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1 Inledning 

 

1.1 Problemområde och syfte 

 

När jag som barn satt i min mormors vardagsrum var det inte sällan som mina blickar föll på 

en tavla som var uppsatt på väggen strax över soffan. Motivet på tavlan var en gammal 

finngård, min mormors barndomshem. Frågorna växte hur levde dom, hur såg det ut i stugan 

och vad var det för människor  som valde att bosätta sig så långt från övriga bebyggelsen? I 

tavlans kant kunde jag se namnet på denna finngård, Viiniika.  

 

20-talet år senare står jag mitt i urskogen och känner mig lätt förtvivlad, vart jag än letar kan 

jag inte finna rätt gård. Jag ser gårdar och rester av gårdar men kan trots flera timmars letande 

inte finna den gård jag söker. Men så plötsligt ser jag skogen öppna sig i en glänta och ännu  

ett byggnadsverk träder fram. Hjärtat bultar allt starkare och trots visst tvivel känner jag 

ganska snart att här ligger gården där min mormor såg sina första år ta form, jag hade äntligen 

funnit mitt ursprung och ville veta mer. 

 

Jag har valt att skriva om den skogsfinska kultur som slog rot inom Sverige genom den finska 

migrationen till den västra rikshalvan under 1600-talet. Orsakerna till att jag har valt just detta 

ämnesområde är att denna kultur är verkligen tydligt framträdande i de trakter där jag bor, inte 

minst med bolämningar efter dessa finnar. Dessutom härstammar jag själv från en hel del av 

dessa inkommande finnar, vilket gör att jag har en personlig koppling till ämnet och kulturen i 

fråga. 

 

Syftet med arbetet blir att söka svar på om det har skett någon förändring över tid vad det 

gäller skogsfinnarna och deras delaktighet vid tinget, då exempelvis vad det gäller tvister och 

brottslighet. Men även vad det gäller fall som de själva blivit förfördelade. Alltså all 

inblandning finnen hade vid tinget. 
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1.2 Problemformulering 

 

Den finska brottsligheten, och annan delaktighet vid tinget, kommer att undersökas i det 

gällande området, Fryksdalen, genom att domböcker från tiden studeras. Då kommer arbetet 

att försöka ge svar på om det: skedde några ändringar av brottsfrekvensen mellan de tre olika 

tidsperioderna, d.v.s. 1650-1660, 1690-1700 och 1730-1740? 

 

Att brott skedde är det ingen som helst tvekan om. Hur stor andel av dessa brott som 

anmäldes kan det bara spekuleras om. Vilka sorters bestraffningar var gällande under de tre 

perioderna? Ändrade bestraffningarna form under de ca. 100 åren som undersökningen 

kommer att belysa? 

 

När brottens art analyseras finns det en del frågor som bör belysas: Vilka sorters brott var 

dominerande? Vilka nya sorters brott kom med tiden att framträda? Var det några kategorier 

av brott som enbart fanns under någon enstaka av de tre undersökta perioderna? 

 

1.3 Forskningsläge och pågående debatt 

 

Mycket av den aktuella debatten kan med fördel följas över nätet där aktiva föreningar 

ständigt kommer med förnyande material. Men det kan i alla fall konstateras att inget skulle 

vara detsamma utan Carl-Axel Gottlunds arbeten. Han var finsk student och resenär som 

noterade allt vad gällde de finnar som han mötte och samtalade med i det besökta området. 

Han kan sägas vara den riktige pionjären vars arbete delvis ligger till grund för senare 

forskning. De sidor på internet som jag vill hänvisa till är www.fennia.nu och 

www.finnsam.org. De har varit till hjälp i mitt arbete. På dessa sidor finns det en enorm bredd 

på arbeten och artiklar som förklarar allt från personöden till ortsnamn m.m. Vad det gäller 

den finska brottsligheten har jag dock ej funnit något specifikt arbete vilket gör att jag tycker 

att det finns en lucka att fylla på området. 

 

På www.finnsam.org finns en artikel/rubrik som kallas Skogsfinnar vilken ger en bra 

beskrivning av finnarna ,deras liv och historia. Där framkommer bl.a. anledningar till att 

finnarna kom till rikets västra halva och liknande fakta. På www.fennia.nu finns en liknande 

skrift som gör att området som mitt arbete handlar om kommer upp i dagen. Där beskrivs bl.a. 

den 2:a generationens migrerande finnar som kom till just detta område. Detta arbete finns 
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bland artiklarna och kallas Svedjekulturen och vägen till Trysil och är skrivet av Bo Hansson. 

Ann Sundén –Cullberg och hennes bok om Tolvmilaskogen är ett verk som är överskådligt 

och lättläst. Tycker det ger en bra överblick över finnarnas levnad och de viktigaste detaljerna 

om deras liv. Richard Broberg går med sin bok Finska invandring till mellersta Sverige lite 

djupare och beskriver finnarnas migration, utveckling och situation i olika delar av landet. 

 

1.4 Källor och metod 

 

Till min bakgrund har jag använt mig av ett antal skrivna verk som kommer att göra 

förståelsen för finnarna och deras dåtida levnadssätt i norra Värmland större, allt för att 

underlätta för läsaren.  

 

För att arbeta med själva analysen har jag fått vända mig till domböckerna som i det här fallet 

är nedskrivna i bokform. Detta arbete har genomförts av Gunnar Almqvist. Detta har gjort att 

det finns ett register i början där finnar tydligt tas upp som en punkt i brottsregistret. 

Almqvists arbete har underlättat det hela betydligt för mig när jag har bearbetat materialet. Jag 

har efter att ha arbetat igenom materialet nedtecknat totala antalet brott och Almqvists 

brottsrubriceringar för att sedan själv göra urvalet. Det förklaras under arbetets gång vilka 

sorters brott som ingår under varje kategori, d.v.s. att de brott som har liknande karaktär 

kommer att gå in under en och samma rubrik. Denna kategorisering har jag helt själv beslutat 

mig för och därför kommer de brott som jag tycker är närbesläktade att hamna under samma 

kategori. I vissa fall är gränsen hårfin angående vilken kategori brottet ska tas in i. Jag har då 

själv valt den jag tycker passar bäst även om det nästan skulle kunna passa i fler kategorier än 

en. Slutligen kommer en jämförelse av de olika perioderna att göras vilket kommer att visa 

resultatet över vad som har hänt över tid. 

 

1.5 Begrepp 

 

Under den tiden som undersökts, så ingick Finland i det svenska riket. Så om det hänvisas till 

östra respektive västra landshalvan så är det dagens Finland respektive dagens Sverige som 

avses. Vad det gäller de domböcker som jag har använt mig av så inträffade tingen vanligtvis 

två gånger per år, vårting och höstting. Detta förklarar också fotnotens utformning där det i 

dessa fall står förkortningen vt eller ht. 
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Det finns även en del begrepp inom brottsligheten som behöver förklaras. Lönskaläge handlar 

om sexuella relationer utanför äktenskapet. Detta skulle vara mellan två stycken ogifta. Om 

det var en gift gick det över till enkelt hor och två gifta dubbelt hor.1 Tidelag är ett begrepp för 

sexuell aktivitet med något djur. När det talas om att hugga fall så är det ett uttryck för 

avverkning av skog. När det talas om mened så har den anklagade ljugit inför rätten till 

någons fördel. 

 

Ordet myrslog förekommer inte ofta i texten men har betydelsen odlad myrmark. Finnarna 

ledde bort vatten från myrarna och fick därmed möjlighet att odla på den uttorkade delen av 

myren. Att hugga ”fall” är ett annat begrepp som bör förklaras. När finnen gjorde detta så 

höggs träd ner för att dessa skulle torka till den kommande svedjningen. Vad det gäller osynt 

fall så har det till viss del en annan betydelse. I dessa osynta fall kan sägas att det blir problem 

p.g.a. att någon drabbats av huggandet. Dessutom har det i dessa fall inte synats av tinget. Det 

kunde exempelvis handla om att huggandet hade drabbat någon granne som inte var med på 

att det skulle huggas fall i just det gällande området. Då fick tinget noggrant undersöka detta 

och bedöma hur man skulle handla och agera. 

 

1.6 Studiens avgränsningar 

 

Jag har använt mig av Fryksdals härads domböcker vilket jag menar är ett ganska lagom 

område geografiskt sett. Dessutom är det just det område som jag bor i vilket gör det mer 

relevant för mig. Givetvis kan inte alla år tas upp inom detta ämne i ett sånt här arbete p.g.a. 

tidsbegränsning och arbetsbelastning. Därför har jag också delat in arbetet i tre tioårsperioder 

vilket gör att jag kan jämföra över tid och det gör att materialet också blir överskådligt. 

Perioderna är 1650-1660, 1690-1700 och 1730-1740. Dessa perioder är valda utifrån det 

faktum att de sträcker sig över en ganska lång tidsperiod, detta borde i sin tur medföra att det 

vid eventuella förändringar borde synas ganska tydligt vad som har hänt över tid och 

eventuellt varför förändringarna har skett.  

 

 

 

                                                
1 http://www.algonet.se/~hogman/slbrott.htm. 
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2 Bakgrund 

 

Finnarna har en gammal historia i det svenska riket. Den första migrationen bör ha påbörjats 

redan under 1300-talet. De som började migrationen gjorde detta från de västra delarna av den 

östra landshalvan, d.v.s. dagens Finland. Denna migration ska dock ha blivit betydligt mer 

påtaglig århundradena som följer. På 1580-talet befolkades de obebyggda moränområdena i 

Svealand och södra Norrland av finnar och det som kan benämnas som de första finnmarkerna 

börjar att framträda.2  Den invandring som kom att ske från rikets östhalva till bl.a. Värmland 

och Norge var en naturlig del av en kolonisationsprocess med start i det inre av nuvarande 

Finland.3  Först började det som en folkvandring inom den östra rikshalvan där folk från 

sydost rörde sig upp mot Savolax och norra Tavastland. I mitten av 1500-t blev det trångbott i 

mellersta delarna av Finland vilket gjorde att folk vandrade österut och norrut. Av alla de 

folkomflyttningar som skedde med ursprung i dagens Finland var det bara 10-15 % som 

slutligen begav sig till vad vi idag kallar för Sverige.4  På slutet av 1500-talet så börjar 

finnarna att anlända från de östra delarna av Finland med. Anledningen till migrationen kunde 

givetvis variera men var vid den här tidpunkten mest beroende på att det var ett överskott på 

arbetskraft vilket i sin tur berodde på en överbefolkning i inre och östra delarna av det nutida 

Finland. Andra orsaker till migrationen från den östra rikshalvan var: krigshotet från öst, 

farsoter som drabbat områdena, nödår, otrygghet och krav på nya betesmarker. De flesta kom 

alltså självmant men av en mängd olika anledningar.5  Det finns dock en specifik händelse 

som mer än andra har setts som en orsak till att migrationen från den östra landsdelen tog fart 

i just slutet av 1500-talet. Händelsen går under namnet Klubbekriget och skedde 1596-1597. 

