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Protokoll från Ledningsgruppsmöte i Karlstad
Maud Wedins disputation
Birger Nesholens kungamedalj
Inbjudan till Vinterkonferens i Falun
FINNSAM-Info 2007/4

Protokoll fört vid ledningsgruppens möte i Karlstad
lördagen 17 november 2007
Närvarande: Jan-Erik Björk, Tor Eriksson, Lars-Olof Herou, Inga-Greta Lindblom, Jan Myhrvold, Niclas Persson, Maud Wedin och Maths Östberg.
Adjungerade: Gabriel Bladh och Bo Hansson
Maud öppnade mötet
§ 1 Vårkonferensen i Alfta, Bollnäs och Hanebo. Maths informerade att
konferensen blir 23-25 maj 2007 på Skålsjögården. Huvudtemat kommer att
behandla skogsfinsk arkeologi, med särskild tonvikt på utgrävningarna i Grannäs. Prel program skickas ut som blänkare med nästa FINNSAM-info.
§ 2 Vinterkonferensen 2008. Maud har kontaktat högskolan Dalarna och
konferensen kommer att ske i samverkan med religionsvetenskapliga institutionen i Falun, med en fortsättning av temat folktro. Mötet enades om att helgen 910 februari är en bra tidpunkt. Maud föreslår detta för högskolan i Falun och
skickar därefter ut inbjudan och program med nästa FINNSAM-info. Inga-Greta
och de som tidigare haft konferenser med temat folktro bistår med synpunkter.

Söndagen den 25 maj
08.00
09.00
09.15
10.15
10.45
11.15
11.45
12.00
14.30

Frukost
FINNSAM-info
FINNSAM:s årsmöte
Kaffe
Information om Finnskogsriket
Mål 2-projekt: Finnskogssamarbete mellan Värmland, Dalarna och
Hälsingland
Avfärd med egna bilar till Finnskogsmuseet i Skräddrabo
Mottilunch
Guidning i Finnskogsmuseet
Avslutningskaffe

Prel. pris för hela konferensen inkl logi, mat och alla aktiviteter: ca 1050:-

§ 3 Höstkonferens 2008 och vårkonferens 2009. Lars-Olof fick i uppdrag
att undersöka möjligheterna om att förlägga höstkonferensen 2008 till trakten
av Ramsberg eller Skinnskatteberg. Maud har kontaktat ev samarbetspartners
i Helsingfors ang en vårkonferens 2009 med Gottlunds-tema. Hanaholmen, SKS
och ev Svenska Litteratursällskapet är intresserade. Maud träffar Hanaholmens
representanter fredag 16/11 och återkommer med ett förslag till program och
tidpunkt. Det stora nöten att knäcka blir hur man löser den ekonomiska delen,
eftersom konferensen blir dyr för deltagarna. En ansökan kommer att skickas
till Kulturfonden för Sverige och Finland.
§ 4 Kommande märkesår. Mötet diskuterade vikten av att tillvarata de möjligheter till kontakter och aktiviteter som År för kulturell mångfald 2008 samt
Märkesåret 1809 innebär. Inga-Greta påpekade att år 2011 fyller Rautalampi
socken 450 år, vilket vi också bör uppmärksamma.
§ 5 Stadgeändringarna. Jan-Erik rapporterade, med bistånd från Tor och
Jan, om det pågående arbetet med stadgeändringarna. Bl.a behöver stadgarna
förnyas på vissa punkter och några tillägg är också nödvändiga, t.ex vad som
händer ifall FINNSAM upplöses.
§ 6 Medlemsregistret och utgivningen av Finnsaminformation. Mötet
diskuterade problemet med att medlemmar glömmer att betala. Christina påpe-
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Arne Vannevik studerade inredningen i hembygdsgården i Rämmen.
Juni 2007.
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Preliminärt program för FINNSAM-konferensen
i Alfta, Bollnäs och Hanebo 23-25 maj 2008
Fredagen den 23 maj
11.0012.00
13.00
14.00
17.30
18.30
19.30

