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FINNSAM 
FINNSAM bildades 1992 för att underlätta samarbete, forskning mm kring finnskogsaktiviteter. Nätverket 
är öppet för alla som är intresserade av skogsfinnarnas kultur och historia. FINNSAM arrangerar årligen en 
vår- och en höstkonferens där finnskogsområden är värdar. FINNSAM-medlemmarna får därigenom lära 
känna olika finnskogsområden i Sverige eller Norge. Vanligen arrangeras årligen även en vinterkonferens 
med arkiv- eller ämnestema. Regelbundet skickas medlemsbladet FINNSAM-info med aktuella rapporter, 
protokoll och nyheter. FINNSAM håller också i olika projekt innefattande litteratur, byggnader, släktnamn, 
släktforskning och mycket annat. Mer information om FINNSAM hittar du på www.finnsam.org. 

Medlemsavgiften är 100 NOK/SEK för enskild person och 300 NOK/SEK för institution/organisation. 

Plusgironr Sverige  646 27 77-1  
Bankkontonr Norge, Hedmark Sparebank 1822.63.73213 
Kassör, medlemsregister  Anette Norberg, Västra Vargträsk 13, SE-921 92 LYCKSELE  
   tel 076-763 20 15 e-post anette@vargtrask.one    
Skogsfinsk bibliografi  Lars-Olof Herou, Gästgivargatan 12, SE-771 53  LUDVIKA  
   tel 0240-169 60, e-post loherou@gmail.com  
Forskarförteckning  Christina Norbäck, Ödmansgatan 34, SE-662 34 ÅMÅL   
   tel 0046-70651 86 54, e-post stina.norlag15@gmail.com 
Styrelse 2018/2019      
Ordförande    Maud Wedin, adress mm se nedan 
Kassör   Anette Norberg, adress mm se ovan 
Sekreterare   Tor Eriksson, adress mm se nedan 
 
Ångermanland-Södra Lappland Tord Eriksson, Tantogatan 71 läg. 00630, SE-118 42 STHLM  
   tel 08-668 55 74, e-post tord@kth.se   
   (suppl) Maarit Kalela Brundin, UMEÅ   
   <maaritkalelabrundin@gmail.com> 

Mellannorrland  Maud Wedin, Bergalid 3, SE-791 32 FALUN  
   tel 070-692 28 64, e-post maud@finnbygden.se  
   (suppl) Linda Blied, Åby <linda.blied@gmail.com> 

Gävle-Dala/Orsa  Maths Östberg, V. Ösavägen 40, SE-822 40  ALFTA  
   tel 070-566 01 68, e-post finnskogsmuseet@swipnet.se  
   (suppl) Eva Jernqvist, Delsbo <eva.jernqvist@gmail.com> 

Bergslagen   Tor Eriksson, Västra Nobelgatan 22, SE-703 55 ÖREBRO  
   tel 019-14 05 08, 070-823 44 25, e-post hummelgruvan1970@gmail.com 
   (suppl) Kenneth Norrgrann, Västerås <zinda@hotmail.se> 

Närke-Tiveden  Lena Gribing, Anderstorp, SE-695 94 FINNERÖDJA   
   tel 0584-202 86, e-post lena.gribing@gmail.com  
   (suppl) Jan-Erik Björk, Källby <janne.bjork1@telia.com> 

Värmland   Anita Österman, Timbonäs 140, SE-686 98 GRÄSMARK  
   tel 070-604 65 57, e-post anita_osterman@hotmail.com  
   (suppl) Niclas Persson, Torsby <klemmetan@telia.com> 

Norge södra Finnskogen  Birger Nesholen, Norsk Skogfinsk Museum   
   tel +47-900 29 447, e-post birger@skogfinskmuseum.no  
   (suppl) Jan Myhrvold, Gjerdrum <jan@fennia.nu> 

Norge norra Finnskogen  Asgeir Lindberget, V. Strætåsvegen 241, NO-2435 BRASKEREIDFOSS 
    tel+47-977 00 670, e-post asgeir.l@gmail.com 

(suppl) Mary G. Tangen, e-post marygtangen@hotmail.com 
     

Ansvarig utgivare för FINNSAM-info Maud Wedin, Falun 
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Meddelande från redaktören 

Ser med glädje tillbaka på en vårkonferens som har brutit ny mark. Den hölls i Ånnaboda i Kilsbergen. Det 
är ett område som inte tidigare har uppmärksammats utom av några äldre finnskogsforskare. Dagarna var 
fyllda av föredrag och utflykter. Eftersom jag ingick i arbetsgruppen ankommer det inte på mig att utvärdera 
konferensen. Men det var ett intressant och givande område som nästa år kommer att skildras i en ny bok. 
 
I övrigt finns i detta nummer flera protokoll. Läs dem, för de innehåller mycket information om kommande 
konferenser, bl.a. höstkonferensen i Oppland och vinterkonferensen i Göteborg. Den förstnämnda hålls i ett 
område som inte är särskilt känt i allmänna kretsar, men likafullt har en gammal kolonisation av skogsfinnar. 
Den sistnämnda kommer att handla om skogsfinnarna i Nya Sverige. Mer information lämnas senare. 
 
Slutligen redovisar Maths Östberg som vanligt en kalender över aktiviteter i våra olika finnbygder. Det är 
bara att välja och vraka och bege sig iväg. 
 
 
 
 
 
********* 
 
 
 
Innehållet i detta nummer: 

• Balans- och resultatrapport - reviderad version, Anette Norberg 
• Årsredovisning för 2017- reviderad version, Jan-Erik Björk 
• Uppdatering av två skogsfinska projekt, Maud Wedin 
• Styrelseprotokoll Hamra, 31 augusti 2017, Tor Eriksson  
• Rapport från höstkonferensen i Hamra 2017, Tor Eriksson 
• Styrelseprotokoll Läppe, 9 mars 2018, Tor Eriksson 
• Information om höstkonferensen i Oppland 2018, Birger Nesholen 
• Evenemangskalender 2018, Maths Östberg 
• Information om ny dataskyddsordning, Jan-Erik Björk 
 

 

Jan-Erik Björk 
 
redaktör 
 
Sjögrässtigen 4, SE-531 73  KÄLLBY 
tel: 0510-54 13 04, e-post janne.bjork1@telia.com 
 
Medlemsavgiften ska vara inbetald senast den 30 juni. I annat fall riskerar du uteslutning ur FINNSAM och förlorar 
information. Glöm inte att ange din mejladress. 
 
Glöm inte att meddela ändrad mejladress till Anette Norberg! 
 
 

Den som vill ha FINNSAM-info via post ska meddela detta till Anette Norberg. 
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Reviderad Balans- och resultatrapport 
De tidigare presenterade balans- och resultatrapporterna här i FINNSAM-info innehöll ett skrivfel. Det var 
summa tillgångar som inte stämde överens med summa eget och främmande kapital. Det är nu tillrättat. Här 
nedan visas de uppgifter som beslutades av årsstämman. 
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Reviderad årsredovisning för 2017 
De rättade uppgifterna i balansräkningen kräver också justering i årsredovisningen. Här nedan presenteras 
den av årsstämman beslutade årsredovisningen för år 2017. 
 
Årsredovisning 
Enligt FINNSAM:s stadgar ska vid verksamhetsårets slut, verksamheten sammanfattas i en årsredovisning. 
Denna ska bestå av en verksamhetsberättelse samt en balans- och resultaträkning.  

Styrelsen får därför för verksamheten år 2017 framlägga följande årsredovisning.  

1. Verksamhetsberättelse 

1.1 Verksamhet 

Konferenser 

FINNSAM har arrangerat tre konferenser under året. Vinterkonferensen ägde rum i Västerås och Sätra 
Brunn den 24-26 februari. Temat var ”Carl Axel Gottlund och skogsfinnarnas historiska betydelse idag”. 
Vårkonferensen hölls i Trysil den 2-4 juni. Höstkonferensen genomfördes i Hamra och Fågelsjö den 1-3 
september. Såväl vår- som höstkonferensen ägde rum i samarbete med en rad lokala föreningar. 
Konferensen i Trysil samlade hela 120 deltagare, vilket är deltagarrekord.  

Priser och inbjudningar 

I samband med att FINNSAM fyllde 25 år förärades vår ordförande Maud Wedin Solør-Värmland 
Finnkulturförenings rökstugemedalj. Huvudordföranden Jan Myhrvold överräckte den till Maud under 
vårkonferensen i Trysil. Landshövding Minoo Akhtarzand i Region Västmanland invigde vinterkonferensen 
i Västerås. Med anledning av detta blev FINNSAM inbjudna till Västerås slott på adventsmottagning. Här 
representerades FINNSAM av Tor Eriksson och Seppo Remes. 

Lokala aktiviteter 

Under året har FINNSAM blivit representerat vid ett flertal lokala finnskogsaktiviteter bland annat i 
samband med firandet av Finland 100 år.  Gottlund 200 år i Svartnäs firades 7 juli med teater, föredrag, 
musik m.m.  

