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FINNSAM 

För att underlätta samarbete, forskning och samordning av finnskogsaktiviteter 

startades nätverksorganisationen FINNSAM (Finnbygder i Samverkan) 1992. 

Nätverket är öppet för alla som är intresserade av skogsfinnarnas kultur och historia. 

FINNSAM arrangerar årligen en vår- och en höstkonferens, där finnskogsområdena 

turas om att vara värdar. På det sättet får FINNSAM-medlemmarna varje gång stifta 

bekantskap med ett nytt finnskogsområde i Sverige och Norge.  

Vanligtvis arrangeras årligen även en vinterkonferens med arkiv- eller ämnestema. 

Regelbundet utskickas medlemsbladet FINNSAM-information, med aktuella rapporter, 

protokoll och nyheter. 

FINNSAM håller också i en mängd skogsfinska projekt, innefattande litteratur, 

byggnader, släktnamn, släktforskning och mycket annat. 

Mer information om FINNSAM hittar du på http://www.finnsam.org/  
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Bästa finnsammare! 

Äntligen ser man ”ljuset i tunneln” efter en vinter som går till historien! Så här mycket snö har det inte 
varit i Närkemetropolen sedan 1960-talet, enligt dem som vet. 

Många av oss har förvisso kunnat glädjas åt ett vitt landskap i hela Sverige, ja hela Norden – Danmark 
möjligen undantaget? - under nästan hela vintern. Inte minst barn har fått sitt lystmäte av aktiviteter i 
snö. Minnet av tumlandet i snö kommer att glädja dem för resten av livet. Det vet vi som var uppväxta 
under en tid med snörika vintrar. Och arbete inom barnomsorgen ovanligt enkelt, med barn som ständigt 
längtat till skidspåret eller pulkabacken.  

Men nu tittar vårsolen fram och det blir varmare för var dag. En vårflod utöver det vanliga kan förväntas 
och kommer säkerligen att ställa till med stora problem på många håll. 

Mars månad var f ö en svår tid för min far (Petrus), som var skogsarbetare. Han tjänade både Billerud 
och Uddeholm. Han berättade att det värsta var skarsnön; kompakt snö som hade smälte något under 
vårvinterdagar, för att sedan frysa till under natten. Var det då snörika vintrar blev det riktigt tungt att 
först gräva sig ner till trädroten, kanske uppåt 70-80 cm, för att komma åt med motorsågen. Det blev 
inte mycket förtjänst dessa dagar, ingen munter min hos far. 

Men jag minns också längre fram på våren, i april och maj, då jag hälsade på honom i skogen några 
gånger. Under en rast kunde han sitta på hygget, mitt i den avverkade skogen, när jag kom. Kvistar och 
rotvältor, bark och sågspån så långt ögat nådde. Jag fick smaka lite kaffe och stekt ägg på hårt bröd. 
Därefter har jag ofta haft detta som proviant under mina skogsvandringar. Och doften av barr, bark, 
kåda och nyligen fällt timmer glömmer jag inte! I synnerhet under våren var – och är – den härligt 
uppfriskande. 

Under sommarlovet fick jag någon gång följa med och hjälpa honom med skogsarbete.  

Jag minns särskilt ett tillfälle, då vi bodde i Gumhöjden. Han avverkade på andra sidan Stormossen, i 
kanten av Hundsberget. Han fällde träden och kvistade. Sedan fick jag hjälpa honom med barkspade att 
helbarka de mindre stockarna och dra ihop dem med timmersax. När en eller ett par timmerstockar var 
klara gick jag snabbt fram och frågade: ”- Hur mycket har jag tjänat nu?”. När dagen var slut var 
händerna täckta av kåda och barkrester. Det första jag gjorde när jag kom hem var att visa upp händerna 
för mor: ”- Titta hur händerna ser ut!”.  

Jag var då 11-12 år gammal. Pappa återkom ofta till denna episod, som skänkte honom väldigt mycket 
glädje.   
 

