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Den övergivna byn Igelhöjden i Gåsborn.

Nästa FINNSAM-info kommer i september. Manusstopp 1 sep.
Innehåll i detta nummer, bland annat:
l
l
l
l

Protokoll från Finnsam-möten vid konferensen i Gåsborn-Rämmen
Rapport från Finnsam-konferensen i Gåsborn-Rämmen
Axplock ur sommarens begivenheter
Hanaholmen visade finnskogsbyggnader
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Protokoll fört vid FINNSAM:s årsmöte på
vårkonferensen i Lesjöfors 2007 3/6
§1
§2
§3
§4
§5
§6

§7
§8

§9

Mötet öppnades av ordförande Maud Wedin, Falun.
Till mötesordförande utsågs Arne Vannevik, Torsby.
Till mötessekretare valdes Inga-Greta Lindblom, Torsby.
Till justerare valdes Jan-Erik Björk, Källby och Christina Norlander,
Smedjebacken.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen som bestod av årets utskick.
Tor Eriksson redogjorde för ekonomin. Tillgångarna består av över 31 000
kr på svenska kontot och ca 12 000 kr på det norska. Dessutom finns en
fond på 1 950 kr.
Revisorerna har ännu inte granskat räkenskaperna, därför föreligger ingen
revisionsberättelse.
Frågan om ansvarsfrihet för ledningsgruppen.
Årsmötet beslutade att – ge ledningsgruppen ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna godkänner räkenskaperna.
Val av ledningsgrupp
a. Sammankallande Maud Wedin, Falun
omval
b. Kassör
Tor Eriksson, Örebro
omval
c. Ledamöter
Mellannorrland Maud Wedin, Falun
omval
Gävle-Dala/Orsa Maths Östberg, Alfta
omval
Bergslagen
Lars-Olof Herou, Ludvika
omval
Tiveden
Lena Gribing, Finnerödja
omval
Värmland
Inga-Greta Lindblom, Torsby
omval
Norge S:a Finnskogen Birger Nesholen, Kirkenær
omval
Norge N:a Finnskogen Rolf Rønning, Heradsbygd
omval
d. Ersättare
Mellannorrland Gränt Vallin, Nyland
Gävle-Dala/Orsa Barbro Sindler, Falun
Bergslagen
Christina Norlander, Smedjebacken
Tiveden
Jan-Erik Björk, Källby
Värmland
Niclas Persson, Torsby
Norge S:a Finnskogen Jan Myhrvold, Gjerdrum
Norge N:a Finnskogen Mary G. Tangen, Tørberget

omval
omval
omval
nyval
omval
omval
omval

§ 10 Val av firmatecknare för nätverket FINNSAM
Till firmatecknare var för sig utsågs Tor Eriksson, Örebro och Maud Wedin,
Falun för det svenska kontot och Tor Eriksson, Örebro och Mary G. Tangen
för det norska kontot.
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FINNSAM:s höstkonferens i Tiveden den 31/8 – 2/9
Välkomna till Tiveden, Sveriges sydligaste finnmark! Konferensen är ett
samarrangemang mellan FINNSAM och flera andra organisationer.
På det preliminära programmet står bl.a.
l
l
l
l
l
l
l
l

Rundvandring bland torp mm
Föredrag om skogsfinsk kolonisation i Tivedenområdet
Föredrag om Morgonstjärneupproret
Föredrag om skogsfinsk kultur, natursyn, svedjeodling mm
Utflykt till rökugnar mm
Seminarier, ev. om uppbyggnad av Naturum i Tiveden
Besök i nationalparken
Underhållning

Inbjudan med anmälan, prisuppgifter etc. kommer senare.
FINNSAM:S Tivedengrupp
Jan-Erik Björk tel. nr. 0510-54 13 04
Lena Gribing tel.nr 0584-202 86, 200 09
Anders Tivell 0584-47 41 17