Inkvartering på Skålsjögården
Lunch
Maud Wedin: Föredrag om skogsfinnarna i Alfta, Bollnäs och Hanebo
Utflykt (egna bilar) till Mållångstuga samt Skålsjön
Middag
Maud Wedin: Föredrag om avhandlingen Den skogsfinska kolonisa
tionen i Norrland
Trevlig samvaro

Lördagen den 24 maj
07.30
08.30
10.00
10.30
12.00
13.30
14.00
15.30
17.15
17.30
18.15
20.00

14

Frukost
Stig Welinder: Föredrag om skogsfinsk arkeologi
Kjell Söderlund: Föredrag om utgrävningarna i Grannäs
Busstur under ledning av Maths Östberg
Kaffe i Grannäs.
Stig Welinder och Kjell Söderlund guidar vid utgrävningen
Kolbullelunch vid Knuts rökstuga
Avfärd
Besök vid Fansen och Stugubacken
Kaffe
Besök vid rian i Gruvberget
Åter vid Skålsjögården
Rökbastu för damerna
Gemensam rökbastu
Middag
Trevlig samvaro
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kar via mail att det även finns medlemmar som betalat två gånger. Medlemsregister skickas ut med nästa FINNSAM-information där man kan kolla ifall man
har betalt eller inte.
Bo ska låta trycka upp fler FINNSAM-kuvert och mötet enades om att
Christinas adress ska stå på kuverten, eftersom hon numera är ansvarig för
medlemsregistret.
Tor påpekade att kostnaden för FINNSAM-utskicken har ökat. Mötet diskuterade ärendet och bl.a enades vi om att försöka övergå till att FINNSAM-info i
möjligaste mån skickas ut via e-post. Hemsidan behöver förbättras, kanske bör
vi överväga att ha en egen server?
Det finns även andra delar av dem utåtriktade informationen som kan bli
bättre. Mötet enades om att tillsätta en informationsgrupp, tills vidare bestående av Jan-Erik, Niclas, Jan och Maud. Christina Norlander och Christer Nilsson ska tillfrågas. Lars-Olof kontaktar Christer och Maud frågar Christina.
§ 7 Hur hanterar vi avgifter, schabloner och ev överskott från konferenser? Mötet enades om att de som ansvarar för konferenserna bör få fria
händer att handha de berörda ekonomiska frågorna. Konferenserna ska dock i
möjligaste mån gå jämnt upp.
Mötet föreslår som allmän riktlinje att man som konferensvärd bör tänka på
att prissätta konferenserna i ”moduler”, så att t.ex hela konferensen eller två
dagar eller enstaka dagar, med eller utan logi, får fasta pris. Det är hopplöst för
konferensvärdarna att räkna på enskilda luncher eller fikakostnader.
§ 8 Ekonomisk redovisning. Tor redogjorde för den ekonomiska redovisningen som nu är under granskning av revisorerna. Redovisningen presenteras
i något av de kommande numren av FINNSAM-info
§ 9 Skogsfinska bibliografin. Maud berättade att den skogsfinska
bibliografin på nätet är under revidering och huvudarbetet förväntas vara klart
under december månad. Uppdateringen sker sedan löpande. Medel har erhållits
från Kungliga Patriotiska Sällskapet för databasarbetet.
§ 10 FINNSAM-historiken och bildarkivet. Christina Norlander, som inte
kunde närvara vid mötet, skickade följande rapport:
Historiken med rapporter från konferenser har jag börjat så smått med. Jag
har fått gamla protokoll från Inga-Greta. Bilder väntar jag på. Jag tänkte vi
sedan kunde bränna ner allt på en cd-skiva och sälja till självkostnadspris på
konferenser.
Om man lägger in allt som ett bildspel i PowerPoint kan man, enligt den
tekniker som hjälpt mig med filmkopiering under året, göra en DVD som går att
se i TV.
Det skulle vara roligt när detta är klart att ha inslag under konferenserna
där vi tittade på bilderna och blir nostalgiska. Egentligen helt nödvändigt för att
FINNSAM-Info 2007/4
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kunna identifiera personer och platser.
§ 11 Övriga rapporter. a) Maths rapporterade ang nyheter i byggnadsinventeringen samt att man planerar att uppföra en rökstuga i Tomta vid Locksjön. Maths berättade också om förberedelser till förstudie Mål 2 Norra Mellansverige angående finnskogsturism.
b) Släktnamnsgruppen hade haft sitt möte tidigare under dagen och rapporterade att arbetet fortskrider planenligt. Ett tryckfärdigt manus borde vara klart
under våren 2008
§ 12 Övriga frågor. Under hösten har presenter och blommor inköpts för
uppvaktningar. Ledningsgruppen godkände dessa utlägg.