Information 

Medlemsbladet FINNSAM-Information har utkommit med fyra nummer. Redaktör har varit Jan-Erik Björk 
och ansvarig utgivare Maud Wedin. Ansvarig för FINNSAM:s webbplats har varit Maud Wedin. 
FINNSAM:s slutna Facebookgrupp med Bo Hansson som administratör har ungefär femtio medlemmar. En 
ny bild har infogats i FINNSAM:s informationsbroschyr. 

Litteratur 

Maud Wedin har på Finnbygdens Förlag givit ut en skrift om skogsfinnarna i Los. Häftet ”Skogsfinnarna i 
Skandinavien” utgavs med hjälp av flera FINNSAM-medlemmar i en norskspråkig version. Lars-Olof 
Herou har haft ansvaret för FINNSAM:s skogsfinska bibliografi.  

Arkiv och forskarförteckning 

Ansvarig för FINNSAM:s arkivmaterial har Lena Gribing varit. Christina Norbäck-Lager har ansvarat för 
forskarförteckningen.   
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Organisation 

En viss revidering av FINNSAM:s regionindelning har diskuterats, vilket fattas beslut om under nästa 
verksamhetsår. Arbetsgruppen som ser över FINNSAM:s nuvarande stadgar har fortsatt sitt arbete och 
lägger fram sitt förslag under nästa verksamhetsår.  

Projekt 

Maud Wedin har lett arbetet med inspelningen av en informations- och undervisningsfilm om 
skogsfinnarnas historia i Skandinavien. Riksantikvarieämbetet har bidragit med ett stort stöd till projektet 
och flera andra myndigheter har givit pengar till arbetet. I det här filmarbetet som fortsätter under nästa 
verksamhetsår, medverkar ett flertal FINNSAM-medlemmar. 

Maths Östbergs inventering av skogsfinska karaktärsbyggnader i Skandinavien har gått över i nästa fas. 
Tillsammans med länsantikvarien i Dalarnas län har några FINNSAM-medlemmar med Maths i spetsen 
besökt byggnader som bör bli föremål för vård. Arbetet fortsätter under nästa verksamhetsår.  

Ett projekt inför omarbetning och uppdatering av den skogsfinska bibliografin har påbörjats. 

1.2 Styrelse och övriga förtroendeposter 

Styrelse 

Vid ett konstituerande möte i Galåsen den 4 juni 2017 beslutades att FINNSAM:s ledningsgrupp skulle byta 
namn till styrelse. Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 haft följande utseende.  

Funktion/motsvarande Ordinarie Suppleant 
Sammankallande/ordförande Maud Wedin, Falun - 
Kassör Anette Norberg, V.Vargträsk - 
Sekreterare (adjungerad) Tor Eriksson, Örebro - 
Ångermanland- södra Lappland Tord Eriksson, Stockholm Maarit Kalela Brundin, Umeå 
Mellannorrland Maud Wedin, Falun Kjell Nordquist, Järbo 
Gävle-Dala/Orsa Maths Östberg, Alfta Eva Jernqvist, Delsbo 
Bergslagen Tor Eriksson, Örebro Kenneth Norrgrann, Västerås 
Tiveden Lena Gribing, Anderstorp Jan-Erik Björk, Källby 
Värmland Christina Norbäck-Lager, Åmål Niclas Persson, Torsby 
Norge södra Finnskogen Birger Nesholen, Kirkenær Jan Myhrvold, Gjerdrum 
Norge norra Finnskogen Mary G. Tangen, Tørberget Asgeir Lindberget, Braskereidfoss 
 

Styrelsen har haft fyra protokollförda möten. Vid det konstituerande mötet 4 juni inrättades ett arbetsutskott 
med fyra ledamöter. I utskottet har ingått: ordförande Maud Wedin, kassör Anette Norberg, sekreterare Tor 
Eriksson samt norska kassören Mary G. Tangen. 

Firmatecknare 

Firmatecknare har varit Anette Norberg, Mary G. Tangen och Maud Wedin. 

Revisorer 

Revisorer har varit Bo Hansson, Borlänge och Terje Audun Bredvold, Åsnes finnskog. Revisorssuppleant 
har Anita Österman, Sunne varit. 

Valberedning 

Valberedningen har bestått av Lars-Olof Herou, Ludvika, Britt-Karin Larsen, Hernes och Seppo Remes, 
Hallstahammar. Seppo Remes har varit sammankallande. 
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2. Ekonomisk redovisning 

2.1 Kommentarer till resultat- och balansrapport 

Resultatrapport 

Kostnaden för medlemsbladet FINNSAM-Information har varit flera tusenlappar högre under år 2017 än 
under år 2016. Årets resultat uppgår i Sverige likväl till +7 166 SEK och i Norge till +3 505 NOK. 

Balansrapport 

Tillgångarna i Sverige uppgår vid årets slut till 242 630 SEK. Av dessa medel är 106 374 SEK fonderade för 
FINNSAM:s filmprojekt. Tillgångarna i Norge uppgår vid årets slut till 6 419 NOK. 

Medlemsläget 

Enligt resultatrapporten för Sverige har FINNSAM 200 enskilda medlemmar och 2 organisationer vid årets 
slut medan resultatrapporten för Norge visar att det finns 27 enskilda medlemmar och 2 organisationer.  

 
           - ooo - 
 
 
Uppdatering av två skogsfinska projekt 
Nu är det skogsfinska bibliografiprojektet igång 
Vi har fått bidrag från Västerbotten, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Örebro och 
Värmland, vilket innebär att samtliga län, regioner och landsting i Sverige med finnskogsområden inom sina 
gränser är medfinansiärer. På norska sidan bidrar Hedmark Fylkeskommune. Tack vare den stora 
uppslutningen har vi nu även fått stöd från Kulturrådet, vilket innebär att ekonomin är i hamn. 

Omkodning och konvertering av den gamla bibliografin samt flytt av databasen är genomförd. Den nya 
hemsidesdesignen är klar inklusive ett fungerande gränssnitt för att söka i och administrera databasen. Vi har 
precis påbörjat korrekturläsningen av de befintliga posterna och därefter vidtar uppdatering av de tio sista 
årens poster. Maths Östberg på Finnskogsmuseet ansvarar för den delen.  

Bibliografin kommer att läggas ut på Internet när arbetet med den är klar, sannolikt i november eller 
december. 

 

Det skogsfinska filmprojektet går in på sin andra säsong   
Filmen om skådespelet ”Gottlund 200 år” som gick av stapeln i Svartnäs ifjol är nu klar och kan fritt 
användas för icke-kommersiellt bruk. Skådespelet handlar om Gottlund när han påbörjade sina vandringar 
på Dalarnas finnmarker och när han för första gången mötte skogsfinnarna i Svartnäs den 7 juli 1817, och 
till sin glädje fick höra att de ännu talade finska. 

Nu i sommar kommer vi att göra kompletterande inspelningar inför den skogsfinska informationsfilmen. 
Bland annat har vi nu en drönare för att få bättre och mer åskådliga miljöbilder 

Maud Wedin 
Projektledare 
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Protokoll från sammanträde med FINNSAM:s styrelse Hamra 

Datum: Torsdagen den 31 augusti 2017 Plats: Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa 

Närvarande: Jan-Erik Björk, Tor Eriksson, Tord Eriksson, Lena Gribing, Lars-Olof Herou, Eva Jernqvist, 
Asgeir Lindberget, Jan Myhrvold, Birger Nesholen, Kjell Nordqvist, Kenneth Norrgrann, Maud Wedin och 
Maths Östberg 

Förhindrade: Maarit Kalela-Brundin, Anette Norberg, Christina Norbäck-Lager, Niclas Persson och Mary 
Tangen 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Maud Wedin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

2. Val av mötesordförande 

Till ordförande för mötet valdes Maud Wedin. 

3. Val av mötessekreterare 

Till sekreterare för mötet valdes Tor Eriksson. 

4. Justering av protokoll 

Till att justera protokollet förutom ordförande Maud Wedin valdes Kenneth Norrgrann. 

5. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes efter tillägg under punkt 22) Övriga frågor – Uppföljning av Säfsenkonferensen 
2016. 

6. Föregående mötesprotokoll den 2 och 4 juni 2017 

Aktuella frågor för uppföljning står redan på dagordningen. Föregående mötesprotokoll godkändes härmed 
och lades till handlingarna.  

7. Ekonomisk rapport 

Det har tidigare diskuterats om FINNSAM bör ge gåvomedlemskap eller införa något system med 
hedersmedlemmar. Styrelsen beslutade nu att inte tillämpa sådana alternativ p.g.a. svårigheten att prioritera 
medlemskapen rättvist. På styrelsemötet i Trysil 2 juni framkom ett förslag om att göra det möjligt att 
erlägga medlemsavgiften för en period på fem år i taget. Kassör Anette Norberg har på denna fråga svarat att 
det är OK att betala avgiften för två år i taget, men inte längre tid. Det blir opraktiskt! Mötet beslutade att 
inte informera om möjligheten till tvåårig betalning, utan att i stället lägga ned frågan.  

