex. namn på gårdar: Ahotorppa och Rantaho (ranta 
'strand'); torp och ängar: Heinaho (heinä 'gräs, hö') och Niittaho (niitty 
'slåtteräng'); äng: Horsmaho (horsma bot. 'mjölke'); bråtar: Hargaho 
(härkä 'oxe') och Jyrkkaho (jyrkkä 'brant'); bråte och åker: Pienaho 
(pien 'liten') och inhägnad: Taraho (tarha 'inhägnad, stängsel, gärde' 
m. m.). Somliga av dessa namn är ännu livskraftiga och i bruk, andra är 
säkerligen redan eller snart glömda, och så torde villkoren vara för hela 
denna ortnamnsgrupp med de minnen de rymmer om de värmländska 
skogsfinnarnas gärning som svedjare, nybyggare och kolonisatörer. 

Den savolaxiska kolonisationen av de mellansvenska skogarna inledes 
samtidigt mot slutet av 1570-talet och framför allt under 1580-talet på 
tvenne håll inom hertig Karls furstendöme, nämligen i Södermanland 
och karlskogaområdet i östligaste Värmland jämte angränsande skogs-
bygder i Närke och Västergötland (jfr karta 5). Till samma tidsavsnitt hör 
även de spridda bosättningarna i Östernärkes skogstrakter söder om 
Hjälmaren. Något senare, sannolikt under tidigare delar av 1590-talet, 
börjar finnarna uppträda i det stora skogsområdet i västra Gästrikland 
mot gränsen till Dalarna. Då bestämda nedsättningsår icke meddelas i 
tillgängliga källor, kan man emellertid icke utesluta möjligheten av att 
någon enstaka finne infunnit sig här redan mot slutet av 1580-talet; 
däremot torde man på goda grunder böra avvisa Gothes uppgift om 
savolaxiska nybyggare så tidigt som omkring år 1570.33  Av liknande 
orsaker osäkra ifråga om nedsättningstid, och för övrigt även beträffande 
invandringstyp, är slutligen de tidiga förekomsterna av finnar på Vikbo-
landet i Östergötland och i landskapets centrum, ett spörsmål som 
närmare beröres nedan i samband med förbindelserna med de söderman-
ländska bosättningarna på Kolmården. 

Finnarna i Södermanland 
Mot slutet av 1570-talet och särskilt under det följande decenniet sker 
sålunda en rätt betydande invandring av savolaxare, troligen även med 
inslag av fortsatt västfinsk migration, till Södermanlands skogsbygder, 
framför allt Kolmården norr om Bråviken och skogsområdena nordöst 
därom in mot landskapets centrala trakter. Utanför detta ganska koncen-
trerade bosättningsområde förekommer samtidigt endast spridda ned- 
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sättningar längre norrut, t. ex. i Villåttinge och Österrekarne härader. 
Från och med år 1579, i enstaka fall möjligen även något tidigare, och 
fram till 1580-talets mitt upptages inom det huvudsakliga invandringsom-
rådet över 30-talet nya finntorp.34  De allra flesta av dessa bosättningar 
sker åren 1581-82 och resulterar på många håll i ett flertal nya torp, som 
skattlägges år 1587, dvs, ungefär efter åtnjutande av de gängse sex 
frihetsåren för nybyggare. De tätaste nedsättningarna träffas dels på 
Kolmården i Jönåkers härad norr om Bråviken, dels i skogsområdena åt 
nordöst härifrån, framför allt med ett 20-tal finntorp i Rönö härad söder 
och öster om sjösystemen Yngaren-Båven. I somliga socknar bildar 
bosättningen på en gång hela byar, så t. ex. i Råby-Rönö socken, där en 
finnby Rössbol på sex gårdar upptages åren 1581-83, av vilka fem 
skattlägges år 1587. I andra socknar upptages ett lika stort antal finntorp 
inom ett begränsat område utan att ge upphov till egentliga bybildningar. 
Så är t. ex. fallet i Ludgo i Rönö härad, där fem torp upptages åren 
1581-82. Flera nedsättningar kan antecknas även i socknar som Helgo-
na, Svärta och Sättersta i Rönö härad samt i Kila och Lunda inom det 
nämnda bosättningsområdet på Kolmården norr om Bråviken. 

Utanför dessa relativt koncentrerade bebyggelser förekommer under 
samma tid spridda nedsättningar längre norrut i landskapet, bl. a. i 
häraderna Villåttinge och Österrekarne. I det senare av dessa tillkom i 
början av 1580-talet åtminstone tre bosättningar på Kjula ås i Kjula 
socken, vilka senare under 1600-talet synes vara väl behållna och om 
vars finska ursprung till sen tid även erinras av ortnamnen Finnkällan, 
Finnfjärsman och de som finska namn betraktade Pajskarstugan och 
Pajskartorp. Vidare omnämnes från samma tid — förutom finska sä-
songarbetare, s. k. vinterliggare — från städerna Nyköping, Strängnäs, 
Södertälje och Torshälla även ett tiotal finnar såsom tydligen fast bosat-
ta. Under tiden från och med 1585 till århundradets slut fortsätter ännu 
någon bosättning inom Rönö härad, så i socknarna Helgona och Sätters-
ta, men den egentliga finska nybebyggelsen berör huvudsakligen det 
ovan berörda nordliga området, där man beträffande Villåttinge och 
Österrekarne samt Åkers härad har att räkna med åtminstone ett tiotal 
nya bosättningar. Inberäknat dessa habitationer kommer den finska 
invandringen till Södermanland under 1580- och 1590-talen att omfatta 
mer än ett 50-tal nedsättningar på landsbygden. Om vi härtill lägger den 
ovan anförda invandringen till landskapet åren 1535-60 under Gustav 
Vasas tid av mer än femtio finnar, visar sig Södermanland med mer än 
hundratalet finska inflyttare vara det näst efter Uppland viktigaste in-
vandringsområdet från Finland i östra Sverige — eller om man så vill i 
mälarområdet — under 1500-talet. 

Med avseende på den rätt kraftiga koncentrationen av finska nybygga-
re i Södermanland under förra hälften av 1580-talet torde det vara av 
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visst värde att närmare granska anföranden om påstådda åtgärder av 
hertig Karl för att driva på invandringarna till hans hertigdöme vid denna 
tid. Som ovan framhållits, har i en mängd framställningar av östfinnarnas 
invandringar till Sverige förordats, att dessa föranletts bl. a. av att herti-
gen inkallat och införskrivit finnarna eller till och med att han med fast 
hand lett invandringarna till Sverige. De ofta återkommande påstående-
na om dylika åtgärder från hans sida kan emellertid inte bedömas ha 
absolut bevisvärde. Bristen på belägg för en hertig Karls verksamhet av 
dylik art avbrytes endast i ett påträffat fall av en uppgift om överförande 
av finnar genom hans ingripande. Detta skulle ha skett år 1580 genom att 
han från Nyslotts län, dvs. Savolax, skall ha låtit till sitt hertigdöme 
överföra en hop bågskyttar jämte deras familjer. Denna uppgift, om vars 
värde jag tidigare antytt tvivel, berördes först i ett brev från Johan III 
den 18 juni 1580 till ståthållaren i Finland Klas Åkesson Tott. I brevet 
uppger konungen, att hertig Karl under vintern och våren utan hans vilja 
och vetskap skulle ha föranstaltat om överförande av en hop bågskyttar 
från nämnda ort till Sverige.35  Han befaller därför ståthållaren att skicka 
uppgift på antalet personer som lämnat landet och på vems order detta 
skett samt att härför ansvariga fogdar skulle översändas till honom. 
Ärendet gav i fortsättningen anledning till åtskillig skriftväxling. Klas 
Åkesson meddelade sålunda i början av augusti, att en del folk, gifta och 
ogifta, hade lämnat Finland och begärde mandat att förbjuda vidare 
utvandring, vilket konungen senare beviljade. Marsken Claes Fleming 
uppgav en vecka senare, att han företagit en rannsakning i Nyslotts län, 
vilken dock inte kunde bekräfta, att uppgifterna var riktiga. Härtill 
antydde Johan III, att han även av andra informationer erfarit, att saken 
inte förhöll sig så, som han förut antagit. Någon ytterligare förklaring 
härtill lämnade han emellertid inte; möjligen hade han erhållit upplys-
ningar direkt från hertig Karl. Av brevväxlingen torde åtminstone av 
Klas Åkessons skrivelse — av Claes Fleming utlovad förteckning saknas 
— kunna utläsas, att viss utvandring kan ha ägt rum men inte något visst 
om dess karaktär eller om den föranletts av några särskilda åtgärder. Det 
föreligger även en möjlighet, att hertig Karl i upplysningar till Johan III 
direkt förnekat, att någon invandring till hans hertigdöme ens förekom-
mit. Detta skulle nämligen stämma överens med hans inställning ett par 
år senare, då saken åter berördes. Han förklarade då, att inflyttning av 
folk till hertigdömet alls inte var av behovet påkallad, och svarade kärvt, 
att han begärde »sådant fattigt folk slätt inte, eftersom av det slaget 
finnes mera än nog allestädes». Onekligen synes hertig Karls avvisande 
hållning tyda på att han kunde hålla god min väl vetande, att finnarna 
självmant sökte sig till hans hertigdöme och att han under inga förhållan-
den var tvingad att locka dem till utvandring för att fylla behovet av folk 
till sitt nyodlingsprogram. 
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Som jag ovan antytt synes vissa yttranden i den brevväxling som 
förekommit dock medge, att någon invandring av finnar, oklart varifrån, 
har ägt rum. Om så verkligen varit fallet, vare sig den utgjorts av 
savolaxiska bågskyttar eller inte, bör inflyttarna ha placerats någonstä-
des och därmed även kunna träffas i kamerala registreringar. Att det vid 
den berörda tiden förekommit viss invandring med hertig Karls hertig-
döme som mål är visserligen också påvisbart, men något hertigens 
initiativ i samband därmed kan alls inte konstateras. Under förra hälften 
av 1580-talet sker, som ovan beskrivits, ett 30-tal finska bosättningar i 
hertigdömets centrala område Södermanland, och i hertigens »huvud-
stad» Nyköping träffas under samma tid flera avlönade och bofasta 
finnar förutom den hop som säkerligen döljer sig i den stora mängden av 
s. k. vinterliggare, dvs. i allmänhet finska säsongarbetare. I hertigdömet i 
övrigt sker vid samma tid i Närke fyra finska bosättningar samt sju i 
Värmland i karlskogaområdet, däremot i övrigt inga i landskapets cent-
rum eller i de värmländska skogsbygderna. Om någon bestämd planering 
vore att utläsa av bosättningarnas regionala spridning, skulle denna 
möjligen kunna tänkas återspegla en hertigens önskan om förläggning av 
finnarna centralt inom sitt område, där han hade dem nära tillhands för 
olika behov och ändamål; förhållandet mellan honom och brodern kung-
en var tidvis så spänt, att man rent av befarade inbördeskrig. 

Mitt omdöme från 1967 torde sålunda fortfarande i huvudsak vara 
gällande: påståendet att finnarna inkallats eller införskrivits av hertig 
Karl kan inte med någon grad av säkerhet bevisas, ej ens med tillhjälp av 
uppgiften om överförda bågskyttar år 1580.36  Hans inställning till finnar-
na torde få betecknas som välvillig så till vida, att han tillät dem komma, 
när de kom självmant och vid tillfällen, när han hade behov av dem. För 
övrigt synes han i mängden av rykten och utsagor om sitt förhållande till 
inflyttningarna framstå mera som en av de finska invandringstraditioner-
nas sägengestalter än som en historiskt gripbar tillskyndare och gynnare 
av finnarnas överflyttning till rikets västra del. 

Som stöd för den ovan hävdade uppfattningen av Södermanland som 
ett viktigt invandringsområde kan ytterligare anföras vissa andra förhål-
landen och fakta. I senare arkivalier, i synnerhet i domböcker, träffas 
nämligen då och då upplysningar om andra av finnar bebodda torp inom 
området än de tidigare registrerade och som synes vara ungefär samtidi-
ga med dessa eller i varje fall upptagna senast på 1590-talet. Som ett 
exempel härpå kan nämnas gården Rökärr i Mellösa socken, som be-
byggts av finnen Bertil Jacobsson enligt hertig Karls nedsättningsbrev av 
den 13 augusti 1588.37  I detta fall har bebyggelsen utan tvivel tillkommit 
genom direkt invandring från Finland i samband med 1580-talets stora 
kolonisationsvåg, och liknande förlopp måste man i synnerhet räkna 
med beträffande Kolmården, där finnar bosatt sig ända ner mot Bråviken 
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på nybyggen, som i samtliga fall numera ej exakt kan lokaliseras. Svårig-
heten att tidfästa dylika bosättningar kan ibland bero på luckor i de 
kamerala handlingarna. Den huvudsakliga orsaken torde dock vara den, 
att bebyggarna icke uttryckligen angivits vara finnar utan döljer sitt 
ursprung under svenska namnformer, så som fallet är beträffande den 
nyssnämnda finngården Rökärr. Detta gäller ofta om första bebyggare, 
men i övrigt uppträder den egenhet i de sörmländska kamerala handling-
arna, som vi ovan anmärkt beträffande medeltida och tidigare invand-
ringar under 1500-talet, nämligen att personer, som från början beteck-
nats som finnar, ganska snart träffas under vanliga svenska namnformer. 
På detta sätt behandlas sålunda alla som finnar uppförda nybyggare från 
1580-talet. Personbeteckningen finne synes även i övrigt nära nog ha 
kommit helt ur bruk vid 1590-talets ingång. Detta för bland annat med sig 
avsevärda svårigheter, när man söker utreda tillkomsten av de finntorp, 
som av allt att döma upptagits på 1590-talet. All sannolikhet talar för att 
de uppstått som resultat av direkt invandring från Finland, men det är 
även möjligt, att de innebär en begynnande inre förtätning av bygden 
genom utflyttningar från gårdar, som redan skattlagts och upptagits i den 
svenska bygdegemenskapen. I det senare fallet har det givetvis ej funnits 
någon anledning att tillgripa personbeteckningen finne. 

Föreställningen av Södermanland som en viktig provins för invandring 
av finnar österifrån motsäges ingalunda av utvecklingen under förra 
delen av 1600-talet. Snarare förstärkes detta intryck genom invand-
ringens omfång och karaktär till en bestämd uppfattning om ett upp-
marschområde, en första etapp på östfinnarnas kolonisering av de mel-
lansvenska skogsbygderna. Den finska bosättningen inom landskapet 
avtager sålunda inte med 1600-talets ingång utan fortsätter, så vitt bedö-
mas kan, på samma sätt som tidigare för att avtaga först kring mitten av 
århundradet. Den mot slutet av 1500-talet iakttagna allt mer tilltagande 
svårigheten att avgöra nybyggarnas etniska härstamning, som för den 
efterföljande tiden är högst påtagligt framträdande, bör härvid även tagas 
med vid bedömningen. Det ställer sig sålunda ofta ganska svårt att 
avgöra, om i olika längder uppträdande personer över huvud taget kan 
anses vara av finsk extraktion och än svårare om antagna säkra uppgifter 
om finnar gäller väst- eller östfinnar. Uppgifter om svedjande som 
kännemärke på finsk, eller helst östfinsk person, kan ej heller alltid 
godtagas utan ytterligare bevisgrunder, eftersom även landskapets 
svenska innebyggare vid denna tid ännu nyttjade svedjebruk som kvar-
dröjande sedvänja från tiden för landskapets roll som huvudprovins i 
hertig Karls furstendöme. Som exempel härpå kan anföras en längd från 
1620 över svedjeland och utsäde i Villåttinge härad.38  I denna upptages 
med endast personnamn och ort angivna 164 personer, av vilka endast 
ett mindretal med säkerhet kan bedömas vara finska nybyggare, medan 
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det stora flertalet utgöres av svensk befolkning. Beträffande sörmlands-
finnarnas antal, härkomst och förhållanden i olika avseenden torde 
sålunda åtskilliga djupundersökningar vara erforderliga för att i olika 
viktiga avseenden kunna ernå vederhäftiga beskrivningar, uppgifter som 
givetvis ställer sig helt ogörliga för en översiktlig redogörelse, som i 
förevarande arbete är det enda möjliga företaget. 

De värdefullaste upplysningarna i de flesta osäkra eller tvivelaktiga 
fallen finner man otvivelaktigt i häradsdomböckerna. Vid företagna ge-
nomgångar och kontroller i dessa får man ett starkt allmänt intryck av att 
en mängd finskt folk är bosatt eller i rörelse i landskapet speciellt under 
århundradets förra hälft. Uppgifter om finnar träffas sålunda, utom i 
städerna, i mer än ett 30-tal socknar i nära nog alla delar av landskapet. 
Undantag utgör endast de fyra östligaste häraderna, där inga säkra 
uppgifter föreligger från häraderna Hölebo och Öknebo, medan ett enda 
belägg kan redovisas från Botkyrka i Svartlösa härad och förekomst av 
ett mindre antal finnar uppgives från Tyresö i Sotholms härad, i detta fall 
tydligen påverkan av närheten till Stockholm, där finnar städse vistades. 
Från ett flertal håll meddelar beläggen uppgifter om lösfolk av olika art 
såsom säsongarbetare, dvs. s. k. vinterliggare, tjänstefolk m. fl., kanske 
också finnar på genomfart till andra bygder. Återstoden utgöres otvivel-
aktigt av en mängd bofasta finnar. Dit hör sålunda finnbefolkningen på 
1580-talets viktigaste bosättningar på Kolmården i Jönåkers härad, lik-
som i Rönö härad, vilka bebyggelser äger fortsatt bestånd och till dels 
även blivit utökade. Den under 1590-talet iakttagna begynnande bosätt-
ningsrörelsen i riktning norrut från denna tids sydliga koncentration av 
finnar har efter 1600-talets ingång fortsatt och i starkt ökad omfattning 
spritt sig i landskapets inre och nordligare bygder. Finnbebyggelsen är 
här koncentrerad till det ganska stora skogsområdet i gränstrakterna 
mellan de nordligare häraderna Österrekarne och Åker och de sydligare 
Villåttingen och Daga. I väster tar bosättningen vid i Österrekarne med 
finntorp på Hanebergs, Magda, Vidökna m. fl. gårdars ägor i Näshulta 
socken och med Sätertorp, Stavedal, Baggetorp, ~ärr m. fl. torp i 
Mellösa socken på Villåttingen. Österut härifrån fortsätter bebyggelsen i 
skogsbygden i socknarna Malma och Dunker i det sistnämnda häradet 
med exempelvis torp som Rotsättertorp, Lidökna, Moretorp, Nälen 
m. fl., och norr om häradsgränsen träffas i Österrekarne uppgifter om 
finnar bl. a. i Ärla socken och på Kjula ås i Kjula socken. I dessa 
nordligare trakter och fortsatt österut inåt Åkers härad upptages en 
mängd finntorp inom skogsbygderna i Barva, Härads, Länna och Åkers 
socknar och tar sin början med den s. k. Barvaheden längst i väster och 
slutar med det område kring gränsmötet mellan Länna och Åker samt 
Gryts socken i Daga härad, som i Selebo härads dombok den 16/1 1649 
omtalas som »finneskoghen liggiandes Emellan Magesiön och finne- 
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sjön». I Barva upptages bl. a. finntorpen Bjurkärr, Överäng, Stavtorp, 
Elläng, Ekedalen och Biartorp och på Härads område Gussmossen på 
Lottesta ägor, Sörtorp på Hageby, Ekesvallen och Finnäng, alla dessa i 
mer eller mindre nära anslutning till Gavelsjön och Gavelmossen, vars 
eftertraktade rikedom på foder vållar gräl med finnarna och många 
klagomål på deras mer eller mindre olagliga åtgärder. Bland annat klagar 
bönderna i Hageby på hösten 1625 över de många torp som upptagits på 
deras ägor och över att finnarna gör »skalckhet» på deras höstackar 
»och låte sine Geter och Söder för dem upäta». Inom Länna sockens 
område uppstår under århundradets början en mängd finska nybyggen, 
bl. a. Stämtorp, Lommartorp, Vinterledet, Källdalen, Gölkärr m. fl. och 
något senare Stavtorp, Tovesta, Nyckelberga och Åsängen. Från Åker 
nämnes, förutom vinterliggare och bofasta finnar, främst frälsebonden 
och finnen Sigfrid i Ekeby, vilken skattar för sved och utsäde, och norr 
om Strängnäs träffas det tidigt under århundradet upptagna torpet 
Emaus i Fogdö socken. 

Här längst österut i Daga härad i det centrala skogsområdet har finnar 
slagit sig ned bl. a. i Ånhammar i Gryts socken och i Lisäter, Avla och 
Kalvsäter i Gåsinge, varmed gränsen uppnåtts till de nämnda östliga 
häraderna, varifrån inga viktigare finnförekomster är redovisade. I och 
med detta återstår endast att ytterligare framhålla ett par områden 
utanför den skisserade centrala skogsbygden i landskapet, nämligen 
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Vinterledet, Länna sn, Sörml. 
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Gölkärr, Länna sn, Sörml. 

Vingåker väster om dess västligaste socknar Näshulta och Mellösa och 
längst i nordöst ett område mot Mälaren i Selebo härad. Från Vingåker 
redovisas från århundradets första årtionden trenne bofasta finnar, näm-
ligen Jöns finne i Sterrehult, Thomas finne i Lindebol och Peder i 
Fintorp. I Selebo härad träffas finnar i området vid Mälaren öster om 
Strängnäs med bofasta finnar i Aspö, Toresund och Överenhörna, finskt 
folk omnämnt från Ytter- och Överselö och troligen fast bosatta finnar i 
Kärnbo, vilka år 1636 angives ha svedjat och levererat ved från sveder-
na. I samtliga dessa fall torde de finska förekomsterna ha att skaffa med 
invandring över det närbelägna Strängnäs, där finnar vid denna tid 
vistades eller var bosatta — en finne som nämndeman och vid ett tillfälle 
även upptagen bland rådmän — och där för övrigt många ofta synes ha 
hållit till som vinterliggare eller annat arbetsfolk. 

Den här lämnade flyktiga översikten av finnförekomsterna i Söder-
manland under 1600-talet avser egentligen endast förhållandena under 
förra hälften av århundradet. Även med denna begränsning torde dock 
uppgifterna i stort sett kunna tillåtas företräda hela århundradet, om man 
håller i minnet det förbehållet, att invandringarna hit rimligen bör ha 
avstannat efter mitten av 1600-talet som fallet varit beträffande de finska 
inflyttningarna till andra delar av vårt land. I varje fall synes man i en 
översiktlig framställning knappast kunna ernå någon säker belysning av 
förhållandena endast vid en knapphändig genomgång av det arkivaliska 
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materialet utan stöd av hjälpmedel som i olika fall skulle kunna lösa 
svårigheten att bedöma åtminstone den etniska tillhörigheten för uppträ-
dande personer. Sådana kännemärken som benämningen finne på en 
inbyggare försvinner nämligen — liksom i Uppland — med avståndet till 
själva nybyggartiden. Likaså saknar man efter hand uppgifterna från 
århundradets tidigare del om finnars svedjande — väl att skilja från den 
svenska allmogens ovan nämnda fortsatta svedjebruk långt in på 1600-
talet som sedvänja från landskapets tillhörighet till hertig Karls fursten-
döme — klagomålen om finnars intrång på bondemarkerna och allehanda 
uppgifter om de främmande nykomlingarnas förhållanden, liv och verk-
samhet. Även gives i det tidigare materialet emellanåt upplysningar om 
finnars hemorter, släktskap, förflyttningar och händelser belysande den-
na folkgrupps stora rörlighet, något som man sedermera helt saknar. Allt 
ger vid handen, att en skildring av de invandrande finnarnas öden och 
villkor i Södermanland främst har att bygga på de upplysningar som står 
att hämta i det tidigare materialet, framför allt det som rör senare delen 
av 1500-talet och början av det följande århundradet. 

Finnbosättningarna och tillvaron av finskt arbetsfolk i Södermanland 
var inga isolerade företeelser i landskapets skogsbygder. Deras förbin-
delser framför allt med Stockholm var starka och viktiga för de ganska 
livliga kontakterna med hemorterna i Finland i båda riktningarna och 
förmedlades av de stora grupper finnar som ständigt vistades där eller i 
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Källdalen, Länna sn, Sörml. Finsk bebyggelse med släktförbindelser till Gästrikland och 
Fryksdalen i Värmland. 

något ärende besökte huvudstaden. Kontakter med dessa finnar utnyttja-
des livligt även av landskapets svenska befolkning, när det gällde att 
anskaffa arbets- eller tjänstefolk, vilket även i sin mån bidrog till och 
underlättade invandringen via huvudstaden av finnar till såväl städerna 
som landsbygden. Sörmlandsfinnarnas förbindelser med andra landsor-
ter skymtar också fram ibland i olika handlingar. Så är exempelvis fallet 
beträffande Tiveden, dit finnar på somligt håll kommit från Söderman-
land, eller Amnehärad i Västergötland, där en sörmlandsfinne en tid 
uppehållit sig som ålfiskare vid Gullspång. Bygder i Värmland omtalas 
ibland ha uppsökts av sörmlandsfinnar ej endast för att undgå länsmän 
och fogdar; vägen dit kan ha föranletts av olika motiv. Ibland ger dylika 
uppgifter även inblickar i släktskap mellan finnar på rätt skilda håll i 
riket, så t. ex. när finnen Henrik i Källdalen i Länna socken på ting vid 
Åkers häradsrätt åren 1647 och 1648 anklagas för stöld av några nät från 
en granne. Näten ifråga befinnes han ha fördelat mellan sin svärfader i 
Ovansjö i Gästrikland och en sin son i Gräsmark i Fryksdalen i Värm-
land. 

För övrigt får man även med hjälp av uppgifter från andra finnbygder 
ett påtagligt intryck av att Södermanland med sin koncentration av 
finnar, bofasta och finskt arbetsfolk m. fl. och deras förbindelser åt olika 
håll under förra delen av 1600-talet ej blott efterträder Uppland som 
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Tovesta, Lättna sn, Sörrnl. Enligt tradition upptagen eller tidigt bebodd av finne från 
Tavastland. 

invandringsområde från Finland. Som ovan antytts är det av allt att 
döma även att betrakta som ett uppmarschområde och en första viktig 
etapp i östfinnarnas — och enkannerligen savolaxarnas — kolonisering av 
Mellansveriges skogsbygder i en framryckning som avstannar först vid 
mötet med de norska fjällbygderna. Dessa viktiga aspekter på den söder-
manländska finnbosättningen har uppenbarligen inte blivit beaktade av 
forskningen i den utsträckning som de förtjänar, möjligen på grund av att 
det finska inslaget tidigt delvis assimilerats med den inhemska befolk-
ningen och dess tidigare historia som följd härav blivit förbisedd och 
förgäten. 

Finnar i Östergötland 
Utanför det egentliga undersökningsområdet för detta arbete, som avser 
finska invandringar under äldre tid till Mälardalen samt mellersta Sverige 
åt väster och norr därom, har några flyktiga kontroller företagits av 
sydligare områden för vissa tidsavsnitt av 1500-talet. Närmast har dessa 
utgjorts av stickprov på förhållandena i Östergötland under några årtion-
den, som till dels ansetts kunna utvisa möjliga anslutningar till närliggan-
de södermanländska finska bosättningar. Den härvid erhållna kartbilden 
som utvisar fördelningen av de framtagna uppgifterna om finnförekoms- 
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ter, förefaller i viss mån kunna antyda en fortsatt invandring söderut 
eller sekundär spridning från de savolaxiska finnbebyggelserna i kol-
mårdsområdet av Södermanland. Förbindelser över Bråviken med detta 
nya nordligare bosättningsområde torde också kunna betecknas som 
ganska rimliga, men direkta belägg på sådana saknas helt. Vissa uppgif-
ter synes dock bekräfta möjligheten av savolaxisk invandring vid mot-
svarande tid även till det östgötska området. En finne i Konungsunds 
socken år 1596 med namnet Mattes Holekan(n)en har sålunda säkerligen 
ett savolaxiskt släktnamn,39  och den savolaxiska härkomsten är klart 
betygad hos finnen Hans Hindriksson, som år 1584 slog sig ned i Vård-
näs i Kinda härad, dit han kom från Hankavesi by i Rautalampi, försedd 
med en utförlig attest, som var undertecknad av kyrkoherden därstädes 
Laurentius Laurentii.4°  Däremot förekommer inga säkra uppgifter om 
härkomsten beträffande det dussintal finnar som kommer till synes i 
ärkebiskop Abraham Angermanni räfst och visitation av Linköpings 
biskopsstift år 1596. I de allra flesta fall råder sålunda ingen upplysning 
om ursprunget av de finska personerna, men eftersom de uppträder vid 
en tidpunkt långt senare än år 1570, som i allmänhet får anses gälla som 
tidigaste gräns för anledningar till och möjligheter för utbrottet av de 
stora savolaxiska utflyttningarna till Sverige, föreligger inga hinder för 
att i första hand räkna dem som savolaxiska inslag bland finnarna i 
Östergötland. Detsamma torde också få anses gälla beträffande de finnar 
av ovisst ursprung som vid samma tid träffas längre söderut i landskapet, 
t. ex. i Ydre härad och Horns socken nere vid smålandsgränsen eller här 
och var annorstädes i östgötska bygder. Dock bör man rimligen taga med 
i beräkningen, att i en del fall även kan komma ifråga ättlingar av 
västfinnar, som kommit in tidigare i landskapet, alltså före nämnda 
tidpunkt 1570. Under alla förhållanden har man sålunda, när det gäller 
senare tidpunkter under 1500-talet, att räkna med möjligheten av före-
komst av såväl västfinnar som savolaxare i de östgötska bygderna. 

Finnarna i Närke 
Från medeltiden föreligger som vi tidigare sett endast någon enstaka 
uppgift om förekomst av finnar i Närke. För tidsavsnittet från nyare 
tidens början till slutet av 1560-talet kan däremot träffas över 20-talet 
finnar bosatta eller verksamma i landskapets centrala delar väster och 
söder om Hjälmaren. Dessa belägg gäller påtagligt västfinnar av alldeles 
samma slag som i Uppland och Södermanland under motsvarande tids-
avsnitt, vilket framgår av deras befattning i åtskilliga fall med likartade 
yrken såsom landbönder och torpare eller skattebetalande bönder. Över-
ensstämmelse råder således med östligare mälardalsfinnar, dvs. väst- 
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finnar invandrade före den tidpunkt då östfinnars, savolaxares, inflytt-
ning till Sverige tog sin början. Ytterligare synes även förekomsten av en 
finsk bergsman på Kilsbergen kunna tyda på samhörighet även med 
västfinnar i östligare bergslagsbygder. 

Samtidigt med tillströmningen av östfinnar till Södermanland i början 
av 1580-talet — med enstaka fall i slutet av föregående årtionde — får även 
Närke en påtaglig del av samma invandring. Denna berör dels skogsbyg- 
den i öster söder om Hjälmaren ej långt från sörmlandsgränsen, dels i 
väster huvudsakligen området fram till eller i närheten av Kilsbergens 
östsluttningar (se karta 6). I det östra området sker den första bosättning- 
en i Asker, när Hans finne 1581 slår sig ned i Södra Malgräva, följd år 
1584 i Lännäs av Lasse finne på Hessleberg och följande år av Anders 
finne i Böletorp (Bolstorp?) i Svennevad. Dessa bosättningar förefaller 
möjligen kunna stå i nära samband med upptagandet av finntorp i Söder- 
manland vid motsvarande tid. I det västra området som berör sju 
socknar och sträcker sig i en båge utmed Kilsbergen från Axberg i norr 
till Tångeråsa i sydväst, uppstår den egentliga större finnbosättningen 
inom landskapet. Denna tar sin början i Knista med Simon finne redan år 
1576, följd av Påvel finne år 1580 i Labbetorp i Kvistbro och året 
därefter i Tysslinge med Hindrik finne i Gryttesether och Mats finne i 
Huseby i Kräklinge. I Kvistbro tillkommer snart flera finntorp, bl. a. 
Björcketorp år 1585 och på 1590-talet Storbjörnboda, Hinrikstorp (Hin-
derstorp), Tryggeboda och Baggetorp. På 1590-talet upptages också 
norrut i Axberg torpen Grinnatorp och Näffwesta. Längst i söder om-
nämnes finnar år 1599 i Ede och Berg i dåvarande Tångeråsa socken. 

Ede och Berg hör till de först omtalade inom de stora, särskilt redovi-
sade finnbosättningarna vid 1600-talets början i trakten kring sjöarna 
Toften och Teen i Tångeråsa socken, alla med ett par undantag belägna i 
nuvarande Skagershult, nämligen Ede, Ärnäs, Rastorp, Nydrätt, Sund-
sjön, Björkön, Trysslingen, Laggartorp, Testabäcken m. fl. Alla dessa 
torde rimligen ha upptagits i slutet av 1500-talet, men deras utveckling 
och framträdande tillhör det begynnande 1600-talet. Detsamma gäller 
säkerligen även beträffande Lån geby i Axberg, Karlstorp i Norrbyås och 
Ulvgryt i Täby, vilka alla redovisas första gången i hjälpskattelängder år 
1600. Under 1600-talets första årtionden sprider sig finnbebyggelsen i ett 
brett bälte inåt Kilsbergen från Bocksboda (1610) i Kils socken i norr 
söderut genom Lekebergslagen (Sirsjötorp m. fl.) ned till och med de 
sydliga bebyggelserna i Tångeråsa-Skagershult, vilka ytterligare förtätas, 
åtminstone in på 1630-talet (jfr karta). De finska bosättningarna i land- 
skapets sydöstra delar utvidgas vidare från det äldsta området i Asker, 
Lännäs, Mellösa och Svennevad med bebyggelser söder om Hjälmaren 
omnämnda åren 1607-08, såsom Bösseboda i Sköllersta nordväst om 
sjön Sottern, Säldarboda och Korpetorp i Svennevad och Kopparberg 
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och Siggetorp i Lerbäcks socken, där de når fram till gränsen mot 
Östergötland i Tylöskogen. 

Tilll sist återstår i denna översikt att nämna några finska bosättningar i 
Götlunda socken norr om Hjälmaren, vilka ligger åtskilda från övriga 
finska bebyggelser inom landskapet. Ett par av dessa kommer till synes 
första gången i en tiondelängd år 1614, enligt vilken Per finne i Högby 
lämnar råg, korn och havre, medan Nils finne i Hagelsbäcken endast ger 
råg i tiondet. Av finsk börd torde även Michael i Furuskallen vara. År 
1615 tillkommer ytterligare ett par finnar, nämligen Olof finne i Håkans-
torp och Mats finne i Lunger och senare i boskapslängderna 1622 och 
1626 även Per finne i Näset. 11628 års längd förekommer Olof Matzon i 
Lunger, vilken tydligen är en son till Mats finne år 1615, men för de 
personer som i övrigt då och senare träffas i längderna saknas genomgå-
ende beteckningen »finne» och ej heller tillåter de varierande person-
namnen några säkra möjligheter att avgöra bärarnas nationalitet. 

Förekomsten av finnar i Götlunda torde snarast böra anses stå i något 
samband med de rätt betydande finnbygderna i Södermanland. Så kan 
för övrigt även vara fallet beträffande de ovan berörda finska bosätt-
ningarna i skogsbygderna söder om Hjälmaren, vilka ligger ganska nära 
intill de finska bebyggelserna i Österrekarne och andra sörmländska 
härader med relativt stor finsk befolkning, varför man ej bör utesluta 
möjligheten av migrationer västerut från dessa finnbygder. 

Att såväl väst- som östfinnar tagit del i inflyttningar av finnar till 
Närke, visas för övrigt även av åtskillnaden av olika slags invandrare i 
ett copieregister i Närkes handlingar 1600:2 A i kammararkivet, där det 
heter: »Finnarna som hafwa tagitt Torpastelle ... skall granneligen 
ransakas hwad tillfälle på the Platzer ware kan ... och skall them före 
hollas att the skole göra åker der såsom Läglighett finnes. Men the 
såsom Bruke skogen skal göra Tredingen af alt thz wäxer och Tionden i 
Kyrke Herbergett och der wthaf Prästen taga sin treding.» Vad beträffar 
i övrigt det något tiotal finnar i Örebro som träffas i längderna under 
början av 1600-talet torde dessa gemenligen utgöras av arbetsfolk, hant-
verkare m. m. av såväl väst- som östfinsk extraktion. 

Karlskogaområdets finnar 
Till de områden som beröres av den tidiga savolaxiska invandring till 
mellersta Sverige som vi hittills stiftat bekantskap med i Södermanland 
och Närke hör också karlskogaområdet i östra Värmland jämte angrän-
sande skogstrakter väster därom, den så kallade Varnums skogsbygd. 
Samma invandringsström når även in på den mäktiga, bygdskiljande 
skogen Tiveden, vars norra del mellan sjöarna Skagern och Unden vid 
ungefär samma tid får en betydande finsk bosättning. Denna sprider sig 
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sedermera även till och genom södra Tiveden ända ned till Vättern och 
skogstrakterna i sydvästra Närke. 

De bygder som efter hand benämnts Karlskoga bergslag var på 1500-
talet fördelade på tvenne områden till följd av intressen från två motsatta 
håll, ett östligt hörande till Knista socken i Närke och ett västligt, som 
hade samband med den värmländska socknen Varnum och därför be-
nämndes Varnums skogsbygd. Det östliga området, vars äldsta namn var 
Mukrisbother (1268) eller Mykrisbodher (1336) och på 1500-talet Myklis-
bodhar eller Möckelsbodhar, utgjordes ursprungligen av fiskefäbodar till 
Knista socken.4I  Dessa bodar var belägna vid norra änden av sjön 
Möckeln och benämndes efter dennas gamla namn Mykrir. Gränsen 
mellan de tvenne områdena synes ungefärligen ha gått efter Letälven, 
genom Möckeln, norrut efter Timsälven till sjön Lonnen och Stensviken 
och därefter mellan Alkvettern och Ullvettern till trakten av den lilla sjön 
Immen, som låg inom närkesdelen.42  Mycklesbodarna, eller Bodarna 
som de även kallades, fördes över till Värmland 1583 och tre år senare 
bildades Karlskoga församling och socken. 

I dessa bygder sker under 1580-talet i och med hertig Karls kolonisa-
tionsarbete en betydande upptagning av torp och anläggning av ny-
byggen. Redovisning av denna verksamhet sker i ett flertal handlingar 
med icke helt samstämmiga uppgifter, tydligen beroende på varierande 
tidssammanhang eller skiftande grunder för redovisningen. I en handling 
benämnd »extrakt över upptagna gårdar och torp 1580-86 för Mykles-
bodar» redovisas 17 nya åbor jämte upptagningsår.43  Antalet är påtagligt 
ofullständigt beträffande nyupptagna torp, vilket framgår av flera andra 
handlingar, t. ex. skattläggningsjordeboken av år 1584 som uppger 22 
åbor. En del i extraktet redovisade personer är finnar men detta innehål-
ler otvivelaktigt flera än de fem personer som uppgives vara det eller av 
andra skäl nödtorftigt kan identifieras, nämligen Per i Finnebäck 1580, 
Jöns Finne på Sånden (trol. Duvedalen) 1582, Mattes Finne i Degernäs 
1582 och Oloff (trol. Degernästorp) 1585 samt Siffridh i Kexsund (i nuv. 
Bjurtjärn) 1586. I en förteckning med särskild rubrik som föreligger i två 
exemplar i Södermanlands handlingar 1580: 18 (pag. 474 och 504) och 
ytterligare är intagen i årliga räntan för Värmland för 158344  uppräknas i 
den förstnämnda förteckningen under rubriken »Finnar på Bodarna» 
(dvs. Mycklesbodarna) följande finnar med torp och upptagningsår: 
Botelsbotårp Jöns Larsson, Mattz (i de två andra förteckningarna be-
nämnd Månns) 1581, Mattz Simonsson i strömetårp 1581, Påuel larsson 
wedh kebbesundh 1581, Hinrich larsson sönnan bodarna 1579 och Mattz 
wedh klenoreth 1582 (enligt de övriga förteckningarna upptaget 1583). 
Med Botelsbotårp (eller Bottsbol) avses det nuvarande Agen i Degerfors, 
vilken senare benämning första gången uppträder redan i jordeboken 
1619 och med tiden helt uttränger det ursprungliga namnet.45  Strömetårp 
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är Lilla Strömtorp väster om Möckelns sydände, och möjligen är det 
samma Mattz Simonsson som med hertig Karls brev av den 2/4 1586 
upptager det närbelägna Lervik. Kebbesund slutligen motsvaras av Sun-
det vid sydvästra stranden av Alkvettern, medan Klenoret ligger så långt 
västerut som vid Matlången i Lungsund väster om Ullvettern och sålun-
da egentligen är beläget utanför Karlskoga bergslags råmärken. 

Nya inflyttningar av finnar äger rum under det följande årtiondet på 
flera håll inom området; så t. ex. upptages Vismenästorp (ofta benämnt 
Vismen) vid sjön Vismens nordände väster om Möckeln med hertig 
Karls nedsättningsbrev av den 11 februari 1596 enligt domboken den 16/5 
1642.46  Samtidigt härmed upptages för övrigt enligt hertigens brev den 18 
februari 1596 på näset i sydöstra delen av Vismen även ett torp med 
likalydande namn. Detta ligger emellertid alldeles innanför gränsen i 
Visnums socken. 

I fortsättningen förtätas bebyggelsen kraftigt och växer raskt i omfång 
både norrut efter gränsen mellan Värmland och Västmanland och även 
åt söder under 1600-talets första årtionden. Befolkningens storlek, som 
såväl i tiondelängden 1599 som i jordeboken följande år upptages med 56 
hushåll, angives i en fullständig mantalslängd år 1606 till 206 personer. 
Fram till år 1625 stiger mantalet kraftigt och uppgår detta år till 422/3 
mantal samt 8 nybyggen och tre år senare utgöres hela befolkningen över 
12 års ålder av 417 personer.47  Även om man ibland velat räkna Möckels-
bodarna som en verklig finnbygd, finnes emellertid inga vägande skäl för 
att så beteckna 1600-talets Karlskoga. Den huvudsakliga ökningen av 
befolkningen har givetvis varit svenskt betingad i och med bergslagens 
framväxt. Men att en relativt stor mängd finnar bidragit i tillväxten är 
däremot ovedersägligen riktigt, och som ett vittnesbörd härom torde 
man även kunna anföra uppgiften att socknens nordligaste bygder ännu 
på 1700-talet haft den folkliga benämningen Finnekroken.48  

Tivedsfinnarna 
Att invandringen av finnar på Tiveden börjat i det norra området mellan 
sjöarna Skagern och Unden i trakten av det nuvarande Finnerödja, synes 
vara säkert bevisat. Den har uppenbarligen även tagit sin början ungefär 
samtidigt med den finska inflyttningen till karlskogatrakten och torde 
sålunda med all sannolikhet ha skett i nära samband med hertig Karls 
kolonisationsplaner för de stora skogsbygderna mellan Närke, Värmland 
och Västergötland. Härför talar ej endast tidsförhållandena utan även en 
och annan uppgift om hertigens direkta åtgärder vid nedsättningen av 
nybyggande finnar. 