Vår egen dokumentation!
Dokumentation i en förening är viktig. Det är en del i föreningens historia
och skall bevaras för kommande generationer.
FINNSAM´s original-protokoll och ”info.” sparas på säkra ställen. Kopiorna
får jag till mig vilka sätts in i pärmar som finns med på alla konferenser. Där
kan deltagarna läsa om vårhistoria.
Bilderna från konferenserna finns hos dem som fotograferat. Ett fåtal går
att se på FINNSAM´s hemsida där även rapporter från konferenserna finns.
Tyvärr har inte alla tillgång till Internet.
På årsmötet i Lesjöfors diskuterades frågan. Vi var överens om att samla in
alla dessa foton. De som inte är digitaliserade kan vi skanna in och bränna allt
på en cd-skiva.
En annan del i detta är att identifiera de personer som finns med på bilderna och dokumentera. Kanske kan en ”nostalgistund” läggas in i konferensprogrammet.
Med detta som underlag så vädjar vi till er, som har foton, att ta kontakt
med mig.
Christina Norlander
(adress se infobladets baksida)
FINNSAM-Info 2007/2
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utställning över fadern Alpo Sailos liv och verksamhet, bjöd på kaffe, jättegoda
karelska piroger mm.
Åter till Hanaholmen och vernissagen, som öppnades av Hanaholmens kulturchef Anja Syrjä. Árpád Sailo berättade därefter om utställningens bakgrund och
tillkomst. En stor och intresserad publik vandrade sedan runt och beskådade
verket. Bland publiken märktes Anja-Riitta Ketokoski, numera ambassadör i
det finska Utrikesdepartementet, och minister Jaakko Numminen, känd för
FINNKULTUR:s läsare genom artikeln Från C. A. Gottlund till Árpád Sailo –
Finlands kulturkretsars intresse för Finnskogen genom tiderna (2005 Nr 1 s. 9
ff).
En gemensam middag avåts i Hanaholmens restaurang. Där förekom musikunderhållning och tal. Árpád Sailo meddelade att minister Jaako Numminen
liksom hans maka utsetts till hedersledamöter i Kalevalahusstiftelsen som tack
för mångårigt stöd i olika former. Minister Numminen nämnde i sitt tacktal bl.a.
att man i Finland ofta glömt bort det historiska perspektivet och den äldre tekniken i den nyare arkitekturen.
Arne Vannevik talade om de nätverk syskonen Sailo varit med om att ärva
och vidareföra i Värmland och Norge och om hur nya nätverk med såväl högskola som yrkesutbildningar i Finland möjliggör ett fortsatt arbete. Anita Vannevik och Birger Nesholen överlämnade ett exemplar av den rökstugemedalj Nina
Sailo signerat för finnkulturföreningen till Árpád Sailo, som också fick Svenska
Föreningen Nordens nya bok om Karelen. Bodiil Nordqvist hälsade från Lekvattnets hembygdsförening och läste Axel Frithiofsons dikt Bygda mi…Även
Birgitta Sundberg talade och tackade för all god hjälp vid restaureringen av
Keckåsens rökstuga och bastu.
Den värmländska gruppen stannade ytterligare några dagar. Fredagen ägnades åt förberedda studiebesök på några institutioner. Finska Litteratursällskapet,
grundat 1831, har bland mycket annat intressant Gottlundmaterial, som förevisades av forskare Juha Nirkko. I den vackra lokalen med folkminnesarkivet
finns åtskilliga Alpo Sailo-statyer. Anni Sailo erinrade sig, att hon som barn
brukade sitta och leka i knät på en av dessa statyer.
Vi besökte också Genealogiska Samfundets hus med Nordens största släktforskningsbibliotek. Där guidades vi av bibliotekarien Vuokko Pärsinen-Tainio.
Med detta samfund har vi samarbete. Vi byter vår tidning FINNKULTUR mot
deras GENOS. Också nätverket FINNSAM samarbetar med Genealogiska Samfundet. FINNSAM:s hemsida ligger nämligen på samfundets server.
Före hemfärden på söndagskvällen delades gruppen. Anita och Arne Vannevik åkte till Pernå och hälsade på gamla goda vänner, medan resten av den
svenska gruppen gjorde ett rejält studiebesök på Nationalmuseet, Finlands
motsvarighet till vårt Nordiska museet.
Detta museum är nyrenoverat sedan några år och har åtskilligt med anknytning till det skogsfinska kulturarvet, bl. a. en i museet inbyggd rökstuga. Till
detta förnämliga museum skickar vi givetvis också FINNKULTUR.
Arne Vannevik
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§ 11 Val av revisorer
Åke Granberg, Grythyttan
Idar Steinbekken, Gjesåsen

§ 12

§ 13
§ 14

§ 15

§ 16

Val av revisorssuppleant
Kjell Söderlund, Bollnäs
Val av valberedning
Anita Vannevik, Torsby, sammankallande
Kjell Nordqvist, Järbo
May Olsen, Tørberget
Elisabeth Thorsell, Järfälla står kvar som ansvarig för produktion av FINNSAM-Information.
Inbjudan till höstens konferens i Tivedstorp 31/8-2/9.
Anders Tivell, Tivedstorp hälsade alla välkomna till höstens konferens.
Tema blir svedjebruk och folktro. Mat och boende blir på Tivedstorp och bl
a kommer vi att få gå en vandring i Tivedens nationalpark. Anders berättade också att ett Naturum skall byggas i Tiveden och önskemål finns att
finnkulturen skall finnas med i utställningen.
Vårkonferensen 2008 kommer satt förläggas till Mellannorrland. Det är
inte klart var den kommer att äga rum ännu. Maud Wedin och Maths
Östberg, Alfta blir ansvariga för konferensen.
Arkivkonferens vintern 2008
Temat blir folktro och förslag framkom på att besöka Nordiska museet i
Stockholm eller att besöka arkiv i Helsingfors.
Ledningsgruppen kommer med förslag till höstens konferens i Tiveden.

§ 17 Rapporter
a.
Medlemsregistret. Christina Norlander, Smedjebacken som har hand om
medlemsregistret efterlyser e-postadresser och telefonnummer till medlemmarna i FINNSAM. Skicka dessa till Christina.
b.
Stadgerevision. Med anledning av diskussion kring frågan om vi behöver
ha både en norsk och en svensk revisor, framkom önskemål om att stadgarna behöver revideras. Stadgeförslaget kommer att diskuteras i ledningsgruppen och beslut tas vid årsmöte 2008. Synpunkter på stadgarna kan
skickas till ledningsgruppen
Årsmötet beslutade att
–
tillsätta en grupp för att komma med förslag till nya stadgar.
–
utse Jan-Erik Björk, Källby, Tor Eriksson, Örebro och Jan Myhrvold
till stadgegrupp med Jan-Erik Björk som sammankallande.
–
skicka med stadgarna i nästa utskick.
c.
Engelska häftet om skogsfinnarna är slutsålt. Inför en nytryckning efterlyser Maud Wedin, Falun synpunkter och rättelser till den reviderade nya
upplagan.

