Finnerödja hembygdsförening ansökte och fick pengar
till "Kulturarvsarbete och nätverksbildande gällande tidig finsk invandring
till Närke-Tiveden med omnejd".
Projektansökningen
Beskriv kortfattat den huvudsakliga verksamheten och allmänhetens tillgång till
kulturarvet. Beskriv gärna hur organisationen arbetar med frågor som rör
jämställdhet, mångfald och tillgänglighet.
Finnerödja hembygdsförening bildades 1942 och har genom många år arbetat med och
vårdat en stor hembygdsgård med 15 byggnader. Gården är en gammal klockaregård
från 1600-talet. Den är belägen bredvid väg E20 och har sommartid många besökare.
Här finns museer, kaffeservering och loppisförsäljning. Stora högtider som nationaldag
och midsommar firas här. Hembygdsdagar, marknad och annat som byavandringar och
utställningar drar besökare från när och fjärran.
Projektarbete har varit en vanlig företeelse som har lyft intresset för bygden och
föreningen.
Ett arkeologiprojekt ”Tiväga” gjorde grävningar och undersökningar i trakten som har
bidragit till att bl.a historien om tidig järnframställning i norden har lyfts fram i annat
ljus.
Ett projekt ”Hållbara Tivedsbygder” där föreningen var med och skapade ”Ridleder i
Tiveden” www.ridledertiveden.se , gjorde en Bygdeplan och en växtgrupp skapade en
trädgård på hembygdsgården.
Det senaste projektet gäller resandefolket. Föreningen har tillsammans med
länsstyrelsen och länsmuseet Örebro län, bygdens folk och resande från andra orter i
Sverige gjort utgrävningar, karteringar och arkivinventering under flera år. Detta har
resulterat i föreläsningar, utställningar, seminarier och framtagandet av en hel
bosättning kallad ”Krämarstan på Myra”. Den är väl skyltad för enstaka besökare men
man kan även beställa guidning för större grupper.
Samarbete med andra föreningar sker regelbundet. Exempelvis anordnas på gården
tillsammans med Svenska kyrkan och Frikyrkorna i bygden Våffelkvällar med blandad
underhållning för allmänheten. Återkommande besökare är nysvenskar i kommunen.
Ett annat dragplåster till gården har tillkommit då en grupp geocachare har lagt ut
flera geocachar på gården och dess omgivning. Människor som annars bara skulle ha
passerat stannar nu och besöker gården tack vare detta samarbete.
Genom 20-årigt samarbete med nätverket FINNSAM (www.finnsam.org) har den
tidiga finninvandringen kommit till allmän kännedom. Tiveden och framförallt
Finnerödja har sedan länge känd invandring. En medlem är styrelseledamot i denna
organisation som tar tillvara och forskar om den tidiga Finska invandringen till Sverige
och Norge
Beskrivning av projektet
Syftet med projektet
Detta projekt kommer att fungera som en uppstart av ett nätverk som forskar speciellt
på den tidiga finska invandringen och vad den har haft för kultur- och lokalhistorisk
betydelse för vår bygd. Vi saknar idag ett nätverk med flera personer som tillsammans
kan skapa delaktighet genom att samla kunskapen runt ämnet. Vi vill lära oss
tillsammans och av varandra.

Vi behöver även hämta in kunskap från museum och andra föreningar och samt börja
dokumentera uppgifter och samla in traditioner som finns i bygden.
Vi behöver också ge möjlighet för befolkningen i trakten samt våra många besökare
att förstå våra rötter genom att samla kunskap och skapa förutsättningar för att i
utställningsform kunna visa dessa målgrupper. Utställningen ska vara så att den kan
vandra mellan olika föreningar och evenemang.
Genomförande:
För att skapa engagemang i bygden och undersöka intresset och öka delaktigheten bland
den lokala befolkningen bör några uppstartsträffar med kunniga först anordnas.
Träffar kommer till en början ske med särskilt inbjudna deltagare. Dessa kommer att
väljas ut ur en krets av redan bekanta forskare och andra intresserade.
Här kommer även duktiga kännare från FINNSAM, (www.finnsam.org) att sätta alla
väl in i ämnet genom föreläsningar, bildspel och annan dokumenterad historia.
Som en del i kunskapsinhämtningen så vill vi också köpa in en del facklitteratur i som
förkovrar i ämnet.
Den andra delen kommer att handla om att det som framkommer och dokumenteras
ska utmynna i utställningsmaterial i form av skärmar, kartor, rollupper samt ev.ngn
skrift.
Tidplanen är beräknad till Jan – juni. 2018 Tanken är att vi samlar kunskap och
dokumenterar under vintern för att ordna utställningar och bygdevandringar under
våren.
Januari – Ett första möte med kunniga personer. Föreläsning om finninvandringens
orsaker och förekomst. Genomgång av vad vi vet och vilka kunskaper vi har.
Februari– Deltagare i projektet lär sig mera och tar fram eget material och kunskap
Mars Ett andra möte med deltagare där vi samlar vår kunskap. April – Maj –
sammanställning framtagande av utställningsmaterial.
Juni – Avsluta med Föreläsning, utställning och bygdevandringar för allmänheten.
Det förväntade resultatet är att projektet gett oss kunskap i hela bygdens historia och
traditioner. Vi har samlat kunskap och tillsammans lyft fram vårt gemensamma
kulturarv. Studien ska också ha startat diskussioner i bygden som kan leda till att fler får
kunskap och blir nyfikna på den tid som varit men påverkar oss idag.
Projektledare Lena Gribing