Priser
Pris hela konferensen med mat, kaffe och logi:
450:dubbelrum
Hela konferensen med mat och kaffe, utan logi
200:Enkelrum kostar 50:- extra OBS begränsat antal. Först till kvarn…..
Logi: STF:s vandrarhem i Hälsinggården, Falun
Föreläsningarna är öppna för allmänheten.
För den som inte deltar i hela konferensen gäller följande priser:
Kaffe 20:-/tillfälle
Meddela gärna i förväg att du kommer, så att vi
vet hur mycket kaffe som behövs

Mötet avslutades

Middag på vandrarhemmet 100:-

Vid pennan

Lunch på Scandic, söndag 85:-.
januari hos Maud

Maud Wedin

Obs! måltiderna måste bokas senast 15

Birger Nesholen er gull verdt, mener kongen
Nå i november ble Birger Nesholen hedret med kongens fortjenestemedalje i
gull. En slik utmerkelse blir gjerne samfunnstopper til del, så dette er stortvirkelig stort. At Birger gjennom sitt utrettelige arbeid for den skogfinske kulturen har fortjent en slik heder bør det ikke herske tvil om. Han har ikke den
skogfinske kulturen bare som jobb, men også som livsform. Vi har så enormt
mye å takke Birger for, at ord blir små... men han skal vite at vi gleder oss over
dette, og unner ham denne anerkjennelsen fullt og helt. For denne utmerkelsen
gir et løft, en øket motivasjon til hele det skogfinske miljøet, ikke bare på Finnskogen, men langt ut over det. Medaljen ble overrakt Birger på Svullrya av
fylkesmann Sigbjørn Johnsen.
Det ble lest opp hilsningstelegrammer fra den finske ambassaden og andre
finske Grue Finnskog- venner. Grues ordfører Herdis Bragelien hilste fra kommunen, og det var blomster fra Norsk Skogfinsk Museum, fra Solør Värmland
Finnkulturforening og FINNSAM.

FINNSAM begrundar en loge vid hembygdsgården i Rämmen i juni 2007. Logen hade
behandlats hel och hållen med sletolja, vilket inte gillades av alla.
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FINNSAM:s vinterkonferens i Falun 9-10 februari 2008
i samarbete med Högskolan Dalarna

Skogfinsk doktordisputas
på svensk i Norge

Plats: Högskolan Dalarna, huvudbyggnaden i campus Falun.
Tema folktro: Schamaner, vismän/kvinnor och magiska symboler.
Prel program (fastställt program tillhandahålls några veckor innan
konferensen)

Lördag
13.00
13.15
14.00
14.45
15.15
16.00
16.30

Välkomstord
Torsten Blomkvist: Fornskandinavisk religion
Birger Nesholen: Schamanism
Kaffe
Marja-Liisa Keinänen: Tietäjä och hans/hennes verksamhet
Aktuell forskningssituation om skogsfinsk folktro
Diskussion

18.30 Middag på vandrarhemmet. Italiensk buffé, alkoholfri dryck.
Öl eller vin får gärna medtagas
19.30 Seppo Remes: Bildspel om inristningar på finnskogarna i Skandinavien
och i Finland.

