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Om 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, informationsfilm, bibliografi och mycket annat. Mer information om  
FINNSAM hittar du på www.finnsam.org.

Ordförande
Maud Wedin, Bergalid 3, SE-791 32 FALUN
telefon 070-692 28 64,  
e-post: maud@finnbygden.se

Kassör
Anette Norberg, Västra Vargträsk 13, SE-921 92 
LYCKSELE, telefon 076-763 20 15  
e-post: anette@vargtrask.one
Anette är även ansvarig för medlemsregistret.

Sekreterare
Tor Eriksson, Västra Nobelgatan 22, SE-703 55 
ÖREBRO telefon  019-14 05 08, 070-823 44 25,
e-post: hummelgruvan1970@gmail.com

Ångermanland-Södra Lappland
Ordinarie: Maarit Kalela Brundin, UMEÅ
e-post: maaritkalelabrundin@gmail.com
Suppleant: Tord Eriksson, Tantogatan 71 läg. 
00630, SE-118 42 STHLM telefon 08-668 55 74
e-post: tord@kth.se

Mellannorrland
Ordinarie: Maud Wedin, adress se ovan
Suppleant Linda Blied, Åby 
e-post: linda.blied@gmail.com

Gävle-Dala/Orsa
Ordinarie: Maths Östberg, V. Ösavägen 40, SE-822 
40 ALFTA telefon 070-566 01 68
e-post: finnskogsmuseet@swipnet.se
Suppleant: Eva Jernqvist, Delsbo 
e-post: eva.jernqvist@gmail.com

FINNSAM:s styrelse 2019/2020
Bergslagen
Ordinarie: Tor Eriksson, adress se ovan
Suppleant Kenneth Norrgrann, Västerås 
e-post: zinda@hotmail.se

Närke-Tiveden
Ordinarie: Lena Gribing, Anderstorp, SE-695 94 
FINNERÖDJA, telefon 0584-202 86
e-post: lena.gribing@gmail.com
Suppleant Yvonne Johansson, Laxå

Värmland
Ordinarie: Anita Österman, Timbonäs 140, 
SE-686 98 GRÄSMARK telefon 070-604 65 57 
e-post: anita_osterman@hotmail.com
Suppleant Niclas Persson, Torsby  
e-post: klemmetan@telia.com

Norge södra Finnskogen
Ordinarie: Birger Nesholen, Norsk Skogfinsk  
Museum telefon +47-900 29 447
e-post: birger@skogfinskmuseum.no
Suppleant Jan Myhrvold, Gjerdrum 
e-post: jan@fennia.nu

Norge norra Finnskogen
Ordinarie: Asgeir Lindberget, V. Strætåsvegen 241, 
NO-2435 BRASKEREIDFOSS  
telefon +47-977 00 670
e-post: asgeir.l@gmail.com
Suppleant Mary G. Tangen
e-post: marygtangen@hotmail.com
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FINNSAM information nummer 3 år 2019
Nu går sommaren mot sitt slut och här får du 
årets tredje FINNSAM-information i din hand.

Tyvärr måste jag meddela att jag efter detta 
nummer slutar som redaktör för FINNSAM- 
information. Jag har verkligen tyckt att det har 
varit roligt att få göra dessa nummer och jag har 
fått en hel del uppskattning av er läsare. 

För mig var det lite otydligt vad uppdraget skulle 
innebära och vad jag nu har hunnit upptäcka är 
att det tar lite för mycket tid i anspråk.  

Semestern är slut och precis som alla andra år 
så har jag bara hunnit med en bråkdel av allt jag 
hade velat göra. Hann varken med Dan  
Anderssonveckan eller Kultur i Tiomilaskogen. 
Inte heller kommer jag att kunna delta i  
konferensen i Norra och Södra Finnskoga, som 
du kan läsa mer om i detta nummer av  
FINNSAM-information.  

Min tid har jag istället bland annat lagt på att 
vandra längs gamla kulturstigar i de områden där  
skogsfinnarna bosatte sig i Rämmen och  
Gustava. 

Första promenaden gick till Kosamäk i närheten 
av Uddeholmshyttan. Efter några hundra meter 
kom vi till en före detta bro. 

Vi valde att vada över på ett annat ställe, men i 
direkt anslutning till bron hittade vi inga spår av 
den gamla stigen. Med hjälp av koordinater och 
GPS med karta hittade vi till sist bra stigar och 
vårt slutmål Kosamäk. 

Tack vara den fantastiska torp- och  
säterinventeringen som gjorts i Hagfors kommun 
av sällskapet Gustavaforsning, så visste vi när vi 
var framme. 