Det var en bonderevolt som växte fram efter att bönderna fått allt mer pålagor från slottsherrar 

och militärer. Efter att upproret slagits ner blev bondebefolkningen än mer förtryckt av de 

styrande. Detta kan ha varit delaktigt i migrationen även om denna hade tagit fart tidigare än 

upprorets tidpunkt.6 

 

De som kom från de östra delarna av östra rikshalvan kallades för savolaxare efter området de 

kom från men kom också att kallas för skogsfinnar för sitt levernes skull. De jagade 

svedjemarker i de öde storskogarna som fanns i den svenska rikshalvan. Detta passade bra i 

                                                
2 Richard Broberg: Finsk invandring till mellersta Sverige, Uppsala 1998, sid 32f. 
3 Gabriel Bladh, www.fennia.nu/artiklar, Från utskog till finnskog. 
4 Bo Hansson, www.fennia.nu/artiklar, Svedjekulturen och vägen till Trysil. 
5 Broberg sid.35. 
6 Ann Sundén-Cullberg: Tolvmilaskogen- om svedjefinnarna i Skandinaviens skogar, Torsby 2000, sid.25f. 
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Sverige eftersom folket där inte bosatte sig i skogen utan förlade sitt boende till slättbygder 

och kring vattendrag. Vattendragen var något som även finnarna kom att dra sig till. 

Svedjandet som finnarna valt som sin metod var extensivt till sin natur och krävde mycket 

arbetskraft. Den lär härstamma från slaver som delade med sig av denna metod under 

medeltiden.7 Under sin levnadstid i Finland hade dessa människor levt som ett slags 

halvnomader som livnärde sig till huvuddelen på svedjebruk, jakt och fiske. Detta kom att 

fortsätta på svensk mark.8  De bosatte sig inte sällan just därför kring vattendrag eller nära 

sjöar.9 Den migration som kom till Värmland var dock i själva slutfasen av den migrationsvåg 

som hade kommit till Sverige från Finland.10  De finnar som kom till just Värmland var 2:a 

generationens finnar inom den västra rikshalvan. Avståndet från den östra rikshalvan till 

Värmland gjorde nämligen att de hade varit bosatta på andra områden inom den västra 

rikshalvan innan de kunde slå sig ner i just Värmland.11 Området i Savolax kan närmare 

bestämt lokaliseras till Stor-Rautalampi som bl.a. har fastställts genom undersökningar av 

språklig, etnologisk och folkloristisk art. Detta har gjorts från både finsk och svensk sida. Det 

har också framkommit att den vanligaste vägen till den västra rikshalvan var genom sjövägen 

in i Stockholmsområdet.12 Språket som dessa finnar talade var helt obegripligt för den vanlige 

svensken. Det var en gammal savolaxisk dialekt som man använde sig av.13 

 

Orterna som de bosatte sig på kunde särskiljas, inte minst, på ortsnamnet som tack vare det 

finska språket klart och tydligt skiljde sig från gamla traditionellt svenska ortsnamn. Detta 

gällde inte minst i det undersökta området i Fryksdalen där både kultur och språk kom att leva 

kvar en lång tid framöver, d.v.s. tre århundraden framåt i tiden.14 Det var på 1600-talet som 

den finska bebyggelsen verkligen tog fart och spred sig. Det var på 1620-talet som den finska 

kolonisationen kom till Fryksdalen och redan på 1660-talet så hade detta område plus delar av 

östra Norge bebyggts av finnarna.15 

 

 

 

                                                
7 Broberg sid.35. 
8 Sundén-Cullberg sid.12. 
9 Hansson, www.fennia.nu/artiklar. 
10 Broberg sid.33. 
11 Hansson, www.fennia.nu/artiklar. 
12 Broberg sid.42. 
13 Sundén-Cullberg sid.15. 
14 Broberg sid.32. 
15 Ibid sid.36. 
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2.1 Livsstilen 

 

När finnen kom till riket i väst var det under väldigt primitiva förhållande och folket förde 

bara med sig det absolut nödvändigaste. Bland de saker som inräknades där var bl.a. hästen 

och bössan som finnarna inte brukade låta sig undvara vid migrationen. Svedjerågen var 

också något nödvändigt för deras överlevnad. Denna växte sig dock snabbt stark så finnen 

behövde inte ha med sig speciellt mycket av denna vara, vilket underlättade vid de långa 

förflyttningarna. Vid val av boplats så fanns det en del kriterier som finnen gick efter. En av 

de viktigaste kriterierna var att de försökte finna ställen som inte var allt för påverkade av 

frosten. För att testa detta så ställdes det ut skålar eller näverbyttor som fick fyllas med vatten. 

Om dessa blev isfyllda allt för tidigt på hösten så var det inte ett lämpligt ställe att bosätta sig 

på. Jorden var också en viktig del av finnens liv så den testades både genom lukt och -

smaktest! Den skulle vara finkornig och det fick absolut inte vara risk för torka då denna jord 

skulle vara den viktigaste näringskällan. Skrock och gamla folktraditioner påverkade också 

valet av mark. Människorna ville inte göra sig ovän med det underjordiska. Det sägs bl.a. att 

finnarna lyssnade ner i underjorden efter verksamhet och att de också studerade om tuppen 

verkade trivas på platsen, i så fall var det ingen fara att låta byggandet ta form här. Det var 

också viktigt att det inte byggdes för nära varandra eftersom det krävdes stora områden för 

svedjebruket. Det hände att finnarna klagade på att de bodde för nära varandra trots att det var 

flera mil till närmsta granne. Detta kunde leda till konflikter som i vissa fall kom att lösas 

efter förlikning mellan båda parter.16 

 

Med svedjandet kom finnarna att ta vara på det som svenskarna inte hade kunnat utnyttja, 

d.v.s. att odla i de barrskogar som fanns runtom. Finnen fällde, torkade och brände skogen för 

att sedan på denna plats kunna odla bl.a. råg och rovor. Detta tillvägagångssätt gjorde att 

jorden blev som gödslad. Men samtidigt så krävde detta sätt ständigt nya områden vilket 

gjorde att folket måste vara beredda att röra på sig och inte vara bunden till en och samma 

plats. På 1500-1600-talen så var det heller inga problem med skogsbrist eftersom det inte var 

så höga befolkningstal. Så på den tiden var denna odlingsteknik idealisk.17 Svedjandet var 

som sagt något som särskiljde finnarna från svenskarna. Detta kom det att bli diskussion om 

och det kom också att komma svedjeförbud p.g.a. att folket runtom anade att det skull kunna 

komma att bli brist på skog. Dessutom kom skogen att få en än mer central roll i och med att 
                                                
16 Broberg sid 46. 
17 Sundén-Cullberg sid 53ff. 
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det bl.a. arbetades med bergshantering som verkligen krävde skog för att arbetsmetoden 

skulle kunna genomföras. Men vid den tidpunkten hade svenskarna tagit efter 

svedjebrukstekniken så även de drabbades av dessa svedjeförbud. Detta framkommer inte 

minst av att det var dubbelt så många svenskar som finnar som i Finland kom att straffas för 

olaga svedjning. Detta kan i och för sig ha påverkats av att svenskarna svedjade klart närmre 

den övriga civilisationen och därmed var lättare att komma åt än finnarna som i regel höll till i 

ödemarkerna.18   

 

En annan sak som gjorde de s.k. svedjningsförbuden verkningslösa var det faktum att 

svenskar och finnar på vissa ställen började att samarbeta. Detta samarbete tedde sig på det 

sättet att svensken lånade ut en del av sin mark mot löftet att han/hon senare skulle få en viss 

andel av skörden som framkom på just den utlånade landdelen. Ett sådant samarbete gick 

under namnet lotthuggning.19  När det väl blev tingssak av brott som hade med svedjeförbud 

att göra så var det ofta folk som inte alls hade någon som helst anknytning till detta arbetssätt 

som skulle komma att avgöra det hela vid tinget. Detta gjorde att de eventuellt inte satt inne 

med de kunskaper som behövdes för att kunna bedöma brott inom den här kategorin och 

dessutom göra en rättvis bedömning. För även om kunskaper om svedjning fanns redan innan 

migrationen från den östra landshalvan skedde så utvecklades dessa kunskaper mycket efter 

att samma migration hade skett.20 Elden kan man alltså se som något väldigt centralt i de 

finska människornas liv. När man hade bränt skogen gav detta också plats för boskapen att 

beta och även till de olika bostäder som finnarna använde och som också var något nytt för 

den svenska miljön. Man bodde bl.a. i rökstugor, badade i bastur och torkade råg i rior vilka 

alla var beroende av rök och värme för att över huvudtaget fungera.21 Inte minst dessa 

byggnader är något som fortfarande idag ger oss påminnelser om att det funnits en finsk 

befolkning i området då dessa ligger kvar, vissa ännu välbevarade.22 

 

2.2 Samlevnad och förhållanden 

 

För att sen titta på finnarnas och svenskarnas samlevnad så har många forskare antytt att det 

skulle ha varit en väldigt hätsk stämning gentemot finnarna. Detta stämmer inte om 

                                                
18 Broberg sid.52f. 
19 Bladh www.fennia.nu/artiklar. 
20 Ibid. 
21 Sundén-Cullberg sid.15. 
22 Ibid sid.16. 
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källmaterialet studeras noga. Det finns givetvis fejder men inte alls så mycket ovänskap som 

många velat framhäva. I mångt och mycket så rådde det däremot väldigt bra samförstånd och 

staten gjorde sitt bästa för att få finnarna integrerade i samhället. De styrande försökte få in 

finnarna så att de byggde nya hemman och skattetorp som skulle ge nya intäkter.23 För att 

ytterligare förstärka det faktum att det inte rådde speciellt mycket hätsk stämning mellan 

svenskar och finnar så kan det faktum tas i beaktande att det i mellansverige på 1600-talet 

endast inträffade 7 rättsfall, som rapporterats, av dråp eller mord där det varit svenskar och 

folk med ursprung i den östra rikshalvan som hade drabbat samman. Allt detta enligt 

domböckerna. Utav dessa så var det enbart en som tydde på en klar motsättning. Det var klart 

vanligare att folk från den östra rikshalvan gjorde upp sinsemellan och folk från den västra 

halvan likaså.24 Däremot var det oroliga tider i allmänhet i gränstrakterna i Värmland. Dessa 

krigshandlingar och fejder som skedde kom att leva kvar i folkets minnen och att spridas från 

mun till mun. Efter generationer av berättande är det inte alls omöjligt att dessa berättelser i 

vissa fall förvanskades till att handla om finnarnas och svenskarnas fejder gentemot 

varandra.25 

 

I domstolen så fanns det en nämnd som bestod av olika sammansättningar svenskar och finnar 

från område till område. Där det var tät finsk befolkning så kunde finnarna ha en sån stark 

överrepresentation som 10 mot 2. Finnarna märkte snart att det fanns möjligheter att hävda sin 

rätt i domstolen så de kom att utnyttja denna för att skipa rättvisa. Det var inte ovanligt att det 

var finnar som drog varandra inför rätta eller att finnarna även drog svenskar inför rätta vad 

det gällde sådden m.m. Så att det skulle ha varit en orättvis behandling inom rättsväsendet är 

väldigt tveksamt om dessa fakta tas i beaktande.26 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
23 Broberg sid.51. 
24 Ibid sid.52. 
25 Ibid sid.54. 
26 Ibid sid.52. 
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3 Undersökning 

 

3.1 Tillvägagångssätt och periodval 

 

Den undersökning som följer är alltså indelad i tre tioårsperioder vilket gör att jag kan jämföra 

över tid och det gör att materialet också blir överskådligt. Perioderna är 1650-1660, 1690-

1700 och 1730-1740. Dessa perioder är valda utifrån det faktum att de sträcker sig över en 

ganska lång tidsperiod, detta borde i sin tur medföra att det vid eventuella förändringar borde 

synas ganska så tydligt vad som har hänt och eventuellt varför förändringar har skett. Läsaren 

kommer också snart klart att se vilken spridning som sker bland brotten och kommer på ett 

lättöverskådligt sätt att se vilka de frekventa brotten är i den uppdelning som sker först i varje 

analys. 