En uppfattning att finnarna skulle ha infunnit sig på Tiveden så tidigt 
som på 1550-talet är däremot bevisligen felaktig. Av Richard Gothe har 
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sålunda anförts, och efter honom av flera vedertagits, en notis från år 
1552 om en Lasse Kartt i Torpaskog, vars namn med åberopande av 
kortformen Kartt till det savolaxiska släktnamnet Karttuinen anförts 
som bevis för person av finsk börd och därmed även för en finsk 
bebyggelse på Tiveden;49  så har t. ex. skett i den stora hembygdsboken 
Finnerödja. En socken i Västergötland, Stockholm 1944 (sid. 242 o. 358). 
Kartt är emellertid ett vanligt förekommande svenskt tillnamn inom 
bondeklassen i stora delar av Västergötland vid denna tid och vida 
utanför landskapet bland befolkningsmän och administrativ personal och 
även inom högre stånd. Ett flertal av 1500-talets fogdar har burit detta 
tillnamn, så t. ex. den första kända fogden i Värmland under Gustav 
Vasas regering, senare fogden på Dal, Sven Kart, som av allt att döma 
var av västgötsk börd;5°  likaså bars f. ö. namnet av en beträffande orten 
och tiden till torpaskogsmannen så pass närstående person som fogden 
över Vadsbo på 1550-talet, Peder Kart. När det uppträder en Lasse 
Kartt i Torpaskog på Tiven är det sålunda säkerligen fråga om en svensk 
bebyggare, kanske en västgötsk bonde, eller en myndighetsperson med 
placering i Torpaskogs rättardöme. Det savolaxiska släktnamnet Kart-
tuinen och dess kortform Kartt finner man f. ö. inte i svenska kamerala 
längder förrän några årtionden in på 1600-talet. 

Om man fattar Lasse Kartt som en västgöte av bondesläkt kan han 
dock höra samman med tidiga inflyttare av svenska landbönder. Vi 
träffar nämligen sådana tillhöriga Riseberga kloster i Torpaskog och på 
andra håll i norra Tiveden. Inga av dessa kan visas ha varit savolaxiska 
finnar, men man har anledning hålla i minnet, att en eller annan västfinne 
kan uppträda bland dem på det vanliga västfinska sättet bosatt som 
landbonde. Sådana finska bosättare fanns på nära håll inom Vadsbo 
härad utanför Tiveden på 1540- och 1550-talen i exempelvis Frösve 
socken och något senare i Ullervad och Fägre med flera socknar söderut 
i de västgötska jordbruksbygderna. 

Inflyttningen på det norra tivedsområdet är synnerligen stor under de 
första åren av 1580-talet och rymmer utan tvekan — förutom de ovan 
påvisade västfinnarna — även en mängd, och kanske den största, av 
svenskar. Många fakta talar emellertid för att inflyttningen av savolax-
are, alltså samma folkgrupper som tagit land i karlskogaområdet, varit 
betydligt större än de uppgifter tycks ge vid handen som speciellt beteck-
nar som finska några enstaka inflyttare från och med Mats finne i 
Torpaskog år 1579 och ett antal år framåt. Ett flertal torp, om vilka man 
vet, att de första bebyggarna varit finnar utan att detta angivits i skatte-
längderna, upptages sålunda under 1580-talet, bl. a. vid den gamla byn 
Torpaskog, fordom fyra gårdar tillhöriga Riseberga kloster numera ingå-
ende i egendomen Skagersholm. Förutom den nämnde Mats finne till-
kommer sålunda följande år fyra landbönder, av vilka tvenne troligen är 
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Gamla mangårdsbyggnaden vid Kavelbron, Finnerödja, Vgl. 

svenskar medan de två övriga angives vara finnarna Per och Måns. Till 
de tidigaste bosättningarna hör även Paradishult,51  senare Paradis, där 
fyra personer, varav två finnar Bengt och Jon, uppgives ha upptagit torp 
med sedvanliga sex års skattefrihet år 1580, vartill kommer en femte 
bebyggare följande år. Vid samma tid omnämnes nedsättningar även 
bl. a. vid Backerud, Bråten, Barrud, Hallan och Vallsjön. Ganska tidigt 
och i varje fall före mitten av 1580-talet upptages också Finnerödja, som 
är omnämnt vid flera tillfällen, såsom Finnerudh 1583 och Finneröd 1587 
och blir — väl efter gängse sex skattefria år — uppfört i jordeboken år 1588 
som kronotorp. 

Under 1590-talet och fortsatt i början av det följande århundradet 
tilltar bebyggelsen i finnerödjaområdet raskt i omfång och folkmängd. 
Till denna tid hör ganska många av finnar upptagna eller i varje fall av 
finnar helt eller delvis bebodda torp och gårdar, såsom Kavelbron, 
Högsten, Korterud (Korsbäcken), Kvarntorp, Trehörningen (Kyrkhäv-
den), Finnafallet, Mossebo, Posseborgen och många flera. Kavelbron 
upptogs med hertig Karls nedsättningsbrev av den 22 april 1597 av finnen 
Hindrik Andersson och uppfördes som klosternybyggare i jordeboken år 
1601. Åren före blev Posseborgen uppfört som klostertorp, medan de 
övriga infördes i jordeböckerna under tiden 1624-63, sålunda ovanligt 
sent i förhållande till de upptagningstider man kan bedöma vara de 
rimliga. 
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Den primära finska bosättningen i Tiveden gäller utan gensägelse i 
finnerödjaområdet mellan sjöarna Skagern och Unden, där bebyggelsen 
snart kommer att bilda ett uppmarschområde för fortsatt erövring av 
Tiveden öster om sistnämnda sjö. I och med att denna sekundära bebyg-
gelse kring sekelskiftet och de närmast följande årtiondena raskt tilltager 
i omfång sprider den sig söderut och inåt ödemarkerna öster och sydost 
om sjön, där de finska bosättningarna kommer att nå ända fram mot 
Vätterns strandbygder under senare delen av 1600-talet. Här på den 
oländiga och karga delen av Tiveden, den s. k. Ur-Tiven, anlägges med 
svedjebnikets hjälp och en finnens förmåga att utnyttja terrängen en stor 
mängd torp och byar, såsom Kråkvattnet, Ykullen, Skyttatorp, Finne-
matstorp, Trösslingstorp, Tivedstorp (el. Hindrikstorp), Spåndalen, 
Humlegårdsliden, Djäknatorpet, Bengtstorp m. fl. och hela Tiveden 
kommer sålunda att inrymma ett ganska kompakt finskt bosättningsom-
råde från Högsten, Kavelbron, Finnerödja och Torpaskog i norr vid 
Skagern till Bengtstorp, Hulan och Ekeberget nära Vätterstranden. I 
somliga fall torde det dock finnas anledning att ifrågasätta, om finnen 
verkligen upptagit sin gård av skogroten, och när ibland tinnen bebor en 
gård, som bevisligen är äldre än finninvandringen på Tiveden är det 
naturligtvis klart, att så inte är fallet; ibland kan gården exempelvis ha 
upptagits ånyo efter ödelämnande, skattevrak eller dylikt. 

I många sammanhang ställer det sig för övrigt mycket svårt att även 
med tillgång till arkivaliska handlingar kunna klarlägga uppkomsten av 
finnbosättningar på Tiveden, och i all synnerhet gäller detta de här 
anförda och andra gårdar på det södra området öster om Unden. Viktiga 
hjälpmedel vid sådana undersökningar är framför allt protokoll från 
jordrannsakning år 1684 rörande nybyggenas laga tillkomst samt tings-
protokoll från 1686 i samband med Karl XI: s reduktion. Enligt dessa 
uppges sålunda Bengtstorp, Djäknatorpet, Ekeberget, Humlegårdsliden, 
Spåndalen och möjligen även Hulan vara upptagna av finnar. Dessa 
gårdar har tillkommit före eller på 1620-talet med undantag av Ekeber-
get, som anges vara ett 20-tal år yngre och förekommer i jordeboken 
först år 1685, medan de fem övriga uppföres år 1663. Helt säkra och 
viktiga finnbebyggelser är vidare Skyttatorp, Kråkvattnet och Ykullen, 
även om inga exakta uppgifter finnes rörande den första bosättningen. 
Skyttatorp anges vara äldst av dessa och anlagt på 1620-talet, medan 
Kråkvattnet och Ykullen uppges härröra från tiden omkring 1640, en 
tidsbestämning som förefaller vara alltför sen. Alla blir jordeboksförda 
först år 1685. Större förvåning än denna sena tidpunkt väcker en annan 
uppgift i protokollet över jordrannsakningen, nämligen att man först vid 
denna förrättning fått vetskap om dessa tre gårdars förekomst. Visserli-
gen bör denna del av Tiveden ha varit synnerligen oländig och obanad 
vid ifrågavarande tid, men det förefaller ändock ganska egendomligt, om 
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svedjande finnar i så många år kunnat vistas obespejade på skogen. Om 
så verkligen varit fallet, är detta ett förhållande som Tiveden är ensam 
om; något liknande har icke förekommit eller omförmälts annorstädes i 
de svenska finnbygderna. 

Om finnars bebyggande av det norra området av Tiveden erinrar än i 
dag ortnamnen Finnefallet och Finnerödja, efter vilket nybygge den här 
bildade församlingen fått sitt namn. Av den finska folkkultur som en 
gång i tiden måste ha givit bygden en viss särprägel har däremot icke 
många minnen bevarats till vår tid, säkerligen på grund av läget kring 
den gamla genomfartsvägen mellan västgötabygderna och de centrala 
svealandskapen. Ganska annorlunda ter sig jämförelsevis förhållandena 
beträffande området mellan Unden och Vättern. I dessa vidsträckta och 
till sen tid vilt otillgängliga skogar och ödebygder, där gårdar och byar 
först i våra dagar blivit lättare åtkomliga genom landsvägar och vägar för 
virkestransporter, har åtskilliga drag ur den gamla finska kulturmiljön 
bibehållit sig med känd finsk seghet.52  Detta har givit sig tillkänna i 
materiell kultur och arbetsliv, inte minst betygat av ett svedjebruk, som 
på sina håll, delvis väl beroende på lågt skogsvärde till följd av trans-
portsvårigheter för virket, har förekommit ända fram till 1860-talet. 
Vidare har i sedvänjor och en traditionsskatt av sägner och folktro länge 
bibehållit sig finska kulturdrag liksom även traditioner kring invandring-
en och landnamet på Tiveden. 

En folktradition från dessa trakter av den stora skogen är av intresse 
för belysningen av sambanden mellan finnarna på ömse sidor av Unden. 
Den ger också exempel på spridningen ut från finska bosättningar och 
dessas förbindelser även med mera avlägsna finnbygder, samtidigt som 
den lämnar en illustration av sägenverksamhetens väsen och uppfattning 
av tids- och saksammanhang. Enligt sägnen skulle ursprungligen tre 
finnar vid namn Hindrik, Trössling och Mats ha slagit sig ner på Tive-
den, brutit mark och anlagt var sin gård: Hindrikstorp (nuv. Tivedstorp), 
Trösslingstorp och Finnematstorp (även kallat Finnolas). Uppslagsändar 
till omständigheterna kring denna sägen har samband med det ovan 
nämnda Kavelbron i Finnerödja, som med hertig Karls nedsättningsbrev 
av den 22/4 1597 upptogs av finnen Hindrik Andersson. Denna skulle 
möjligen kunna vara son till en Anders finne, som något tidigare inkom-
mit med hertigens tillstånd att bosätta sig och slagit sig ned och svedjat, 
sedan han från en grantopp på Vallsjöskogen sett att runtom fanns idel 
granskog. Detta är emellertid endast en hypotes som inte kan bevisas, 
och Anders finne kan ej heller vidare spåras. 

Hindrik Andersson hade enligt vad känt är tre söner: Carl, Simon och 
Hindrik samt en dotter, vilken blev gift med en finne Hindrik Hindriks-
son. Denne blev för olaga älgjakt förd till Ingermanland och kom seder-
mera åter därifrån för att hämta sin son Johan, men dennes huvud satt då 
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på en påle vid Hova bro, sedan han avrättats för rån och mord. Fadern 
drog då vidare till Värmland, där han slog sig ned på okänd ort. 

Av Hindrik Anderssons söner kom Carl till Skallebo (nuv. Undevi). 
Av hans barn bodde sedermera en son i Brännhult i Undenäs och en 
dotter i Beateberg söder om sjön Viken. Där i närheten hade också 
fadern Carl bott en tid, och där hade farfadern Hindrik Andersson 
omkommit genom fall från en klippa. En andra son till Carl vid namn Per 
blev krigspräst i karelska regementet 1646 och 1654 kyrkoherde i Horn 
under namnet Petrus Caroli Undenius. Han var född i Undenäs 1615 och 
dog 1679 i Horn. 

Hindrik Anderssons son Simon bosatte sig i Hägghemmet i norra 
delen av nuvarande Tiveds socken (uppfört redan 1552 i jb som krono-
tomt). Därifrån leder senare på 1640-talet släktskapsförbindelser till 
finnar i Rämmen i Värmland, möjligen ättlingar till den ovan nämnde 
älgjägaren Hindrik. Den tredje av kavelbrobondens söner, Hindrik 
Hindriksson, tog upp Hindrikstorp (nuv. Tivedstorp). Han är den Hind-
rik som omtalas i sägnen och till upptagandet av Hindrikstorp har även 
lagts den vida spridda kringgångssägnen, att han skulle få taga och äga så 
mycket jord som han kunde gå runt omkring på en dag. En finne Jöns 
Hindriksson Trössling, som troligen felaktigt i en version angivits vara 
hans son, är omnämnd som soldat på 1680-talet (en syssla som han inom 
parentes sagt lejde bort) och har som den andra finnen i sägnen upptagit 
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och givit Trösslingstorp dess namn. Namnet Trössling är icke ett finskt 
namn men är möjligen hans knektnamn, vilket säkerligen, och kanske 
även personen själv, på något sätt har samband med finnbebyggelsen 
Trösslingen på skogen väster om sjön Toften i Närke, en bebyggelse som 
är samtidig med den äldre invandringen på Tiveden. Även andra uppgif-
ter talar för tivedsfinnars förbindelser med detta finska bosättningsområ-
de. Det kan för övrigt i detta sammanhang påpekas, att släktförbindelser 
med tivedsfinnarna träffas mera långväga kring, bl. a. i finnbygder i 
Södermanland och i Värmland — utom det nämnda Rämmen — i finn-
skogen i Älgå socken väster om Arvika, där på 1600-talet (jfr sid. 89) en 
finne vid namn Krut Måns hade brorsbarn på Tiveden. 

Den tredje i sägnen omtalade finnen Mats tog upp ett nybygge, som 
efter honom fick namnet Finnematstorp (äv. kallat Finnolas). Detta 
skedde någon gång mot århundradets slut. Denne Mats kan sålunda inte 
— lika litet som Trössling — ha varit med bland de finnar som först bosatte 
sig öster om Unden. Något tidigare bebyggde Trössling sitt torp, medan 
finnen Hindrik rimligen bör ha tagit upp Hindrikstorp (Tivedstorp) en del 
år före mitten av 1600-talet. Sägnen har sålunda fäst sig vid vissa 
personer, av vilka tvenne enligt en tradition från Trösslingstorp skulle 
vara far och son, och fört samman tidsmässigt icke hophörande företeel-
ser. Dessa gårdars olika ålder illustreras i viss mån av deras uppträdande 
i jordeboken — Hindrikstorp år 1663, Trösslingstorp år 1696 och Finne-
matstorp först år 1708, men i likhet med vad vi erfarit beträffande andra 
ovan anförda torp säger dessa uppgifter oss föga om de exakta upptag-
ningstiderna. Denna tid torde för Hindrikstorp inträffa något senare än 
för de tidigaste ovan anförda torpen öster om Unden. Om de första av 
dessa upptagits på 1620-talet, torde en tidpunkt på 1630-talet möjligen 
kunna räknas som tidigaste bosättning vid Hindrikstorp, medan sägnens 
två övriga finntorp, Trösslingstorp och Finnematstorp, kommer att på 
skilda tider ha bebyggts betydligt senare. 

Finnbosättningen på Tiveden börjar sålunda på den norra skogsbyg-
den, där den bildar en etapp, en ansamling, som sedan i överensstämmel-
se med det inom hela den savolaxiska inflyttningen i vårt land vanliga 
förloppet sprider sig utåt och med sekundära bebyggelser fångar in hela 
det södra tivedsområdet. Därmed stannar bosättningsvågen, och i lik-
het med vad man iakttagit i övriga finnbygder har följden blivit, att här i 
det sista bebyggelseområdet öster om Unden har det mesta traditions-
materialet, sägnerna och minnena av det förflutna finska, dess historia, 
villkor och verksamhet stannat i förvar. I detta område minner också 
finska namn på mindre sjöar och tjärnar om bygdens tidigare öden.53  Till 
minnen av denna typ hör ortnamn som Hinlamp (Rå- el. Trolltjärnen), 
Hoftalamp (Svedjetjärnen), Korplamp (Kärrtjärnen), Lättlamp (Löv-
tjärnen), Mostalamp (Svarttjärnen), Peckalamp (Långtjärnen), Sånners- 
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Tkössfingstorp, Tiveds sn, Vgl. 
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Tjärnen Korplamp på Tiveden i Tiveds sn, Vgl. 
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lamp (Sannerudstjärnen?), och Tarvaslamp (Hjorttjärnen), Valkalamp 
(Vittjärnen). Namnet Tarvaslamp har även tolkats som 'Tarvainens 
tjärn', i så fall minnande om att medlemmar av släkten Tarvainen en 
gång i tiden byggt och bott i den närbelägna byn Tivedstorp. 

Södra Norrland, Dalarna och Västmanland 
Om man bortser från förekomsten av finnar i Östergötland, faller den 
hittills behandlade savolaxiska bosättningen helt inom hertig Karls furs-
tendöme. Detta stämmer sålunda väl överens med tiden för genomföran-
det av hertig Karls nyodlingsprogram. Men i tidsavsnittet före år 1600 
försiggår en mycket stor inflyttning av finnar även till ett område utanför 
furstendömet, främst till de västra skogsbygderna i Gästrikland. Som 
redan antytts (sid. 43), torde dock denna bosättning böra hänföras till 
ett något senare skede, men då uppgifter om bestämda nedsättningsår 
saknas, kan tiden icke fixeras med full säkerhet. De första uppgifterna 
om förekomsten av finnar träffas i saköres- och skattelängder samt andra 
urkunder från åren 1597 till 1601. Tidigast nämnes en Anders finne, som 
betalar skatt för råg i Järvsta i Valbo socken åren 1597 och 1599, och de 
första fem finntorpen skattlägges 1604 och 1605, nämligen det förstnämn-
da året Ulvstorp, Rönnbacken, Moisjö och Källsjö i Ockelbo samt Nybo 
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i Hedesunda år 1605. Ytterligare fyra stycken går i skatt år 1607 i Järbo 
med torpen Finnäs, Järbo, Kungsberg och Botjärn samt Stocksbo i 
Ovansjö. Till dessa kommer följande år Barkhyttan och Sibbersbo i 
Torsåker. Med hänsyn till de sex frihetsår som varje nybyggare ägde att 
åtnjuta före skattläggning, vilka ofta kunde bli avsevärt flera, om torpet 
icke ansågs göra skäl för räntan, och även med tanke på att upptagnings-
året ej sällan ligger längre tillbaka än den tidpunkt, varifrån frihetsåren 
beräknas, kan man tryggt förlägga den första bosättningstiden till 1590-
talet. Detta gäller främst de fem nämnda torpen från 1604 och följande år 
och av de övriga åtminstone Finnäs, Kungsberg och Barkhyttan; möj-
ligen kan även några andra här ej upptagna komma i fråga. 

Den finska kolonisationen i Hälsingland måste givetvis ses i samband 
med denna bosättning i Gästrikland. En översiktlig gruppering av den 
primära bebyggelsen i kronologisk ordning utvisar sålunda en relativt 
kontinuerlig spridning från gästrikegränsen norrut genom de vidsträckta 
skogarna i väster mellan Ljusnan och dalgränsen, såsom framgår av 
karta 5. De tidigaste nybyggena upptages vid ingången av 1600-talet vid 
Stugubacken, Raman och Gopan på Hanebo sockens utskogar samt vid 
Fansen och Källåsen väster härom på bollnässkogarna. Under 
århundradets andra decennium uppstår en begränsad mindre finnbygd 
sydväst om Hudiksvall mellan Ljusnan och kustbygderna på Enångers 
utskog (Grängsjö, Lövås), inom det nuvarande Nianfors (Niarne) samt 
norr därom på de sydligaste delsboskogarna (Källsjö). Denna finnkolo-
ni blir emellertid blott en isolerad sidogren av den stora huvudströmmen 
väster om Ljusnan, som under samma årtionde skapar de stora nedsätt-
ningarna på skogarna i Alfta, Arbrå, Undersvik, Ovanåker, Järvsö, 
Voxna, Färila och Los till och med Risarven i Färila och Ryggskog och 
Los i Los' socken, eller med andra ord söder om en ungefärlig linje 
mellan de båda socknarnas kyrkbyar. Området norr härom bebyggs åt 
nordväst under nästa årtionde, dvs. från 1620 till 1630, till Björnberg i 
Ängersjö och Huskölen i Ytterhogdal inemot Härjedalens gräns. I norr 
tillkommer under samma årtionde nybyggena vid Skån på ljusdalssko-
gama och Naggen i Ramsjö socken invid medelpadsgränsen. 

Denna kolonisationsvåg har sin första och sydligaste utgångspunkt 
inom landskapet i de omkring år 1600 upptagna finntorpen på Hanebo 
utskog nära gästrikegränsen. Till denna existerar emellertid en i tid 
sammanfallande motpol längst i norr invid gränsen till Medelpad, näm-
ligen finnbosättningarna i Hassela. Här slår sig finnar ner i Kölsjön med 
Karl IX:s torpsedel från den 15 maj 1600 samt i Malungen och Vrång-
tjärn åren 1606 och 1611. Tillika med ett antal finska nybyggen på andra 
sidan medelpadsgränsen, av vilka de äldsta är Stormörtsjön i Torps 
socken från år 1600 och de något år yngre Grundsjö i Borgsjö samt 
Gransjön och Ulvsjön i Stöde, bildar de en tidig och betydande finnbygd 
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på gränsskogen söder om Ljungans dalföre. Därmed har vi också nått 
den nordligaste periferin för den finska skogsbebyggelse, som klart hör 
samman med en invandringsström från Finland till centralsvenska byg-
der. Sålunda har av allt att döma de första bebyggarna vid Stormörtsjön 
kommit hit upp den långa vägen över Gävle, men vilken led de övriga 
finnarna på skogen anlitat, är icke utrett. Med all sannolikhet måste man 
för många, och kanske de flesta, förutsätta nordligare invandringsvägar, 
t. ex. över Sundsvall eller ännu längre norrut över Kvarken. 

Under 1600-talets andra årtionde tillväxer denna finnbygd raskt och 
börjar visa tecken till expansion mot söder och framför allt åt sydväst. 
Ett nybygge Naggen inom nuvarande Ramsjö socken anlägges sålunda 
härifrån år 1617, och det förefaller troligt, att flera bosättningar även på 
Bjuråkers och Ljusdals skogar kan ha samma ursprung. Uteslutet är ej 
heller, att finnar från denna nordliga finnbygd kan ha medverkat vid 
bebyggandet av områden så långt åt väster som inne på Ytterhogdals 
marker. På goda grunder bjuder oss sålunda försiktigheten att hålla 
möjligheten öppen för två samverkande bosättningsrörelser, en från 
söder och en från nordost, vid finnarnas kolonisation av de vidsträckta 
utskogarna i nordvästra Hälsingland. 

Uppkomsten av finnbygderna på Orsa sockens allmänning och utmar-
ker uppe mot Härjedalens gräns synes däremot helt höra samman med 
savolaxarnas frammarsch söderifrån. Härpå tyder åtskilliga uppgifter i 
domböckerna vid de upprepade rannsakningar som anställdes med fin-
narna på skogen, varvid deras hemvist, härkomst, pass, nedsättnings-
brev m. m. noggrant förtecknades. Den första av dessa rannsakningar 
föranstaltades vid ting i Orsa den 13 december 1636,54  och liknande 
undersökningar av bosättningarna inom finnbygden hölls även år 1663, 
1679, 1698 och 1726. Om inflyttning från Hälsingland berättar också 
många av de traditioner som den finländske studenten Carl Axel Gott-
lund antecknade vid sitt besök i dessa finnmarker år 1817.55  Nedsätt-
ningsåren stämmer också ganska väl som en fortsättning på finnarnas 
bebyggande av skogarna i Färila och Los. Sålunda upptages först de 
östligast och närmast hälsingeskogarna belägna finnhemmanen Björk-
berg och Hamra. Det förra bebygges enligt den tidigaste uppgiften av en 
finne Sigfrid Jöransson med kungl. brev av den 26 november 1618, men 
enligt andra utsagor med varierande namnuppgifter och år av Sigfrid 
Pohjalainen med brevet daterat 1623, även vid rannsakningarna 1636 ett 
företag tillagt finnen Olof Sigfridsson med kungl. brev av den 5 februari 
1629. Det senare, Hamra, bebygges av finnar från Rautalampi enligt 
kungl. brev av den 30 oktober 1620. I början av 1620-talet tillkommer 
centralt inom området Tandsjö enligt kungl. brev av den 7 november 
1622, vilket även åberopas av det något sydligare Sandsjö och för övrigt 
är känt i äldre kopior från flera byar såsom bl. a. Myggsjö, Untorp och 
Näckådalen och likaså från Fågelsjö,56  som uppkommit 1671 genom 
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utflyttning av en sonson till den förste bebyggaren vid Tandsjö, finnen 
Olof Markusson från Laukaa. Tidiga är även de sydliga bosättningarna 
vid Untorp, upptaget av Uno Mickel från Laukaa, vilken inflyttat från 
arbråskogen i Hälsingland, och Rosentorp, båda från något år efter 
mitten av 1620-talet. Ytterligare tillkommer i sydväst Myggsjö omkring 
1650 och något senare blir Kvarnberg norr om Rosentorp upptaget från 
detta." I och med att Ulvsjön långt i väster och utanför den egentliga 
orsaskogen bebygges 1662 och det ovan nämnda Fågelsjö tillkommer 
uppe i norr, når finnarna i detta område sina yttersta positioner invid 
härjedalsgränsen, som på detta avsnitt också blir gräns för deras fram-
trängande norrut. 

För en spridningsrörelse som den här skisserade från gästrikegränsen 
norrut genom Hälsingland behöver man icke med nödvändighet förutsät-
ta, att incitamentet utgöres enbart av direkta utflyttningar från bosätt-
ningar i Gästrikland. Att denna finnbygd i stor utsträckning bildar ett 
uppmarschområde för finnarnas fortsatta invasion av storskogarna norr-
ut — och även i andra riktningar — kan icke sättas ifråga. Att gästrike-
finnar också bidrar vid sekundära inflyttningar, den inre förtätningen av 
de nya finnmarkerna, är ganska naturligt. Men sambandet är även indi-
rekt i så måtto, att nya invandrare från Finland och andra håll nödgas 
söka sig odlingsmarker längre bort utanför redan starkt tätnande bebyg-
gelser, och att samma förhållande blir rådande även vid den fortsatta 
bosättningsrörelsen norrut på skogarna, hör självklart till en dylik bebyg-
gelses dynamik. Utflyttningar från redan fasta och tillväxande nedsätt-
ningar och nya invandringar utifrån, från Finland eller andra finnmarker, 
går jämsides och skapar nya finnbygder. Detta är betecknande för den 
savolaxiska kolonisationen ej enbart av hälsingeskogarna utan även av 
andra skogsbygder i vårt land. En annan egenhet som kännetecknar all 
savolaxisk skogsbebyggelse är vidare, att den icke går så kontinuerligt 
framåt som man kan frestas tro vid en flyktig blick på en översiktlig 
karta. Ett ingående studium av denna och framför allt en detaljerad 
kartläggning även av sekundära bosättningar ger i stället vid handen, att 
den rör sig språngvis framåt inom vissa tidsavsnitt, ibland med långt 
åtskilda nedsättningar, där mellanrummen i en ganska glest tecknad 
utbredning efter hand utfylls av nya bosättningar av samma tvåfaldiga 
natur som ovan påpekats. Att härvid nya immigranter från Finland 
uppträder är det vanliga förhållandet i kolonisationens tidigare skeden. 
Sedermera sinar invandringsströmmen alltmer för att nära nog helt upp-
höra framemot 1650, och i samma mån tar inre flyttningsrörelser vid och 
för bebyggelsen vidare ut på de mellanliggande skogsområden, som ännu 
är fria och tillgängliga för nybygge och odling. Kolonisationen föres 
därmed ej längre framåt utan avslutas, i och med att bygden överallt 
förtätas genom sekundärbebyggelser. 

Under det tidigaste invandringsskedet, tiden 1570-1600, bildar sålunda 
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den savolaxiska kolonisationsvågen i enlighet med det anförda sättet för 
dess rörelse framåt ett mycket glest mönster av långt åtskilda bebyggel-
ser. Dessa utgöres av de hittills berörda bosättningarna i Södermanland 
(framför allt Kolmården), östra Närke (Kilsbergen, Skagershult, Tånger-
åsa), Tiveden, karlskogaområdet, västra Gästrikland samt skogsbyg-
den kring gränsen mellan Hälsingland och Medelpad. Det är därför 
berättigat att beteckna dessa tidiga finnmarker som ett slags uppmarsch-
områden för den fortsatta kolonisationen av de obebyggda skogarna och 
utmarkerna i västra Sverige. Att kontakterna var livliga mellan dessa 
centra såväl under de tidigare som senare skedena av bosättningstiden 
finnes dock också många uppgifter om. Släktskap och samfärdsel av olika 
slag mellan finnarna i Gästrikland och Södermanland är kända (jfr sid. 
53), likaså beträffande Södermanland och Tiveden-Karlskoga-området. 
I fortsättningen, när kolonisationsrörelsen går vidare, kan man urskilja 
likartade förbindelselinjer till nya bosättningar. För många värmlands-
finnar uppges sålunda, att de kommit från Gästrikland, Karlskoga-Tive-
den eller Bergslagen, som i sin tur har förbindelsevägar med karlskoga-
och tivedsfinnarna, och vad gäller de östligare bergslagsbygderna även 
med Gästrikland och Södermanland. I vissa fall kan man även påvisa 
relationer mellan finnar i Gästrikland (Ockelbo) och Fryksdalen i Värm-
land, där föreningsbandet utgöres av gemensamma släktförbindelser 
med finnar i Södermanland. Att dessa tidiga bosättningar och deras 
kontakter åt olika håll gynnar den fortsatta invandringen från Finland är 
ganska uppenbart. Utan tvivel har de nya immigranterna från Savolax 
oftast utnyttjat förefintliga finnbosättningar som mellanstationer på väg 
till sina blivande boplatser; man har arbetat någon tid hos en bofast finne 
på hans sved eller i andra sysslor och fortsatt färden, när man hunnit 
utvälja en lämplig plats för nybygge, även detta ofta en tillfällig vistelse-
ort på väg till ett avlägsnare mål. När man påträffar uppgifter om 
födelseorter i Finland för finnar i senare invandringsskeden, får man 
därför ingalunda alltid förutsätta en direkt inflyttning utan räkna med 
möjligheten av en eller flera mellanstationer före den definitiva bosätt-
ningen. Då det gäller de tidigaste nedsättningarna är det däremot givetvis 
fråga om en invandring från Finland utan några försenande omvägar. 
Hur färden gestaltat sig i fortsättningen för det första skedets immigran-
ter, sedan de landstigit i Stockholm, Gävle eller möjligen annan hamn vid 
östkusten, och hur de lyckats uppspåra den lämpligaste terrängen för sin 
odlargärning, har vi dock inga upplysningar om. 

Från de vitt åtskilda tidigaste finnmarkerna sprider sig sålunda bebyg-
gelsen ut över de mellanliggande områdenas skogsbygder. I centrum av 
Södermanland uppstår, som ovan visats, under de första årtiondena av 
1600-talet en ganska betydande finnbygd på de skogrika markerna kring 
gränslinjerna mellan häraderna Villåttinge, Daga, Åker och Österrekar- 



73 

ne, framför allt inom socknarna Mellösa, Lilla Malma, Gryt, Åker, Länna 
och Barva. Även på andra håll inom landskapet uppkommer spridda nya 
bosättningar. Vid samma tid slår sig finnar ned även i sydöstra Närke 
ända ned mot östgötagränsen på Tylöskogen, likaså norr om Hjälmaren. 
Med finnbygderna i Gästrikland och Hälsingland, för vilkas utveckling 
ovan redogjorts i korta drag, har bosättningarna i Bergslagen och östra 
Dalarna i viss utsträckning påtagliga samband, men förloppet är här 
ganska komplicerat. I hela bergslagsområdet i norra Västmanland och 
södra Dalarna och dess randområden åt söder och norr växer det fram en 
bred och ställvis mycket tät finnbygd ända från västra Uppland och 
Gästriklands gräns i öster till värmlandsgränsen i väster, ett viktigt 
område vars bebyggelsehistoria hör till de mest svårlösta kapitlen i 
savolaxarnas kolonisation av de mellansvenska skogsbygderna. Här 
skall endast ges en antydan om vissa problemställningar och några 
flyktiga data till invandringens förlopp. Något annat är ej möjligt, i all 
synnerhet icke i en översikt som denna. Innan en välgrundad och så 
långt möjligt tillförlitlig framställning av finninvandringen i Bergslagen 
överhuvud kan ges ens i översiktlig form kräves en undersökning på 
bredare basis av finnarnas deltagande i svenskt bergsbruk. 

Före savolaxarnas inmarsch på skogarna erbjuder finninvandringen i 
Bergslagen inga invecklade problem. De finska bosättningarna är be-
gränsade till två klart åtskilda områden, en ganska stor men spridd 
utbredning i öster från traktena kring Sala gruva över Norbergs bergslag 
till Stora Kopparberget, i väster en mera koncentrerad förekomst av 
finnar i Nora bergslag. De finnar som man här träffar som bergsmän, 
hyttkarlar, gruvarbetare eller som torpare o. dyl. är utan tvekan väst-
finnar. Sedan den savolaxiska immigrationen kommit i gång, blir emel-
lertid alla spörsmål om bergslagsfinnarnas ursprung betydligt svårare att 
bedöma och klarlägga. Att de finnar som svedjar, bryter bygd och 
anlägger gårdar och byar ute på skogarna, är savolaxare, torde man ej 
behöva betvivla. Ofta kan detta också bevisas med tillhjälp av säkra 
uppgifter i olika arkivalier. Man finner sålunda savolaxiska släktnamn 
antecknade i kyrkböcker, ibland rätt många som i Ljusnarsbergs första 
kyrkbok, och i dödböcker och domböcker träffas ej sällan finnens hem-
ort angiven, såsom Kuopio, S:t Michel, Rautalampi, Rantasalmi m. fl., 
hänvisande till savolaxiskt bosättningsområde i Finland.58  Annorlunda 
blir däremot problemställningen beträffande de finnar som bosätter sig 
vid bergverken och helt tar del i arbetet där. Om de är västfinnar eller 
savolaxare kan ofta vara svårt att avgöra. I båda riktningarna kan man 
sålunda tolka en uppgift i årliga räntan av år 1624 för Noraskogs och 
Lindes bergslag, där det i samband med skattläggning av ett antal 
finntorp framhålles, att deras bebyggare tillförne varit »brukade för 
gruvedrängar». Ibland är den västfinska hemorten säkert betygad av i 
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kyrkböckerna antecknade födelsebygder varav framgår, att tavaster och 
andra västfinnar fortfarande tar del i invandringen österifrån. Att de 
fortsatta säsong- och arbetsvandringarna från västra Finland hela 1600-
talet igenom förser även hyttor och gruvor i Bergslagen med arbetsfolk 
är helt naturligt och kan också bekräftas med relativt säkra uppgifter. De 
finnar som på så sätt hamnar i bergsbruksbygderna, tar gemenligen vid 
torp och bosätter sig i närheten av arbetsplatsen. Understundom torde 
man också få antaga ett samband med 1500-talets västfinska inflyttare 
och räkna med ättlingar till den tidens bergsmän och arbetare i gruvor 
och hyttor. Att åtskilliga finntorp, framför allt i den östra Bergslagen från 
salatrakten upp till Stora Kopparberget men troligen även i Noraskogs 
bergslag, leder sitt ursprung omedelbart från sådana äldre inflyttningar 
kan utan tvivel på goda grunder antagas. 

En stor del av den finska bebyggelsen vid och kring bergverken har 
emellertid med full säkerhet åstadkommits av savolaxare, det kan man 
konstatera redan av uppgifter om deras svedjande och myndigheternas 
ingripande häremot. Förloppet vid denna bosättning kan ha varit ganska 
skiftande, men av flera möjligheter är det tvenne, som man särskilt bör 
ta i betraktande. I stor utsträckning fortsätter invandrande savolaxare 
den inre förtätningen av bygden, i det att söner eller husmän flyttar ut 
från nybyggen ute på skogarna, skaffar sig arbete vid bergverken och 
efterhand tar upp nya torp, slår sig ned på ödetorp eller arrenderar 
gårdar i närheten. I andra fall bosätter sig invandraren på samma sätt vid 
hyttan eller gruvan omedelbart efter ankomsten och arbetar där någon 
tid, tills han får möjlighet att utvälja och skaffa sig lämplig mark för 
svedjande och nybygge. Därjämte dras naturligtvis också mängder av 
kringströvande, ännu icke bofasta invandrarfinnar till bergverken. I alla 
händelser råder ingen tvekan om, att även savolaxare tagit del i bergs-
bruket; det är tvärtom väl känt, att de uppträtt som självständiga bergs-
män, varjämte de gjort sig ryktbara som upptäckare av malmfyndigheter. 
För att endast nämna några exempel drev finnen Göran i Käxtjärn ett 
par hyttor inom nuvarande Hällefors' bergslag och upptäckte omkring år 
1635 det silverstreck som gav upphov till Hällefors' silververk; hans 
fader och ett par bröder drev en hytta vid Hälleforsen; Mårten finne från 
Löa upptäckte år 1624 kopparmalmen vid Nya Kopparberget (Ljusnars-
berg) och åstadkom därmed en invasion av finnar till denna trakt; längre 
västerut i Värmlands bergslag var Kristoffer Havuinen vid Sundsjön och 
Matti Paapainen vid Älgsjön i Nordmark bergsmän liksom många andra 
av bergslagsfinnarna på båda sidor om värmlandsgränsen.59  Det är sålun-
da oomtvistligt, att inom bergslagerna uppträdande finnar kan vara såväl 
väst- som östfinnar, varför man måste noga granska tillkomsten av 
bosättningarna från fall till fall med hjälp av tjänliga kriterier, såsom 
upptagningstid, typ av bebyggelse, släktnamn, förbindelser med andra 
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bosättningar, uppgifter om födelseort i Finland osv. Därvid har man 
även att ta hänsyn till omständigheter som att de nya emigranterna 
troligen tidigt sökt sig till de redan bofasta västfinnarna och att åtskilliga 
släktförbindelser ingåtts med dem. Under alla förhållanden är det påtag-
ligt, att livliga förbindelser varit rådande mellan inflyttare av olika finska 
stammar, och den savolaxiska kolonisationen i bergslagsskogarna kom 
därför även att i betydlig mån underlättas av förekomsten av finnar, som 
nått dessa bygder genom den typ av inflyttning som representaras av 
arbets- och säsongvandringar. 

Undersöker man tillkomsttiden för de bosättningar i Bergslagen, som 
man säkert kan karakterisera som savolaxiska, finner man, att bebyggel-
sen är äldst i de västligaste bergslagsskogarna och något yngre i de 
östligaste, medan den uppstått sist i det mellanliggande området. Detta 
kan te sig något förbryllande men är i själva verket ganska naturligt med 
tanke på den savolaxiska kolonisationens ovan beskrivna språngvisa 
rörelse framåt. I väster sprider sig sålunda finnarna från det tidiga 
bosättningsområdet i Karlskoga-Tiveden norrut efter gränsen mellan 
Värmland och Västmanland. Redan i slutet av 1590-talet och omkring 
1600 upptages de första finntorpen Trösvattnet, Brunsjötorp, Björk-
skogsnäs, Norrälgen, Gränsjön m. fl. i Grythyttan och Hällefors, och 
redan före 1600 kommer från Karlskoga en finne och slår sig ned som 
förste nybyggare vid Ljusnarn i nuvarande Ljusnarsberg. Under det 
första årtiondet av 1600-talet växer denna finnbygd kraftigt på de för 
kolonisation fria ödeskogarna (jfr karta 2 med karta 5) genom en mängd 
nya bebyggelser ända upp till Hörken och Silkesberg vid dalgränsen, och 
framemot 1630-talet är hela det nordvästra hörnet av Västmanland er-
övrat. Till den snabba frammarschen har då också kraftigt bidragit 
bergsbruket i Norabergslagen och Grythytte-Hällefors' bergslag samt 
upptäckten av kopparfyndigheterna vid Nya Kopparberget, som ovan 
berörts. 

I den östra bergslagen börjar finnbosättningen något senare under 
1600-talets första decennium i salatrakten, Gamla Norbergs bergslag, på 
Säters utskogar och i området mellan Stora Kopparberget och gästrike-
gränsen. Finnbygdens tillväxt sker här emellertid ganska sakta och 
avstannar även snart, utan tvivel beroende på bristande utrymme till 
följd av det väl utvecklade bergsbruket med dess stora behov av kol-
skogar och de folkrika bondbygdernas utnyttjande av utmarkerna på 
båda sidor om Dalälven för virkestäkt, bete och slåttrar (om St. Koppar-
berget jfr nedan sid. 77). De för finsk bosättning i större utsträckning fria 
skogsmarkerna låg längre norrut efter gränsen mot Gästrikland och 
Hälsingland, och där växte det också fram större och mera sammanhåll-
na finnbygder. Detta bosättningsområde har sin sydligaste gräns i sko-
garna längst i norr inom Husby socken, där den första nedsättningen 
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sker år 1608. Längre norrut uppstår den viktigaste och största finnmar-
ken på Svärdsjö sockens utskogar med första nedsättningarna i Svart-
näs, Spaksjön, Lilla Björnmossen och Gräsbackatorp omkring 1610 eller 
något år därefter (de kungliga torpsedlarna är daterade i november 1613). 

Till dessa gränsbygders finnbosättning hör också de torp som upptages 
vid slutet av 1620-talet på rättviksskogarna i nuvarande Bingsjö invid 
sjön Amungen och där bildar en begränsad och rätt isolerad finnbygd. 
Alla dessa bebyggelser från husbyskogarna till Bingsjö tillika med 
spridda finntorp på Ore sockens utmarker och andra belägna närmare 
siljansbygden har uppkommit genom samma förlopp, som man har att 
förutsätta för Orsa finnmark ännu längre åt norr. Läge och nedsättnings-
år (jfr karta 5) pekar tämligen entydigt på samband med finnbygderna i 
Gästrikland och Hälsingland på andra sidan landskapsgränsen. 

