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Fredagen den 29 augusti
För andra året i rad deltog Finnsam vid Släktforskardagarna. Förra året ansvarade jag för vår
medverkan i Köping i Västmanland, och nu bar det av i västerled mot Karlstad. I år hade jag
ansvaret för en monter som Finnsam delade med Solør-Värmland Finnkulturförening och
Skogfinsk Genealogi.
Värmlands Släktforskarförening var värd för mässan den här gången tillsammans med
Arkivcentrum Värmland och Svenska Migrationscentret. Sveriges Släktforskarförbund fanns
förstås också med bakom arrangemanget. Mässan ägde rum den 29-31 augusti i Karlstad
Congress Culture Centre med temat ”Migration – dåtid, nutid och framtid”. Min resa skedde
med tåg från Örebro via Hallsberg och Degerfors. Försedd med allt mitt pick och pack reste
jag de dryga tio milen till Karlstad, där jag skulle installera mig och Finnsam på fredagen.
Mässhallen är ett ganska nybyggt hus, vackert beläget intill Klarälvens strand. Detta är en av
Nordens största anläggningar för möten, vilket skulle visa sig vara oerhört praktiskt och
funktionellt för den här tillställningen.
Vår mässplats var placerad på bottenvåningen mittemot huvudsponsorn Arkiv Digital. En
lättillgänglig plats för såväl oss som besökarna! På fredagen ställdes vår monter i ordning
inför allmänhetens tillträde på lördagen. Så småningom fick jag sällskap av Jan Myhrvold
med flera från Norge, representerande Skogsfinsk Genealogi. Niclas Persson som likaså
svarade för Skogsfinsk Genealogi och Inga-Greta Lindblom som skulle hjälpa SolørVärmland Finnkulturförening anlände även dem till Karlstad. På kvällen gick jag till
vandrarhemmet, vilket är inrymt i Karlstads gamla regemente, nedlagt sedan ett antal år
tillbaks i tiden. Här mönstrade jag hösten 1978 inför min värnpliktstjänstgöring. Nu bodde jag
ett par nätter här för att kunna leda de tre föreningarnas medverkan under
Släktforskardagarna. Dagen avslutades med att Niclas och Inga-Greta hämtade mig för ett
gemensamt besök på en pizzeria i stan. Det var mycket trevligt!

Lördagen den 30 augusti
Efter att jag ätit frukost på vandrarhemmet begav jag mig in till centrum, där mässhallen
öppnade klockan 09.00. Jag var ansvarig för hela montern, som vi tre föreningar delade på.
Således såg jag till att de olika föreningarna fick den utrustning de behövde. Våra tre sällskap
verkade ändå var för sig inom montern, så jag hade direkt bara hand om Finnsams medverkan.
Två dagar skulle vi bemanna mässplatsen, och Finnsams funktionärer hade jag delat in två
och två. Dessa medhjälpare turades om att närvara i montern under två arbetspass per dag.
Första passet tog jag och Bjarne Persson från Karlstad hand om.
Besökarna började strömma in i hallen, och många letade sig fram till vår plats på entréplanet.
Vi sålde skrifter och kartor om skogsfinnarna, visade ett rullande bildspel på datorn, svarade
på frågor och lotsade folk vidare när det behövdes. Frågade man efter finska anor och
bosättningar i Värmland eller Norge lät vi våra grannar Skogfinsk Genealogi och SolørVärmland Finnkulturförening ta över ärendet. Vi bjöd på Vicks blå, vilket var till belåtenhet
för våra besökare, för att inte tala om de hembakade skrädmjölskakor som Solør-Värmland
Finnkulturförening lockade med. Dessa kakor mumsade mässplatsens gäster förnöjt på.

Niclas Persson, Tom Bekkemoen, Inga-Greta Lindblom, alias Kaisa Vilhuinen och Bror
Andersson svarar på besökarnas frågor under Släktforskardagarna i Karlstad.