*    *    * 

 

Innehållet i detta nummer, bland annat: 
 

   ●  Årsredovisning för FINNSAM verksamhetsåret 2009. 

   ●  Ekonomiska rapporter och revisionsberättelse. 

   ●  Jan Myrvold: Slektsnavnsprosjektet er nå ferdig! 

   ●  Seminarium: ”En levande Finnskog – vårt felles ansvar” den 25 mars i Torsby Finnkulturcentrum. 

   ●  Seppo Remes: Svedjeseminarium & svedjebränning 12-13 juni i Finnstigen, Bredsjö. 

   ●  Inga-Greta Lindblom/Niclas Persson: Inbjudan & anmälan till FINNSAM:s Vårkonferens i Mattila   

       21-23 maj 2010.                                                                                                                                                                                                            
 

                                                                                                                           Leif G:son Nygård 
                                                                                                                                          Redaktör 
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Årsredovisning för FINNSAM verksamhetsåret 2009 
 
1 Bakgrund 
 
Enligt FINNSAM: s stadgar ska vid verksamhetsårets slut, verksamheten sammanfattas i en 
årsredovisning. Denna ska bestå av en verksamhetsberättelse samt en balans- och en resultaträkning. 
 
Ledningsgruppen får därför för verksamheten år 2009 lägga fram följande årsredovisning.  
 
 
2 Verksamhetsberättelse 
 
2.1 Verksamhet 
 
FINNSAM har arrangerat två konferenser under året. Vårkonferensen hölls i Helsingfors den 24-26 
april och höstkonferensen i Ytterhogdal den 4-6 september. Medlemsmötet i Ytterhogdal beslutade att 
arrangera en vårkonferens i Värmland maj 2010. Ledningsgruppen har arbetade vidare med 
planeringen av höstkonferensen 2010. Kontakter har tagits med representanter från Karlskoga-
Degerfors släktforskarklubb i avsikt att längre fram anordna en konferens i området. 
 
Redaktörsskapet för och administrationen av hemsidan har inte fått någon definitiv lösning. 
Sammankallanden för FINNSAM har under året utfört ett omfattande arbete med redigering och 
inläggning av material. Arbetet är dock provisoriskt i väntan på en total omredigering. Det är därför 
nödvändigt att få till stånd en tillfredsställande lösning som håller även på lite längre sikt.  
 
Det s.k. släktnamnsprojektet, d.v.s. skapande av databas med finska släktnamn, har avslutats under 
året. Arbetet har resulterat i en publikation benämnd ”Skogsfinska släktnamn i Skandinavien” och 
utgiven av Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Kulturgeografi. Karlstad. Publikationen 
kommer att kunna säljas under våren 2010.   
 
Bladet för de löpande nyheterna, den s.k. FINNSAM-Info har varit föremål för en del förändringar 
under året. En ny redaktör har tagit över bladet. Vidare har bladet fått ett nytt format och lagts ut på 
hemsidan. Medlemsmötet har även beslutat att bladet fortsättningsvis ska heta FINNSAM-
Information. 
 
Vårkonferensens medlemsmöte har fastställt en ny revisionsrutin, vilken förhoppningsvis leder till 
mindre administration. Vidare har FINNSAM: s kontostruktur setts över. 
 
Översynen av informationsbroschyren har avslutats under året. Broschyren kommer att tryckas och 
distribueras under våren 2010. 
 
Ett bildspel om den skogsfinska kulturen har tagits fram av Seppo Remes. Det har testats vid 
höstkonferensen i Ytterhogdal. 
 
Under tiden 3-10 maj arrangerades en finnkulturvecka på Skansen i Stockholm. Flera av våra 
medlemmar i FINNSAM deltog vid olika arrangemang. Men antalet besökare var tyvärr litet. 
Medlemmar har även varit värdar vid FINNSAM: s monter vid Släktforskardagarna i Falköping 21-23 
augusti. En närvaro som värdar och besökare upplevde mycket positivt.  
 