Angående den ekonomiska redovisningen i stort beslutade styrelsen att sådan inte behöver ske på höstens 
medlemsmöte utan bara vid årsmötet. Dock bör styrelsen inför höstens styrelsemöte få intern information 
om det ekonomiska läget. FINNSAM bör om möjligt tillsätta en vice ordförande, som kan informera 
styrelsen om aktuellt ekonomiskt läge när inte kassören är närvarande på mötet. Vice ordförande kan också 
arbeta internt mot styrelsen med information av formaliakaraktär. 

8. Fri frukost för styrelsen i samband med extra övernattning 

Ett förslag har framkommit om att ge styrelsen med adjungerade fri frukost vid extra övernattning i samband 
med konferens. Styrelsens möten förläggs numera alltid ihop med konferenser. Mötet beslutade nu att 
förutom den fria extra övernattningen även låta FINNSAM bekosta frukosten för mötesdeltagarna. 
Kvällsmaten betalar styrelsen och de adjungerade även i fortsättningen ur egen kassa.  
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9. Ersättning i samband med icke självfinansierade projekt 

Efter diskussion om vilka projekt som skall finansiera sig själva och vilka projekt som inte behöver 
finansiera sig själva enades styrelsen om följande riktlinje: Bidrag från FINNSAM kan inte ges till projekt 
av regional karaktär. Endast projekt av nationell art kan få bidrag av FINNSAM. Det är angeläget att pröva 
frågan om ett aktuellt projekt är av nationell art från fall till fall. Ett regionalt projekt som fått godkänt av 
FINNSAM:s styrelse kan söka EU-medel i FINNSAM:s namn.  

10. Eventuell kurs om skogsfinnarna för UR 

Mötet beslutade att bordlägga frågan till efter konferensen i Hamra och Fågelsjö. Anledningen är att vi den 
här gången har chans att prata med folk från UR, vilka medverkar på konferensen. 

11. Det påbörjade filmprojektet 

Maud berättade att FINNSAM fick ett bidrag från Landstinget Dalarna för att filma skådespelet om 
Gottlund, vilket framfördes i Svartnäs 7 juli. Olof Lindman och Åsa Linder stod bakom kamerorna. Sedan 
filmades det i olika finnskogsområden under ett par intensiva veckor. I de olika inslagen medverkade en rad 
av FINNSAM:s medlemmar. Bidrag fick filmteamet från de finska förvaltningsområdena i Västernorrlands 
län och Gävleborgs län samt Solør-Värmland finnkulturförening. Förhoppningen är att den färdiga filmen 
skall bli en bra informations- och undervisningsfilm. Frågan var om båda dessa filmer kunde hanteras inom 
ramen för ett FINNSAM-projekt. Styrelsen beslutade att produktionen av båda filmerna blir ett FINNSAM-
projekt med Maud som projektansvarig. Bidrag kommer nu att sökas för filmbearbetningen.  

12. Nyutgåva av ”Det skogsfinska kulturarvet” som skriftserie 

Tanken är god, men styrelsen beslutade att bordlägga frågan tills vidare.  

13. Översyn av FINNSAM:s regionindelning 

Under årsmötet i Galåsen, Norge ställdes en övrig fråga om gränserna för FINNSAM:s regioner. 
Ledningsgruppen fick i uppgift att se över regionindelningen. Efter lite diskussion fattade styrelsen beslutet 
att låta de nuvarande regionerna Tiveden och Bergslagens ombud avgöra frågan för sina respektive regioner. 
Någon ändring behöver ej företas med de andra sex regionerna.  

14. Aktuella händelser i FINNSAM:s olika regioner 

Visserligen är det angeläget för styrelsen att känna till vad som sker inom de olika finnskogsområdena, men 
den här frågan kan bli hur omfattande som helst. Mötet enades därför den här gången om att endast lyfta 
fram en händelse från någon av regionerna. Birger Nesholen berättade då att Norsk Skogfinsk Museum har 
utlyst en världsomspännande arkitekttävling för sin tillbyggnad. Arkitekterna skall i sina bidrag ta hänsyn 
till vissa krav som ställs. Bidrag till tävlingen skall vara inskickade senast 10 november. Även om inte fler 
händelser rapporterades nu är det viktigt att ha koll på dem som skall omnämnas i FINNSAM:s 
årsredovisning för 2017.  

15. Släktforskardagarna i Växjö 1-2 september 2018 

Eftersom temat är ”Migration” bedömdes det angeläget att FINNSAM deltar på Släktforskardagarna i 
Växjö, trots att platsen ligger långt från närmaste finnskog. Tor Eriksson berättade att Växjö stift har en 
omfattande sverigefinsk verksamhet som vi bör söka samarbete med. I Småland bedrevs svedjebruk långt 
fram i tiden även om det inte var av samma storskaliga karaktär som det skogsfinska svedjebruket. Tor 
föreslog även att den påbörjade roll-upen med färgade finnbosättningar görs färdig till evenemanget. 
Styrelsen beslutade att FINNSAM således skall medverka som utställare i Växjö. En arbetsgrupp bildades 
bestående av Lena Gribing, Tor Eriksson, Jon Bodin (som senare har bekräftat att han går med i gruppen), 
och eventuellt någon mer. Maud Wedin skall föreslås som föredragshållare om hon får samtliga kostnader 
ersatta av arrangörerna. Övrig finansiering täcks huvudsakligen genom sökta bidrag.  
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16. Kommande konferenser 

a. Vinterkonferensen i Läppe och Julita 9-11 mars 2018 

Tor rapporterade om förberedelserna för den kommande vinterns konferens vid södra Hjälmarstranden i 
Läppe. Vi besöker Nordiska Museets lantbruksmagasin i Julita för att se skogsfinska redskap och andra 
föremål. Eftersom temat för konferensen är ”Aktuell forskning och pågående projekt bland FINNSAM:s 
medlemmar” får den som vill chans att presentera ett ämne som känns angeläget. Boendet sker på 
Hjälmargården, där större delen av konferensen äger rum. I arbetsgruppen ingår Tor Eriksson, Maud Wedin, 
Jan-Erik Björk och Leila Åsbäcken. 

b. Vårkonferensen i Ånnaboda 25-27 maj 2018 

För första gången är en konferens förlagd till Närke, närmare bestämt till Kilsbergen. Vi besöker både Norra 
Kilsbergen norr om E18 och Södra Kilsbergen söder om E18. Europaväg 18 delar således Kilsbergen i två 
halvor. Inför konferensen bedriver i första hand Jan-Erik Björk en noggrann arkivforskning som utmynnar i 
en skrift om finnbosättningarna i Kilsbergen med omnejd. Tor Eriksson, som bor i trakten, knyter kontakt 
med en rad lokala aktörer och bidragsgivare. I arbetsgruppen ingår förutom Jan-Erik och Tor även Martin 
Andersson, Kerstin Möller, Ingvar Backéus, Lena Gribing och Kenneth Norrgrann. Ett större möte för att 
samla medverkande m.fl. beräknas ske i slutet av november i Ånnaboda.  

c. Höstkonferensen i Oppland fylke 2018 

Birger informerade om förberedelserna för en konferens i västra Norge hösten 2018. Om någon vecka 
kommer han att träffa dem som är inblandade i planeringen för denna konferens. Eftersom FINNSAM 
ämnar deltaga på Släktforskardagarna i Växjö 1-2 september arrangeras konferensen i Oppland eventuellt 
14-16 september 2018. 

d. Vinterkonferensen i Göteborg 8-10 mars 2019 

Tor upplyste mötet om en träff han haft med ledningen för Emigranternas hus i Göteborg. Besöket var 
positivt och kommer att leda till en vinterkonferens på platsen 2019. Temat blir ”Skogsfinnarna som for till 
Nya Sverige”. I arbetsgruppen ingår Jan Myhrvold, Maud Wedin, Jan-Erik Björk, Lars-Olof Herou, Tor 
Eriksson och Eva Jernqvist. (Eva har senare avsagt sig sin plats i gruppen.) 

17. FINNSAM:s webbplats/hemsida och facebook-grupper 

Följetongen fortsätter, men det är nödvändigt att vi vet hur FINNSAM:s nya webbplats ska utformas och 
vad som skall finnas på hemsidan. Styrelsen beslutade efter förslag från Jan-Erik Björk och en kortare 
diskussion att ge i uppdrag åt någon kunnig person eller kunnigt företag att göra en kravlista efter våra 
önskemål, vilket arbete kan ske mot betalning. Styrelsen enades om att vi ska börja med att titta på den 
genomgång Christer Nilsson gjorde för något år sedan. Kravlistan presenteras sedan för ett lämpligt 
webbföretag. Eva Jernqvist kontaktar Wikinggruppen, som i nuläget verkar motsvara våra förväntningar 
bäst. Wikinggruppen får då utifrån våra krav sammanställa en offert, som vi tar ställning till. En svårighet 
blir emellertid att uppdatera FINNSAM:s medlemsregister enligt folkbokföringen hos detta företag. Vi vet 
heller inte om företaget kan koda om den skogsfinska bibliografin så att den kan läggas in på nya hemsidan 
till en rimlig kostnad. 