Det vore intressant att få veta vilka finnar som
först bosatte sig här i Kosamäk. Trots att många 
forskare försökt att hitta svaret, så vet i alla fall 
inte jag vilka de var. Inte långt från denna plats vid 
Sundsjön fanns ju Honkainen och en annan släkt 
från området är Kemppainen. 

Kanske Olof Persson från Kosamäk har manliga 
ättlingar, som en dag kan ge oss svaret vilka som 
bodde där? Det görs ju hela tiden nya upptäckter 
med hjälp av DNA. 

Min manliga ättling till Kejsarn på Kejsarberg är 
nu testad. Hans haplogrupp påvisade inte någon 
skogsfinsk anfader, men han som testats hade till 
61 % DNA- träffar i Finland. Men gåtan vem  
Kejsarn på Kejsarberg egentligen var kvarstår för 
alla oss som är ättlingar till honom. 

Tack för mig!  Monika Öhrn
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SAMMANSTÄLLT AV 

MATHS ÖSTBERG,  

FINNSKOGSMUSEET

DNT Finnskogen og 
Omegn, ur turprogrammet

17/8 Fellestur med overnatting 
på Åsnes og Grue Finnskog, 
Dulpetorpet – Smågårdssetra – 
Rotberget, 7 + 15 km,  
påmeldingsfrist 3/8

8/9 10.00 Haldammen,  
Historisk vandring på Åsnes 
Finnskog, veteranbuss til  
Juvberget, Vandring langs 
Finnskogleden til Haldammen 
med avstikkere til Dansaren og 
Meljuberget, ca 9 km, guide: Else 
Hanna Tendø

15/9 09.30 ved 202, avkjøring til 
Stampetorpet, Rundtur på Grue 
Finnskog, Stampetorpet –
Sætaberget – Græsberget –  
Skasdammen - Stampetorpet,  
12 km

13.00-16.00 Tvällens Festplats, 
Underhållning mm

Fryksände hbf

15/9 12.00-16.00 Kollsberg, 
Torsby, Bondemarknad, motti o 
fläsk, hantverk, olika aktiviteter

Torsby Finnskogscentrum, 
Lekvattnet

13/8 18.00 Västanå Teater gästar 
med scener ur föreställningen 
Lomjansguten, som bygger på
Lars Anderssons roman med 
samma namn

Rikkenbergets hbf

10/8 12.00-17.00 Finngårdens 
Dag, underhållning, motti och 
fläsk

Tiveds hbf

11/8 10.00-16.00 Hembygds- 
gården i Dammtorp,  
Tivedsdagen

Sävsjöns Bygdeförening, 
Hällefors Finnmark 

10/8 Stora Tomsjön, Vandring 
Postleden Stora Tomsjön –  
Gravendal ca 6,5 km, lättare 
lunch till självkostnadspris, 
ordna egen transport tillbaka till 
Stora Tomsjön, Kontakt: Kjell 
Gustavsson 0591-180 32

14/9 15.00 Mångenstugan, 
Mottifest, skyltat från Sävsjön, 
Kontakt: Mona Johansson,  
070-303 30 43

29/9 10.00 Joker, Svullrya,  
Fellestur langs Postvegen på 
Grue Finnskog, ca 5 km

6/10 10.00 Gjesåsen kirke, 
Vandring langs Østre Finneveg, 
ca 12 km

Veresspelet, Nord- 
Trøndelag

16-18/8 og 23-25/8 Tronsmoen 
i Vera, Grensefolk er tredje og 
siste del av trilogien om skog- 
finnene som kom til fjellbygda 
Vera i 1799, biletter: kultar.no  

Gräsmarks hbf

15/9 12.00-16.00 Höstkalas med 
kålsoppa o nävgröt med fläsk.

Timbonäs-Långnäs Byalag, 
Gräsmarks sn

11/8 Finnkulturdag,  
10.00-12.00 Vandring i Långnäs, 
guide: Mikael Dubrovin

Axplock av evenemangstips  
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Skifsens Vänner,  
Säfsnäs Finnmark, 
www.skifsen.se 

7/9 09.00 Säfsnäs Hembygds-
gård i Fredriksberg, Skifsenlun-
ken, vandring 22 km i egen takt 
med start vid hembygdsgården 
förbi Skifsen och Drafsen, lunch 
i Skifsen o vätskekontroller, 
200:-/pers., anmälan senast 1/9 
till info@skifsen.se,   
070-552 07 55

de olika finnskogsområdena. Vi 
önskar synliggöra de olika  
finnskogsområdenas särprägel 
som i sin tur ger oss en bild av 
den skogsfinska mångfalden.

