
 

 

 
 

 



Björkberg 

Björkberg är en av de äldsta finnbosättningarna i Orsa finnmark. Det första 

nedsättningsbrevet är från 1618. Byns namn var då Lehtomäki, vilket betyder 

löv(lund)berget.  

Runt sekelskiftet 1900 hade byn 170 invånare. 

 
Byn ligger i Ljusdals Kommun, Gävleborgs län men i landskapet Dalarna. 

 

 
 

Björkbergs skola 
I Björkberg var skolan i bruk fram till 1942. Sedan 1 oktober 1990 har skolhuset 

varit i byns ägo och använts till aktiviteter som hantverksdagar, musikfester, 
julmarknader och mycket annat. 

 
 

 

 

 



Björkbergs begravningsplats 

 
Stigen upp till Björkbergs begravningsplats. 

 

Begravningsplatsen anlades troligtvis år 1847 då den första gravsättningen där 
skedde. År 1912 höjdes marknivån för att underlätta grävandet. Under 1990-

talets slut togs begravningsplatsen åter i bruk som minneslund och dessförinnan 
skedde den senaste gravsättningen 1932. Dess enda utsmyckning är ett ca 3,5 

meter högt mörkmålat kors.  
Söder om begravningsplatsens grind finns sedan år 2005 en liten minnestavla 

med namn på de personer som vilar i minneslunden. 
Begravningsplatsen ligger ca 100 meter nordväst om vägskälet mitt i byn. Intill 

landsvägen finns på östra sidan en skylt som anger begravningsplatsens läge och 
en gräsklädd gångstig leder dig dit upp.   

 
Text och foto: Ann-Christin Hansson, ur Välkommen till skogskyrkogårdarna i finnmarken, Los-

Hamra församling. 

 

 

 

 

 



Toms 

Byn Toms är en utflyttning från Björkberg. Detta skedde på 1690-talet. Är månne 

detta Sveriges gemytligaste stenröse? 

I Hudisenlatt, vid Storhamrasjön föddes 1876 Sjö-Johan Olsson. Jonas Sima har 

gjort en film om hans spännande livsöde.  

 

 

 

 

Viken har fått sitt namn efter släkten Hudiesentalo som har bott på platsen. 

 

Bäcksvedens öppna hagmark nämns i Värdefull natur i Gävleborg. Denna plats 

kalla i folkmun för ”Grälls” och ligger vid korsningen från väg 715 mot Toms. 

 

 

 

DÖDEN I 

FINNSKOGARNA 

Dokumentärspel om 

finnmarken, dess folk och 

legender 
Producerat för SVT Sundsvall 1991-92 

 



Malungshed 

Voxnan rinner genom vårt område i många forsar med mellanliggande små 
lugnvatten. Älven bildar vid Malungshed sjön Malungen. 

Uppströms Malungen löper det höga åsryggan jämnsides med älven en lämning 
från istiden. 

Under flottningsepoken var Voxnan betydelsefull. Kul sträcka att paddla om man 
är erfaren. 

 

 
 

Lusugnen är ett minne från flottningens tid. Den kan ni besöka strax norr om 
Malungshed.  Ugnen är uppmurad av natursten. När man eldade i ugnen vällde 

det upp rök genom valvet. Uppepå valvet la flottaren sina kläder som på det viset 
vart befriade från ohyran. 

 

 
 

Mondenaho består av 4 gårdar och ligger nordväst om Björkberg efter väg 715. 



Fiske  
Vår bygd tillhör Loos-Hamra Fiskevårdsområde. 

Mer information om fiske hittar du på  
www.loos-hamrafiske.se 

 

 

Här är ett av de nyuppsatta gapskjulen 

 vid Hockalamm strand 

 

Läs mer om oss i byarna Toms, Björkberg och Malungshed på vår hemsida 
www. bjorkbergsbyalag.se 