FINNSAM-Info 2007/2
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d.

Släktnamnsprojektet
Jan Myhrvold, Gjerdrum ny ansvarig för projektet efter Gabriel Bladh,
Karlstad. Materialet kommer att tryckas i en bok. Allt material är färdigt,
men layouten är inte klar.
e.
Övriga rapporter
FINNSAM har ett bokkonto för litteraturutgivning, detta konto kommer
att avslutas och hädanefter ingå i det vanlig FINNSAM-kontot. Försäljningen av Segerstedtsboken kommer att redovisas vid ett senare tillfälle.
Årsmötet beslutade att
–
avsluta det särskilda bokkontot och att bokförsäljning och bokproduktion redivisas ipå ordinarie konto f. o. m. 1 juli.
Bomärken och magiska symboler efterlyses. Jan-Erik Björk efterlyser
bomärken från våra finnskogsområden och Birger Nesholen vill gärna ha
in tips på ”magiska” symboler och ristningar.
§ 18 FINNSAM:s bildarkiv?
Diskussion uppkom kring hur vi skall hantera alla bilder som tagits under åren, en nog så viktig dokumentation. Christina Norlander fick i uppdrag att ta tag i denna fråga.
Önskemål kom om att även en historik bör tas fram över FINNSAM:s
verksamhet. Frågan lämnades till ledningsgruppen.
§ 19 Rapportskrivning under konferenserna.
Beslutades att arrangörerna utser en skribent i god tid före konferensen.
Jan-Erik Björk efterlyste en del teknisk utrustning, t ex en datakanon.
Frågan väcktes om att eventuellt köpa in en sådan. Detta lämnades till
ledningsgruppen.
§ 20 Ordförande Arne Vannevik avslutade mötet med att rikta ett stort tack
till arrangörerna, Gåsborns hembygdsförening, Lars-Olof Herou, Christina Norlander, Christer Nilsson och Per Karlsson för en väl genomförd
och mycket trevlig konferens.
Lesjöfors dag som ovan

Justeras

Inga-Greta Lindblom/mötessekr.