 

3.2  Analys av domstolsprotokoll:1650-1660 

 

Det totala antalet rättsfall i domböckerna där finnar var inblandade var under denna period 25 

stycken. För att göra det hela enklare att ta till sig så har alltså brotten delats upp i olika 

kategorier. Så här föll fördelningen ut under denna period:27 

 

Markfrågor: 7 

Lönskaläge: 4 

Uteblivit från arbete eller ting: 3 

Jakt och fiske: 2 

Mord, dödsfall: 2 

Belöning, lön, ersättning eller skuld: 2 

Klagomål: 1 

Skyddande av brottsling: 1 

Olaglig avverkning eller andra skador på mark: 1 

Misshandel eller våld: 1 

Stöld eller rån: 1 

 

                                                
27 Gunnar Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1602- 1700, Ystad 1987, finnar. 
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Som tydligt är så är det markfrågorna som dominerat och därefter lönskaläge. Inom 

markfrågorna fanns det en del olika varianter på vad anklagelsen kunde bestå utav. Det kunde 

vara att någon hade dött som inte hade givit gården i arv till arvingar. Då kunde det 

bestämmas i tinget att någon eller några fick överta denna gård. Det behövde i och för sig inte 

handla om dödsfall. Det hände att överlåtandet berodde på att man skulle flytta eller kanske 

till och med emigrera till något annat land och inte trodde sig återvända på länge.28 

 

I vissa fall behövde det inte vara så att någon skulle ta över den gård eller mark som 

diskuterades under tinget. Ibland påpekades det att finnarna hade förött den gård och skog 

som de hade varit i besittning av och att dessa gårdar och skogar nu låg öde. Ibland kunde det 

vara så att någon statsanställd gick ut för att bedöma denna mark och kom fram till att det 

ödetorp eller den mark som bedömdes inte hade några förutsättningar att kunna bli odlad 

mark återigen.29  

 

Förlikningar, d.v.s. att de båda parterna kom överens om mark utan att domstolen var tvungen 

att göra utslag, var heller inte någon ovanlighet. Detta kunde gälla en mängd olika fall, t.ex. 

när parterna hade varit oense om häradsgränsen som kunde vara avgörande angående vart det 

fick odlas eller avverkas. Eller att de båda kom överens om myrslogar. I dessa fall kunde det 

vara minst komplicerat om de beslutade sig för att en förlikning vore det bästa.30 Vid just 

dessa tvister, vad det gällde gränsdragning m.m., så kunde det även inträffa att andra brott 

kom att bli diskuterade. Jakt och –fiskebrott handlade ofta om vilka som hade rätt till marken, 

men det förekom även att tvisten handlade om ifall den anklagade hade varit på rätt sida 

landsgränsen, d.v.s. mellan Sverige och Norge. Detta var i synnerhet något som kunde 

diskuteras i dessa värmländska områden som hade den norska gränsen i sin absoluta närhet. 

Om det jagades på fel sida av denna landsgräns kunde det leda till böter.31 Det var heller inte 

säkert att den som hade tillgång till skogen hade rätt att nyttja fiskvattnen i området. Detta var 

något som innehavaren var tvungen att förvissa sig om innan denne skred till verket.32 

Dessutom fanns det vissa specialregler som gällde så det var inte säkert att det kunde jagas 

hur som helst på den egna marken ens. Det fanns exempelvis en lag fram till 1789 som gjorde 

att det endast var kronan och adeln som hade rätt att jaga älg och rådjur, sen spelade det alltså 

                                                
28 Almqvist 1602-1700, 52 ht 13, 55 vt 49. 
29 Ibid, 59 ht 23, 58 ht 39. 
30 Ibid, 60 ht 29, 59 ht 39. 
31 Ibid, 51 vt 27. 
32 Ibid, 56 ht 29. 
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ingen roll vem som var ägare till denna jord. Först 1789 fick alltså bönderna rätt till att jaga 

just dessa djur på sin egen mark. Det kan alltså synas en klar skillnad mellan olika 

samhällsklasser i vissa frågor.33  

 

Något liknande de regler som gällde för jakt och fiske gällde också för det som kallades att 

hugga fall. Om någon högg detta på mark som inte tillhörde en själv så kunde komplikationer 

uppstå. Det var dock inte alltid den som högg som råkade illa ut. Ibland såg sig någon 

markägare vara i behov av arbetskraft och gav då lov till någon utomstående att hugga på sin 

mark. Det problem som då kunde uppstå var att det i vissa fall inte bara var en markägare. Om 

de andra ägarna inte var med på att denna utomstående skulle få hugga där så kunde det sluta 

med att den som lovat honom detta fick en dom som bl.a. kunde innefatta böter.34 Det kunde 

t.o.m. hända att det var inom familjer som medlemmarna inte kunde enas om vilka som hade 

rätt till gård och mark. Detta kunde utkristallisera sig på en mängd olika sätt och ett av dessa 

var vid problem med arv. Om någon av sönerna inte fick del av arvet så hände det att denne 

försökte att få sin rätt till gården genom ting. Det var inte den lättaste vägen och det var ofta 

svårt att bevisa sin rätt när inte testamentet tagit med en som arvinge vilket gjorde att målet 

avskrevs.35 

 

Lönskaläge var också en känslig sak under dessa tider och var alltså bland de mest 

framträdande av tingsrubriceringarna. Här var det dock vanligare att straff utdömdes om 

jämförelse sker gentemot markfrågorna. Det fanns här också olika rubriceringar. Exempelvis 

så kunde en man som var gift och hade blivit misstänkt för att haft sexuellt umgänge utanför 

äktenskapet anklagas för hor.36  Det fanns fall där båda blev straffade och även där bara ena 

parten blev det, bl.a. därför att den andra parten helt enkelt inte kunde återfinnas p.g.a. flykt.37  

Om det skulle framkomma att någon inhyste en sådan flykting så blev straffet däremot väldigt 

hårt. Det kunde bli väldigt dryga böter om det kom fram att en brottsling undanhållits från 

lagens arm.38 Även i andra sorters fall var böter ett vanligt straff i dessa sammanhang, d.v.s. 

angående lönskaläge, och det hände även att resultatet av lönskaläget kom att bli barn som 

                                                
33 http://www.algonet.se/~hogman/slbrott.htm. 
34 Almqvist 1602-1700, 54 ht 8. 
35 Ibid, 60 ht 1. 
36 Ibid, 59 ht 4. 
37 Ibid, 57 ht 10. 
38 Ibid, 51 ht 13. 
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inte fick en så bra start i samhället. Dessa kunde bli utstötta eller bli annorlunda behandlade 

vad det gällde rättigheter m.m.39  

 

Ett oäkta barn fick automatiskt en lägre status i samhället. De hade bl.a. inte rätt att ärva eller 

att få vissa sorters yrken. Med det rykte som dessa barn kom att få så kunde det även vara 

svårt att finna sig en framtida partner. Det faktum att de ofta hade det svårt både ekonomiskt 

och socialt gjorde också att barndödligheten ökade för de oäkta barnen. De barn som kom till 

beroende av våldtäkt räknades dock inte som oäkta eftersom detta ansågs som en 

förmildrande omständighet för kvinnan, våldtäkt var dessutom belagt med dödsstraff. Inte 

förrän 1866 började de oäkta få en viss rätt till arv. 1905 kom lagen att ändras så att de fick 

full arvsrätt efter modern, men efter fadern kom denna fulla arvsrätt inte till stånd förrän 

1970.40 Om någon av de dömda försvann var det vanligast att det var mannen som var den 

eftersökte. Mannen hade dock en annan möjlighet i sådana här brottsfall. Han kunde svära sig 

fri. Inom den här brottsklassen var det tvunget till ett erkännande eller att det fanns två 

stycken ojäviga vittnen till händelsen, vilket givetvis inte var vanligt. Detta gjorde i sin tur att 

det inte gick att döma någon på rena indicier.41 Kvinnan kunde givetvis inte skylla bort 

händelsen eftersom det var hon som var havande. Det fanns dock en chans för hennen att 

slippa undan också. Detta skedde om hon skulle komma att gifta sig med mannen och att detta 

var bestämt. Då kunde domstolen se med milda ögon på det som hänt. Om båda dömdes så 

var det dock så att det oftast blev mannen som fick det hårdare straffet.42 Det straff som han 

kunde få extra var att han kunde få betala underhåll ända fram tills barnet hade fyllt 7 år.43 

 

Mord och dödsfall var befolkningen vid denna tidpunkt ganska så förskonade från i området, i 

alla fall om de brott där finnar var inblandade tas i beaktande. Detsamma gäller misshandel. 

Vid mord, som var en allvarlig brottsform, var flykt över landsgränsen till Norge ett 

alternativ. Detta val gjorde bl.a. en svensk som slagit ihjäl en finne i området. Flykten ledde 

till Norge där statsmakten ej kunde finna den eftersökte.44 Men dödsfall kunde också ske. Det 

kunde vara olyckor med bl.a. vapen och detta fanns det förståelse för. Det spelade ingen roll 

om den ”skyldige” var finne, som fallet var i ett sånt mål under 1659. Så länge som vittnesmål 

                                                
39 Almqvist, 1602-1700, 53 vt 5, 58 ht 5. 
40 http//www.algonet.se/~hogman/slbrott.htm. 
41 Andersson, Hans; ”Androm till varnagel..”, Stockholm 1998, sid.46. 
42 Jarrick, Arne; Söderberg, Johan; Odygd och vanära, Stockholm 1998, sid. 30-31. 
43 Ibid, sid. 94. 
44 Almqvist 1602-1700 56 vt 6. 
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fanns så hade denne lagen på sin sida.45 Detsamma gällde i de fall som finnar blev utsatta för 

våldsbrott. Exempelvis så hände det att den som utövat misshandel på en finne fick betala, för 

den tiden, ganska grova böter till den som hade blivit utsatt för brottet.46  

 

En annan sak som påtalar att finnen hade rättigheter i samhället var det faktum att det i ting 

kunde hända att denne fick ut lön för arbete som tidigare inte hade betalats. Detta kunde gälla 

en massa olika saker. Det kunde bl.a. vara att finnar hade blivit anställda för att hugga fall 

som markägaren inte hade möjlighet till, dessa hade då rätt att få lön för detta arbete. I andra 

fall kunde det handla om ett arrende. Om en finne arrenderade en gård så hade han rätt att få 

ut för de saker som han gjorde som förbättrade gårdens kvalité. Dessa förbättringar drog 

givetvis gårdsägaren nytta av när han återtog gården och skulle därför också betala för detta.47 

 

För att sen se till stöld så var det under denna tioårsperiod bara ett fall där finnarna var 

inblandade. Detta fall utspelade sig i Norge när 4 stycken finnar gjort en häststöld och vart 

efterlysta för detta.48 Alla dessa brott avgjordes då i tinget. Men det fanns även problem när 

det hade kommit så långt som dit. Alla som stod till svars behagade nämligen inte att att dyka 

upp till det bestämda datumet. Ibland noterades det helt enkelt att den som varit anklagad inte 

kommit och ingen påföljd angavs och ibland så utdömdes det vite, bötesstraff.49 Men det fanns 

förmildrande omständigheter som gjorde att den uteblivne kunde klara sig till nästa ting. 