18. Arbetet med FINNSAM:s stadgar 

Arbetsgruppen upplyste mötet om situationen för arbetet med de nya stadgarna. Bo Hansson har läst igenom 
vårt förslag och lämnat synpunkter. Gruppen har även några egna frågor som ska lösas. Under hösten 
revideras förslaget, vilket sedan skickas till styrelsen som i lugn och ro får möjlighet att granska innehållet 
innan beslut fattas på styrelsemötet i Läppe i början av mars. Utkastet presenteras sedan för medlemmarna i 
FINNSAM-Information nr 1, 2018. Så behandlas förslaget till nya stadgar på årsmötet i Ånnaboda innan det 
förhoppningsvis antas slutgiltigt på höstmötet i Oppland.  
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19. Nytt projekt: Kartläggning av finnskogsområden? 

Tor Eriksson berättade att det är flera personer med anknytning till FINNSAM som vill börja kartlägga olika 
finnskogsområden. Under styrelsemötet i Västerås 24 februari 2017 beslutades att arbetet inte skulle ske 
som ett gemensamt projekt utan ligga inom varje region för sig. Tor undrade hur styrelsen skulle hålla koll 
på vilka områden som studeras speciellt om ingen samordning sker. Mötet enades nu om att kartläggningen 
kan ske såväl inom varje region som i samarbete mellan de olika regionerna. Rapporteringen av de 
finnbosättningar man hittar sker till Maths Östberg, som fungerar som sambandscentral.  Han uppdaterar sin 
finnskogskarta med nya uppgifter som grund. 

Styrelseledamöterna bör även stötta och uppmuntra dessa lokala och regionala FINNSAM-initiativ. De 
självständiga av styrelsen godkända projekten får använda FINNSAM:s namn för ansökningar av 
bidragsmedel.   

20. Något nytt från FINNSAM:s arkiv 

Från FINNSAM:s arkiv finns ingenting nytt att rapportera.  

21. Rapporter 

a. Rökstugemedaljen 

Under FINNSAM:s vårkonferens i Trysil 2-4 juni 2017 delade Solør-Värmland Finnkulturförening ut den så 
kallade Rökstugemedaljen. Maud Wedin mottog medaljen för sitt långa och framgångsrika engagemang för 
den skogsfinska kulturen. Jan Myhrvold överräckte medaljen vid en ceremoni under middagen i Lutnes. 
Nina Sailo har signerat medaljen som på ena sidan avbildar rökstugan Askosberget i Norge. 

22. Övriga frågor 

a. Uppföljning av Säfsenkonferensen 2016 

I slutet av september åker Maths Östberg, Lars-Olof Herou och jag till Falun för att träffa länsantikvarie 
Fredrik Sandberg. Vi vill få honom medveten om vilka skogsfinska karaktärsbyggnader som behöver vård. I 
detta sammanhang har rian i Telningsberg, Grangärde finnmark, räddats åt eftervärlden genom att ett plåttak 
fästs över huset.  

b. Fintatorpet 

Christina Norbäck-Lager har ställt en fråga om Fintatorpet i centrala Karlstad. Christina undrar om det finns 
intresse från FINNSAM att informera myndigheter om dess historia. Torpet hotas av rivning! Mötet 
beslutade att inte informera p.g.a. att det är tveksamt om torpet är någon finnbosättning.  

c. Släktnamn-, ortnamnsprojekt 

Under lång tid har det ansetts önskvärt att starta ett projekt kring släktnamn i kombination med ortnamn. Det 
skall vara en fortsättning på det gamla släktnamnsprojektet. Mötet konstaterade enbart att det bör stödjas, 
men något konkret beslut fattades inte. 

23. Mötets avslutande 

Ordförande Maud Wedin tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

Vid pennan 

Tor Eriksson 

Justeras av   Justeras av  

Maud Wedin   Kenneth Norrgrann 
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FINNSAM:s höstkonferens i Hamra och Fågelsjö 1-3 september 2017    

    
Av Tor Eriksson, Örebro    
    

Fredagen den 1 september    
Finnmarkens historiegrupp och Fågelsjö hembygdsförening bjöd tillsammans med FINNSAM in till en 
konferens i Carl Axel Gottlunds fotspår. Det är 200 år sedan Gottlund gjorde sin första vandring på 
finnskogen. År 1817 besökte han bland annat Orsa finnmark för att bekanta sig med traktens skogsfinnar och 
deras levnadsförhållanden.     

Nu var det vår tur att följa hans spår. Över 80 personer var anmälda till den här konferensen. Samlingen 
skedde på Hamra Vildmarkscenter. Hit hälsade Lena Sävström från Finnmarkens historiegrupp oss 
välkomna. I egna bilar for vi sedan mot Malungshed, där vi i samlad trupp traskade fram till Voxnans strand 
där Henning Eriksson mötte oss. På ett verklighetstroget sätt låg här en modern båt förtöjd. Då Gottlund på 
sin resa kom fram till Ropudden på andra sidan älven försökte han påkalla uppmärksamheten hos folket vid 
Malungshed. Eftersom inga bybor fanns hemma den här dagen hörde ingen hans rop. Meningen var annars 
att någon skulle komma med roddbåt och hämta upp Gottlund och de två ungdomar han hade sällskap av. 
Gottlund fick själv simma för att hämta den båt som låg förtöjd på andra sidan Voxnan.     

    
        

Här ligger en nutida båt förtöjd!                                   Har årtalet 1817 tillkommit i samband                                                                                                   
                   med Gottlunds besök i Björkberg?  
  
Vi fortsatte sedan till Björkberg, där Eva Jernqvist läste vidare ur Gottlunds dagbok medan hon visade ett 
inristat årtal. Årtalet 1817 är tydligt läsbart i en stock på insidan av gårdens kornlada. Ristningen förknippas 
med Gottlunds besök hos familjen Kasakka. Riktigheten i detta diskuterades livligt i konferensgruppen. 
Björkbergs byalag tog emot oss i byns skola, där det serverades kaffe. Inför vistelsen i Hamra och Fågelsjö 
hade Maud Wedin färdigställt skriften ”Skogsfinnarna i Los”. Nu presenterades skriften liksom den 
skogsfinska kolonisationen i Los och Orsa finnmark. Maud berättade om den tidiga bosättningen i 
Björkberg, Hamra och Fågelsjö, vilka byar vi lärde känna under helgen.     
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Konferensdeltagarna lyssnar koncentrerat till föredragen i Björkbergs skola    

    
Jan Myhrvold porträtterade så Carl Axel Gottlunds liv och verk. Gottlunds resa på finnskogarna i Dalarna, 
Hälsingland och Västmanland 1817 gav honom inblick i skogsfinnarnas liv. År 1821 års resa till Solør och 
Värmland ledde till att han tog direkt ställning för skogsfinnarnas förhållanden. En följd av detta var tanken 
på ett finskspråkigt gränsöverskridande härad.     

    
Vi for sedan tillbaka till Hamra Vildmarkscenter för att efter middagen gå till Hamra kyrka. Satu Sundström 
berättade om ett skådespel hon skrivit manus till och producerat. I teaterform skildrades Gottlunds besök i 
Svartnäs 7 juli 1817. Här hörde han för första gången det finska språket talas på sin färd genom finnskogarna 
i Sverige. Pjäsen spelades inför en talrik publik och filmteam vid Svartnäs Bruk just den 7 juli, tvåhundra år 
senare.    

  
En gammal port i Hamra kyrka    

 

                        Bänkade i Hamras kyrkobänkar        
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Religionshistoriker Marja-Liisa Keinänen övertog ordet med en presentation av Gottlund som 
folkloresamlare. Han samlade före sin tid i Uppsala in skogsfinska besvärjelser, forndikter, ramsor med mera 
från Savolax. Gottlunds folkloresamling är både kvantitativt och kvalitativt imponerande. När kvällen i 
kyrkan var slut letade jag mig i mörkret fram till det hus jag skulle bo i över natten.     

    
Lördagen den 2 september    
Efter frukost klev vi ombord på bussen. Via Hamravallen och Hamra nationalpark skulle den ta oss fram till 
Fågelsjö. På det här bekväma viset kunde ju inte Gottlund färdas på sin tid. Lena Sävström berättade om 
Hamravallen, vars sista brukare var Per-Erik Persson och hans hustru Emma. De brukade fäboden fram till 
1951, då han var 86 år medan Emma var åtta år yngre.  Hamra nationalpark invigdes 1909, som en av de 
första nationalparkerna. Här möter man skog, myr och vattendrag. Hamra är mest känd för sin skog dit yxan 
och motorsågen aldrig nådde. Myren upptar nästan halva nationalparkens yta. Här kan man vandra i timmar 
över mossar, kärr, små tjärnar, gungflyn och tallbevuxna holmar. Vi fick tid för en stunds rogivande 
vandring för oss själva om vi ville.     