Något senare än i de västra och östra bergslagsbygderna tar finnbo-
sättningen sin början i området mellan ljusnarsbergstrakten i väster 
och Gamla Norbergs bergslag i öster.60  Tidsskillnaderna är emellertid 
icke stora, endast ungefär ett decennium, till de första bebyggelserna i 
Söderbärke-Malingsbo (Sången, Djurlången, Järsjöboda m. fl.) och 
Norrbärke (Kittlingsberg, Ibbarbo m. fl.) med nedsättningstider mellan 
1610 och 1620, men påvisar dock ganska åskådligt områdets karaktär av 
ett mellanstadium i bosättningsrörelsen. En stor grupp finntorp är också 
upptagna påfallande sent. Detta gäller i stor utsträckning för den sekun-
dära, inre förtätningen av finnbygden och framför allt spridningen till 
Skinnskattebergs skogsbygder. I dessa trakter synes finnarna uppträda 
först på 1630-talet, och någon egentlig finnbygd uppstår ej heller inom 
denna sockens gränser. 

Från bergslagerna kring gränsen mellan Dalarna och Västmanland rör 
sig finnarna norrut genom skogsmarkerna fram mot Dalälven. Fram-
trängandet går dock mycket sakta, och randskogarna mot dalabygderna 
nås trots det ringa avståndet först efter 1650 och i flera fall så sent som 
på 1670-talet. Deras försök att få fast fot norr om Västerdalälven miss-
lyckas helt. Otvivelaktigt är det dalaböndernas starka utnyttjande av 
utskogarna med fäbodorganisation och utslåttrar, som i dessa trakter 
försvårar och hejdar deras framryckning. I stället drar sig finnarna åt 
nordväst, där stora ödeskogar utbreder sig, bebygger säfsnäsområdet 
under tiden fram till omkring 1630 (Skifsen omkr. 1610, Säfsen omkr. 
1620, Håen, Drafsen m. fl. före 1630), uppträder på utskogarna i Nås och 
Äppelbo på 1620-talet och fortsätter vidare norrut efter värmlandsgrän-
sen på vattendelaren mellan Västerdalälven och Klarälven. Efterhand 
börjar dock kolonisationsvågen alltmera att avstanna, och de nordligare 
belägna malungsskogarna bebygges först under 1650-80-talen, delvis 
genom medverkan av värmlandsfinnar från Ekshärad och norra Fryksda-
len. En starkt bidragande orsak till den sena bebyggelsen var även här 
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västerdalsböndernas envetna försvar för sina utmarker, vars betestill-
gångar och myrslåttrar de tillgodogjorde sig ända så långt bort från 
byarna som framme vid värmlandsgränsen. Deras ofta till synes egensin-
niga vägran att tillåta finsk bosättning på sina skogar får dock bedömas 
mot den kraftiga inskränkning av deras utnyttjande av skogarna som 
privilegierna för det 1649 bildade s. k. vedkompaniet innebar.6I  Detta 
hade till uppgift att förse Stora Kopparberget med erforderligt bränsle 
för gruvbrytningen, och dess prioritetsrätt till västerdalsskogarna sträck-
te sig hela två mil från älven, inom vilket område bönderna icke fick taga 
ved och virke eller röja till slåtter- och betesmarker. När bönderna vid 
tinget anförde som skäl mot bosättning utanför denna gräns, att de där 
hade sina endaste nyttjandemarker, hade de sålunda utan tvivel starkt 
stöd för sin argumentering. Först i samma mån som vedkompaniet 
släppte sitt grepp om skogarna kunde finnarna ta dem i besittning i full 
utsträckning. 

Enligt domboken för Nås den 9/1 1660 (i Uppsala landsarkiv) förbjöds 
allt svedjefällande på en mil när från älvstranden, och enligt domboken 
för Malung den 16/1 1662 utsträcktes samma förbud till 2 mil från älven 
för att spara skogen för Stora Kopparbergets behov. Svenska bönder 
som överträtt denna gräns fälldes till 40 markers böter men fick behålla 
svedjerågen. Några dagar senare (den 20/1) drabbades flera bönder i 
Nås' socken av likadana böter, och ett svenskt torp utdömdes, eftersom 
nybyggaren börjat bygga utan lov »skogen till uthödande, och Koppar-
bergz Gruffuor i längden till hinder och brist på weedh». Även för 
Äppelbo socken fastställdes ovannämnda 2-milsgräns. 

Finnarnas fortsatta invandring i Värmland 
Tidigare lämnade vi de savolaxiska kolonisterna på deras framryckning 
från Mälardalen i den situation som uppnåtts sedan de passerat skogs-
trakterna i västra Närke och nått in i Tiveden och de stora skogsbygder-
na i Värmlands östra gränstrakter. Därmed inleddes under 1500-talets 
sista årtionde den första samlade inmarschen i större omfattning av 
östfinnar i västra Sverige och skapades, som ovan beskrivits, i Karlsko-
ga bergslag ett uppmarschområde för vidare framträngande åt väster och 
det kommande uppbyggandet av de stora värmländska finnbygderna. 
Detta brohuvud utvidgades raskt både åt söder och norr och förtätades 
samtidigt. I omgivningarna åt söder anslöt sig områdena öster om Vä-
nern med finnbosättningar som Vismenäset i Visnums socken på ett näs i 
södra änden av sjön Vismen med hertig Karls nedsättningsbrev av den 
18/2 1596 — ej att förväxla med den samtidiga bosättningen med samma 
namn i Karlskoga vid nordänden av samma sjö (sid. 59). I Visnum 
tillkom något senare flera bosättningar, av vilka de viktigaste torde vara 
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Sälsjön omkring år 1600 och längre åt söder Hedekärr i Södra Råda vid 
ungefär samma tid. Denna senare bebyggelse upptogs av en finne vid 
namn Olof, som var landshövding Bo Ribbings frälsetorpare åtminstone 
åren 1604-18. I områdets västra del, i Varnums skogsbygd, är framför 
allt av vikt att anteckna hertig Karls nedsättningsbrev av den 20/5 1596 
av finnen Påve! Pedersson i Vass gårda, strax öster om nuvarande 
Kristinehamn.62  För övrigt märkes inom området tillkomst av en mängd 
nya bebyggelser som t. ex. Leräng, Råhult, Lervik, Skarpatorp, Gran-
berg, Kedjeåsen, Limmingen, Flosjötorp och många flera, företrädesvis 
norrut längs den östra gränsen, vilket tidigt, som ovan nämnts (sid. 59), 
givit dessa trakter benämningen Finnekroken. 

Från detta tidiga och tillika med Tiveden ganska omfattande bosätt-
ningsområde med den mesta anparten finnar i Karlskoga, Visnums härad 
och Varnums skogsbygd börjar en spridning av finnar norrut redan strax 
före och kring sekelskiftet 1600 med anläggning av nya finntorp, som 
ovan påpekats, i Grythyttan och Hällefors öster om värmlandsgränsen. 
Vid samma tid sker även flyttningar längre bort, såsom exempelvis när 
finnen Hindrik Nilsson utflyttar från karlskogabygden och slår sig ned 
som första finske nybebyggare vid sjön Ljusnarn i Nya Kopparberget, 
dvs. nuvarande Ljusnarsberg i nordvästra Västmanland. På den värm-
ländska sidan av gränsen börjar under samma tid finnbebyggelsen sprida 
sig norrut. Här i Värmlands bergslag slår sig finnar ned vid Örlingen i 
Gåsborn, Horrsjön i Färnebo och troligen även med Sigfrid finne vid 
Dalkarlssjön i Nordmark strax före år 1600, således samtidigt med de 
första bosättningarna öster om landskapsgränsen. Till början av 1600-
talet hör Olof Larsson Hotakkas bosättning vid Lekaråsen i Gåsborn och 
nedsättningen vid Franstorp i samma socken, som fått namn av förste 
bebyggaren Frans Sigfridsson, son till Sigfrid finne vid Dalkarlssjön. 
Som tidig bebyggare omnämns också en Hendrich finne, som visar sig 
vara Hendrich Manninen vid Djup rämmen. 

I samma takt som bebyggelserna växer fram på de vida skogarna i 
nordvästra Västmanland och med förbindelseleder från dessa finnmarker 
liksom från Karlskoga och Tiveden långt i söder, bebyggs i fortsättning-
en under 1600-talets tre första årtionden storparten av de värmländska 
bergslagsskogarna. I norr hinner man snabbt upp mot dalgränsen med 
upptagningen av Laggsundet 1611 och nedsättningen med ett av Karl 
IX:s sista torpbrev för finnen Anders Olsson samma år vid det närbeläg-
na Omsjön. I väster når finnarna in på och bebygger gränsskogarna mot 
Älvdals härad i Färnebo och nuvarande Nordmarks och Gustav Adolfs 
socknar. I den förstnämnda socknen slog sig finnarna Marcus finne, 
Bärtil och Påven linne omkring år 1610 ned vid Bosjön, tidigare Gräsbo-
sjön, och Tannsjön, där de senare från 1630-talet drev en »finnehytta», 
den s. k. Skåltjärnshyttan. Av de inom nuvarande Gustav Adolfs socken 
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belägna Nain och Laggåsen söder därom upptogs det förra av Pekka 
Hakkarainen omkring eller strax före 1630, det senare av finnen Filip 
Larsson med Gustav Adolfs byggnadssedel av den 24 oktober 1613, 
vilken är bevarad i en vidimerad kopia.63  Sundsjön som låg i Nordmarks 
socken men sedermera överfördes till Älvdals härad och vid process 
övertogs av Uddeholms bolag, upptogs omkring 1617-18 av finnen Risto 
(Kristoffer) Havuinen, och det längre söderut invid älvdalsgränsen beläg-
na Älgsjön några år senare av Matti Paapainen. Tillsammans drev dessa 
tvenne med tiden den ännu bevarade och mitt emellan dem liggande 
Motjärnshyttan, tidigast kallad Sunds- och Elgsjöhyttan. 

Med dessa uppräknade bosättningar från söder till norr och väster är 
konturerna av det finska bebyggelseområdet i den värmländska bergsla-
gen angivna. I fortsättningen utfylldes och förtätades bosättningsområ-
det genom en mängd sekundärbebyggelser, som snart krävde en fortsatt 
migrationsrörelse utanför dess gränser. Den måste med nödvändighet 
rikta sig rakt västerut mot det relativt avlägsna Fryksdalen, eftersom 
fäbodskogarna öster om Klarälven stod hindrande i vägen för de närmast 
liggande möjligheterna för en expansion norrut genom älvdalsbygderna. 
När finnarnas bosättningsrörelse inom kort satte i gång på detta avsnitt 
för att nå de väldiga öde markerna i Fryksdalen och de norra delarna av 
Älvdals härad, tog den också vägen västerut in i Sunne sockens skogs-
bygder och ödeskogarna vidare åt norr utmed norska gränsen bakom de 
västliga fäbodmarkerna. 

Utom vägarna genom Bergslagen västerut till Fryksdalen och västra 
Värmland förefanns från karlskogaområdet även sydligare möjligheter 
att genom bygderna norr om Vänern nå fram till västra Värmlands 
skogsområden. På detta håll var dock terrängerna mindre lämpliga för 
den savolaxiska expansionstekniken. Dessa sydliga nejder av Värmland 
utgjordes nämligen i allmänhet av större öppna jordbruksbygder och i 
mindre utsträckning av skogstrakter, som endast undantagsvis, såsom i 
Nyeds bergslag och norra delen av Väse härad, medgav lämpliga utrym-
men för svedjande. Framryckningar kom visserligen även där att lämna 
nya exempel på den savolaxiska bebyggelsens sätt att ta sig fram med 
etappvisa, ofta rätt åtskilda primära nedsättningar men skilde sig från det 
allmänna tillvägagångssättet däri, att det oftast icke gavs möjligheter till 
den annars åtföljande sekundära utvidgningen av bosättningsrörelsens 
landvinningar. I enlighet med det antydda mönstret kom således ny-
byggen närmast brohuvudet Karlskoga-Varnums skogsbygd icke att 
framstå som nya framåtvisande nedsättningar; de kom till relativt sent 
och blev närmast att betrakta som solitära företeelser. I Ölme socken 
upptogs finnbosättningen Mossen eller Finntorp sålunda först år 1623, 
och till 1620-talet hörde också i Väse enkelbosättningarna Viberg (även 
kallat Nyborg) och Ölmhult, medan Sorkedalen tillkom under nästa 
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På gården Lindås vid sjön Gapern i Ö. Fågelviks sn, Värml., bevaras monterade på en vägg 
en mängd dokument om gårdens historia, däribland Karl IX:s nedsättningsbrev från den 
2/2 1608. Därunder på golvet en mängd handlingar i en kista, som enligt traditionen skall ha 
tillhört den första bebyggaren. 

årtionde. Karaktären och uppfattningen av dessa bosättningar som fin-
ska försvann relativt tidigt, vilket av flera äldre forskare ansetts ha berott 
på förföljelser, som tvingat till utflyttningar som ersatts med svenskt folk 
— en alldeles felaktig uppfattning av följderna av en tidig assimilation och 
försvenskning, som var naturlig nog beträffande enstaka finngårdar i en 
kompakt svensk omgivning på en ort, där för övrigt utrymmet för fortsatt 
svedjande snabbt förbrukats. Första egentliga etapper i mönstret för 
framryckningen var däremot tidiga bestående upptagningar, belägna på 
längre avstånd västerut, nämligen gården Lindås vid sjön Gapern i Östra 
Fågelvik och vissa bebyggelser i Nyeds bergslag, som även torde kunna 
räknas som utgångna från den östligare värmländska bergslagen. Lindås 
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upptogs av finnen Peder Matsson år 1601, enligt uppgift i årliga räntan 
1606, och erhöll Karl IX: s nedsättningsbrev därpå, undertecknat av 
konungen själv och daterat den 2 februari 1608. Det är bevarat i original 
på gården, som ägs och brukas av den trettonde generationen av Peder 
Matssons släkt. Genom utflyttning från Lindås på 1620-talet uppkom det 
söder därom belägna 1/4 skattehemmanet Finnbråten. I en tiondelängd 
från år 1604 träffas en Nils finne i Ny socken (som var benämning på 
Nyed en viss tid under 1600-talet); han lämnar råg och havre i tiondet. 
Var denne finne var bosatt i Nyed anges inte närmare, men troligen bör 
han ha satt sig ned i Mån gstorp, som upptogs år 1600, eller möjligen i 
Fagerås tre år senare. Finnars bebyggelser i Nyed är i övrigt föga 
utforskade. Mest bekant torde vara deras förekomst i Viberg, som 
gränsar till finnbosättningen med samma namn i Väse, och framför allt 
det något senare uppträdandet av finnar i Böckelshöjden och Böckels-
tjärn, som i dagligt tal är benämnd Finnhöjden. 

Under rörelsen västerut genom Värmland når de finska invandrarna 
på avsnittet genom Nyeds bergslag fram till gränsen mot nedre Klarälv-
dalen och även in över denna, i och med att finnen Mickel Matsson på 
1620-talet slår sig ned i Djupdalen på holsbyskogen i övre Ullerud, en 
nedsättning som 1642 uppföres som 1/4 skattehemman, vilket dock redan 
år 1649 befinnes vara öde och sedan allt framgent förblir obebyggt. 

I vänerområdet uppträder mycket tidigt en ensam, i sin art säregen 
bebyggelse, som utan allt tvivel är finsk. Den träffas redan bland nyupp-
tagningarna inom hertig Karls furstendöme i Södermanlands handlingar 
1580: 18 i kammararkivet uppförd under Karlstads socken med benäm-
ningen Finnetaghtorp med upptagningsåret 1580 och i registret på ny-
byggen omnämnd som Finnetatorp upptaget 1581. Därmed avses otvi-
velaktigt nuvarande Fintatorp på ekonomiska kartan 1887 och på fältkar-
tan 1973 beläget invid Skutbergets friluftsområde strax väster om Karl-
stad. I SOV VIII (sid. 18 f.) har det möjligen delvis förblandats med ett 
närliggande äldre och beträffande ursprunget oklart Fintan, med denna 
form förekommande på 1887 års ekonomiska karta men försvunnet på 
fältkartan 1973. I nämnda förteckning på hertig Karls nyupptagningar 
uppges i Finnetaghtorp vara uppgjord åker till 1/12 tunna, äng till 6 
sommarlass hö och utrymme finnes till att skapa hemman av. I den årliga 
räntan för Värmland året 1585 står Finnetagenn bland torpare och 
uppges ha sådd av 3 tunnor, 5 lass av äng, gott fiske och mulebete 
»temeligit», varjämte hela 6 skattepersedlar är påförda. Dess förste 
brukare uppges en del år i början heta Peder, som av lägenhetens namn 
att döma säkerligen varit finne, kanske en sporadisk av hertig Karl 
nedsatt finsk inflyttare till Värmland men i varje fall ingen svedjare. 

Ortnamn och data som synes antyda förekomst av finnar i ett eller 
annat avseende träffas även annorstädes i vänerbygder. Sålunda nämnes 

6-879015 Richard Broberg 
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i Älvsborgs lösen 1613 Oluff i Finnetorpet och för år 1615 Olof i Finne-
torpa som skattskyldig i Botilsäter på Värmlandsnäs. Detta Finntorp 
upptages i 1624 års jordebok som 1/4 frälsehemmanet Takene eller 
Fintorp.64  Av dessa benämningar är Takene den äldre jordeboksformen, 
men namnet Finnatorpit finns redan 1564 i en tiondelängd. Ingenting är 
känt om hemmanets tillkomst från arkivalier, ej heller finnes några 
uppgifter i traditionen. Såsom frälsehemman kan det äldst ha uppstått 
som en intaga av en finsk underlydande eller arbetare. Numera har det 
av okänd anledning binamnet Anneberg. Även på annat håll i Näs' härad 
finnes ett liknande finntorp, nämligen i Bro socken, ehuru betydligt 
senare, med benämningen Fintorp i 1657 års dombok och Ö. Fintorpet i 
domboken tio år senare. Den senare benämningen har av oklar anledning 
varit den förr brukade; den bör dock antyda, att ytterligare ett finntorp 
funnits i socknen. Traditionen har ej något att förtälja härom. Att tradi-
tioner om finnar dock tidigare varit utbredda inom häradet får man väl 
antaga som påvisat därav, att ett område invid Säffle i By socken plägat 
kallas Finnskogen eller Finnskogsområdet. 

Den savolaxiska kolonisationsrörelsen når fram till västra Värmlands 
vidsträckta skogstrakter på två fronter vid ungefär samma tid i början av 
1600-talet, dels en nordligare från Bergslagen till sunnebygden i Fryks-
dalen, dels en sydligare som börjar med de tidigaste bosättningarna i 
Gillbergs och Jösse härader. Först nås här områden väster om Glafsfjor-
den avseende orter inom Glava socken vid tiden omkring eller strax efter 
år 1600 med nedsättningar vid Halvardsnäs, Lenungen och Hedene. I 
jordeboken 1618 uppges Halvardsnäs vara upptaget 1617, vilket uppen-
barligen är felaktigt. På gården bor Pär finne redan enligt tiondelängden 
1610, och fogden Peder Oluffsson på Björnö lämnar i skrivelse den 29/10 
1637 som svar på förfrågan från landshövdingen i Örebro den upplys-
ningen, att Pär finne upptagit torpstället för mer än 30 år sedan, alltså 
något år före 1607. Uppenbarligen har någon svensk med namnet 
Halvard, som inte kan vara finskt, bott där tidigare, varför finnen inte 
upptagit det av skogroten. Från Halvardsnäs utgår senare under århund-
radet en finsk bebyggelse inom samma socken genom en Sigfrid finne, 
som upptager Sigfridstorp, vanligen kallat Tuppetorp, troligen av släkt-
namnet Tuppurainen (enl. Gottlund) eller möjligen av Kukkoinen (fl. 
kukko betyder 'tupp'). I en längd uppföres också Sigfridstorp senare 
under 1/4 hemmanet Halvardsnäs som »En Vtiord eller Siffristorp, Jo-
han Toppe och hust». Från Halvardsnäs och Sigfridstorp, vilket skatt-
lägges som 1/4 kronohemman år 1692, sprider sig släkten med namnet 
Tuppe rätt tidigt norrut till Kyrkskogen i Köla. Där möter släktskapsför-
bindelser bl. a. från Fryksdalen genom en fryksdalsfinne Mårten, som 
bosätter sig där omkring år 1640. Dennes dotter Malin blir gift med 
Anders Olsson Tuppe från Sigfridstorp, vilken jämte hustrun sedermera 
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utvandrar till Ingermanland och en tid sköter ett gårdsbruk därstädes. 
Därefter vistas makarna ett år i Stora Kopparberget, innan de återvänder 
till Kyrkskogen. Där avlider hustru Malin år 1698, 64 år gammal, och 
Anders Tuppe först 1715 vid 85 års ålder. 

Även Lenungen var bebyggt av svenskar före finnarna. Uppgifter 
härom föreligger från åren 1570 och 1576; det senare året ger Christiern i 
lenong en oxe i kyrkotionde. I en artikel i En bok om Värmland, del 3, 
Uppsala 1921, meddelar Erik Falk, att enligt jordeboken för 1585 ett torp 
upptagits i Glava år 1584 av en finne, en uppgift som ofta citerats och 
ansetts åsyfta Lenungen. Här föreligger emellertid en felläsning. I den 
ifrågavarande jordeboken står i stället en anteckning om upptagningen 
av det svenska skattetorpet Bråne: »Tagit anno 84 brune 1 T[orp] ». Falk 
har sålunda läst »finne» i stället för »brune», en onödig men närliggande 
och förklarlig felläsning. I samma jordebok förekommer för övrigt Le-
nungen redovisat i olika sammanhang med namnformerna Lidungen och 
Lydungen. Den förste finnen i Lenungen spåras betydligt senare, näm-
ligen en Anders, som år 1600 erlägger tionde vid Lenungen och som i en 
längd en del år senare benämnes Anders finnen.1 fortsättningen nämnes 
bl. a. namn som Måns, Erik m. fl. utan angivande av deras extraktion, 
men senare blir Lenungen en påtagligt finsk by med släkter bärande 
finska namn som Kilpoinen, Tilkinen och Seppäinen. 

En senare bosättning under århundradet, som synes ha någon samhö-
righet med Lenungen, är det sydväst om denna by belägna Björbol, där i 
Specifikation på hemman och mantal 1641 omnämnes en nybyggare 
Johan finne. 1 jordeboken 1648 uppföres denna bebyggelse som 1/4 
hemman skatt. I domboken den 14-15/5 1652 uppger finnen Johan 
Bengtsson, som bebor fjärdingshemmanet, att det tillhör Per Carlsson 
Gyllenstråle på Hammar,65  vilken vid ett ting tre år senare fordrar 
ersättning av finnen för att denne besuttit Björbol på hans arvejord under 
Lenungen i tretton år. I Lenungens närhet upptogs för övrigt vid denna 
tid ett annat finntorp, nämligen det strax nordväst därom inom Silbodals 
råmärken belägna Barlingshult. Där slog sig finnen Hendrich Perszon 
ned omkring 1649 enligt 1655 års dombok, och följande år 1656 blev hans 
nybygge uppfört i jordeboken som 1/4 skattehemman. 

Hedene, i bygden benämnt Hea, är i likhet med Lenungen först 
bebyggt av svenskar vid ungefär samma tid som detta och är första 
gången i jordeboken 1564 upptaget som kyrkotorp. Dess senare bebyg-
gelse synes delvis vara finsk, men det är svårt att utan djupgående 
undersökningar avgöra, när finnar bosatt sig där, eftersom beteckningen 
finne saknas i längderna. Troligen skedde förvandligen från skogstorp till 
skattehemman i och med bosättningen av finnar omkring eller strax efter 
sekelskiftet 1600. Till de första finnarna kan höra den person Hans, som 
står upptagen på Hedene i tiondelängden år 1600, lämnar råg i tiondet 
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t. ex. 1609 och förefinns på hemmanet de två första decennierna av 
århundradet. Finnar kan också följa honom närmast efter, personer med 
namn som Lars, Mattes m. fl., men helt tillförlitliga kan inga tidiga per-
sonuppgifter bedömas vara, trots att bebyggelsen av flera omständig-
heter framstår som finsk. Samma omständigheter råder för övrigt beträf-
fande det finska inslaget på den forna kronodomänen Gränsjömarken 
och det sent upptagna Gängene — skattetorp 1689 —, som enligt traditio-
nen skall ha brutits av en finne. 

Södra finnskogen i Värmland 
Den finska bosättning som i övrigt äger rum i skogsområdena väster om 
Glafsflorden och konstituerar den så kallade södra finnskogen är rätt 
omfattande och berör alla socknar inom området. Den är sålunda ganska 
spridd men består huvudsakligen av enstaka finntorp och bosättningar 
på svenska byars mark, däremot icke av egentliga bybildningar i annan 
form än någon gång som smärre klungor av bosättningar. Denna bebyg-
gelsernas karaktär gör, att det möter avsevärda svårigheter att ernå 
uppgifter om deras uppkomst och fortvaro utan specialstudier från fall 
till fall i sådan utsträckning att man omöjligen kan ägna sig däråt för 
översiktliga framställningar. I allmänhet får man förmodligen räkna med 
sekundära bosättningar från tidiga finska bebyggelser i den mån dessa 
visar förmåga till tillväxt och utveckling. I en hel del fall gäller det 
säkerligen även att beakta frälsets och kronans rekrytering av finskt 
arbetsfolk för sina domäners skötsel och vård, ett förhållande av den art 
som vi ovan funnit föreligga beträffande Björbol i Glava och möjligen 
förefunnits även vid tillkomsten av finnbebyggelsen Halvardsnäs och det 
senare bebyggandet av Gränsjön nordväst därom på kronoparken med 
detta namn. I samband med fogdens meddelande beträffande uppkoms-
ten av det nämnda Halvardsnäs framhöll han även rörande landshöv-
dingens förfrågan år 1637 om finnar som »skulle hafue sat sigh ned på 
skogarna», att Nils Cnutsson på Stömne »hafuer för 2 eller 3 åhr sädhan 
tagit 2 eller 3 finnar som hafue sigh Nedsat opå hans Enskylte Säthe-
gårdz Ägor och Marck». Att nybyggesverksamhet var i gång på Stömnes 
ägor under 1630-talet framgår av förteckningar av ett flertal nybyggare 
bl. a. vid Rasterud, Myrås, Stålsrud, Fintorp med flera ställen enligt 
t. ex. jordeboken 1633. Men finnar fanns redan tidigare på ägorna. Redan 
vid 1620-talets böljan nämnes där en Mattes finne, alltså en ganska tidig 
invandrare, som sedan träffas decenniet ut, förtecknad även 1629 och 
sista gången omnämnd som Matz i Fintorp enligt ovan år 1633. Troligen 
var detta torp beläget bland en grupp sådana sydväst om Stömne, där vi 
senare träffar ett flertal andra, bland dem det ovan antecknade Rasterud 
med en Simon finne 1639. Även av specifikationen på hemman och 
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mantal 1641 framgår det pågående nybyggandet under rubriken nybygga-
re »frälse inom rå och rös» vid Lofued, varmed avses någon plats vid 
sjöarna Lovarna och möjligen även den mest betydande sjön Deger-
lovan, där redan tidigare uppstått ett viktigt nybygge Noltorp, som torde 
höra till de viktigaste i området. I specifikationen uppföres tvenne 
finnar, Simon och Jöns finne, vilket tydligen anger, att där uppstått en 
liten finnby. I detta område minner än i dag förutom ortnamn som 
Finntorp, Finntjärnet och Finnåsen även genuina finska namn som 
Kåtlamp och Pilsotjärnet om ett finskt förflutet av större omfattning och 
betydelse. 

Söder om Stavnäs gräns möter på Gillbergas område finnar rätt tidigt 
vid säteriet Hällsbäck liksom även vid Stenarsbol och Speke. Inom 
Långserud förefaller finnarna vara ganska talrika redan före 1640 på 
spridda förekomster såsom Råtakan, Basterud, Basthöjden, Spjuttjärn, 
Finne-Mölnerud m. fl., senare även söderut i socknen med de välkända 
finnarna vid Tönnebyn (nuv. Berga) och Ärteviken,66  enligt Gottlund 
inkomna från Hälsingland och representerande släkterna respektive Vil-
huinen och Raatikainen. Det senare hemmanet förekommer ej i jordebo-
ken första gången förrän 1694, medan Berga tydligen från början varit ett 
relativt tidigt svenskt hemman, vari finnarna kommit in, osäkert vid 
vilken tidpunkt. En by i Långserud som ofta anförts och ganska allmänt 
bedömts som en tidig finsk bebyggelse är Finnerud vid Finnsjön, en dryg 
halvmil norr om kyrkplatsen. Dylika uppfattningar har säkerligen inte 
minst befordrats av ett påpekande i Ortnamnen i Värmlands län (del IV, 
sid. 19), att förra leden i hemmanets namn snarare skulle vara folknam- 
net finne än det fsv. mansnamnet Finne. Antagandet om samband med 
folknamnet finne, varav följer att byn skulle ha finskt ursprung, synes 
emellertid vara en högst osäker slutledning, väl närmast till följd av 
bristen på tillräckligt upplysande äldre namnformer. Bebyggelsen upp-
träder första gången i årliga räntan 1600 som »itt torp Finssrudh» till 
hemmanet Gulsjö, likaså samma uppgift 1606 och 1607 med resp. 
namnet Finnesrud och Finnesrudh. Namnformer med -s i förra leden 
träffas vidare exempelvis i Finsrudh 1608, Finnsrudh 1610 och Finsrud 
1619; exempel på former som saknar -s är bl. a. Finrudh 1603, 1608 och 
1613 samt Finnerudh 1604, 1610 m. fl. Då det vid sidan av de s-lösa 
namnformerna allra tidigast och även senare uppträder namn med -s i 
förra leden, som tyder på samband med det svenska mansnamnet Finne 
eller Finn, är det föga sannolikt, att vi här skulle ha att skaffa med en 
finsk bosättning. Den förste kände bebyggaren, som för övrigt var 
nämndeman 1619, bar också ett nordiskt namn, skrivet Toll, Too! eller 
Tore, och kan näppeligen ha varit finne. 

I socknarna i övrigt utmed gränsen till Dalsland träffas ett flertal 
relativt sena förekomster av finnar i Sillerud vid bl. a. Sanda, Tokil, 
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Budalen, Bjurbäcken, Älmheden, Tenvik samt norrut i socknen Finn-
torp, detta så sent som 1715. Ett Finntorp av ovisst ursprung tillkommer 
även i Svanskog mot slutet av 1700-talet i det äldre hemmanet Mossta-
kan. Om finnbebyggelsen på den s. k. Glaskogen och den södra finn-
skogen nedåt mot dalslandsgränsen är slutligen endast att tillägga, att 
den fortsätter över denna och sporadiskt når ända in på Kroppetjäll på 
Dal. 

Det område i sydvästra Värmland, här kallat Södra finnskogen,67  vars 
finska bosättningar vi sökt utreda och belysa, har sedan länge såväl 
lokalt som även mera allmänt gått under benämningen Finneskogen. 
Utan angivande av bestämda gränser har denna ansetts omfatta den 
nordligaste delen av Sillerud och de östligaste partierna av Silbodals, 
Karlanda och Järnskogs socknar i Nordmarks härad samt angränsande 
rätt stora områden av Gullbergs och Jösse härader. Vår redogörelse har 
hittills huvudskligen rört sig inom Gillbergs härad och har, bortsett från 
omnämnandet av sporadiska finnförekomster inom Silleruds socken och 
finnhemmanet Barlingshult i Silbodal, icke alls berört andra till området 
hörande socken- och häradsdelar. Vad Silbodal beträffar utgör den 
anpart av Finnskogen, som kan komma ifråga, ett relativt begränsat 
område väster om Övre Gla, vars ringa bebyggelse innefattar endast få 
obestridligt finska inslag. Förutom det nämnda Barlingshult, vars upp-
komstår och förste bebyggare är kända, föreligger i övrigt inga säkra 
tids- och personuppgifter men däremot en del traditioner, som ofta torde 
åsyfta betydligt senare förhållanden. Till 1600-talet torde dock höra den 
finska bosättningen vid Djuvsheden vid Övre Gla någon kilometer norr 
om Barlingshult, men säker tidsfästning kan icke förebringas. Ett par 
torp på skogen omkring tre kilometer väster om Barlingshult har även 
bedömts vara av finskt ursprung, men bevis härför, förutom traditioner, 
saknas. På en hög bergkulle på Finnskogen vid vägen mellan Ström i 
Silbodal och Glava ligger Kålleboda, som uppges ha haft finsk befolk-
ning. Då gården första gången träffas som kronotorp år 1581, har finnar 
säkerligen inkommit på troligen rätt sen tid, möjligen till och med på 
1700-talet. 

I Karlanda finnskog nära gränsen mot Jösse härad ligger finnhem-
manen Mörtnäs och Sörboheden och mellan dessa ett par gårdar med 
namnet Braserud på det senare hemmanets ägor. Kronotorpet Mörtnäs 
upptogs på 1650-talet av finnen Sigfrid Andersson och övertogs 1658 av 
Anders Simonsson Luojainen. Denne bodde i början på Ötorpet (väl 
Ödetorpet?) vid sjön Gladåkern men flyttade snart upp till Mörtnäs på 
höjden väster därom. Finnen Anders Simonsson uppträder första gången 
i Lekvattnet i Fryksdalen, där han begär att få upptaga ett torpställe på 
Stensgårds ägor, dvs. Norra Lekvattnet, och enligt befallningsmannens 
brev till landshövding Leijonhufvud den 13 juni 1637 får lov därtill av 
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Rökpörte vid Mörtnäs, Karlanda sn, Värml., enligt traditionen uppfört omkr. 1639-40. 

synemännen med påpekandet »at efftersom finnarna bruka, kan deer 
bliffwa hemman aff» (jfr sid. 100). Han slog sig emellertid inte ned i 
Lekvattnet. Vid besök hos landshövdingen — enligt vad pass den 20/6 
1637 för resa utvisar — antager denne honom den 5/12 1637 till kronoskytt 
under tre år i Värmland. Anders Simonsson, som av allt att döma är en 
förmögen man, bosätter sig då hos brodern Jöran Simonsson i Slobyn i 
Brunskog (dvs. nuv. Mangskog), där han vistas en följd av år och 1649 
tillsammans med brodern till och med blir ägare till hela detta hemman. 
Mörtnäs förvärvar han som nämnts 1658 och erlägger sedan skatt för 
detta och tidvis även för andel i Slobyn, där han driver vissa affärer, 
fram till 1672, efter vilket år han endast förekommer i Mörtnäs. Anders 
Simonsson avlider i senare delen av 1680-talet. Förutom att ättlingar i 
elfte ledet fortfarande finnes kvar efter honom i Mörtnäs kvarstår och 
minner ännu ett gammalt finskt pörte från 1600-talet om finnarnas bosätt-
ning i detta finnhemman. 

Sörboheden upptogs enligt traditionen av en gevärssmed Jan från 
Fryksdalen, tydligen samme man som finnen Johan Jönsson som år 1647 
bodde i Sjöbolet, dvs. Sörboheden, och enligt en ägohandling hade 
fiskerätt i Södra Yxesjön. Sörboheden köptes sedermera av mörtnäs-
finnen Anders Simonsson Luojainen efter affärer med vinst rörande 
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Samma pörte vid Mörtnäs sett från baksidan. 

Humsjön i Mangskog år 1672 för sin son Pål Anderssons förvärvande av 
gården Sörboheden. Denne son efterträdde senare fadern som ägare av 
Mörtnäs. Det ovan nämnda Braserud har enligt traditionen betecknats 
som en av de tidigaste boplatserna på Karlanda finnskog upptagen av 
finnen Brose. Säkra uppgifter om tid och person saknas emellertid. 
Ytterligare är att nämna Pålsgård mellan Västra och Östra Mörtnäs, som 
av traditionen säges ha upptagits av en finne Mats Bonde, som först 
kommit till och bosatt sig i Bondetorp på Järnskogs finnskog. 

Järnskogs socken har en mycket begränsad finnskog belägen endast på 
hemmanet Ulfshufdanes utmark. Där synes Fallet och Trångstad ha 
utgjort Järnskogs enda egentliga finntorp; Byre, Ramla och Fjällbu, som 
ibland ansetts ha haft finskt ursprung, är inga finska bebyggelser. Om 
Bondetorp vid östra stranden av Södra Yxesjön är ovan anfört i samband 
med Mörtnäs i Karlanda finnskog. 

Av Jösse härads område räknas endast en mindre del av Älgå socken 
till den så kallade Finnskogen. Den enda egentliga finnbygden inom detta 
avsnitt av socknen är i stort sett belägen mellan Älgsjön. Gränsjön och 
Övre Gla och gränsar i söder direkt intill Glava socken. Den utgöres 
endast av Gränsjötorp, ett stycke av Fröbols utskog, Glassnäs och en 
tillämnad bosättning öster därom i fäbodmarkerna väster om Älgsjön. 
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Dessa platser — bortsett från fröbolskogen som troligenicke hyst ur-
sprunglig finsk bosättning på 1600-talet — är i varje fall de enda, varom 
man med visshet vet, att de varit befolkade av finnar någon tid av 1600-
talet, visserligen ett fåtal och ej uppgående till större antal än något tiotal 
personer. 

Den första finnen inom jössehäradsområdet kan ha varit Måns finne, 
som upptog Gränsjötorp senast på 1630-talet. Han var i alla händelser i 
full ordning på sitt torp år 1640, vilket år han uppges ha haft boskap 
bestående av häst, två kor, tretton getter och tvenne får, varjämte han 
redovisat ett utsäde av 11/2  tunna, troligen bråtråg. Hans familj är också 
den enda på platsen framåt århundradet, åtminstone till mitten av 1650-
talet, då Krut Måns, som han kallas, icke lämnat torpet, som han 
förpliktats göra, sedan hans son farit sin kos till Nya Sverige. Vid tinget 
den 18/10 1655 skall Måns som tydligen är sjuklig få åt sig upplåten en 
stuga vid Gunnarskogs kyrka. Därmed försvinner Krut Måns ur hävder-
na, en finne som vi tidigare (sid. 65) hört omtalas vara släkting till finnar 
på Tiveden. Om hans torp Gränsjötorp är ytterligare att nämna, att dess 
namn träffas första gången i Jösse härads dombok 1638. Sedermera heter 
det vanligen Gränsjön och blir skattlagt som 1/8 hemman skatte år 1646 
och tre år senare uppfört som 1/4 mantal. Många år efter Krut Måns' 
vistelse där blir det köpt från Bengt Torstensson i Fröbol m. fl. för 381/2  
daler silvermynt av finnen Simon Eriksson, som får fasta på flärdings-
hemmanet den 29/8 1687. 

Enligt sägnen kom tre finnar från Finland på 1630-talet, av vilka en 
slog sig ned och byggde på en gammal kronoskog vid Glaåkersjöns 
utlopp till Övre Gla. Finnens namn är okänt, men tidsuppgiften torde 
vara riktig för upptagandet av Glassnäs, som är omnämnt 1633 och 
skattlägges 1660. Större oklarhet råder om Fröbols utskog beträffande 
såväl tid som bebyggare för upptagningen av en del torp norr om 
Gränsjön. Somliga har ansett att detta skulle ha skett på 1600-talet, men 
säkrast torde vara att hänföra torpen till betydligt senare tid och betrakta 
deras invånare som finnättlingar men icke som ursprungliga kolonister. 

Slutligen upptages ett finntorp på området mellan Älgsjön och Grän-
sjön på 1640-talet av en finne Mickel Johansson. Vid ting år 1646 blir han 
nekad att bygga på den utvalda platsen, då torpet skulle komma att ligga 
på Östra Skybergs och Gördsbyns fäbodskog, och tre år senare tas 
frågan upp igen på tinget, varvid bestämmes, att torpet på Skybergs ägor 
»skulle utrivas», då det ej kunde »lämna gärd» till 1/8 och än mindre till 
1/4 hemman. Därmed försvinner också denna tillämnade finnbebyggelse, 
som torde kunna lokaliseras till trakten av det nuvarande Mickelstjärnet 
på Skybergs fäbodskog strax öster om Gränsjöns sydände. 

Från uppmarschområdet i Karlskoga med närliggande bergslager, bo-
sättningarna i Visnum och Varnums skogsbygd och Västernärkes bergs- 
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och skogstrakter hade finnarna vid övergången till 1600-talet börjat sätta 
sig i rörelse för att uppnå västra och norra Värmlands vidsträckta 
skogsbygder. Denna nya framryckning skedde efter två etapplinjer, dels 
en sydlig på varierande leder rakt västerut över landskapet i riktning mot 
dess sydvästra område, dels en nordlig med invasion av den värmländ-
ska bergslagen i avsikt att därifrån sedermera nå fram till norra Värm-
lands väldiga ödeskogar. Efter ett par decenniers frammarsch var situa-
tionen på det sydligare fältet denna, att efter det finnarna delvis genom 
frälsets och kronans medverkan företagit sina första bosättningar i 
sydväst redan vid århundradets början, hade de på 1620-talet fortsatt 
vidare norrut in i Jösse härad och Sunne socken i Fryksdalen, varmed de 
intagit nya positioner för kommande erövring av de vidsträckta fryks-
dals- och älvdalsskogarna. Vid detta skede mötte de den österifrån i 
Fryksdalen inträngande finska framryckningen från Bergslagen, som vid 
1620-talets början gjort halt vid dennas västliga gränslinjer inför språnget 
över till Fryksdalen, som blivit nödvändigt, sedan de ej kunnat nå in i 
älvdalsskogarna söderifrån på grund av hindrande fäbodmarker. Nu 
återstod dem möjligheten att taga del i erövringen av fryksdalsskogarna 
och dymedelst sedermera nå de eftertraktade älvdalsbygderna genom att 
kringgå hindren. Angreppet på fryksdalsmarkerna kom således från två 
håll vid 1620-talets början — en situation som blev alltfort rådande även 
under en längre period än det första kolonisationsskedet. 