En högskolekurs benämnd ”Skogsfinnarna i Skandinavien” har genomförts under hösten, med 
föreläsningar och projektarbeten. Mälardalens folkhögskola har ansvarat för kursen.  
 
Under året har skett en vidareutveckling av den skogsfinska databasen på Internet; registerprojektet. 
Arbetet har huvudsakligen bestått av inläggning av register, dokumentation etc.  
 
Den skogsfinska bibliografin har fått en ny hemsida. 
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För ytterligare information vill vi hänvisa till utsänd FINNSAM-information under året.  
 
2.2 Ledningsgrupp 
 
Ledningsgruppen har under året varit sammansatt av följande ledamöter: 
 
Funktion/motsvarande Ordinarie Suppleant 
Sammankallande/ordför. Maud Wedin, Falun  
Kassör Christina Norlander, 

Smedjebacken 
 

Mellannorrland Maud Wedin, Falun Kjell Nordqvist, Järbo 
Gävle-Dala/Orsa finnmark Maths Östberg, Alfta Barbro Sindler, Falun 
Bergslagen Lars-Olof Herou, Ludvika Tor Eriksson, Örebro 
Tiveden Lena Gribing, Finnerödja Jan-Erik Björk, tillika 

sekreterare, Källby 
Värmland Inga-Greta Lindblom, Torsby Niclas Persson, Torsby 
Norge södra Finnskogen Birger Nesholen, Kirkenaer Jan Myhrvold, Gjerdrum 
Norge norra Finnskogen Mary G Tangen, Törberget vakant 
 
Ledningsgruppen har under året haft två protokollförda möten. Fattade beslut framgår av avsnitt 2.1 
Verksamhet.   
 
 
3 Ekonomisk redovisning 
 
3.1 Balans- och resultaträkningar 
 
Kommentarer till bifogade balans- och resultaträkningar på sidorna 4-7.  
 
Inbetalningarna av medlemsavgiften har gått trögt. Många medlemmar har inte förstått hur de skulle 
betala. I slutet av 2009 började inbetalningar komma in, men fortfarande återstår ca 70 personer, som 
inte har betalat. Vi vill uppmana de som inte har betalat för år 2009 att göra detta snarast. Det är 
medlemsavgifterna som ska finansiera FINNSAM: s verksamhet med bl.a. tryckning och utskick av 
FINNSAM-info. 
  
Vi har sålt många Segerstedtsböcker under året; bl.a. på Släktforskardagarna i Falköping och till 
Sveriges Släktforskarförbund, som hade Segerstedts samling som månadens bok. Vi fick in 5 400 kr 
under 2009. Dessa pengar ska, när ekonomin ser bra ut, föras över till Sekurakontot. 
 
Det ser ganska bra ut på svenska kontot, så nu kan vi föra över till Sekurafonden de 20 160 kr som 
togs ut från Postbanken 2008. 
 
Kommunikationen med Postsparbanken Norge är fortfarande usel. Vi har försökt byta till ett norskt 
Nordeakonto. Men det blev för invecklat, så vi har lagt ner ansträngningarna. Pengarna får därför stå 
kvar på Postbanken tills vi behöver dem. 
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Ödegård Hälsingland 1938 

 
 
 
 

 

 

NYUTKOMMEN BOK! 

MIN HAND ÄR ICKE BEGÅFVAD ATT FÖRA EN SKIKLIGER PENNA 

 

Fågelsjöbonden Jonas Olssons dagbok 1851-1892 
 

Redaktör: Eva Heggestad 

 
I gårdsarkivet vid Fågelsjö Gammelgård finns sammanlagt sju häften med 
dagboksanteckningar från andra hälften av 1800-talet, då Jonas Olsson 

var bonde på Fågelsjö No 1 Bortom ån. 
 