Denne skulle då på något sätt kunna bevisa att han varit opasslig vid den tidpunkt som det 

gällande tinget hade varit.50 Om den misstänkte hade varit anklagad flera gånger av olika 

parter för en mängd förseelser så kunde det även hända att denne blev tagen i förvar så att 

saken kunde utredas.51 

  

 

 

 

 

 

                                                
45 Almqvist 1602-1700, 59 ht 13. 
46 Ibid, 55 vt 59. 
47 Ibid, 58 ht 36, 56 ht 25. 
48 Ibid, 59 ht 38. 
49 Ibid, 55 vt 10, 54 ht 2. 
50 Ibid, 55 ht 23. 
51 Ibid, 51 ht 3. 



 15 

3.3  Analys av domstolsprotokoll:1690-1700 

 

Det totala antalet rättsfall i domböckerna där finnar var inblandade var under denna period 

122 stycken. Den uppdelning som gjorts här utföll som följer:52 

 

Köp, byte eller hyra: 20 

Markfrågor: 14 

Olaglig avverkning eller andra skador på mark: 12 

Lönskaläge: 12 

Jakt och fiskefrågor: 9 

Belöning, lön ersättning och skuld: 8 

Stöld eller rån: 8 

Uteblivit från arbete eller ting: 6 

Inspektion eller uppdrag: 7 

Arvsfrågor: 5 

Mord eller dödsfall: 5 

Misshandel eller våld: 4 

Klagomål: 3 

Fylleri och bråk vid ting: 3 

Mened eller förtal: 2 

Giftermål: 1 

Reseintyg: 1 

Tidelag: 1 

Flykt: 1 

 

Det finns här ett antal brottsrubriceringar som har ett ganska stort antal brott under denna 

tidsperiod. Köp eller byte, markfrågor, avverkan eller lönskaläge är de mest förekommande, 

alla med mer än tio stycken brott under denna 10-årsperiod. Inom köp och byte kunde det vara 

en mängd olika problemområden. Eftersom brotten hör till norra Värmland fanns det bl.a. 

problem med köp som skett på andra sidan gränsen till Norge. Här skulle det som sig bör 

betalas tull när resan vände åter tillbaka över gränsen. Om detta inte hade skett så var det bara 

till att bevisa att köpen som eventuellt hade gjorts hade skett på den svenska sidan. Köpet 

                                                
52 Almqvist 1602-1700. finnar. 
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kunde exempelvis bevisas om det fanns någon sorts intyg till hjälp. Köp som detta kunde 

gälla var bl.a. djurhudar som med enkelhet kunde fraktas över gränsen.53  

 

Något som inte kunde undvaras var marken så det var också vanligt med markköp. En sak 

som tydde på att finnarna var i god kontakt med den svenska befolkningen var att det inte 

sällan skedde markhandel mellan svenskar och finnar.54 Så det behövde inte vara problem 

med köpet bara för att det fastslogs vid tinget. Men visst hände det att det blev problem vid 

köp av exempelvis arbetsredskap. Det inträffade att folk som hade fått betalt trots detta inte 

lämnade ifrån sig varan som de hade sålt, sådant togs givetvis upp på tinget.55 

 

Återigen så hade alltså lönskaläge en framskjuten position i brottsstatistiken. 12 stycken fall 

fanns med denna brottsrubricering. Straffet för detta kom oftast att rendera med böter till de 

inblandade. Summan kunde givetvis variera men det ansågs allmänt att brottet var av värre art 

om kvinnan blev med barn och oftast blev då böterna högre än annars. Och att det blev barn 

var givetvis inget ovanligt med tanken på bristen på preventiva medel. Mannen fick i vissa 

fall efter detta betala understöd till barnet om det visade sig att de inte skulle komma att leva 

tillsammans med varandra.56 Oftast blev det alltså båda parter som blev betalningsansvariga 

men det fanns givetvis även här undantag. Ett par varianter är som följer: Mannen kunde vara 

kvinnans husbonde vilket innebar ett visst ansvar från mannens sida. I det fallet blev det 

mannen som fick stå för hela skadeståndet, det kan sägas att han nästan stod som en slags 

förmyndare för kvinnan i dessa sorters fall. Ibland kunde det även inträffa att mannen ej gick 

att finna och på detta sätt undkom straff. En tredje variant är att mannen hade släkt eller familj 

som på något sätt kunde ställa upp för att reda ut situationen. Ett sådant sätt var att mannens 

föräldrar ansåg sig så pass beskaffade att de hade möjligheten att ta hand om barnet. Detta 

underlättade givetvis för båda parter i målet och sågs allmänt med blida ögon av rätten.57 

 

Vad det gällde tvist om mark så var det som sagt också ett ganska stort antal fall efter den 

tidens mått mätt. Här kunde det t.ex. hända att finnarna blev anklagade för att ha gjort intrång 

på nybyggen.58 Det var givetvis, som med allt annat på den tiden, svårare att bevisa vem som 

ägde den mark som det gjordes anspråk på och att bevisa vart gränserna gick. Genom detta så 
                                                
53 Almqvist 1602-1700, 90 vt 31, 90 vt 55. 
54 Ibid, 93 vt 86, 97 vt 10. 
55 Ibid, 99 vt 50. 
56 Ibid, 94 vt 41, 98 vt 118, 99 ht 6.  
57 Ibid, 94 ht 18, 95 ht 31, 98 ht 21. 
58 Ibid, 95 ht 30. 
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kunde det bli gränstvister mellan hela bygder där två olika grupper stod emot varandra och 

gjorde anspråk på gränsområden. Då var det upp till rätten att gå in och kolla upp när och om 

gränsen tidigare varit fastslagen, detta för att kunna nå till en dom i målet.59  Dessutom kunde 

det finnas fall där personer tyckte att gårdar eller marker hörde till dem p.g.a. att de hade den 

arvsliga rätten därtill. Vid sådana fall kunde utslaget bli ett flertal. Ibland fick den som krävde 

gården domen emot sig och hade bara att avvika från området. I andra fall fick denne dock en 

ersättning som plåster på såren innan det var dags att förflytta sig. Att ett sådant fall förlorades 

kunde ibland helt enkelt bero på att ens förfäder hade avsagt sig marken eller gården till fördel 

för något annat. Så det kunde verkligen bli en snopen förlust för den som gjorde anspråk på 

ett sådant område.60   

 

När markfrågor togs upp i tinget kunde det också handla om åverkan som inte var alls 

ovanligt. Det kunde handla om hur mycket som fanns rätt till att hugga av på ett visst område. 

Här kunde det hända att det jämfördes med hur mycket någon i grannskapet hade fått hugga 

av på sitt område. Efter detta blev det då skogvaktarens uppgift att avgöra om också denna 

person hade rätt att hugga lika mycket som det hade gjorts runtom i grannskapet.61 För att 

hugga på annan mark än sin egen krävdes det att den som skulle utföra arbetet hade fått lov av 

markägaren. Om mark ändå avverkades på någon annans ägor kunde detta leda till 

repressalier. Exempelvis kunde det bli till att ersätta det som hade avverkats på andra sidan 

gränsen.62  

 

Ett annat brott inom samma kategori var det som gällde s.k. osynt fall. Även här var det böter 

som var det vanligaste straffet.63 Men det fanns även andra varianter. I vissa fall kunde 

bestraffningen bli av mer fysisk art. Det kunde exempelvis bli så att gatlopp blev det straff 

som utdömdes. Detta innebar att den dömde sprang mellan två led utan kläder på 

överkroppen. I de två leden stod då ett 50-tal personer som rappade eller slog den som sprang 

detta gatlopp. Slagen kunde utdelas med käppar och ris. Antalet varv mellan de två leden 

bestämdes av brottets art. Detta var givetvis en fruktansvärd bestraffning både fysiskt och 

psykiskt. Denna sort av straff kom att leva kvar till 1734 även om den levde kvar i det militära 

                                                
59 Almqvist 1602-1700, 90 ht 27. 
60 Ibid, 97 vt 22, 97 vt 32. 
61 Ibid, 90 vt 33. 
62 Ibid, 90 ht 28, 91 syneprotokoll. 
63 Ibid, 91 ht 50. 
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ända fram till 1812.64 Ibland hände det även att det till en början utdömdes böter som straff. 

Dock kunde det givetvis vara så att den som hade begått brottet inte var nog bemedlad för att 

kunna göra rätt för sig. Då kunde givetvis straffet förvandlas till ett annat av mer fysisk art, då 

exempelvis gatlopp.65 

 

Under denna tidsperiod hade även jaktfrågorna tagit en ganska framskjuten position. Inom 

denna kategori så kunde de olika sorterna av jaktfrågor skilja sig betydligt från fall till fall. 

Det kunde vara från enkla klagomål om att någon jagat på annans mark till att det hela ledde 

till förhör där rättsmakten kom att undersöka olika redskap som hade använts under själva 

jakten, det kunde exempelvis gälla vilka som var ansvariga för snaror m.m.66 Ibland kunde det 

vara så att folk som hade tjuvjagat hade avslöjats, exempelvis under fel tid på året eller på 

någon annan persons mark. Det som då var svårt var givetvis att bevisa vem i gruppen som 

hade skjutit djuret som eventuellt var funnet. Rätten kunde då döma hela gruppen och det till 

ett högre skadestånd så att det blev kännbart trots att de var flera som skulle komma att dela 

på böterna.67  

 

Nästan lika högt i brottsstatistiken under perioden kom saker som handlade om stöld/rån eller 

ersättning och skuld att hamna. Stöld eller rån kunde bestraffas med böter och, som tidigare 

har tagits upp, kunde detta omvandlas till fysiskt straff som exempelvis gatlopp. Det fanns 

också chans att överbevisa tinget om sin oskuld så den åtalade hade givetvis sina chanser till 

att gå fri, detta överklagande gjordes då som nu under ed.68 Lika frekvent inom 

brottsstatistiken hamnade alltså ersättnings eller skuldfrågor. Som ersättning menas här mer 

eller mindre att det skulle betalas för saker som gjorts fel och som den åtalade eventuellt hade 

tjänat på. Ett sånt fall var exempelvis när den åtalade hade bott på annans mark utan att ha 

haft tillstånd till detta. I ett sånt fall kunde straffet bli att betala en summa pengar till den 

rättmätige markägaren. Det fanns också andra arter inom den här kategorin där den åtalade 

kom att bli återbetalningsskyldig. Exempel på detta kunde vara om någon hade blivit 

förfördelad vad det gällde arv, då kunde tinget beräkna på ett ungefär vad den personen hade 

gått miste om och det kunde alltså komma att bli tal om en utbetalning till denna person.69 

                                                
64 Almqvist 1602-1700, 93 ht 27, Jarrick, Arne; Söderberg, Johan, s. 91. 
http://www.algonet.se/~hogman/slbrott.htm. 
65 Almqvist 1602-1700, 92 ht 31. 
66 Ibid, 92 ht 73, 94 ht 68. 
67 Ibid. 99 vt 20. 
68 Ibid, 92 ht 31, 92 ht 74. 
69 Ibid. 90 ht 41, 91 ht 40. 



