
VILL DU STÖDJA OSS 

i vårt arbete med att rädda och bevara en värdefull, och delvis oersättlig, del av  

vår hembygds historia och vårt skogsfinska kulturarv! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Finnmarkens Hembygdsförening/Kroktorp  



Föreningen 

På 1930-talet startades en hembygdsgrupp inom Blåbandsföreningen i Sågen och redan tidigt väcktes 

frågan om bildande av en hembygdsförening. Det tog dock fram till 1951 innan Finnmarkens 

Hembygdsförening/Kroktorp bildades. 

Vi är en hembygdsförening som arbetar för att bevara och levandegöra vårt skogsfinska kulturarv, vår 

hembygds historia och för att vår förening och hembygdsgård ska bli en fin mötesplats för alla 

generationer. 

 

Verksamhet & Evenemang 

Ett av våra traditionella evenemang är Mottifesten, som på vår Finnmark sedan 30-talet har sitt ursprung i 

hembygdsfester. Festen har sitt namn efter den skogsfinska maträtten motti, som då serveras på vår 

hembygdsgård. 

Vid evenemang på hembygdsgården, hålls våra byggnader öppna för besökare och efter önskemål även 

guidade visningar av byggnader och föremål. 

Inom hembygdsföreningen har vi många framtidsplaner. Dels kring nya aktiviteter att tillföra vid sidan om 

våra traditionella evenemang, men också att arbeta mer riktat även mot barn och ungdom, för att låta alla 

generationer få en möjlighet att mötas i hembygdens historia och framtid. 

 

Vår Finnmark 

Västra Dalarnas Finnmark består av en obruten Finnbygd alltifrån Grangärde Finnmark till Malungs 

Finnmark och utgör tillsammans med fortsättningen in i östra Värmland och Västmanland Skandinaviens 

största sammanhängande finnbosättningsområde. 

I Vansbro kommun är Nås Finnmark den äldsta, där kolonisationen tog fart redan på 1620-talet. Några 

tiotal år senare kom skogsfinnarna till Äppelbo och Järna Finnmark. Skogsfinnarna förde med sig den egna 

kulturen i språk, byggnadstraditioner samt maträtter. Än idag finns spåren kvar i form av finska ortnamn, 

övergivna byar, rökstugor, bastur och rior samt mattraditioner som motti ute i de olika finnskogsområdena. 

 

Vår Hembygdsgård i Kroktorp 

Hembygdsgården invigdes 1952 och består av ditflyttade byggnader från närliggande byar.  

Den är unik i sitt slag, som den enda i Sverige med samtliga tre skogsfinska karaktärsbyggnader, rökpörte, 

rökbastu och ria. 

Under åren har byggnader tillkommit och på gårdstunet finns idag nio byggnader: rökpörte, rökbastu, ria, 

stolpbod, soldattorp, eldpallkoja, servering, kiosk och en scen. 

Dessa byggnader är nu i stort behov takrenovering för att rädda och bevara en värdefull, och delvis 

oersättlig, del av vår hembygds historia och vårt skogsfinska kulturarv. 

Genom att arbeta vidare för att vårda och på olika vis tillgängliggöra detta fina arv, för alla generationer, 

bidrar vi till att kunskapen om och känslan för vår hembygds historia och vårt skogsfinska kulturarv får en 

möjlighet att leva vidare i framtiden. 

En byggnadsantikvarie från Dalarnas Museum har bedömt våra äldre byggnader ha höga kulturvärden, 

varav de skogsfinska har bedömts ha mycket höga kulturhistoriska värden. 

Under vårt renoveringsprojekt kommer hembygdsföreningen vara så delaktiga vi kan, för att hålla 

kostnaderna så låga som möjligt. Vår förhoppning är dock att delvis finna möjlighet att anlita ett företag 

med specialkompetens och god erfarenhet av äldre byggnadshantverk och byggnadsvård, för att 

säkerställa att våra värdefulla byggnader får så god vård som möjligt.  



Inför detta renoveringsprojekt kommer vi att ansöka om Landsbygdsutvecklingsstöd, Länsstyrelsen 

Dalarna. Även Om ett stöd beviljas, kommer vi själva att behöva stå för en del av den totala kostnaden, en 

kostnad som för oss som ideell förening skulle bli oerhört svår. 

Det är för oss som för många andra föreningar, att våra intäktsbortfall med anledning av Covid-19 gett en 

Stor påverkan på vår verksamhet. Det skulle vara av oerhört stort värde om Du skulle vilja vara med och 

stödja hembygdsföreningen i vårt renoveringsarbete. 

 

Alla gåvor av både större och mindre belopp tas Tacksamt emot! 

Finnmarkens Hembygdsförening/Kroktorps bankgiro: 5887-2722 

Swishnummer: 123 326 24 74 

Märk inbetalningen med "Gåva Hembygdsgården", samt uppge vem som lämnar gåvan. 

Du som sponsor kommer att lyftas fram på både vår hemsida och Facebook, samt synliggöras vid vår 

hembygdsgård i Kroktorp. 

 

Som sponsor för Finnmarkens Hembygdsförening/Kroktorp skulle Du stödja vårt arbete i att rädda och 

bevara våra kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Detta för att möjliggöra vårt fortsatta arbete med att 

värna om och levandegöra vårt skogsfinska kulturarv, vår hembygds historia och för att vår hembygdsgård 

ska bli en fin mötesplats för alla generationer! 

 

Vänliga Hälsningar 

 

Matilda Olsson, Ordförande, Finnmarkens Hembygdsförening/Kroktorp 

E-post: finnmarken.matilda@gmail.com 

Mobil: 073 848 40 42 

Adress: Liljas Hol 9, 786 72 Dala-Järna 
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