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Nu är det dags!
För vad då, kan man undra? Att lämna hemmet och dra iväg på utflykt och titta
var förfäderna bodde, uppleva deras miljö på riktigt. Ta fram kaffet och mackorna och slå dig ner under den stora lönnen, som kanske stod där på deras tid, och
fundera på vem av dem det var som byggde ladugården där borta i hörnet av
tomten. Den som nu rasat samman och mest syns som ett trasigt tegeltak på
marken. Fundera på hur de hade det där långt bort i skogen, långt bort från
allmänna vägen och folket som rörde sig i den centrala bygden, och som de sällan såg på vintern. Kom de iväg till kyrkan någon gång, och fick höra litet nytt?
Var sonen snäll mot dem även efter han fått ta över gården, och de gamla fått
undantag? Funderingar som kan föda nya forskningsprojekt till nästa vinter, för
nog kommer den, det vet vi.
Ha en bra sommar!
Redaktören

Nästa FINNSAM-info kommer i september. Manusstopp 25 aug.
Innehåll i detta nummer, bland annat:
l Rapport från Finnsam-konferensen i Nås och Järna
l Protokoll från Finnsam-möte vid konferensen i Nås och Järna
l Evenemangstips under sommaren 2005
l Los Pastorat
l Kassören informerar
l En sorts fattigunderstöd 1831
FINNSAM-Info 2005/2

FINNSAM-konferensen i
Nås och Järna våren 2005
AV TOR ERIKSSON, ÖREBRO

Fredagen den 20 maj
Ett fyrtiotal deltagare samlades på Snöå Bruk i Dala-Järna för att umgås under
denna helg. En Skandinavisk skogsfinsk konferens skulle avhållas under temat
”Skogsfinska byggnadstraditioner”. Vi lockades till Skogsarbetarbyn i närheten,
där Närsens Bystugeförening tog emot oss med nygräddade kolbullar. Dessa skapelser gjorda på vatten, mjölk, grahams- och vetemjöl samt salt smakade förträffligt med lingonsylt och enbärsdricka till. Att kolbullarna gav extra energi
till hungrande och trötta kolare är lätt att förstå. För oss smakade de nog särskilt gott utomhus i den något fuktiga och kalla vårluften. Vansbro Kommuns
ombud hälsade välkommen och berättade lite kortfattat om Snöå Bruks historia. Från början var här järnbruk som sedan ersattes av en lanthushållsskola.
Den är nu nedlagd, men området skall bevaras som rekreationsområde. Skogsarbetarbyns hus skall illustrera hur det kunde se ut i skogen förr i tiden.
En promenad till föreläsningslokalen, där Jan-Erik Björk redogjorde för finnkolonisationen i Äppelbo. De tidigaste bosättningarna presenterades med hjälp
av ett avancerat dataprogram. I södra delen av Äppelbo socken fanns på 1600talet finnhemmanen medan svenskhemmanen fanns i socknens norra del. De
finska bosättningarna är förhållandevis få och sena och skedde på sockenallmänningen. Det första spåret av skogsfinnar i Äppelbo socken finns i svenskbyn Ovanheden. Några av finnbosättningarna i Äppelbo är Skärfjället, Nybofjäll
och Höksjön. Efter presentationen följde lite avkopplande tillvaro i samlingsrummet på vandrarhemmet. Så led kvällen mot natt och stillheten sänkte sig
över Snöå Bruk.

Lördagen den 21 maj
Efter frukosten intog vi våra platser på bussen som skulle ta oss runt på Finnmarken. Vår färdledare blev Lars Albinsson. Mot Närsen for vi, där bystugan
var bokad åt oss. Under titeln ”Skogsfinska byggnadstraditioner i ord och bild –
konstruktion och funktion” höll Birger Nesholen ett två timmar långt föredrag.
Många av deltagarna har hört Birgers beskrivande av det finska byggnadsskicket
vid andra tillfällen, men den här föreläsningen var mer omfattande och grundligare än tidigare. Vi fick en mycket bred geografisk bild av de olika husen: rökstuga, ria och bastu som vi kunde följa på byggnadernas väg ända från Ural-
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Teater med teatergruppen

Kalevalas söner

Finnstigen i Bredsjö 2005
6.8. kl 15.00
7.8. kl 15.00
10.8. kl 18.00
13.8. kl 15.00
14.8. kl.15.00
Kontaktpersoner:
Osmo Holappa i Karlskoga holappa@telia.com
tel.0586-723 166 eller
Matti Nylund matti.nylund@spray.se 0591-13463,
070-3521 856