Maud Wedin, projektledare för 
det skogsfinska filmprojektet

Finnskogsriket

11/8 09.30 vägskälet i Vittsjön, 
Ängsslåtter, medtag matsäck och 
redskap, tillsammans med  
naturskyddsföreningarna  
Bollnäs o Voxnadalen

Mora FHS och Orsa Kvarn

24/8 10.00-14.00 Råbergskvarn, 
Visning av vadmalsstamp och 
skvaltkvarn i drift.

Skogsfinsk bibliografi på FINNSAMs hemsida!
Du vet väl att du hittar den skogs-
finska bibliografin på FINNSAMs 
hemsida.
www.finnsam.org/bibliografi

Det skogsfinska filmprojektet
Det skogsfinska filmprojektet, 
del 1”Skogsfinnarna –  
berättelsen om ett kulturarv” är 
nu i hamn.  I denna del  
behandlas skogsfinnarnas  
bakgrund i Finland,  
kolonisationsfasen, utbrednings-
området, näringslivet (svedje-
bruk, boskapsskötsel, åkerbruk, 
jakt och fiske), byggnadsskicket 
(rökstuga, rökbastu och ria),  
matkulturen, föremålen, språket, 
ortnamnen och släktnamnen, 
folktron, myterna och sägnerna 
och Carl Axel Gottlund. 

Vidare presenteras Solør- 
Värmland Finnkulturförening, 

skogsfinnarna som nationell  
minoritet, biblioteket på  
Finnskogsmuseet i Alfta samt 
FINNSAM.

I slutet av filmen kommer också 
information om planeringen av 
del 2 som främst ska fokusera 
på en resa i tid och rum genom 
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11.00 – 13.00 Samling och lunch 
i Halvarsstugan Båtstad, Norra 
Finnskoga, Joe Bengtsson,  
ordförande i N Finnskoga 
hembygdsförening, guidar i två 
omgångar.

13.00 – 13.15 Introduktion till 
konferensen. Maud Wedin  
berättar om Finnsam och om 
den skogsfinska bibliografin.

Konferensprogram fredag 30 augusti 2019

FINNSAM’s höstkonferens äger rum i de norra delarna av Värmlands Finnskogar. Vi  
kommer att bo vid Långbergets Sporthotell, beläget nordöst om Sysslebäck med en  
vidunderlig utsikt över blånande berg och småsjöar. Inkvarteringen är i två vandrarhem 
som vardera har 12 rum med en våningssäng i varje. Det är enkelt boende med  
gemensam dusch och toalett och möjlighet till självhushåll. Utöver vandrarhemmen är 
platser bokade i stugor på området och några rum på hotellet om någon önskar lite  
bekvämare boende.

Övergripande tema: Utveckling av Finnskogen i Torsby kommun under 4 sekler.

13.15- 14.15 Bosse Hansson 
berättar historien om Båtstad, 
Höljes och Stranna i Norra  
Finnskoga.

14.15 – 14.30 Bensträckare. (Det 
finns kaffe kvar sen lunchen)

14.30 – 15.30 Niclas Persson 
Tenhuinen berättar om Södra 
Finnskoga.

FINNSAM:s konferens i Norra och Södra Finnskoga  
30 augusti – 1 september 2019

Vandrarhemmet  vid långbergets Sporthotell

15.40 Utflykt i egna bilar till 
Aspberget, ca 1,5 mil. Resterna 
av torpen Jossela och Nikkela. I 
Nikkela bodde den siste finsk-
talande i Nordvärmland, Erik 
Josefsson Hakkarainen. I  
Aspberget finns också några 
barngravar.

16.45 Fortsätter vi till  
Uggelheden, rundvandring och 
Örjan Olsson berättar om byn 
och om sin bok ”Uggliboka”

Kaffe

18.00 Till Långberget för inkvar-
tering

19.30 Middag i hotellets  
restaurang och enkel samvaro 
efteråt.  
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08.00 Frukost Långberget

09.00 Avfärd med bussar tíll 
Rikkenberget och Röjden.

Buss nr 1 åker till Finngården 
Kallstan i Rikkenberget. Dan 
Jonsson guidar och berättar om 
gården och Hbf Rikkenberget. 
Kaffeservering.

Buss nr 2 går direkt till Korset i 
Röjden.

Finngården Kallstan, Rikkenberget

Promenad till BrittMarie  
Röjders hantverksbod där hon 
kan berätta om de tidigare  
bosättarnas kamp med Polter-
geisterna i Välgunaho.  
Promenad till resterna av  
spökplatsen, (ca ½ timme ToR, 
för de som orkar)

11.00 Buss nr 1 till Röjden

11.15 Buss nr 2 till Rikkenberget

12.30 Avfärd båda bussarna 
till Skråckarberget. På väg mot 
Skråckarberget passeras Ivana, 
Kindsjön med gruvan Ridaho 
och socknens centrum  
Bograngen. (Inget stopp, men 
kanske någon berättar mer om 
Ivana-Julia)

13.00 Lunch, motti o fläsk på 
Finngården Tomta, Skråckar- 
berget. Information av Mikael  
Kindberg från hembygds- 
föreningen, rundvandring på 
gården. Ugnen i rökstugan eldas.