 

Boken innehåller: 

 

Fågelsjö 
Hembygdsförening 

Gryssjövägen 1    
820 50 LOS 

Tel. 0657-30030 
 

e-post: 
fagelsjo.hbf@telia.com 

 
www.fagelsjo.nu 

 
Plusgiro 431 35 70-6     
Bankgiro 376-1053  

 
-  en kommenterad transkribering av dagboksanteckningarna med 
   personregister 
-  åtta kompletterande kapitel: 
-  Eva Heggestad: Bonde i brytningstid 
-  Eva Heggestad: Jonas Olssons dagbok 
-  Elisabeth Wennersten: En släktby byter skepnad 
-  Gunvor Gustafson: Livet som bonde ”Bortomåa” 
-  Kristina Franzén: ”I dag wäntas presten” – Kyrklig sed i Fågelsjö 
-  Eva Jernqvist: Jonas Olsson och andligheten 
-  Eva Heggestad: Biblioteket i Gammelgården 
-  Anna Forsberg: Gammelgårdens gårdsarkiv 
-  faktasidor med text och bilder 
-  svartvita bilder ur Hembygdsföreningens arkiv 
-  nytagna färgbilder 
 
250 sidor i formatet 170 x 240 mm. 
 
Boken kostar 290 kr + ev frakt 40 kr. Den kan beställas från Fågelsjö Hembygdsförening. 
Den kommer också att finnas till salu på museer och hos bokhandlare i Hälsingland. 
Föreningen planerar att finnas med på vårkonferensen i Mattila där boken också säljs. 
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Slektsnavnsprosjektet Slektsnavnsprosjektet Slektsnavnsprosjektet Slektsnavnsprosjektet er nå ferdiger nå ferdiger nå ferdiger nå ferdig!!!! 
 
Arbeidet med det det som vi har omtalt som "Slektsnavnsprosjektet" 

innenfor FINNSAM er nå ferdig. Resultatet av arbeidet er utgitt 

som en forskningsrapport ved Karlstads universitet med tittelen 

"Skogsfinska släktnamn i Skandinavien".  

  

Rapporten presenterer knapt 350 slektsnavn med forekomster og 

belegg i Sverige og Norge fra tidlig 1600-tall og fram til 1820-

årene.  

Se lenke http://www.kau.se/om-

universitetet/aktuellt/nyheter/artiklar/7982 

  

Rapporten er på 205 sider, og kan kjøpes av Torsby 

Finnkulturcentrum ( http://finnkulturcentrum.com/ ) og Norsk 

Skogfinsk Museum ( http://www.skogfinskmuseum.no/ ) for kr 200,200,200,200,---- 

  

Rapporten kan også bestilles rett fra Karlstads universitet via: 

Inger Magnusson, Kulturgeografi, Fakulteten för samhälls- och 

livsvetenskaper, 651 88 Karlstad; e-post inger.magnusson@kau.se   

  

Det blir et seminar om rapporten på Arkivsentrum/Värmlandsarkiv i 

Karlstad lørdag den 20. mars kl 15-17. 

  

Det kommer også til å bli en presentasjon av rapporten ved 

FINNSAMs konferanse i Mattila, Östmark 21. - 23. mai. 
 

 
Vennlig hilsen 

Jan Myhrvold 
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Arbetet inför Släktforskardagarna 27-29.8 2010, www.sfd2010.se fortskrider som planerat. Prenumerera på Nyhetsbrev för att 
hålla dig uppdaterad.  

 
Den 17 april från kl.11 har vi öppet hus i Conventum Arena för alla utställare. En nyhet gäller kommunikationerna med Örebro: 
 
SJ ger oss hela 30% rabatt vid dagsresa tur och retur Örebro mellan 26-30.8. Prisexempel (enkel resa, 2:a klass, normalpris inom 
parentes): Från Östersund bokad tidigast 3 mån. före kostar idag 367 kr. (523), från Örnsköldsvik 449 kr. (641). En kampanjkod 
ska användas vid bokning. Lansering sker 1 maj. 
 
