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Nästa FINNSAM-info kommer i mars. Manusstopp 28 feb.

Innehåll i detta nummer, bland annat:

� Rapport från de norrländska utgrävningarna
� Inbjudan till vinterkonferense
� Skydd av finnskogsbyggnader i Dalarna
� Preliminär inbjudan till konferens i Gåsborn

Gott Nytt År!
Redaktören

Information om FINNSAM

Plusgironr Sverige 646 27 77-1
Bankkontonr i Postbanken Norge 0533.3489440
Medlemsavgift 2007–2008 110 SEK/NOK

Kassör och adresslista:
Tor Eriksson, Västra Nobelgatan 22, SE-703 55 ÖREBRO
Tel: (0)19-12 08 84 <tor.eriksson@telia.com>

Skogsfinska bibliografin:
Lars-Olof Herou, Gästgivaregatan 12, SE-771 53 LUDVIKA
Tel: (0)240-169 60 <loherou@gmail.com>

Forskarkatalog:
Christina Norlander. Tel. (0)240-754 25 <christina.norlander@telia.com>

Redaktör för FINNSAM-info:
Elisabeth Thorsell, Hästskovägen 45, SE-17739 JÄRFÄLLA
Tel. (0)8-580 188 97. <elisabeth@etgenealogy.se>

Ledningsgrupp 2006
Mellannorrland (s-k) Maud Wedin, Bergalid 3, SE-791 32 FALUN

Tel:  (0)23-228 64 <maud.wedin@telia.com>
(suppl) Gränt Wallin, Nyland <grant.vallin@spray.se>

Gävle-Dala/Orsa Maths Östberg, V. Ösavägen 40, SE-822 91 ALFTA
Tel:  (0)271-101 68 <finnskogsmuseet@swipnet.se>
(suppl) Barbro Sindler, Falun <barbro.sindler-hult@telia.com>

Bergslagen Lars-Olof Herou, Gästgivaregatan 12, SE-771 53 LUDVIKA
Tel: (0)240-169 60 <loherou@gmail.com>
(suppl) Christina Norlander, Smedjebacken <christina.norlander@telia.com>

Tiveden Lena Gribing,  Anderstorp, SE-695 94 FINNERÖDJA
Tel: (0)584-202 86  <lena.gribing@telia.com>
(suppl)  Jan-Erik Björk <janne.bjork1@telia.com>

Värmland Inga-Greta Lindblom,  Vitsand 337, SE-685 94 TORSBY
Tel:  (0)560-302 84 <inga-greta.lindblom@torsby.se>
(suppl) Niclas Persson, Torsby <klemmetan@bredband.net>

Norge södra Birger Nesholen, Gruetunet Museum, NO-2260 KIRKENÆR
Finnskogen Tel: 629-473 15 <gruetune@east.no>

(suppl) Jan Myhrvold, Gjerdrum <jmyhrvol@online.no>

Norge norra Rolf Rønning,  Skaugbergetv. 54, NO-2433 HERADSBYGD
Finnskogen Tel: 624-165 67 <rolfro2@frisurf.no>

(suppl) Mary G. Tangen, Tørberget<oltangen@bbnett.no>
Landsnummer: Sverige +46 Norge +47

God Helg!
Och tack till de skribenter som bidragit till att detta häfte inte är alldeles tomt.
Nu kommer det information om dels vinterkonferensen i Grue Finnskog, och
dels vår-försommarkonferensen i Gåsborn. Båda låter spännande med tema om
folktro i Grue, och finnbosättningarna i Gåsborn.

I detta häfte berättar också Stig Welinder om utgrävningarna i Råsjö och Gran-
näs, där man tydligen hittat en hel del som ger belysning av skogsfinnarnas
dagliga liv. Det är väl skönt med ett intresse som hela tiden utvecklar sig och ger
nya problem att fundera på och nya frågor att försöka hitta svaren på.
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Arkeologiska utgrävningar av finntorp
Uppdaterad rapport dec 2006

I den senaste Finnsam-informationen 2006:3 presenterades utgrävningarna av
de båda finntorpen Grannäs i Alfta, Hälsingland, och Råsjö i Borgsjö, Medelpad.
Dessa har också egna lättfunna och bildrika hemsidor.

Mittuniversitetets tredje utgrävning äger rum i Svartviken i Stora Skedvi,
Dalarna. I Svartviken avslutades sommaren 2006 utgrävningen av en bustuga
från 1700-talet och påbörjades utgrävningen av finntorpets bostadshus från ti-
den c. 1750–1820. Så sent var de inflyttade finnarna gott försvenskade och bodde
i en vanlig röd stuga med vita knutar.

Sammanlagt omfattar de tre skogsfinska utgrävningarna fem byggnader:

Grannäs bostadshus (1610?)1650 – före 1750
Råsjö bostadshus 1600-talet

två hus med ugn 1600-talet
Svartviken bostadshus c. 1750 – 1820

fähus c. 1750 – 1820

Förutsättningarna finns sålunda för att följa försvenskningen av de inflyt-
tade finnarna genom 100-200 år. Det återstår dock en del grävande och förhopp-
ningsvis en del bättre dateringar.

Den kunskap vi har färdig just nu handlar mest om försörjningsekonomi och
landskap. Arkitektur synes vara det mest problematiska, medan kunskapen om
den materiella kulturen sådan den syns i gårdarnas avfall växer stadigt för varje
utgrävningsdag. Hop-pusslingen av livsmönstren och deras förändringar kom-
mer med tiden.

