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Det var inte lätt att vara bonde i östra 
Finland på 1500-talet. Skörden slog ofta 
fel, området var överbefolkat och många 
finnar tvångsrekryterades till den svenska 
hären för att kriga mot Ryssland.  Miss-
nöjet var stort. Hertig Karls (sedermera 
Karl IX) erbjudande om sex skattefria år 
för den som slog sig ner i de mellansven-
ska ödemarkerna framstod därför som 
lockande. Under ett 40-tal år i början av 
1600-talet flyttade tusentals skogsfinnar, 
till stor del från Savolax, till de svenska 
skogsbygderna. I detta sammanhang ska 
inte glömmas att Finland och Sverige var 
samma land under denna tid.

De områden där skogsfinnarna slog sig 
ner (långt utanför Hertig Karls hertig-
döme) kom att kallas finnmarker. Dessa 
finns utspridda från södra Lappland i norr 
ända ned till Tiveden i söder, samt över 
hela Mellansverige och långt in i Norge. 

I Dalarna finns finnmarker i bland annat 
Orsa, Malung, Rättvik, Nås och Gran-
gärde. Gårdarna i denna folder hör till 
Grangärde och Säfsnäs (tidigare Södra 
Nås) finnmarker.

Hit kom skogsfinnarna främst under 
1600-talets tre första decennier. Barn och 
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barnbarnsbarn fortsatte däremot att röja 
upp till nya torp, så finnbosättningarna 
ökade även efter denna period. Kulturella 
traditioner som byggnadsskick och språk 
bevarades på många ställen långt efter det 
att de första skogsfinnarna flyttade hit.

Skogsfinnarna från Savolax med omnejd 
var specialiserade på svedjebruk och 
därför duktiga på att odla upp skogsmark. 
Det var ett av skälen till att de uppmunt-
rades att flytta till ödemarkerna i Mellan-
Sverige. Svedjebruk innebar att skogsmark 
brändes med jämna mellanrum för att 
sedan odla säd under några år. Samma 
mark kunde svedjas igen först efter 30-40 
år, så svedjebruket krävde stora arealer. 
Staten tyckte snart, efter påtryckningar 
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från bergsmän, att skogen istället behöv-
des till gruvdrift. Svedjeförbud infördes 
stegvis för att 1647 omfatta hela landet. 
Skattelättnaderna upphörde också. Med 
detta upphörde också intresset att flytta 
från östra Finland.

Mycket arbete att göra åker av skog
En svedja börjar med att träden fälls och 
får ligga och torka i ett till två år. Svedjan 
bränns sedan och i askan sås en särskild 
sorts råg, svedjeråg. Första skörden tas 
först året därpå, alltså 3-4 år efter att 
skogen fälldes, så svedjeodling krävde 
god planering. Svedjerågen växer i stora 
höga tuvor och kunde ofta skördas två 
år i följd. Ett korn kunde ge hundrafalt 
tillbaka.

Efter rågskörden fick gräs växa till hö och 
senare betades marken och så småningom 
växte skogen upp. Bra slåttermarker fort-

satte dock att brukas som äng. Med sved-
jeförbudet stenröjdes de bästa markerna 
närmast gården till åkrar. Ibland flyttades 
också gården till gamla svedjor med bättre 
förutsättningar. De äldsta åkrarna är små 
och ligger nära gården insprängda i den 
omgivande ängsmarken. I sluttningar 
syns de genom åkerhak i övre delen 
och en terrass i nedre, då jorden flyttats 
nedåt i sluttningen av upprepad plöjning. 
Mängden röjningsrösen och stenmurar på 
många platser vittnar om hur svårt det var 
att få odlingsmark.

Slåtterängar hem för ovanliga arter
Betet på de gamla svedjorna gjorde san-
nolikt att skogen växte upp långsamt och 
att gläntor skapades. Tillsammans med 
ängarna och det fasta åkerbruket utveck-
lades en mosaik av åkrar och slåtterängar 
som sträckte sig ut i de glesa, betade 
utmarksskogarna. En stor del av vinter-
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Mäki el. mack = berg

Lamp el. lamm = tjärn

Porrå  = bäck

Så el. so = myr 

Rata  = sälg

Vatta  = hallon

Hauki  = gädda

fodret hämtades också från slåttermyrar. 
Brukandet gav en variationsrik miljö där 
många arter som är knutna till ängen och 
betesmarken kunde hitta sin plats. Arter 
som idag bara finns kvar på de få ställen 
där slåtterängarna och betesmarkerna 
fortfarande sköts. Så är fallet med flera av 
platserna i denna folder där du finner en 
artrikredom utöver det vanliga.