15.00 Till Järpliden, en av de 
största finnbyarna i S Finnskoga. 
Vi ser bl.a huset där Kalle  
Jularbos Elin bodde. Guide Berit 
Högman.

19.30 – 21.30 Middag  
Långberget. Underhållning av 
Torleif Styffe med vänner

Konferensprogram lördag 31 augusti 2019

08.00 Frukost Långberget

Föreläsningar:
09.00 – 10.00 Gabriel Bladh: 
Professor i kulturgeografi vid 
Karlstads Universitet föreläser 
om det aktuella forskningsläget.

10.00 – 10.20 Monica  
Björklund: Byggnadsantikvarie 
vid Torsby Finnskogscentrum

10.20 – 10.35 Kaffe

10.35 – 11.00 Birgitta Elfström: 
Projektledare för ”Vägen till 
Världsarv”.

11.00 – 12.00 Jan Myhrvold: 
Ordförande i norska avd av 
SVFF, skogfinsk genealogi, 
skogsfinska släktnamn i Norra o 
Södra Finnskoga.

12.00 – 13.00 Finnsams  
medlemsmöte

13.00 Lunch och avslutning

Överkurs: 
Besök Pilgrimstapeten, med 
filmvisning och fika vid  
Utmarksmuséet.
Dalby Hembygdsgård

Anmälningsformulär och priser 
finns i bilaga till detta nummer. 

Konferensprogram söndag 1 september 2019

Arrangörer:
Solör Värmland 
finnkulturförening
Solør Värmland 
Finnkulturforening
FINNSAM
Norra Finnskoga 
hembygdsförening 
Södra Finnskoga 
hembygdsförening 
Rikkenbergets 
hembygdsförening

Monica Björklund
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Under en lördag och söndag i 
slutet av oktober samlas  
intresserade deltagare till ett  
helgseminarium i Kolmården. 
Då samlingen äger rum i  
Östergötland blir det första 
gången som FINNSAM  
anordnar någon aktivitet i detta 
landskap. 

Vi kommer att hålla till på 
Fredgagården, som är ett hotell 
vackert beläget på en udde intill 
Bråviken. Här träffas vi för att 
först äta lunch på lördagen innan 
vi får lyssna till en rad föredrag, 

bland annat om trakten. Syftet 
är att inleda kartläggningen av 
finnarnas kolonisation och  
bosättning i området.  
 
Kolmården innefattar såväl delar 
av Södermanland, som av  
Östergötland.  
 
På söndagen gör vi en tur i 
området för att bekanta oss med 
möjliga finnbosättningar i  
Kolmården. En diskussion om 
hur vi bör lägga upp  
dokumentationen får avsluta 
samlingen efter lunch på söndag 
eftermiddag. 

Välkommen till en helg med FINNSAM i Kolmården 
26-27 oktober 2019!

Har ni frågor så här långt, 
var god vänd er till mig:

Tor Eriksson
E-postadress:  
hummelgruvan1970@
gmail.com

Utsikt mot Bråviken från Kolmården

Mer information med program 
och möjlighet att anmäla sig 
kommer i FINNSAM-Info nr 2, 
2019!
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Blänkare om FINNSAM:s vinterkonferens i  
Stockholm 2020
Nästa års vinterkonferens äger rum i Stockholm 
fredagen – söndagen 6 - 8 mars. Temat är  
skogsfinsk släktforskning, vilket uppmärksammas 
genom föredrag under helgen. Vi söker samarbete 
med sverigefinska institutioner och organisationer, 
som till exempel Finlandsinstitutet och Finlands 
ambassad. Förhoppningsvis invigs konferensen av 
representanter från kungahuset, där det finns ett 
skogsfinskt inslag. Vi försöker också få med ett par 
skogsfinska kändisar inom nöjesbranschen. 

Bland föredragen avser ett par att belysa äldre 
mindre känt arkivmaterial. Boken om skogsfinska 
släktnamn i Skandinavien synas på nytt med  
framåtanda. Troligen bor vi på något centralt  
beläget vandrarhem eller enklare hotell.

Finnarna i Kilsbergen
Kungsträdgården, Stockholm

FINNSAM har nyligen givit ut boken om finnarna i Kilsbergen. Tor Eriksson i Örebro säljer den för 200 
kronor, inklusive frakt. För beställning tag kontakt med Tor på e-postadress hummelgruvan1970@gmail.com. 
Tors adress är Västra Nobelgatan 22, 703 55 Örebro. Telefonnummer 070-823 44 25.