Stig Welinder
stig.welinder@miun.se

Nyckeln till Grannäs: http://www.sm3ode.se/grannaes/

Råsjö: http://web.telia.com/~u69004590/fi/skogsfinnar.htm

Konferens i Gåsborn 1- 3 juni 2007
(preliminärt program)

Arrangör: FINNSAM:s Bergslagsgrupp
Gåsborns Hembygdsförening

Fredag 1 juni
11:00 Inkvartering i Esperanto-Gården, Lesjöfors
12:00 Lunch
13:15 Utflykt med egna bilar till Rämmen
19:00 Middag på Långbans Gästgiveri

Lördag 2 juni
07:30 Frukost
08:00 Inkvartering av nyanlända
09:00 Med buss till Gåsborns Hembygdsgård, Klintgården
09.30 Föredrag
11:00 Bussresa till Skäfthöjden, Älvsjöhyttan och Igelhöjden
18:00 Middag på Klintgården

Underhållning

Söndag 3 juni
08:00 Frukost.
09:00 Besök på Lesjöfors museum
11:00 FINNSAM-möte
12:00 Lunch Esperanto-Gården
13:00 Förslag på utflykter (överkurs)

Kassören informerar

Tidigare år har inbetalningskortet för medlemsavgiften i
Finnsam sänts ut med FinnsamInformation nr 4.

För att underlätta hanteringen kommer inbetalningsavin i
fortsättningen att sändas ut med FinnsamInformation nr 1 i
stället. Vänta således med din betalning till i mars nästa år!
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Tid: Lørdag 10. og søndag 11. februar
Tema: Skogfinsk folketro, magi og forestillingsverden
Sted: Finnskogen Turist- og Villmarkssenter, Grue Finnskog

Verter: Jan Myhrvold og Birger Nesholen

Lørdag
11.00-12.30 Frammøte, innsjekking og lunsj
12.30-18.30 Rolf Rønning: Tanker om skogfinnenes overtro/vidskepelse

Jan-Erik Björk: Trolldom og overtro i rettslige kilder
Anna Forsberg: Fra arbeidet med Matti Mörtbergs opptegnelser
Lars-Olof Herou: Hva finner vi om temaet i litteraturen?
Birger Nesholen: Magiske symboler i felten; bruk og utbredelse
18.30 Middag
20.00 Røykstuekveld på Mattila; Kurt Eide fyrer røykstua

Diskusjon og innspill fra deltakerne innen konferansens tema
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Skydd av finnskogsbyggnader i Dalarna
Som vi rapporterade vid FINNSAM-konferensen i Lekvattnet pågår arbetet med
att försöka skydda några unika skogsfinska byggnader och miljöer i Dalarna.

Onsdag 25 september 2006 gjorde vi i byggnadsgruppen en rundresa efter
samma rutt som under konferensen i Järna/Nås. Denna gång hade vi med re-
presentanter från Länsstyrelsen, Dalarnas museum och Vansbro kommun, sam-
manlagt sju personer. Vädret var avsevärt bättre denna gång och intresset lika
stort att se vad Nås Finnmark har att bjuda. Rökstugan vid Oxfallet, gårds-
miljön (med bl.a. bastu, bössmedja och ria) vid Bössmens i Stora Digerliden och
hela bymiljön med i Närsen (bl.a. tre bastur och en intakt smedja), är de aktu-
ella objekten här. De lokala intressenterna har minst lika stort intresse som oss
av detta.

Vi kommer att fortsätta med Västerbergslagen till våren och i Rättviks kom-
mun har det tagits ett loklat initiativ för att skydda rian i Bingsjö.

Under arbetets gång har vi också fått klart för att byggnadsminnesförklaring
inte alltid är det snabbaste eller effektivaste sättet att nå fram, utan vi tittar nu
på flera varianter, bl.a. lokala områdesbestämmelser som kommunerna kan be-
sluta om.

Maths Östberg, L-O Herou och Bo Hansson

%&�'����()	���'��� *����&��



����������	
����� ����������	
����� 54

Søndag
08.30-09.30 Frokost
09.30-11.30 Birger Nesholen: Skogfinnenes forestillingsverden i finsk-

ugrisk perspektiv.
Diskusjoner og innspill innen konferansens tema
Et felles dokumentasjonsprosjekt for magiske symboler i skog-
finske områder i Skandinavia?

11.30-12.15 Lunsj
12.15-14.00 Eventuell utflukt (avhengig av vær, føre og interesse)

Medarrangører:Solør-Värmland Finnkulturforening, Norsk Skogfinsk Mu-
seum, Skogsfinske Interesser i Norge

Priser, i norske kroner:
Hele konferansen: kr 950,-
Lørdag inkludert lunsj: kr 400,-
Lørdag inkludert middag: kr 600,-
Lørdag inkludert alt: kr 750,-
Lørdag og søndag inkludert alt, men uten overnatting: kr 800,-

Påmelding til Jan Myhrvold innen 20. januar:
E-post: jmyhrvol@online.no, tlf: (+47) 977 07 604

Prisen kan bli lavere hvis vi får økonomisk støtte til konferansen
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Intressanta tidskrifter för Finnskogsforskare

Finnmarken Förr och Nu
Kontaktperson: Lars-Olof Herou loherou@gmail.com
Kostnad 100/år
www.finnmarken.org

Finnkultur
Kostnad 150:- (inkl medlemskap i Solør-Värmland Finnkulturförening)
arne.vannevik@telia.com
jmyhrvold@online.no

Fennia.nu
www.fennia.nu