AV

JAN MYHVOLD

Fredag 19. oktober 2007 forsvarte Maud Wedin sin avhandling for graden PhD
Den Skogsûnska kolonisationen i Norrland ved Norges Teknisk – Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) på Dragvoll i Trondheim.
Dette er andre gang i historien det disputeres i Norge på tema knyttet til den
skogfinske innvandringen til Skandinavia på 1500-og 1600-tallet. Den første
avhandlingen ble forsvart av Tuula Eskeland i 1994 på temaet Fra Diggasborrå
til Diggasbekken. - Finske stedsnavn på de norske ûnnskogene.
Det er symptomatisk at kandidaten er svensk, opponentene er utenlandske
og at også det geografiske området for avhandlingen ligger øst for kjølen. I Norge
er det minimal aktivitet i det akademiske miljøet på området skogfinsk kultur.
Avhandlingen på 384 sider beskriver innvandringen av østfinner fra slutten
1500-tallet til slutten av 1600-tallet til de svenske landskapene Gästrikland,
Hälsingland, Medelpad, Ångermanland og Jämtland. Tema som etniske markører

Söndag
08.00 Frukost
09.00 Birger Nesholen: Karsikko/ristipuu. Inristningar i trä(d) i Skandinavien
och Finland
10.00 Maud Wedin: Karsikkostenar och likstänger på finnskogarna
10.45 Kaffe
11.15 Terje Audun Bredvold: Magiska symboler på byggnader inom Åsnes Finnskog. Presentation av en nyligen genomförd inventering
12.00 Diskussion
12.30 Lunch på Scandic (intill högskolan)
13.00 Ev föredrag om material i Segerstedts samlingar
eller
studiebesök
Maud Wedin og
veileder Professor
Michael Jones ved
NTNU. Foto: Jan
Myhrvold.
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Professor Göran Hoppe fra Uppsala
Universitet var førsteopponent.
Foto: Jan Myhrvold.

Dr. phil Kari Tarkiainen viste stor
interesse for temaet.
Foto: Jan Myhrvold.

(byggeskikk, stedsnavn, slektsnavn, jordbruksteknikk etc.), skogfinske perspektiv
og migrasjonsstrategier er av de mest interessante i boka.
Wedin har tilnærmet seg stoffet beskrivende for å gjøre stoffet leseverdig for
et større publikum enn kun det akademiske. Avhandlingen er rikt illustrert og
inneholder mange gamle kart. Dette kommer til å være et viktig hjelpemiddel
for framtidig forskning på den skogfinske kulturen i Skandinavia
Professor Michael Jones ved Geografisk institutt på NTNU har vært Wedins
veileder og har gitt henne anledning til å skrive sin avhandling ved denne
institusjonen, selv om hun ikke har vært ansatt ved NTNU eller tilknyttet
institusjonen med forskningsarbeid.
Professor Göran Hoppe fra Uppsala Universitet og Dr. phil. Kari Tarkiainen
(pensjonert generaldirektør for Riksarkivet i Finland) var utnevnt til opponenter.
Tarkiainen er blant annet kjent som forfatter for to av bindene i Finnarnas historia i Sverige (1990,1992). Førsteopponent Hoppe innledet med at han selv ikke
sitter inne med dybdekunnskap om den skogûnske kolonisasjonen, og hans
kritiske blikk på doktorandens avhandling ble derfor vinklet mer i retning av
metode og geograûsk fagkunnskap. Avhandlingen dekker et stort og omfattende
område. Førsteopponent Hoppe stilte spørsmål ved avhandlingens store omfang.
Han konkluderte likevel med at det i denne sammenheng, fordi det ikke er
gjort dype nok undersøkelser på avhandlingens tema tidligere, ikke var uklokt å
favne så bredt.
Dr. phil. Kari Tarkiainen har lang erfaring med spørsmål knyttet til den skogfinske kulturen i både Finland og Skandinavia. Han angrep avhandlingen fra et
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Maud Wedins avhandling i kulturgeografi

Den skogsfinska kolonisationen i Norrland
säljes hos
Finnbygdens Förlag
250:-/inkl porto och moms
023-228 64
finnbygdensforlag@telia.com