 19 

Skuld handlar givetvis om obetalade saker och liknande. Den som inte fått in sina pengar drog 

givetvis det hela inför rätta och hoppades att den som var åtalad skulle kunna betala. Ibland 

var så fallet men det kunde även hända att den åtalade inte hade medel att betala sina skulder 

med och då var det upp till tinget att finna ett lämpligt straff.70 

 

Det fanns fall där det på tinget beslutades att olika personer skulle få någon sorts 

hedersuppdrag och det hände att dessa personer var just finnar. Även detta, att en person som 

kom från den östra rikshalvan, likväl som den västra halvan av det svenska riket, fick ett 

sådant uppdrag tyder på jämlikhet. Det kunde exempelvis handla om att personen i fråga 

skulle ha koll på skogen och marken för att se att denna inte for illa. Personen kunde givetvis 

väljas på grund av att denne hade en god lokal kännedom eller var allmänt respekterad av 

övriga boende i området.71  

 

Ibland kunde det även hända att den som ansågs skyldig inte dök upp till tinget under den 

bestämda tidpunkten. Vad som då skedde berodde givetvis på om den som ej behagade att 

infinna sig hade en giltig orsak eller inte. Det var ett problem eftersom det oftast var ett halvår 

till nästa ting. Om orsaken till frånvaron inte ansågs giltig så kunde även detta bestraffas med 

t.ex. böter.72  

 

Frågor som än idag känns igen som vanskliga ting i vårt samhälle fanns även då med som 

problem när det drog ihop sig till rättsting. De tre kategorier som det här syftas på hade alla 

ökat gentemot den tidigare tioårsperioden. Dessa kategorier är: arvsfrågor, misshandel och 

mord eller dödsfall. För att börja med arvsfrågorna så var detta ett område som gav upphov 

till olika sorters tvister. Det kunde vara folk som ansåg att de var förfördelade när det gällde 

arvsdelning eller liknande. Tingets utslag kunde fördelas på ett flertal olika lösningar som 

exempelvis att en person blev tilldelad allt, en del eller också att det delades mellan flera 

personer som det exempelvis kunde bli tal om i situationer där det var flera syskon som var 

inblandade.73  

 

Även misshandel var en händelse som skedde då och då. I dessa fall stod som vanligt ord mot 

ord och det gällde att finna vittnen som kunde höras av tinget. Under tiden arresterades 
                                                
70 Almqvist 1602-1700, 97 vt 81, 97 vt 109. 
71 Ibid, 94 ht 75, 98 ht 19. 
72 Ibid, 90 ht 81, 95 ht 36. 
73 Ibid, 91 vt 62, 92 vt 54, 98 ht 64. 
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misstänkta som hölls inne tills fallet var löst. I särskilt svårbedömda fall var det så att tinget 

beslutade att hovrätten fick göra det slutgiltiga utslaget. Resan till hovrätten var också en 

komplikation eftersom vägar och fordon inte alltid var tillförlitliga. Detta innebar att det fanns 

risk att den åtalade såg sin chans och tog till flykten under själva transporten. Om någon hade 

gjort ett brott mot militärmakten var det ett alternativ att militärer fick till uppdrag att hämta 

in brottslingen. Dessa hade i alla fall inte vana av att handskas med brottslingar och det hände 

att de själva sedan hamnade inför tinget för det visade sig att de tog till allt för hårda metoder 

när den anklagade skulle föras inför rätta.74 Påpekas bör dock att det inte alltid var så enkelt 

som det kanske låter för den tillfångatagne att fly. Det var nämligen inte ovanligt att fången 

kläddes i hand och -fotjärn. I specifika fall kunde det även hända att händer och fötter 

kopplades samman med ett s.k. halsjärn vilket gjorde en eventuell flykt i princip omöjlig.75  

 

Mord eller dödsfall var lika frekvent under den här perioden som de tidigare diskuterade 

arvsfrågorna. Under just denna tidsperiod var det ingen person som blev dömd för brottet 

mord. Det fanns dock ett antal dödsfall eller mord som togs inför tinget. Anledningen till att 

dessa inte ledde till någon fällande dom var olika. I ett fall fanns det inga vittnen, i ett annat 

fall flydde den åtalade över landsgränsen till Norge, han ansågs dock inte vara helt ensam 

skyldig till att det gick som det gick eftersom det fanns vittnen som intygade att det som 

skedde trots allt hade skett efter provokationer. Sen fanns det även mordfall under den här 

perioden som fortfarande undersöktes så det var inte så att fallet lades ner bara för att en 

skyldig inte kunde finnas omedelbart.76 

 

Lite allmänt kan även uppmärksammas att rätten ibland försökte statuera exempel för att vissa 

brott inte skulle inträffa igen. Ett sånt brott var fylleri vid olika speciella tidpunkter, speciellt 

om detta fylleri hade misskötts på ett eller annat sätt. Speciella tidpunkter kunde givetvis vara 

vid kyrkans högtider eller vid tinget. Domstolens sätt att statuera dessa exempel kunde då vara 

att den skyldige fick en offentlig bestraffning. Detta kunde bl.a. te sig i att denne fick sitta i 

den s.k. ”stocken” som var placerad utanför kyrkan. Här satt den skyldige alltså till allmänt 

beseende en eller flera söndagar i rad så att allmänheten kunde titta, förnedra och även spotta 

                                                
74 Almqvist 1602-1700, 91 vt 14, 95 vt 42, 96 vt 67, 96 ht 21. 
75 http://www.algonet.se/~hogman/slbrott.htm. 
76 Almqvist 1602-1700, 92 vt 4, 92 vt 27, 95 ht 13. 
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på en om de kände för detta.77 Här kunde alltså personer som hade ett horn i sidan till den 

dömde ta sin chans att avreagera sig utan att denna fejd hade något med själva brottet att göra. 

 

3.4  Analys av domstolsprotokoll:1730-1740 

 

Det totala antalet rättsfall i domböckerna där finnar var inblandade var under denna period 

152 stycken. Uppdelningen av brottsrubriceringar blev under denna tidsperiod som följer:78 

 

Markfrågor: 32 

Köp, byte eller hyra: 32 

Belöning, lön, ersättning och skuld: 27 

Arvsfrågor: 22 

Olaglig avverkan eller andra skador på mark: 19 

Misshandel eller våld: 5  

Uteblivande från arbete eller ting: 4 

Lönskaläge: 3 

Tjänstebrott: 1 

Svedjande: 1 

Återkrav:1 

Skatt:1 

Jakt och fiskefrågor:1 

Mened eller förtal: 1 

Mord eller dödsfall: 1 

Inspektion eller uppdrag:1 

 

Brotten hade under denna period stigit jämfört med tidigare perioder. Åren 1730-1740 var det 

i princip fem brottsrubriceringar som var mest frekvent förekommande: Markfrågor, 

köp/hyra, ersättning/ skuld, arvsfrågor och åverkan/ avbärgning/ skadegörelse. 

 

Markfrågorna var alltså även under den här perioden en vanlig brottsrubrik, då vanligen 

delning av gårdar eller marktilldelning på något sätt. Det kunde t.ex. bli tal om att belönas om 

personen i fråga ansågs bry sig om sin mark och gjorde så gott man kunde för att sköta om 
                                                
77 Almqvist 1602-1700, 99 vt 35. 
78 Gunnar Almqvist: Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1726- 1740, Karlstad 1998, finnar. 
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denna som sin egen.79  Ibland fanns det även problem med vem som hade rätt till marken. Det 

kunde exempelvis handla om något torp som hade kommit ur släktens ägo. Här kunde det 

komma till krav på olika sätt. Ibland så krävde den som kände sig förfördelad helt enkelt 

tillbaka det som han/hon ansåg vara sitt. Men det kunde även gå lite finare till. Då fanns det i 

alla fall erbjudande om att köpa tillbaka marken/ gården. Men det hände givetvis att dom som 

bodde på stället ändå krävde att lagen skulle avgöra det hela.80 I dessa fall så kom det hela ofta 

att utredas och värderas, exempelvis av gode män som var utskickade av staten.81 Eftersom 

finnarna var väldigt beroende av skogen, det kan sägas att dom till stor del levde på denna, så 

var det givetvis också möjligt att tvister även kom till stånd om skogsområden. Dessa föll ut 

på liknande sätt som tvisterna gjorde vad det gällde gårdar, d.v.s. att det helt enkelt skedde en 

bedömning.82  

 

En annan punkt som var lika frekvent som markfrågorna under den här tidsperioden var fall 

som berörde köp eller hyra. Även under denna rubricering så kunde givetvis fallen skilja sig 

väldigt mycket från varandra. Vad det gäller köp så var det inte alltid så lätt att bevisa vem 

som hade rätt då det inte alltid bokfördes så noggrant när det köptes eller såldes någonting. 