Visserligen har som tidigaste datum för finnarnas uppträdande i Fryks-
dalen även åberopats året 1610, således en betydligt tidigare tidpunkt än 
den ovan anförda. Detta hänför sig till en uppgift i riksregistraturet för 
den 11 december nämnda år, då »en finne» Påfwel Michilsson får öppet 
brev på upptagande av ett ödetorp »Kellistorp» i »Sonie Sochn i Werme-
landh» med två års frihet. 68  Anteckningen i riksregistraturet kan emeller-
tid icke givas vitsord: något »Kellistorp» är ej känt från Sunne socken — 
som väl avses — och det angives ej heller i texten, att personen ifråga 
skulle vara finne. Tills vidare torde därför böra avvaktas ett bättre belägg 
för finnarnas första uppträdande inom området, och det erhåller man 
också i och med att finnarna vid övergången från Bergslagen når Fryks-
dalen i östra delen av Sunne socken i Fryksdalen. Där upptages de två 
första finntorpen av finnarna Mickel Larsson i Jan gshöjden och Jöran 
Jöransson i Hedåsen, bägge omkring år 1620, vilka torp skattlägges 
vardera till 1/8 skattehemman efter de sex frihetsårens utgång. Denna 
finska bebyggelse i socknens östra del utökas senare genom ett tredje 
finskt torp längre norrut vid Lövåsen invid gränsen till Lysvik. Detta 
upptages av Påvel Oluffsson Suhoinen på 1640-talet och skattlägges till 
1/8 skattehemman år 1661. Tillsammans bildar dessa tre hemman en 
finnbygd, som fortlever i avskildhet men relativt snart upphör att räknas 
och i skattelängderna uppföras som någon särpräglat finsk bebyggelse. 
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Om deras finska ursprung har sedermera erinrats huvudsakligen därav, 
att en av sönerna i Lövåsen, Erik Påvelsson, genom giftermål kom till 
Tväråna i Östmark, efterträdde detta hemmans grundare Påvel Karttui-
nen som dess ägare och därmed genom sitt släktnamn blev upphov till 
dess finska namn Suhola. På senare tid har kännedomen om dess finska 
ursprung även blivit befäst av det förhållandet att f. statsministern Tage 
Erlanders morssläkt härstammade från finnarna Suhoinen vid Lövåsen. 

Finnarna i Jösse härads och södra Fryksdalens skogar 
Samma år som Hedåsen och Jangshöjden längst uppe i nordöst börjar 
bebyggas tillkommer också de första finska nybyggena i de södra skogar-
na väster om Fryken och Rottnen i dåvarande Brunskogs socken69  samt 
norr därom i de delar av Sunne sockens västra område som nu tillhör 
Gräsmark. Sålunda träffas i Brunskogs boskapslängder för år 1626 tre 
finnar inom det nuvarande Mangskogs område, vilkas innehav av boskap 
tyder på att de rimligen bör ha åtnjutit sex års skattefrihet. Dessa torde 
således ha bosatt sig omkring år 1620, nämligen de under rubriken 
Phinnetorpen uppförda Lasse, Hindrik och Jöns phinne. Den förstnämn-
de av dessa, som hette Lars Månsson av släkten Laitinen, köpte vid 
denna tidpunkt från hemmanet Tobyn mark, som avskildes från detta 
hemman och skattlades som 1/8 hemmanet Bjurbäcken. Vid hans död 
omkring 1653 övergick hemmanet till barnen och därefter till barnbar-
nen. Genom ingifte inkom sedermera i hemmanet folk av släkerna Hu-
skan och Kailan, den senare av dessa med finnen Mattes Jönsson 
Kailainen omkring år 1678. Från denna släkt härstammar den kände 
finnforskaren och intendenten vid Nordiska museet Nils Keyland 
(1867-1924). 

Den andra finnen under Phinnetorpen hette Hindrik Andersson Man-
ninen. Likaledes omkring 1620 köpte denne av hemmanet Tobyn skogs-
mark utefter gränsen mot Ffyksdalen, ett område som skattlades som 1/8 
hemmanet Humsjön. Hans hus brändes ned midsommaren 1623 av sven-
skarna Björn i Hån och Eskil i Västerrottna, vilka vid tinget dömdes 
enligt den stränga lagbestämmelsen, att den som bränt hus för bonde, 
skulle i båle brinna. Bönderna som delvis synes ha försonat sig med 
finnen, torde också ha byggt upp de brända husen efter rättegångarna 
året efter branden. Om denna händelse berättar Gottlund i sin dagbok 
1821 (sid. 73 o. 81) en tradition i två versioner (den ena om Lars 
Månsson Laitinen i Bjurbäcken) som skärskådas och jämföres med 
verkligheten av Karl F. Lindahl i hans bok Brunskogsfinnarna (Karlstad 
1982, bl. a. sid. 156f., 179 ff.). 

Den tredje finnen, Jöns phinne, som han benämnes i boskapslängden 
1626, heter Jöns Bengtsson, men hans finska släktnamn är icke säkert 
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känt. Han bodde på torpet Salungen, som tidigare varit bebott av 
svenskar och hört samman med det svenska hela skattehemmanet Slo-
byn, senare ägt av de där bosatta finnarna bröderna Jöran och Anders 
Simonsson Luojainen, vilka under tio år från 1649 ägde hela Slobyn 
inklusive Salungen. Detta senare sålde de till den förste finnen »Jöns 
inhyses», dvs. Jöns Bengtsson, varefter Salungen blev skattlagt 1649 
som 1/8 hemman skatte. Av finnarna Luojainen, som tydligen var för-
mögna, kom Anders Simonsson 1658 till Mörtnäs i Karlanda. Hans 
broder Jöran bodde kvar i Slobyn till sin död 1676 och hade då bott i 
detta hemman i mer än 35 år. 

Ytterligare ett hemman inom det nuvarande Mangskog kan nämnas 
såsom tidigt hemvist för finnar, nämligen det gamla svenska hemmanet 
Fjäll, helt skattehemman, omnämnt redan i skatteboken 1503 och den 
första jordeboken 1540. Den första finnen, Hindrik Matthsson, slog sig 
ned där i början av 1640-talet och började utan lov röja ett torp på Fjälls 
marker, troligen vid Ristjärnen. Vid samma tid torde också finnen Per 
Olsson Håcken (Hokkainen) ha kommit till Fjäll. År 1676 blev denne 
skattejordägare till 1/4 av hemmanet Fjäll och tog upp vad som senare 
har benämnts Hockhöjden. Per Olsson Håcken avled år 1689. Om det 
finska inslaget i bygdens historia minner ännu finska ortnamn, förutom 
Hockhöjden efter dess bebyggare, även lägenhetsnamnet Telketorpet av 
släktnamnet Tilkkinen och Ank(e)lann, enl. SOV 6, sid. 59 av fl. ankea 
'trång' och lantto 'dal'; jämför det med dessa finska ord hophörande 
tjärnnamnet Anklamstjärnet. Annan och kanske bättre tolkning av Mä-
giste, Annikanlampi (Värmlandsfinska ortnamn I, sid. 53). 

Samma år 1620 som de tidigaste finnbosättningarna äger rum inom 
dåvarande Brunskogs socken på det nuvarande Mangskogs marker, 
tillkommer även de första finska nybyggena längre norrut på skogarna 
väster om Fryken i nuvarande Gräsmarks socken. Detta år upptages 
sålunda Ulvsjön, Norra och Södra Ängen, Kymmen samt Långenäs. De 
tre förstnämnda angives i jordeboken 1624 vara upptagna 1620 och 
uppföres två år senare som 1/8 skattehemman. I jordeboken 1626 uppfö-
res även nybyggena Kymmen (Kimshough) och Långenäs som 1/8 hem-
man, tydligen efter tilländalupna sex frihetsår, dessa tvenne dock som 
krono. Av dessa fem bosättningar uppvisar de båda sistnämnda en 
mycket lugn och stabil utveckling. Kymmen upptogs av finnen Jakob 
Andersson, och efter honom fortsatte sönerna Isak och Olof skötseln 
och uppodlingen av hemmanet. I Långenäs åter började Påvel Larsson 
bryta mark och bygga hemman. Denna Påvel var utan tvivel en av de 
mest betydande männen under 1600-talet i hela det finska bosättnings-
området väster om Fryken. Säkerligen medförde han vid sin ankomst till 
Fryksdalen en viss förmögenhet, som gav honom möjlighet att av mark-
ägarna lösa bördsrätten till hemmanet men även att utvidga detta betyd- 
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ligt genom köp av närliggande marker såsom en skogstrakt Brånen 1629 
och delar av ulvsbyböndernas utskogar år 1647. Med tiden blev han 
också en mångbetrodd man som anlitades att biträda vid uppkommande 
ärenden bland finnarna och även vid ingången av året 1651 valdes till den 
förste finske nämndemannen i Fryksdalen. Han torde ha avlidit omkring 
år 1663, efter vilket år hans söner Christopher och Lars börjar uppträda i 
längderna och tydligen övertagit skötseln av hemmanet. 

För Södra och Norra Ängen träffas en mängd namn i längderna hela 
1600-talet igenom, vilket gör alla försök att följa hemmanens utveckling 
ganska osäkra, och detta så mycket mera som man ända till åtminstone 
mitten av 1650-talet vanligen nyttjar endast beteckningen »Engen» för 
båda bebyggelserna. Somliga av de framskymtande personerna är för-
modligen husfolk och inhyses, andra synes ha några andelar i jordinne-
havet. Bittra tvister om äganderätter förekommer och leder i ett fall 
t. o. m. till mord, då Store Jacob Pedersson i Södra Ängen år 1648 slår 
ihjäl sin broder. Jordeböcker och andra längder från 1620-talet har 
divergerande och ibland troligen även delvis oriktiga uppgifter om de 
första nybyggarna, men genom sammanställning av olika längder vågar 
man ändock som tämligen säkert fastställa, att namnen på de första 
finnarna varit Peder i Södra och Sigfrid i Norra Ängen. I Södra Ängen 
kom nya ägare omkring 1650 efter Peder och hans söner med finnen 
Hindrik Clementsson och sedermera Mats Matsson. Norra Ängen över-
togs av Simon Larsson omkring 1630, vilken någon tid efter århundra-
dets mitt synes ha efterträtts av flera söner i tur och ordning. Här liksom 
i Södra Ängen förefaller även ett flertal andra finnar tidvis framåt 1600-
talet ha innehaft eller brukat arvsandelar eller odlat upp små torplägen-
heter på hemmanets marker. Såväl Södra som Norra Ängen uppfördes 
1626 som 1/8 skattehemman. 

Det femte av de här nämnda första finska nybyggena på gräsmarks-
skogarna, Uksjön, upptogs av finnen Mickel Eskilsson, även kallad Blå-
Mickel. Han högg ut och lejde bort skogen till lösfinnar och överlät 
sedan hemmanet år 1648 ganska egenmäktigt till en annan finne Påve! 
Philipsson, som fortsatte ödeläggelsen. Eftersom marken tillhörde 
superintendenten Sven Benedicti Cameen, blev emellertid finnen från-
dömd torpet, som därefter låg öde någon tid. Genom köp från superin-
tendenten kom det i händerna på åborna i Södra Västerrottna, vilka i sin 
tur avyttrade det till den ovan nämnde Mats Matsson i Södra Ängen för 
20 riksdaler silvermynt. Denne fick år 1680 fasta på Ulvsjön, som redan 
1626 hade uppförts som 1/8 skattehemman. 

Sedan finnarna fått fotfäste i de stora skogarna och börjat upptaga de 
första nybyggena uppkom snart i rask takt en rad nya hemman. Sålunda 
upptogs Sälsjön i områdets sydöstra hörn nära Jösse härads gräns om-
kring 1624 av Anders Olsson, som enligt domboken den 29/2 1636 hade 
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bott på torpet i 12 års tid utan att betala skatt. Denne var även i övrigt 
icke välsedd av myndigheterna. Han dömdes även samma år till böter för 
att han ur ett fall tagit råg under beslag och likaså för olydnad mot 
ståthållarens befallning att inställa sig i Örebro. Hans vidare kontakter 
med myndigheterna och följder därav är ej kända, däremot torde en son 
till honom ha blivit förd till Nya Sverige. Sälsjön blev år 1641 skattlagt 
som 1/4 hemman. 

Finnen Hindrik Hindriksson bosatte sig med Gustav II Adolfs bygg-
nadssedel av den 20 juni 1625 i Borrsjön. Han fick nybygget skattlagt 
som 1/8 hemman 1653 och sålde det till en annan finne, Påve! Larsson, år 
1666 för 32 I/2  riksdaler. En finne vid namn Joseph upptog Tiskaretjärn 
väster om Borrsjön år 1626 och erlade fyra år senare 30 daler för torpet 
till jordägarna i Västerrottna. Först år 1641 kunde det göra skäl för 
skattläggning som 1/8 hemman. Vid samma tid som Tiskaretjärn upptogs 
Mången av Mats Matsson, som erlade bördspenningar till de svenska 
bönderna. Det skattlades samtidigt med Tiskaretjärn och på enahanda 
villkor som detta. Humsjön vid sjön med samma namn norr om Tiskare-
tjärn och öster om Mången började år 1630 bebyggas av Skacke-Per, som 
fick sitt torp skattlagt som 1/8 hemman år 1642 men övergav det, när 
skogen var utbrukad. Det blev då hemfallet åt frälset som skattevrak 
men köptes från landbofogden Anders Larsson i Gislebyn för 28 riksda-
ler av Lars Simonsson, en finne som bebodde ett nytt hemman vid namn 
Ragvaldstjärn. Detta hemman hade så sent som strax före 1640 röjts av 
finnen Per Larsson, kallad Lekare-Per. Han löste det av Hällebergs åbor 
med 7 riksdaler och 7 tunnor råg och fick det skattlagt 1642 som 1/8 
skattehemman. Han lämnade det emellertid samtidigt vind för våg och 
drog norrut i Fryksdalen, där han med landshövding Olof Stakes bygg-
nadssedel av den 16/11 samma år upptog Mangen i nuvarande Vitsand 
och även där förblev bosatt (sid. 115). Ragvaldstjärn övertogs då för 
resterande utlagor år 1643 av den ovannämnde Lars Simonsson, som 
bröt mera mark och byggde till torpet åtskilligt. Hans son Simon Larsson 
Smed fick senare vid mitten av 1650-talet genom överenskommelse med 
hällebergsborna lagt till torpet så mycken skog som erfordrades, för att 
det i fortsättningen skulle göra skäl för 1/8 hemman, som det blivit åsatt 
1642 men svårligen kunnat motsvara. 

Ytterligare några nybyggen tillkommer under 1640-talet inom dessa i 
rask utveckling stadda finnbygder. Långt nere i söder på sunneskogarna 
strax söder om finnhemmanet Sälsjön och ej långt från gränsen mot 
Västra Ämtervik började finnen Lars Larsson år 1644 taga upp ett 
nybygge vid Stensjön, som efter frihetsårens utgång överfördes till 1/4 
hemman. Ett andra nybygge upptogs vid samma tid av Mattes Eriksson, 
vanligen kallad Iko-Mattes eller Ikorne-Mattes, vid Långtjärn längst 
uppe i norr invid gränsen till det nuvarande Lekvattnet. 1 jordeboken 
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Utsikt vid Långjohanstorp, Gräsmarks sn, Värml. 

upptogs detta första gången år 1649 som skattenybygge och överfördes 
redan följande år till 1/4 hemman. Under samma årtionde och möjligen 
strax efter 1640 upptog finnen Hindrik Hindriksson vid norra änden av 
sjön Kymmen Timbonäs, som mycket länge fick behålla namn och rang 
av nybygge, innan det år 1672 blev tillökt och åtta år senare vann 
skattläggning som 1/8 hemman. Betydligt senare än dessa trenne ny-
byggen upptogs Lån gjohanstorp, med namn efter finnen Lång-Johan 
Matsson, på 1650-talet nordväst om Sälsjön. Med dess skattläggning år 
1686 var den finska hemmansbildningen inom detta område väster om 
Fryken avslutad. 

Dessa hastigt och på ganska bred front framväxande finnbygder i 
Mangskog på Brunskogs och i Gräsmark på västra Sunnes skogar upp-
visar samtidigt en fortsatt kolonisationsrörelse västerut genom det dåtida 
norra Gunnarskog och Eda mot gränsen till Norge. Denna nås genom 
den för savolaxarna typiska etappvisa frammarschen strax före 1630 på 
det område, som efter 1849 kom att upptagas av Bogens kapell, ett annex 
till Gunnarskogs församling, detta år bildat av Kyrkeskogens hemman 
från Eda och Bogen och Axland från Gunnarskog. Enligt en tämligen 
gammal, väl verifierad tradition, upptecknad av litteratören Maximilian 
Axelsson 1852, skall detta till och med ha inträffat så tidigt som 1609, då 
finnen Grils Matsson Kavala (Kavalainen) kom från Rautalampi med 
tolv söner och två döttrar och slog sig ned i Stor-Bogen norr om den 
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nuvarande kyrkplatsen. Traditionen om denne Grils (eller Grels) har 
upperbarligen farit vilse beträffande tidpunkten. Denne har visserligen 
funnits i Bogen, men han uppträdde på orten först långt senare, varför 
traditionen, som ofta brukar vara fallet, fäst sig vid någon viss ovidkom-
mande person, som av ofta svårfunnen anledning råkat bli kvarhållen i 
folkminnet. Finnen Grils träffas nämligen första gången i Bogen så sent 
som i mantalslängden år 1676 och förekommer sedan i längderna genom 
hela 1680-talet till och med tiondelängden 1691, varefter följer hans söner 
Påhl, Pär och Hindrik Grelsson. Den förste anträffade finnen i Bogen är 
i stället otvivelaktigt den Per i Bogen, som kommer till synes i tionde-
längden 1631 och boskapslängden 1632, varav framgår, att han synes ha 
slagit sig ned som nybyggare omkring eller möjligen något senare än år 
1625. Utan tvekan är han därmed också den förste finnen i Bogen; någon 
annan lika tidig finne kan icke anträffas i några längder. Han torde också 
vara den Pedher Railan (Rajalainen) som enligt kyrkboken i Gunnarskog 
avled 100-årig i Bogen den 30 juli 1693 och enligt felläsning av födelse-
uppgiften varit född »sör på finneskogen», vilket ansetts styrka tidig 
finnbosättning vid Lenungen i Silbodal (jfr sid. 83). Den riktiga läsningen 
bör i stället lyda »här» i stället för »sör», vilket utvisar en slarvig och 
slentrianmässig anteckning i kyrkboken." 

Samtidigt med Per i Bogen uppträder i längderna 1631 och 1632 Hans i 
Axland och 1631 även Sigfrid i Kyrkeskogen, vilken därjämte är redovi-
sad 1633. Per i Bogen träffas sedan fram till och med 1647, Hans i Axland 
och Sigfrid i Kyrkeskogen båda till och med 1649, den senare året 1646 
även tillika med en annan finne Lars Seken (Siekinen). Det bör observe-
ras, att alla de tre första personerna såsom varande finnar levererat råg i 
tiondet. Stor mängd råg i tiondet, ända till tolv fjärdingar, lämnas även 
under 1640-talet från Tvällhögden inom Bogens område och fortsatte 
åtminstone till och med 1660-talet, men bebyggelsen därstädes kunde 
aldrig förlänas rang av eget hemman. En skattande odlare i tiondet är 
även finnen Mickel Larsson i Stråtjärnen inom Axland under samma 
årtionde, vilken ej heller kunde göra skäl för hemman. Per i Bogen, Hans 
i Axland och Sigfrid i Kyrkeskogen efterträdes på sina hemman av 
söner, som tar hand om hemmanens fortsatta uppodling och skötsel. 
Enligt domboken den 26/8 1647 förefinnes i Axland även en finne vid 
namn Hans Tijk, troligen en s. k. lös- eller driftfinne, som icke höres av 
vidare. 

Utom Kyrkeskogen, som enligt ovan vid denna tid tillhörde Eda, 
förekom inom denna socken spridda finntorp på hemmanen Häljebodas 
och Håvilsruds skogar, men även så centralt inom socknen som på det 
gamla hemmanet Fjälls marker mindre än en mil öster om kyrkan. Här 
hade en finne, Per finne i Fjäll, ibland benämnd »Fiäls finnen», slagit sig 
ned i senare delen av 1630-talet, beräknat från hans förekomst i boskaps- 
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längden år 1641. I fortsättningen redovisas han ganska genomgående i 
längderna hela 1640-talet och in på det följande decenniet utan att hans 
torp kan göra skäl för skattläggning lika litet som något annat av de ovan 
antydda finntorpen inom socknen. 

Vid samma tid som de nya finnhemmanen upptages och framväxer i 
nordväst mot norska gränsen, slår sig finnar ned även i östliga och 
centrala områden av norra Gunnarskog. Söder om sjön Trehörningen 
invid gränsen till nuvarande Mangskog bosätter sig före 1630 en finne, 
som i domboken detta år omtalas som »Anders finne widh Trehörning-
en» på ett område, som senare i jordeboken 1640 benämnes »en Kiöre-
kioskogh wedh Träskogh». Anders finne, som första gången visar sig i 
mantalslängden 1632, redovisar 4-5 husdjur och svedjeutsäde enligt 
boskapslängderna detta och följande år och står som finntorpets ägare 
åtminstone hela 1640-talet. Sedermera träder nya ägare till, och i slutet 
av århundradet blir Trehörningen svårt vanhävdad av finnarna Per och 
Mats Sigfridsson, av vilka den senare och dennes son under trassliga 
förhållanden bebor hemmanet vid slutet av 1690-talet. Från och med 
1684 är Trehörningen kronohemman, som det också synes ha förblivit till 
senare delen av 1700-talet, då det övergår till frälse vid försäljning från 
kronan. Som en viss samhörighet med Trehörningen och finnbebyggel-
sen i Mangskog, till dels även med de närliggande finnbygderna i Fryks-
dalen, torde man — som det också ansetts — även få räkna tillkomsten av 
hemmanet Lövnäs, beläget några kilometer väster om Trehörningen, 
även om inga direkta uppgifter om finnars samverkan vid bebyggandet 
kan utläsas ur skatte- och mantalslängder. Bebyggaren vid Lövnäs, som 
skrives »Nilss» i mantalslängden 1642, kvarstår in på 1650-talet men är ej 
någon gång benämnd som finne, vilket kan väcka tvivel angående even-
tuell finsk extraktion. 

Hemmanet 1/8 mantal Mangen vid norra änden av sjön med samma 
namn har en delvis gemensam tidigare historia med den närliggande 
grannen hemmanet 1/8 mantal Tinnhöjden väster om sjön Kymmen. Vid 
ting den 10/9 1649 uppger åborna i det svenska hemmanet Treskog, att 
finnarna Peder Sigfridsson och Sigfrid Pedersson, som av dem uppgives 
på Treskogs ägor ha upptagit Mangen och Tinnhöjden, nu »slätt över-
givit dem», sedan Peder begivit sig uppåt Fryksdalen. Vid samma ting 
sade sonen Sigfrid helt ifrån sig ägandet. Beträffande upptagningen av 
Mangen har denna tydligen skett före 1630, eftersom Pär finne vid 
Mangen enligt boskapslängden 1632 redovisar 6 husdjur och svedjeutsä-
de och i följande års längd uppger sig ha en boskap av ej mindre än tio 
djur. Sonen Sigfrid uppträder tillsammans med honom först i 1640 års 
mantalslängd och enstaka gånger under de närmaste åren därefter. Pär 
finne finnes ej upptagen i längderna efter år 1648, vilket synes verifiera 
uppgiften vid tinget, att han lämnat trakten. I hans ställe träder då till och 
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med 1649 Sigfrid, som av tiondet att döma synes vara en stor svedjare. 
Att det norr om Mangen närliggande Tinnhöjden tagits upp av dessa två 
finnar, som treskogsborna uppgivit, torde vara en felaktig uppgift. Det 
förekommer i längderna först från och med 1640 och representeras då av 
en finne Pål fram till slutet av årtiondet. Först därefter kommer Sigfrid 
till synes åren 1651 och 1652, efter vilket senare år han tydligen i likhet 
med fadern och på samma grunder som denne definitivt har dragit sina 
färde, då han ej fick lov att fälla och svedja skogen som han ville. Enligt 
bestämmelse vid nämnda tingsförrättning har då också Mangen och 
Tinnhöjden med viss ersättning för äganderätten övertagits av tvenne 
bönder i Treskog. 

Av viktigare finska bosättningar inom Gunnarskogs socken återstår till 
sist 1/4 skattehemmanet Gränsjön upptaget som finskt nybygge på hem-
manet Tväruds skog mitt inne i socknen en dryg mil norr om kyrkan vid 
den lilla Gränsjön. Detta torde ha inträffat omkring år 1630 eller något 
tidigare varefter skattläggning sker 1641. Den förste bebyggaren träffas i 
mantals- och boskapslängderna 1633 och benämnes Hindrich fijnne. Han 
står ensam uppförd i längderna för nybygget och hemmanet fram till 
omkring 1650 och efterträdes i mantalslängderna från och med 1651 av 
finnar med namnen Staffan och Påfwel i Gränsiöen. År 1663 uppgives 
Gränsjön ha varit »wthj Någre åhr öde» och uppföres även följande år 
som »Finnetorp Gränsiöen ödhe», uppgifter som bekräftar Fernows 
uppgift att Gränsjön legat några år öde efter kriget 1657, dvs, den så 
kallade Krabbefej den .71  Hemmanet synes efter denna tid snart ha repat 
sig igen och fått nya bebyggare. Sålunda meddelas i mantalslängden för 
år 1666, att i Gränsiöön är bosatt en man vid namn Jöns. Någon gång 
efter denna tid blir Gränsjön av obekant anledning krono och kvarstår så 
till långt in på 1700-talet, innan det åter blir skatte 1/4 mantal. 

I det föregående har i korthet skildrats den finska nybyggesverksam-
heten och hemmansbildningen i trakten av nuvarande Mangskog, de 
nordliga delarna av Gunnarskog, Bogen och delar av Eda socken samt 
skogarna i västra delen av Sunne och företrädesvis nuvarande Gräs-
marks socken, det vill säga i stort sett gräns- och storskogarna väster om 
Fryken i Jösse och Fryksdals härad. Inom de gränser som omsluter 
dessa områden har den finska kolonisationen upprättat många nya hem-
man, nämligen 3 i Mangskog, 4 i Gunnarskog, 14 i Gräsmark, 3 i Bogen 
och ett i Sunne eller tillhopa 25 nya finnhemman. Därtill har inom 
åtskilliga gamla svenska hemman — och på de nybildade finnhemmanens 
marker — ofta tillkommit även mer eller mindre fasta bebyggelser av 
varierande art. Detta är resultatet av en verksamhet, som förefunnits 
praktiskt taget under hela kolonisationstiden och inneburit en bosättning 
som växt fram i samma takt som de finska hemmanen. Den sökte 
utrymme åt stora skaror av inflyttande finnar och bidrog till att avlasta 
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och fördela ett snabbt ökande befolkningsöverskott, delvis i raskt till-
växande och till trängsel fyllda byar. Med tiden drabbades härigenom ej 
sällan i sina hemman besuttna finnar, varav uppkom häftiga gräl och 
sammandrabbningar, som till karaktär och följder visade sig vida allvarli-
gare än nybyggestidens kontroverser med den svenska befolkningen. 
Följden av denna kraftigt förtätade kolonisation blev, att inom detta 
stora skogsdistrikt uppstod ett nytt uppmarschområde i finnarnas fram-
ryckning, liknande vad vi tidigare sett i Södermanland, karlskogatrakten 
och Värmlands bergslag. Redan före början av 1640-talet är anhopningen 
av finnar inom detta område så stor och behovet av nya svedjemarker så 
trängande, att kolonisationsströmmen snart måste tvingas gå vidare. Den 
söker sig då till dels västerut över den norska gränsen, som naturligtvis 
inte utgör något väsentligt hinder, till dels fyller den på bebyggelserna i 
den södra finnskogen, som vi ovan behandlat. Huvudparten vänder sig 
emellertid norrut och väller in på de norra fryksdalsskogarna, där stora 
ödevidder och obanade marker möter svedjefolket och där ytterligare de 
än väldigare älvdalska ödeskogarna erbjuder nya, hart när omätliga 
möjligheter till svedjande och bosättning. 

Norra Fryksdalens finnbebyggelser 
Den finska bosättningen i norra Fryksdalen tar sin början i Lekvattnet, 
vid denna tid en västlig utmark av Fryksände socken. I allmänhet har 
man velat anse, att Norra Lekvattnet skulle vara den äldsta finnbebyg-
gelsen inom detta område, men detta kan knappast vara riktigt. Förutom 
lägesförhållandena ger klara fakta utan tvivel vid handen, att äran härav i 
stället bör tillkomma det sydligt, nära Jösse härads gräns belägna Spet-
tungen. Detta finnhemman, Spettungen 1/8 fr., omnämnes tidigast år 
1564 som »Spettunga», från och med detta år en kronoskog, som med 
benämningen »Spåtengz skougen» ännu i 1633 års jordebok uppges vara 
obebyggd. I juni 1640 vittnar nämnden vid tinget, att torp ej kan uppta-
gas på skogen ifråga, detta tydligen därför att redan något år tidigare en 
finne bosatt sig där. Vid tinget samma höst befinner sig också en nybyg-
gare Maths på Spetunge skogen i full träta om ängsmarker med finnen 
Påvel Larsson i Långenäs vid Kymmen. Denne Mats som tydligen är 
sjuklig, går ur tiden omkring år 1651. Sonen Pål Matsson, som tidigt tagit 
vid gården, får denna skattlagd som 1/4 kronohemman redan år 1649. Pål 
tillhör släkten Mammoinen — han nämnes 1667 som Påffuel Mam — och 
står kvar i längderna till och med år 1673. Sonen Maths efterträder 
honom till inpå 1690-talet, då släkten Mammoinen av allt att döma 
försvinner från Spettungen, alldeles som Gottlund uppger, och andra 
släkter uppträder på hemmanet.72  Framdeles kvarblivande av dessa blir 
släkten Riekkinen (eller möjligen Rikkinen), som enligt en av Gottlund 
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anförd tradition sagts leda sitt ursprung från en från Finland inkommen 
kapten Rek eller Rick (jfr sid. 105). I början av 1700-talet är den företrädd 
på hemmanets tvenne gårdar av Anders Sigfridsson i Nedre Spettungen 
och Sigfrid Sigfridsson i Övre Spettungen. Bägge gårdarna är numera 
avfolkade och öde, byggnaderna rivna och ägorna skogsmark. 

Den första uppgiften om finska kolonisatörer vid Norra Lekvattnet 
gäller ett försök till bosättning vid mitten av 1630-talet. I ett brev från 
kammarkollegiet av den 19 juni 1635 till landshövdingen Gustaf Leijon-
hufvud rekommenderas denne att företaga en rannsakning med anled-
ning av en ansökan från brevvisaren Mats Larsson att få upptaga ett 
torpställe vid Lekvattnet i Fryksdalen i en öde skog på allmänningen 
halvannan mil från nästa bolby. Av ärendets fortsatta behandling på 
tinget och marginalanteckning i domboken framgår, att det gäller Norra 
Lekvattnet på hemmanet Stensgårds skog och att brevvisaren är en finne 
Mats Larsson av — som senare kan fastställas — släkten Liukoinen (även 
skrivet Liukkoinen). Hans ansökan kommer upp på häradstinget den 29 
februari följande år, varvid nämnden vittnar, att torpet icke skulle kom-
ma att ligga på någon allmänning utan i stället bli bolbyn Stensgård till 
stort men. Detta utslag innebär, att finnens ansökan avslagits, vilket 
landshövdingen konfirmerade med anteckningen, att bolbyn skulle »eij 
kunna blifua behollen, så framt der torpstelle optages». Efter detta 
besked lämnar Mats Larsson Lekvattnet och slår sig ned i Nås i Dalar-
na.73  Året därpå begär en annan finne vid namn Anders Simonsson 
(Luojainen) att få upptaga torp på samma plats. I skrivelse av den 13 juni 
1637 till landshövdingen meddelar fogden och länsmannen, att den sena-
re och några av nämnden rannsakat platsen för torpstället och finnens 
begäran samt funnit, att »effter som finnarna bruka, kan deer bliffwa 
hemman aff», samt anger det vara beläget tre mil från bolbyn, dock att 
Stensgård av urminnes där haft fiske och skogsgiller på denna sin när-
maste skog. Av dessa upplysningar synes i själva verket framgå, att 
Anders Simonssons begäran torde ha kunnat beviljas. Han utnyttjar 
emellertid inte denna möjlighet. Vid besök hos landshövding Leijon-
hufvud (jfr sid. 86) — som det vill synas — i december samma år får han 
nämligen av denne s. k. jaktpass, daterat den 5 december 1637, med 
uppdrag att under tre år vara kronoskytt i Värmland. Han bosätter sig då 
hos brodern Göran Simonsson i Slobyn i Mangskog och flyttar 1658 till 
Mörtnäs i Karlanda, där ättlingar efter honom besuttit hans gård fram till 
våra dagar (jfr sid. 87). 

Till Norra Lekvattnet kommer i stället en annan finne och börjar röja 
mark för bosättning. Detta sker dock först i början av 1640-talet, då en 
broder till den många år tidigare uppträdande Mats Larsson, nämligen 
Per Larsson Liukoinen, slår sig ned där. Denne blir dock redan år 1644 
ihjälslagen hemma i sitt pörte av en norsk strövkår, som under det 
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pågående kriget, den s. k Hannibalsfejden 1643-45, trängt in ett stycke 
över gränsen. Efter hans död står änkan följande år i tiondelängden, men 
sedan hon gift om sig med finnen Pål Pålsson uppträder denne i fortsätt-
ningen i olika längder från år 1646 till och med 1653. Under tiden synes 
stridigheter ha uppstått mellan Pers söner (Mats, Samuel och Erik) och 
styvfadern om innehavet av Norra Lekvattnet, som enligt jordeböckerna 
1649 och 1650 angives vara upptaget 1644 och 1650 uppföres som 1/4  
hemman. Enligt uppgifter vid tinget den 9-11/7 1660 skall Pers söner ha 
kallat hem farbrodern Mats Larsson från Nås för att övertaga och köpa 
torpet, vilket även skett till ett pris av 40 riksdaler, enligt tingsprotokol-
let för ett nybygge »allenast påbegynt och lijthett tillbrukat». Av proto-
kollet framgår även, att Mats Larsson fått fasta på sitt köp vid tinget, 
dels enligt regeln att »kiöp bör gå fram och icke tillbaka» och dels 
eftersom det enligt lag var uppbudet och lagståndet, vilket skett åren 
1658-59. Han tar alltså hand om hemmanet, och Pål Pålsson gör samti-
digt slutligt upp med styvbarnen om hos honom innestående fädernearv. 
Mats Larsson Liukoinen synes alltså icke — som av tingsprotokollet 1660 
vill framgå — ha återvänt till Lekvattnet strax efter broderns död utan 
senast omkring år 1653.74  Var han tillbragt den långa tiden från 1636 till 
denna tidpunkt är oklart, troligen dock i Nås, där han emellertid ej 
kunnat återfinnas. Felaktigt är däremot med säkerhet ett förslag att han 
upptagit Ulvsjön i Östmark och en lång tid vistats där (jfr sid. 107). I 
Norra Lekvattnet träffas han emellertid i fortsättningen i längderna från 
och med år 1653 till något år före slutet av 1660-talet, då han förmodligen 
avlider och efterträdes av sönerna Mats och Erik Matsson Liukoinen. 
Med Mats Larssons köp av Norra Lekvattnet och hans söners fortsatta 
innehav av hemmanet betryggas framdeles släktens dominerande ställ-
ning i dess historia. Inga andra släkter som framskymtar i skattelängder 
och andra handlingar, företrädda av namn som Kauppinen, Kukkoinen, 
Kähköinen, Porkka och Sikainen, har gjort någon väsentlig insats i 
hemmanets tidigare tillvaro. Ett visst undantag synes släkten Orainen 
utgöra, eftersom den som befryndad med släkten Liukoinen tillhör Nor-
ra Lekvattnet en längre tid. Den har också behållits i minnet till följd av 
ett mord på tvenne bröder inom släkten. Händelsen ifråga tilldrog sig 
julaftonen 1676 hos Mats Matsson Liukoinen i Norra Lekvattnet, då Erik 
Sigfridsson Hämäläinen från Vittjärn dräpte bröderna Per och Jöns 
Orainen. Dråparen rymde omedelbart efter dådet till Norge, där han 
sedermera år 1686 är bosatt i Fensjön i Grue prästgäll.75  

Vid samma tid som Per Larsson Liukoinen röjer mark och bosätter sig 
i Norra Lekvattnet, blir även ett par andra finnhemman upptagna på 
skogarna i Lekvattnet. I söder nära gränsen mot Gräsmark röjer en finne 
Sigfrid Pedersson med okänt släktnamn ett torp vid Bredsjön, enligt 
jordeboken 1649 upptaget 1644 och efter frihetsårens utgång år 1650 
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uppfört som 1/4 skattehemman. Detta sistnämnda sker dock inte under 
hans vistelse på torpet, som inte blir långvarig. Sedan han år 1648 
mördat grannen söder om sockengränsen, Mats Eriksson lkoinen, lko-
Mattes kallad och förste bebyggare i det vid samma tid upptagna Lång-
tjärn, nödgas han nämligen rymma ur riket till Norge, troligen rätt snart 
följd av hustrun, vilket även domboken antyder. Carl Axel Gottlund, 
som på sin värmländska resa besökte dessa trakter, berättar i sin dagbok 
under den 20 oktober 1821 om Långtjärn, att dess förste bebyggare, en 
lkoinen, vid ett gräl med en Hindrik Haikoinen blivit ihjälslagen av 
denne. Traditionen har här på ett sätt, som ofta inträffar, farit vilse och 
ersatt en ganska okänd person Sigfrid Pedersson med en mycket mera 
känd och omtalad man nämligen Hindrik Larsson Haikoinen, som tagit 
hand om Bredsjön efter dråparen och även blivit upphovet till dess 
finska namn Haikola. På vilket sätt denne Hindrik Haikoinen förvärvat 
äganderätten till hemmanet är obekant, men han träffas i mantals- och 
tiondelängder som främste jordägare i Bredsjön från 1651 till och med 
1679. Han synes dessutom ha ägt och brukat tidvis och åtminstone åren 
1664-73 även Södra Lekvattnet, till vilket äganderätten var omstridd. 
Detta hemman har enligt 1649 års jordebok upptagits på Badha ägor av 
finnen Daniel Andersson, som enligt Gottlund troligen tillhörde släkten 
Sorkkainen.76  Enligt följande års jordebok får han det uppfört som 1/4 
hemman skatte. Efter ett tiotal år har han dock tröttnat på skatterna och 
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det rätt dåliga hemmanet, och på hösttinget 1655 framför han sin avsikt 
att lämna Södra Lekvattnet och med allt sitt husfolk begiva sig till 
»Wäst-Indien», dvs. kolonien Nya Sverige vid Delaware i Nordamerika. 
Före avresan har han emellertid sålt hemmanet till Henrik Larsson i 
Bredsjön, som det sedermera uppgives för 10 riksdaler, 10 tunnor råg 
och en skinnfäll (jfr nedan). Denna affärs riktighet kan Henrik icke till 
fullo styrka inför rätta men börjar ändock bruka hemmanet, hyser in sina 
huskarlar där under lång tid, står till och med uppförd i mantalslängden 
åren 1663-70 under såväl Bredsjön som Södra Lekvattnet och erhåller 
tillåtelse att erlägga skatten för det senare hemmanet även åren 1671 och 
1672, emedan han brukat det, sedan hemmanet förklarats vara öde. Tvist 
råder länge om Södra Lekvattnet mellan Bredsjön och det svenska 
hemmanet Önneby, på vars ägor Södra Lekvattnet är beläget efter 
gränsregleringar i början av 1660-talet, och Hindrik Larsson söker hävda 
sin rätt mot önnebyborna även med hugg och slag och vid ett tillfälle 
därjämte med tillhjälp av ett stort uppbåd finnar men utan större fram-
gång. Definitivt löses tvisten i och med att Södra Lekvattnet år 1689 
lägges under bolbyn Önneby. 

Vad Daniel Andersson åter beträffar så kom han aldrig till Delaware. 
Han och hans hustru tillhörde av allt att döma den stora skara reslystna 
som vrakades såsom äldre eller av andra skäl olämpliga och lämnades 
kvar på kajen, när skeppet Mercurius lämnade Göteborg den 25 novem-
ber 1655. Återstoden av sitt liv tillbragte han troligen som inhyses på 
något torp i Lekvattnet och var död år 1685, när man hör av hans änka 
Marit Mickelsdotter genom en attest av den 6 oktober detta år om 
försäljningen av S. Lekvattnet till Hindrik Larsson i Bredsjön framvisad 
på häradstinget den 19-23 september 1687. 

Av de äldsta finska hemmanen i Lekvattnet återstår till sist det till 
tiden senaste nämligen Vittjärn. Detta hemman upptogs strax före eller 
omkring 1650 av Sigfrid Josefsson Hämäläinen och skattlades som 1/8 
skattehemman 1656 enligt uppgift i jordeboken för detta år. Om förhål-
landena vid dess tillkomst har den finske studenten Carl Axel Gottlund i 
sin dagbok från värmlandsresan 1821 (sid. 190, 200) antecknat traditio-
ner, enligt vilka Vittjärns första finne Sigfrid Hämäläinen tidigare varit 
bosatt i Mustamäki (=Suarthultsberg el. Runnsjötorp) i Östmark. Han 
beskrives som »en utbasad skälm», som nedsatt sig där på Rådoms skog 
och spelat bönderna i denna by och Östmark åtskilliga puts, varför dessa 
bränt hans hus och skjutsat bort honom. Då flyttade denne Sigfrid till 
Vittjärn och hade först slagit sig ned vid västra stranden av sjön med 
samma namn men senare flyttat därifrån och upptagit en gård, som efter 
honom kallas Sipilä. Från denna trakt antecknade traditioner visste 
också berätta, att de första bebyggarna varit tre bröder av släkten 
Hämäläinen som kommit från Mustamäki, nämligen Joh. (Johan?) som 
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upptagit det närbelägna Långsjöhöjden, Clemens Vittjärn och Sigfrid 
gården Sipilä. Traditionen om Sigfrids samröre med Mustamäki är i 
huvudsak riktig. Sigfrid Hämäläinen tager del i bebyggandet av Runn-
sjön i Östmark troligen från och med år 1643 (jfr sid. 108) men överger 
den tillämnade byggnadsplatsen och flyttar sin verksamhet till Mustamä-
ki NNO om Runnsjön och börjar där under oavlåtligt gräl och trassel 
med de svenska markägarna röja sig boplats i det nuvarande Svarthults-
berget (Runnsjötorp). Han fortsätter därmed till år 1649, då han vid 
tinget den 26 januari ingår förlikning med markägarna och flyttar där-
ifrån, varvid han får taga grödan med sig. Traditionens uppgift att hans 
hus blivit nedbränt och finnen bortjagad från platsen är således oriktig. 
Han flyttar i god ordning till Vittjärn och börjar där odla upp torp och 
hemman, som i fortsättningen blir hemvist för honom och hans ättling-
ar.77  Tidpunkten när detta sker — omkring 1650 — bestyrkes dels av 
ett tingsprotokoll av den 28 februari 1651, enligt vilket »Sigfrid Josepz-
son widh Rothne» (=Rottnan, som flyter förbi Vittjärn) deltagit i olaga 
älgjakt »widh Kallesiöen i Norige», dels av uppgiften i mantalslängden 
samma år om hans hemvist — »Sifri i Hwitkern». Sigfrid Josefsson står i 
fortsättningen i skattelängderna skriven på Vittjärn ända in på 1670-talet 
fram mot hemmanets ödeläggande under kriget med Danmark vid den 
s. k. Gyldenlövefejden 1675-79. 