Finnskogsmuseet i Skräddrabo
Alfta Finnskog
Öppettider
1 juli - 15 augusti öppet dagligen 12-16
juni och resten av augusti öppet på helgerna 12-16
hemsida: home.swipnet.se/finnskogsmuseet
Kontaktperson: Maths Östberg tel 0271-53000 (museet)
070-5660168
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ekonomiska förpliktelser men gav dem även självständighet och egen kyrkoherde samt möjlighet att bygga om sitt kapell från 1819 till en kyrka som nu
blev huvudkyrka med lämplig placering. (Denna nybyggnad påbörjades 1848).
Nu behövde man inte längre färdas till Ore, Orsa och Hogdal med vare sig levande eller döda för gudstjänst och begravning.
1845 skulle också Konungen besluta i enlighet med den anhållan som gjordes
en sommardag 1838.
Med detta lyckade slut på sin hälsingeresa kunde nu Wallin sätta sig i vagnen
och lämna landskapsgränsen vid Voxna för ett besök också i sitt hemlandskap
Dalarna.
-o-o-O-o-o-

Hjälpinsatser för finnbefolkningen 1831
INSKICKAT AV

PELLE RÄÄF

Carlstads Tidning Lördagen den 23 April 1831
”Fredagen den 29 innewarande April, kl. 7 eftermiddagen anställes uti det i
Carlstad warande Theaterhus, af undertecknad, med benäget biträde af Musikälskarinnor samt Wermlands Kongl. Regementes Harmoni-Musik, Koncert till
förmån för behöfwande inom Wermlands så kallade Finnbygd. Biljetter, för tillträde till Koncerten, erhållas hos Kamereraren Herr E. Poignant, som åtagit
sig, att särskilt anteckna och redowisa, i händelse någon, i anseende till det
goda ändamål, som åsyftas, behagade offra någon skärf, till de nödlidande,
utöfwer det för Biljetten bestämda pris 32 sk.Banko; och emottager bemälte Herr
Kamererare, intill denna månads slut, de gåfwor som benägit insändas från
landet af Personer, hwilka wäl äro i tillfälle att bidraga till sammanskottets
ökande, men icke kunna biwista Koncerten. Hwad som härigenom insamlas har
Herr Landshöfdingen och Kommendören af Wingård benägit åtagit sig att emottaga och på tjenligt sätt wederbörande tillställa. De stycken, som komma att
exequeras, skola genom affischer blifwa tillkännagifna.
Carl Ehrenreich
Kongl. MusikDirektör
För samma ändamål, som här ofwan nämdt är (till förmån för behöfwande inom
Wermlands Finnbygd), har ett Sällskap beslutat att Lördagen den 30 innew.
April, å Theathern härstädes gifwa ett Spektakel; hwartill Biljetter à 32 sk Banko
stycket kunna erhållas samma dag hos Herr Kamereraren Poignant till kl. 5
eftermiddag och sedermera i biljettkontoret wid ingången, som då öppnas. Spektaklet börjas kl. 6. Behållningen af denna Representation kommer likaledes att
öfwerlemnas till Herr Landshöfdingen och Kommendören af Wingård, för att
wederbörande tillställas”.
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området i Ryssland till Norge. En annan nyhet för mig var de OH-bilder som
visade uppmätningar av husens grundplaner lagda över varandra. På så vis kan
man se hur t.ex. rökstugornas storlek varierar. Det märks att Birger har ägnat
många år åt att forska om de olika rökugnsbyggnaderna.
Efter salladslunch i bystugan samlades vi kring Folke Varg och Gösta Bjesse.
I tilltagande regn skulle de leda en byavandring genom Närsen. Byns byggnader
förevisades och vi fick ta del av deras minnen från byn. Folke flyttade från byn
1945 medan Gösta alltjämt bor kvar. En stolpbod med äldsta årtal 1706 inristat
var det första hus vi kom till. Ett par bastur finns också att beskåda i byn. De
användes bl.a. för sädestorkning. Då den trevliga rundvandringen hade nått sitt
slut tackade vi våra vägvisare och bänkade oss åter på bussen.
Stora Digerliden var nästa besöksobjekt. Roland Axelsson med familj väntade oss på gården Bössméns. Här delades vi in i grupper eftersom det var så
väldigt stor besöksskara. I skydd av några granar intill gårdens ria serverades
vi kaffe av kvinnorna i familjen. Den här gården är försedd med både bastu, ria
och en bössmedja, vilken har givit gården sitt namn. En gubbe gjorde på 1800talet färdiga vapen här. Platsen är mycket öppen och Roland vill bevara den på
det viset. Han framställer även egen tjära i en gammal tjärdal. Husen vårdas
med omsorg och även kyrkstigen till Nås är framtagen åter. Tyvärr föll regnet
rätt kraftigt under besöket på Digerliden. Så småningom åkte vi vidare mot
Kölaråsen.
Bussen letade sig upp till gården Tyskens på Kölaråsen. Då Ellen och Åke
Skoglund bodde här var platsen sommartid välbesökt. Här hölls Finnmarksträffen
som årligen lockade mellan etthundra och tvåhundra personer. Evenemanget är
numera flyttat till Närsen och gården står övergiven. I Kölaråsen badades bastu
in på 1970-talet. Nu börjar byggnaderna raseras. Vi höll på att bli kvar häruppe,
men efter mycket möda och stort besvär lyckades busschauffören komma av
gårdsplanen och vi fortsatte färden via Flatbyn och Burängsberget med sin rökstuga till Oxfallet.
Kjell Persson, boende i närheten av Oxfallet, upplyste oss om rökstugans historia. Oxfallet omnämns första gången 1796 i en lantmäterihandling. Det nuvarande huset byggdes 1860 som det sista av sin typ på Nås Finnmark. De sista
som bodde här var tre synskadade syskon, varav det sista flyttade härifrån 1900.
Kjells pappa lade tak 1939, men det blev ingen upprustning. År 1984 bestämdes
så att rusta upp Oxfallet. Jont Nils Nilsson restaurerade huset med omsorg.
Årligen uppmärksammas platsen en särskild dag, Oxfallsdagen. Tyvärr har man
byggt en scen med plåttak framför huset. Annars är det här en väldigt fin skapelse.
Kjell Persson, som representerar Finnmarkens Hembygdsförening, fortsatte
att även prata om Finnmarkens Gammelgård i Kroktorp. Området gjordes i
ordning och stängslades in till Axel Berglunds sextioårsdag 1951. Då ägde första
Mottifesten rum här med bl.a. Axels berättande av bygdehistorier. Mottifesten
återkommer årligen en högsommardag. Hembygdsgården är den enda i Sverige
med samtliga tre finska karaktärsbyggnader: ria, bastu och rökstuga. Pörtet,
FINNSAM-Info 2005/2
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som det kallas här, har stått i Kroktorps by tidigare medan t.ex. rian är från
Svartberget. Iklädda hembygdsdräkter serverade delar av Finnmarkens Hembygdsförening oss sedan motti med fläsk och vitsås. Kvällskylan hade nu lagt
sig tungt över nejden. Efter maten och en liten rundvandring på platsen kändes
det därför skönt att åter kliva på bussen för återresan till Snöå Bruk.