    
            Samling på Hamravallen                  En ensam man på en myr i Hamra nationalpark    
    
Under den korta bussfärden fram till Fågelsjö berättade Stig Welinder om de spår av mänsklig verksamhet 
från 1300-talet och framåt som finns i nationalparken. Det gäller främst skogsbete och senare även 
svedjebruk. Fågelsjö gammelgård Bortom Åa är en av sju hälsingegårdar, vilka UNESCO har förklarat som 
världsarv, för övrigt den enda hälsingegård som ligger i Dalarna. Gården ägs av Ljusdals kommun och 
Fågelsjö hembygdsförening står för verksamheten vid gården. Här genomfördes en FINNSAM-konferens för 
precis tjugo år sedan, hösten 1997. För mig är det ett speciellt minne eftersom det var första gången jag blev 
invald i FINNSAM:s ledningsgrupp, då som kassör. Då liksom nu serverades motti med messmörsås och 
surmört. Den här gången kunde vi sitta ute och avnjuta måltiden i den sköna höstsolen.     

    
Britta Nilssons Café Bortom Åa stod för tillagningen och serveringen av de lokala maträtterna, och vi fick 
även vandra runt i de öppna husen. De skogsfinnar som bosatte sig i Fågelsjö omkring 1670 hade levt i 
Sverige under två generationer och kom närmast från Tandsjöborg. Gården Bortom Åa har varit i samma 
släkts ägo under sju generationer. Varje släktled har satt sin prägel på gården. Den gamla 
mangårdsbyggnaden, en timrad parstuga i en våning uppfördes 1818, men förändrades och blev påbyggd 
under hela 1800-talet. Till gården hör även härbren, loftbod, bagarstuga och en bössmedja. Janne Eliasson 
visade smedjan för oss. Gottlund blev mycket imponerad av den bössa från Fågelsjö han fick prova i 
Björkberg. Han skrev i dagboken att bössan liksom de flesta på skogen var tillverkad av finnarna i Fågelsjö.     
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             Fågelsjöhästen visar upp sig framför              Margareta Halfvarson håller i        

                      gammelgården Bortom Åa                                       en  runstav från trakten    
    

Sällskapet for sedan tillbaka till Hamra, där ett nytt besök i kyrkan väntade. Lena Sävström berättade om 
Erik Persson Pulkkinen (1748-1824), som Gottlund träffade vid sitt besök i trakten. Det berättas att han i 
ungdomsåren var gesäll hos den kungliga hovskräddaren i Stockholm och att han var med och gjorde den 
dräkt Gustaf III bar vid kröningen 1772. Sedan hade han återvänt till finnmarken och Hamra by. Inne i 
Hamra kyrka står två gamla portar. När Gottlund besökte Hamra hade dörrarna sin plats vid ingången till den 
gamla kyrkogården. Erik Persson Pulkkinen gjorde portarna och utsmyckningen med inristade bibelcitat 
1781. I kyrkan finns även ett golvur som bland annat är dekorerat med Erik Persson Pulkkinens initialer, 
hans uppdrag som nämndeman och årtalet 1798.    

    
    

   
                                                                  Lena Sävström i berättartagen    

Kvällen avslutades i Hamra skola. Maud Wedin belyste skogsfinska ortnamn, varav det finns många på Orsa 
finnmark. I närheten av Björkberg finns bland annat Hockalamm och Härkamack. I byarna Sandsjö och 
Fågelsjö finns släktnamnet Mullikka på några platser. Här finns kopplingar till New Jersey i USA, där 

         Thérèse Amnéus informerar om UR:s verksamhet     
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ortnamnet Mullica Hill återfinns. Thérèse Amnéus informerade till sist om Utbildningsradions arbete kring 
nationella minoriteter och språk.     

Söndagen den 3 september    
Åter till Hamra kyrka för samling och föredrag. Jan-Erik Björk talade kring de skogsfinska släktnamnen. 
Först beskrev Jan-Erik namnens bakgrund i Finland för att övergå till etableringen i Sverige, där 
släktnamnen länge inte nedtecknades. Gottlunds insatser för att dokumentera släktnamnen skildrades och till 
sist pekade Jan-Erik ut några forskningsområden. De skogsfinska släktnamnen är värdefulla om man till 
exempel vill studera migration och social organisation.    

    

    
      Jan-Erik Björk beskriver skogsfinska släktnamn       Jan Myhrvold belyser det skogsfinska DNA-projektet                      
    
    
Förenat med de skogsfinska släktnamnen är det skogsfinska DNA-projektet. Nu ställde sig Jan Myhrvold vid 
pulpeten. Skogfinsk Genealogi driver kartläggningen av DNA hos människor i skogsfinska områden. En 
anledning till studien är att bidra till ökad kunskap kring bruket av finska släktnamn. Det är viktigt att 
dokumentera förbindelser till Finland och att upprätta en databas till hjälp för släktforskare.     

I Hamra skola hölls FINNSAM:s medlemsmöte och så avslutades den gemensamma delen av konferensen. 
På eftermiddagen fanns några alternativ att välja på för dem som ville vara med på överkursen. Till exempel 
kunde man besöka Los bibliotek där finnmarkssamlingen presenterades. I Hamra kyrka kunde man få höra 
om Jonas ”Joll” Svensson och det var även möjligt att få en grundligare visning av Fågelsjö gammelgård. 
Själv vände jag kosan söderut igen efter några trivsamma och lyckade dagar på Orsa finnmark.     
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Protokoll från sammanträde med FINNSAM:s styrelse Läppe 

Datum: Fredagen den 9 mars 2018 

Plats: Hjälmargården i Läppe 

Närvarande: Tor Eriksson, Lena Gribing, Bo Hansson, Eva Jernqvist, Maarit Kalela Brundin, Britt Karin 
Larsen, Asgeir Lindberget, Jan Myhrvold, Birger Nesholen, Kenneth Norrgrann, Seppo Remes, Maud 
Wedin och Maths Östberg 

Förhindrade: Jan-Erik Björk, Tord Eriksson, Anette Norberg, Christina Norbäck-Lager, Kjell Nordqvist, 
Niclas Persson och Mary Tangen 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Maud Wedin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

2. Val av mötesordförande 

Till ordförande för mötet valdes Maud Wedin. 

3. Val av mötessekreterare 

Till sekreterare för mötet valdes Tor Eriksson. 

4. Justering av protokoll 

Till att justera protokollet förutom ordförande Maud Wedin valdes Kenneth Norrgrann. 

5. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

6. Fatta formellt beslut om att FINNSAM betalar lunch för styrelsen m.fl. 

Beslut: FINNSAM betalar lunchen för styrelsen och valberedningen på Hjälmargården inför mötet på 
fredagen. Kostnaden för de 13 personer som har ätit blir 1 787, 50 kronor. 

7. Godkännande av resultat- och balansräkning för Sverige och Norge 

Styrelsen godkände resultat- och balansräkningen för båda länderna. Dessa rapporter ska sedan revideras 
inför årsmötet. Ett förslag väcktes om att de olika fonder som finns i de båda länderna för medel som har 
blivit över från tidigare konferenser bör samlas i en gemensam fond för varje land. Det är ju ändå 
medlemmarnas pengar. Beslut: Överskottet från konferenser samlas i en gemensam fond för varje land. 

8. Aktuella val av ombud och funktionärer till årsmötet 

Mötet beslutade att låta valberedningen ta hand om ärendet. 

9. Bör FINNSAM ta ställning i vindkraftsfrågan? 

Det finns ett gammalt beslut från höstmötet 2010 om att FINNSAM ska reagera när vindkraftsverk byggs i 
för oss ”fel” områden. Mötet diskuterade om FINNSAM som förening egentligen bör ta ställning för eller 
mot vindkraft. Det finns olika åsikter inom föreningen. Kanske bör inte FINNSAM som organisation 
inlämna egna skrivelser för eller mot vindkraft utan vara sakkunnig när den skogsfinska kulturen riskerar att 
påverkas negativt av vindkraftens etablering. Mötet beslutade sig för att ha ett förslag till årsmötet om vilken 
ställning styrelsen tar i frågan. Beslut om vilken ställning styrelsen tar fattas på nästa möte i Ånnaboda 24 
maj. 
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10. Korrigering av föregående styrelseprotokoll angående 19. Kartläggning av     

      Finnskogsområden 

Maud Wedin har inte kunnat justera protokollet från styrelsemötet i Fågelsjö 31 augusti på grund av enligt 
henne felaktiga formuleringar av innehållet i paragraf 19. Kartläggning av Finnskogsområden. Mötet 
beslutade att låta Maud formulera om texten som hon vill ha den och sedan skicka formuleringen till 
styrelsen för godkännande. 