11

Protokoll från sammanträde med FINNSAM:s  
styrelse
Datum: Fredagen den 8 mars 2019
Plats: Comfort Hotell Göteborg 

Närvarande: Linda Blied, Tor Eriksson, Tord Eriksson, Jan Myhrvold, Birger Nesholen, Kenneth Norrgrann, Maud Wedin, 
Monika Öhrn, Maths Östberg och Anita Österman
Förhindrade:  Jan-Erik Björk, Lena Gribing, Eva Jernqvist, Maarit Kalela-Brundin, Asgeir Lindberget, Anette Norberg, Niclas 
Persson och Mary Tangen

§1. Mötets öppnande
Ordförande Maud Wedin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§3. Val av justeringsperson
Till att justera protokollet förutom ordförande Maud Wedin valdes Kenneth Norrgrann.

§4. Fatta formellt beslut om att FINNSAM betalar kaffe för styrelsen före mötet
Kaffe med bakverk var beställt till mötesdeltagarna från hotellet för att inleda samlingen. Styrelsen beslutade att FINNSAM 
betalar kostnaden för detta, vilken uppgår till 900 kronor.

§5. Fråga om FINNSAM kan täcka en oväntad skuld för konferensen i Göteborg
Tack vare att situationen ändrade sig under konferensen blir det nog ingen förlust. (Tillägg söndagen den 17 mars 2019.)

§6. Nya FINNSAM-Information
Jan-Erik Björk har överlämnat ansvaret för vårt medlemsblad FINNSAM-Information till en ny redaktör, Monika Öhrn. Under 
mötet ville hon ha synpunkter på hur vi uppfattade det senaste numret av FINNSAM-Information, vilket var det första Monika 
hade haft ansvar för. Mötesdeltagarna ansåg att layouten var annorlunda mot tidigare, och att varje redaktör får utforma  
medlemsbladet som den önskar. Därför får Monika fria händer att påverka utseendet på FINNSAM-Information. 

§7. Godkännande av verksamhetsberättelsen för 2018
Sekreterare Tor Eriksson har skrivit en verksamhetsberättelse för år 2018. Styrelsen har läst rapporten, och godkände nu  
berättelsen för 2018. Den lämnas till revisorerna för granskning och infogas i FINNSAM-Information nummer 1 för 2019.

§8. Val av ombud och funktionärer till årsmötet
En rundfrågning har gjorts till de ledamöter och suppleanter vars mandattid löper ut vid årsmötet 2019. Med svaren som  
underlag är det valberedningens uppgift att förbereda inför årsmötet. Om mer hjälp behövs inför de olika valen får  
valberedningen ta kontakt med styrelsen. 

§9. Verksamhetsplan för 2019
Som sekreterare har även Tor skrivit en verksamhetsplan, vilket enligt stadgarna är premiär. Planen kommer att behandlas som 
en punkt och fastställas av årsmötet. Styrelsen antog planen förutom meningen om informationsfilmen. Här är det del 1 av 
filmen som är klar medan arbetet med nästa film går vidare. 
§10. Årets konferenser.

a. Vårkonferensen i södra Ångermanland, inklusive bussresa 30 maj – 2 juni
Tord Eriksson informerade om praktiska frågor kring konferensen, där förläggningen sker på Sandslåns vandrarhem och  
konferens. Föredragen behandlar den skogsfinska kolonisationen i Ångermanland, de skogsfinska ortnamnen i Viksjö, 
DNA-släktforskning i Ångermanland samt förhållandena under 1600-talet i en större kontext. Under fredagen och lördagen 
blir det besök på Gudmundrå, Viksjö och Graninge finnmarker. Tor ansvarar för bussen som har med sig deltagare från Norge 
och södra Sverige. På bussen blir det föredrag längs vägen som belyser de områden bussen rullar igenom. Ett längre besök på 
Finnskogsmuseet i Skräddrabo utlovas också liksom en visit vid ett par äldre byggnader med finnanknytning på Norra Berget i 
Sundsvall. 

b. Höstkonferensen i Norra och Södra Finnskoga 30 augusti – 1 september
Anita Österman berättade om förberedelserna för höstens konferens i norra Värmland. Här bor vi på Långbergets Sporthotell. 
På finngården Tomta i Skråckarberget serveras motti med fläsk, och en tur går till Järpliden, en av de största finnbyarna i Södra 
Finnskoga. Övergripande tema för konferensen är: Utveckling av Finnskogen i Torsby kommun under 4 sekler. 