Jan-Erik Björk
Christina Norlander

Arne Vannevik/mötesordf.
Hej alla medlemmar!
Jag är anvarig för medlemsregistret och vädjar till er som har Internet att
skicka e-postadresser till mig. Detta för att smidigt, snabbt och billigt kunna
nå er med information. Ni som inte har Internet, meddela telefonnr eller någon kompis, som har internet.
Hälsningar från
Christina Norlander
<christina.norlander@telia.com>
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Hanaholmen visade finnskogsbyggnader
Under flera somrar har finska studenter varit i Värmlands finnskogar och även
in på norska sidan och ägnat sig åt uppmätningar av byggnader. Såväl 2005
som 2006 var det samling på Finnetunet med uppvisning av delresultaten. Båda
gångerna bjöd Finlands ambassad i Oslo på grillparty med ambassadören på
plats, första gången Pekka Huhtaniemi och andra Peter Stenlund, vilket visar
med hur stort intresse man i Finland följer detta projekt. På hemmaplan har
man senare fullföljt renritningsarbetet. Idégivare och ledare för arbetet är arkitekt Árpád Sailo som samarbetat med Helsingfors Tekniska Högskolas avdelning för arkitekturhistoria och Tavastehus Yrkesinstitut. Själv företräder Árpád
Kalevalahusstiftelsen.
I svenska tidningar har man nyligen kunnat läsa om att liknande uppmätningar har skett av timmerkonstruktioner på vindarna på Stockholms slott.
Ordentliga ritningar över dessa konstruktioner liksom för hela slottet har nämligen hitintills saknats. Syftet är i båda fallen detsamma: att ha en fast grund
vid reparationsarbeten eller – i värsta fall – återuppbyggnad efter en brand.
När det gäller finnskogsbyggnaderna finns också en avsikt att arkitektstudenterna ska få en kontakt med äldre tiders byggnadsskick.
Utställningen på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland - hade
vernissage den 22 mars 2007 och pågick till och med den 4 april. Därefter kommer originalutställningen att deponeras på Tekniska Högskolan i Helsingfors,
medan kopior visas under Finnskogdagene i Svullrya sommaren 2007 och på
Torsby Finnkulturcentrum under hösten. Även i Rautalampi – Grues och Torsbys
vänort – kommer utställningen att visas.
Följande byggnader ingår: Abborrtjärnsberg, Juhola, Keckåsen, Kvarntorp,
Mattila, Purala, Ritamäki och Röjdåfors kvarn samt på norsk sida Torkel. Ansvarig för texter har på norsk sida varit Birger Nesholen. För den svenska delen
har Arne Vannevik varit huvudansvarig för texter, medan Inga-Greta Lindblom
och Berit Andersson på TFC har biträtt, liksom Niclas Persson.
För att delta i utställningens öppnande åkte en grupp över till Finland. Från
Norge och Norsk Skogsfinsk Museum kom Birger Nesholen och Annichen Stampen, från Torsby Finnkulturcentrum Inga-Greta Lindblom och Tellervo Zetterberg, från Lekvattnets hembygdsförening Bodiil Nordqvist och Göran Ekroth,
från Solør-Värmland Finnkulturförening Christina Norlander, Anita och Arne
Vannevik samt Birgitta Sundberg, som i egenskap av barndomsvän till syskonen Sailo hade fått en privat inbjudan.
Vi möttes alla svenskar på Siljaterminalen och hade en lugn och fin överfärd.
Ombord var det cirkusakrobatik i den högre skolan, ett arrangemang som möjliggjordes av Siljabåtarnas unika konstruktion. Vid ankomsten till Helsingfors
rullade helt lämpligt en minibuss för åtta personer fram, som tog oss till Hanaholmen. Där hämtades vi av ännu en minibuss och åkte till Nina Sailos ateljé i
Kyrkslätt. Där tog Árpád och Anni mot oss och förevisade en tillfällig specialFINNSAM-Info 2007/2
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Byarna på Järvsöskogen (forts.)
17.00 avslutningsmiddag på Harsagården med musik
Messmörsteatern, Järvsö Finnskog
7/7, 8/7, 9/7, 11/7 och 12/7 15.00, 14/7 17.00 Harsens fäbod, ”Kvinnfôlk, skrômt
och oknytt på Harsen”, biljettbokning 0651/409 47, 495 11
Fågelsjö hbf
www.fagelsjo.nu, anmälan senast 3 veckor före till kurserna, 0657/300 52
30/6 Originalfestival, Originella personligheter kommer till gården och berättar
om flydda tider, sång och musik varvas med berättelser, slåttertävling mellan
grannbyarna, buffé
1/7 Prästhelg enligt gammal tradition
11.00 Gudstjänst i Fågelsjö kapell, därefter festligheter vid Gammelgården,
underhållning från scen av Evert Ljusberg
15.00 Visning av Gammelgården
12-14/7 hantverkskurs, Järn på gammalt vis, från råmaterial till produkt
14/7 11.00-16.00 Hantverksdag, olika hantverk och tekniker, framställning av
järn i blästerugn, bakning av tunnbröd, servering av motti, guidade visningar
varje timme
16-17/7 hantverkskurs, Jakt & vapen, vi tittar på fågelsjöbössor, vapensmedjan
och skjuter med mynningsladdare
Orsa Besparingsskog
25/8 10.00-14.00 Råbergskvarn, visning av skvaltkvarn och vadmalsstamp i drift
Mittuniversitetet
20-24/8 9.00-16.30 ”Knuts rökstuga”, Grannäs, Alfta Finnskog, utgrävningsvecka
IOGT/NTO-logen O. Bergströms Minne, Furuberg
5/7 8.00 turistinfotavlan Friggesund, åter c:a 18.00, Bussresa ”Mottiland” –Finnskogsresan, resrutt: Friggesund – Valsjön – Naggen – Stormörtsjön – Hjältanstorp
– Kölsjön – Ersk-Matsgården – Hassela – Furuberg – Pappelås, anmälan senast
25/6: 0653/50 000,
skogshotellet@valsjon.nu
hbf Ekomuseet Vargträsk och Örträsk hbf
15/7 hembygdsgården i Örträsk, Hembygdsdag, 11.00 friluftsgudstjänst, 12.0013.00 underhållning, 14.00-15.00 krönikespelet ”Där västeröver” av Sigvard
Karlsson, 15.00- 15.30 avslutning, även försäljning och utställningar, Örträsk
hbf
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Stadgar/vedtekter för FINNSAM
Finnbygder i samverkan
FINNSAM är en samarbetsorganisation med nätverksstruktur för dem som arbetar med och har intresse av den skogsfinska kulturen i Skandinavien.
Verksamheten skall vara fristående från andra organisationer och partipolitiskt
obunden. Såväl enskilda som föreningar eller institutioner kan bli medlemmar.
SYFTE:
–
att stödja arbetet med att bevara, dokumentera och levandegöra
–
att sprida kunskap, informera och inspirera
–
att främja samverkan mellan enskilda personer, föreningar och institutioner med intresse för den skogsfinska kulturen
ARBETSFORMER:

a ) Information
– utskick av ”FINNSAM-INFORMATION”
Grunden till informationsspridningen inom nätverket är det medlemsutskick
som skall göras 4 gånger per år. Det skall innehålla information om aktiviteter
och verksamheter inom nätverket, rapporter från ledningsgruppens och olika
projektgruppers arbete, samt nyutgivet material inom ämnesområdet.
Information som kan betraktas som ideell är kostnadsfri för den som vill utnyttja nätverket. Annat som kan vara av intresse för nätverket kan ingå under
förutsättning att tryckning och del i porto bekostas. Utskicket finansieras av
medlemsavgiften och sköts praktiskt av den eller de som ledningsgruppen utsett. Avgiftens storlek bestäms av vårkonferensen.
– ny teknik
För att nå ut till fler intresserade, skall även ny informationsteknik användas.
Detta skall göras på ett sätt så att de traditionella informationsvägarna förstärks. Nätverket skall också informeras om vilka möjligheter den kan ge. Ansvarig utses av ledningsgruppen.