Söndagen den 22 maj
Under rubriken ”Skogsfinska byggnader i Dalarna - status och bevarandevärde”
inledde Maths Östberg dagen i föreläsningssalen på Snöå Bruk. I den omfattande byggnadsinventering han har gjort ingår de finska karaktärsbyggnader
vi hade stiftat närmare bekantskap med under lördagens utflykt. Med hjälp av
OH-bilder och diabilder fick vi en genomgång av byggnadsbeståndet i allmänhet
och Dalarnas läns hus i synnerhet. I Dalarnas län finns en fjärdedel av alla de
rökstugor, rior och bastur som förekommer i Skandinavien.
Bertil Kjelldorf, som kommit med sin dotter ända från Solna, för att presenera sin bok om den finska invandringen till Tiveden fick några minuter på sig
för att göra detta. Det är ett mycket grundligt verk om en tidigare rätt okänd
bygd i dessa sammanhang.
Ett Finnsammöte, avslutning, lunch och så skiljdes vi åt för denna gång. Ett
stort tack till Bo Hansson, som har rott hela arrangemanget i land med hjälp av
bl.a. Finnmarkens Hembygdsförening och Närsens Bystugeförening.

Skogsfinsk arkeologi

Följ Mittuniversitetets skogsfinska
utgrävningar vid

AV

MATHS ÖSTBERG

Här kommer ett komplement till den guidning, vi fick oss till livs vid FINNSAMkonferensen i höstas. Nedan följer ett utdrag ur Järvsöprosten Börje Björklunds
artikel: Ärkebiskop Wallins västhälsingeresa (2) i Ljusdals-Posten 28 oktober
1998. Johan Olof Wallin besökte Los 1838.

