Finnskogsmuseet

Finnskogsmuseet
Finnskogsmuseet vid Bygdegården i Skräddrabo
ligger 2,5 mil söder om Alfta/Edsbyn samt 7,5 mil norr
om Falun. Museet startades 1986 av Finn Rideland
och Maths Östberg. Målsättningen och ambitionen
har varit att samla information och material om
finnbygdsregionerna i Skandinavien.
Finnskogsmuseet i Skräddrabo är idag det enda
tvärskandinaviska med finnbygd som tema.
Museet har en inomhusutställning med närmare 150
föremål, lika många foton samt kartor från de olika
finnbygdsområdena. Materialet sträcker sig från
Tiveden i söder till lappmarken i norr, från de
norrländska kustlandskapen i öster till Norge i väster.
För barnen finns en bok- och lekhörna med eget
”björnidé”. Utomhus kan man ta en spännande tur runt
Trollmors stig.
Finnskogsmuseet har också en av de största
skogsfinska bok- och artikelsamlingarna. I biblioteket
finns c:a 5 000 böcker och häften samt c:a 3 500
småskrifter som behandlar skogsfinnarna. Där finns
även litteratur från och om Finland samt Nya Sverige.
Finnskogsmuseet har också videofilmer om finn
kultur samt musikskivor. I biblioteket finns även en
forskardator med skogsfinskt material.

w w w.fi n n sko g sm u se e t.se
Maths Östberg
Postadress:
Finnskogsmuseet
V Ösavägen 40
822 40 Alfta

Maths Östberg prisad av Gustav Adolf
akademien.

Mobil: 070-566 01 68
E-post: info@finnskogsmuseet.se

Finnskogsmuseet
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Alfta Finnskog var ett av uppmarschområdena för dessa finnar.
De första anlände omkring 1610. Vissa finnfamiljer stannade
kvar och andra fortsatte mot angränsande dalasocknar.
En av finnbosättningarna, Skålsjön, är fortfarande en levande
by. I finnbyn Gullberg brukas stamhemmanet av 14:e generationens ättlingar. Skålsjön och Gullberg är för övrigt klassade
som riksintressen för sina kulturmiljövärden.
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Finnskogsmuseet i Skräddrabo.

Avdelningar med byggnadsskick
och svedjebruk.

Mållångstuga där finnarna drev
gästgiveri.

Fläten

Torpebrevet för Gullberg med
Gustav II Adolfs underskrift.

Museets omfattande bibliotek.

Museets öppettider 12.00-16.00
juni- och augustihelger,
alla dagar i juli och halva augusti.

Finnskogsrikets rökstuga vid Locksjön, Bollnäs Finnskog står ständigt
öppen.

Rökugnen i Locksjöns rökstuga. Det är
den enda rökugnen i Skandinavien där
det är tillåtet för besökare att elda.

Som exempel på rökstuga från
Värmlands finnskog kan nämnas
Ritamäki i Lekvattnets socken som
var bebodd fram till 1964.

Fynden från utgrävningen i Grannäs.

Replika av björnskalletall.

Den geografiska utställningen.

Övriga tider efter överenskommelse.
Maths Östberg
Mobil: 070-566 01 68
E-post: info@finnskogsmuseet.se
Hemsida: www.finnskogsmuseet.se
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Det går även bra att boka mig för kurser eller föreläsningar i
din egen finnbygd. Jag har besökt och studerat de flesta finnbygderna i Skandinavien och kan erbjuda olika föredrag med
finnbygdsanknytning. Väl mött i finnskogen!
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För drygt 400 år sedan invandrade svedjebrukande finnar från
Savolax till granskogsområdena i Skandinavien. Skogsfinnarna
förde med sig det egna byggnadsskicket, språket och kulturen.
Under årens lopp har finnättlingarna blivit “försvenskade”, men
än idag kan vi hitta skogsfinska spår efter byggnader, finska
ortnamn och sägner.
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Finnskogsmuseet hälsar dig välkommen som gäst! Jag ordnar
guidade visningar i museet eller i de omgivande finnmarkerna.
Jag ordnar också skräddarsydda finnskogskurser efter önskemål. Du väljer kurslängd, innehåll och prisläge.
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Finnskogsmuseet väntar på dig!

Alfta Finnskog
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