b ) Kunskapsspridning
– konferenser
FINNSAM skall vara en lärande organisation, som ständigt skall arbeta för att
medlemmarna ges möjlighet att utveckla sina och andras kunskaper om den
svedjefinska kulturen.
Minst 2 gånger per år skall konferenser anordnas i samarbete med lokala föreningar eller intresserade, så att medlemmarna ges möjlighet att träffas. Konferenserna arrangeras vid varje tillfälle i olika finnskogsområden. En konferensFINNSAM-Info 2007/2
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grupp bestående av en ledamot ur ledningsgruppen och lokala krafter svarar för
arrangemanget.
Konferenserna bör dels ha ett lokalt innehåll och dels ett tema eller fördjupningsämne, gärna kombinerat med rundturer och information om lokala angelägenheter. Plats bör fastställas ett år innan och detaljerad inbjudan skall gå ut med
ordinarie utskick i god tid i förväg.
– seminarier
Vid behov anordnas seminarier med olika temainnehåll av olika projektgrupper
eller efter förfrågan från föreningar eller institutioner utanför nätverket. Dessa
skall finansieras var för sig och i största möjliga mån göras tillgängliga för hela
nätverket.
- projektrapporter och trycksaker
Erfarenheter och kunskaper som framkommer genom organisationens arbete
skall i största möjliga mån dokumenteras och publiceras, så att de kommer nätverket och andra intresserade till del.

c) Organisation
Samarbetsorganisationen skall eftersträva minsta möjliga administration och
eftersträva en obyråkratisk nätverkskaraktär.
De halvårsvisa konferenserna är högsta beslutande organ för alla frågor som
framgår av inbjudan. Konferensens beslutsdel bör ledas av någon person som
inte är ordinarie i ledningsgruppen. Beslutsprotokoll upprättas genom de lokala
värdarnas försorg och sänds ut till alla medlemmar med ordinarie informationsutskick.
FINNSAM´s säte är den kommun där den sammankallande i ledningsgruppen
är folkbokförd.
Olika typer av projekt kan startas efter beslut på en konferens. Dessa skall då
ha allmän eller övergripande karaktär, gärna till inspiration och stöd för lokala
initiativ. Ledamöterna i projekt-grupperna skall utses på konferensen eller annat sätt som konferensen beslutar.
Ansökningar av bidrags- eller projektmedel som söks skall skriftligen inkomma,
i god tid innan, till ledningsgruppen och i största möjliga mån behandlas på
konferens.

d) Ledningsgrupp
Ledningsgruppen skall bestå av högst sju ledamöter med personliga suppleanter. Dessa skall i första hand representera olika finnskogsområden. Kassör kan
utses utöver dessa. Vid behov kan gruppen även adjungera andra personer till
sitt arbete. Mandattiden är ett år, utom för sammankallande och kassör som
skall utses för två år, med växlande mandatperiod. Valberedare skall årligen
utses.
Gruppen skall sammanträda mellan konferenserna och ansvara för de arbets-
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Bingsjö by, Rättviks Finnmark
3/7 16.00-01.00 Bingsjöstämman tjuvstartar, 21.00- specialinbjudna gäster
4/7 15.00 Bingsjöstämman öppnas, från 19.00 dans på banor och konsert på
Danielsgården, 15.00-18.00 guidade visningar av Danielsgården, 19.00 och 21.00
Bingsjö Kapell, Konsert, Kalle Almlöf, Maria Röjås och Jonny Soling
Folkmusikfesten
13/7 hela dagen, Svärdsjö, Danskurs Finnskogens danser, anm.: 070/33 02 922
17/7 Lingbo kyrka, Finnskogens låtar, Tony Wrethling, Görgen Antonsson &
Christian Blackmon.
Studiefrämjandet i Södra Hälsingland
1/7 14.00 Alfta Värdshus, 14.30 vägskälet i Vittsjön, blomstervandring med Stefan Olander, medtag fika, anmälan 0278/240 70, 070/569 26 90
Hanebo NF
1/7 16.00 Stugubacken, Sommarträff i Stugubacken, Maths Östberg berättar
om Finnskogs-rikets projekt med rökstuga i Locksjön, Hanebo NF berättar om
föreningens projekt på de tre hektaren ängsmark och guidar, medtag fika och
sittdon, kontakt för samåkning: 070/350 19 92
12/8 8.00- Slåtter i Stugubacken, medtag mugg och gärna redskap
Finnskogens Vänner, Bollnäs Finnskog
21/7 14.00- Katrineberg, Finnskogsträffen, sedvanligt program
Bymella, Bollnäs Finnskog
27/7 11.00-16.00 Rickebo, Smakarv Hälsingland –tradition & trend, flerrätters
hälsinge-lunch, 12.30 och 14.30 berättar Göran Malm om byn Rickebo, 12.15
och 14.15 berättar Viola Adamsson om Rickebo m.m.
Skräddrabo Bygdegårdsförening och Finnskogsmuseet
5/7 8.00 från Bollnäs via Alfta och Edsbyn, Busstur med tema Hälsingegårdar
på Alfta Finnskog, till Finnskogsmuseet (föredrag och mutti), gårdsbesök,
avslutningsmiddag på Skålsjögården, anmälan 0271/550 30
22/7 14.00 Finnskogsdag med Natur & Kultur, 14.45 Brattskure fäb. (Häsbovägen), mutti serveras
18/8 18.00 Kulturkväll, trubaduren ”Finnstintan” Helén Sundell, Astor Sundells
film ”Arvet från Skattlösberg”, servering av kolbullar
29/9 16.00-18.00 Filmmatiné
Galvens Bygdegårdsförening
30/6 16.00- Galventräffen, spelmansstämma
Byarna på Järvsöskogen
16/7 11.00-16.00 Öppet Hus på Fluren, Hästberg, Sidskogen och Svedbovallen,
FINNSAM-Info 2007/2
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28/7-5/8, Dan Andersson-veckan, Ludvika
29/7 10.45-c:a 19.00 turistbyrån i Ludvika, Fredsgatan 10, Guidad busstur i
Finnmarken, anmälan till Ludvika/Smedjebacken Turism
29/7 11.00 bystugan i Gänsen, byavandring med Bengt Jansson
30/7 8.45-c:a 16.30 turistbyrån i Ludvika, Fredsgatan 10, Guidad busstur i Finnmarken med Birgitta Ahrås och trubaduren Björn Jadling, bl.a. till Styggens
stuga, anmälan till Ludvika/Smedjebacken Turism
31/7 9.00 Rikkenstorp, Dan Andersson-vandring med Nils Holmdahl och durspelaren Alvar Orre 8 km (till Kestina, Bränntjärn och Kaljoberg)
1/8 11.00-14.00 Hyttbacken, Strömsdal, Parlingdag
1/8-4/8 11.00-16.00 Ängshyttan, Skattlösberg, Konstutställning, Birgitta Pettersson, ”Dan Andersson och finnskogen”
2/8 11.30 Kullens bystuga, byavandring
4/8 11.00- Rikkenstorp, Kulturdag
11.30 Ebbe Schön, föreläsning Finnmarksmagi
13.30 vernissage, Hélène Holmdahl Littmarck: Anna Stina Knas –en barriärbrytare
14.00 Lennart Hedberg, föreläsning ”Svedjefinnarna och Karl IX”
Närsens Bystugeförening, Nås Finnmark
21/7 14.00 Finnmarksträffen vid Utsikten (reservlokal: bystugan), Bo Westling
berättar, sång, dans o. musik, hantverk, kolbullar
Finnmarkens hbf, V Dalarna
11/7 19.00 Oxfallskväll, trivselkväll, underhållning
22/7 12.00- Kroktorp, Mottifesten, underhållning
18/8 15.00 Kvarndag, Jan-Erikes kvarn (skyltat fr. Rv 26), underhållning
Lejsme Pers förening
26/7 19.00 Rihimäki (Malungs Finnmark), Lejsme-Pers afton, bl.a. spelmän, logdans, underhållning