Till Los på ny väg
Det var alltså frågan om Los framtid som nu måste avgöras. För att komma dit
måste man vända ner mot Kårböle (fr. Ytterhogdal, anm.) och därifrån färdas
upp mot Los.
I Kårböle hade fru Nordfors återigen mat i ordning och efter intagen middag
går resan vidare de fyra milen upp mot Wallins slutmål. Och nu går det rätt bra
med färden. Nu fick man åka på en helt nyanlagd väg med tio alnars bredd (6
meter). Denna väg var den första i länet som stakats och byggts efter en plan.
Men det var tydligen lite si och så med underhållet. Väghållarna trätte med
varandra om skyldigheterna och resultatet blev därefter.
Klockan 9 på kvällen var man så framme och möttes av en stor, förväntansfull
folksamling. Los hade aldrig sett så mycket folk tidigare. Orsaken var inte bara
ärkebiskopen själv utan framförallt den fråga han utlyst: Kan denna vidsträckta
bygd bilda eget pastorat och skiljas från Färila?
Situationen var den att innevånarna hörde till olika socknar, förutom Färila
även Hogdal, Orsa, Ore och Ovanåker. Det gjorde att många hade omänskligt
långa avstånd till sina kyrkor, ja, en del faktiskt tio mil.
När Wallin kallade till gudstjänst på torsdagsafton den 2 augusti blev träkapellet överfullt. Kapellet var från 1819 och om den skriver Wallin i brev ”som
de stackars bönderna och nybyggarna åt sig uppfört här i öknen”.

Los eget pastorat

Råsjön i Borgsjö, Medelpad

Här fanns nu komna tillsammans förutom vad Wallin kallar ”vanligt folk” även
företrädare för berörda länsstyrelser i Gävleborgs och Kopparbergs län liksom
för kyrkans domkapitel i Uppsala och Västerås.
Det var en gammal och välältad fråga som nu skulle behandlas och Wallin
räknade med ett starkt motstånd till ett självständigt Los. Men även här lyckades han med sin stora personlighet och ett tal som starkt berörde både folk och
myndighetspersoner att åstadkomma ett enhälligt beslut att ingå till Kungl Maj:t
om att här på ”Ärkestiftets tak” få bilda ett eget pastorat med egen kyrkoherde.
Det nya pastoratet skulle utökas med områden från andra församlingar för att
få ekonomisk bärighet och geografisk lämplighet.
Det var naturligtvis en stor dag för innevånarna och deras beslut innebar nya
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Grannäs i Alfta, Hälsingland
www.sm3ode.se/grannaes

www.borgsjohembygd.se
eller direktlänk
http://web.telia.com/~u69004590/fi/skogsfinnar.htm
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Fågelsjö hbf
20-21/6 Kurs i flaknäver, information 0657/300 52
2/7 Originalfestival. Roliga, mustiga och intressanta berättelser om starka
kvinnliga och manliga personligheter framförs av folk från byarna. Musik, marknad, servering m.m..
3/7 Prästhelg enligt gammal tradition.
11.00 Högmässa i Fågelsjö kapell
15.00 Visning av Gammelgården
16/7 11.00-16.00, Hantverksdag, bl.a. framställning av järn i blästerugn, ser
vering av motti.
18-19/7 Jakt & Vapen, Vi tittar på fågelsjöbössor, smedjan och skjuter med myn
ningsladdare under ledning av Magnus Wiberg, information 0657/300 52.

Protokoll fört vid FINNSAMs årsmöte
2005 22/5
vid vårkonferensen i Nås och Järna

§1
§2
§3
§4
§5

Kassören informerar
En påminnelse till Dig som ännu inte har betalt Din medlemsavgift!
Har Du i detta blad fått ett inbetalningskort hör Du kanske till de femtiotalet
medlemmar som ännu inte har gjort det.
Medlemsavgiften är oförändrat 110 kronor för två år. Den period som gäller nu
är åren 2005 och 2006. Vill Du betala för en längre period går det bra, men tänk
då på att betala för ett jämnt antal år.
För avgiften får Du vårt medlemsblad fyra gånger per år.
Var god, se till att det står korrekta avsändaruppgifter på bifogade inbetalningskort
OBS! Glöm inte att fylla i Dina avsändaruppgifter om Du betalar på
annat vis.
Skriver du ett eget inbetalningskort eller om du betalar via internet är:
Postgironumret i Norge 0533.3489440
Postgironumret i Sverige 646 27 77-1
Vill Du minimera avgiften för inbetalningen om Du t.ex. bor i Finland skriver
Du vårt IBAN: SE1395000099601864627771 och BIC-koden NDEASESS
Den här utlandsinbetalningen blir lägst om Du har elektroniskt konto.
Var noga med att ange IBAN i en följd utan uppehåll mellan tecknen.
Tack för Din inbetalning!