§11. Finns det särskilda villkor för Sigurd Anderssons och Bertil Bergqvists minnesfonder?
Kassör Anette Norberg har ställt frågan om det finns några särskilda villkor för användande av medel ur de här två  
minnesfonderna. Eftersom de innestående beloppen som finns på respektive konto är så små vore det annars ett bra alternativ 
att försöka avsluta fonderna. Styrelsen kan inte erinra sig att några särskilda villkor finns för att få använda medlen från någon 
av minnesfonderna. Mötet fattade beslutet att pengarna kan användas för viktigt ändamål som styrelsen är överens om och att 
frågan om sådant ändamål ska tas upp en som en formell punkt på styrelsemötet i Sandslån. 
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§12. Bör FINNSAM starta ett projekt för kartläggning av finnbosättningar i Kolmården med omnejd?
Tor Eriksson har länge velat lyfta fram Kolmården som ett område där den tidiga finska kolonisationen och bosättningen bör 
studeras speciellt. När projekt Kilsbergen är klart till sommaren kunde det passa bra att ta itu med Kolmården som nästa objekt 
i FINNSAM:s regi. Tor har haft kontakt med några personer i området som gärna vill ägna sig åt en närmare studie av  
provinsen. Samtliga är FINNSAM-medlemmar. Under hösten och vintern har fler personer med anknytning till Kolmården 
dessutom blivit medlemmar i föreningen. Sammantaget finns ett stort intresse och goda förutsättningar för att kunna genomföra 
en kartläggning av finnbosättningar i Kolmården med omnejd. Styrelsens beslut blev att denna kartläggning får bedrivas som ett 
FINNSAM-projekt.  

§13. Rapporter
a. FINNSAM:s filmprojekt
Maud Wedin berättade att den skogsfinska informationsfilmen, del 1 är klar. I filmen beskrivs bakgrunden i Finland, mig-
rationsorsakerna, kolonisationsfronten, utbredningsområdet, näringslivet (svedjebruk, boskapsskötsel, åkerbruk, jakt, fiske, 
hantverk), karaktärsbyggnaderna utan skorsten (rökstuga, rökbastu, ria), språket (östfinsk dialekt, skogsfinska ortnamn och 
släktnamn), myterna, skrönorna, folktro, Solør-Värmland Finnkulturförening, skogsfinskt DNA-projekt, skogsfinnarna som 
egen nationell minoritet i Norge, FINNSAM och Finnskogsmuseets unika bibliotek. I ett kommande större del 2-projekt  
planeras en presentation av olika finnskogsområden där vart och ett av dem ger oss en pusselbit för att slutligen visa en  
nyanserad bild av den skogsfinska mångfalden, särprägeln och skogsfinnarnas avtryck genom historien.

b. FINNSAM:s bibliografi
Maud upplyste vidare om att databasen över skogsfinsk litteratur nu är uppdaterad och utlagd i sökbart skick på FINNSAM:s 
webbplats. Bibliografin innehåller nu över 14 500 poster. Maths Östberg har lagt ner mer än 600 timmar på att läsa korrektur 
och lägga in de senaste tio årens poster. Norska litteraturposter har fått norsk stavning och norska ämnesord med hjälp av  
medlemmar på norska sidan. Statens Kulturråd i Sverige krävde regional medfinansiär för att bevilja stöd till projektet. Men 
sådan total uppslutning från samtliga regioner med finnskog inom sina domäner hade de aldrig sett tidigare. 
  
c. Boken om finnarna i Kilsbergen
Tor Eriksson informerade mötet om att arbetet med boken om finnarna i Kilsbergen fortskrider enligt planerna. Bidraget till att 
slutföra boken är nu uppe i 65 000 kronor, varav 10 000 kronor nyss beviljades från Länsstyrelsen i Örebro län. Boken trycks  
under senvåren och släpps vid ett särskilt event i S:t Nicolai kyrka söndagen den 9 juni. Leverans av boken sker i tid för att 
kunna ta med böcker till försäljning på vårkonferensen i södra Ångermanland. Det är ju ändå FINNSAM:s projekt, så det gör 
ingenting att boken blir tillgänglig för FINNSAM:s medlemmar innan själva boksläppet äger rum. 

d. Enligt GDPR bör man vara försiktig med gamla adresslistor
Anette Norberg hälsade till styrelsen att inte behålla gamla adresslistor. Uppgifter får ej lagras för evinnerliga tider på våra  
datorer. 

§14. Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.

§15. Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum på vårkonferensen i Sandslån. Det blir på fredag kväll 31 maj efter dagens program. 

§16. Mötets avslutande
Ordförande Maud Wedin tackade mötets deltagare för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Örebro 2019-06-14

Vid pennan                                    Justeras av                           Justeras av

Tor Eriksson                                  Maud Wedin                       Kenneth Norrgrann   
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Protokoll från FINNSAM:s årsmöte på Sandslåns 
vandrarhem och konferens
FINNSAM-Finnbygder i samverkan
Datum: Söndagen den 2 juni 2019

§1.  Mötets öppnande
 Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Maud Wedin, Falun. 