11. Nätverksmöte kring flyttningsrörelser i Helsingfors 23 mars 

Fredagen den 23 mars anordnas ett seminarium kring flyttningsrörelser mellan Sverige och Finland. 
Eftersom de flesta presentationer sker på finska representerar Maarit Kalela Brundin FINNSAM. Maarit har 
en kvart på sig att informera om FINNSAM och svara på frågor från de andra som deltar på träffen. Maarit 
flyger till Helsingfors från Umeå, vilket kostar 3 000 kronor tur och retur. Arbetsutskottet har beviljat ett 
bidrag på hela resekostnaden för Maarit, vilket nu även styrelsen fattar beslut om att godkänna. 

12. Arbetsutskottet 

En undran framfördes om ett arbetsutskott verkligen behövs inom FINNSAM:s styrelse. Mötet beslutade att 
behålla arbetsutskottet eftersom formella och snabba beslut kan fattas här.  

13. Nya stadgar 

Arbetsgruppen för nya stadgar rapporterade genom Tor Eriksson att arbetet fortskrider framåt. Förslaget till 
nya stadgar har presenterats för styrelsen, och under mötet inkom fler synpunkter. Efter renskrivning och ny 
presentation för styrelsen som förhoppningsvis godkänner förslaget framläggs det i FINNSAM-Information 
nr 1, 2018. Här får då medlemmarna möjlighet att ta del av förslaget inför årsmötet i Ånnaboda.  

14. ”Det skogsfinska kulturarvet” 

Bo Hansson har nu möjlighet att ta ansvaret för en nyutgåva av FINNSAM:s sedan länge efterfrågade 
handbok ”Det skogsfinska kulturarvet”. Det är inte längre aktuellt med tematiska småskrifter utan det är en 
bok det gäller. Styrelsen beslutade att anta Bos förslag och ge honom ansvaret för arbetet med boken. Enligt 
beslutet bildas ett redaktionsråd som träffas i Ånnaboda för att planera hur arbetet med boken ska 
genomföras. 

15. Årets konferenser 

a) Vårkonferensen i Ånnaboda 25-27 maj 

Tor Eriksson berättade om förberedelserna för vårens konferens i Ånnaboda med Kilsbergen som område 
för föredrag och utfärder. Under 2017 startade ett projekt där en arbetsgrupp gemensamt har samlat 
uppgifter om finnarna i Kilsbergen. En skrift kommer att ges ut som resultat av efterforskningarna.   

b) Höstkonferensen i Oppland 21-23 september 

Birger Nesholen informerade om att man till slut efter en tids funderande hade hittat en lämplig helg för 
konferensen. Vi kommer att få veta mycket om utflyttade gårdar och boplatser, skogsfinsk bosättning och 
etablering.  

16. Släktforskardagarna i Växjö 1-2 september  

Tor Eriksson upplyste styrelsen om att besked om eventuella bidrag inväntas. Vi kan således inte bestämma 
än om vi ska delta eller inte.  
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17. Att presentera skogsfinska bosättningar i Skandinavien med hjälp av karta 

Lena Gribing ägnar sig åt att ta fram en karta över skogsfinska bosättningar. Den ska kunna visas för 
besökare på till exempel mässor med mera. Någon roll-up är inte aktuell för den är för smal för att visa den 
geografiska bild hon vill. Mötet beslutade att låta Lena Gribing, Maths Östberg och Linda Blied fortsätta 
med det här kartprojektet. 

18. Rapporter 

 a) Vården av skogsfinska karaktärsbyggnader i Skandinavien 

Maths Östbergs inventering av skogsfinska karaktärsbyggnader har gått över i nästa fas. Inledningen har 
skett i Dalarnas län, där länsantikvarie Fredrik Sandberg tillsammans med en grupp från FINNSAM på 
Grangärde finnmark har besökt rian i Telningsberg och en bastu i Hoberg. I Norrbärke socken besöktes rian 
i Stora Snöån. Samtliga dessa byggnader kommer förhoppningsvis att bli föremål för renovering av olika 
grad.  

b) FINNSAM:s filmprojekt 

Inspelningen av en informationsfilm från Skandinaviens finnskogsområden pågår. Maud Wedin leder 
projektet som har fått ett större ekonomiskt stöd av Riksantikvarieämbetet. När filmen väl är inspelad måste 
den klippas och redigeras samt kompletteras med vissa scener från olika områden. En film om Storhullsjön i 
Medelpad har också tillkommit i projektet. 

c) FINNSAM:s bibliografiprojekt 

Arbetet med FINNSAM:s bibliografi har äntligen återupptagits. Medel har beviljats från bland annat 
Västernorrlands län, Örebro län, Dalarnas län och Gävleborgs län till att förändra strukturen på bibliografin 
så att den passar för moderna webbservrar. Sedan kommer Maths Östberg att se till att litteraturposter från 
de senaste 10 åren läggs in i databasen. För detta har medel sökts från Kulturrådet. Styrelsen godkände här 
beslut om att Bo Hansson blir ansvarig för ansökan om medel till Hedmarks fylkeskommune. 

19. Övriga frågor 

Lena Gribing informerade mötet om en kartläggning av skogsfinsk inflyttning i Tiveden med omnejd som 
bedrivs genom Finnerödja Hembygdsförenings försorg.  

Eva Jernqvist tog upp funderingar gällande vad den nya dataskyddsförordningen kommer att innebära för 
FINNSAM. Det får vi prata mer om senare.   

20. Mötets avslutande 

Ordförande Maud Wedin tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 

Vid pennan 

 

Tor Eriksson 

Justeras av   Justeras av  

 

Maud Wedin                                            Kenneth Norrgrann    
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FINNSAMs høstkonferanse 2018 
 

I Norge, på Hadeland i Oppland fylke, 21.-23. september 2018 
 
For første gang i FINNSAMs historie blir det avholdt konferanse lenger vest i Norge enn på selve 
Finnskogen langs grensen til Värmland. Finnemanntallet som ble tatt opp i Norge i 1686 viser skogfinsk 
bosetting i 40 kommuner på Østlandet. Finnemanntallet ble utgitt i bokform av Norsk historisk kjeldeskrift-
institutt i 1990, som du finner digitalt her: 
https://www.nb.no/nbsok/nb/f9dc9e23f867247de13276b8dc980727?lang=no#5  
 
I tillegg til den norske del av Finnskogen, kom det altså allerede på 1600-tallet skogfinsk bosetting i en 
rekke områder spredt over store deler av Østlandet; i fylkene Hedmark, Oppland, Akershus, Buskerud, 
Østfold, Oslo og Telemark. De fleste av disse områdene er små, og mange av gardene/bosettingene ligger 
spredt innimellom norske bosettinger.  
 
Konferansen arrangeres i landskapet Hadeland i søndre del av Oppland fylke. Hadeland har en meget rik 
historie med mange historiske lag, spesielt fra vikingtid og framover. Her ligger flere gravhauger, bl.a. 
Halvdanshaugen som ifølge tradisjonen skal inneholde (i hvert fall deler av) Halvdan Svarte som skal ha 
vært konge over Østlandet før hans sønn Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. På Hadeland står flere 
imponerende middelalderkirker, de eldste fra 1100- og 1200-tallet, og Hadeland har en interessant historie 
med gruvedrift/bergsbruk fra første halvdel av 1500-tallet fram til 1927 (jern, kobber, bly, sink).  
 
Spesielt østover fra Hadeland, mot Hurdal og Toten, er det fremdeles vide, gilde granskoger. Her opptrer de 
første skogfinnene allerede på 1640-tallet, ifølge kildene. Det er ingen bevarte røykovnsbygninger i 
Hadelandsområdet, men historiske tradisjoner og historiske fakta om skogfinnene eksisterer. Det er flere 
historielag som arbeider innen sine kommuner i dette området, med Lunner Historielag, Jevnaker 
Historielag, Gran Historielag og Hurdal Historielag som de mest sentrale. De mest sentrale museene i 
regionen er Hadeland Folkemuseum og Hadeland Bergverksmuseum, som nå er avdelinger i 
Randsfjordmuseet.  
 
Det er utfordrende å finne et sted som både praktisk og ideal-økonomisk kan romme både overnatting og 
konferansemulighet på samme sted for det som kan tenkes å bli deltakerantall på konferansen, men det løser 
seg.  
 
Mer detaljer om program og kostnader blir lagt ut på finnsam.org og blir sendt ut på mail.  
 