Om någon kände sig förfördelad i ett köp kunde denne i alla fall anmäla och försöka få pengar 

tillbaka. Det var inte ovanligt att flera personer delade på köp, bl.a. när det gällde djur. Det 

var inte alltid som en person hade pengar att göra ett köp på egen hand. Men om djuret sedan 

såldes vidare så kunde det hända att någon som var delägare kände sig förbisedd och det 

kunde då bli tingssak när denne ville ha sin del tilldelad till sig.83  Ibland sålde en av delägarna 

mark eller annan tillgång utan att tillfråga övriga delägare. Om detta avslöjades så var det 

möjligt att göra tillbaka köpet. Betalningen i sådana här affärer kunde givetvis ske med pengar 

men det var heller inte ovanligt att betalningen skedde med olika djur eftersom dessa var 

väldigt viktiga för att kunna försörja sig.84Dessutom så var det inte ovanligt att flera personer 

ägde delar av olika markområden vilket gjorde att det var svårt att veta vilken som skulle ta 

beslut om det exempelvis fanns någon som ville utföra några aktiviteter på markområdet.85 

 

                                                
79 Almqvist 1726-1740, 30 ht 110, 33 ht 77. 
80 Ibid, 33 vt 53, 34 ht 43. 
81 Ibid 39 vt 80, 40 vt 49. 
82 Ibid 30 ht 115. 
83 Ibid 30 vt 11. 
84 Ibid, 30 ht 62. 
85 Ibid 30 vt 12. 
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Under rubriken ersättning eller skuld kunde det bli tal om rättssak för att betala tillbaka någon 

gammal skuld som det ej gjorts rätt för. Även om det hade lånats någon råvara eller liknande 

så kunde rätten göra en bedömning där de gjorde ett utslag som visade hur mycket som istället 

skulle betalas i pengar.86 Det hände t.o.m. att den som hade blivit dömd att göra en 

återbetalning återgäldade detta med att omedelbart göra ett nytt brott, d.v.s. gjorde 

betalningen med något som egentligen inte tillhörde honom/henne. Då var det bara för rätten 

att ta tag i saken återigen.87 Det kunde givetvis vara svårt för rätten om de inte hade de bevis 

som behövdes på att köp eller skuld verkligen existerade. Det lagen hade att gå efter var 

givetvis att finna vittnen till köpet eller lånet som kunde anses som tillförlitliga. Det hände att 

fallen fick skjutas upp i väntan på att det skulle uppstå någon ljuspunkt i situationen.88 

 

Arv var då som nu något som kunde få de såtaste vänner att gå emot varandra. Det fanns 

tillfällen då anhöriga kom till rätten bara för att få höra att den bortgångne släktingen hade 

gett bort sitt arv till andra och att de stod lottlösa.89 Även om det inte gällde släktingar så 

fanns det arv som stack i ögonen på folk. Något som var debatterat var arv och oäktingar i 

kombination. Den som var oäkta hade inte rätt att förvärva arv men hade däremot rätt att 

testamentera bort det som var sitt efter sin egen bortgång.90 Det fanns även på den tiden de 

som månade om sina eftervarandes framtid. Det kunde läggas in i arvet att detta arv skulle 

hållas kvar ända tills barnen hade nått myndig ålder och själva kunde hantera det som hade 

blivit tilldelat till dom.91 Andra saker som inom arvsrätten kunde anses som orättvisa var 

fördelningen mellan flickor och pojkar. Som son hade denne sedan medeltiden rätt till dubbelt 

så mycket i arv som en eventuell dotter. Lika arv kom inte att gälla förrän 1845. Detta var 

enligt de s.k. landskapslagarna. Däremot gällde lika arv inom den s.k. stadslagen, denna var 

gällande för prästerskap. Om bröstarvingen av någon anledning inte fanns att tillgå så kunde 

någon avlägsen släkting få rätt till arvet, detta om bevis kunde framföras.92 

 

Även om det fanns rätt att bruka en jord eller mark så kunde det finnas restriktioner på hur 

mycket det t.ex. fick avverkas av skogen på området. Om den angivna mängden överskreds så 

                                                
86 Almqvist 1726-1740, 33 vt 121. 
87 Ibid, 35 vt 44. 
88 Ibid, 38 vt 36, 38 ht 35. 
89 Ibid, 40 ht 20. 
90 Ibid, 40 ht 21. 
91 Ibid, 40 ht 119. 
92 http://www.algonet.se/~hogman/slbrott.htm. 
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kollades detta omedelbart upp av lagens långa arm.93 Detta var inte något som enbart ledde till 

att finnarna blev motarbetade. Även på detta område så hände det att det undersöktes vem 

som hade avverkat på deras mark.94 Om någon blev ertappad med att ha brutit mot någon av 

dessa regler så var böter ett vanligt sätt att straffa den skyldige. Om det dessutom på något sätt 

kunde bevisas hur mycket den skyldige exempelvis hade avverkat så kunde denne få betala 

till markägaren för den exakta mängden som utan rätt hade tillfogats. Detta kunde exempelvis 

handla om ett visst styckpris per stock.95 

 

För att vandra vidare på listan så kommer brottet misshandel med 5 stycken rubriceringar, 

alltså marginellt mer än förra perioden. Under denna period hände det att vissa friades i brist 

på bevis. Men det hände även att en person som hade friats av tinget inte fick anledning att 

andas ut för det. Det kunde nämligen te sig så att fast tinget friade så kom fallet att gå vidare 

för en ny bedömning i hovrätten.96 Böter var annars det som var den rådande bestraffningen 

för misshandel under den här perioden. Hur högt beloppet blev kunde bero på ett flertal 

orsaker. Om den misshandlade fick alltför stora skador så kunde det bli så att den anklagade 

fick betala extra för sveda och värk! Brottets art kunde också anses som klart värre om det 

skedde under fel tidpunkt. Eftersom kyrkan var något som absolut inte fick skändas under den 

här tiden var det än mer allvarligt om brottet skedde under någon böndag eller kyrkohögtid. 

Om så skedde blev böterna högre och den skyldige kunde dessutom få någon extra 

påbackning med kyrklig anknytning som t.ex. kyrkoplikt. Det hände dock att böterna försvann 

i och med att den anklagade och offret kunde komma fram till någon sorts förlikning.97 

 

Att utebli från olika saker som det fanns skyldighet att infinna sig på, så som jobb eller ting, 

kunde också leda till bestraffningar. De fall som fanns under denna rubricering inom den här 

perioden gick alla samma väg vad det gäller bedömningen och det var böter.98 

Även under denna tidsperiod så fanns lönskaläge som brottsrubricering. Detta är dock en 

punkt som har blivit betydligt mindre frekvent gentemot de tidigare undersökta årtiondena. 

Här fanns det en mängd varianter på vilket utfall som brottet kunde få. Det ansågs som 

mildrande omständigheter om mannen hade givit kvinnan löfte om äktenskap innan brottet 

skedde. Detta var dock givetvis svårt att bevisa precis som mycket annat under den här tiden 
                                                
93 Almqvist 1726-1740, 34 vt 53, 34 ht 49. 
94 Ibid, 34 vt 44. 
95 Ibid, 32 ht 55, 38 ht 43. 
96 Ibid, 34 vt 43, 38 vt 55. 
97 Ibid, 33 ht 7, 34 ht 76. 
98 Ibid, 31 ht 56, 32 vt 95. 
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men rättsmakten försökte i alla fall att undersöka omständigheterna kring brottet så gått som 

det gick.99 Men liksom det fanns förmildrande omständigheter så fanns det även det som 

gjorde att brottet ansågs som grövre. Detta kunde bl.a. ske om brottet genomförts under någon 

kyrkohögtid. Det kunde exempelvis anses som sabbatsbrott om det gjordes det på påsk. Detta 

kom att göra att straffet blev hårdare. De anklagade kunde få 40 mark silvermynt vardera i 

böter vilket på den här tiden var ett hårt slag för en fattig bondebefolkning. I vissa fall kunde 

dessa böter ersättas med spö, ris eller slag. Visserligen var detta ett förfärligt straff men det 

kanske var att föredra för dessa fattiga människor. Om det på orten för tillfället genomfördes 

något stort bygge eller liknande kunde även brottet ersättas med att de fick ställa sin 

arbetskraft till statens förfogande, t.ex. vid kyrkobyggande. Just ett sådant bygge kunde också 

ses som en själslig rening.100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
99 Almqvist 1726-1740, 34 ht 10. 
100 Ibid, 34 vt 15, 40 ht 4. 
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4 Jämförande analys av studiens tidsperioder 

 

För att över huvud taget få fram något resultat av denna undersökning så har här gjorts en 

analys av de tre perioderna för att se om någon som helst förändring skett under dessa vad det 

gäller brottslighetens frekvens, dess art och bestraffning. För att underlätta det hela i en 

redovisning kan perioden 1650-1660 kallas period 1, perioden1690-1700 för period 2 och 

1730-1740 för period 3. 

 

När en jämförelse av dessa tre perioder sker så kan slutsatsen omedelbart dras att brotten har 

kontinuerligt ökat i antal från period till period. Dock är den stora ökningen mellan period 1 

och period 2. Under denna tid kan man se att antalet brott har ökat med 400%, från 25 stycken 

under period 1 till hela 122 stycken under period 2. Fram till period 3 ökar det sedan med, i 

detta sammanhang, beskedliga 30 brott, d.v.s. ca.25 %. Men hur som helst kan det i alla fall 

sägas att det har varit en ganska radikal ökning vad det gäller antalet brott som skett under den 

tidsperiod som undersökningen har innefattat. Det ska dock noteras att det trots allt handlar 

om 100 år så frågan är hur stor ökningen är i det stora hela om en jämförelse sker med andra 

perioder under historien. Dessutom kan det också påpekas att under period 1 var 

brottsfrekevensen 25 brott vilket är en väldigt låg siffra om den jämförs med brotten under de 

andra perioderna i denna undersökning.  

 

När brottets art kontrolleras är det givetvis en fördel att undersöka både antalet brott av 

samma art och jämföra detta mellan de olika perioderna och även att se den procentuella 

förändring som har skett under samma period. Markfrågorna har antalsmässigt legat på en 

framskjuten plats under alla perioderna som har undersökts. De har dessutom ungefärligen 

fördubblats i antal mellan varje period. I första perioden kan även påpekas att markfrågorna 

utgjorde ca.30% av samtliga fall, även om det sammanlagda antalet under den perioden inte 

kom upp till en högre siffra än 25. En eventuell anledning till att markfrågorna har legat i topp 

kan vara att finnarna och deras levnadssätt trots allt gjorde att ganska stora landområden togs i 

anspråk. Ekonomiska frågor som behandlar ersättning, skuld och lön har haft en stabil ökning 

som följer: 2, 8, 27. Detta alltså från period 1-3. Detta blir en stor ökning procentuellt. Samma 

utveckling har också avverkning och skador på mark haft. Siffrorna för denna kategori landar 

på 1,12, 19. Här var ökningen från första till andra perioden den mest frapperande. 
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Det finns några rubriceringar som har ökat från period 1 till 2 för att sedan få en tillbakagång 

till period 3. Exempel på sådana brottsgrupper är: lönskaläge, jakt/fiskebrott, mord/dödsfall 

och stöld/rån. Den sistnämnda ökade från 1 till 8 i antal brott mellan period 1 och 2, men det 

anmärkningsvärda är att den försvinner helt till period 3.Detta kan eventuellt bero på att folket 

alltmer integrerats med varandra och att detta gav större förtroende. Lönskaläge med en 

förändring på 4, 12, 3 från period 1-3 och jakt/fiske med 2, 9, 1 har också dom 

anmärkningsvärda förändringar under dessa 100 år.  

 

För att i alla fall nämna den allvarliga brottsgruppen med mord och dödsfall kan det påpekas 

att den stadigt legat förhållandevis lågt med siffrorna 2, 5, 1 i de olika perioderna av 

undersökningen. Sen finns det också vissa brott som faktiskt inte har något brott i en av de tre 

grupperna som undersökts men som finns med i de två andra. De flesta av dessa har dock 

enbart ett fåtal brott registrerade inom sin kategori. Två grupper har dock kommit att växa sig 

ganska starka från det att de inte alls hade funnits med under den första perioden. De två 

brottskategorierna är arvsfrågor och köp/bytesfrågor. Arv hade en utveckling på 0, 5, 22 

medan köp/byte noterade en stor ökning med följande siffror: 0, 20, 32. 