§2.  Val av mötesordförande
 Till ordförande för årsmötet valdes Hans Bergström, Arvika.

§3.  Val av mötessekreterare
 Till sekreterare för årsmötet valdes Tor Eriksson, Örebro.

§4.  Fastställande av dagordning
 Mötesordföranden läste upp dagordningen som fastställdes av årsmötet.

§5.  Fastställande av röstlängd
 Röstlängden fastställdes genom att de närvarande FINNSAM-medlemmarna antecknade sig på en närvarolista. Det   
 gällde då de personer som var medlemmar under det verksamhetsår som behandlades av årsmötet, dvs. 2018. Totalt  
 var 22 medlemmar närvarande på årsmötet. 

§6. Val av två protokolljusterare/rösträknare
 Till protokolljusterare för årsmötesprotokollet, tillika rösträknare valdes Kenneth Norrgrann, Västerås och Asgeir 
 Lindberget, Braskereidfoss.

§7.  Godkännande av kallelse
 Under april månad sändes FINNSAM-Information nr 1, 2019 till samtliga medlemmar. Här fanns en kallelse till 
 årsmötet i Sandslån. Mötet godkände utskicket av kallelsen på detta vis.

§8.  Föredragning av årsredovisning för år 2018
 Årsredovisningens tre delar; Balansrapport, Resultatrapport och Verksamhets-berättelse redovisades för år 2018. 

§9.  Revisorernas berättelse
 Revisionsberättelsen för år 2018 lästes upp.

§10.  Fastställande av årsredovisning för år 2018
 Årsmötet fastställde årsredovisningen för år 2018.

§11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§12.  Fastställande av verksamhetsplan för år 2019
 Verksamhetsplanen för år 2019 lästes upp och fastställdes av årsmötet.

§13. Presentation av och beslut om budget för år 2019
 Budgeten för det nya verksamhetsåret redovisades och godkändes av årsmötet.

§14. Fastställande av medlemsavgift för år 2020
 Årsmötet beslutade att behålla nuvarande medlemsavgifter för år 2020.

§15. Behandling av motioner och propositioner
 Vare sig några motioner eller några propositioner förelåg till årsmötet. 

§16. Val av styrelse
 a. Ordförande Maud Wedin, Falun (omval 2 år).
 b. Vice ordförande Jan-Erik Björk, Källby (nyval 1 år).
 c. Kassör Anette Norberg, V. Vargträsk (kvarstår 1 år).
 d. Ingen vice kassör från Norge väljs. Solør-Värmland Finnkulturförenings norska 
 avdelning ska tillfrågas om de kan ta hand om ekonomin för FINNSAM i Norge. 
 e. Sekreterare Tor Eriksson, Örebro (omval 2 år).
 f. Halva antalet regionala ledamöter med suppleanter väljs vid årsmötet 2019
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Region, växlande mandattid Ordinarie Suppleanter
Ångermanland-södra Lappland Maarit Kalela-Brundin, Umeå

nyval 2 år
Tord Eriksson, Stockholm
nyval 2 år

Mellannorrland Maud Wedin, Falun
kvarstår 1 år

Linda Blied, Åby
kvarstår 1 år

Gävle-Dala/Orsa Maths Östberg, Alfta
omval 2 år

Eva Jernqvist, Delsbo
omval 2 år

Bergslagen Tor Eriksson, Örebro
kvarstår 1 år

Kenneth Norrgrann, Västerås
kvarstår 1 år

Närke-Tiveden Lena Gribing, Finnerödja
omval 2 år

Yvonne Johansson, Laxå
nyval 2 år

Värmland Anita Österman, Gräsmark 
kvarstår 1 år 

Niclas Persson, Torsby
kvarstår 1 år

Norge 
södra Finnskogen

Birger Nesholen, Kirkenær
omval 2 år

Jan Myhrvold, Gjerdrum
omval 2 år

Norge
norra Finnskogen 

Asgeir Lindberget, Braskereid-foss, 
kvarstår 1 år

Mary G. Tangen, Tørberget
kvarstår 1 år

   
§17.  Val av firmatecknare för en tid av 1 år
 Årsmötet beslutade att välja för 1 år:
 för svenska kontot ordförande Maud Wedin, Bergalid 3, 791 32 Falun och kassör Anette Norberg, Västra Vargträsk 13,
 921 92 Lycksele, att teckna firman var för sig.
 för norska kontot valdes ingen firmatecknare. Mötet beslutade att Solør-Värmland Finnkulturförening skall tillfrågas
 om att ta hand om FINNSAM:s ekonomi i Norge. 