Uppgifterna om de tre bröderna Hämäläinen i de av Gottlund anteck-
nade traditionerna är icke tillförlitliga. Att det var Sigfrid som upptog 
Vittjärn är väl bestyrkt. Clemet, som traditionen förordar, förekommer 
endast en gång i tiondelängden 1658 och på det hela taget synes i övrigt 
traditionen minnas en sonson till Sigfrid, Clemet Johansson från 1690-
talet och början av det följande århundradet. Som söner till Sigfrid 
träffas under 1670-talet Nils Sigfridsson och under de två följande decen-
nierna Johan Sigfridsson. Förmodligen torde traditionernas Johan Hä-
mäläinen avse just denne Johan, som knappast kan ha haft något att 
skaffa med upptagandet av Långsjöhöjden, ett företag som hör 1700-talet 
till och i skattelängderna börjar redovisas först år 1727 bland oskattlagda 
torp och i jordeboken kommer till synes först fyra år senare. Traditionen 
om Långsjöhöjdens uppkomst torde sålunda även den med skäl böra 
räknas som ganska osäker. 

Med uppgifterna i det föregående om uppkomsten av finnhemmanen 
från Spettungen i söder till och med Vittjärn och Långsjöhöjden i norr 
har angivits huvuddragen av det tidigaste bosättningsskedet i det 
sydvästra skogsområdet av norra Fryksdalen eller, om man så vill, i den 
dåtida storsocknen Fryksände. Till samma tidsavsnitt hör ytterligare 
främst ett par nybyggen, Grästjärn och Mossvattnet, som framskymtar i 
de kamerala handlingarna under några år och försvinner utan att kunna 
närmare identifieras. Det förstnämnda nybygget träffas i tiondelängderna 
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åren 1646-48 jämte uppgift om en person Sigfrid året 1647 men förekom-
mer ej sedermera. Det andra nybygget uppgives i jordeboken 1649 vara 
upptaget »widh Mossewatn» 1646 på Stensgårds ägor av Hendrich Jö-
ransson, blir tillökt 1649 enligt detta och följande års jordeböcker och 
förekommer bland »Nybyggiare» med samma uppgifter även i jorde-
böckerna åren 1652 och 1656 men saknas i fortsättningen i dessa och 
omnämnes ej heller i andra kamerala handlingar. Var nybygget ifråga har 
varit beläget är ovisst, men lägesbestämningen »vid Mossvattnet» kan 
möjligen tänkas stödja ett antagande, att det kan ha haft sin korta tillvaro 
på sydvästra sluttningen av Långsjöhöjden vettande mot den på gränsen 
mellan Sverige och Norge liggande sjön Mossvattnet, ungefärligen där 
bebyggelserna på Lå'ngsjöhöjden betydligt senare uppstod. 

Mot slutet av 1650-talet tillkommer sydligt inom området en bebyggel-
se med Oluf i Rörkullen i tiondelängden 1658. Därmed avses en mindre 
finsk bosättning som aldrig kunde ernå rang och värde som hemman utan 
med tiden uppfördes endast som 41/640 mantal skatte av hemmanet 
Västanvik i Fryksände socken. Av visst intresse är uppgifterna i 1662 års 
tiondelängd, som utom Oluf upptager tvenne med namnet Jöns och 
därjämte en person kallad Finne Captin. Förekomsten av en finsk kapten 
på Rörkullen vid denna tid ger anledning till spörsmål och ett försiktigt 
uppslag, om härmed möjligen kan bestyrkas den av Gottlund antecknade 
sägnen om den från Finland inkomna kaptenen som blev stamfader för 
ätten Riekkinen i det rätt närbelägna Spettungen (sid. 100). 

Med bosättningarna i Lekvattnet hade finnarna gjort den första stora 
inbrytningen i norra Fryksdalen, som då i sin helhet upptogs av Fryksän-
de socken. Därmed hade också ernåtts en lättare åtkomst till de närmast 
i tur stående stora skogsbygderna i östmarksområdet och möjligheter 
öppnats för fortsatta landvinningar i norra Värmlands ödeskogar. Före 
finnarnas ankomst var det norra fryksdalsområdet nästan uteslutande 
bebott endast på sedimentjordarna kring sjöarna och vattensystemen. De 
vida moränområdena ovan den marina gränsen bestod av obebodda 
ödemarker, som besöktes huvudsakligen för jakt och fiske men i övrigt 
var i ganska ringa utsträckning utnyttjade och erbjöd nu finnarna vid-
sträckta marker för bebyggelse och bosättning. För de österifrån kom-
mande finnar som stannat i Bergslagens skogstrakter vid Klarälven 
förefanns ej heller eller endast i ringa mån de hinder som tidigare för dem 
spärrat vägarna till norra Värmland genom svenskbygderna kring Klar-
älven. Bebyggelserna var i norra Fryksdalen mindre koncentrerade än i 
detta östligare område och hade under 1640-talet på moränen endast i 
cirka 10 procent av byarna en primitiv och outvecklad fäbodorganisa-
tion, som inte kunde hindra finnarnas framfart och utnyttjande av sko-
garna lika effektivt som det hinder klarälvdalsbygdernas stora bysätrar 
utgjorde. Dessa hade uppkommit till följd av dalgångens topografiska 
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förhållanden med längs älven koncentrerad bebyggelse omgiven av bran-
ta strandberg, som hindrade betesgången och gjorde säterorganisation 
nödvändig för möjligheten att kunna utnyttja sommarbetena. I norra 
Fryksdalen rådde helt andra förhållanden. Mestadels jämnare terrängför-
hållanden med lider och långsträckta bergssluttningar gjorde att betes-
markerna dagligen lätt kunde nås från byar och gårdar, varför sätrar inte 
var oundgängligen nödvändiga för betesgångens utnyttjande. Då liknan-
de effektiva hinder som i Klarälvdalen sålunda inte försvårade finnarnas 
möjligheter att nå fram till och slå sig ned på moränområdena ovanför 
marina gränsen och då därtill den svenska bebyggelsen inom området för 
övrigt var relativt ringa och även huvudsakligen lokaliserad till spridda 
sedimentjordar, förelåg här stora möjligheter för finnarna att lätt finna 
vidsträckta terränger för bebyggelse och bosättning. Förhållandena inom 
norra Fryksdalen möjliggjorde sålunda en fortsatt snabb expansion för 
den söderifrån framträngande erövringen av de än vidsträcktare ödesko-
garna norrut inom Älvdals härad och detta även för de finnar som 
samtidigt började lämna de ställningar där de, som ovan påpekats, 
nödgats stanna vid dessa skogars sydgräns öster om Klarälven. De 
västliga älvdalsskogarna kunde de nu nå utan större hinder i en fram-
ryckning bakom sätermarkerna långt från svenskbyarna i Klarälvdalen 
på inemot den norska gränsen belägna utskogar, som huvudsakligen var 
utnyttjade endast för jaktfärder och fiske på avlägsna vatten. 

Av dessa här anförda omständigheter torde också kunna lämnas ett 
klarläggande svar på frågor, som av flera forskare framställts om orsa-
kerna till den relativt sena finninflyttningen i Älvdals härad.78  Olika 
förklaringar till detta ganska påtagliga faktum har sökts; så har exempel-
vis Erik Falk framfört som sin uppfattning att invandringen satts i gång 
först till följd av åtgärder som vidtagits mot finnarna i södra Värmland 
och Bergslagen, varigenom dessa tvingats att flytta norrut och där 
uppsöka ännu obebyggda områden. Några ingripanden mot finnarna av 
så hård natur att dylika följder därav kunnat uppstå, kan emellertid icke 
med skäl påvisas. Otvivelaktigt har man i stället att söka orsakerna 
härtill i invandringarnas naturliga förlopp och villkor. Som vi senare 
skall finna inträffar också inflyttningen på älvdalsskogarna som en helt 
normal och följdriktig fortsättning på bebyggandet av skogsbygderna i 
norra Fryksdalen. 

De från jössehärads- och de sydvästra fryksdalsskogarna framträngan-
de finska kolonisatörerna fortsatte efter det snabba bebyggandet av 
lekvattensskogarna i rask takt erövringen av de övriga skogsbygderna i 
Fryksdals härad norr om Fryken, nu även med tillhjälp av ovan antydda 
österifrån kommande finska nybyggare. Redan efter något år in på 1640-
talet nådde dessa svedjare fram till detta nordligare område och började 
sin odlargärning med grundandet av nya finnhemman. 1 trakter som 
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sedermera kom att ingå i Östmarks socken upptogs sålunda 1644 enligt 
1649 års jordebok de första bebyggelserna med fem nybyggen, nämligen 
längst i söder som direkt fortsättning på de nya lekvattensbygderna med 
Ulvsjön och Runnsjön och fortsättningsvis norrut med Gransjön samt 
Norra och Södra Röjdåsen i de västra östmarksskogarna på Mellanmar-
kens och delvis möjligen även på Södra markens utskogar. 

De båda sydligaste av dessa finnhemman, Ulvsjön och Runnsjön, 
upptages ej blott samma år, 1644, utan även av personer av samma släkt, 
nämligen den i de värmländska finnbygderna ganska spridda släkten 
Porkka. Ulvsjön, tidigare även benämnt Ulvsjötorp, omfattande området 
kring Ulvsjöarna jämte nuvarande Fäbacken i Lekvattnet, upptogs 
nämnda år på hemmanet Östmarks ägor av finnen Matts Larsson. Till 
följd av oklara omständigheter vid tillkomsten av Norra Lekvattnet och 
namnlikheten med detta hemmans förste bebyggare Matts Larsson Liuk-
koinen, har denne av bygdeforskare halvt sägenartat och också av mig 
angivits vara förste bebyggare även av Ulvsjön. Denna uppfattning har 
av Roland Kihlstadius i en grundlig specialundersökning i Finnkultur 
1985 till full evidens påvisats vara felaktig. Matts Larsson Liukkoinen 
har ingenting att skaffa med hemmanet Ulvsjöns tillkomst, vars förste 
bebyggare i stället är finnen Matts Larsson Porkka. Efter de sex frihetsår 
utan skatt som varje nybyggare skulle ha rätt att åtnjuta fick denne 
nybygget Ulvsjön skattlagt som 1/4 hemman. Men det nya hemmanet 
kunde svårligen svara för räntan och Matts Larsson begärde därför på 
tinget den 25/5 1653, att östmarksborna skulle unna honom så mycken 
skog till torpet som han kunde behöva som, enligt hans egna ord, »sitter 
för skatt och vthlagor». Tingsbeslutet att han genom länsmannen skulle 
få sin nödtorft i skog och mark ledde tydligen ej till någon efterföljd, 
eftersom nämnden vid hösttinget 1658 vittnade nybygget Ulvsjön vara 
alldeles »affhyst och ödelagt» och där aldrig lär kunna göras något 
flärdingshemman. Efter detta år förekommer ej Matts Larsson längre i 
några längder vid Ulvsjön, som visserligen står kvar i jordeboken 1661 
men i tiondelängderna samma och följande år betecknas som öde och 
1665 uppgives vara »aldeles ödhe». Nybyggaren Matts Larsson Porkka 
hade dragit sina färde. Vart han begivit sig är ovisst; därom finnes inga 
avgjort säkra uppgifter. Möjligen kan han vara den Mathis Burck som 
står i mantalet 1663 på Stensgårds skog och följande år nämnes som 
gamle Mattz Bork i tiondelängden på Norra Lekvattnet. Han kan även 
senare ha flyttat till släktingarna i Runnsjön, där »G. Mattz Bork» står i 
tiondet 1665 och nämnes utan beteckning för »gamle» 1660-talet till slut. 

Ulvsjön står i fortsättningen länge öde. Det lägges snart åter under 
bolbyn Östmark och står under 1700-talet i längderna med benämningen 
»Ulfsjötorp under Östmark». Först år 1825 införes det åter i jordeboken 
som 1/4 mantal, varav emellertid 53/480 sedermera uppföres under namn 
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av Fäbacken i Lekvattnets kapell, då denna församling bildas enligt 
kungl. brev den 19/9 1849. 

Runnsjön på Torsby hemman bebyggdes av finnen Lars Clemetsson 
Porkka, som tydligen var i full verksamhet på platsen kanske redan år 
1642, eftersom vid tinget den 10/4 1643 bestämdes, att nämnden skulle 
syna, om något torp kunde upprättas på runnsjöskogen. Att synen 
utfallit till finnens fördel bestyrkes av jordeboken 1649, som bland 
nybyggare nämner »Lars widh Rumbssiön Optagit på Thorssby ägor A:o 
1644; Tillöckt 1649». Samtidigt med Lars Porkka synes en annan finne, 
Sigfrid Josefsson Hämäläinen ha slagit sig ned vid Runnsjön (sid. 104). 
Denne träffas jämte honom första gången i tiondelängden 1646, men 
bägge står redan vid tinget den 27/11 1645 tilltalade för att ha uppfört sina 
bostäder, benämnda »Ryiar», på fel plats där »aldrigh kunna giöras 
Hemman». I fortsättningen har dessa båda finnar under de följande åren 
mellanhavanden med Torsby och Rådoms åbor om åverkan på skogen 
och fisket i sjön. De börjar bygga söder om sjön, där de blivit nedsynta, 
sedan de erhållit landshövdingens byggnadssedel, men överger snart 
denna boplats och börjar utan lov röja en ny öster om sjön till men för de 
gamla byarna. Sedan dessa klagat häröver vid tinget den 18/4 1646, blir 
detta dem förbjudet. Lars Porkka åtlyder av allt att döma denna dom. 
Sigfrid Hämäläinen däremot stannar kvar vid sina röjningar i det nuva-
rande Svarthultsberget ända till år 1649, då han blir förlikt med torsby- 
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och rådomsborna och flyttar till Vittjärn i Lekvattnet, som ovan sid. 104 
utförligare meddelats. Släkten Porkka, i längderna vanligen benämnd 
Burk eller Bork, blir kvar i Runnsjön, som år 1650 blir skattlagt för 1/4 
hemman skatte. Lars Porkka står uppförd i mantalslängderna 1645-57, 
sonen Clemmet 1658-71, det sista året med ytterligare tre personer av 
släkten, Mat hes, Erich och Oluf Burck, vilken sistnämnde står i mantalet 
till 1670-talets slut och efterföljes av flera släktingar framåt in på 1700-
talet. Medlemmar av släkten träffas sedermera på flera boplatser i dessa 
bergstrakter, bl. a. i Fäbacken och Kalvhöjden, som f. ö. togs upp av en 
man vid namn Yrjö Porkka vid slutet av 1600-talet. 

Gransjön började uppodlas år 1644 av finnen Eskil Sigfridsson Kie-
sinen, som ett par år senare, den 29/6 1646, erhöll byggnadssedel av 
landshövdingen Olof Stake. Det skattlades för 1/4 hemman år 1650 och 
kallades understundom Eskilstorpet efter sin förste bebyggare. Eskil 
Sigfridsson innehade det till omkring år 1660, då han synes ha avlidit. 
Släkten Kiesinen som förefaller ha varit ganska stor, blev i fortsättning-
en den dominerande inom hemmanet. En broder till Eskil, Staffan 
Sigfridsson, och Eskils son Sigrid delade det en tid mellan sig, varefter 
den senares son Påvel Sigfridsson, kallad Stor-På!, innehade den ena 
hälften fram till år 1684, då den genom köp övergick till en annan 
medlem av släkten vid namn Erik Eriksson Kiesinen. Den andra hälften 
ägdes ett tiotal år av en finne av en annan släkt, Hindrik Larsson 
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Ikoinen, som synes ha sålt sin del omkring år 1670 till Mårten Jöransson 
Puttoinen eller möjligen dennes fader Jöran Jöransson. Denne Mårten 
Puttoinen blev måg i Röjdåsen och sedermera ägare till hemmanet Norra 
Röjdåsen. Mot slutet av 1600-talet delades hemmanet upp i ett flertal 
lotter, som innehades av olika ägare i rask följd. För övrigt synes det 
redan tidigt ha varit gott om folk i Gransjön, som bott inhyses, vistats 
där någon tid som arbetskarlar osv., vilket illustreras genom den rikliga 
förekomsten av finska släktnamn i tionde- och mantalslängder, såsom 
t. ex. Hotakka, Hämäläinen, Jämsäinen, Kemppainen, Kähköinen, Lii-
tiäinen, Lintuinen, Nikarainen, Tarvainen, Viinikainen m. fl. 

Norra och Södra Röjdåsen började bebyggas samtidigt år 1644 och 
skattlades vardera för 1/4 hemman sex år senare. I Norra Röjdåsen slog 
sig Clemet Eriksson Purainen ned; troligen var han bror till den Erik 
Eriksson Purainen, som några år senare upptog Röjdoset. Södra Röjd-
åsen bebyggdes av Erik Karttuinen, som stod för hemmanet till år 1652 
då hans måg Hindrik Pålsson Sikainen övertog det. Efter honom och 
hans släkt, som allt framgent blev oavbrutet bofast på hemmanet, fick 
det också det namn Siggastorp (Sikaistorp), som det har i dagligt tal än 
idag. En av hans ättlingar var den skicklige, förste finske kommunal-
mannen i Östmarks sockens historia, Mickel Hindriksson i Siggastorp, 
som var mycket anlitad i allehanda värv under slutet av 1700-talet. 
Dennes son Olov Mickelsson, Rik-Ola på Tväråna, köpte och lade vid 
1800-talets böljan samman nästan hela Tväråna hemman till en enda 
större gård och grundade därmed den s. k. Tväråna herrgård. En måg till 
Mickel Hindriksson och svåger till Olov Mickelsson var f. ö. den förste 
inom socknen verksamme länsmannen, Jonas Hasselroth, som bodde på 
den gård i Siggastorp, som senare kallats Storgårn eller Krammargårn. 

Hindrik Pålsson Sikainen innehade hemmanet till omkring år 1667, då 
hans son Per Hindriksson tog vid efter honom. Under en tid på 1670-talet 
står denne skriven även för Norra Röjdåsen, som tidvis även benämnes 
»öde» i längderna, dvs, det låg kameralt öde, varmed menas, att ingen 
erlade skatt för hemmanet. Det var tydligen vid denna tid en tillfällig 
nedgångsperiod i detta hemmans tillvaro. Clemet Purainen, som upptog 
Norra Röjdåsen, efterträddes år 1653 av sonen Tomas Purainen, som var 
dess ägare ända till omkring år 1670. Vid denna tidpunkt synes släkten 
Purainen ha försvunnit därifrån och under det följande decenniet, träffar 
man för hemmanet antecknade namn som Sigfrid Häck (Häkkinen), Erik 
Haljainen och Mattes Sikainen, vilken sistnämnde tydligen hörde till den 
släkt som innehade Södra Röjdåsen. Vid samma tid synes Per Hindriks-
son Sikainen ha köpt eller ärvt det, och han ägde då, som nämnts, bägge 
hemmanen. Den 6/6 1684 förliktes han vid tinget med sin svåger Mårten 
Jöransson Puttoinen från Gransjön på så sätt om arv och köp, att Per 
Hindriksson behöll Södra Röjdåsen medan Mårten blev ägare till Norra 
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Röjdåsen. Denne Mårten Jöransson Puttoinen, om vilken gårdsnamnet 
Puttorp minner än idag, blev fjärdingsman och en betrodd man, som 
förekom i allehanda sammanhang under 1600-talets slutskede. Han be-
höll hemmanet odelat ända fram till år 1699, då det började splittras 
genom försäljning till Mats Olsson Karhinen och Hindrik Persson Sikai-
nen, far till den ovan nämnde Mickel Hindriksson i Södra Röjdåsen. I 
fortsättningen uppträdde här ett flertal ägare av olika finska släkter, 
likaså i grannhemmanet, där namn som Häkkinen, Valkoinen m. fl. 
uppträder i längderna. 

Närmast i tid efter dessa de äldsta finnhemmanen i Östmark blev 
Mulltjärn längst i norr bebyggt. En finne vid namn Erik Burk (Porkka) 
började svedja där men sålde snart sin röjning till en annan finne Olof 
Rämäinen, som tillika med Hindrik Hindriksson Rämäinen — troligen en 
bror till honom — blev de första bebyggarna. Den sistnämnde erhöll 
byggnadssedel på torpet den 19/4 1646, varefter det skattlades nio år 
senare för 1/8 hemman. Vid denna tidpunkt var emellertid varken Olof 
eller Hindrik kvar i Mulltjärn. Olof hade dött redan 1652 och Hindrik 
hade dött eller troligen avflyttat ett par tre år senare. Olofs änka sålde 
torpet till Unge Per Oijen (Oinoinen), som fortsatte uppodlandet, och 
därmed kom till Mulltjärn den i hemmanets historia senare så välkända 
och ryktbara släkten Oinoinen. Hos honom bodde en tid hans fader, Per 
Påvelsson Oinoinen, kallad Gamle Per Oijen, som jämte hustrun och de 
övriga sönerna Erik och Pål Persson kom inflyttande från Gästrikland. 
När sedermera Gamle Per Oijens hustru dog, gifte han om sig i Viggen 
och flyttade dit, varefter sonen Unge Per Oijen på faderns önskan även 
bosatte sig där år 1678. Följande år blev både fader och son ihjälslagna 
av norrmän, som under då pågående krig gjorde ett infall över gränsen 
och brände byn. Gamle Per Oijens andra son, Erik Persson Oinoinen, 
hade fått övertaga faderns gård vid dennes avflyttning och tog nu hand 
även om broderns andel i hemmanet efter dennes död. 

Efter Hindrik Rämäinen bodde en finne Christoffer Andersson med 
okänt finskt släktnamn i Mulltjärn. Denne dog troligen år 1661 och den 
ovannämnde Erik Persson Oinoinen gifte sig då med änkan Karin Mats-
dotter. Erik Persson sålde omkring år 1665 fjärdedelen av hemmanet till 
sin svåger Knut Makkoinen, som flyttat in som husfinne i Mulltjärn 7-8 
år tidigare och gift sig med hans syster Britta. Knut Makkoinen var en 
vild och oregerlig karl, hans hustru var argsint och grälsjuk och deras 
vistelse i Mulltjärn blev därför en orolig tid; bägge dömdes för häftiga 
slagsmål, Knut dessutom för vildsinta knivskärningar, våldtäkt m. m., 
varjämte han även var starkt misstänkt för mord på en vallpojke. Emel-
lertid fick Christoffer Anderssons barn år 1673 börda igen från honom 
sina andelar, som styvfadern Erik Persson sålt utom börden, och därmed 
försvann släkten Makkoinen spårlöst från Mulltjärn. Den andra halvan 
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av den västra hemmansdelen sålde Erik Persson år 1681 till Abraham 
Sigfridsson Häkkinen, som var gift med hans styvdotter Karin Christof-
fersdotter, och därmed etablerade sig en annan berömd finnsläkt i Mull-
tjärn. Denne Abraham Häkkinen var nämligen av allt att döma son till 
Sigfrid Häkkinen, som i sin tur var bror till den sägenomspunne stor-
finnen Hindrik Häkkinen på Rattsjöberg i Vitsand (jfr nästa kapitel). 

I fortsättningen kom Mulltjärn helt att domineras av dessa två släkter, 
Häkkinen och Oinoinen, medan Christoffer Anderssons ättlingar troligen 
rätt snart avflyttade. Släkten Häkkinen blev bofast i Västra Mulltjärn, 
medan släkten Oinoinen bodde i Östra Mulltjärn. Om Erik Perssons son 
Erik Eriksson Oinoinen vet man med säkerhet, att han hade sitt hem i 
Alagylla (Alakylä). Dennes son Johan Eriksson var den förste bebygga-
ren av den senare så berömda finngården Johola, som upptogs omkring 
år 1740. Det är sålunda icke riktigt, som det ibland påstås, att Johola 
skulle vara en av Värmlands äldsta finngårdar; dess berömmelse ligger 
som känt är på ett helt annat plan än den höga åldern. 

Sist i raden av de egentliga finnhemmanen tillkom Tväråna, Röjdoset 
och Arnsjön. Tväråna upptogs år 1647 av Påvel Påvelsson Karttuinen, 
troligen bror till den Erik Karttuinen, som slog sig ned i Södra Röjdåsen. 
Han blev av länsmannen och nämnden nedsynt på platsen året efteråt, 
och fick vid tinget den 26/1 1649 tillåtelse att bli behållen där, om han gav 
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skälig bördspenning till jordägarna, som var Sörmarks och Millmarks 
åbor. Hemmanets gränser fastställdes vid en syneförrättning sommaren 
1652, då 40 daler gavs åt jordägarna i bördspenningar, varefter fasta 
meddelades vid tinget samma år. Tre år senare skattlades det för 1/4 
hemman. Efter Erik Karttuinen övertogs hemmanet av hans måg Erik 
Påvelsson Suhoinen från Lövåsen i Sunne socken som innehade det till 
sin död omkring 1690. Efter honom tog hans son Erik Ersson vid hemma-
net och hans söner efter honom. Först senare under 1700-talets förra 
hälft började andra släkter få fast fot på Tväråna, och vid århundradets 
slut flyttade där in släkten Sikainen från Södra Röjdåsen, som ovan 
omnämnts. Efter släkten Suhoinen fick Tväråna sitt finska namn Suhola, 
som numera torde vara föga känt i bygden. 

Samma år som Tväråna upptogs Röjdoset (Purastorp) av Erik Eriks-
son Purainen, inflyttad från Gästrikland och möjligen bror till den förste 
bebyggaren i Norra Röjdåsen. Han fick sitt torp skattlagt för 1/8 hemman 
år 1653 samtidigt som dess rågång mot Mulltjärn blev fastställd. Enligt 
traditionen skulle Erik Purainen vid en jakt, då han och hans kamrater 
överfölls av svenskar, ha råkat skjuta ihjäl en av dessa, varför han 
tvingats fly från sitt hem och bli skoggängare av fruktan för straff. Detta 
är endast en sägen som av någon anledning råkat bli fästad vid hans 
namn. Han bodde tvärtom i frid och ro på sin gård till sommaren 1679, då 
han sålde hemmanet till Björn Nilsson från Östmark för 34 daler silver- 
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mynt, två eketunnor bjugg och tre kvarter råg i övergåva, varefter han 
flyttade till Gravberget i Norge. Hans son Anders Eriksson Purainen 
sökte år 1687 återbörda sin faders jord men vann icke sitt syfte, enär 
detta hindrades av dom och fasta. Röjdoset brukades sedan i fortsätt-
ningen av Östmark med tillhjälp av inhyses folk ända till år 1722, då det 
med finnen Staffan Eskilsson åter kom i finsk ägo. 

Arnsjön började uppodlas år 1648 av tvenne finnar, Sigfrid Häkkinen 
och Olof Polack, vilka skaffat sig tillståndssedel av landshövdingen men 
blev avhysta, emedan de gått åstad utan dom och nedsyning av nämn-
den. I stället kom en annan finne Anders Jonsson Hotakka till Arnsjön, 
blev nedsynt där med stöd av landshövdingens byggnadssedel av den 1/7 
1652 och fick mot lösen av bördsrätten vad som erfordrades av åker och 
äng. Hela rågången kring nybyggets skog och inägor blev uppgången 
1654, då han fick löfte att få köpa vad han ytterligare kunde tarva av 
skogsmark. Helt uppodlat och iståndsatt för skattläggning var dock 
Arnsjön icke vid denna tid, och först på tinget den 9/7 1668 blev det 
skattlagt för 1/4 hemman. Hans söner Johan, Staffan och Anders inneha-
de det delvis gemensamt efter honom, men sedan den sistnämnde av 
dessa vid jultiden 1691 blivit mördad i sitt hem såldes hemmanet några år 
senare till nämndemannen Per Bondesson i Östmark. Denne brukade det 
i drygt ett tiotal år, under vilken tid husfinnar och torpare bodde i 
Arnsjön, men sålde det sedan till finnen Mattes Karhinen och en son till 
den mördade Anders, Anders Andersson Hotakka. Efter denna släkt har 
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gården Hattaktorp än idag sitt namn. Under förra hälften av 1700-talet 
inflyttade flera släkter, bl. a. släkten Valkoinen, till Arnsjön, som blev 
splittrat i ett flertal hemmansdelar. 

Ett par tidiga finnbebyggelser, som icke kunde skattläggas som hem-
man, är Bastvålen, där en finne Mårten Larsson började svedja år 1646, 
samt Lillån, som började bebyggas omkring år 1655. Finnen i Bastvålen 
gick med på att flytta därifrån hösten 1649 men synes det oaktat ha blivit 
kvar på platsen, där det snart blev ett flertal finntorp. Lillån var beläget 
ungefär på platsen för den nuvarande gården Lämbacken norr om Lillån 
vid Kungbacken. Där bodde ända in på 1670-talet en hel koloni av finnar, 
bl. a. Jon Larsson, Lille Mickel, Anders Jämsäinen, Pelle Käiväräinen, 
Staffan Vauhkoinen m. fl. Platsen ansågs dock tydligen vara mindre 
lämplig för finsk odling, varför alla flyttade därifrån — de flesta till 
Arnsjön — och nybygget blev därefter utdömt på tinget den 20/10 1676. 

En ganska sen bebyggelse uppvisar däremot det finska hemmanet 
Råbäcken. Detta upptogs på 1720-talet som torp å Gransjöns ägor och 
avmättes och kartlades för skattläggning år 1752. Två år senare blev det 
på begäran av ägaren, nämndemannen Erik Olsson, skattlagt som 1/3 
avgärdahemman. 

Strax efter mitten av 1600-talet hade sålunda de forna utskogarna kring 
Röjdälvens dalgång uppemot den norska gränsen blivit helt bebyggda 
och tvenne samhällstyper, svenskbygd och finnbygd, stabiliserats var 
och en efter sina förutsättningar i odlingssätt och livsvillkor. Dessa två 
bebyggelseområden gick från denna tidpunkt en rask utveckling till 
mötes. Fram till omkring 1730 flerdubblade sålunda svenskbygden sitt 
befolkningstal och blev mycket folkrik, en utvidgning på de egentliga 
byamarkerna som medförde, att t. ex. Östmark ännu år 1730 var en 
större by än Torsby, trots att där var bruksrörelse. Finnbygden å sin sida 
mångdubblade under samma tidsperiod sin folkmängd till stor del genom 
inflyttning från andra finnbygder och hade snart distanserat svenskbyg-
den. Detta var en utveckling på både gott och ont; finnbygden tillväxte 
visserligen raskt, men den stod inte på så säker ekonomisk grund som 
svenskbygden, vilket skulle visa sig ödesdigert i framtiden och dra med 
sig mycket svårbemästrade problem, främst en mycket utbredd fattig-
dom. 

Finnarnas bebyggande av det återstående kolonisationsutrymmet i 
norra Fryksdalen, nämligen Vitsands västra skogsbygder, ger klara be-
lägg för en inmarsch från såväl söder som öster. Söderifrån kom finnen 
Per Larsson, kallad Lekare-Per eller Lekare-Peder, som omkring 1640 
upptagit Ragvaldstjärn på gräsmarksskogen. Detta sitt nybygge övergav 
han emellertid, när han efter ett par år fått det skattlagt, och drog sin kos 
utan att alls bekymra sig om dess vidare öden (se ovan sid. 94). Av 
landshövdingen Olof Stake utverkade han i stället en byggnadssedel 
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daterad den 16/11 1642 med tillåtelse att få upptaga ett torpställe på 
»Mååshögden eller Mangen» i norra Fryksdalen, detta enligt uppgifter i 
domboken den 7/3 1687 och 8/9 1690. Bland nybyggare står hans torp i 
jordeboken 1649 upptaget med anteckningen »Pär Pärsson widh Mangen 
opt. på Wadie ägor Anno 1644. Tillökt 1649». I jordeboken 1650, då 
nybygget uppföres som 1/4 hemman skatte, förekommer ägarens namn 
fortfarande — och endast där för sista gången — felaktigt antecknat som 
Pär Pärsson, medan det rätta namnet i mantals- och tiondelängderna 
uppgives vara Lekare-Peder eller Peder Lekare, eller, som han omtalas i 
domboken den 16/11 1668, »Peder Larsson, kallad Lekare-Per». Allra 
först började han i enlighet med byggnadssedelns tillåtelse bygga på 
Mosshöjden vid gränsen mot Östmark. Där fanns emellertid inte någon 
lägenhet för åker, och han flyttade därför ganska snart sina bopålar 
längre åt öster och röjde vid Mangen, där han och hans släkt framdeles 
blev bofast. Lekare-Peder försvinner ur mantalet efter 1657 och torde 
vid denna tid ha avlidit. Som personer av hans släkt synes vara att räkna 
den tidigt uppträdande Mårten Persson, broder eller möjligen son till 
Peder, och Staffan Persson från 1660-talet, som troligen har sonen 
Hindrick Staffansson. Under tiden från 1653 till 1670-talet uppträder i 
mantalet ofta personer med namnet Hindrik, av vilka åtminstone en är 
finne av en annan släkt, Hindrick Tarfwan (Tarvainen 1667). Under 
samma årtionde uppträder även en rämmensfinne i Mangen, Hindrik 
Kurki (Kurkhendrich 1664), varom ytterligare uppgifter anföres nedan 
sid. 118f. 

Sägenkretsar kring Hindrik Häkkinen 
Några år senare än mangensfinnarna kom på den östliga finska invand-
ringsleden till norra Fryksdalen den i en stor sägenkrets ryktbare och 
delvis med orätt illa kände finnen Hindrik Thomasson Häkkinen och 
bosatte sig på Rattsjö berget i Vitsand. Han hade tidigare vistats i Räm-
men och har ibland förväxlats med en redan före 1620 uppträdande finne 
Hindrich i Remmen (jfr sid. 78). Denne är dock otvivelaktigt att fatta som 
den på 1620-talet ganska välbärgade finnen Henrik Manninen, som upp-
tagit och bebyggt gården Djuprämmen. Vid vilken tid Häkkinen först 
uppträdde vid Rämmen är däremot ovisst, men möjligen kan han räknas 
in bland finska torpare under slutet av 1620-talet och det följande decen-
niet. I varje fall träffas han först i 1640 års längd på folk och boskap i 
Värmlands bergslag uppförd som Hinrich Hecken tillika med sonen 
Påffvel Hecken, bägge som ensamma personer. I samma längd står 
Henrik Manninens hustru Kerstin Bengtsdotter antecknad som änka, 
och vid samma tid gifter Häkkinen om sig med henne. Tidpunkten för 
denna händelse bestyrkes av uppgifter i följande års tiondelängd, vari 
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Hinrich Häkkinen uppföres jämte hustru och 2 mantal, sonen Påffvel 
däremot som ensam inhyses person. 

Häkkinen blev inte länge bofast i Rämmen. I senare redogörelser vid 
tinget för familjer från Rämmen som dragit sin kos åren 1645 och 1646 
antecknas för Näsrämmen bland andra Häcke Hindrich vara »bort-
dragen», alltså just vid samma tid som han befinnes vara i färd med att 
bosätta sig på Rattsjöberget, vilket enligt jordeboken 1649 skall ha 
upptagits år 1646. De närmare omständigheterna härvid framgår av 
uppgifter rörande tvenne torpsedlar utfärdade av landshövdingen Olof 
Stake, som företetts på tinget den 8/9 1690 vid en ägotvist mellan 
hemmanen Vadje och Mangen. Två av dessa sedlar som har olika datum 
gäller samma ärende. Den tidigare är daterad den 13/4 1645 och ger 
Hindrik Thomasson (Häkkinen) tillåtelse att upptaga ett torpställe på 
rattsjöbergsskogen, medan den senare av den 30/6 1646 lämnar liknande 
rättigheter vid Rattsjöberget till Påffvel Thomasson — »och ähr samma 
torp», tillägger domboken. I detta senare fall synes tillåtelsen gälla för 
sonen Påffvel, som från Rämmen åtföljt fadern (vars efternamn han för 
övrigt här använder liksom i passet från Rämmen år 1644) och nu får 
möjlighet att slå sig ned jämte honom. Den tredje torpsedeln är en kopia 
av det äldre dokumentet ovan med tillåtelse för Hindrik Mårtensson 
(säkerligen felaktigt för Thomasson) i Rattsjöberget att få upptaga torp-
ställe vid Mååshögden (Mosshöjden). Förmodligen har torpsedeln av 
den 13/4 1645 haft lokaliseringen Mååshögden eller Rattsjöskogen, vilket 
torde antyda möjligheten av att Häkkinen även ämnat röja mark på 
Mosshöjdens närbelägna sydliga utlöpare. Förbindelserna med Rämmen 
avslutar han först år 1651, i och med att han till en annan finne försäljer 
den i samband med giftermålet med Hindrik Manninens änka förvärvade 
gården Djuprämmen. I Rattsjöberget träffas han för övrigt första gången 
i tiondelängden 1647. I mantalslängderna inträder mågen Lars Matsson, 
gift med Hindriks dotter Annicka år 1661, men i tiondelängderna står 
Hindrick Häck kvar ända till och med 1668. Han avlider i början av 1669, 
och bouppteckningen efter honom, varav tvenne viktiga blad är behåll-
na, förrättas den 29 mars 1669. Av denna och tingsförhandlingarna den 
28-29 maj samma år erhålles värdefulla upplysningar om Häkkinens 
tillgångar och släktförbindelserna på Rattsjöberget. Sonen Påffvel, som i 
bouppteckningen anges vara död, varför arv tillfaller hans barn, har gått 
ur tiden före fadern på hösten 1668, ihjälslagen av en omedelbart för-
rymd svensk, en händelse som framställes i många sägner, de flesta 
högst otillförlitliga. I domboken för Fryksdals härad den 18/111668, där 
hans svåger Lars Matsson framför klagomål över dråpet, skrives hans 
namn »Påvel Hindrichzson», ej Thomasson som i pass och torpsedel. 

I eftervärldens minne framstår Häkkinen som en driftig och hårdför 
man, närmast som en sorts storman bland sitt folk under kolonisationsti- 
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den. Mycket av vad som sägs om honom i sägner och berättelser som 
fortlevat fram mot vår tid verifieras av det arkivaliska materialet, men 
kanske det allra mesta ändock rymmer känt och påtagligt sägenstoff. 
Uppenbarligen blev han med tiden ganska förmögen, ej minst genom sitt 
ivriga svedjande, som nådde även rätt försvarliga avstånd från Rattsjö-
berget. Utsträckningen av denna hans verksamhet kan man få en viss 
uppfattning om av åtskilliga ortnamn, som anspelar på hans namn, såsom 
t. ex. Häckfallet inom Östmarks råmärken, Häckiskullen vid Mangen 
samt Häkkisenaho, Häkkisensänki och Häkkisenrindet, alla i Södra 
Finnskoga. Försvarliga mängder av svedjeråg förvarades också i hans 
bodar och nyttjades delvis även som viktigt betalningsmedel. Enligt 
domboken för Fryksdals härad den 6/12 1672 hade Häkkinen, som hans 
efterlämnade anteckningar ville utvisa, av åborna i några byar i Fryksän-
de förhyrt svedjefall för 56 tunnor råg och 9 riksdaler i penningar. Så sent 
som år 1664 redovisade han 480 snesar råg och gav tre tunnor i tionde, 
och i bouppteckningen efter honom uppgavs av 58 tunnor råg återstå 32 
tunnor efter gäldade skulder." I övrigt upptog bouppteckningen förutom 
rågen bland annat 8 tunnor kom och 3 tunnor blandkorn, vidare malt, 
humle och hampkom, en hel del redskap, husgeråd, silver- och koppar-
kärl m. m. samt av boskap ett 40-tal djur, däribland 3 hästar. Uppgifter 
om gårdens värde och övriga tillgångar saknas till följd av bladförlust, 
men de bevarade uppgifterna vittnar om en för sin tid ganska förmögen 
finsk kolonisatör. 

En tradition förtäljer, att Hindrik Häkkinen allra först bosatt sig vid 
Heden nere i Vitsands svenskbygd. Inga arkivaliska uppgifter lämnar 
emellertid något stöd för en dylik bosättning. Uppfattningen om en 
vistelse vid Heden härrör förmodligen från ett dunkelt minne av en 
finnes uppehåll något senare på platsen, varom intet ytterligare är känt 
än en anteckning i en mantalslängd från år 1661: »Hedhen finne Clemits-
son». Ej heller en tidigare finne i trakten kan ha något att skaffa med 
Häkkinen. Enligt domboken den 13/9 1649 hade en bonde i Överbyn 
fördrivit en finne från ett torp, som denne brukade, och lämnat det till sin 
son Olof Nilsson, som hunnit bruka det ett par år, varför han erhöll rätt 
att behålla det före någon annan.8°  Så blev också fallet. I mantalet 1653 
står han upptagen som »Hwit Sannen Oluff Nilson», likaså under 1660-
talet, varefter hans son Nils Olsson efterträdde honom. 

Från samma trakt som Hindrik Häkkinen kom även en annan finne till 
vitsandsskogen, nämligen Hindrik Kurki (kurki = sv. 'trana'). I Rämmen 
har denne givit namn åt Kurkhöjden, sedermera bergsmansgård i 
Dalkarlssjöhyttan. Någon bestämd tid för hans avflyttning västerut kan 
emellertid inte exakt fastställas. Tidigast nämnes han i Rämmen i folk-
och boskapslängden 1640 som »Kurch Hindric» och är kvar där åtmins-
tone hela årtiondet, t. ex. i mantalslängderna 1643 som »Kurke Hend- 
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rich» och 1649 som »Hindrich Kurk». Möjligen sker avflyttningen under 
1650-talet; från 1664 träffas han emellertid bosatt i Mangen. 

I den föregående redogörelsen för upptagandet av Rattsjöberget har 
dess förste bebyggare, finnen Hindrik (Hejkki) Häkkinen, helt kort och 
utan närmare angivna skäl framhållits vara en i sägner och folkliga 
berättelser känd och beryktad person. Otvivelaktigt förefinnes inom den 
finska folktraditionen i Värmland i ett mindre antal fall personhistoriska 
sägenkretsar som ansluter sig till vissa enskilda personer eller i mindre 
grad till familjer eller släkter och som ibland uppvisar ansatser till vidare 
utbildning och spår av likheter med de välkända ättsagorna i Norge, 
vilka som benämningen antyder framför allt skildrar hela släkters, ätters, 
liv och öden. Den största och mångsidigaste i kompositionen av faktiska, 
verifierbara historiska uppgifter och till dem anslutna sägenmotiv av 
flerehanda ursprung gäller beträffande dessa sägenkretsar just den som 
vill skildra Häkkinens liv och verksamhet. Av dessa skäl och då den 
därtill visat sig vara relativt tillgänglig för studium, skall den här i korthet 
refereras som exempel på denna art inom traditionsvärlden hos de 
invandrande finnarna under kolonisationstiden i de värmländska skogar-
na. 