 

Av de mindre brotten som knappt finns noterade är väl tidelag och svedjande de som är av 

mest intresse att nämna. Tidelag, d.v.s. sex med djur, för att det i dagens läge är så svårt att 

förstå och försvara och svedjandet för att det har en så stark anknytning till just det finska 

folket eller folket från den östra landshalvan som det då var tal om. Tidelag hade enbart en 

rubricering under period 2 och svedjande också enbart en, denna kom dock under period 3. 

Något som här bör tas i åtanke är att detta är svedjandet i sig som bara har en åtalspunkt. 

Själva svedjandet var i sig en ganska lång och segdragen process. Träden skulle huggas och 

ligga för att torka så att själva svedjandet sen kunde utföras. Vad det gäller nedhuggandet av 

träd så går detta under uttrycket att ”hugga fall” eller ”osynt fall” och har här placerats under 

markfrågor. Detta gör att förarbetet till svedjande kan sägas ha flera åtalspunkter än vad själva 

svedjandet, d.v.s. brännandet, har under de perioder som här har blivit undersökta. Men trots 

detta kan det även tyda på att finnarna hade en mycket god kontroll på svedjandet och att 

motståndet mot detta svedjande inte var så stort i detta område som undersökningen 

behandlar. Dessutom ska det tas i åtanke att det under de perioder som behandlas i det här 

arbetet har skett förändringar även i finnarnas leverne. Den egentliga svedjetiden, som 

finnarna bidrog till när de kom till den västra rikshalvan, är nu över. De har blivit mer bofasta 

och varvar svedjebruket med åkerbruk. Detta gör att de områden som de använder till 
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svedjande är betydligt mindre än de en gång har varit. Detta i sin tur gör givetvis att 

svedjandet sköts under betydligt större kontroll än så varit fallet i gångna tider. Här är en 

betydande förklaring till varför utslaget blivit som det blivit under denna brottsrubricering. 

 

Straffen som utdömdes var oftast böter. Detta var ett straff som genomgående kan ses för alla 

sorters brott. Under period 1 finnes inte mycket beskrivet av vad för straff som hade utdelats 

men de strafformer som finns är alla med böter som utgång. Detta kan väl i och för sig tyda på 

att straffsystemet inte var så utvecklat i den här delen av landet under den perioden som det 

hela gäller. Ju längre fram arbetet framskrider, d.v.s. till period 2 och 3, så kommer också 

straffen att framträda allt tydligare och det kommer också att bli en viss variation på dom, i 

alla fall om allt jämförs med period 1. För att avsluta jämförelsen så bör de straff som brotten 

renderade undersökas och jämföras mellan perioderna precis som skett vad det gäller brottets 

art och frekvens. Vad det gäller period 1 så var alla straff som delades ut pengarelaterade vare 

sig det var till för eller nackdel för finnen. Vad det gäller nackdelarna så var det 

bötesbestraffning från allt vad det gäller markbrott till lönskaläge. Vad det gäller det 

sistnämnda kunde även underhåll för eventuellt barn hamna på den åtalades skuldkonto. Till 

finnens fördel så fanns det även pengar att hämta som blev dessa tilldömda, här gällde det bl.a 

kategorin ”ej utbetalad lön” som senare alltså kom att betalas men även böter från annan 

person till finnen för att denne blivit misshandlad. Så som sagt var alla brott under period 1 

endast ekonomiskt relaterade. 

 

Period 2 blir annorlunda vad det gäller bestraffningar om en jämförelse med period 1 sker. 

Det är mestadels böter som gäller men det börjar även att dyka upp bestraffningar som är av 

det mer kroppsliga slaget. Osynt fall och stöld eller rån bestraffas med gatlopp medan den 

skyldige även kunde hamna i den s.k. stocken om det gällde exempelvis fylleri. Så böter är det 

dominerande men kroppsliga bestraffningar existerar nu i alla fall till skillnad mot period 1.  

 

Period 3 kan med fördel liknas med period 2. Den skillnad som råder dessa två emellan är att 

det kommit in kyrkoplikt som bestraffning och att de fysiska bestraffningar till viss del har 

ändrat form. I princip kan sägas att misshandel blir en bestraffningsform, med slag m.m. 

Dessutom ser samhället sin chans att utnyttja den straffade till sin egen fördel som arbetskraft. 

I det fall som tas upp här gäller det hela ett kyrkobygge där den bestraffade var tvungen att 

närvara och ställa sin styrka till förfogande. 
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Så sammanfattningsvis kan sägas att brotten ökade kontinuerligt från period 1 till 3, detta med 

en ganska radikal ökning speciellt från period 1 till 2. De brott som var i topp antalsmässigt 

sett stämde ganska väl överens mellan de tre olika perioderna. Det fanns ett fåtal undantag 

och det var bl.a. arv och köp/byte som dök upp först under period 2 och placerade sig på en 

framskjuten plats vad det gäller antal brott. Sen fanns det även de som sjönk från period 2 till 

3 även om de var få. Här kan nämnas lönskaläge och jakt/fiskebrott. Svedjandet som till stor 

del var en finsk angelägenhet hade enbart ett svedjefall genom samtliga perioder vilket 

möjligtvis kan ses som lite överraskande. Förklaring till detta var att förarbetet till svedjande 

har infogats under markfrågor då det inte hade med den slutgiltiga svedjeprocessen att göra. 

Med förarbetet menar jag bl.a. fall och osynt fall där själva huggandet av träd gjordes m.m. 

Vad det gäller bestraffningar så är det trots allt böter och betalningar, d.v.s. ekonomiska 

bestraffningar som är klart dominerande. Under period 2 och 3 kommer det in fysiska 

bestraffningar men dessa är i klar minoritet och kommer bl.a. in i vissa fall där det inte finns 

förutsättningar för en ekonomisk lösning. Så det skedde på alla de tre områdena förändringar 

på många sätt.   
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5 Eventuella förklaringsmodeller 

 

Under denna rubrik kommer det att tas upp eventuella förklaringar till de förändringar som 

har skett över tid. Dessa förklaringar kommer inte att råda som gällande men kommer att ge 

olika vinklingar till varför resultatet trots allt blev som det blev. Detta kan ge läsaren råd eller 

tips vid eventuella vidare efterforskningar inom ämnet eller också enbart väcka funderingar 

som kan vara givande för förståelse för arbetet och tiden det utspelar sig på. 

  

Generella och specifika orsaker: Här kan man söka efter specifika orsaker som exempelvis 

förändringar i rättsväsendet vad det gäller lagar eller liknande. Nyinförda lagar borde absolut 

påverka brottsligheten och bestraffningar. En sak som gör att det inte finns ett enda dödsstraff 

registrerat under den här perioden bland finnarna kan bero på det faktum att det under 1600-

talet började att dyka upp institutioner som började likna fängelser och det började även att 

förespråkas mer kroppsliga, d.v.s. fysiska bestraffningar.101 Detta kan också eventuellt tyda på 

en annan syn på människans värde i allmänhet. Detta inte minst i och med att de fysiska 

straffen ökar under de två sista perioderna, alltså runt 1700-talets början, som påvisats i 

arbetet. Tankarna kanske börjar dyka upp att det kan vara värt att utnyttja den åtalade istället 

för att ta livet av densamme. 

 

Geografiska orsaker: Kunde det bero på vart i landet folket var bosatta, hur de sedan kom att 

behandlas av statsmakten? Vad berodde detta i så fall på? Givetvis kan det, om brotten 

studeras, vara beroende på vart man bodde. Om en ökad inflyttning, som givetvis skedde 

mellan de undersökta perioderna, skedde så ökar också folktätheten och därmed också 

brottens antal. Det blir mindre frihet och utrymme i området. Detta medför troligen också att 

staten i sin tur kommer med mer statlig kontroll eftersom området kan ge inkomster som förut 

inte var möjliga, d.v.s. skatter av olika art och liknande avgifter. Givetvis kan just det faktum 

att markfrågorna dominerat så mycket vara beroende av geografiska faktum. Det hela kan 

mycket troligt bero på att finnarnas svedjande krävde stora arealer och byte av mark 

emellanåt. Detta kan givetvis ha setts med icke blida ögon av folk i trakten vars mark 

eventuellt kan ha blivit berört av detta levnadssätt. 

 

                                                
101 http://www.algonet.se/~hogman/slbrott.htm. 
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Att finnarna i området har blivit tolererade på ett så pass bra sätt kan eventuellt bero på att de, 

som tidigare påpekats, är andra generationens finnar i västra rikshalvan när de väl nått till det 

område som ingår i undersökningen. Detta kan i sin tur medföra att de som kom hit hade tagit 

till sig en levnadsstil som till viss del var mer som västsvenskens i allmänhet. Det kan även 

vara så att västsvensken också tagit del av levnadssättet som spridits från den östra rikshalvan. 

Detta gör att problem som funnits förr inte alls finns nu i och med den ökade förståelse som 

har uppstått från båda håll. 

 

Om geografiska orsaker granskas på ett annat sätt kan det ganska säkert också fastslås att det 

oländiga landskapet med dåliga kommunikationer m.m. gjorde att mindre brott inte anmäldes 

och även inte utreddes i samma utsträckning i de perifera områdena till skillnad från vad som 

var som var fallet i exempelvis storstadsområdena. Det var i gemen svårt att ta sig till området 

och även från. Dessutom ökade givetvis förutsättningarna för en brottsling att hålla sig undan 

i sådana områden. 

 

Tingets och hovrättens syn: Kunde tinget och hovrätten skilja sig i sin bedömning? Vad var 

det i så fall som gjorde detta möjligt och varför skedde detta. Tinget kunde ha en annan syn på 

brott som inte var så vanliga på landsbygden. Är brott ovanliga kanske de ses som värre än 

om de förekommer frekvent? Detta kunde eventuellt innebära att ett brott som blivit hårt 

bedömt på tinget senare bara sågs som vardagsmat i hovrätten. Som man läst i redovisningen 

av de olika brotten så fanns det också fall där tinget ansåg att den som stog till svars var 

oskyldig. Trots detta kunde det hända att denne blev skickad vidare till hovrätten. Nu kan en 

jämförelse av deras bedömning inte göras här tack vare arbetets avgränsningar. Något som i 

alla fall kan sägas i ämnet är att det vanligtvis var så att tinget var mer hårdför och ofta dömde 

efter den gammaltestamentsliga lagen, d.v.s. öga för öga, tand för tand och att hovrätten oftast 

hade en klart mildare syn på brottsligheten i allmänhet. 