Ved spørsmål, send mail til Birger Nesholen, fsk338@gmail.com , eller ring +47 900 29 447.   
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Axplock av evenemangstips, sommaren 2018 
Sammanställt av Maths Östberg, Finnskogsmuseet 
 
DNT Finnskogen og Omegn, ur turprogrammet https://finnskogen.dnt.no/  
10/6 09.30 Gravberget gård, Fellestur til Smalberget ca 16 km, noe krevende tur 
14-15/7 10.00- Slåttehelg på Lebiko, ta gjerne med rive, ryddesag og annen redskap, DNT FO 
                        holder drivstoff og bevertning, gratis overnatting for dugnadsfolk  
21-22/7 10.00 Slåtton på Flisberget, ta gjerne med rive, ryddesag og annen redskap, DNT FO 
                        holder drivstoff og bevertning, gratis overnatting for dugnadsfolk   
12/8 10.00 Gravberget kirke, Omvisning i kirken, vandring til gamle boplasser i Halberget ca  
        13 km, motti og flesk eller rømmegrøt i Gravberget, påmeldingstur 
17-19/8 og 7-9/9 6 dagers vandring langs ei av flyktningrutene over till Sverige, passerar 
             Græsberget – Nøklevatnet, hver dagsetappe vil bli avsluttet med middag,  
18/8 10.00 Lebiko, Jubileumstur Finnskogrunden, Tur 3, Dragonmoen – Lebiko 
        ca 13 km, passerar Orala – Abborhøgda – Kvåho, guide: Birger Nesholen 
25/8 10.00 Sikåa, Jubileumstur Finnskogrunden, Tur 4, Lebiko – Sikåa ca 10 km, passerar   
        Varaldskogberget – Nordre Varaldskog, guide: Kåre Lunderbye   
 
Hans Børli Selskapet 
3/6 12.00- Oppistun Børli, Junikveld, utstillinger, 14.00 hovedprogrammet, www.borli.org 
 
Finnskogdagene i Svullrya 6-8/7 
Program ej klart  
 
Åsnes Finnskog Historielag 
30/6 11.00 Bakken Grendehus, Vandring i Medskogsberget till ett dussintal fraflyttede 
                  boplasser, guide: Svein Sørlie, ta gerne med litt mat og drikke, ta på gode sko 
                  (kan være litt bløtt) , ca 3 timer 
 
Solør-Värmland Finnkulturförening 
21/6 18.00 Purala, Röjdåfors, Träff om gården, underhållning, fika 
7/7 09.00 Tanken (Finnskogen Kro- og Motell), Svullrya, ”Bli kjent med Finnskogen”, 
                lokal- og slektshistorisk busstur, Sørsida av Røgden, ca 4 timer, guide: Jan 
                Myhrvold, påmelding: jan@fennia.nu , mobil 977 07 604 
19/8 16.00 60-årsjubileum för föreningen, Torsby Finnskogscentrum, Lekvattnet 
        18.00 Karmenkynna, Jubileumsmiddag, anmälan senast 1/8 till Inga-Greta Lindblom 
                  070-350 02 84, 0560/302 84 
20/8 Jubileet fortsätter, Öppet Hus på Käckåsen, rökugn och rökbastu eldas, Roy Lönnhöjden 
        underhåller, motti o fläsk  
 
Teaterföreningen Järboautomaterna Kreativt Forum 
28 o 29/6 18.00, 30/6 o 1/7 13.00 och 18.00 Järbo i Dalsland, Sommarspelet ”Drömmen om    
                           Elin”, kontakt: 0528/405 66, 073-977 94 40, 073-906 38 20 
                           www.kreativtforum.se  
 
Sågudden, Arvika 
16/6 12.00- Såguddens Dag, Vernissage sommarutställningen ”Migrationsvågor genom 
                   historien” –tre migrationerna: stenåldern/ skogsfinnarna/ amerikaemigrationen, 
                   rökstugan öppen med guide 
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Älgå hbf 
14/7 14.00 Hembygdsdag med många aktiviteter, motta och fläsk 
18/8 14.00 Sensommarfest med motta och fläsk 
 
Järnskogs hbf 
15/7 12.00-16.00 Hemvändardag, nävgröt och fläsk 
 
Gammelvala i Brunskog 21-28/7 
Hembygdsvecka, traditionellt arbete i genuin miljö, servering av nävgröt med fläsk 
 
Gunnarskogs hbf 
28/7 09.00- Slåtterdag på Lafallhöjden, enkel lunch serveras 
19/8 Hembygdens dag, underhållning, nävgröt med fläsk 
 
Kulturveckan i Sunne 5-12/8 (tjuvstart 4/8) 
4/8 12.00-16.00 Kvarndag i Stöpafors, visning, försäljning av skrädmjöl, musikunder- 
                          hållning, hantverksförsäljning, nävgröt med fläsk 
 
Sunne hbf 
4/7, 11/7, 18/7, 25/7, 1/8 17.00 Nävgrötskvällar med underhållning 
 
Gräsmarks hbf 
5/8 11.00-16.00 Hembygdsgårdarnas dag m gammaldags kaffe  
 
Timbonäs-Långnäs Byalag, Gräsmarks sn 
12/8 10.00-12.00 Finnkulturdagen, Torpvandring 
        13.00-16.00 Tvällens Festplats, Birgit Brink sjunger, hantverkare, kolbullar 
 
Torsby Finnskogscentrum i Lekvattnet 
18/7 18.00 Konsert, Finnskogens musik med Anna Fält, sånger, besvärjelser o berättelser 
 
Lekvattnets hbf 
21/7 09.00- Ritamäki, Slåtter, slåtterfolket bjuds på motti och fläsk, ta gärna med redskap 
4/8 11.00-15.00 Karmenkynna, Hembygdens Dag 
 
Lillskogshöjdens bygdegård, Östmarks sn 
23/9 15.00- Reskkalas, underhållning 
 
Södra Finnskoga hbf 
12/7 17.00 Tomta, Skråckarberget, Kvällsmys/berättarkväll med underhållning, nävgröt och 
                  fläsk  
 
Rikkenbergets hbf, Södra Finnskoga sn 
7/7 12.00-17.00 Rökstugans Dag, tänt i rökugnen, 13.00 underhållning, 14.00 Ann-Katrin 
                          Järåsen berättar om Finnskogen, kolbullar 
20/7 15.00-20.00 Rikkenbergets Hembygdsförening firar 60 år, 17.00 teater: ”Kultur på  
                            landsbygd” med TLT, servering, kolbullar 
11/8 12.00-17.00 Finngårdens dag, servering av motti/nävgröt och fläsk, 13.00 underhållning, 
                            14.00 Niclas Persson berättar om Gottlunds vandringar på finnskogen  
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Jularbofestivalen, Järpliden, Södra Finnskoga Byalag 
27-28/7 Järpliden, Dragspelsfestivalen ”Livat i Finnskogen”, www.sodrafinnskogabyalag.n.nu  
 
Rötter i Tiveden, www.rotteritiveden.se  
18/7 13.00 – 20/7 Tivedstorp, Släktforskardagar, släktforskarstöd, daglig byavandring,  
                              föreläsningar  
 
Tiveds hbf 
12/8 10.00-16.00 Dammtorp, Tiveds hembygdsgård, Tivedsdagen, visning av gamla tiders  
                            hantverk  
 
Gräs Bygdegårdsförening, Sunnemo sn 
11/8 09.00 Bosjön, Vandring Finnvägen 9 km till Gräs 
 
Rämmendagarna 
14-15/7 Bl.a. kulturvandring och vandring på vandringsled med guide 
 
Grythyttans hbf 
5/8 13.00-17.00 Skräddartorp, Hembygdsgårdarnas dag med stort kakkalas 
 
Sävsjöns Bygdeförening, Hällefors Finnmark 
21/7 10.00-15.00 Sävsjöns dag, aktiviteter som föredrag, tipspromenad m.m. 
 
Föreningen Finnstigen, Bredsjö 
16/6 11.00-15.00 Finnstigens Dag, 12.00 Matti Nylund, Finnstigens historik, sång & musik, 
        13.00 Musikal –Simon Finne 
 
 
Kulturglimtar –en kulturrunda i Ljusnarsbergs kommun med omnejd 
30/6-1/7 
 
STF Dala-Bergslagen 
18/8 09.00 Ludvika Sporthall, Busstur till säregna byar i Finnmarken del 2, Birgitta Ahrås 
                  guidar, föranmälan senast 18/7: 073-096 66 06 
 
Föreningen Söderbärkemöljan/Treard Event 
17/7 17.00-18.00 Capellet, Söderbärke, Ann-Kristin Treard framför den dramatiserade 
                            berättelsen om Spann-Karin  
 
Silvbergs hbf 
21/7 13.00 Nybons i Norbo Finnmark, Byvandring, färdledare: Gunnar Dicander 
 