Boken kan också köpas hos (pris 250-300:-)
Finnskogsmuseet, Skräddrabo, Fågelsjö Gammelgård, Helins
Bokhandel, Bollnäs, Los Bibliotek, Medelpadsarkiv, Sundsvall, Norsk
Skogfinsk Museum, Svullrya, Torsby Finnkulturcentrum
FINNSAM-Info 2007/4
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Finnskogpasset.
Nu är det draget!
Finnskogspasset är ett tvåårigt försök till att få ut fler besökare till de unika
finnskogsområden som finns i mellersta Sverige. Passet är ett samarbete mellan några av de regioner som befolkades av skogsfinnar under slutet av 1500talet och början av 1600-talet. På många platser finns unika miljöer och byggnader kvar, vilka numera är besöksmål för turister. De olika regioner som medverkade i projektet var Bergslagsområdet, Gävle-Dala och Värmland-Norge.
Några exempel på besöksmål var Ritamäki och Mattila i orsby kommun,
Finnetunet i Svullrya, Skräddartorp i Grythyttan, Fågelsjö kursgård, Finnskogsmuseet i Skräddrabo och många andra underbara platser. Totalt fanns 46 olika
besöksmål med i projektet och på varje ställe fanns en stämpel. Om man hade
fått ihop 10 stämplar från minst två av de olika områdena så kunde man vara
med i en tävling med fina priser. Många skickade in talongen och dragningen är
gjord, vinnarna är underrättade. Några resenärer på Finnskogen har lyckats
besöka alla 46 resmålen.
Antalet besökare i de olika regionerna beräknas ha ökat med något tusental.
Nästa säsong planeras en ny upplaga av
passet.
I arbetsgruppen har ingått Maths Östberg,
Alfta, Britta Nilsson, Fågelsjö, Kurt Eide,
Mattila Torsby, Rolf Nilsson, Lekvattnet
Torsby, Birger Nesholen, Norsk skogfinsk
museum Grue Finnskog, Inga-Greta Lindblom, Torsby Finnkulturcentrum
Med vänliga hälsningar
Inga-Greta Lindblom /
Torsby Finnkulturcentrum
och medlem i arbetsgruppen för
Finnskogspasset

Doktoranden forsvarte sin
avhandling godt.
Foto: Kjell Söderlund.
historisk perspektiv og gikk mer i detalj. Med gode detaljspørsmål fra Tarkiainen
og en svært fagsterk Wedin, fikk tilskuerne en interessant forestilling.
(Artikeln har publicerats i Finnkultur nr. 4/2007)