Solør-Värmland Finnkulturförening sålde svarta T-tröjor med olika släktnamn på bröstet.
Några personer som bemannade montern för Finnsams grannsällskap hade också iklätt sig
sådana tröjor. Här syntes en Pentikäinen, här en Honkainen o.s.v. I vårt gäng gjorde ändå
Inga-Greta starkast intryck på besökarna. Hon var klädd som Kaisa Vilhuinen i de kläder hon
använder vid sitt framträdande i finnskogens teaterspel ”Tro’t om du vill”. Skogfinsk
Genealogi hade lyft upp en stor TV-skärm på bordet, där de visade utdrag från olika
släktregister.
Bland de gäster som hälsade på oss fanns personligheter från Finnsams barndom, som t.ex.
Elon Hjul och Valter Berg. Arne och Anita Vannevik syntes också till i skaran runt våra bord.
Efter fyra timmar fick Bjarne och jag avlösning, då Christer och Gunilla Gustafsson från
Arvika bytte av oss tillsammans med Lena Gribing. Så rullade det på med lunch för mig och
rundvandring både utomhus och inne i lokalerna. Byggnaden var som skräddarsydd för den
här sortens evenemang. Samtliga bortåt 90 utställare höll till på olika våningar i samma hus.
Även samtliga föreläsningar ägde rum i fyra olika salar i detta hus. Kort sagt, allt kring
mässan hade inrymts i samma ljusa och luftiga byggnad med stora panoramafönster ut mot
Klarälven.
Christer Nilsson från Karlstad hade anlänt och tillsammans gick vi på föredrag i Sola-salen
med plats för 200 personer. Här presenterade Niclas Persson Gottlunds möte med den
skogsfinska befolkningen under 1820-talet. Detta möte sågs i relation till den svenska
statsmakten. Min fortsatta vandring i utställningshallen förde mig fram till monter nr 8 på plan
4. Här huserade några bekanta figurer för sina respektive föreningar; Mattias Lundell och
Alexandra Berg presenterade Finnmarkens hembygdsförenings verksamhet. Dalarnas
hembygdsförbund togs om hand av Jon Bodin. På samma mässplats medverkade även några
andra sällskap. Klockan 17 stängdes mässan, och jag återvände så småningom till
vandrarhemmet på Kasernhöjden i Karlstad. Kvällen avslutades här på mitt rum, där jag
passande nog såg lite på Finnkampen i friidrott på TV.

Söndagen den 31 augusti
En promenad i den friska luften längs Klarälvens vackra strand förde mig tillbaks till
släktforskaranläggningen. Dagens inledande arbetspass viktes åt Christer Nilsson och Bror
Andersson. Skålen med Vicks blå fylldes på efter en strykande åtgång under lördagen. Jag
satte igång ett nytt rullande bildspel, som jag liksom de andra har fått av Seppo Remes. I en
något tunnare ström än under gårdagen anlände sedan besökarna.

Vår gemensamma monter bemannas av Tom Bekkemoen, Bror Andersson och en skymd IngaGreta Lindblom.

Liksom Niclas höll även Jan Myhrvold ett föredrag på årets tema Migration. Ämnet för Jans
föreläsning var den skogsfinska invandringen och de släktnamn som har förekommit i
Skandinavien. Ibland de trettiotal föredrag som bjöds publiken i fyra lokaler under de här två
dagarna hölls ett av även för oss bekante Peter Olausson. Han berättade om värmlänningar i
rörelse. Det stora dragplåstret var nog ändå Christopher O’Regan, känd från SVT. Vid två
tillfällen tog han med sig åhörarna till sitt 1700-tal. För de 5000 besökande som letade sig till
Karlstad CCC under mässan anordnades flera engagerande aktiviteter, bl.a. en skrivarkurs
som Sveriges Släktforskarförbund anordnade.
Den sista avlösningen för Finnsam skedde vid lunchtid, då Jan-Erik Björk och Kenneth
Norrgrann tog över rodret. Under helgen sålde vi för över 3 000 kronor. Det var
huvudsakligen Maud Wedins skrifter och Maths Östbergs kartor som såldes på kommission.
Under två dagar köpte våra kunder 26 stycken häften ”Skogsfinnarna i Skandinavien”, plus ett
häfte på finska och två på engelska. Av kartan ”Skogsfinska bosättningar och
karaktärsbyggnader i Skandinavien” såldes 18 stycken under samma tid. Försäljningen gick
bäst under lördagen.

Tack Torsby kommun, som genom att bidraga med en större summa pengar, underlättade våra
tre föreningars medverkan under årets släktforskardagar! Jag vill även tacka samtliga personer
som hjälpte till i vår gemensamma monter; För Finnsam var det Bjarne Persson, Christer och
Gunilla Gustafsson, Lena Gribing, Christer Nilsson, Bror Andersson, Jan-Erik Björk och
Kenneth Norrgrann. För Solør-Värmland Finnkulturförening var det Inga-Greta Lindblom,
Tom Bekkemoen och Per Ravnkleven. För Skogsfinsk Genealogi var det till sist Jan
Myhrvold, Trond Bækkevold och Niclas Persson.
Både Solør-Värmland Finnkulturförening och Skogfinsk Genealogi hade fått bidrag från
Skogfinske Interesser i Norge för att kunna deltaga på Släktforskardagarna. Ett tack riktas
även till Terje Audun Bredvold från Skogfinske Interesser i Norge, som deltog under mässan
utan att ha en fast plats.
Tack allesammans för era mycket goda insatser under Släktforskardagarna i Karlstad 29-31
augusti 2014!