De sägner som befattar sig med Häkkinens härkomst berättar, att han 
var född i Finland. Därom är de alla ense; enstaka traditioner tillägger 
även, att han var bonde från Tavastland. Om anledningen till hans 
utvandring till Sverige är sägnerna även ense: han hade begått ett brott i 
sitt hemland och måste rymma för att bärga sitt liv. När det gäller arten 
av hans brott går emellertid meningarna isär. Härom finnes två versio-
ner. Den ena av dessa vet berätta, att Häkkinen hade blivit osams med 
prästen om likstolen, dvs, avgiften till prästen för jordfästningen efter 
hans avlidne fader, och när han blev tvungen att lämna en hel oxe, beslöt 
han att hämnas. Vid lämpligt tillfälle brände han ned prästgården med 
alla dess uthusbyggnader och rövade kyrkans silver och övriga dyrbar-
heter. Därefter begav han sig iväg efter hustrun, som han skickat före sig 
med boskapen på rymmarstråt till Sverige. Den andra versionen för-
täljer, att han rymt från Finland efter att ha tänt eld på en gård, där 
bröllop firades, sedan han satt en »pölkky», dvs. stock eller stötta, på 
dörren, så att endast några få innevarande lyckades ta sig ut, och sålunda 
bränt nära nog hela bröllopsföljet inne. Några karlar, som kunnat ta sig 
ut, satte efter den flyende Häkkinen och en broder som han hade i följe. 
De var nära att bli upphunna, men då Häkkinen simmade över en älv 
med bössan i munnen och brodern sittande på ryggen, blev förföljarna 
efter och de båda rymlingarna kunde undkomma. 

Vägen till Sverige säges Häkkinen ha tagit runt Bottniska viken, enligt 
somliga versioner med hustrun i följe och medförande sju kor, en tjur, 
flera får och getter samt en tupp som han hade sittande framför sig i 
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sadeln. Enligt somliga sägner gick hans färd oavbrutet fram genom de 
svenska skogarna till Rattsjöberget där han bosatte sig, medan andra 
håller före, att han först slog sig ned i Värmlands bergslag. Sedan han där 
vistats någon tid men inte fått vara i fred för de svenska bönderna, bröt 
han upp därifrån och fortsatte vidare västerut för att söka sig en mera 
fredad boplats på de stora fryksdalska skogarna. I skildringarna av hans 
första bosättning där berättas, att han hade sin märkliga tupp i sadeln, 
när han red in på skogarna i Fryksdalen. Den skulle nämligen genom att 
gala utvälja för honom den rätta boplatsen. När han kom upp på Fager-
berget i Vitsand, gol tuppen första gången, och då förstod Häkkinen, att 
han var på rätt väg mot den plats där han skulle bygga, varför han 
fortsatte vidare i samma riktning västerut tills han nådde Rattsjöberget, 
där tuppen gol två gånger, enligt vissa sägner tidigt på morgonen efter 
första natten uppflugen i en hög tall. När Häkkinen härmed fått tecken 
på att han befann sig på rätt plats, lade han sig allra först ned på marken 
för att lyssna efter om det fanns vatten i berget eller var de underjordiska 
bakade för att inte komma i vägen för dem. När han fått tillfredsställande 
svar på dessa spörsmål och därtill konstaterat, att jordmånen var god, 
började han fälla skog, svedja och bryta mark. Hans hustru, som sägnen 
oftast benämner Kan eller Katarina, kom något år senare till trakten. 
När hon färdades över Fagerberget med korna, lockade hon på dem och 
blåste i lur, vilket Häkkinen hörde, och sade: »Om det inte vore så nära 
som det är fjärran, skulle jag säga att det är min Kan som blåser i lur,» 
och sköt därmed ett skott som vägledde henne vidare fram till Rattsjö-
berget. 

På Rattsjöberget slog han sig ned på allvar, högg stora sveder och 
byggde präktig gård och blev med tiden en förmögen man. Som svedjare 
blev han frejdad. Vid ett tillfälle högg han en väldig sved innanför 
gränsen till Fryksände socken på en plats, som härav fick namnet 
Häckfall. Somliga menar, att han en tid även bosatt sig på Häckfall; de 
flesta sägnerna menar däremot att han endast svedjat där. När han skulle 
börja svedja där, skickade han dit 30 man för att hugga fallet. Dessa 
träffade då på tjugo finnar från annat håll som kommit före dit. Häkkinen 
lejde då även dessa att arbeta åt sig och högg sålunda fallet med femtio 
mans hjälp. När de vilade under arbetet kom sålunda femtio stycken 
yxor att stå fasthuggna i stubbarna runt ytterkanten av sveden, och 
svenskar som följt efter honom dit för att förjaga honom, vågade vid 
åsynen av de många yxorna inte anfalla honom. Denna hans sved vid 
Häckfall säges ha varit så stor, att han där med tiden kunde skörda 
hundra tunnor råg. Den första avkastningen var emellertid inte av den 
storlek som han hade hoppats på, emedan sveden brann i förtid. Detta 
skall ha berott på följande omständigheter: Samtidigt med hans svedjan-
de i Häckfall hade en annan finne som hette Oinoinen och bodde i 
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Bastvålen i Östmark huggit en sved alldeles i närheten av Häkkinens 
stora sved. När Oinoinens sved stod färdig att brännas, bad Häkkinen 
dess ägare att vänta härmed till nästa sommar, då de kunde bränna 
svederna samtidigt. Trots Häkkinens bön tände Oinoinen emellertid sin 
sved, varvid även Häkkinens sved fattade eld. Häkkinen tog då fatt på 
Oinoinen, skar med sin kniv djupa skåror i hans rygg och gned in salt i 
såren. När den andre därvid skrek av smärta, sade Häkkinen: »Så sved 
det också i mig, när min sved brann. >>81  

Att Häkkinen hade stora sveder ej blott i Häckfall och sina omgivning-
ar utan även långt norrut på älvdalsskogarna vet traditionen berätta, och 
att han därför hade stora mängder råg framhålles i alla sägner. När han 
sedermera fann svenskarnas närgångenhet vara besvärande for han till 
kungen för att skaffa sig byggnadssedel och få sitta trygg på sin gård. 
Som prov på vad hans sveder kunde lämna i avkastning förde han med 
sig råg och en väldig brödkaka, bakad av en hel fjärding mjöl av fallråg. 
Kungen fann provet av årsväxten gott och gav honom den önskade 
byggnadssedeln. Att Häkkinen ägt stora förråd av råg omvittnas även 
därav, att man i en av hans bodar, som stått kvar på Rattsjöberget 
ganska länge, skall ha hittat rågkorn på takåsen högst upp under taket. 
Länsmannen mutade han en gång med råg, när han gjort något ofog. 
Denne skulle få taga för sig så mycket råg ur en bod, som han ansåg det 
vara värt att han inte lagförde Häkkinen. Häkkinen åsåg under tystnad, 
när länsmannen öste i sina säckar i rågboden. Efter att ha försett sig med 
tio tunnor råg frågade han vid åsynen av Häkkinens bistra min: »Tycker 
du att det var för mycket?» Häkkinen svarade då: »Om du hade tagit ett 
korn till, hade du inte kommit levande ur boden.» En kväll såg han, att 
någon höll till under hans rågbod och sökte slå eld antingen för att stjäla 
råg eller för att antända boden. Han grep då sin bössa och sköt mot 
gnistan från eldstålet. Efter skottet syntes inte någon gnista till längre 
och när han gick dit, fann han sonen till en annan finne, Penna i Mangen, 
ligga död under boden med genomskjutet huvud. Med denne Penna från 
grannbyn Mangen levde Häkkinen i svår osämja, alltsedan denne en 
gång hade trätt upp några av Häkkinens getter på spetsiga störar i ett 
rågfall, där de gjort ofog. Penna fick nu ett bud från Häkkinen att komma 
och hämta sin bock. Detta dråp kostade honom emellertid hundra riksda-
ler i förlikning, säger sägnen. 

Häkkinens väldiga styrka liksom hans hetsinthet och obändiga lynne 
omvittnas i många sägner. När man sökte jaga bort honom från Rattsjö-
berget, berättas det, grep han tag i skaklarna på en gödselslip och 
använde den vidhängande släden som slagträ, varmed han skrämde bort 
alla de anfallande svenskarna. Han skulle också ha slagit ihjäl halvsjunde 
karl, säges det. Sex hade han slagit ihjäl ensam, men vid avlivandet av 
den sjunde skulle han ha haft en medhjälpare. En gång när han gick på 
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jakt i skogen tillsammans med sin son, mötte de en främmande man. 
Häkkinen sköt främlingen men när de efter dådet plundrade den döde, 
hade denne blott några få småslantar på sig. Sonen förebrådde då Häk-
kinen för att ha skjutit mannen alldeles i onödan, eftersom det inte ens 
var värt skottet. Härtill genmälte Häkkinen: »Å, han var väl så god som 
en järpe.» 

Men även Häkkinen mötte en gång sin överman. Långt uppe i norr i 
Medskogen bosatte sig en finne vid namn Jo Vedlan (=Juho Veteläinen, 
sid. 133). När Häkkinen fick höra talas härom, gav han sig på väg dit för 
att pröva sin styrka på honom och kanske även bli i tillfälle att tillägna 
sig något av hans tillhörigheter. På vägen kom han till en finngård, som 
hette Kindsjön — somliga sägner säger Filpus gården i Bjurberget. Där 
kom han med i ett stort dryckeslag. I detta deltog även en man, som 
Häkkinen inte kände. Han kom i samspråk med denne och nämnde 
därvid för honom, att han ämnade sig upp till Jo Vedlan, som sagts vara 
en stark karl, för att pröva hans styrka och »skatta» honom. Men det var 
just Jo Vedlan, som han talade med, och denne tog itu med Häkkinen 
och skar upp magen på honom, så att tarmarna rann ut. Såret syddes 
ihop och Häkkinen blev liggande kvar flera veckor på gården, innan han 
kunde taga sig hem. Då var han i alla fall så stark, att han, när han gick 
förbi en finnes rågfall, där det stod skuren råg — det skall ha tillhört den 
förste bebyggaren i Skallbäcken, ett stycke norr om Rattsjöberget — tog 
en försvarlig rågbörda med sig på ryggen. När han kom med denna in på 
sin gård, fick hans unge son se honom ifrån pörtet, och i tro att det var 
någon som varit framme och stulit av deras råg, grep han faderns bössa 
från väggen och sköt honom i benet. Häkkinen blev stolt över sonens 
rådighet och sade: »Nu blir det karl av pojken. Jag måste allt ge honom 
byxor.» Gossar gick nämligen på den tiden i bara skjortan, tills de var 
femton år gamla. Enligt somliga sägner skall emellertid denna händelse 
med sonen ha inträffat vid ett annat tillfälle. När Häkkinen plundrade 
den skördade sveden på hemvägen skall han nämligen ha lagt på sig så 
stor rågbörda, att såret brast upp, varför han blev liggande ännu någon 
tid i hemmet. Då folk sporde honom om hans resa till Medskogen och 
anledningen till det stora såret, skall han ha svarat: »Jag råkade ut för en 
tjur från Medskogen och han stångade mig. Jag vill aldrig gå dit mera.» 

På Häkkinens ålderdom blev hans son dödad. Sägnen berättar, att 
sonen hade begivit sig till ett bröllop nere i Kollerud, en svensk by. Där 
red han på en häst in i bröllopssalen svingande ett blänkande föremål, 
som tycktes vara en kniv. Folket omringade honom och klämde fast 
honom bakom ett bord där han slogs ihjäl, under det att prästen med ett 
ljus i handen åsåg hela mordscenen. Sedan han blivit ihjälslagen, fann 
man att den döde höll en sill i handen. När fadern Häkkinen som låg 
svårt sjuk, fick bud om sonens död, sade han, att han ännu skulle 
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hämnas och tvätta bort sonens blod. Så skedde emellertid inte. Häk-
kinen kom aldrig upp från sin sotsäng, och sonen blev ohämnad. 

Det anförda ger en föreställning om att en mängd berättelser och 
sägner knutits till Hindrik Thomasson Häkkinen på Rattsjöberget som en 
i folkfantasin dominerande gestalt i sin bygd, vilken bland skogsfinnarna 
i norra Värmland levat i ofördunklad hågkomst i folkminnet fram till våra 
dagar. Den historiska kärnan i dessa sägenkretsar kan man relativt 
säkert klarlägga. Häkkinen kom inte direkt till Rattsjöberget från Fin-
land. Däremot var han ganska säkert född i Finland någon gång i slutet 
av 1500-talet. Om han härstammade från Tavastland är emellertid ovisst 
men troligt, ty den stora mängden invandrande finnar till Sverige vid 
denna tid kom bevisligen från de områden därav som invaderats av 
savolaxare; hans släktnamn Häkkinen är därjämte väl känt bl. a. från 
Rautalampi, som utgjorde kärnområdet för finnarnas utvandring till Sve-
rige. Om anledningen till hans utvandring kan vi, utöver den starka 
utvandringsdriften hos savolaxarna i allmänhet, icke erhålla andra upp-
lysningar än de som meddelas av sägnerna. Som ovan sagts är dessa 
överens om att han nödgats fly efter ett begånget brott. Detta torde man 
också få anse vara den rätta och den för hans beslut bestämmande 
orsaken, främst med tanke på det hetsiga lynne som senare visar sig vara 
ett framträdande drag i hans karaktär. 

Vilkendera man skall föredraga av de två versionerna om tillväga-
gångssättet vid mordbranden står i vida fältet; bägge förefaller också 
innehålla fragment av sägentyper som träffas i andra sammanhang i 
Finland. Traditionen om bröllopsfolket, som brännes inne i bröllopsgår-
den, tycks förekomma även i andra fall, likaså uppgiften att han simmar 
undan sina förföljare med bössan i munnen och sin broder på ryggen. 
Här har sägnen ett större drag av sanning genom det faktum att en 
broder träffas hos honom på Rattsjöberget och kan ha följt honom på 
flykten till Sverige, såvida inte traditionen i stället med en broder ersatt 
Häkkinens unge son, Påvel, som åtföljt honom till Värmlands bergslag 
och Rattsjöberget och vars död har sin särskilda sägen. Den broder till 
Häkkinen som torde åsyftas i sägnen heter Sigfrid och vistas tydligen 
även han på Rattsjöberget och förekommer omnämnd i Hindrik Häkki-
nens bouppteckning 1669, då Sigfrid tydligen blir tvungen att flytta bort 
från Rattsjöberget och till en början verkar vara föga bofast. Några år 
träffas han på Östmarks utskogar, troligen Häckfall, som Hindrik en 
gång svedjat. Någon tid senare är Sigfrid Häck antecknad i Norra 
Röjdåsen i Östmark. Genom dennes son Abraham Sigfridsson kommer 
släkten Häkkinen till Mulltjärn i norra Östmark efter köp av Övra torpet 
därstädes (jfr sid. 112) och från honom och hans tvenne bröder, Erik och 
Johan, härstammar flera släktgrenar i norra Östmark. 

Hindrik Häkkinens hustru hade dött före utflyttningen från Finland 
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eller strax efter ankomsten till Värmland. Hennes namn är okänt. Han 
gifte ganska snart om sig med änkan efter den förste bebyggaren av 
Djuprämmen Hindrik Manninen. Hennes namn var Kerstin Bengtsdot-
ter, och sägnernas varierande namn Mari, Kan i och Katarina är således 
felaktiga. Däremot kan det vara riktigt att hustrun kom efter honom till 
Rattsjöberget. Hon kan mycket väl ha bott kvar hos sin släkt i Rämmen, 
tills gården i Rattsjöberget blivit byggd. 

Från hans verksamhet i Rattsjöberget förtäljer sägnerna, att han 
svedjade på stora områden. Detta är utan tvivel riktigt. Häckfall är 
säkerligen, som traditionen förmäler, från början en sved av Häkkinen; 
platsen låg också på lagom avstånd från Rattsjöberget. Att han svedjat 
ända uppåt Nyskoga och södra Finnskoga, därom torde ortnamnen 
innehållande hans namn bära vittne, som t. ex. Häkkisäng, en gammal 
svedjeplats österut från byn Viggen i Nyskoga, liksom en sluttning på 
västsidan av berget Ivana i. Södra Finnskoga, som bär namnet Häkkisen-
rindet; jfr även ovan sid. 118. Riktigheten av sägnernas framhållande av 
Häkkinens rikedom och stora förråd av råg visas ovan sid. 118 med 
uppgifter från domboken och Häkkinens bouppteckning. 

Vad beträffar Häkkinens mellanhavande med Jo Vedlan (Juho Vete-
läinen) kan sägnernas uppgifter vara riktiga. En hel del kontrollerbara 
uppgifter berör verkliga förhållanden. Tidsförhållandena stämmer. Des-
sa två män var samtidiga; den ene levde på Rattsjöberget, den andre i 
Medskogen (jfr sid. 133). Det i sägnerna omnämnda Kindsjön var bebyggt 
vid tiden ifråga, likaså Skallbäcken och Filpus gården i Bjurberget, som 
bör ha varit hemvist för den förste bebyggaren på platsen (jfr sid. 131f.), 
Filip eller Philippus, som han vanligen står skriven i mantalslängderna. 
Att sägnerna sålunda ej blott rör sig med samtidiga personer utan även 
nämner samtidigt förefintliga gårdar synes vara kriterier på att de åter-
speglar verkliga händelser. Hur det förhåller sig med innehållets verklig-
het ifråga om detaljerna i övrigt kan icke avgöras där inga säkra sägen-
motiv eller verklighetskriterier kan urskiljas. 

Att Häkkinen enligt sägnerna förföljdes av svenskarna i Bergslagen 
och därför nödgades flytta till Rattsjöberget, saknar all täckning i verk-
ligheten; det framgår klart av redogörelsen ovan för hans vistelse i 
Rämmen. Dessa händelser liksom även att han i en sägen skulle ha 
förjagats till Häckfall, ingår i en grupp förföljelsesägner och dit hör även 
sägnen om hans tidigare vistelse vid Heden i Vitsands svenskbygd. Alla 
dessa är föreställningar utan verklighetsunderlag och de är otvivelaktigt 
sena traditioner tillkomna under 1700- eller 1800-talet, sedan det i de 
folkliga finska föreställningarna uppkommit en tendens att överallt där så 
ske kunde tolka in förföljelser från svenskarnas sida i förbindelserna 
mellan svenskar och finnar. Så är fallet även beträffande sägnerna om 
svedjandet vid Häckfall och uppgiften att han även varit bosatt där 
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någon tid och vid svedjandet hållit undan förföljande svenskar medelst 
en stor mängd yxor inhuggna i stubbarna runt fallet eller jagat bort dem 
genom att som slagträ använda en släde med skaklar. Det senare är ett 
vanligt sägenmotiv, avsett att förhärliga osedvanligt starka män, vilket 
synes saknas i finsk tradition men däremot är välkänt i Norge, och 
sålunda utgör ett västligt bidrag till sägenkretsarna kring Häkkinen. 
Vidare förtäljer traditionen, att Häkkinen sedermera även fann svenskar-
na alltför närgångna för hans vistelse på Rattsjöberget och fann sig 
föranlåten att fara till kungen för att begära byggnads sedel, varvid han 
som bevis på sitt arbete förevisade en brödkaka bakad av en hel fjärding 
mjöl av fallråg. Byggnadssedel för bosättningen var han skyldig att 
skaffa sig före denna och att detta också låg till grund för nedsättningen 
på Rattsjöberget framgår av uppgifterna ovan sid. 117 på daterade ned-
sättningstillstånd. De svenska byarna ställde heller aldrig några krav på 
äganderätt till någon del av Rattsjöbergets mark. 

Berättelserna om Häkkinens svåra lynne, hetsighet och vilda framfart 
åsyftar utan tvivel mycket framträdande karaktärsdrag hos denne man. 
Enskilda detaljer däri återger säkerligen verkliga tilldragelser, men det 
mesta av det som berättas utgöres otvivelaktigt av vandringssägner som 
fästats vid hans namn och person, som ett framträdande objekt i den 
folkliga traditionen. En sådan är skildringen av hur han skjuter en man 
som endast har några få slantar på sig men säges vara lika god som en 
järpe. Denna sägen är mycket allmän över hela den värmländska finn-
skogen och ända in i Norge och berättas ej blott om Häkkinen utan även 
om andra såväl namngivna som till namnet okända personer. Påståendet 
att han slagit ihjäl halvsjunde karl rör sig om en vandringssägen av finskt 
ursprung, som i den skogsfinska traditionen erhållit en mångsidig an-
vändning, även t. ex. om  »halvfemte ryss» som slagits ihjäl i något 
sammanhang, t. ex. i krig av en finne som därför bedömts vara en 
»kämpe», varav namnet Kemppainen skulle ha uppkommit. En sägentyp 
synes det också vara fråga om i berättelsen om hur Häkkinen vid 
svedjandet i Häckfall råkar i delo med en finne i närheten som tänder sin 
sved i otid för Häkkinen. Även hans sved antändes och brinner ned. 
Häkkinen skär strimmor i den svedjande finnens rygg och strör salt i 
såren med orden: »Så sved det också i mig, när min sved brann.» 
Särskilt denna replik verkar ha tillhört någon fast utbildad sägen, som 
kunde ha haft hemortsrätt i västnordisk sagotradition. Drag som kan 
påvisas i sådan tradition är emellertid så pass väsensskilda, att man inte 
vågar yrka på något samband med den värmlandsfinska traditionen. 
Därtill kommer att man kan påvisa någon anknytning till den historiska 
verkligheten. De äldsta uppteckningarna av sägnen uppger, att den av 
Häkkinen misshandlade finnen hette Nils Oinoinen och var hemma i den 
närbelägna byn Bastvålen i Östmark. Häkkinen kan sålunda mycket väl 
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ha blivit oense med en Oinoinen från denna by, när han svedjade i 
Häckfall, och därmed får sägnen mera drag av verklighet. 

Mot sägenförbindelser västerut talar norska Häkkinen-sägner, där det 
uppvisas, utom de vanliga, även tydligt urspårade typer, som t. ex. en 
sägen om en Juna Häkkinens mellanhavande med en annan finne.81  I 
denna sägen är det denne Häkkinen som av illvilja bränner upp såväl sin 
egen som grannens sved. Denne tar fatt på Häkkinen, binder honom 
naken på en bänk och drar en katt, hållande i dess rumpa, över hans 
rygg. Därefter gnider han in salt i revorna efter kattens klor med den 
gängse repliken om svedan och sveden. Att sägnen är oursprunglig 
framgår av att det är Häkkinen som blir utsatt för misshandeln och det 
visar att sägnen är ett minne av en diffus figur Häkkinen, vars förnamn 
är oriktigt. Behandlingen med tillhjälp av en katt är en ganska allmänt 
känd skämtsägen om hur en man tuktar sin elaka hustru. Sägnen har sitt 
intresse endast därigenom att den tyder på att Häkkinen på Rattsjöberget 
var en finne som var föremål för sägenverksamhet vida omkring, även på 
avlägset håll där personen själv var ganska obekant men ryktesvis kunde 
bli föremål för sägner. 

Det anförda innehåller ett urval av traditioner som ingår i sägenkret-
sarna kring Hindrik Häkkinen på Rattsjöberget. Dessa sägenkretsar är 
hopfogade av en historisk kärna och allehanda folktraditioner, som 
hämtats från olika håll och sammanhang och knutits till denna; det är 
vandringssägner av oviss och allmän karaktär, bland finnarna gängse 
traditionsmaterial, sägner av svenskt, t. ex. värmländskt, ursprung och 
kanske även av västlig extraktion. Härigenom har skapats en i mycket 
diffus gestalt av en »storfinne», vars ryktbarhet ända till våra dagar har 
levat kvar i folkminnet. 

Finnbosättningarna på Älvdals härads utskogar 
Den finska kolonisationen av Norra Fryksdalens skogsbygder genomfö-
res under 1640-talet från och med bebyggelserna i Fryksände sockens 
västra utskogar kring Rottnan och Lekvattenssjöarna till och med uppta-
gandet av Rattsjöberget före årtiondets slut. I omedelbar anslutning 
härtill fortsätter den finska bebyggelserörelsen vidare norrut in på Älv-
dals härads västliga skogsområden med nedsättningar i söder på Ny 
sockens utskogar i det nuvarande Nyskoga. Här upptages först Norra 
Flatåsen eller Öjeberget, Södra Flatåsen och Tjärnberget, alla 1646, 
snabbt följda av bosättningar kring 1650-talets ingång, fortsatta över hela 
det vidsträckta skogsområdet norrut till landskapets nordspets. Den 
finska hemmansbildningen illustreras här i fortsättningen med redogörel-
ser för viktigare bosättningar hemman för hemman i socknarna Nysko-
ga, Södra och Norra Finnskoga. Denna framställning är baserad huvud- 
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saldigen dels på excerptmaterial från egna undersökningar av kamerala 
handlingar, såsom jordeböcker, tionde- och mantalslängder, domböcker 
m. m., dels och framför allt på likartat material ur Bäckvalls Elfdalsarkiv 
i Nordiska museet. 

Norra Flatåsen eller Öjeberget. På Månäs' ägor i Norra Ny sockens 
utskog (nuv. Nyskoga) upptog finnarna Jacob (med okänt släktnamn) 
och Skägga Lasse Himainen nybyggen 1646, som tillöktes 1649 och 
skattlades för 1/4 skattehemman 1653. Den förste bebyggaren är Jacob 
1646, men redan följande år bor två bönder i Norra Flatåsen, Jacob, som 
erlägger 6 fjärdingar råg i tionde och jämte honom Skägga Lars, som 
betalar 4 fjärdingar råg i kronotionde och tydligen varit på platsen 
samtidigt med Jacob. Denne senare står upptagen på hemmanet till 1655, 
då i hans ställe inträder Henrik Matsson och med honom en ny släkt, 
Moijainen. Henrik står i fortsättningen upptagen till 1667 och efter 
honom sonen Nils Henriksson (död 1722), medan Jacob efter 1655 ej 
vidare förekommer i Norra Flatåsen och försvinner till okänd ort. Skäg-
ga Lars står för sin del av hemmanet till 1665, då hans son Pål övertager 
gården, och avlider 80 år gammal 27/5 1698. På! Pålsson Himainen tager 
vid efter honom och är död 1712. Dennes son Anders Pålsson är född 
1694. 

Södra Flatåsen (Monkamäki) i Nyskoga. Den första bebyggaren i 
Södra Flatåsen heter Clemmet Månsson. I jordeboken uppgives, att 
Clemmet upptagit Kärnberget, en uppgift som inte stämmer med man-
talslängderna (tydligen är han felförd på Kärnberget, jfr strax nedan). 
Enligt jordeboken uppgives Clemmet i Kärnberg ha upptagit Södra 
Flatåsen på Månäs' ägor som nybyggare 1646, fått det tillökt 1649 och 
skattlagt till 1/8 hemman 1653. Clemmet Månsson betalade tionde 1647 
och står kvar på hemmanet till 1656. Vid ting den 20/6 1656 klagades över 
att Clemmet i Flatåsen fällt över häradsrået och sått sveden, innan han 
reste till Västindien (dvs. Nya Sverige, Delaware). Mattes Nilsson Moi-
jainen står skriven i längderna för Södra Flatåsen åren 1657-87. Troli-
gen köpte han Södra Flatåsen då Clemmet reste bort. — Monkamäki 
avser egentligen den tillhörande delen på Mangslidberget (Monkamäki). 

Tjärnberget (SOV) i Nyskoga, ä. skr. Kärnberg, finskt Konkari, 
vrml.fi. Gångar. I jordeboken 1650 och 1652 står Clemmet i Kärnbergh 
liksom Jacob i Flatåsen för nybyggen upptagna 1646, tillökta 1649. 
Härmed avses helt riktigt Jacob i Norra Flatåsen samt Kärnbergs upp-
tagningsår. Clemmet däremot är här liksom i 1653 års mantalslängd 
felförd; han är förste bebyggare i Södra Flatåsen. Jämför strax ovan. 

För Tjärnberget står finnen Påve! i Kärnberg förd i mantals- och 
tiondelängderna från 1652 till och med 1667 och har i mantal 3 personer 
år 1652, 7 1654 och 6 1655. Från 1671 till 1677 står sonen Henrik i 
längderna. — Pål Henriksson hade sönerna Henrik, Erik, Johan och På!. 
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De tre sistnämnda avled resp. 1701 och 1735, 85 år gamla, och 1699, 44 år 
gammal. 

Enligt en gammal skrift, daterad 24 augusti utan årtal, hittad i Kärn-
berg i taket på en nedriven bod och framvisad för rätten 11/9 1717, hade 
tre underskrivna personer i Ljusnäs i Ny socken försålt en skogstrakt, 
kallad Kärnberget, till Påvel Henriksson för 30 rdr, 6 tr råg samt ett 
rågfall, på vilken skogstrakt han är sinnad att uppröja, bygga och bebo 
och därpå taga fasta; gränserna för skogstrakten är angivna. (Denna 
skrift blev efter begäran inquantum juris antecknad.) — Meddelande i 
Bäckvalls Elfdalsarkiv, Nord. Museet. 

Viggen utgöres av nybyggen upptagna i Norra Ny utskog på Månäs' 
ägor 1650, tillökta 1653 och skattlagda till 1/4 hemman 1657. De redovi-
sas tillhopa fram till 1670-talet, därefter vart och ett för sig som Norra 
och Södra Viggen: 

Norra Viggen (Vaissila). Den förste som byggde där var Anders 
Pålsson Vaissinen, som erlade tionde 1650 och år 1654 i mantal hade 6 
personer, varav 2 egna och 4 husfolk. Han står i längderna från 1650 till 
1675 och har sönerna Pål, Tomas, Johan och Anders samt döttrarna 
Karin, Annika och Marit. Sonen Pål Andersson är död 1690, Tomas 1698 
och Johan 1710. 

Enligt domboken den 3/5 1680 vittnade kyrkoherden Ericus Nicolai, 
att »i den sista danska fejdetiden hafver fienden från Norge för den 
gamle och eländige mannen Pål Andersson förstört hans kronoskatte-
hemman i Ny socken och därifrån icke allenast bortfört all hans fattiga 
egendom, ihjälslagit hans gamla föräldrar, hvarmedelst ofvanbemälde 
Påvel Andersson i dessa förledne ofredstider suttit uti stor fattigdom och 
står tillbaka med try utlagor för ovanbemälte hemman». — Samma år 
resolverade Kungl. Maj:t på allmogens enskilda besvär för Elfdals 
härad, att åborna i Viggen, »hvars skattehemman af fienden sköflat och 
uppbrändt är och föräldrarna ihjälslagna måtte eftergifvas tre års innestå-
ende utlagor». Efter Pål Vaissinen står sonen PM i fortsättningen till 
1680 och dennes bröder Anders och Tomas. 

Södra Viggen (Karvala) upptogs vid samma tid som Norra Viggen 
(enligt Nordmann sid. 26) av Matts Pöntinen82  och skattlades tillhopa 
med Norra Viggen till 1/4 skattehemman enligt jordeboken 1656. Bägge 
bebyggelserna redovisas i tionde- och mantalslängderna tillsammans och 
var för sig enligt ovan först från och med mitten av 1670-talet. 

Mathes Isaksson står upptagen i tionde- och mantalslängderna från 
1653 till och med 1663, därefter Simmon Hiiroinen 1670, 1671 och 1673. 
Gårdens namn Karvala uppkommer till följd av att Henrik Ersson Karva-
Men, som 1704 gift sig med Annika Pålsdotter från Flatåsen, dotter till 
Skägga-Lasse, slår sig ned i Södra Viggen. Efter deras efterkommande, 
som framdeles bebor hemmansdelen, får denna namnet Karvala. 



129 

Mellan-Flatåsen (Latåsa) i Nyskoga blev skattlagt 1656 till 1/8 hem-
man, sedan det varit ett nybygge. Påve! i Flatåsen erlägger 10 fjärdingar 
råg i tionde år 1651. Åren 1652-71 och 1677 är Anders Persson av släkten 
Hartikainen upptagen på Flatåsen. År 1654 betalar denne — Präst Anders 
som han benämnes — 6 fjärdingar råg i tionde, så även 1664. I mantals- 
längden 1667 återkommer han under benämningen Präst Anders, likaså 
1669 och 1671. Denna benämning synes ha berott på att kyrkoherden för 
Ny och Dalby åren 1656-59, som även varit kaplan därstädes, 1637-51 
ägde halva Spickebol, på vars ägor Mellan-Flatåsen upptagits. Per An-
dersson står i faderns ställe i 1663 års mantalslängd. Under Präst Anders 
Hartikainens tid i Mellan-Flatåsen blev hemmanet skattlagt. Präst An-
ders avled 100 år gammal den 10/1 1732. Från hans söner Henrik, Anders 
och Mattes kom tre släktled att bebo Mellan-Flatåsen. 

Det sist upptagna hemmanet på Ny sockens utskog är Digerberget 
(SOV), vrml.fi. Rammala (=Rämälä). Tidigast i längderna uppförda 
står: 1655 Lasse 10 fj. råg, Erik ibid. 2 fj., 1660 Per Persson 10 fj. råg, 
1661 Per Persson 16 fj. råg. 1661 ml. Per Persson på ljusnässkogen 2 p. 3 
husfolk = 5. Densamme står i längderna från 1660-talet till in på 1680-
talet; son Eskil 1:a ggn 1671-92, 1695 ff. Per Eskilsson. 

På ting 14/5 1657 »Afsades, att om Per Persson, som hafver satt sig 
neder utan lof och minne, icke drager dädan skall hans näste uppbrän- 
nas». Men detta blev ej av utan i stället fick Per sitt torp som har varit ett 
nybygge skattlagt till 1/4 hemman 1665. Den 23/6 1686 sökte ljusnäsbor 
vid tinget påstå, »att finnarna Per Persson och Eskil Persson i Digerber- 
get å Ljusnäs ägor måtte dömas dädan samt att de i byn får taga torpet 
och skatta för detta med stöd av lagmansdom 15/5 1657 som dömde ut 
finnarna». Detta bifölls ej, utan jordägarna i byn skulle få efter var sin 
ägorätt 15 rdr till de 4 tr råg de redan 1684 fått, och Digerberget 
tillägnades ägor efter några nämndemäns förlikning gjord å parterna. 

Nordmann skriver (sid. 25 f.): »Esko Rämäinen, grymt stark, anlade 
Digerberget» och (sid. 103) »medförde mjöl blott till 2 mål. Detta sparade 
han, då han första kvällen högg fall, och åt råa pilblad.» — Detta är 
oriktigt däri, att det var Eskos far som nedsatte sig i Digerberget. Esko 
Rämäinen avled 26/6 1711 100 år gammal. Brodern Per dog 21/111725 86 
år gammal. Esko hade sönerna Nils, f. 1679 d. 1764, och Per, döttrarna 
Kerstin, Britta, Gertrud och Annika. 

Inom Södra Finnskoga är Skallbäcken 1/4 sk. det första finnhemmanet 
och blev upptaget 1647 av Olof Koo (Lehmoinen) på Hjällstads ägor, 
tillökt 1649, skattlagt till 1/4 hemman 1653. Det är också det först 
upptagna finnhemmanet inom Dalby socken. Tionde betalas av Olof 
Matsson Koo redan 1647, dvs, första gången tionde (2 fj. råg) uppbäres 
av finnarna i Övre Älvdalen i Värmland. På tinget 29/111652 »slöts att 
Olof Matsson Koo på Skallbäck i Dalby socken skall afdelas så mycket 
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Omgivningen vid Skallbäcken i Södra Finnskoga sn, Värml. 

han bör hafva till sitt torp och nybygge från bolbyn Gällstad i samma 
socken». Olof Matsson Koo står i skattelängder och mantal från 1647 till 
och med 1673. 

Olof Matsson Lehmoinen träffas allra först skriven i Näsrämmen i 
nuvarande Rämmen, bl. a. åren 1642, 1644 och 1646, men säges i dombo-
ken 29/8 1649, då fråga är om erlagda skatter för åren 1645-46, vara 
»bortdragen» (sålunda till Skallbäcken). — Han är min morssläkts 
(R.B.:s) stamfader i Sverige. 

Nästa finnhemman i Södra Finnskoga är Kindsjön upptaget på Branäs 
ägor 1649, tillökt 1653 och skattlagt till 1/4 hemman 1656. Räntan från 
Kindsjön och Bjurberget har varit anslagen till lön åt länsmannen i 
Älvdals härad och efter häradets delning 1745 till länsmannen i det nedre 
tingslaget. 

I Kindsjön bodde och betalade Mårten Staffansson Tenhuinen tionde 
första gången 1651 och har 1654 två egna och fem husfolk mantalsskriv-
na. 1658 är 12 personer mantalsskrivna, sedan minskar antalet och 
därefter uppnås åter samma siffra först 1718. Mårten i Kindsjön hade en 
son Mattes som under den tid han bodde i Aspberget hade tillnamnet 
Thennund (sid. 138). Nordmann uppger, att Anders Tenhuinen från Rau-
talampi upptagit Kindsjön. Nu förhåller det sig så, att Mårten har en son 
Anders som liksom hans efterkommande övertar Kindsjön. Ifall Mårten 
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inflyttade direkt från Finland var de flesta, om ej alla, hans barn födda 
där. 

Mårten Staffansson Tenhuinen var en förmögen finne; myrslogar, som 
Slättne och Tutstad tvistade om 1717, hade varit förpantade till honom. 
Han hade nio kända barn: sönerna Olof, Pål (som flyttar till Elgsjön), 
Anders, Mattes, Henrik, Staffan och tre döttrar. — Mattes dräpte sin 
broder Olof 1667 och blev livdömd; han hade upptagit halva Aspberget 
och sålt det till Mats Mohall och hans bror Henrik; Anders Mårtensson 
står för Kindsjön 1654-61, 1666-81 och hans fader Mårten 1651-57, 
1660-65. 

Röjden, 1/4 sk. inom Södra Finnskoga, blev upptaget 1649, tillökt 1653 
och blev efter att ha varit ett nybygge skattlagt till 1/4 hemman. Det står 
först i jordeböckerna upptaget som nybygge på Transtrands ägor, seder-
mera alltid på Möres ägor. Ur hemmanet avsöndrades som egna 1/8 
hemman Falltorp 1767 och Tolgraven 1766 med Röjden oförändrat som 
1/4 hemman. — En Halinen upptog Röjden (Nordmann sid. 26). 

Den 20-21 maj 1653 avsades i närvaro av landshövding Tönnes Lang-
man att Philippus Mattson vid Röjden skall, efter den sedel han fått av f. 
landshövdingen Oluff Stake, besitta sitt torp omolesterad, ingen bolby 
skall hava att protestera på honom om bördspenningar eller annat, men 
han skall avstå med sin hävd i fiskevattnet, som hörde bolbyn till. 

Filippus och Jöns betalar 1650 4 fj. råg i kronotionde, likaså 1651. Filip 
Matsson var ägare till halva Röjden. Utom dessa två betalar Lars tionde 
1651. Följande år har Filippus 2 i mantal och Jöns i Röjckgåsen (?) (eller 
Ruggåsen?) 2 i mantal, män och hustrur. 1657 har Filippus 4 egna och 5 
husfolk och Jöns 2 egna och 4 husfolk mantalsskrivna, 1658 och 1659 står 
Lars Larsson ensam i mantalslängderna i Röjden med 2 egna och 13 
husfolk. Filippus står jämnast upptagen ända fram till 1676. Åren 
1677-79 anges »ingen skörd». Då är Röjden spolierat av fienderna. 

Son till Filip är Olof Filipsson som pantsatte sin fjärdedel till Anders 
Andersson 28/1 1696. Sonen Filip Olsson lyckades icke återbörda hem-
mansdelen 1706. En son till honom bodde senare i Röjden. Jöns, som 
finns i längderna 1650-57 och 1666, måtte icke ha lämnat manlig arvinge 
efter sig eller också har denne flyttat från Röjden. 

Bjurberget i Södra Finnskoga är upptaget (på Möres ägor) som nybyg-
ge 1650, tillökt 1653 och skattlagt 1656 till 1/4 hemman. Dess finska namn 
Neuvoila kommer av släktnamnet Neuvoinen. Den förste nämnde är 
Philippus som tillika med Johan ger tionde 1650; någon mer gång är 
Johan icke nämnd. Philippus står sedan ensam till 1657 och är första 
gången upptagen i mantalslängden 1652 med 3 personer i mantal. Hans 
fullständiga namn är Filip Persson Neuvoinen. — 1658 står Jöns Philipson 
skriven i längden med 2 egna och 9 husfolk; det är de flesta mantalsskriv-
na till 1745, då de uppgick till 12 personer. 
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Filip Persson Neuvoinen hade fem kända söner: Jöns, Henrik, Per, 
Erik, Filippus och dottern Britta. Bjurberget blev delat mellan Jöns och 
Filip: 

1 
Jöns Filipsson Neuvoinen 
Henrik Jönsson t 14/1 1740 

80 år gammal. 
Anders Henriksson f. 1689, 

nämndeman 1745-50. 
Gården delas mellan barnen 
Olof och Malin. 

Olof Andersson f. 1722 
Henrik Olsson nämndeman 

1790-92 
Malin Andersdtr f. 1713 

g.m. Lars Andersson f. 1717 

II 
Filip Filipsson Neuvoinen 

g.m. Marit Tomasdtr t 1733 
92 år gammal; 12 barn. 

Henrik Filipsson 
(56 år gammal 1715) 

Henrik Henriksson f. 1736 
Tomas Filipson f. 1679 
Filip Tomasson f. 1718 
Nils Tomasson f. 1730 
Gamle Filip Perssons arvingar har 

innehaft Bjurberget i många led 
och förgreningar; bl. a. har 6 st. 
suttit i häradsnämnden. 

Om Kringsberget i Södra Finnskoga meddelas hos Nordmann, sid. 26: 
»Nils och Kristoffer Havuinen, enl. egen uppgift hemma från 'Suomen 
turusta', hade bosatt sig, den förre i Äppelbo den senare i Kringsbärget.» 
Kringsberget blev upptaget 1650 och tillökt då Kringsberg den 1 juli 1653 
får tillstånd att för sig röja så stor trakt att det kan göra skäl för 1/4 
hemman, skattlagt till 1/4 hemman 1659. Som bolby nämnes Hjällstad 
1653, Transtrand 1656, då laga syn lägges mellan nybygget som Per 
Henriksson åbor och bolbyn Transtrand. Längre fram i tiden (1684-86) 
står Kringsberget på Benteby bolstad. 

Kringsberget, som upptogs av Per Henriksson, länsman för finnarna, 
var länsmansgård under hans tid. Han betalar 1 fj. råg i tionde 1651, och 
1652 är man och hustru mantalskrivna, 1657 två egna och fyra husfolk. 
Den 24/3 1670 tillsades att Per Henriksson, som sålt torpet till Johan 
Bertilsson i Kringsberg, vid nästa ting skall låta denne få ett riktigt 
köpebrev. Johan Bertilsson Kempe, bror till Erik Bertilsson i Södra 
Viggen, blir genom detta köp ägare till Kringsberget, som han 1678 säljer 
till Tomas Henriksson Havuinen, varmed »ett kraftigt och intelligent 
folk» kommer till Kringsberget. Tomas Henriksson, död 1693, var den 
förste finnen i Älvdals häradsnämnd (1682-90). Hans son Kristoffer 
Tomasson var född omkr. 1645. — Per Henriksssons släktnamn är okänt. 
Med Tomas Henriksson kom släkten Havuinen till Kringsberget. 

