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S
å småningom hamnar många av Skan

sens besökare på Finngården. Denna 

gård ligger i utkanten av ett område 

med syd- och mellansvenska kulturhistoris

ka miljöer och gränsar mot nordiska djur. 

Anläggningen omringas av en gärdesgård 

och dess placering i sluttningen bakom tor

net Bredablick skapar en sorts oas. Gården 

i sig utgörs av fem byggnader med olika 

bakgrund: en rökbastu, en rökstuga med 

tillhörande kokhus samt en loge med lada, 

alla från Lekvattnets socken i Värmland, för

värvade 1902-1904. Därtill finns en stolpbod 

från Gräsmarks socken. De flyttades alla till 

Skansen för att representera den särpräg

lade skogsfinska kultur som kännetecknade 

finnmarkerna i mellersta Sverige.

Här finns en berättelse om folkförflyttning

ar och om att representera en minoritet att 

ta fasta på. Vi kan peka på finnarnas kolonisa

tion av de mellansvenska skogarna på 1500- 

och löOO-talen och därmed framhålla de 

politiska och sociala villkoren för svedjebru

kande bönder i mellersta Finland. Vid samma 

tid uppmuntrade myndigheterna nyodlingar i 

gränslandet mellan Sverige och Norge, vilket 

ledde till en omfattande migration från öster 

till väster.

Samtidigt riskerar en sådan berättelse att 

bli splittrad. I husen finns få originalföremål 

och byggnaderna bildar ingen naturlig hel

het. De är intressanta var för sig men utgör 

ingen typisk finngård. Det saknas exempelvis

ladugård och de befintliga husen represente

rar olika skeden, olika sociala skikt och skilda 

ekologiska förutsättningar. För att motsvara 

kraven på en fullt fungerande Skansenmiljö 

skulle Finngården behöva en omgestaltning 

med en användbar berättelse och en idé som 

går att använda i modern museipedagogik.

Anläggningens placering erbjuder dock 

möjligheter till olika andra pedagogiska ak

tiviteter som vi har funnit utvecklingsbara. 

Brister eller luckor fyller vi med kreativitet 

och skapar en framgångsrik verksamhet på 

egna villkor. Just det faktum att man kan 

stanna till en stund gör att barnen kan ges 

möjligheter att pröva på olika praktiska mo

ment. Våra redskap är de enklast tänkbara: 

en näverbit eller lite ull i handen som gör att 

barnen lyssnar. De får känna på och skapa 

med materialet. Sedan sommaren 2007 har 

vi också haft en »hjälpa till«-verksamhet, där 

vi har arbetat med ylleåtervinning, vilket har 

gett oss bra redskap att reflektera kring håll

barhet och resursslöseri. Denna verksamhet 

skapar fina möten mellan generationer. Trots 

alla luckor i platsens historik ger Finngården 

på så vis ändå möjlighet att samtala om att 

människor alltid har flyttat på sig och om att 

migrationen mellan den finska och svenska 

rikshalvan varit en liten del i ett större helt 

som kan kallas människans historia.

OSVA OLSEN är museipedagog på Skansen.
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