Den skogsfinska bibliografin
Den skogsfinska bibliografin uppdateras under hösten 2007 i ett samarbetsprojekt med Länsbiblioteket Västernorrland och med stöd av Kungl.
Patriotiska Sällskapet.
Sökfunktionerna har förbättrats och posterna uppdateras löpande.
http://sfdb.kulturtorget.nu/RGET.NU/
Frågor om projektet kan skickas till
maud.wedin@telia.com
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Den skogsfinska
kolonisationen i Norrland
Doktorsavhandling av Maud Wedin
AV ARNE VANNEVIK
Det är inte så ofta det publiceras doktorsavhandlingar som i sin helhet handlar
om skogsfinnarna. Räknat från 1888, då Petrus Nordmanns Finnarne i mellersta Sverige utkom, blir Maud Wedins den sjunde i ordningen. Bland dem däremellan kan nämnas Tuula Eskelands Fra Diggasborro till Diggasbekken Finske stedsnavn på de norske finnskogene från 1994 och Gabriel Bladhs Finnskogens
landskap och människor under fyra sekler En studie av samhälle och natur i
förändring från 1995. Båda dessa forskare är hedersmedlemmar i Solør-Värmland Finnkulturförening.Vidare har Eija Lähteenmäki 2002 publicerat en finskspråkig avhandling, som fritt översatt till svenska skulle heta Uppkomsten av
finnskogarna och den savolaxiska rörligheten under äldre Vasatiden. Richard
Broberg blev som bekant hedersdoktor på 1970-talet men publicerade inte någon formell doktorsavhandling.
Det är alltså en mycket remarkabel händelse för alla finnskogsintresserade,
när en ny avhandling presenteras. Maud Wedins avhandling inom ämnet kulturgeografi försvarades och godkändes i Trondheim den 19 oktober 2007. Om
detta skriver Jan Myhrvold, som var närvarande, på annan plats i detta nummer av FINNSAM-Info.
Även om det står Norrland i bokens titel ingår delar av Dalarna i undersökningsområdet, och Bergslagen, Tiveden, Värmland och Solør kommer med, när jämförelser med förhållanden där blir naturliga i sammanhanget.
Maud Wedin påpekar, att Norrland är underrepresenterat i den tidigare grundforskningen. Därför fyller hennes brett upplagda undersökning av den skogsfinska kolonisationen i Norrland ett visst tomrum.
Hon frågar sig i sammanfattningen om det hade varit bättre att avgränsa
undersökningsområdet och i stället gå djupare i detalj, men konstaterar hur
viktigt det är med en grundlig genomgång av hela det norrländska området med
skogsfinnar för att få ett fundament för identifiering av framtida forskningsuppgifter.
För alla oss som inte hade möjlighet att vara med i Trondheim anordnades ett
seminarium på Högskolan i Falun lördagen den 10 november i form av en dialog
mellan historikern professor Lasse Pettersson, Falun, och Maud Wedin. Det gavs
också tillfälle till inpass och frågor från den mycket talrika publiken, och seminariet blev därigenom ett slags da capo på disputationen. Hela publiken utsågs
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till betygsnämnd och gav enhälligt avhandlingen gott betyg.
Maud förärades också en elegant näverhatt som ”etnisk markör”, för att använda ett av nyckelbegreppen i avhandlingen.
Maud Wedin påbörjade sina högre studier i kulturgeografi vid Mitthögskolan
i Härnösand, har under resans gång haft kontakt med universiteten i Uppsala,
Karlstad och Stockholm, varefter arbetet slutligen fullföljdes vid universitetet i
Trondheim med Kari Tarkiainen, f.d. riksarkivarie i Finland som en av opponenterna, också han hedersmedlem i Solør-Värmland Finnkulturförening.
Intressant med denna avhandling är att den har vuxit fram både i den akademiska världen och i kontakt med fritidsforskarna framför allt inom nätverket
FINNSAM.
Avhandlingen har mycket att ge alla som är intresserade av skogsfinnarna.
Visst har den sitt obligatoriska inslag av vetenskapsteori och problematisering
men inte mer än att den ändå är lättläst för alla finnskogsintresserade. Det är
för oss som en särskild upplaga tryckts upp med hårda pärmar, bifogad karta
och CD-skiva. Den finns att köpa på Torsby Finnkulturcentrum och Norsk Skogfinsk Museum men också direkt från Finnbygdens Förlag i Falun. Priset är 250,kronor.
Ett stort Grattis till Maud Wedin, som redan förut gjort så mycket för finnkulturen som primus motor under femton år i nätverket FINNSAM, som författare av ett antal publikationer och som redaktör för boken Det skogsfinska kulturarvet liksom för Segerstedts samling Skogsfinnarna i Skandinavien.
Jo visst, en viktig sak glömde jag. Lördagen i Falun avslutades med en verkligt storståtlig disputationsfest i Bergslagets vackra representationslokaler.
(Artikeln har publicerats i Finnkultur nr. 4/2007)

Maud nybliven doktor i sin fina
näverhatt Foto: Inga-Greta Lindblom.
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85 kr

100 kr

________

________

200 kr ________

________

________

Delar rum med:

Ev kaffe kostar 20:-/tillfälle

enkelrum 50:- _____ (i mån av plats)

Adress:
Maud Wedin
Bergalid 3
791 32 Falun

Telefon 023.-228 64

e-post: maud.wedin@telia.com

www.finnsam.org

Anmälan senast 15 jan 2008, helst via e-post. Använd då blankett på hemsidan eller skriv ner
uppgifterna i mailen.

________

Vegetarisk mat:

endast föreläsningarna 0 kr ________

lunch söndag

middag lör

lör-sön utan logi ca

450 kr

_________________________________________

lör-sön med logi ca

e-postadress:

_________________________________________

_________________________________________

Adress:
Telefon:

_________________________________________

Namn:

Härmed anmäler jag mig till FINNSAM:s vinterkonferens 9-10 febr. 2008 i Falun