Om Älgsjön 1/8 sk. i Södra Finnskoga uppges i jordeboken 1668: 
»Elgsjön hafver varit ett nybygge men är nu skattlagt till 1/4 hemman. 
Upptaget på Välborne Hugo Hamiltons ägor.» I domboken 13/6 1668 
står: »Än skattlades Elgsjön under Möre i Dalby socken för 1/4 å 2 mil fr. 
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bolbyn, och herr Hamiltons frälse.» I domboken 26/7 1685 meddelas att 
Elgsjön varit upptaget på Backa ägor; så intygades även 1727 av en 
domare. 1693 blev Elgsjön sänkt till 1/8 hemman. Elgsjön är upptaget av 
Kindsjöborna 1650, och 1655 betalar Påvel i Kindsjön tionde för Elgsjön 
och 1657 står Påvel och Mattes mantalsskrivna där med 2 i mantal var. 
Mattes står sedan skriven till 1661 och Påvel Mårtensson till 1667. 
1664-77 står Erik Eriksson upptagen i tionde- och mantalslängderna; han 
är troligen svåger till Påvel. 1679 är Elgsjön spolierat av fienderna. 

1685 intygade nämnden att hemmanet hävdades av finnen Adam Eriks-
son Såck till hälften, men den andra hälften, som Nils Harmynt åbodde, 
hade legat öde alltifrån 1675, då han därifrån avreste. Denna senare del 
blev upptagen av Urbanus Matsson Håcken, som varit i tjänst hos 
Mårten Staffansson i Kindsjön, och efter honom av sonen Adam. Senare 
stod Elgsjön tidvis öde och 1728 uppbjöds 1/3 av Lars Andersson från 
Mulltjärn som tillhandlat sig lotten av Adam Urbanusson och förvärvade 
sig egendomen av Urbanus' arvingar, varefter den övergick till Tomas 
Henriksson i Bjurberget som blev ägare till hela Elgsjön. 

Medskogen i Södra Finnskoga antecknas vara upptaget på Persby 
1652, tillökt 1653 och står som nybygge till 1659 då det blir skattlagt till 
1/4 hemman. Den 20 maj 1653 fick medskogsfinnen Johan Johansson 
Veteläinen byggnadssedel av landshövdingen Tönnes Langman med fyra 
års skattfrihet till de två år han redan åtnjutit — skattläggningen räknades 
sålunda med sex frihetsår från tillökningen 1653 — men redan 1650 
betalade Johan och Filippus tionde, och 1652 står Johan i Medskog 
upptagen i mantalslängden. Om bebyggaren skriver M. Axelson (sid. 
159): »Wäddelainen byggde Midskogen,>>83  och Nordmann (sid. 26): 
»Skarp-Johan från Finland upptog Midtskogen.» I sägnerna kallas han 
Jo Vedlan (jfr sid. 122 o. 124), dvs. Juho Veteläinen. — Enligt byggnads-
lovet 20/5 1653 har han då åtnjutit 2 års frihet, varför det är rimligt att 
ange Medskogen såsom upptaget 1651, ej från betalningen av tionde 
1650. I en sägen i Segerstedts samlingar beskrives Johan Vedelainen i 
Medskogen som mycket rik. Han byggde ett hus med två våningar och 
säges också ha begagnat peruk som den tidens herremän, varför dalkar-
lama, då de reste förbi med sina smiden till Grundsätts marknad, tog av 
sig mössorna för honom. Han högg många fall i de stora skogarna 
omkring och fick mycken råg, som han delvis sålde i Bergslagen för 2 
plåtar tunnan. 

Johan Vedelainen står ensam skriven i längderna 1652-57, 1660-67, 
hans son Daniel 1671-1706, Erik ensam i mantalslängden 1658, 1659 
och tillsammans med Daniel 1673; Daniel Johansson dog 1707, Johan 
Danielsson 1720. 

Om Järpliden i Södra Finnskoga meddelas i Segerstedts samlingar av 
Olof Matsson i Igelsjöberg att Jacob Vedelainen (=Veteläinen) bosatte 
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sig i Järpliden. Någon annan Jacob fanns ej vid den tiden än den som 
upptog Öjeberg och betalade tionde redan 1647. Axelson uppger (sid. 
159): »Toppo Hongoinen byggde först Öfra eller Stor-Hjerpliden samt 
derefter Borangen. Heikki [av släkten Ilmoisia] byggde Nedra Hjerpeli-
den omkr. 100 år [senare]. Staffan Huskoinen byggde Husketorp öst[er] 
om Hjerpeliden.» 

I domboken 6/8 1665 heter det: »Näst befans jerpelundh (!) vara som 
av herads beviset af 15 juni 1663 synes skattlagt 1649 och beläget på 
Höljes gamla häfd halfannan mil från gården väster ut mot norska 
gränsen ..., och utvistes vara skattlagt 1649 och välb Hugo Hamilton 
fick först Höles till frelse 1651.» Uppgiften om skattläggningen 1649 är 
uppenbarligen felaktig. Det heter nämligen i jordeboken 1659: »jerpeli-
den hafver varit ett nybygge och är nu 1659 tillökt till 1/4 hemman.» 

1653 betalar Mickel tionde från Jerpliden första gången och 1654 står 
»Mickel wijdh Hjerpeliden» upptagen i mantalslängden med 2 egna och 2 
husfolk och är upptagen i längderna 1653-61, 1665, Kristoffer Mickels-
son 1665-76; Mattes betalar tiondet 1654. 1677-79 är Järpliden spolierat 
av fienderna och 1680 är det utfattigt. 1693 finnes endast en rök i 
Järpliden, nämligen Pär Mickelsson, utom lösfinnar som bodde där. — 
Gottlund (sid. 369, 371) nämner för Järpliden 5 gårdar 60 personer; de 
flesta sägs vara av släkten Honkainen. 

Avundsåsen i Södra Finnskoga har finskt namn Kymölä, av namnet 
Kymöinen. I domboken 15/6 1663 står att Avundsåsen är skattlagt på 
Södra Persbys skog 2 1/3 mil från gården västerut och i jordeboken 1668, 
att Avundsåsen »hafver varit ett nybygge och är nu skattlagt till 1/4 
hemman». Välb. Hugo Hamilton »hafver vederkänt», emedan det är 
upptaget på hans donationshemmans ägor, och i domboken 13/6 1668 
finnes antecknat: »Skattlades Afundsåsen under Persbyn, skattlades för 
1/4 och har Hamiltons frälse.» M. Axelson (sid. 159): »Kymmenen 
byggde Afundsåsen, hvilket också först kallades Kymelä.» I Segerstedts 
samlingar säges att Henrik Kymainen tog hem i Afundsåsen. Denne 
Henrik finns ej upptagen i någon skattelängd och är ej heller annorledes 
känd. Den 11/10 1688 visade Mattes Mattson i Avundsåsen landshöv-
dingens remissorial att upptaga en fordran som finnen Samuel Henriks-
son av honom pretenderade, men finnen kom ej tillstädes, varför ärendet 
ej kunde avgöras. Denne Samuel kunde måhända vara Henrik Kymai-
nens son. 

Den förste som förekommer i längderna är gamle Mattes Matsson 
född i Gästrikland före Hannibalsfejden (något över 100 år gammal då 
han dog i febr. och begravdes 14/3 1725). Han står upptagen i mantals-
längden första gången 1658 som »Matz Matesån Affundzåhssen» med 2 
egna och 2 husfolk i mantal, och 1661 Mathes med 2 egna och 13 husfolk, 
det högsta antalet mantalsskrivna där före 1765. En yngre Mats, »dränga 
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Mats» kallad, tillhandlade sig halva hemmanet, varom resolverades 
1671, att handeln mellan Mattes Matsson och hans svåger unge Mats 
Matsson skulle som köp bli bestämt. — Jfr Mägiste, Värmlandsfinska 
ortnamn, sid. 301, Gottlund sid. 372, SOV XIV sid. 25. 

Mackartjärn i Södra Finnskoga: SOV Mackaretjärn 1/4 skatte; finskt 
namn Nikkarila. Snickar Lars är den förste omnämnde på denna plats. I 
tiondelängden 1651 och 1655 är upptagna Lars och Mattes. 1657 är första 
året, då någon är upptagen i mantalslängden: Mattes, tillsammans 3 
personer, 1658, 1661 med 2 egna och 6 husfolk. 1659 är 3 personer 
mantalsskrivna: hustru, son och dotter. 1660 är Mackartjärn antecknat 
öde. I mantalslängden 1673 står 10 och 1676 står 2 i mantal. 1676 och 
1677 låg gården spolierad av fienden. Redan från början bor i Mackar-
tjärn släkterna Snickar Lasses och Mattes av släkten »Hyttian», som 
hade anhöriga i Mulltjärn och ägde hälften var i Mackartjärn. Mackar-
tjärn, som varit ett nybygge, skattlades 1656 till 1/4 hemman, beläget på 
Södra Transtrands utägor. Snickar Lasse hade tre kända barn: sonen 
Mattes och döttrarna Lisbet och Kerstin, Mattes hade sonen Henrik 
Mats son. 

Skråckarberget 1/4 sk. (fl. Vilhula) är det sist upptagna finnhemmanet 
i Södra Finnskoga. Olof Vilhuinen upptog Skråckeberget (jfr Nordmann 
sid. 26). Enligt domboken 15/6  1663 är Skråckeberget oskattlagt och 
beläget på Uggenäs ägor och 26/9 1665 skattlades Skråckeberget på 
Tutstads ägor, som var frälse Wälb. H. Hamiltons, för 1/4 hemman och i 
jordeboken 1665 meddelas att Skråckeberget varit ett nybygge och nu är 
skattlagt till 1/4 hemman, upptaget efter befallningsmannen Gilius Gilius-
sons byggningssedel den 30/10 1656, som framteddes vid häradssyn 
1735, given till Olof Henriksson, fader till dåvarande skråckebergsbor. 

1654 betalte Olof i Skråckeberg kronotionde för första gången, således 
två år innan han fick byggnadssedeln och elva år innan hemmanet 
skattlades. Om detta var tionde av den första skörden hade han fällt sved 
första gången år 1652, eftersom tiondet betaltes med råg; 1655 hade han 
kornskörd. 1654 hade Olof Henriksson 2 egna och 2 husfolk mantals-
skrivna, och han står i Skråckeberg upptagen till 1667. Hans son Anders 
står sedan skriven 1675-93, Nils står 1671 ensam och 1681 tillsammans 
med Anders. 1676-79 var Skråckeberget skövlat av fienderna. — Ang. 
namnet Vilhula, jfr Mägiste, Värmlandsfinska ortnamn, sid. 775. 

Svedjefinnarnas erövring av älvdalsskogarna gick framåt med förvå-
nande snabbhet och effektivitet. På endast drygt ett decennium från de 
första nedsättningarna längst i söder var den fullbordad i och med 
bosättningen på Aspberget i höljesskogen omkring 1660. Vid denna tid 
eller möjligen något tidigare kom ett par bröder Lars och Per Hakkare 
(Hakkarainen), söner till Per Hakkarainen vid Nain på de östliga ekshä-
radsskogarna (jfr sid. 79), och slog sig ned på höljesskogen. Ungefär 
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Gamla boningshuset vid Larsgården i Aspberget, Norra Finnskoga sn, Värml. 

samtidigt kom en tredje finne och bosatte sig på Aspberget, Mats Tenhu-
inen från Kindsjön (jfr sid. 130), och med dessa tre bebyggare hade 
finnarna på sin frammarsch genom älvdalsskogarna nått landskapets 
nordspets. Bebyggelserna går under benämningen Höljesskogen i man-
talslängderna 1661, 1666 och 1667 men Aspberget i tiondelängder och 
efter 1667 i alla längder. I mantalet 1661 står Lars med 2 egna och 2 
husfolk fram till och med 1667 och Mats Tenhuinen till och med 1676. 
Per (Pekka) Hakkarainen uppges i traditionen först ha byggt på södra 
sluttningen av Vattahåberget på en plats som även kallats Pekkalavaln. 
Lars byggde en halv mil sydväst om Aspberget på Låbbekhå. På båda 
ställena har man sett spår och märken efter hustomter. Lars flyttade 
snart därifrån, efter det åskan slagit ihjäl hans kreatur, och byggde Jorsla 
i Aspberget. Den del som han hade upptagit av skogroten, sålde han till 
Sigfrid Matsson och Daniel Larsson. Mats Tenhuinen, som på Höljes' 
åbors tillstånd slagit sig ned och börjat röja ägor, sålde sitt nedlagda 
arbete till Mats Mårtensson Mohall och dennes broder Henrik Mårtens-
son. Mats' efternamn skrives vanligen Mohall, ibland även Muhal m. m., 
men släktnamnets rätta lydelse är oklar. Möjligen kan det tolkas som 
Muhan av Muhoinen, ett släktnamn som är rätt ofta förekommande i 
Aspberget under 1700-talet. I domboken 15/6 1663 står, att Aspberget är 
oskattlagt på Höljes' hävd, och enligt domboken 10/7 1668 skattlades 
nybygget Aspberget under Höljes i Dalby socken för 1/4. Detsamma 
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Uthusbyggnad vid Larsgården, Aspberget, Norra Finnskoga sn, Värml. 

utsäges i 1668 års jordebok. Efter 1667 försvinner Lars Hakkarainen ur 
längderna; därefter står Mårten 1671-76. 1677-79 är Aspberget spolierat 
av fienderna. 

Lars Hakkarainen hade sönerna Henrik, Pål och Bengt. Staffan Wai-
ken var hans måg och han bosatte sig i Aspberget. Om Bengt Larsson 
Hakkare anföres i ett mål från 1703, att han farit till främmande land. Pål 
Larsson Hakkare sökte den 20/3 1693 återbörda 1/3 i skattehemmanet 
Aspberget, som hans fader Lars Hakkare sålt till Daniel Larsson, vilket 
också lyckades. 

Den 23/9 1691 tilltalade Josef Persson Hakkare i Aspberget sin broder 
Henrik Persson i Nain om arv efter sin fader Per Hakkare, jämväl bl. a. 
om att få sätta sig ned på 1/8 Nain, där hans fader bott, varemot Henrik 
föregav, att intet var efter hans fader, som blivit på sin höga ålderdom 
underhållen av sina barn. — Tidigare, den 15/5 1671, sökte Henrik Lars-
son Hakkare igenlösa det torp Aspberget, som hans fader sålt till Seffre 
Matsson, och den 15/12 1671 dömdes, att Henrik skulle med sina syskon 
igenlösa sin faders jord, som denne sålt i deras omyndiga år till Seffre 
Matsson för 34 rdr, och giva honom för hus och röjning 14 rdr. 

Josef Persson Hakkare hade en son Josef Josefsson och sonsonen 
Josef f. 1706, vidare dennes son Josef f. 1739 och ännu en Josef Josefs-
son f. 1767, d. 1825, samt dennes bror Erik Josefsson f. 1783, d. 1880, 97 
år gammal och den siste i Aspberget som kunde tala finska. 
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Bastuknappen (Saunannuppi), Aspberget, Norra Finnskoga sn, Värml. 

Mats Thennund och Mats Mohall. Den 1/9 1704 sökte Mårten Mats-
son i Kindsjön att få i börd inlösa dess salige faders upptagna hemman 
eller torpställe halva Aspberget, som fadern för mer än 30 år sedan 
bortsålt till framledne finnen Mats Mohall och dennes broder Henrik 
Mårtensson frambjudande därtill 40 rdr courant. Vid denna begäran 
anfördes: »Mats Mohalls barn Mats och Mickel Matssöner som med sina 
bröder besitta hälften därav samt Mårten Staffansson som andra hälften 
åbor, som hans morfader den hafver inlöst.» Härpå svarades att torpstäl-
let var ringa och hade uppodlats så att det blivit skattlagt för 1/8 hem-
man, vilken skatt de utdragit i 30 år. Mårten Matssons fader Mats 
Thennund ägde ingen arvsrätt på Höljes' ägor; sitt där nedlagda arbete 
hade han sålt, varför rätten ej kan finna någon återgång utan erkännes 
svarandes sak. Mats Mohall och Mats Thennunds barn och arvingar 
»bliva vid deras förfäders köp maintinerade och få sin därigenom för-
värvade jord i Aspberget oqualt och fritt för käranden Mårten Matsson 
behålla och besitta». 

Följande utgårdar och torp ligger under Aspberget: 
Badstuknappen. Den förste som byggde i Badstuknappen hette Olof 
Arnesson, en norsk finne, som först bott på Furuåsen, ett torp öster om 
Aspberget, men inte fått fred där för elaka grannar. Hans flyttning 
skedde 1882; han livnärde sig till en början på bark, mossa, mjölk och 
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fisk. — I förteckning över bebyggare har Bäckvalls Elfdalsarkiv: torp. 
Olof Andersson f. 1768. 
Furuberget eller Furuåsen. Henrik Persson f. 1761. 
Rådelsbråten. Erik Henriksson f. 1750 i Norge. 
Ersberget. 1798 nybygge, 1800 torparen Per Clemetsson f. 1760 i Aspber-
get. 
Storberget. Pål Larsson f. 1752 i Aspberget. 
Uggleheden. 1686 betalar Samuel 2 kpr råg i tionde, jordeboken 1757 
oskattl. torp på Aspbergets ägor. Den 16/10 1766 skattlades Uggleheden 
till 1/8 mantal. Det första namnet i Uggleheden är Samuel. Senare i 
början av 1700-talet har storfinnen i Aspberget Henrik Kosman (Kuos-
mainen) säter där, varefter hans mågar slår sig ned där som nybyggare. 
Kärrbackstranden har sitt namn av Erik Kiärbagge, som upptog ett torp 
och bosatte sig där på 1650-talet; har kallats Kärrbaggtorpet, Kiärberget 
och omsider Kärrbackstranden. Jfr SOV XIV sid. 24. — Finnen Erik 
Kiärbagge bodde i Båtstad 1687. Hans son Hans Eriksson i Järpliden, f. i 
Kärrbackstorpet, död 1729 70 år gammal, var således född 1659. 

Norra Ny 
I motsats till den stora och livskraftiga finska bosättningsrörelsen, som 
på sin väg från gräns- och storskogarna väster om Fryken i Jösse och 
Fryksdals härader upptagit 35 nya hemman och i de västliga älvdalssko-
garna i och med skattläggningen av Aspberget tillagt ytterligare 18 
hemman eller tillhopa 53 finnhemman, de flesta flärdingshemman, upp-
togs uncler samma avsnitt av 1600-talet endast ett hemman i de östliga 
älvdalsskogarna mellan Klarälven och gränsen mot Dalarna, nämligen 
Näsberget 1/4 sk. Detta hemman med sin ytvidd av 2872 tunnland hör 
till de mindre av alla hemman som upptagits under 1600-talet i fryksdals-
och älvdalsskogarna. Det har också suttit trångt mellan sina grannar; 
strider har uppstått för att det trätt andras rätt för när. Likaså har stort 
missnöje förefunnits över att finnar satt sig ned där. Den 5 juni 1663 kom 
exempelvis samtliga åbor i Stöllet, Kårbol, Elindebol, Gravol, Ennarbol 
och Åstrand för rätten och klagade över finnen som satt sig ned på deras 
samfällda skog och där fällt åtskilliga fall, dem till skada i deras mulbete 
och myrslogar. Klagoskrifter som inlämnats till rätten kunde inte åtgöras 
och finnen Henrik Henriksson kom inte till rätten i förlitande på bygg-
nadssedel som han fått av fogden och på förläningsherren Lars Örnstjer-
nas tillstånd; vid nästa ting tillsattes godemän som skulle mäta hans där 
nedlagda arbete och kostnad och efter uppgörelse skulle finnen vara 
därifrån. 

Trots att Henrik var utdömd från Näsberget inträffar det överraskande 
å tinget den 2 september 1665, att Näsberget på Elindebols ägor å 
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välborne Herr Örnstjernas frälse skattlades för 1/4 och i jordeboken för 
samma år står: »Näsberget hafver varit ett nybygge och är nu 1665 
skattlagt till 1/4 skattehemman och näsbergsfinnen skall med sitt husfolk 
sitta orubblig.» I skattelängderna förekommer Henrik i Näsberget 1661 
med 2 egna och 2 husfolk i mantal. 1663 har Henrik 4 egna och 2 husfolk 
och Eskil 2 egna i mantal. 1664 betalar Henrik 9 fjärdingar råg i krono-
tionde och står sedan ensam i mantals- och tiondelängderna till och med 
1671. Därefter är Jöns Henriksson jämte sin broder Henrik upptagen i 
skattelängderna. 

Stamfadern Henrik i Näsberget - enligt vad som framgår av rättegång 
15/12 1671 - lämnade efter sig två söner, Henrik och Jöns, och hade tre 
döttrar, Ingeborg (gift med Olof Kropp i Bergslagen), Kerstin i Solberg (i 
Ekshärad) och Annika. Av sönerna dog Henrik 1703 (88 år gammal) och 
Jöns 1687. Från deras barn härstammar en mängd ättlingar i såväl finska 
som svenska bygder. - Jfr vidare om Näsberget i Erik Falks artikel 
Finnarna i Värmland intill 1600-talets slut (i En bok om Värmland, 3, 
1921, sid. 275ff.). 

Noter 
Magnus finne, sigillvittne till morgongåva i Hårdanäs, Björkö socken 13/6 1338 SD4 
sid. 610. 
Sueno finne, tjänare hos domina Jngeburgis får gåva i hennes testamente 6/12 1360 
RAp. 
Räkenskapsbok för Uppsala domkyrka. RA D16. 
Uppsala domkyrkas jordebok 1504-1509. KA. 
Räkenskapsbok för Funbo kyrka 1385-1483, UUB E216. 
Färingön räkenskapsbok 1480-81. RA C10. 
Hammarby kyrka räkenskapsbok 1478-1498. ATA. 
ULA P:1 Svinnegarn. 
Förekomsten av finnar på den uppländska landsbygden har tidigast framhållits av 
bibliotekarie Gustaf Holmgren i en artikel med titeln Om finsk bosättning i Uppland 
under 1400-, 1500- och 1600-talen i Upsala Nya Tidning den 6 febr. 1946. 
Svenskt diplomatarium 1: 152f. 
J. L:son Samzelius, Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421-1590, Uppsala 1946, sid. 99. 
Magnus Finne i Broby. SRP. 
Nisse Finne i Dalum 9/7 1415, SDns 3, sid. 61. 
Richard Gothe, Om namnskicket bland svenskt och finskt arbetsfolk vid Sala gruva 
under 1500-talet, Sala 1940, sid. 10ff. 
Gustaf I:s registratur 4, sid. 93. 
Gustaf I:s registratur 15, sid. 207. 

16b. Se i not 14 a. a. av R. Gothe sid. 10. 
Gustaf I:s registratur 20, sid. 355f. 
Gustaf I:s registratur 24, sid. 547. 
KA. Strödda kamerala handlingar vol. 89. 
Kustaa Vilkuna, Varpå beror den finske svedjebondens kolonisationsförmåga (Värm-
land förr och nu, Karlstad 1953), sid. 18ff. 
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Albert Hämäläinen, Bostads- och byggnadsskick hos skogsfinnarna i Mellan-Skandina-
vien (Nordiska Museets Handlingar 23, Stockholm 1945), sid. 29-72. 
E. G. Geijer, Samlade skrifter 4 (Stockholm 1926), sid. 248, 448ff., C. A. Gottlund, 
Läsning för finnar, Helsingfors 1864, not sid. 112f. — Jfr f. ö. om hithörande hypoteser 
N. A. BrinOus, Gunnar Olof HyMn-Cavallius (Nordiska Museets Handlingar 63, 
Stockholm 1966), sid. 140ff. 
Erik Fernow, Beslcrifning öfwer Wänneland, Göteborg 1773-79, sid. 527. 
H. G. Porthans skrifter V, Helsingfors 1873, sid. 355 f. not 41. 
E. Hornborg, Finlands hävder II, Helsingfors 1930, sid. 220. 
A. M. Soininen i Scandinavian economic history review, vol VII n:o 2, Uppsala 1960, 
sid. 151ff. 
K. Vilkuna i Värmland förr och nu, Karlstad 1953, sid. 16. 
Vid upptagande av ett nybygge var det rättsliga förfarandet i korthet uttryckt detta. 
Sedan finnen erhållit byggnadssedel av Kungl. Maj:t, hertig Karl eller landshövdingen 
skulle häradshövdingen eller fogden och tingsnämnden avsyna platsen och inför tinget 
avgöras, om denna låg bolby förnär eller i annat avseende var olämplig för bosättning. 
Om med avseende på dessa krav nybygge kunde tillåtas, medgavs finnen sex frihetsår 
från skatt för torpet, varefter detta skattlades till den ränta, som det kunde göra skäl 
för. 
Dessa förhållanden har i korthet Arvo M. Soininen påpekat på förfrågan av Sigvard 
Montelius enligt uppgift i dennes avhandling Säfsnäsbrukens arbetskraft och försörj-
ning 1600-1865 (Geographica nr 37, Falun 1962), sid. 54. Ytterligare har Soininen 
framhållit samma förhållanden i sin artikel i The Scandinavian economic history 
review vol. VII n:o 2, Uppsala 1960 (jfr not 26 ovan), sid. 155, och även utförligt 
behandlat det äldre och yngre svedjebruket i Savolax i sin avhandling Pohjois Savon 
asuttarninen keski ja uuden ajan vaihteessa, Helsinki 1961. 
Nordiska Museets Handlingar nr 46 (1954): Nils Keyland, Folkliv i Värmlands finn-
marker, sid. 25 f. 
Linus Brodin, En bok om Västra Emtervik, Arvika 1948, sid. 56. 
C. G. Myrin, Anmärkningar om Vermlands och Dalslands Vegetation (Kongl. Vet.-
Akad:s Handlingar 1831, pag. 171-269). 
Richard Gothe, Hassela-finnarna, Filipstad 1942, sid. 36. 
Uppgifterna härom träffas i Södermanlands handlingar 1580: 18 på kammararkivet. I 
Petrus Nordmanns avhandling, Finnarne i mellersta Sverige, Helsingfors 1888, är 
urkundens text på sid. 12f. ytterst onöjaktigt återgiven: felläsningarna är många, 
sockennamn är i flera fall fel uppfattade eller saknas, viktiga bebyggelser har tappats 
bort eller felförts m. m. 
Uppgifterna om från Savolax av hertig Karl till Sverige införda bågskyttar beröres av 
Jan Brunius i hans avhandling Bondebygd i förändring (Bibliotheca Historica Lunden-
sis XLV, Stockholm 1980), sid. 157 m. not 7; R. Broberg, Invandringar från Finland till 
mellersta Skandinavien före 1700 (Sv. Landsmål h. 289, 1967), sid. 74 not 3. 
Jfr not 35. 
Db. Villåttinge härad 5/2 1625. 
KA. Boskapslängder, Livgedinget 1:2. 
Ärkebiskop Abrahams räfst (Skrifter utg. af  Kyrkohist:a föreningen IV:1 genom Otto 
Holmström 1961), sid. 177. 
Bevarad i E. Femows Archivum Wermelandicum Tom. 11 (1771) i Karlstads stiftsbib-
liotek såsom avskrift efter originalet med intyg om likheten med detta den 27/3 1770 
undertecknat av adjunkten Lars Hedner. 
J. Sahlgren, Gårdnamnen i Karlskoga socken, (i: L. Dahlgren, Karlskoga historia 
1586-1936, Karlstad 1936), sid. 28f. 
J. Sahlgren, a. a. sid. 30. 
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KA, Södermanlands handlingar 1580: 18, pag. 89ff. 
KA, Värmlands handlingar 1583: 13. 
J. Sahlgren i a. a. i not 41, sid. 39. 
[J. Johansson] Bidrag till Karlskoga krönika, Stockholm 1895, sid. 182f. 
Lars Dahlgren, Karlskoga historia 1586-1936, sid. 94. 
N. G. Kjellin, Dissertatio historica de regione metallica Carlskoga, Upsalie 1779 §II. 
R. Gothe, Från trolldomstro till kristendom, Stockholm 1943, sid. 89, R. Broberg, 
Invandringar från Finland före 1700 (Sv. Landsmål 1967), sid. 79. 
Jordebok för Värmland. (Utg. av R. Broberg i Värmlands nations skriftserie Nationen 
och Hembygden, VI, Uppsala 1952), sid. 301. 
Paradishult utgjorde tidigare en by tillsammans med Björsgård, Elofsgården, Jonsgår-
den och Tolsgård. 
Upptäcktsresanden Eric von Rosen planerade under de senare åren av sin levnad ett 
stort arbete om Tiveden, vars natur och kulturmiljö hade återuppväckt hans forskar-
håg. Dess karaktär som ett ursprungligt naturområde och ett kulturhistoriskt reliktom-
råde betygade han i tre understreckare i Svenska Dagbladet (2/1, 24/1 och 14/2 1943) 
och hans uppfattning bestyrkes än mera i de posthumt utgivna anteckningarna med 
titeln Trolltiven, Stockholm 1952, 2:a uppl. 1960. 
Beträffande somliga Tivedstjärnars finska namnformer och dessas tydning råder viss 
osäkerhet och förvirring. Tjärnen Hinlamp har varierande folkliga benämningar som 
Him-, Hun-, Hund- och Hunnlamp och dess första led har i Ortnamnen i Skaraborgs 
län, CVII, sid. 16f. förts samman med fl. adj. him(m)e el. himmeä 'dunkel, skum, 
oklar' — här härledd från värml.-fi. sbst. hiis (gen. hi(d)en) '(skogs)rå, troll'. Hoftalamp 
(förbisedd såsom igenväxande på nya ekon. kartan i ovan anförd ortnamnsdel) med i 
första leden värml.-fi. huhta 'sved' med vanlig övergång av h före t, har även 
namnformerna Hosta- eller Ostalamp (med långt o), vilka felaktigt förts samman (i 
ovan anförd ortnamnsdel och delvis även på orten) med den långt åtskilda Mostalamp. 
I namnet Korplamp har första led ansetts vara sv. sbst. korp, här tolkat som värml.-fi. 
korp 'kärr, sumpmark'. Den av vacker lövskog omgivna Lättlamp, i ortnamnsdelen 
tolkad med första led av fl. letto 'dy', här sammanförd med värml.-fi. leht 'löv' och sen 
övergång av ht till tt. På äldre kartor har tjärnet namnet Lövsjön. Tydningen av 
Sånnerslamp till Sannerudstjärnet är osäker med hänsyn till avståndet mellan byn 
(uttal Sånnere) och tjärnet. 
För protokollet vid rannsakningarna 1636 redogöres av Richard Gothe i Orsa, En 
sockenbeskrivning I, Stockholm 1950, sid. 493 if. Uppgifter rörande orsafinnarna vid 
rannsakningen 1726 meddelas i Petrus Nordmann, Finname i mellersta Sverige, Hel-
singfors 1888, bil. 3, pag. XI f. 
C. A. Gottlunds besök i Orsa finnmark skildras sid. 53-204 i hans Dagbok öfver dess 
resor på Finnskogame i Dalarne, Helsingland, Vestmanland och Vennland 1817, 
utgiven av Nils Sahlström, Stockholm 1931. 
En utmärkt kopia av det kungliga brevet från den 7 november 1622 återges sid. 6f. i 
Fågelsjö — by i Orsa finnmark, Malung 1983, redigerad av Böde Heggestad. 
Brev för Kvarnberg 22/3 1626 är troligen kopia av brev som utfärdats för Rosentorp, 
som även står för Kvarnberg i protokollet. 
Från mellersta Sverige, företrädesvis från norra Värmland, och från de motstående 
norska finnbygderna i Solör, finnes över 400 savolaxiska släktnamn antecknade vilka 
har stort värde vid undersökningar av kolonisationens förlopp och förbindelserna 
mellan olika bosättningar. 
Om finnarna vid Sundsjön och Älgsjön se Albert Palmqvist i Filipstads Bergslags Arkiv 
8:1, Filipstad 1938. 
Om utsträckningen av Gamla Norbergs bergslag, se Norberg genom 600 år, Uppsala 
1958, sid. 248f. 
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Om vedkompaniet, jfr Karl-Gustaf Hildebrand, Falu stads historia, Falun 1946, sid. 
305 ff. 
A. E. Löf, Kristinehamns historia I, Karlstad 1942, sid. 61. 
Bergslagen i ord och bild, nr 16, Filipstad 1951, sid. 34. 
Ortnamnen i Värmlands län, SOV XI, sid. 5. 
I. Schyman, Värmlandsnäs från forntid till nutid, II, Säffie 1958, sid. 117. 
C. A. Gottlund. Dagboksanteckningar från en resa genom Värmlands finnmarker 1821, 
utg. Karlstad 1931, sid. 45. 
v. Vicken, Sockenbeskrifningar för Vermlands län, Femte häftet, Karlstad 1882, sid. 5, 
SOV IX, sid. 215. 
Richard Gothe (Från Östmarksbygden II, Tierp 1945), sid. 9. 
K. F. Lindahl, Brunskogsfmnama, Karlstad 1982, sid. 13 ff. 
L. Brodin, Gunnarskogs kyrka, Karlstad 1927, sid. 86. 
Erik Femow, Beskrifning öfwer Wärmeland, 1773-79, p. 835. 
Gottlund, Dagboksanteckningar från en resa genom Värmlands finnmarker 1821, utg. i 
Karlstad 1931, sid. 170f. 
Db Fryksd. 9-11/7 1660. 
Enligt Aminoff skedde detta år 1652. Småskrifter utg. av Värmlands museum, nr 10, 
Karlstad 1971, sid. 16. 
I. Sundberg, Finnmarksräfsten i Norge 1686, Falun 1942, sid. 53. 
Gottlund, Dagboksanteckningar från en resa genom Värmlands finnmarker 1821, utg. i 
Karlstad 1931, sid. 160. 
Gottlund, Dagboksanteckningar från en resa genom Värmlands finnmarker 1821, utg. i 
Karlstad 1931, sid. 190. 
E. Falk, Finnarna i Värmland intill 1600-talets slut (En bok om Värmland 3, Uppsala 
1921), sid. 242f. 
Gottlund, Dagboksanteckningar från en resa genom Värmlands finnmarker 1821 (utg. i 
Karlstad 1931) sid. 221ff. upptager en avskrift av behållna blad ur Häkkinens boupp-
teckning av den 29 mars 1669. Originalet, som Gottlund behöll själv, finnes i hans 
samlingar i Helsingfors. 
Yngve Nilsson, Bygd och näringsliv i norra Värmland, Lund 1950, sid. 63 f. 
I Ole Matson, Fra SolOrs Finskog (Norvegia 1908) sid. 29 återfinnes den i Värmlands 
finnskogar allmänna sägnen om Häkkinens behandling av en granne för svedjande i 
otid. Den förvanskade »Juna»-sägnen har jag själv hört berättas utanför finnbygden i 
östra Norge. Denna sägen finns även i Kr. Östberg, Finnskogene i Norge, Grue 1978, 
sid. 206f. 
Petrus Nordmann, Finnarne i mellersta Sverige, Helsingfors 1888. 
M. Axelson, Vandring i Wermlands Elfdal och finnskogar, Stockholm 1852, sid. 159. 
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Starnfrändesmonumentet eller minnesstenen vid Röjden 

Minnesstenen vid sjön Röjden, rest på norskt område på en udde vid sjöns södra strand 
nära invid gränsen till Sverige. Med sina 424 inristade finska släktnamn minner den om de 
finska bebyggarnas odlargärning i de vidsträckta skogarna i Solör och Värmland på ömse 
sidor om riksgränsen. Invigd den 8 augusti 1970. Minnesstenens text lyder: 

Til de strevsomme skogfin-
nenes minne 

Minnesstein reist av Solör-
Vermlands finnkulturfore-
ning og Niittaho-Jussis for-
ening i Helsingfors med stöt-
te fra skogfinnenes hjemme-
trakter i Savolaks Tavast-
land og Österbotten år 1970 

S.B 

Finske slekter i Mellom-
Skandinavia 

Uutterien metsäsuomalais-
ten muistolle 

Muistokiven pystyttivät So-
lör-Värmlands finnkulturför-
ening ja Niittahon-Jussine 
seura metsäsuomalaisten esi-
isien Savossa Hämeessä ja 
Pohjanmaalla olevien kotise-
utujen tukemana vuonna 
1970 	 0.0 

Keski-Skandinavian metsä-
suomalaissukuja 

Till minnet av de idoga 
skogsfinnarna 

Minnessten rest av Solör-
Värmlands finnkulturföre-
ning och Nittaho-Jussis före-
ning i Helsingfors med bi-
drag från skogsfinnarnas for-
na hemtrakter i Savolax 
Tavastland och Österbotten 
år 1970 	 R.B 

Finska släkter i Mellersta 
Skandinavien 
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Ampiainen 	 Ilmoinen 	 Keppainen 
Anturainen 	 Janhuinen 	 Keroinen 
Arpiainen 	 Jokinen 	 Kettuinen 
Eskoinen 	 Jonainen 	 Kiesinen 
Haikoinen 	 Jouhinen 	 Kiikalainen 
Haikolainen 	 Juntinen 	 Kiiliäinen 
Haittinen 	 Juoksinen 	 Kiiskinen 
Hakkarainen 	 Jupinen 	 Killerinen 
Halinen 	 Jurmoinen 	 Kilpoinen 
Haljakka 	 Jurtinen 	 Kinniainen 
Haljanen 	 Juskainen 	 Kinnuinen 
Halttuinen 	 Juuselainen 	 Kirjalainen 
Hamuinen 	 Juustinen 	 Kimuinen 
Harjuinen 	 Juutloinen 	 Kituinen 
Harkkinen 	 Jämsäinen 	 Kivinen 
Hartikainen 	 Jämsäläinen 	 Kohvainen 
Hattarainen 	 Jäppinen 	 Koiklcalainen 
Hattuinen 	 Kahilainen 	 Kokkoinen 
Haukkainen 	 Kaikkalainen 	 Kolari 
Havuinen 	 Kaikkoinen 	 Kolehmainen 
Heikkainen 	 Kailainen 	 Kolkkinen 
Heiloinen 	 Kaipainen 	 Konkari 
Helminen 	 Kalainen 	 Konttinen 
Helsoinen 	 Kalari 	 Kopoinen 
Heppuinen 	 Kalikkainen 	 Korhoinen 
Hiiroinen 	 Kalvoinen 	 Korppinen 
Himainen 	 Kammoinen 	 Kortteinen 
Hirvi 	 Kanainen 	 Kossi 
Hokkainen 	 Kansainen 	 Kotilainen 
Hollainen 	 Kantalainen 	 Kottarainen 
Hommainen 	 Karheinen 	 Kovainen 
Honkainen 	 Karhinen 	 Kuhmolainen 
Hotakka 	 Karhuinen 	 Kuikka 
Huiskainen 	 Karilainen 	 Kuikkoinen 
Hujainen 	 Karjainen 	 Kukkaroinen 
Hukkainen 	 Karjalainen 	 Kukkoinen 
Hulvainen 	 Karppinen 	 Kullainen 
Humslainen 	 Karttuinen 	 Kuoppainen 
Huotari 	 Karvainen 	 Kuosmainen 
Hurrinen 	 Karvinen 	 Kuparinen 
Huuskoinen 	 Kasaldca 	 Kurki 
Hynninen 	 Kasuinen 	 Kurpiainen 
Hyvöinen 	 Katainen 	 Kuuliainen 
Hyyryläinen 	 Kauppinen 	 Kymöinen 
Hyytiäinen 	 Kauppoinen 	 Kyröläinen 
Hähmä 	 Kauttoinen 	 Kyttäinen 
Häkkinen 	 Kavalainen 	 Kytöinen 
Hämäläinen 	 Kavla 	 Kytöläinen 
Hänninen 	 Kekkoinen 	 Kähköinen 
Härköinen 	 Kekäläinen 	 Käiväräinen 
Hätäräinen 	 Keltainen 	 Källäinen 
Ikoinen 	 Kemppainen 	 Kärkkäinen 

9t-879015 Richard Broberg 
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Kääriäinen 	 Minkkinen 	 Pelkoinen 
Kössiläinen 	 Moijainen 	 Pellinen 
Kössinen 	 Moilainen 	 Pennainen 
Laaldcoinen 	 Monkalainen 	 Pennalainen 
Laatikainen 	 Muhoinen 	 Pentikäinen 
Lahoinen 	 Mujuinen 	 Penttinen 
Laininen 	 Mulikka 	 Perhoinen 
Lampinen 	 Multiainen 	 Perkkiläinen 
Laninen 	 Murainen 	 Petolainen 
Lankinen 	 Murtoinen 	 Piesainen 
Lappalainen 	 Mustoinen 	 Piipari 
Lappinen 	 Myllärinen 	 Piiskainen 
Laukkainen 	 Mäkeläinen 	 Piispainen 
Laulainen 	 Mäkäräinen 	 Pitkäinen 
Laurikainen 	 Navilainen 	 Pohjoinen 
Lautiainen 	 Navinen 	 Pohjolainen 
Lehmoinen 	 Narvinen 	 Poikainen 
Leikoinen 	 Neuvoinen 	 Poikeroinen 
Leppoinen 	 Nikkainen 	 Poikoinen 
Leruinen 	 Nikkarainen 	 Poklcainen 
Leskinen 	 Niutainen 	 Pommeri 
Lievoinen 	 Nokelainen 	 Porkka 
Liimatainen 	 Norilainen 	 Pulkkinen 
Liitiäinen 	 Nuotinen 	 Pulliainen 
Linkkinen 	 Nurinen 	 Puntainen 
Lintuinen 	 Nuualainen 	 Purainen 
Liukkoinen 	 Nykäinen 	 Purkainen 
Loaskoinen 	 Nyröinen 	 Pussinen 
Lohi 	 Näperöinen 	 Pusuinen 
Loimaalainen 	 Närhinen 	 Putkoinen 
Loininen 	 Närkinen 	 Puttoinen 
Loulddainen 	 Närkkiläinen 	 Puupoinen 
Luaininen 	 Oavinen 	 Puuroinen 
Luamoinen 	 Oinoinen 	 Puvinen 
Lujainen 	 Ojainen 	 Pylkkäinen 
Lumiainen 	 011ilainen 	 Pynninen 
Luojainen 	 Orainen 	 Pyntöinen 
Luojuinen 	 Oravainen 	 Pyryinen 
Luotinen 	 Paalainen 	 Päykkäinen 
Luskainen 	 Paanainen 	 Pääriläinen 
Luukkoinen 	 Paappainen 	 Pöntinen 
Lätikkäinen 	 Paasoinen 	 Pöntyinen 
Makkoinen 	 Paavilainen 	 Pöyhöinen 
Mammoinen 	 Pajainen 	 Raapiainen 
Mankinen 	 Pakkainen 	 Raaskoinen 
Manninen 	 Paljakka 	 Raatikainen 
Markkuinen 	 Paljakainen 	 Rahikainen 
Marttinen 	 Pallukka 	 Rajalainen 
Matilainen 	 Parkkoinen 	 Rantainen 
Mattinen 	 Pasainen 	 Rautalainen 
Maunuinen 	 Pasu 	 Rautiainen 
Mehtoinen 	 Peipoinen 	 Reitoinen 



Reittinen 
Restoinen 
Riekkinen 
Riikoinen 
Rimpinen 
Rintainen 
Romppainen 
Ronkainen 
Ronttainen 
Rumpainen 
Ruohtalainen 
Ruokolainen 
Rusainen 
Ruskoinen 
Ruumilainen 
Ryslöinen 
Räihäinen 
Räisäinen 
Rämäinen 
Räystäinen 
Röntyinen 
Saamainen 
Saastainen 
Saloinen 
Sarvainen 
Sarvinen 
Savinen 
Savolainen 
Savuinen 
Seiloinen 
Seppäinen 
Siekkinen 
Siikainen 
Sikainen 
Siloinen 
Silkkinen 
Simoinen 
Sinikka 
Sinkkoinen 
Soikkainen 

Initialerna under texterna på 
personer som insamlat, kont 
namnen, nämligen: 
S.B=Sigurd Bograng 
Mulikka 

Sorainen 
Sorkkainen 
Sormuinen 
Sorsa 
Suhoinen 
Suihkoinen 
Suikkainen 
Suuroinen 
Suutarinen 
Säpsäläinen 
Sättinen 
Taajainen 
Tahvanainen 
Talkoinen 
Tamarainen 
Tarvainen 
Tasainen 
Taskinen 
Tattinen 
Teiskinen 
Tenhuinen 
Tiainen 
Tiihoinen 
Tiitinen 
Tikkainen 
Tifiddnen 
Tilkkoinen 
Timoinen 
Toikkainen 
Toivakainen 
Tolainen 
Toloinen 
Tomminen 
Toppoinen 
Torkainen 
Torniainen 
Tossavainen 
Tuppulainen 
Tuppurainen 
Turpeinen 

Turpiainen 
Turpoinen 
Turuinen 
Tuuroinen 
Tyskäinen 
Törröinen 
Ukkoinen 
Unhainen 
Uotinen 
Urpiainen 
Utriainen 
Vahainen 
Vainoinen 
Vaissinen 
Valkoinen 
Vappuinen 
Varpuinen 
Vauhkoinen 
Vaulainen 
Veroinen 
Veteläinen 
Vihainen 
Vihoinen 
Viholainen 
Viiksoinen 
Viinikainen 
Viitainen 
Vilhuinen 
Viljakainen 
Vinnari 
Virolainen 
Vitikainen 
Volainen 
Väisäinen 
Väntäinen 
Yrjänäinen 
Yökköinen 
Ötunöinen 
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norska, finska och svenska överst på minnesstenen avser de 
rollerat och i förekommande fall korrigerat de finska släkt- 

0.0=0Iov Olovs son 	R.B=Richard Broberg 
Suhoinen 	 Valkoinen 

Litteratur om värmlandsfinnarna 
Om skrifter tryckta före 1950-talet kan uppgifter med fördel inhämtas i 
Arne Eklunds 700 titlar stora bibliografiska förteckning Litteratur om 
värmlandsfinnarna, tryckt sid. 145-241 i Värmlands fornminnes och 
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Karta1. Förekomst av finnar i mellersta och södra Sverige under medeltiden. Karttecknen 
anger endast beläggorter, icke antal personer på varje ort. 
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Karta 2. Finsk bosättning enligt skattelängder och andra urkunder från nyare tidens början 
till och med slutet av 1560-talet. 