Få platser hade namngivits innan finnarna 
koloniserade skogarna. Finnskogarna 
är därför fulla av finskklingande namn 
på tjärnar, slåttermyrar och svedjor som 
var viktiga för dem. I sydvästra Dalarna 
har dock mång av namnen översatts till 
svenska helt eller delvis. Palahöjden och 
Nittkvarn (där Holmtjärn ligger) är två 
exempel. Pala betyder bränd svedja och 
nitt eller nitty betyder slåttermyr. Nam-
nen berättar en del om finnarnas liv och 
är en tydlig länk till områdets historia. 
I faktarutan finns några fler exempel på 
namn i geografin.

Unik bebyggelse
Till skillnad från gamla svenska gårdar 
och byar med sitt täta gytter av hus känns 
finngårdens byggnader nästan slumpartat 
utspridda. Men det finns en tanke bakom 
placeringen. Odlingsbar jord var värdefull 
så där byggdes inget och förvaringsbygg-
nader skulle ligga långt från byggnader 
där man eldade. Boningshuset var en 
rökstuga, ibland nämnt som pörte, ett 
slags enrumshus utan fönster. Rummet 
domineras av en stor ugn. Röken samla-
des uppe vid taket för att bevara värmen 
och reglerades med en lucka i taket och 
dragluckor i en av väggarna.

Efter någon generation blev även svensk-
stugan vanlig genom en kombination 
av den skogsfinska och svenska bygg-
nadstraditionen. Svenskstugan sitter ofta 
ihop med rökstugan, skild av en farstu. I 
svenskstugan finns spis med murad skor-
sten och fönster. Även senare uppförda 
rökstugor fick ibland fönster.

En annan unik byggnad var den höga och 
fyrkantiga rian som användes för att tina 
upp och torka säden innan den kunde 
tröskas. Detta var nödvändigt eftersom 
det redan var vinter när rågen kördes hem 
från åkrarna. Vid finngården Skifsen åter-
uppbyggs några av de typiska byggnader-
na. De kan också ses på hembygdsgårdar i 
området, till exempel Finngammelgården 
i Skattlösberg.
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Fältgentianan trivs 
i Gamla Finntorpet
Dagens lantbruk går mer och mer mot stordrift i indu-
striell skala, så det kan vara lätt att glömma hur små de 
flesta bondgårdar var en gång i tiden. Gamla Finntorpets 
boningshus och ladugård är från 50-talet och var en nor-
malstor bondgård då. Några hus minner om äldre tider 
men framförallt är det landskapet som berättar om en 
varsam modernisering där slåtterängarna fått leva kvar. 
Växtligheten är mycket varierad med en mängd olika 
ängstyper. I de torra och friska markerna växer fältgen-
tiana, brudsporre, knägräs, backruta, backnejlika, blå-
suga, slåtterfibbla, låsbräken, rödkämpar och stagg. I de 
fuktigare partierna växer även slåtterblomma, darrgräs, 
hirsstarr och dvärglummer. En rad ängssvampar som 
är beroende av liens slåtter och djurens bete kan också 
påträffas här, bland annat ett tiotal vax- och rödskivlingar 
samt de ovanliga svamparna violett fingersvamp och 
rodnande luktvaxskivling.



7Finnmarker |   

Storslagen utsikt 
vid Markusfallet
Mycket vackert belägen, högt upp på Pundabergets syd-
sida, ligger den gamla finnboplatsen Markusfallet (se bild 
på framsidan). Den översta gården ligger som ett örn-
näste på 350 meters höjd med en storslagen utsikt över 
det omgivande landskapet. Det är en sen bosättning från 
1780-talet men unik då den inte köpts upp av bruket. 
Orsaken är att här drevs en lanthandel, så gården hade 
inga skulder till bruket. I området återfinns många av de 
hotade arter som är knutna till ängar och betesmarker. 
Landskapet har kvar sin ålderdomliga prägel där diken 
och åkerkanter fortfarande sköts på gammalt vis. Floran 
i området är rik med orkidéerna nattviol, tvåblad och 
grönkulla samt darrgräs och jungfrulin. På sensommaren 
växer gott om svamp här, med ett drygt dussintal vax- 
och rödskivlingar som huvudnummer. Här finns också 
de hotade svamparna scharlakansvaxskivling, violett 
fingersvamp och purpurbrun jordtunga.
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Frösaråsen visar 