uppgifter den åläggs av dessa, samt ekonomin. Beslutsprotokoll från gruppens
möten skall medsändas ordinarie informationsutskick.
Dessa sammanträden läggs på tid och plats som ledamöterna är överens om.
Inga arvoden eller ersättningar utgår för ledamöterna.
Suppleanterna skall ha samma kallelse som ordinarie ledamot och har alltid
närvarorätt.

e) Ekonomi och verksamhetsgranskning
Verksamheten skall i första hand finansiera sig själv inom varje projekt/verksamhetsområde.
Utskicken finansieras med medlemsavgiften som enbart är till för att finansiera kostnaderna för och kring ”FINNSAM-INFORMATION”.
Konferenserna skall självfinansieras. Var och en står för sina resor, eventuell
övernattning samt förtäring före och efter. Vad avser själva konferensen med
eventuella rundturer, medverkande, lokaler med mera, delas kostnaderna lika
för alla deltagare.
En kassör och en svensk respektive norsk revisor skall utses av vårkonferensen.
Ledningsgruppen utser firmatecknare. Av praktiska skäl bör konton finnas i
både Norge och Sverige. Redovisningen av dessa skall göras både enskilt och
gemensamt.
Bokföringen skall utföras enligt god redovisningssed och i form av en ekonomisk berättelse behandlas på vårkonferensen, likaså protokollen från ledningsgruppens sammanträden och genomförda konferenser.
Revisorernas arbete redovisas i form av en revisionsberättelse.
Organisationsärenden som årligen skall behandlas vid vårkonferensen:
– val av mötesordförande och sekreterare
– granskning av verksamheten
– ekonomisk berättelse
– revisorernas berättelse
– beslut om ansvarsfrihet för ledningsgruppen
– fastställande av medlemsavgift för det kommande året

Teatergruppen Tunglâ, Östra Malungsfors
7/7, 8/7, 10/7 och 11/7 17.00 Musikdramat ”Under samma himmel”, servering,
info 0280/186 00
Finnskogsriket
12/8 9.30 vägskälet i Vittsjön, ängsslåtter, medtag matsäck och redskap
19/8 10.00 Källåsens skola (skyltat från vägarna Gruvberget – Källbo – Lövtjärn), guidad vandring Källåsen – Påls – Rynjebo
Gävle-Dala Finnkultur
8/9 14.00 Finnskogsmuseet, Skräddrabo, möte
15/9 11.00 Tallås stn, besök vid rekonstruerad fångstgrop och andra fornminnen
i trakten med Per Larsson.