Tor Eriksson

(Kassör i Finnsam)
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§6

§7
§8
§9

Mötet öppnades av FINNSAMS sammankallande Maud Wedin, Falun som
hälsade alla välkomna till förhandlingarna.
Till ordförande för mötet utsågs Kjell Söderlund, Bollnäs
Till mötets sekreterare valdes Inga-Greta Lindblom, Vitsand, Torsby.
Till protokollsjusterare valdes Arne Vannevik, Torsby och Anita Vannevik, Torsby.
FINNSAM:s fyra utskick under året tjänstgör som verksamhetsberättelse
Förfarandet godkändes.
Ekonomisk berättelse för det svenska och det norska kontot har funnits
med i FINNSAM- information 2005/1. Kassören Tor Eriksson, Örebro redogjorde för kontona.
Tor Eriksson, Örebro föredrog revisorsberättelserna för det svenska och
det norska kontot.
FINNSAM mötet beslutade att bevilja ledningsgruppen ansvarsfrihet för
år 2004.
Val av ledningsgrupp
Arne Vannevik, Torsby och Christer Nilsson, Karlstad har avsagt sig upp
dragen i ledningsgruppen. Valen utföll sålunda:

Ledningsgrupp
Mellannorrland
Gävle/Dala, Orsa
Bergslagen
Tiveden
Värmland
Norge, S:a Finnskogen
Norge, N:a Finnskogen

Maud Wedin, Falun
Maths Östberg, Alfta
Lars Olof Herou, Ludvika
Lena Gribing, Finnerödja
Inga Greta Lindblom, Vitsand
Birger Nesholen, Kirkenaer
Rolf Ronning, Heradsbygd

omval
omval
omval
omval
nyval
omval
omval

Sammankallande ledningsgruppen: Maud Wedin, Falun
Kassör, adjungerad:
Tor Eriksson, Örebro

omval
omval

Ersättare
Mellannorrland
Gävle/Dala, Orsa
Bergslagen
Tiveden
Värmland
Norge, S:a Finnskogen
Norge, N:a Finnskogen