 

Hovrätten, d.v.s. Svea hovrätt, kom fram 1614 och var oftast inte första instans för folket på 

landsbygden. Den var till för att övervaka de lägre domstolarna och kom också att användas i 

svårare fall, då som första instans. Detta kunde vara fall som berörde adeln eller extra grova 

brott som exempelvis landsförräderi eller liknande.102 

 

                                                
102 http://www.algonet.se/~hogman/slbrott.htm. 
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Människosyn: Hur var samhällsklimatet vad det gäller människosynen? Hade det skett några 

förändringar i samhället som kan förklara förändringar som har skett inom synen på brott. Det 

kanske var en annan handling att bete sig illa mot en bonde i jämförelse med en högre stående 

i samhället? Trots att det kanske inte finns total likhet inför lagen idag heller så var det 

säkerligen än värre på den tiden. En rik man kunde säkert tala för sig på ett annat sätt för att 

inte tala om hur många denne kunde få att vittna till sin fördel. Dessa kunde sen i sin tur få 

fördelar av att ha betett sig på detta sätt. Samma sak kan eventuellt ha medfört att tjänstefolk 

som pigor m.m. inte vågade anmäla husbonden vid eventuella övergrepp. Detta kan förklara 

att det t.ex. inte finns en enda våldtäkt registrerad i registret.  

 

Äganderätt: Inom vissa brott kan eventuellt äganderätten varit avgörande. Vad gällde 

angående ägande? Vilka hade rätt att äga saker och hur kunde folket bevisa sitt ägandeskap? 

Räknades det som ett brott att ta något från grannens mark? Själva bevisningen var inte alls 

lika lätt på den tiden som idag. Inte minst eftersom det var andra värderingar, det var saker 

som gav liv och överlevnad som betydde något. Detta kunde innebära bl.a. virke eller annat 

som växte på ens egen mark. Det var inte så lätt att bevisa att det som krävdes tillbaka kom 

från ens egna ägor. Dessutom var köpen inte lika noga registrerade som idag. Detta kunde i 

sin tur göra att det blev problem med bevisning av betalning m.m. Allt var så mera riskabelt 

när ett köp togs i beaktande. 
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6 Egna slutsatser 

 

Under arbetets gång så märks ganska tydligt vad som har varit centralt i finnarnas liv och vad 

de uppskattade med livet. Detta tror jag även kan synas i de resultat som har framkommit vad 

det gäller deras delaktighet i brottslighet under den undersökta perioden. Finnarnas liv 

kretsade i mångt och mycket kring marken. Marken var central för att de över huvud taget 

skulle kunna försörja sig och sina familjer. Dessutom kan det påpekas att marken i princip är 

den största anledningen till att migrationen startade från den östra till den västra rikshalvan. 

Trångboddhet och markbrist var en av de centrala förklaringarna till att det inte fanns 

utrymme för alla finnar att överleva i den östra rikshalvan. Om detta tas i åtanke så är det inte 

så underligt att det är markfrågor som är de dominerande brottsrubriceringarna rakt igenom de 

tre perioderna. Finnen kan sägas leva på och för marken.  

 

Svedjandet var en del av deras levnadsstil. Att svedjandet knappt finns upptaget bland 

rubriceringarna kan ha flera olika orsaker. En sak som har fått bort svedjandet från 

brottsstatistiken är det faktum att förarbetet till själva svedjandet är upptaget under 

markfrågor. Detta p.g.a. att det handlade om huggande av skog m.m. där man tagit sig frihet 

utan lov. Själva brännandet var det alltså inte så mycket klagomål på. För att finna övriga 

orsaker till att svedjandet inte är så frekvent så är det enligt mig de två viktigaste som följer: 

Finnarna hade mer och mer blivit bosatta och svedjandet hade minskat i omfång. Detta gjorde 

att västsvensken inte ansåg det svedjande, som trots allt nu skedde i liten skala, som alltför 

störande. Den andra orsaken tror jag är att marken trots allt är den centrala punkten, så även i 

svedjandet. Om finnen svedjade på sin mark var en sak men när det krävdes mer mark, d.v.s. 

att svedjandet gick ut över grannskapet, då blev det trubbel. Detta, plus att allt huggande av 

fall ingick i markfrågorna, gjorde att markfrågorna totalt kom att överskugga svedjandet och 

även alla andra områden på brottsrubriceringen.  

 

Att brotten ständigt ökade inom området är inte alls underligt. Rättsväsendet utvecklades 

troligen kontinuerligt vilket gjorde att brottslighet allt mer kontrollerades. Detta tillsammans 

med att området alltmer kom att befolkas är viktiga punkter i den ökande brottsligheten. Den 

ökande befolkning påverkar på flera olika sätt. Tätare mellan folk i en byggd gör givetvis att 

riskerna ökar att de ska drabba samman på något vis, särskilt då om det är marken som är i 

blickfånget. Dessutom borde staten och de styrande bli allt mer benägna att få kontroll över 

området om det är mer tätbebyggt än det förr hade varit. Detta gör i sin tur att 
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kommunikationerna bör ha ökat med det omtalade området, då får även lagens arm sitt 

område vidgat vilket bör ha gjort att de fick allt större kontroll. Kommunikationernas ökade 

utbredning kan även ha påverkat gemene man och deras vilja att rapportera eventuella brott. 

Med detta menar jag att om det inte fanns kommunikationer med de mer bebyggda delarna av 

riket kan det ha setts som ett alltför stort projekt att över huvud taget försöka att få sin rätt 

prövad i olika brottsmål eftersom lagen var svår att nå. Men i och med att kommunikationerna 

ökar så ökar även kontakten mellan gemene man och stat vilket gör att människorna på 

landsbygden även fick sin röst hörd vad det gäller exempelvis brottsligheten. 

 

Det kan ses att bl.a. arvsfrågor har ökat. Detta kan bl.a. tyda på två saker. Folk i gemen har 

blivit mer medvetna, eller giriga, vad det gäller arv och dess betydelse. Även ekonomiska 

frågor ökar under perioden. Men arvet kan också tyda på en annan sorts människosyn, man är 

mera mån om det som tillhört ens nära och kära. Människosynens förändringar syns även den 

om straffen betraktas. Under period 2, 1690-1700, och period 3, 1730-1740, börjar fysiska 

straff att få tillträde bland de annars totalt dominerande bötesstraffen. Detta kan ha med en 

förändrad människosyn att göra, även om det är svårt att bedöma. Att böterna annars var 

dominerande tror jag har med att göra att den som var drabbad av brottet oftast var i ganska 

stort behov av den ekonomiska ersättning som väntade, det var trots allt ganska så fattiga 

människor som bodde i de områden vi talar om i det här arbetet. Under period 3 kan också 

märkas att det kom fram avskräckande straff såsom kyrkoplikt m.m. Detta kan tyda på att 

kristendomen har haft sin frammarsch i området. Detta kan också ha varit i takt med att 

centralmakten noterat den alltmer utspridda bebyggelsen i området. Det finns t.ex. fysiska 

bestraffningar där den dömde fick hjälpa till vid kyrkobygge, här är ett tydligt tecken på att 

kristendomen hade en ganska central plats i samhället. 

 

För att beakta det förhållandevis låga antalet brott av våldsam art såsom mord, dödsfall och 

misshandel så kan det bero på ett flertal orsaker. Frågan är vilka brott det var värt att över 

huvud taget anmäla. Var synen på exempelvis misshandel densamma som idag? Det kanske 

inte alls var en så stor sak, det kanske var knytnävarna som till stor del fick lösa tvister som 

uppstod över småsaker. En annan fråga är hur lätt, eller svårt, det var att få tag på 

ordningsmakten, det kanske inte var värt besväret att åka flera mil för att göra en anmälan 

som sedan kanske bara skulle slå ut fel. Men det är såna saker som det bara kan spekuleras 

om. Det verkar dessutom ha varit ett ganska så gott samspel mellan de som kom från den 

östra delen och de som kom från den västra delen av riket. Med detta i beaktande så kanske 
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det inte är så underligt att det inte förekom så många brott av den här karaktären. För även om 

det skedde en folkökning i dessa områden så var det knappast tätbefolkat med dagens mått 

mätt. 
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7 Slutlig sammanfattning 

 

När arbetet startades upp så fanns det många funderingar. Jag beslutade mig för att söka i 

domböckerna för att få fram svaren på följande frågor: Har brottsfrekvensen ändrats under 

den tid som har undersökts? Har brottskategorierna ändrats? Hur har straffen förändrats för de 

som dömts? Dessa frågor tillsammans skulle ge mig svaret på om det hade skett någon 

betydande förändring över tid mellan 1650 och 1740. Det är trots allt en tidsperiod på ca. 100 

år som har behandlats här. 

 

Svaret som jag kom fram till var att det hade skett förändringar inom alla dessa områden. 

Brottsfrekvensen i sig hade ökat ganska så drastiskt från de olika perioderna. Från att ha varit 

väldigt blygsam så ökade frekvensen och kom att bli ganska påtaglig under perioderna 1690-

1700 och 1730-1740. Första perioden, 1650-1660 var den finska brottsligheten , eller brott där 

finnar var inblandade, obetydlig. 

 

Straffen som utdömdes för de olika brotten hade också ändrat art. Bötesstraffen var givetvis 

närvarande under alla perioder men en dragning åt fysiska straff, d.v.s. kroppsstraff, 

framträder alltmer ju längre tiden går. Ett annat tänkande verkar ha frammanats i samhället. 

Om det gäller en ny människosyn, d.v.s. människans värde och liknande, eller om brotten ökat 

så att staten såg en vinning i att använda sig av den arbetskraft som trots allt fanns i den här 

kategorin är svårt att säga. Kyrkan finns också med i bilden och framhäver sin position bl.a. 

genom att brottens art inte sällan ses som svårare när det drabbar den kyrkliga världen. Men 

en förändring inom straffen kan absolut ses i denna studie även om grunden är kvar, d.v.s. 

bötesstraffen. 

 

Brottens art har över tid givetvis ändrats men de brott som ligger i toppen av brottsstatistiken 

har ofta ungefär samma karaktär i alla de tre perioderna som behandlats. Det intressantaste 

som kan slås fast är att finnarna är väldigt beroende av marken. Markfrågor ligger ständigt i 

topp och detta är ett tydligt tecken på finnens livsstil och karaktär. När finnen kom till västra 

rikshalvan så var det marken som gjorde att överlevnad var en möjlighet över huvud taget. 

Utan marken hade själva livsstilen inte varit den samma för finnen. Så att markfrågorna är i 

topp är inte så underligt. Sen finns det brott som kommer och går i och med att samhället 

förändras och troligtvis också i samband med att samhällets värderingar förändras. Detta 

borde i alla fall ligga till grund för vad som prioriteras bland folket. När brottens art studeras 
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får läsaren också en klar påminnelse om historiens kanske mest springande punkt, att man 

måste ha i åtanke vilken tid det är man studerar. Det går inte att med vår tids värderingar 

försöka att döma den tidens människor för deras handlingar för 300-400 år sedan. Historien är 

som sagt historia. Man måste alltid ha tidsaspekten i bakhuvudet när ett historiskt arbete 

studeras. 

 

Så slutligen kan det fastslås att brottsligheten har förändrats på alla punkter som jag valt att 

studera. Så under de 100 åren har verkligen finnarnas brottslighet förändrats ganska rejält. 

Detta beroende på ett flertal orsaker som: tätare befolkning, större kontroll i området och ett 

bättre rättssystem. Men det har också troligen förändrats till det positiva på det sättet att folk 

från den västra och den östra rikshalvan har fått allt mer förståelse för varandra och kanske 

tagit till sig det bästa av båda kulturerna. Men att förändringar har skett är det ingen som helst 

tvekan om.  
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