14

FINNSAM-Info 2007/2

–o–o–0–o–o–

Efterlysning
Inbetalning av medlemsavgift har gjorts 2007-04-17,
2007-04-25 och 2007-04-30. Inga namn finns angivna.
Jag vill att den personen som vet med sig att han/hon
glömt skriva namn hör av sig till mig.
Christina Norlander, Länsmansgatan 4B, SE-777 31
SMEDJEBACKEN. Tel. (0)240-754 25.
<christina.norlander@telia.com>
FINNSAM-Info 2007/2
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FINNSAM-konferens i Gåsborn-Rämmen
1 – 3 juni 2007
AV ARNE VANNEVIK

De tre första dagarna i juni månad samlades ungefär 45 FINNSAM-are, flertalet svenskar men hela åtta stycken från Norge, till vårkonferens i GåsbornRämmen. Efter inkvartering och lunch på STF:s vandrarhem Esperantogården
i Lesjöfors blev det utflykt i egna bilar till Rämmens kyrka. Denna har ett fantastiskt vackert läge på en udde, som en gång i tiden brukspatron Myhrman
skänkt. Det stormade, så att vi nästan höll på att blåsa bort, innan vi väl kom in
i kyrkan. Denna är från 1780-talet, då Rämmen bröts ut ur Gåsborns församling. En mycket omfattande renovering var klar 2006. Den redovisades utförligt
av Rolf Hjelm, ordförande i byggnadskommittén mm.
Därefter berättade Lars-Olof Herou om bygdens store lokalhistoriker och finnforskare Albert Palmqvist. Denna redogörelse hade gärna fått vara längre och
mer detaljerad. Vi var några som bad Lars-Olof att återkomma utförligare i
ämnet i en artikel, som kunde publiceras i Finnmarken förr och nu, i FINNSAM-Info och i FINNKULTUR. Några utmärkta sidor om Palmqvist står i ju
FINNSAM:s bok Det skogsfinska kulturarvet, men den finns inte längre att köpa
annat än antikvariskt.
Innan vi lämnade kyrkogården hedrade vi Albert Palmqvist med ett besök vid hans grav. Enligt uppgift vårdas den av kyrkorådet, men det var nog
si och så med detta. Gräset hade börjat
växa över den liggande stenen.
Långban är världens mineralrikaste
plats och naturligtvis en stor sevärdhet.
Museet hade inte öppnat för säsongen,
men en rundvandring gav ändå en bild
av verksamheten i gruvorna i gångna tider. Vi fick se den gård där bröderna
Erikson, John och Nils, föddes. Efter middagen på Långbans gästgiveri fick vi
ett smakprov ur bygdespelet Eld i berget, skrivet av Aino Trosell. Det är inte så
lätt att framföra hela spelet, eftersom det är för få karlar som vågar ställa upp!
På lördagen efter frukosten for vi med buss till Gåsborns hembygdsgård, Klintgården. Efter en kort information om FINNSAM-nätverket och dess konferenser, där denna var nr 41 i ordningen, berättade Bo Eriksson om hembygdsföreningens omfattande verksamhet och publikationer.
Jan-Erik Björk bidrog med ett mycket intressant föredrag om den skogsfinska
invandringen och bosättningen i bygden. Av detta framgick klart, att området i
hög grad varit ett genomgångsområde för vidare expansion till andra finnbygder.
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Fryksände hbf (forts.)
28/7 12.00-17.00 Kollsberg, Hembygdsdag, hembygdsgården förvandlas till en
by för 100 år sedan, stugorna är ”bebodda”, skrönor och skratt, motti och fläsk
Östmarksdagarna
15/7 13.00-16.00 Runnsjöns skolhus, öppet hus, café och loppis
15/7 13.00 Bastvålen, hemvändardagar
18/7 12.00-21.00 Lillskogshöjden, tunnbrödsbakning, mottiservering, hantverksutställning och underhållning
21/7 10.00-14.00 Öppet hus på Emigration och Historia
22/7 16.00 Juhola, sånger till Maahisi, konsert för hela familjen
Boviggen
11/7 10.00 turistbyrån i Torsby, vandring Boviggenrundan 10 km, lunch ingår,
0560/68 88 80
18/7 10.00 turistbyrån i Torsby, blomstervandring upp till Rännbergets topp,
medtag gärna matsäck
Lions Club, Sysslebäck
5/7, 12/7, 19/7, 26/7 och 2/8 19.00 Sysslebäcks Stugby och Fiskecamping, Kolbulle- och mottikvällar
Rikkenbergets hbf
11/8 12.00-18.00 Finngårdens dag, motti och fläsk, c:a 15.00 folkdanslag från
Kristinehamn medverkar
Södra Finnskoga hbf
21/7 9.00 Tomta, Skråckarberget, slåttergille, medtag gärna redskap, servering
18/8 Tomta, hembygdsgårdens jubileumsdag (50 år)
Jularbofestivalen
27/7 18.00-01.00 och 28/7 12.00-01.00 Bograngen, allspel, scenuppträdande,
buskspel och dans på två dansbanor, servering, guidning i Järpliden
Finnerödja hbf
5/8 Hembygdsdag med teater och mopedrally
Teater i Motjärnshyttan
7/7 och 8/7 14.00 friluftsspelet ”Finnkampen” av Lena Dahlman (om LångKristoffer)
Föreningen Finnstigen, Bredsjö
11/8 och 12/8 15.00, 15/8 18.00, 18/8 och 19/8 15.00 ”Midsommarfest från år
1821”, nytt historiskt friluftsspel av Marianne Söderbäck (från Gottlunds vandring)
FINNSAM-Info 2007/2
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Axplock ur evenemangstips, sommaren 2007
Sammanställt av Maths Östberg
Solör-Värmland Finnkulturförening
1/7 17.00 Puralaafton, medverkan av Björn Sandborg
8/7 17.00 Puralaafton, medverkan av Ler och Långhalm
15/7 17.00 Puralaafton, medverkan av Valle Jönsson med gäster
22/7 17.00 Puralaafton, medverkan av Trine Sannerud Melby, nyckelharpa, Tormod Lillebror Vasaasen, tvåraders
29/7 17.00 Puralaafton, medverkan av Torleif Styffe, riksspelman Helge Balkåsen och Annika Eriksson
10/8 c:a 20.00 –12/8 c:a 15.00 ängskurs på Mattila med praktik på Abbortjärnsberg, anmälningsblankett på: www.naturskyddsforeningen.se -senast 21/6
11/8 10.00-15.00 Abborrtjärnsberg, slåttergille, medtag gärna lie och räfsa, underhållning av Valle Jönsson och Helge Balkåsen
Norsk Skogfinsk Museum
12/8 Abborhögda, omvisning i kulturlandskapet
Finnskogen Turistforening, ur turprogrammet
1/7 10.00 Öieren gård, Kjerkjeveien Öyermoen – Lundersaeter (13 km)
14/7 8.00 Svullrya, start Godtlund-marsjen, forskj. Lengder
22/7 Håberget – Flisberget (13 km)
1/8 18.00 Öyermoen, Nordre Öiersjöen rundt (6 km), guide: Paal Öieren