omval
omval
nyval
omval
nyval
omval
omval

Gränt Wallin, Nyland
Barbro Sindler, Falun
Christina Norlander, Smedjebacken
Ingrid Gustavsson, Finnerödja
Niclas Persson, Torsby
Jan Myhrvold, Gjerdrum
Mary G. Tangen, Torberget
FINNSAM-Info 2005/2
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§ 10 Till firmatecknare var för sig utsågs kassör Tor Eriksson, Örebro och sammankallande Maud Wedin, Falun, för det svenska kontot och Tor Eriks
son, Örebro, och Mary G. Tangen, Tørberget för det norska kontot.
§ 11 Till revisorer för det svenska kontot omvaldes Åke Granberg, Grythyttan
och till ersättare Kjell Söderlund, Bollnäs, nyval. ldar Steinbakken,
Gjesåsen, omvaldes som revisor för det norska kontot.
§ 12 Till valberedning omvaldes Anita Vannevik, Torsby, sammankallande, Kjell
Nordqvist, Järbo, och May Olsen, Tørberget
§ 13 Ledningsgruppen adjungerar vid behov till sig projektansvariga och nyckelpersoner. Elisabeth Thorsell omvaldes som ansvarig för FINNSAMs
utskick.
§ 14 Jan Myhrvold, Gjerdrum, informerade om höstkonferensen den 23-25 september på Brandval finnskog och Varaldskogen. Förläggningen blir i
Austmarka och konferensens tema blir byggnadsskick, ortsnamn och släkt
namn. Föreläsare blir bl a Tuula Eskeland.
§ 15 Plats för vårkonferensen 2006 diskuterades, följande förslag fanns: Gästrikland, Södermanland, Karlskoga-området, Lindesberg och Mellannorrland.
FINNSAM mötet beslutade
– att vårkonferensen 2006 läggs i Gästrikland med Kjell Nordqvist, Järbo,
som samordnare, med benäget bistånd av Maud Wedin, Falun, och
Maths Östberg, Alfta.
– att undersöka om det kan gå att förlägga höstkonferensen 2006 till Karlskoga. Ansvariga på denna konferens kan bli Lena Gribing, Finnerödja,
Lars-Olof Herou, Ludvika och Christina Norlander, Smedjebacken.
§ 16 Diskussion om en eventuell arkivkonferens/vinterkonferens 2006. Många
olika teman framkom som alternativ till att besöka arkiven.
– Stor forskarkonferens i samarbete med något universitet
– Hantverk och traditioner, ”arbetsstationer” för att prova på olika hantverk.
– Musik, konst, diktning
– Finnarnas föreställningsvärld, folktro
FINNSAM mötet beslutade
– att Lena Gribing, Finnerödja och Christina Norlander, Smedjebacken
gör ett förslag på en vinterkonferens med hantverkstema.
– Jan Myhrvold, Gjerdrum, Birger Nesholen, Kirkenær, och Rolf Rønning,
Heradsbygd, planerar för en konferens/seminarium om folktro.
§ 17 Arne Vannevik informerade om finska ambassadens förfrågan till finnskogsföreningarna om planer för markeringen 2009 av delningen SverigeFinland.
§ 18 FINNSAM mötet beslutade
– att utse Christina Norlander till ansvarig för hemsidan.
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Gävle-Dala Finnkultur
3/9 11.00, vägen Källbo – Lövtjärn, Bollnäs Finnskog, utflykt till ensamgårdarna Mickelstorp, Älgsjön, Lortbäcks-Pelles, Kakkons m.m., guide:
Karl-Göte Brammås
17/9 11.00, Jädraås Herrgård, utflykt till rösen på Björnbackberget och Pänger
röse, guide: Kjell Nordqvist
Bingsjö by, Rättviks Finnmark
6/7 15.00- Bingsjöstämman.
Folkmusikfest på Ödmården
15/7 Åmots Folkpark, danskurs, Finnskogens danser och hälsingedanser, anmälan: www.folkmusikfesten.nu
Hanebo NSF
1/7 19.00, Sommarkväll i Stugubacken. Göran Malm berättar om Stugubacken
och andra byar på Hanebo Finnskog. Naturskyddsföreningen berättar om
restaureringen av 3 ha ängsmark. Visning av floran, Spelmän.
14/8 8.00-, Slåtter i Stugubacken.
Finnskogens Vänner, Bollnäs Finnskog
16/7 14.00, Katrineberg, Finnskogsträffen
Staffanskyrkan, Gruvberget, Bollnäs Finnskog
28/8 14.00, Rune Ryngebo berättar om brukstiden på Finnskogen, Enar Albertsson dragspel, Alf Albertsson andakt
Skräddrabo Bygdegårdsförening och Finnskogsmuseet
3/7 Heldags busstur med byggnadstema på Alfta och Bollnäs Finnskog till
Finnskogsmuseet, Häsbo, Vålsjöbo skvaltkvarn och Skålsjögården, bildvisning, mutti, orkidémyr, anmälan 0271/550 30.
24/7 14.00 Finnskogsdag med natur och kultur, samling på Nybo fäb. (söder
Skålsjön) 15.00, mutti serveras.
1/10 16.00 Filmmatiné, bl.a. filmerna Svedjebrödet och Värmländsk finnbygd.
Café Svaben, Svabensverk, Alfta Finnskog
21/7 Berättarkväll, flytande på sjön Hämmen, Tema: Skogsfinnarna i vår bygd
med Maths Östberg, Avgång från bryggan 18.00, förtäring, anmälan 0246/
800 38, 070/240 50 40, holger.petersson@telia.com (endast 10 platser)
Orsa Besparingsskog
7/7 10.00-15.00, Såg- och mjölnardag, Näckådalen.
17/7 10.00-15.00,
-”27/8 10.00-14.00, Råbergskvarn, visning av skvaltkvarn och vadmalsstamp i
drift.
FINNSAM-Info 2005/2
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Finnstigen, Bredsjö
18/6 12.00-16.00, ”Öppet hus”
6/8 15.00, Teaterspelet Finnsönerna
7/8 15.00
-”10/8 18.00,
”
13/8 15.00,
”
14/8 15.00,
”
Dan Andersson-veckan, Ludvika
31/7 11.30, Kullens bystuga, byavandring.
31/7 11.45, Turistbyrån i Ludvika, Guidad busstur i Finnmarken, tema: Kvin
norna kring Dan Andersson, avslutas med Saxdalens manskörs sångspel
Helgdagskväll vid timmerkojan., anmälan till Ludvika/Smedjebacken Turism.
4/8 8.45, Turistbyrån i Ludvika, guidad busstur och finnmarksvandring (c:a 8
km), anmälan till Ludvika/Smedjebacken Turism.
4/8 12.30, Mårtens, finnmarksfilosofen och skogsmästaren Gunnar Karlsson
från Torsberg delar med sig av sitt kunnande om Finnmarken och dess
flora.
5/8 17.00, Bränntjärnstorpet, vandring (c:a 2,5 km) med Nils Holmdahl som
guide och durspelaren Alvar Orre,
19.00- öppen visafton vid Bränntjärnstorpet.