Dan Anderssonveckan 28/7-5/8 i Ludvikabygden, ur programmet 
31/7 11.00-15.00 Kulturdag i Gänsen, 11.00 Byvandring, utställning och försäljning av  
        konsthantverk, servering av silltallrik mm  
1/8 10.15-17.00 Ludvika Resecentrum, Guidad busstur i Finnmarken med Birgitta Ahrås och 

musikern Heidi Baier, i turen ingår Strömsdals arrangemang 12.00 med musikunderhållning och 
fotoutställning från bygden  samt Gravendals 
visprogram 15.00 med Björn Jadling, Annacari Jadling-Ohlsson, Stefan  
Ohlsson o Linus Ohlsson, servering i Strömsdal o Gravendal el. egen fikakorg, biljettbokning Visit 
Dalarna 0771-62 62 62  
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2/8 se Nils Parlings Vänner 
3/8 09.30-10.30 Rikkenstorp, Gårdsvandring i kulturlandskapet, 10.30-11.00 Fika, 11.00- 
                          11.45 Föreläsning, Finnmarksmagin och Dan samt några överraskningar…, 
                          Föranmälan till Nils Holmdahl 070-553 59 48, nils@rikkenstorp.se  
3/8 16.30-17.30 Bränntjärnstorpet, Guidad vandring (2 km) med Nils Holmdahl, medtag  
                          gärna stövlar, Föranmälan till Nils Holmdahl 070-553 59 48, 
                          nils@rikkenstorp.se 18.00 Visor och poesi vid Bränntjärnstorpet med Ulla 
                          Elisabeth Samuelsson och Gunnar Ekman, bl.a. Dan Anderssons o finnmarks- 
                          dikter, Erik Löfmarck m. nya tonsättningar av Dans dikter i sällskap m. bror 
                          Calle 
5/8 10.15-17.00 Ludvika Resecentrum, Guidad busstur i Finnmarken med Birgitta Ahrås och 

musikern Heidi Baier, i turen ingår Luossafesten där Linda Rattfeldt sjunger och berättar om Dan 
Andersson (servering), ta med fikakorg, biljettbokning Visit Dalarna 0771-62 62 62 

 
Skattlösbergs Bygdegille 
10/6 13.00-17.00 Finngammelgården, Hantverksdag, hantverkare i arbete, försäljning,  
                            kolbullar  
 
Säfsenveckan 
8/7 Invigning & Säfsbydagen 
9/7 Skifsendagen, se Skifsens Vänner 
10/7 Ulriksbergsdagen 
11/7 11.00-16.00 Gravendalsdagen, Provapå-smide, knivmakare, visningar på hela  
                            klockslag, kolbullar  
12/7 Håndagen 
13/7 11.00-17.00 Strömsdalsdagen,  
14/7 13.00-16.00 Fredriksbergsdagen, Sikfest på Säfsnäs hembygdsgård, underhållning 
 
Nils Parlings Vänner 
2/8 15.00-17.30 Säfsnäs hembygdsgård i Fredriksberg, Nils Parlingdagen, sång, musik, tal av  

Torgny Karnstedt, utdelning av Parlingpriset, underhållning med Janne   Krantz och Bengan Jansson, 
Parlingprogram med Roger Broberg och Åke Lundeberg, servering 

 
Skifsens Vänner, Säfsnäs Finnmark, www.skifsen.se  
9/6,  9/7, 11/8 14.00 Rökbastubad, medtag badkläder, fikaservering, guidning om finnmarken 
                                 och Skifsen 
30/6 Slåtterdag, deltagarna bjuds på lättlunch 
4/7, 11/7, 18/7, 25/7 15.00-18.00 Kaffeservering, Öppen gård med guider 
9/7 11.00-16.00 Skifsendagen, olika aktiviteter, motti & fläsk 
8/9 09.00 Skifsenlunken 23 km på Skifsenleden, start vid Säfsnäs hembygdsgård, lunch vid 
                Skifsen, vätskekontroller, anmälan senast 1/9 till info@skifsen.se  
 
Närsens Bystugeförening, Nås Finnmark 
4/8 14.00 Finnmarksträffen vid Utsikten (reservlokal: bystugan), sång, dans o. musik, 
                hantverk, kolbullar  
 
Kultur i Tiomilaskogen 
26-28/7 på Malungs Finnmark i 15 byar mellan Malung och Hagfors, 
             www.kulturitiomilaskogen.se  
 
Malungs Spelmanslag 
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26/7 18.00 Rihimäki, Spelmanslaget 70 år, liten jubileumskonsert 
 
Finnskogsriket 
12/7 11.00 f.d. skogsflygfältet vid Långsjösystemet (skyltat från vägen Gruvberget – Svartnäs 
                  vid Stenåa), Guidad vandring till Vålsjöbo c:a 1 km, besök vid skvaltkvarnen,  
                  överkurs till Dellvigsläger, Tornet och myrslåtterlada, stövlar rekommenderas, 
                  medtag matsäck! Samarrrangemang med Finnskogens Vänner 
20/7 12.30 Locksjön, Visning av rökstugan med eld i ugnen, Fred Lane från Loses Visfestival 
                  underhåller, servering av lokalproducerad utomhusmat 
12/8 09.30 vägskälet i Vittsjön, Ängsslåtter, medtag matsäck och redskap, tillsammans med  
                  naturskyddsföreningarna Bollnäs o Voxnadalen  
 
Bingsjöstämman, Rättviks Finnmark 
3/7 13.00 samling vid affären, Byvandring till spelmansgårdarna ca 1,5 tim., avslutas med  
                fika på Päkkosgården, guider: Peo Österholm & Siv Tillsjö 
      15.00-19.00 Danskurs: Päkkos Gustaf i dans och musik, www.folkmusikenshus.se  
4/7 15.00 Stämman öppnas, 15.00-18.00 Guidade visningar av Danielsgården  
 
Finnbacka Bystugeförening, Rättviks Finnmark 
24/7 16.00-20.00 Hantverkskväll, hantverkare i arbete, försäljning, kolbulle- o kaffeservering 
 
Hanebo Naturskyddsförening 
12/8 08.00- Stugubacken, Ängsslåtter, medtag redskap och mugg 
 
Finnskogens Vänner, Bollnäs Finnskog 
21/7 12.00- Katrineberg, Finnskogsträffen, kolbullar, musikunderhållning,  
        16.30-         ”         , kapellet, Sång och musik vid helgsmål 
 
Skräddrabo Bygdegårdsförening och Finnskogsmuseet 
10/7 08.00 från Bollnäs via Alfta och Edsbyn, Busstur till Finnskogsmuseet, filmen Finn- 
                  skogens Don Camillo, motti, guidad rundtur till Sjösvedens Finnbygdsmuseum 
                  och Fredagsberget, avslutningsmiddag på Gårdstunet i Finnfara, anmälan 0271- 
                  550 30  
 
Byarna på Järvsöskogen 
16/7 11.00-16.00 Öppet Hus i byarna 
 
Finnmarkens historiegrupp, ”Lär känna våra finnmarker!” egna bilar o egen matsäck 
5/7 17.00 Kyrkogården i Tandsjöborg (i N delen av byn), Byvandring i Tandsjöborg 
12/7 17.00 ”Rondellen” i Hamra, Byvandring i Sandsjö, deltagare västerifrån samlas vid 
                  anslagstavlan i Sandsjö 
19/7 17.00 ICA i Los, gården Kvarna i Karlsfors (Los första industricentrum), Anna Warg 
                  berättar  
26/7 17.00 Lillhamra järnvägsstation, Byvandring i Lillhamra 
 
Björkbergs Byalag, Orsa Finnmark 
6/6 14.00 Föreläsning av Maud Wedin om skogsfinnarnas historia med spetsen på Björkberg, 
                fika  
16/6 13.00 Historisk dag, Byforskningen och byvandring, fikaförsäljning 
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Fågelsjö kafé och kursgård/ Fågelsjö Gammelgård, www.ekborgen.se www.fagelsjo.nu  
0762-788 380 
1/7 Prästhelg enligt gammal tradition 
      11.00 Gudstjänst i Fågelsjö kapell, därefter festligheter vid Gammelgården, servering, 
                prästrodd med salut 
      15.00 Visning av Gammelgården 
11-12/7 Kurs, Mynningsladdare och 1800-talets bössmide, visning av fågelsjöbössor och 
             bössmedjan, simulerade tidsenliga jaktmetoder vid skjutbanan, www.ekborgen.se  
14/7 11.00-16.00 Hantverksdag, servering av motti 
Fler kurser: 3-5/8 Tunnbrödsbakning, 31/8-2/9 Schablonmåleri, 14-16/9 Svamp blir till  
papper och akvarellfärger 
 
Orsa Besparingsskog/ Mora FHS 
25/8 10.00-14.00 Råbergskvarn, Visning av vadmalsstamp och skvaltkvarn i drift 
 
Naturskyddsföreningen Nordanstig 
29/7 10.00 Skolan i Hassela, Ängsslåtter i Rigberg, under arbetet bjuds på fika och efteråt 
                  slåttergille på Ersk-Mats, medtag gärna lie och räfsa, upplysningar: 070-392 40 29 
 
Ersk-Matsgården, Lindsjön, Hassela sn  
8-15/7 09.00-18.00 200-årsjubileum, 8/7 premiär för ny teateruppsättning 
 
Flåsjöbygden, Jämtland 
14-15/7 Alanäset, Hembygdsdagar/ Kulturdag 
22/7 12.00-16.00 Sågbacken, Havsnäs, Allaktivitetsdag 
 
 
   - OOO - 
 
 
Ny lag för hantering av uppgifter - GDPR 

Den nya lagen kommer att börja tillämpas under maj månad i år. Styrelsen återkommer om vilka följder den 
nya lagen får för FINNSAM och dess medlemmar. 

 

 