Rian i Skäfthöjden.
Så drog vi ut på konferensens stora busstur. Först var vi i Skäfthöjden och
beundrade en ria, som lär vara den enda som finn skvar på ursprunglig plats.
Den behöver renovering och Finnsam hoppas bidra till att Gåsborns Hbf får
medel att ordna detta.

Finnskogdagene, Svullrya
13-15/7 programmet ej klart
Timbonäs-Långnäs Byalag, Gräsmarks sn
12/8 11.00 Lusketorp (skyltat från Timbonäs), Finnkulturdag, föredrag, 13.00
Tvällens festplats, underhållning, kaffe, kolbullar, försäljning
Torsby Finnkulturcentrum
6-31/8 utställning av arkitektritningar av byggnader från Solör-Värmlands finnskogar, producent Arpad Sailo
Lekvattnets hbf
21/7 9.00 Ritamäki, slåtter med slåtteröl, slåtterfolket bjuds på motti
11/8 11.00-15.00 Karmenkynna, Hembygdens dag, gamla hantverk, försäljning
av rökugnsbakat bröd m.m., musikunderhållning
Fryksände hbf
30/6 och 1/7 18.00 Kollsberg, teater: ”Än susar skogen” av Gunilla Rubbestad,
drama om och med färgstarka kvinnor på Finnskogen från förr
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Jan-Erik Björk studerar
insidan på rian.
I Älvsjöhyttan åt vi först lunch i en fd skola på en ö, den var numera bygdegård, och hade bl.a. ett nationalromantiskt IOGT-standar. Sedan beskådade vi
en museal hästjärnväg och underhölls av trubaduren Bosse Landberg, som sjöng
visor av både Dan Andersson och Gunde Johansson. Den senare hade för den
delen varit lärare i trakten en tid.
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Kvällens middag avåts på Klintgården. Christer Nilsson framförde konferensens tack för gästfriheten till Filipstads kommun, och Bosse Landberg underhöll
ytterligare med bl.a. Dan Anderssons och Gunde Johanssons visor, ett mycket
uppskattat program.
Söndag förmiddag besökte vi först Lesjöfors museum, ett måste när man är i
bygden. Detta är ett fristående museum, en kombination av industrimuseum
och folkets museum.
Så följde FINNSAM:s årsmöte, innan ett antal entusiaster drog iväg till ett
besök på SKIFSEN-projektet (uppbyggnad av nya finnskogsbyggnader, odling
av svedjeråg mm.). Det var långt bort i världen och vägen var gräsligt ojämn,
men besöket var intressant ändå.
De ansvariga för konferensen, Lars-Olof Herou, Christina Norlander och Christer Nilsson ska ha ett stort tack för sitt arbete, liksom deras lokala medhjälpare.
Några tyckte kanske att finnkulturdelen kunde har varit större, men man kan
knappast gästa en sådan plats som denna utan att uppmärksamma det industrihistoriska arvet. Konferensen flöt på i lagom lugnt tempo, så det var mycket tid
till sociala kontakter, bokförsäljning och finnkulturdiskussioner av alla de slag.

Bosse Landberg sjunger för Finnsam-folket i Älvsjöhyttan.
Därefter stod den gamla finnmarksbyn Igelhöjden på programmet. De
byggnadsrester som finns kvar är antingen eller helt fallfärdiga husrester. Ca
1900 bodde ungefär sjuttiofem människor i byns tio torp. Där har också funnits
skola och fattigstuga. Den siste kvarboende, Johan Herou, lämnade byn 1947.

Två av de verkställande personerna i Finnsam: Maud Wedin och Inga-Greta Lindblom.
(Foto: Anita Vannevik).

En av ruinerna i
Igelhöjden.
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