§ 19 Övriga rapporter
Maud Wedin rapporterade om utgivningen av Segerstedts materialet. Lite
justering av texterna återstår liksom redigering och layout. Men boken
kommer att ges ut under 2005.
Tor Eriksson berättade om arbetet med Finlandsresan 15–22 aug 2005.
Ca 25 personer är hittills anmälda, det finns plats för flera, men anmälan
måste vara gjord till Tor Eriksson inom de närmaste dagarna. Resan kostar ca 4 500 kr från Stockholm.
Christina Norlander, har sammanställt FINNSAM-utskicken och protokollen i två pärmar, dessa skall vara med på FINNSAM-konferenserna.
Christina efterlyser original eller kopior på flera protokoll och minnesanteckningar under åren. Frågan om protokollenskall läggas ut på hemsidan överläts till ledningsgruppen.
Inga Greta Lindblom, Vitsand, framförde hälsningar från Torsby Finn
kulturcentrum och presenterade en ny bok av Björn Ehrenroth och Ann
Sundén Cullberg: Den blommande finnskogen. Boken ges ut av förlag
Boviggen och beräknas komma i juni.
Kjell Söderlund, Bollnäs, berättade att det kommer att bli en ny arkeologisk utgrävning i Grannäs. Kursen kommer fortlöpande att rapportera
via internet. Sök Grannäs på Google!
§ 20 Mötet avslutades av ordförande Kjell Söderlund.

Skattlösbergs Bygdegille
1/7 18.00, Kolbullefest på Finngammelgården, underhållning: Hasse Thor.

Maud Wedin framförde ett tack till Bosse Hansson, Borlänge för en väl
planerad och väl genomförd konferens.

Närsens Bystugeförening, Nås Finnmark
23/7 14.00, Finnmarksträffen

Inga Greta Lindblom
Sekreterare

Kjell Söderlund
Mötesordförande

Finnmarkens hbf, V Dalarna
13/7 19.00, Oxfallskväll, trivselkväll, underhållning: Kjell Tiger.
24/7 12.00-, Kroktorp, Mottifesten, Dalapolisens spelmän
20/8 15.00, Kvarndag, Jan-Erikes kvarn (skyltat fr. Rv 26).

Anita Vannevik
Utsedd att justera

Arne Vannevik
Utsedd att justera

Kultur i Tiomilaskogen, Malungs Finnmark
28-30/7 Tre fullmatade dagar av konst, foto, hantverk och diverse kuriositeter.
Musik i alla former: Tyngsjö kyrka, Rihimäki etc. både dag och natt.
Finnskogsriket
17/7 10.00, Rimetkojan (mellan Rimsbo och Gruvberget), vandring – Jon-Görtsbo
– Mödängsbo – Vittsjön – (11 km)
14/8 9.30, Vittsjön, ängsslåtter.
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Axplock ur evenemangstips
sommaren 2005

Teater framför ”Spillet om innvandrerne” av Merete Wiger.
10/7 10.00 och 13.00, Finnskogen Kro og Motell, Finnskogstur m. buss, guide:
Juel Stubberud, 18.30, Finnetunet, Det Primitive Teater framför ”Spillet
om innvandrerne” av Merete Wiger.

Sammanställt av Maths Östberg

Finnskogen Turistforening, ur turprogrammet
8/6 18.00, Falltorp, vandring till Gransjöen (10 km)
12/6 11.00, Purala, vandring till Lövhaugen (15 km)
18/6 11.00, Bastuknappen, vandring till Kjölberget nord (12 km)
6/7 18.00, Posåsen, vandring till Honkaniemi (3-5 km), 16.30 Posåsen, cykeltur Juvberget-Posåsen
10/7 11.00, Lövhaugen, vandring till Baksjöberget, ev. Rotberget (8, ev. 12 km)
16/7 11.00, Mitandersfors, vandring till Lomstorp (10 km)
24/7 11.00, Furuberget, vandring till Gransjöen över Elgklinten (8 km)
3/8 18.00, Eidsberget på Gravbergsvägen, vandring Finnvegen/Kjerkevegen
till Knösen (6-7 km)
3/8 18.00, byn Röjden, vandring till Falltorp (4 km)
10/8 18.00, Haldammen, vandring Juvberget –(Juvbergshetta) –Haldammen
(6(8)km)
13/8 se Solör-Värmland Finnkulturförening
20/8 11.00, byn Röjden, vandring till Baksjöberget (11 km)
4/9 11.00, Gravberget, vandring till Bråten (18 km)
7/9 18.00, Gravberget, vandring till Haldammen (7 km)
10/9 11.00, Lebiko, vandring till Öiermoen (15 km)
17/9 11.00, campingplatsen i sydändan på Rögden, vandring Askosberget –
Rögden (15 km)