Högst uppe i en västsluttning, nära 400 meter över havet, ligger den typiska lilla finn-
byn Frösaråsen. Det hör inte till de artrikaste områdena, men här finns många kultur-
lämningar, röjningsrösen, murar och åkerlappar som vittnar om gångna generationers 
liv och slit. Hånbor bröt marken här i slutet av 1600-talet. Och bara folk från det ännu 
stenigare Hån tyckte väl det var värt mödan? Spåren av hur landskapet såg ut under 
1800-talet är fortfarande tydliga vilket kan ses på kartorna ovan. Många strukturer är 
lika och vägen har samma sträckning då som nu. Bland växterna kan nämnas stagg, 
gråfibbla, rödklint, liten blåklocka, gökärt, ormrot, prästkrage och höskallra. Området 
har restaurerats i flera etapper, senast inom projektet Foder & Fägring. Finnleden  
mellan Säfsnäs och Lindesnäs passerar genom området.
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Naturstig berättar om livet i Hån
Högt uppe i en västsluttning på 350 meters höjd ligger Hån. Det är en av de äldsta  
finnbyarna i Säfsnäs-Grangärdeområdet och anlades redan på 1620-talet. På mitten  
av 1800-talet fanns här ett dussintal torp, samt skjutsstation och gästgiveri. Idag är  
den gamla bebyggelsen borta, men det stenbundna landskapet har ändå en gammal-
dags karaktär. Området är naturreservat och en naturstig, med information om Håns 
historia och förekommande växter, löper genom området. Stigen går genom betes- 
hagar, så chansen är stor att stöta på några av betesdjuren. Exempel på växter man  
kan se är ängsviol, liten blåklocka, höskallra, Jungfru Marie nycklar och rundsileshår. 
Hån är också en bra plats för fågelskådning av flyttande fåglar.
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Det blommar mycket 
på vackra Aspfallet
Aspfallet är en liten och ensligt belägen finnbosättning, 
högt uppe på en bergssluttning. Det här är kanske den 
vackraste och bäst bevarade boplatsen i Grangärde finn-
mark. Terrängen är säreget kuperad, med åkerbackar och 
ravinbottnar, omgivna av öppna, glest bevuxna marker. 
Växtlivet är rikt varierat med arter som slåtterfibbla, 
stagg, darrgräs, mattlummer, kärrfibbla, knaggelstarr och 
slåtterblomma. På sensommaren växer en hel del svampar 
knutna till betesmarkerna, som flertalet vaxskivlingar. 
Med lite tur kan du hitta de sällsynta arterna backnop-
ping och svartnande narrmusseron.
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Rödlistade arter 
i Holmtjärn
Holmtjärn är en av Grangärde finnmarks 
största finngårdar och har legat på platsen 
sedan 1690-talet. Kring det lilla torpet 
finns ett vackert och småkuperat, öppet 
landskap med björkhagar och smååkrar. 
En bäck slingrar fram genom området 
och man kan se rester av en gammal 
kvarndamm. I markerna växer ovanliga 
ängssvampar som honungsvaxskivling, 
hårig jordtunga och den hotade och 
rödlistade backnoppingen. Växterna är 
de typiska för finnmarkens ängar och be-
tesmarker med blåsuga, darrgräs, gökärt, 
ormrot, vårbrodd och stagg.
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byggs i Skifsen
I Skifsen, cirka 7 kilometer söder om Fredriksberg, pågår ett helt unikt, långsiktigt 
och ideellt arbete med att bygga upp en finngård som den kunde se ut på 1750-talet. 
Platsen är en av de sex första boplatserna i Säfsen som skogsfinnarna valde att slå sig ner 
på omkring 1620. Sedan dess har platsen varit bebodd fram till mitten av 1940-talet då 
gårdarna revs och marken planterades med gran.

Föreningen Skifsens vänner arbetar med att uppföra de typiska skogsfinska karaktärs-
byggnaderna rökbastu, pörte och ria men även andra gårdsbyggnader som hör till en 
finngård. En del av markerna som öppnats har svedjats och svedjeråg såddes in. Nu 
hålls markerna öppna med slåtter och en del slås med lie. Mer information om Skifsen 
finns på www.skifsen.se.
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Ängarna slås med 
lie i Skattlösberg
I den gamla finnbyn Skattlösberg vandrar du i historiska 
fotspår. Här har diktaren Dan Anderssons fötter trampat 
och hela området är välbevarat och har kvar mycket 
av det gamla utseendet. Slåtterängarna slås fortfarande 
delvis med lie och här frodas fältgentanian och andra 
ovanliga ängsväxter. På sensommaren växer också flertalet 
sällsynta ängssvampar här. För mer information om 
Skattlösberg, se separat folder.

Orkidéer och kalkmark på Palahöjden 
(övre Lövtjärn)

En bit väster om Nittkvarn ligger en samling finngårdar som kallas Palahöjden.  
Gården Övre Lövtjärn anlades i mitten av 1600-talet. Några av slåtter- och betes-
markerna har brukats utan uppehåll sen dess. Området runt Övre Lövtjärn är skyddat 
som Natura 2000. Den artrikaste delen är en fuktäng på kalkrik mark med arter som 
majviva, slåtterblomma, orkidén tvåblad och i kanterna darrgräs och fältgentiana.



Kontakta Länsstyrelsen eller läs mer på 
www.foderochfagring.se

Mer information