 Samtidigt beslutade årsmötet att rätten för tidigare firmatecknare att teckna firma upphör i och med detta beslut:
 för svenska kontot sammankallande/ordförande Maud Wedin, Bergalid 3, 791 32 Falun och kassör Anette Norberg,   
 Västra Vargträsk 13, 921 92 Lycksele, att teckna firman var för sig.
 för norska kontot ordinarie ledamot Mary G. Tangen, Nordholtvegen 34, NO-2429 Tørberget.

§18.  Val av en revisor jämte en suppleant för en tid av 2 år
 Till revisor i Norge valdes Terje Audun Bredvold, Åsnes finnskog på 1 år, omval.  
 Till revisor i Sverige valdes Raili Söderberg, Sävar för en tid av 2 år, nyval. Ingen suppleant valdes.
  
§19.  Val av valberedning
 Valberedningen har bestått av Lars-Olof Herou, Ludvika, Britt-Karin Larsen, Hernes och Seppo Remes,  
 Hallstahammar. Seppo Remes har varit sammankallande. Årsmötet valde nu en ny valberedning enligt rullande  
 schema. Till valberedningen valdes Ingunn Holm, Oslo på en tid av 3 år. Zeth Johansson, Bålsta valdes på 2 år. Tyvärr  
 kunde inte någon ledamot väljas på 1 år, så styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att hitta någon lämplig person som kan  
 väljas av höstmötet på 1 år, tillika sammankallande av valberedningen. 

§20. Presentation av kommande verksamhet
 Tor Eriksson informerade om att söndagen den 9 juni är det boksläpp i S:t Nicolai kyrka centralt belägen i Örebro.  
 
 Boken ”Finnarna i Kilsbergen – kultur och bosättning 1580-1650” presenteras vid ett särskilt event. Inbjudan har gått  
 ut till en rad enskilda personer, institutioner och föreningar i första hand Örebro län. Aktiviteten äger rum i  
 samarbete mellan FINNSAM, Svenska kyrkan – Nikolai församling och Örebro finska förening. Ett femtiotal personer  
 har tackat ja till att närvara. Bland de medverkande finns landshövding Maria Larsson, organist Karl Magnus Jansson   
 och forskaren Jan-Erik Björk. Efter stunden i kyrkan säljs den nya boken i Nikolai prästgård, där vi även får lyssna till  
 kantelespel och äta blåbärspirog. 

 Anita Österman berättade om FINNSAMs höstkonferens i Norra och Södra Finnskoga. Konferensen äger således rum  
 i de norra delarna av Värmlands finnskogar. Boendet är vid Långbergets Sporthotell, vilket ligger nordöst om  
 Sysslebäck med en hänförande utsikt över blånande berg och småsjöar. Utöver enkelt boende i vandrarhem är platser   
 bokade i stugor och på ett närbeläget hotell. Tiden är fredag 30 augusti – söndag 1 september, och arrangörer är bland 
  annat Solør-Värmland Finnkulturförening, FINNSAM samt Norra och Södra Finnskoga hembygdsföreningar. Ett 
 par av föredragen är signerade Bo Hansson och Niclas Persson Tenhuinen. Utfärder i området blir det förstås också,   
 som till exempel till Rikkenberget och Röjden. Inbjudan med anmälningsblankett läggs ut på FINNSAMs hemsida och  
 tas med i FINNSAM-Information.

§21. Rapporter
 Eva Jernqvist upplyste årsmötet om att Finnmarkens historiegrupp anordnar fem utflykter i Los och Orsa finnmarker  
 under juni och juli månader. Uppmaningen är ”Lär känna finnmarkerna i Los och Orsa. Mer information finns på   
 FINNSAMs webbsida.  
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§22. Övriga frågor
 Jan Myhrvold berättade om ”Skogsfinska dagar”, vilka äger rum på norska och svenska finnskogen 12 - 21 juli.  
 Inledningen sker med Finnskogdagenes 50-årsjubileum 12 - 14 juli. Under den kommande veckan anordnas en rad  
 aktiviteter runt om i området. Många lokala arrangörer står för olika programpunkter även om Solør-Värmland  
 Finnkulturförening har huvudansvaret för programmet. Även här läggs information ut på FINNSAMs webbsida.

§23.  Mötets avslutande
 Mötets ordförande Hans Bergström tackade för visat intresse och avslutade årsmötet. 

Örebro 2019-07-16

Sekreterare                                               Ordförande

Tor Eriksson       Hans Bergström

Justerare      Justerare

Kenneth Norrgrann    Asgeir Lindberget
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... För dig som är intresserad av  
skogsfinsk kultur och historia....

www.finnsam.org