Solör-Värmland Finnkulturförening
18/6 8.30 Busstur till Skråckarberget, Gravberget, Vitsand, avresa fr. Torsby
gamla torg, medarr.: SPF
1/7 18.30, Sommarfest på Purala, Dan Andersson-afton med Linda Rattfelt
från Luossastugan, medv. av Juel Stubberud och Thorbjörn Bakken, sång,
musik, dikt
2/7 11.00, Lomstorp, Lekvattnets sn, Sjutorpsleden, samarr. med Norra
Värmlands Vandrarsällskap
6/7 18.30, Finnskogskväll på Purala med B-älgarna.
8-10/7 Finnskogdagene i Svullrya. SVFF är på Bedehuset med bokkafé. Lördag
9.00: busstur från Tanken med lokal- och släktshistoriskt tema, guider:
Rolf Rönning och Jan Myhrvold, resrutt: Kalneset-Vålberget-MattilaRöjden-Peistorpet-Vermunden-Tyskeberget-Rotberget-Lauvhaugen, anm.:
+47 977 07604. Söndag 14.00, Busstur m. tema skogsfinska byggnader/
byggnadsskick på Finnskogen, guide: Birger Nesholen, anm.: +47 971 22393
innan 1/7.
13/7 18.30, Finnskogskväll på Purala med Björn Sandborgh, Gun-Britt
Gerhardsson och Valle Jönsson.
20/7 18.30, Norsk Finnskogskväll på Purala.
27/7 18.30, Finnskogskväll på Purala med Mona och Björnar Sömoen.
31/7 10.00-15.00, Slåtter på Abborrtjärnsberg, underhållning med Helge och
Valle på durspel, munspel och gitarr, förtäring.
13/8 11.00, Lebiko, Varaldskogen, Sjutorpsvandring, medarr.: Finnskogen
Turistforening.
8/10 11.00, ICA i Östmark, Boviggenrundan, 7 km guidad tur, medarr.: Norra
Värmlands Vandrarsällskap
Finnskogdagene, Svullrya
8/7 18.00, ”Torvet”, Öppning av Finnskogdagene. Den 36:e Republiken Finnskogen proklameras. Grue Finnskog Musikkorps, Grue Finnskog Sangkor, Utdelning av Finnskogprisen, 18.45, bekransning av Gottlundssteinen,
19.30, Skogheim, vis- och kulturkväll,
9/7 9.00, busstur, se Solör-Värmland Finnkulturförening, 10.00 och 13.00,
Finnskogen Kro og Motell, busstur 2 tim., guide: Juel Stubberud, 11.0015.00, Finnetunet, ”Livet i hverdagen”, verksamheter med folk och djur
som det var vid sekelskiftet, 15.00, utdelning av Finnskogen Takker, 17.00,
Skogheim, filmen ”Finnskog og trollskap”, 18.30, Finnetunet, Det Primitive
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Sunne hbf
6/7 17.00, Sunne hembygdsgård, Nävgrötskväll
13/7 17.00,
-”20/7 17.00,
”
27/7 17.00,
”
Timbonäs-Långnäs Byalag, Gräsmarks sn
7/8 11.00, Axlands gamla skola, Finnkulturdag, friluftsgudstjänst, kort vandring i Axland, föredrag av Niclas Persson, 13.30, Tvällens festplats, underhållning av Kurt Spjuth, kaffe, kolbullar, försäljning.
Norra Värmlands Vandrarsällskap
18/6 11.00, ICA Östmark, Boviggsrundan (invigning), guidad vandring (7 km)
Nordvärmlands Släktforskarförening
19/6 10.30, Torsby Finnkulturcentrum, Sjutorpsvandring, guide: Irmgard
Henriksson, medtag kaffekorg, inställs vid ihållande regn
FINNSAM-Info 2005/2
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