Vi har också fått motsvarande erbjudande från Tåg i Bergslagen (Tågkompaniet). Nivå på rabatten är i skrivande stund inte klar. 
Erbjudandet gäller sträckorna Gävle-Avesta-Fagersta-Örebro/Gävle-Falun-Borlänge-Örebro, med anknytning från Mora/Laxå-
Hallsberg-Örebro och Mjölby-Motala-Hallsberg-Örebro. Resan kommer att kunna bokas via telefon. 
 
Och stiger du av vid Södra station har du 200 m till mässhallen. Efter en dag eller flera med många kontakter och upplevelser 
finns det väl ingen smidigare, bekvämare och säkrare transport hem. Dessutom värnar du om miljön.  
 

Så ta tåget till Örebro! 
 

På projektgruppen för Sfd2010:s vägnar, 
Leif G:son Nygård 

 

 
 

 

Nya länkar: 
 
Otto Waldes katalog över enskilda arkiv 
Under en 30-årsperiod, mellan ca 1925-1955, byggde 1:e bibliotekarien vid 
Uppsala Universitetsbibliotek Otto Walde, upp en omfattande kortkatalog över 
bevarade svenska enskilda arkiv samt dess innehåll och placering. Katalogen 
innehåller omkring 25000 kort med uppgifter om närmare 20000 arkivbildare 
från 1500-talets början till mitten av 1950-talet. 
http://nad.ra.se/archive_index.aspx?id=6d5a6285-435d-4245-a1cd-
eec0709dd892&s=Balder 

 
Skogsfinnar / Metsäsuomalaiset på Facebook, 
http://www.facebook.com/group.php?gid=34985827327&ref=nf 
 
Ediffha, en digital infrastruktur för forskningsbibliotekens arkiv och 
handskriftssamling,  
http://www.ediffah.org/ 
 
Kringla, en samsöktjänst som söker ner i och visar information från svenska 
museer, arkiv och register. Över 2,5 miljoner objekt kan sökas i Kringla,  
http://www.kringla.nu/kringla/  
 
Svenska Aero-Bilder AB, Sveriges största flygfotoarkiv med över 5 miljoner 
bilder,  
http://www.aerobilder.se/ 
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Finnstigen i Bredsjö, Hällefors anordnar 2010:Finnstigen i Bredsjö, Hällefors anordnar 2010:Finnstigen i Bredsjö, Hällefors anordnar 2010:Finnstigen i Bredsjö, Hällefors anordnar 2010:    

 
Svedjeseminarium deSvedjeseminarium deSvedjeseminarium deSvedjeseminarium den 12 juni n 12 juni n 12 juni n 12 juni     
 

Nordens främsta sakkunniga föreläser om skogsfinnarnas svedjande på 
Bredsjögården med början kl. 11. Seminarieavgift, 1 500 kronor, inkluderar mat 
och boende.  
Anmälningar föreföreföreföre maj  maj  maj  maj månads utgångmånads utgångmånads utgångmånads utgång till Seppo Remes, tel. 0220-142 38 eller 
070-653 84 19 eller seppo.remes@telia.com. Eller direkt till Bredsjögården, tel. 
0587-802 00 eller info@bredsjoherrgardar.se.  
Mera upplysningar från samma nummer. 
 
    
SvSvSvSvedjebränning den 13 juniedjebränning den 13 juniedjebränning den 13 juniedjebränning den 13 juni    
 

På Finnstigen svedjas ca ett halvt hektar stort område och besås med 
skogsfinnarnas äkta, 2-åriga svedjeråg samt rovor. Kom och upplev en mycket 
sällsynt händelse. Fri entré. Mat och dryck finns till försäljning. Svedjan tänds 
kl. 10.00. (Reservation för eldningsförbud) 
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Inbjudan till FINNSAM:s vårkonferens i  Mattila fredag 21-söndag 23 maj 2010 
 

Konferensen äger rum i hjärtat av värmländska Finnskogen, området några mil norr om Östmark i 
Röjdåfors. I området finns många finngårdar med rökstugor. Språket och traditionerna hölls levande 
till senare hälften av 1900-talet.  
 