0 /535-1544- 
A /547-1556 
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Karta 3. Finnar i Uppland i skattelängderna under de tidsavsnitt som kartlegenden anger. 
Vissa bosättningar från 1600-talets förra hälft har tillagts för att utvisa områden utanför de 
egentliga jordbruksbygderna, där finsk skogsbebyggelse förekommit. I de fall där denna 
synes ha nybyggeskaraktär, har den intagits på karta 5. Kartbilden för hela landskapet 
fullständigas, om man sammanställer jordbruksbygdernas finnbosättning på karta 4 med 
skogsbygdernas på karta 3 och 5. 
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Karta 4. Finsk bosättning i Sveriges centrala jordbruksbygder under förra hälften av 1600-
talet. 
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Karta 5. Den savolaxiska kolonisationen i mellersta Sverige från 1570 till slutet av 1600-
talet. Beläggtecknens gruppering på kartan inom såväl större som mindre skogstrakter ger 
en åskådlig bild av den savolaxiska bosättningens karaktär av skogsbebyggelse; särskilt 
tydligt framträder detta i Värmland. 
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Karta 6. Finska bebyggelser i Närke. 
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SUMMary 

Finns began migrating to Sweden in the early Middle Ages. From the time 
Finland became part of the Kingdom of Sweden, at least, there is reliable 
evidence that there were around 600 Finns living in central Sweden and smaller 
numbers in Dalarna, Närke, Västergötland, Östergötland and Småland, from 
around 1300 to the end of the Middle Ages (map 1). The majority of them, some 
85 per cent, lived in towns, especially Stockholm and Arboga, where they were 
burghers, servants, craftsmen and other skilled workers, or held subordinate 
posts in the service of the town; only a few reached higher positions in local 
govemment, e.g. in the administration of justice and general administration. In 
the countryside Finns were concentrated in the area north of Lake Mälaren, 
especially in the agricultural areas of Uppland which, with more than 50 Finnish 
peasant proprietors and tenant farmers of various kinds, had the makings of a 
centre for immigration from Finland. A somewhat similar situation existed as 
regards a group of eight Finns in Dalarna in the 15th century, working in mining 
at or in connection with Stora Kopparberget. In view of the situation and their 
special occupation, this group can be regarded as heralding larger-scale immigra-
tion to this mining area. 

From the end of the Middle Ages down to around 1570, Finnish immigration 
continued, following on more or less directly from the immigration of the Middle 
Ages and reflecting the same patterns (map 2). During this period thousands of 
Finns came to Sweden, mainly during the reign of Gustavus Vasa. Increasingly, 
Uppland became the main final destination of the immigrants. In agricultural 
areas of Uppland they totalled over 400, spread over 122 parishes (map 3). 
Almost all of them were peasants, 30 with their own farms, the rest tenants on 
fanns owned by the Church or the nobility, with a few holding land in return for 
labour service. Outside Uppland, Finnish immigration involved broadly the same 
areas in the 16th century as during the medieval period, the only difference being 
a greater density and somewhat wider distribution of Finns in Västmanland and 
around Lake Mälaren, as well as in Närke, Västergötland, Östergötland, Små-
land, and also Öland. Immigration to the mining region of Bergslagen had 
increased sharply. In south-east Dalarna there were some 60 Finns at this time, 
and there were also Finns living in the mining communities of Norberg in eastern 
Västmanland and Nora in the west of that province. In addition, the first Finns 
had now reached the mining areas of eastern Värmland. A large and important 
group of Finns also worked in the silver mine at Sala, which Gustavus Vasa 
cherished highly and which during his reign yielded profits greater than at any 
later date. 

During these two periods of immigration, the Finns who moved to Sweden 
came from the western provinces of Finland. This conclusion can be drawn 
from, among other things, the fact that they settled in agricultural regions of 
Sweden, from evidence of their places of origin and their names, and to some 
extent from the use of the term finne, which was in fact the word for a person 
from the province of Finland (Suomi, i.e. Varsinais Suomi, 'Finland Proper'). 
The reason they left Finland was the lack of industrial differentiation in the 
Swedish kingdom and the resultant shortage of labour in its central areas, 
coupled with surplus labour and a shortage of work in peripheral regions, 
including Finland. As a result, working people began to move in a steady 
stream—at times almost an organized movement—from there to the centre of the 
Swedish kingdom. They included agricultural labourers and servants, who often 
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settled in Sweden, and seasonal workers, known as 'hibernaters' (vinterliggare), 
who returned to Finland at the end of the working season. The resettlement of 
people from Finland was very much approved and supported by Gustavus Vasa. 
With words of encouragement and decrees, he tried to induce Finnish workers to 
come over to Sweden. He wrote to his sheriffs ordering them to prevent Finns 
from travelling to Riga and Reval to work and trade there, in the hope that they 
would tum to Stockholm and Sweden instead. 

Around 1570, ethnic gyoups from eastern Finland, chiefly from the province of 
Savo, began a new, large-scale wave of emigration to the western parts of the 
Swedish kingdom. These Eastern Finns did not stay in the towns, nor did they 
become agricultural labourers or tenants. Instead, they made for the forests, 
where, with slash and burn' methods of agriculture, they began to settle new 
areas and build farms and villages. At the beginning of the historical era in 
Finland (the 12th century), Slavic peoples who had reached the Lake Ladoga 
area from western Russia and Poland had taught them how to open up untouched 
coniferous forests using the methods of swidden agriculture. Subsequently they 
had settled in and brought under cultivation the large expanses of wilderness in 
the Finnish interior in a comparatively short space of time. In time, these areas 
were populated to the limits of the livelihood offered by this method of agricul-
ture, with its heavy demands on land. When swidden agriculture finally faced a 
serious crisis, this method of farming and the colonization movement associated 
with it were transferred—as people from Savo emigrated to find new areas to 
`slash and burn'—to the forest areas of central Sweden, resulting in several 
Finnish settlements. 

A characteristic feature of the colonization of parts of central Sweden by 
settlers from Savo was that it advanced in stages, often with large distances 
between each settlement. The space between these primary settlements was 
later filled with secondary settlements from the earlier ones, or by later arrivals. 
Thus from the outset a pattern emerged of scattered communities, often long 
distances apart, some of them attracting large populations and functioning as 
bases from which further colonization could advance. The earliest such concen-
trations of immigrants occurred in Södermanland, eastern and western Närke, 
the Karlskoga area and Tiveden. Roughly the same period saw the earliest 
settlements in western Gästrikland and neighbouring areas of south-east Da-
larna, followed by increasingly dense settlement in Hälsingland and the outlying 
forest districts of Orsa parish, towards the boundary with Härjedalen (map 5). 

From these areas some Finns moved west within the southern mining areas, 
forming well populated communities in western Västmanland, in the mining area 
of Nora, and in south-west Dalarna. To the south, the Finnish community in 
Värmland spread northwards along the Västmanland boundary and reached the 
northern and western fringes of Värmland' s mining area in the space of a few 
decades, further advances being stopped by the well-developed summer grazing 
areas of Älvdal district (Ähdals härad). Finns also moved west, via the southern 
areas of Värmland to the north of Lake Vänern, which were rather unsuitable for 
slash and burn cultivation. Having established a few isolated settlements (Lind-
ås, 1601), they eventually reached new forest areas in south-west Värmland, 
some of them settling on land owned by the nobility in the parish of Glava, to the 
west and south-west of Lake Glafsfjorden, in the early 17th century. They 
continued and established the `Southern Finns' Forest' along the boundary with 
the district of Nordmark, stretching south all the way to the Dalsland border and, 
in places, beyond it. To the north, numerous Finnish settlements were rapidly 
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established from the 1620s on, in the outlying forest areas of the Jösse and 
Fryksdal districts in the direction of Norway, to the west of Lake Fryken. From 
these large and rapidly developing settled areas, colonization continued to the 
north, reaching the Fryksdal forests to the north of Lake Fryken in the 1640s. 
There settlers met with Finns from the east, from the groups previously forced to 
stop to the east of the River Klarälven by the Älvdal forests. Among them was 
Hindrik Häkkinen, living on Rattsjöberget in present-day Vitsand, renowned to 
this day from the folk legends associated with his name. Consisting of a mixture 
of factual information and a great many straightforward legends of varying kinds, 
they portray him as a tough swidden farmer. 

Some of the Finns arriving from both the east and the south took part in the 
movement north into the western Älvdal forests between the area used for 
summer grazing and the Norwegian border. Just over a decade later these `slash 
and burn' farmers from Finland had successfully taken possession of all of the 
western Älvdal forests and, with their settlements on Aspberget in modern-day 
Norra Finnskoga, they reached the northernmost part of Värmland in 1660. 
Along their route from the forests to the west of Lake Fryken, in the districts of 
Jösse and Fryksdal, they had established and had registered and assessed 53 new 
farms, most of them assessed as 1/4 of a standard farm for tax purposes. In the 
middle of the 17th century one more farm was added to their number, when 
Näsberget was established, the only Finnish farm in the eastern Älvdal forests 
between the River Klarälven and the boundary with Dalarna. 

The large Finnish enclaves in Värmland attracted the attention of scholars at a 
relatively early stage, which proved a major obstacle to a more holistic research 
approach, since they failed to recognize that the Värmland settlements in fact 
represented the final phase in a long series of migrations in a westerly direction 
across central Sweden and believed the Finnish settlements to be older than they 
in fact were. This has also influenced folk traditions, causing the Finns to be seen 
as being among the oldest peoples of the Nordic region, living in Sweden before 
the Swedes themselves, and in legends Finns have been portrayed as the 
successors of giants and hackhemsfolk (the `mattock people', who were believed 
to have cleared the land and settled there in the distant past). 

Fairly widely differing views have also been held regarding the reasons why 
Finns emigrated from their home communities in Finland. One earlier view, 
stemming from Erik Fernow, is that it was due to the difficulties arising during 
the rebellion against Governor Claes Fleming's regime, the 'Club War' of 
1596-97, which was ruthlessly put down by the Governor. However, people had 
begun to emigrate two decades before that and the rebellion, which was of brief 
duration, cannot explain the persistence of the emigrations. Nor can the stub-
bornly held view that Duke Charles enlisted or engaged Finns for his duchy be 
considered well-founded; he only permitted them to come when he needed them. 
The reason for the emigrations, rather, was undoubtedly the crisis of swidden 
agriculture, unable as it was to provide a livelihood for a growing population, 
accompanied by a serious neglect of ordinary arable farming. 
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Per Andersson 129 
Per Bondesson 114 
Per Clemetsson 139 
Per Eskilsson 129 
Per Hakkare (Hakkarainen) 

135, 137 
Per Henriksson 132 
Per Hindriksson Sikainen 

110 
Per Larsson (Lekare-Per) 

94,115 
Per Larsson Liukoinen 100f 
Per Oijen (Per Påvelsson 

Oinoinen) 1 1 1 
Per Olsson Håcken (Hok- 

kainen) 92 
Per Orainen 101 
Per Persson 129 
Per Påvelsson Oinoinen 

(Per Oijen) 111 
Per Sigfridsson 97 
Peter Eskils son 12 
Pohjalainen 70 
Polack, Olof 114 
Porkka 101, 107-109, 1 1 1 

Präst Anders Hartikainen 
129 

Purainen 110, 113f 
Puttoinen 110f 
Påffuel Mam (Pål Matsson 

Mammoinen) 99 
Påffvel Hecken, Påvel Hin- 

drichzson 116f, 123 
På'ffvel Thomasson 117 
Påfwel (i Gränsjön) 98 
Påfwel Michilsson 90 
Påhl Grelsson 96 
Pål (Påvel) Henriksson 127f 
Pål Andersson 88, 128 
PM Larsson 139 
PM Larsson Hakkare 137 
Pål Matsson Mammoinen 

(På'ffuel Mam) 99 
Pål Persson (Oinoinen) 1 1 1 
Pål Pålsson 101 
Pål Pålsson Himainen 127 
Pål Vaissinen 128 
Påuel larsson wedh kebbe- 

sundh 58 
Påvel Andersson 128 
Påvel finne 56, 78 
Påvel Larsson 92, 94, 99 
Påvel Mårtensson 133 
Påvel Oluffsson Suhoinen 

90 
Påvel Pedersson 78 
Påvel Philipsson 93 
Påvel Påvelsson Karttuinen 

91,112 
Påvel Sigfridsson 109 
Päiffue Pelle, Päywe Pär 15 
Pär Grelsson 96 
Pär Mickelsson 134 
Pär Pärsson 116 
Pää Pelle 15 
Pöntinen 128 

Raatikainen 85 
Railan (Rajalainen) 96 
Rautapundar 15 
Rek, Rick, kapten 100 
Ribbing, Bo 78 
Riekkinen, Rikkinen 99f, 

105 
Rik-Ola (Olov Mickelsson) 

110 

Risto (Kristoffer) Havuinen 
79 

Rämäinen 111, 129 

Samuel Henriksson 134 
Sarue 14 
Seppäinen 83 
Siekinen 96 
Siffridh i Kexsund 58 
Sigfrid (Siffri) Josefsson 

Hämäläinen 103f, 108 
Sigfrid (Seffre) Matsson 

136f 
Sigfrid Andersson 86 
Sigfrid finne 78, 82 
Sigfrid Häck (Häkkinen) 

110, 112, 114,123 
Sigfrid Jöransson 70 
Sigfrid Pedersson 97f, 101f 
Sigfrid Pohjalainen 70 
Sigfrid Sigfridsson (Riek- 

kinen) 100 
Sikainen 101, 110f, 113 
Simmon Hiiroinen 128 
Simon (Hindriksson) 63f 
Simon Eriksson 89 
Simon finne 56, 84 
Simon Larsson 93 
Simon Larsson Smed 94 
Skacke-Per 94 
Skarp-Johan (Johan Vete-

läinen) 133 
Skägga Lars (Lasse) Himai-

nen 127 
Snickar Lars (Lasse) 135 
Sorkkainen 102 
Staffan Eskils son 114 
Staffan Huskoinen 134 
Staffan Persson 116 
Staffan Sigfridsson (Kiesi-

nen) 109 
Staffan Vauhkoinen 115 
Staffan Waiken 137 
Stake, Olof (Oluff) 94, 109, 

115, 117, 131 
Stor-Pål 109 
Store Jacob Pedersson 93 
Sueno Finne 9 
Suhoinen 90f, 113 
Sven Kart 60 
Såck 133 



Tarvainen 68, 110, 116 
Tenhuinen 130f, 136 
Thennund 130, 138 
Thomas Andersson 17 
Thomas finne 51 
Tijk, Hans 96 
Tilkinen 83,92 
Toll, Too!, Tore 85 
Tomas Filipsson 132 
Tomas Henriksson 133 
Tomas Henriksson Havui- 

nen 132 
Tomas Purainen 110 

Toppo Hongoinen 134 
Torfuasotta 15 
Tott, Klas Åkesson 45 
Trössling 63-65 
Tuppe, Tuppurainen 82f 

Undenius, Petrus Caroli 64 
Uno Mickel 71 
Urbanus Matsson Håcken 

133 

Vaissinen 128 
Valkoinen 111, 115 

Vauhkoinen 115 
Veteläinen, Vedelainen, 

Vedlan, Wäddelainen 
122, 124, 133 

Viinikainen 110 
Vilhuinen 85 

Waiken 137 

Yrjö Porkka 109 

Örnstjerna, Lars 139f 
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Ortregister 
Adelsön 13 
Agen 58 
Ahotorppa 43 
Alagylla, Alakylä 112 
Alfta 69 
Altuna 11 
Amnehärad 53 
Amungen 76 
Ank(e)lann, Anklamstjär- 

net 92 
Anneberg 82 
Arboga 9f, 16 
Arbrå 69 
Arnsjön 112, 114f 
Asker 56 
Aspberget 135-139 
Aspö 51 
Avla 49 
Avundsåsen 134 
Axberg 56 
Axland 95f 

Backerud 61 
Baggetorp 48, 56 
Barkhyttan 69 
Barlingshult 83, 86 
Barrud 61 
Barva 48-50, 73 
Barvaheden 48 
Basterud 85 
Basthöjden 85 
Bastuknappen (Saunannup- 

pi) 138  

Bastvålen 115, 121, 125 
Beateberg 64 
Bengtstorp 62 
Berg 56 
Berga 40, 85 
Biartorp 49 
Bingsjö 40, 76 
Biskopskulla 11 
Bjurberget 122, 124, 130- 

133 
Bjurbäcken 86, 91 
Bjurkärr 49 
Bjursås 11 
Bjurtjärn 58 
Bjuråker 70 
Björbol 83f 
Björcketorp 56 
Björkberg 70 
Björkskogsnäs 75 
Björksta 11 
Björkö 12, 140 
Björkön 56 
Björnberg 69 
Björnö 82 
Björsgård 142 
Bocksboda 56 
Boda 40 
Bodarna 58 
Bogen 95f, 98 
Bograngen, Bograngstjär- 

net 36 
Bondetorp 88 
Borangen 134 

Borgsjö 69 
Borrsjön 94 
Bosjön (Gräsbosjön) 78 
Botilsäter 82 
Botjärn 69 
Botkyrka 48 
Bottsbol (Botelsbotårp) 58 
Braserud 86, 88 
Bredsjön 101-103 
Bro 11,82 
Broby 140 
Bninsjötorp 75 
Brunskog 87, 91f, 95 
Bråne 83 
Brånen 93 
Bråten 43, 61,68 
Bråviken 43f, 46, 55 
Brännhult 64 
Budalen 86 
By 82 
Byre 88 
Båtstad 139 
Böckelshöjden , Böckels- 

tjärn 81 
Böletorp (Bolstorp?) 56 
Bösseboda 56 

Daga hd 48f, 72 
Dalkarlssjöhyttan 118 
Dalkarlssjön 78 
Dalum 12 
Degerfors 58 
Degerlovan 85 
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Degemäs(torp) 58 
Digerberget 129 
Djupdalen 81 
Djuprämmen 78, 116f, 124 
Djurlången 76 
Djuvsheden 86 
Djäknatorpet 62 
Drafsen 76 
Dunker 48 
Duvedalen 58 

Eda 95f, 98 
Ede 56 
Ekeberget 62 
Ekeby 49 
Ekedalen 49 
Ekesvallen 49 
Ekshärad 76, 140 
Elindebol 139 
Elläng 49 
Elofsgården 142 
Emaus 49 
Engen 93 
Ennarbol 139 
Enånger 69 
Ersberget 139 
Eskilstorpet 109 

Fagerberget 120 
Fagerås 81 
Fallet 88 
Falltorp 131 
Fansen 69 
Filpusgården 122, 124 
Finnafallet 61 
Finnbråten 81 
Finne-Mölnerud 85 
Finnebäck 58 
Finnefallet 63 
Finnekroken 59, 78 
Finnematstorp (Finnolas) 

62 f, 65f 
Finnerud 85 
Finnerudh, Finneröd(ja) 61 
Finnerödja 59-63 
Finnesiön 48 
Finneskogen 86 
Finn(e)srud 85 
Finneta(gh)torp, se Finta- 

torp  

Finnetorpa, Finnetorpet, 
Finnetorpen 82, 91 

Finnfjärsman 44 
Finnhyttan 12 
Finnhöjden (Böckelshöj- 

den) 81 
Finnkällan 44 
Finnolas (Finnematstorp) 

62f, 65f 
Finnsjön 85 
Finnskogen 82, 86, 88 
Finntjärnet 85 
Fin(n)torp 51, 79, 82-86 
Finnåsen 85 
Finnäng 49 
Finnäs 69 
Fintan 81 
Fintatorp 81 
Fjäll 92, 96 
Fjällbu 88 
Flatåsen 126f-129 
Flosjötorp 78 
Fogdö 49 
Franstorp 78 
Fryksände 99, 104f, 118, 

120, 126 
Fröbol 88f 
Frösve 60 
Funbo 10 
Furuberget el. Furuåsen 

138f 
Furuskallen 57 
Fågelsjö 70f 
Fäbacken 107-109 
Fägre 60 
Färentuna hd 13 
Färila 69f 
Färingön 10 
Färnebo 78 

Gamla Norbergs bergslag 
14,73, 75f 

Garpenberg 1 If 
Gask, Kask 42 
Gattilaho (Kilbråten) 40 
Gavelmossen 49 
Gavelsjön 49 
Gillberga 85 
Gillbergs hd 82, 86 
Gislebyn 94 
Gladåkern 86 

Glaskogen 86 
Glassnäs 88f 
Glava 82, 84, 86, 88 
Glaåkersjön 89 
Gopan 69 
Granberg 78 
Grangärde 40 
Gransjön 69, 107,109f, 115 
Gravol 139 
Grinnatorp 56 
Grundsjö 69 
Gryt 48f, 73 
Grythyttan 75, 78 
Gryttesether 56 
Grängsjö 69 
Gränsjömarken 84 
Gränsjön 75, 84, 88f, 98 
Gränsjötorp 88f 
Gräsbackatorp 76 
Gräsbosjön (Bosjön) 78 
Gräsmark 40, 53, 91f, 95, 

98, 101 
Grästjärn 104 
Gullspång 53 
Gulsjö 85 
Gunnarskog 89, 95-98 
Gussmossen 49 
Gustav Adolf 78 
Gångar (Konkari) 127 
Gåsbom 78 
Gåsinge 49 
Gällstad 130 
Gängene 84 
Gärdslösa 20 
Gökhem 12 
Gölkärr 49, 51 
Gördsbyn 89 
Götlunda 57 

Hageby 49 
Hagelsbäcken 57 
Haikola 102 
Hallar' 61 
Halvardsnäs 82, 84 
Hammar 83 
Hammarby 10 
Hamra 70 
Haneberg 48 
Hanebo 69 
Hankavesi 55 
Harborshyttan 14 
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Hargaho 43 
Hassela 69 
Hattaktorp 115 
Hedekärr 78 
Heden 118, 124 
Hedene (Hea) 82f 
Hedesunda 69 
Hedåsen 90f 
Heinaho 43 
Helgona 44 
Hessleberg 56 
Hinderstorp, Hinrikstorp 

56 
Hindrikstorp (Tivedstorp) 

62-65, 67f 
Hinlamp, Hunlamp e.d. 65, 

67, 142 
Hjällstad 129, 132 
Hockhöjden 92 
Hoftalamp, Hostalamp, Os- 

talamp 65, 68, 142 
Horn 55,64 
Horrsjön 78 
Horsmaho 43 
Hotasäng 42 
Hotlamp 42 
Hova bro 64 
Hudiksvall 69 
Hulan 62 
Humlegårdsliden 62 
Humsjön 88, 91,94 
Husby 75 
Huseby 56 
Husketorp 134 
Huskölen 69 
Håen 76 
Hålcanstorp 57 
Hån 91 
Håvilsrud 96 
Häckfall 118, 120-126 
Häckiskullen 118 
Hägghemmet 64 
Häkkisenaho 118 
Häkkisenhota 42 
Häkkisenrindet 118, 124 
HäkIdsensänki 118 
Häkkisäng 124 
Häljeboda 96 
Hälleberg 94 
Hällefors 74, 75, 78 
Hällsbäck 85 

Härad 48f 
Högby 57 
Högsten 61f 
Hölebo hd 48 
Höljes 134, 136, 138 
Höljesskogen (Aspberget) 

136 
Hörken 75 

Ibbarbo 76 
Igelsjöberg 133 
Ivana 124 

Jangshöjden 90f 
Johola 42, 112f 
Jonsgården 142 
Jorsla 136 
Jyrklcaho 43 
Järbo 69 
Järnskog 86, 88 
Järpliden 133f, 139 
Järsjöboda 76 
Järvsta 68 
Järvsö 69 
Jönköping 9, 14 
Jönåkers hd 44,48 
Jösse hd 82, 86, 88-90,93, 

98f, 139 

Kalmar 9, 14 
Kalvhöjden 109 
Kalvsäter 49 
Karlanda 86-88, 92, 100 
Karlskoga 58f, 72, 75, 77f, 

89 
Karlstorp 56 
Karvala (Södra Viggen) 

128, 132 
Kask, Gask 42 
Kaskenpelto 42 
Kaskenrinda 42 
Kavelbron 61-63 
Kebbesund 59 
Kedjeåsen 78 
Kellistorp 90 
Kexsund 58 
Kil 56 
Kila 44 
Kilbråten, Kjelbråten (Gat- 

tilaho) 40  

Kilsbergen 56, 72 
Kinda hd 55 
Kindsjön 130-132 
Kisterud 40 
Kittlingsberg 76 
Kiärberget 139 
Kjula 44, 48 
Klenoret 58f 
Knista 56, 58 
Kollerud 122 
Kolmården 22, 43f, 46, 48, 

72 
Konkari (Gångar) 127 
Konungsund 55 
Kopparberg 56 
Korpetorp 56 
Korplamp 65, 67, 142 
Korsbäcken, Korterud 61 
Krammargåni (Storgårn) 

110 
Kringsberget 132 
Kroppefiäll 86 
Kråkvattnet 62 
Kräldinge 56 
Kumla 12 
Kungsbacken 115 
Kungsberg 69 
Kurkhöjden 118 
Kvarnberg 71 
Kvarntorp 61 
Kvillinge 12 
Kvistbro 56 
Kymmen (Kimshough) 92, 

95, 97, 99 
Kymölä 134 
Kyrkeskogen 95f 
Kyrkhävden 61 
Kyrkskogen 82f 
Kyrw sn 17 
Kålleboda 86 
Kårbol 139 
Kåtlamp 85 
Källdalen 49, 53 
Källsjö 68f 
Källåsen 69 
Kärnberget, se Tjärnberget 
Kärnbo 51 
Kärrbackstranden 139 
Kärrbaggtorpet, Kärr- 

backstorpet 139 
Käxtjärn 74 
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Köla (Kyöla), Kölaberget 
42, 82 

Kölsjön 69 
Köping (Öland) 14 

Labbetorp 56 
Laggartorp 56 
Laggsundet 78 
Laggåsen 79 
Larsgården 136f 
Latåsa 129 
Lekaråsen 78 
Lekebergslagen 56 
Lekvattensjöama 126 
Lekvattnet 99-109 
Lenungen 82f, 96 
Lerbäck 57 
Lervik 59, 78 
Leräng 78 
Letälven 58 
Lidungen, Lydungen 83 
Lidökna 48 
Lilla Björnmossen 76 
Lilla Malma 73 
Lilla Strömtorp 59 
Lillån 115 
Limmingen 78 
Lindebol 51 
Lindås 80f 
Linköping 9, 14,55 
Lisäter 49 
Litslena 11 
Ljusdal 70 
Ljusnarn 75, 78 
Ljusnarsberg 73-75, 78 
Ljusnäs 128f 
Lofued 85 
Lommartorp 49, 52 
Los 69f 
Lottesta 49 
Lovarna 85 
Lovön 13 
Ludgo 44 
Lunda 44 
Lunger 57 
Lungsund 59 
Låbbekhå 136 
Långeby 56 
Långenäs 92, 99 
Långjohanstorp 95 
Långserud 85 

Långsjöhöjden 104f 
Långtjärn 94, 102 
Långtjärnen 65 
Lämbacken 115 
Lämna 48-54, 73 
Lätmäs 56 
Lättlamp (Lövsjön) 65, 142 
Löa 74 
Lövnäs 97 
Lövtjärnen 65 
Lövås 69 
Lövåsen 90f, 113 

Mackartjärn 135 
Magda gård 48 
Magesiön 48 
Malma 48 
Malung 77 
Malungen 69 
Mangen 97f, 116-118,121 
Mangskog 87f, 91f, 95, 97f, 

100 
Mangslidsberget (Monka- 

mäki) 127 
Mariefred 13 
Matlången 59 
Medskogen (Mid(t)skogen) 

122, 124, 133 
Mellan-Flatåsen 129 
Mellösa 46, 48, 51, 56, 73 
Mickelstjärnet 89 
Moisjö 68 
Monkamäki (Södra Flat- 

åsen) 126f 
Moretorp 48 
Mossebo 61 
Mossen 79 
Mosshöjden (Mååshögden) 

116f 
Mosstakan 86 
Mossvattnet (Mossewatn) 

104f 
Mostalamp 65, 142 
Motala 14 
Motjämshyttan (Sundshyt- 

tan) 79 
Mulltjärn 111-113, 123, 133 
Mustamäki 103f 
Myggsjö 70f 
Myrås 84 
Målhammar 11 

Mången 94 
Mångstorp 81 
Möckeln 58f 
Möckelsbodarna, Myckles- 

bodarna 58f 
Mörtnäs 86-88, 92, 100 

Naggen 69f 
Nain 79, 135, 137 
Neuvoila 131 
Nianfors, Niame 69 
Niittaho 43 
Näckarna 135 
Noltorp 85 
Nora och Lindes bergslag 

14, 73f, 75 
Nordmark 74, 78f, 86 
Norra Finnskoga 40, 126, 

136-138 
Norra Flatåsen 126f 
Norra Lekvattnet 99-101, 

107 
Norra Ny 126, 128f, 139 
Norra Röjdåsen 107, 110, 

113, 123 
Norra Viggen (Vaissila) 128 
Norra Ängen 40, 92f 
Norrbyås 56 
Norrbärke 76 
Norrköping 14 
Norrälgen 75 
Nya Kopparberget (Ljus- 

narsberg) 74f, 78 
Nybo 68 
Nyborg (Viberg) 79, 81 
Nyckelberga 49 
Nydrätt 56 
Nyed 79-81 
Nyköping 9, 44,46 
Nyskoga 42, 124, 126f, 129 
Nås 76f, 100f 
Näckådalen 70 
Näffwesta 56 
Nälen 48 
Näs hd 82 
Näsberget 139f 
Näset 57 
Näshulta 48, 51 
Näsrämmen 117, 130 

Ockelbo 68, 72 
Olands hd 13 
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Omsjön 78 
Ore 76 
Orsa 22, 70, 76 
Orust 12 
Ovansjö 53,69 
Ovanåker 69 

Pajskarstugan, Pajskartorp 
44 

Paradis(hult) 61, 142 
Peckalamp 65 
Pekkalavaln 136 
Persby(n) 133f 
Persbyskogen 40 
Pienaho 43 
Pilsotjärnet 85 
Posseborgen 61 
Purala, Purastorp (Röjd- 

oset) 113f 
Puttorp 111 
Pålsgård 88 
Päyäkoste 17 

Ragvaldstjärn 94, 115 
Raman 69 
Ramla 88 
Rammala (Rämälä) 129 
Ramsjö 69f 
Rantaho 43 
Rantamagg 109 
Rantasalmi 73 
Rasbo hd 13 
Rasterud 84 
Rastorp 56 
Rattsjöberg(et) 42, 112, 

116-126 
Rattsjöskogen 117 
Rautalampi 55, 70, 73, 95, 

123, 130 
Risarven 69 
Riseberga 60 
Ristjärnen 92 
Rosentorp 71 
Rotsättertorp 48 
Rottnan 104, 126 
Rottnen 91 
Runnsjön 104, 107-109 
Runnsjötorp 103f 
Ryggskog 69 
Råby-Rönö 44 
Råbäcken 115  

Rådelsbråten 139 
Rådom 103, 108 
Råhult 78 
Råtakan 85 
Råtjärnen 65 
Rämmen 64f, 116-118, 124, 

130 
Rämälä (Rammala) 129 
Rännberget 40f 
Röjden 40, 114, 131, 144 
Röjdoset (Purastorp) 110, 

112-114 
Röjdåsen 107, 110, 113, 123 
Röjdälven 115 
Rökärr 46-48 
Rönnbacken 68 
Rönö hd 44, 48 
Rörkullen 105 
Rössbol 44 

S:t Michel 30, 73 
Sala, Salberget 14, 19f, 73 
Salem 12 
Salungen 92 
Sanda 85 
Sandsjö 70 
Sannerudstjämet 142 
Saunannuppi (Bastuknap- 

pen) 138 
Saxåhyttan 14 
Selebo hd 48, 51 
Sibbersbo 69 
Sigfridstorp (Siffristorp) 82 
Siggastorp, Sikaistorp 110 
Siggetorp 57 
Sigtuna 9 
Silbodal 83, 86,96 
Silkesberg 75 
Sillerud 85f 
Simtuna 11 
Sipilä 103f 
Sirsjötorp 56 
Sjöbolet 87 
Skagern 57, 59, 62 
Skagersholm 60 
Skagershult 56, 72 
Skallbäcken 122, 124, 129f 
Skallebo (Undevi) 64 
Skarpatorp 78 
Skeppsås 12 
Skifsen 76  

Skinnskatteberg 76 
Skråckarberget, Skråcke- 

berg (Vilhula) 135 
Skutberget 81 
Skyberg 89 
Skyttatorp 62 
Skå 10 
Skåltjärnshyttan 78 
Skån 69 
Sköllersta 56 
Slobyn 87, 92, 100 
Slättne 131 
Solberg 140 
Sorkedalen 79 
Sorunda 12 
Sotholms hd 48 
Spaksjön 76 
Sparrsätra 11 
Speke 85 
Spettungen 99f, 104f 
Spickebol 129 
Spjuttjärn 85 
Spåndalen 62, 64 
St. Skedvi 11 
St. Tuna 11 
Stavedal 48 
Stavnäs 85 
Stavtorp 49f 
Stenarsbol 85 
Stensgård 86, 100, 105, 107 
Stensjön 94 
Stensviken 58 
Sterrehult 51 
Stockholm 9f, 16f, 52 
Stocksbo 69 
Stora Kopparberget 11, 14, 

73-75, 77, 83 
Storberget 139 
Storbjömboda 56 
Storgåm (Krammargårn) 

110 
Storkyro 27 
Stormörtsjön 69f 
Stråtjärnen 96 
Strängnäs 9, 13, 44, 51 
Ström 86 
Strömetårp 58 
Stugubacken 69 
Stålsrud 84 
Stämtorp 49 
Stöde 69 
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Stönet 139 
Stömne 84 
Suhola (Tväråna) 40,91, 

110,112f 
Sundet (Kebbesund) 59 
Sundshyttan (Motjärnshyt- 

tan) 79 
Sundsjön 56, 74,79 
Sunne 79, 90f, 95, 98, 113 
Svanskog 86 
Svarthultsberg(et) 103f, 108 
Svartlösa hd 48 
Svartnäs 76 
Svartsjölandet 10 
Svennevad 56 
Svinnegarn 11 
Svärdsjö 76 
Svärta 44 
Så'nden 58 
Sånga 11 
Sången 76 
Sånnere 142 
Sånnerslamp 65f, 142 
Säffle 82 
Säfsen 76 
Säldarboda 56 
Sälsjön 78, 93-95 
Säter 75 
Sätertorp 48 
Sättersta 44 
Söderbärke-Malingsbo 76 
Södertälje 13,44 
Södra Finnskoga 36, 40, 42, 

118, 124, 126, 129-135 
Södra Flatåsen (Monkamä- 

ki) 126f 
Södra Lekvattnet 102f 
Södra Malgräva 56 
Södra Persby 134 
Södra Råda 78 
Södra Röjdåsen 107, 110- 

113 
Södra itanstrand 135 
Södra Viggen (Karvala) 

128, 132 
Södra Västerrottna 93 
Södra Yxesjön 87f 
Södra Ängen 92f 
Sörboheden 86-88 
Sörmark 39, 113 
Sörtorp 49 

Takene 82 
Tandsjö 70f 
Tannsjön 78 
Taraho 43 
Tarvaslamp, Tarvainens 

tjärn 68 
Teen 56 
Tegneby 12 
Telketorpet 92 
Tenvik 86 
Testabäcken 56 
Timbonäs 95 
Timsälven 58 
Tinnhöjden 97f 
Tiskaretjärn 94 
Tiveds sn 64, 66-68 
Tivedstorp (Hindrikstorp) 

62-65, 67f 
Tiven 60 
Tjärnberget (Kärnberget) 

126f 
Tobyn 91 
Toften 56, 65 
Tokil 85 
Tolgraven 131 
Toresund 51 
Torp 69 
Torpaskog 60, 62 
Torshälla 13, 44 
Torsåker 69 
Torsång 11 
Tovesta 49, 54 
Transtrand 131f 
Trehörningen 61, 97 
Treskog (Träskogh) 97f 
Tryggeboda 56 
Trysslingen, litsslingen 

56,65 
'frångstad 88 
Trögds hd 13 
Trösslingstorp 62f, 65f 
Trösvattnet 75 
Tuppetorp 82 
Tvällhögden 96 
Tväråna (Suhola) 40,91, 

110, 112f 
Tylöskogen 57, 73 
Tyresö 48 
Tysslinge 56 
Tångeråsa 56, 72 
Täby 56 

Töffuesaro 17 
Tönnebyn 85 

Uggleheden 139 
Ulfshufdane 88 
Ullervad 60 
Ulvgryt 56 
Ulvsjön 69, 71, 92f, 101, 

107 
Ulvsjötorp 107 
Ulvstorp 68 
Unden 57, 59, 62f, 65 
Undenäs 64 
Undersvik 69 
Undevi 64 
Untorp 70f 
Uppsala 9f 
Ur-Tiven 62 

Vadje 116f 
Vadstena 14 
Vaissila (Norra Viggen) 128 
Valbo 68 
Valkalamp 68 
Vallsjön 61 
Vallsjöskogen 63 
Varnum 57f, 78, 89 
Vassgårda 78 
Vattahåberget 136 
Viberg (Nyborg) 79, 81 
Vidökna 48 
Viggen 111, 124, 128, 132 
Vikbolandet 43 
Viken 64 
Vilhula (Skråckarberget) 

135 
Villåttinge hd 44, 47f, 72 
Vingåker 51 
Vinterledet 49f 
Vismen,Vismenäset, Vis- 

menästorp 59, 77 
Visnum 59, 77f, 89 
Vitsand 42, 94, 112, 115f, 

118, 124 
Vittjärn 101, 103f, 109 
Voxna 69 
Vrångtjärn 69 
Vuoksen 30 
Vårdnäs 55 
Vårfrukyrka 11 
Värmlandsberg 14 
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Värmlandsnäs 82 	 Älgsjöhyttan (Motjärnshyt- 
Väse 79, 81 	 tan) 79 
Västanvik 105 	 Älgsjön 74, 79, 88, 89, 
Västerrottna 91, 93f 	 131-133 
Västra Mulltjärn 112 	Älgå 65, 88 
Västra Mörtnäs 88 	 Älmheden 86 
Västra Ämtervik 40, 94 	Älvdals hd 36, 78f, 106, 

126, 130, 132 
Ängersjö 69 
Äppelbo 76f, 132 
Ärla 48 
Ärnäs 56 
Ärteviken 85 

Ö. Fintorpet 82 
Öjeberg 134 
Öjeberget (Norra Flatåsen) 

126f 
Öknebo hd 48 

Ölme 79 
Ölmhult 79 
Önneby 103 
Örebro 14, 57 
Örlingen 78 
Österrekarne hd 44, 48, 57, 

72 
Östmark 39-42, 103-115, 

123-125 
Östra Fågelvik 80 
Östra Mulltjärn 112 
Östra Mörtnäs 88 
Östra Skyberg 89 
Ötorpet 86 
Överbyn 118 
Överenhörna 51 
Överselö 51 
Överäng 49 
Övre Ullerud 81 

Ydre hd 55 
Ykullen 62 
Yngaren-Båven 44 
Ytterhogdal 69f 
Ytterselö 51 

Åker 44, 48f, 53, 72f 
Ånhammar 49 
Åstrand 139 
Åsängen 49 
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