Välkommen till konferensen som arrangeras i samarbete med Solør-Värmland Finnkulturförening och 
Torsby Finnkulturcentrum.  
 

Med vänlig hälsning  
Värmlands representanter i FINNSAM:s ledningsgrupp  
Niclas Persson/ Solør-Värmland Finnkulturförening  
Inga-Greta Lindblom/ Torsby Finnkulturcentrum 
 

Program 
 
Fredag 21/5 
 
11.00  Inkvartering  
12.00   Lunch 
13.00  Invigning av Åsa Hallén VM/Kersti Berggren, Finnkulturcentrum 
  SVFF presenteras Gunnel Axelsson ordf. 

Interreg –projektet ”En levande Finnskog – vårt felles ansvar” 
presenteras 

14.30  Kaffe 
15.00  Besök på Juhola (egen bil), visning ute och inne 
  Därefter vandring till Jussi-Kajsas stuga  
18.00  Middag 
19.00  Mulltjärns historia  
  Finska släkter i området/Niclas P och Jan M. 

Finska språket/ortnamnen/ Paula Andersson 
Kvällen avslutas med trevlig samvaro i restaurangen 

 

Lördag 22/5  
  
9.00 Bussresa; Rundresa i norra delarna av Östmarks socken. Kaffepaus vid 

lämpligt ställe 
  I bussen finns plats för korta ”föredrag” 
13.00  Lunch på lämpligt ställe t ex Purala (om vädret tillåter) 
  Fortsatt resa:  

bl a besök vid nybyggd rökstuga och Östmarks kyrka 
19.00  Middag  

Kvällen avslutas med rökstugekväll och trevlig samvaro i restaurangen  
  

Söndag 23/5  
 
9.00  Föredrag; Aktuella projekt presenteras 
10.00  Kaffe 
10.30   FINNSAM årsmöte 
11.30  Föreläsningar; Marja-Liisa Keinänen m fl. 
13.30  Avslutning och lunch 
   
Extrautflykt med egna bilar till finngårdar i omgivningen, t ex Abborrtjärnsberg. 
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Härmed anmäler jag mig till FINNSAM:s vårkonferens i Mattila,  
Torsby Kommun 21-23 maj 2010. 
 

Namn:       
 
Adress:       
 
Telefon:       
 
e-post:       
 
Fre-sön  med logi  ca 1150 kr   
 
Fre-sön  utan logi  ca   800 kr   
 
Lör-sön med logi  ca   850 kr   
 
Lör-sön  utan logi  ca   550 kr   
 
Logi i flerbäddstugor, priset är baserat på att alla bäddar utnyttjas i stugorna även överslafer. Städning 
ingår.  
 
För dig som inte tar med egna lakan & handdukar, så finns det att hyra för 150 kr. 
 
I priset ingår, förutom mat och boende, busstur, rökstugekväll, föreläsningar. 
 
 
Specialkost:      

 
Önskar dela rum med:     
Ev. enkelrum efter överenskommelse 
 
 
Sponsorer:  bl a Torsby Kommun, Torsby Finnkulturcentrum/Värmlands Museum, Konsum 
Värmland, Mattila Fritid AB 
 
Arrangörer: FINNSAM, Solør-Värmland Finnkulturförening och Torsby Finnkulturcentrum 
                    

 
 
Anmälan senast lördag 24 april till Torsby Finnkulturcentrum 
 
Adress: 
 
Torsby Kommun, 97. Finnkulturcentrum, 685 80 Torsby 
 
E-post: finnkulturcentrum@torsby.se 
 
Tel: 0560-162 93



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Utsikt från Kindlahöjden – Örebro läns högsta punkt 425 m ö h – norrut, mot Ljusnaren. Foto: L G Nygård (2007). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


