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Kära Finnsammare,
Julen står för dörren. En högtid som för de flesta innebär vila, umgänge med när och kära, god mat
och dryck och - för den som varit snäll - en och annan julklapp av tomten. Och just denna jul- och
nyårshelg är ledigheten extra lång. Gott om tid finns att ladda batterierna inför ett nytt år som jag
hoppas ska bli givande för alla finnmarksvänner – såväl privat som i yrkes- och
forskningshänseende.
För mig som stadsbo men uppväxt på landet – Vinteråsen, Högforsbruk (T), Striberg, Nora (T) –
Gumhöjden, Hagfors (S) – finnas en stadig längtan bort från allt larm och brus som hör storstaden
till. De ränderna går aldrig ur. Och skönt är väl det. I skogen, i finnmarken, har jag alltid funnit ro
och vederkvickelse. Genom åren, sedan jag kom till Örebro 1981, har jag alltid återkommit i mina
tankar till Dan Anderssons dikt ”Hemlängtan”. Ger er här första versen:
Jag är trött, jag är led på fabriken,
jag vill hem till jordhöljt bo,
till min koja vid Blodstensmyren,
i de gröna gömmenas ro.
Jag vill leva på bröd och vatten,
om jag strax får byta
allt gasljus och larm mot natten
där timmarna tysta flyta.

(suppl) Tor Eriksson, Örebro <tor925@gmail.com>
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Lena Gribing, Anderstorp, SE-695 94 FINNERÖDJA
Tel: (0)584-202 86 lena.gribing@telia.com
(suppl) Jan-Erik Björk, Källby <janne.bjork1@telia.com>
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Norge södra
Finnskogen

Birger Nesholen, Gruetunet Museum, NO-2260 KIRKENÆR
Tel: 629 456 90 skogfinsk.museum@east.no

Nu önskar jag alla, vare sig du bor i stad eller på land, i slott eller koja, en fridfull jul och ett gott
2009!
Redaktören

Nästa Finnsam-Info kommer i mars. Manusstopp 28 februari.
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Rapport från släkt- och bygdeforskarträff i Lindesberg
Ledningsgrupp- och höstmötesprotokoll från Skinnskatteberg
Skogsfinnarna i Skandinavien – distanskurs vid Mälardalens högskola
Vårkonferens på Hanaholmen 24-26 april 2009

SläktSläkt- och bygdeforskarträff i Lindesberg
Lördagen den 4 oktober samlades släkt- och hembygdsforskare för en träff i Masugnen
på det gamla bruksområdet vid Dalkarlshyttan, strax utanför Lindesberg.
Numera utgör Masugnen ett utbildningscenter som ägs av Lindesbergs kommun.
Lokalerna var därför synnerligen lämpliga för en träff med släkt- och bygdeforskare som
i allt högre grad, i vart fall beträffande släktforskare, bedriver sin forskning via dator och
Internet.
Arrangör var Lindes Bergslags Släktforskarförening och Nora Släktforskarklubb. De ingår
i

”Bergslagssamverkan”;

en

lös

sammanslutning

av

släktforskarföreningar

i

Bergslagsområdet vars uppgift är att samverka, på olika sätt, för släkt- och
hembygdsforskningens bästa. Lördagens träff var ett sådant inslag. Den kompletterade
samtidigt Släktforskardagarna i Malmö, för dem från Bergslagsområdet som tyckte
Malmö låg för långt bort.
Och hela 35 föreningar och institutioner hade arrangören lyckats samla. Förutom i stort
sett alla släkt- och hembygdsföreningar i regionen, fanns också representanter där från
Stor Stockholms Genealogiska Förening, Genealogiska Föreningen, Ancestry, Genline,
Arkiv Digital och Riksarkivet genom SVAR. Imponerande!
På frammarsch inom släktforskningen är återgivning i färg av bl.a. kyrkoböcker som
Arkiv Digital ligger bakom. Forskningen underlättas naturligtvis kolossalt av möjligheten
att läsa originalböcker i färg. Kyrkoböckerna för Örebro län är redan klar. Västmanlands
län planeras vara klara vid årsskiftet. Sedan kommer forskningen på emigranter att
underlättas och förbättras genom Ancestry. Genom abonnemang – reducerat pris som
medlem i någon förbundsansluten förening – får man tillgång till deras omfattande
databaser i USA.
Tillströmningen av folk, såväl inbitna entusiaster som nyfikna nybörjare, strömmade till
under hela dagen. Och det var ett stort intresse för Skogsfinnarna. Det var bara under
föredragen som vi inte hade besökare. FINNSAM representerades av Christina Norlander,
Tor Eriksson och Lena Gribing. Christina hade kopierat upp informationsfoldrar och
inbetalningskort för både Solör-Värmland Finnkulturförening och FINNSAM och många
försvann. Med skogsfinnarna gemensamt och flera som sitter i båda styrelserna hör

God Jul
och
Gott Nytt År!

liksom dessa två föreningar ihop.
Maud hade skickat över en del böcker och vi sålde för 890 kr. av de böckerna plus några
av Christinas skrifter. Lars-Olof hade med gamla böcker och Finnmarken Förr och Nu.
Enligt vad han sade så gick försäljningen mycket bra och flera av prenumeranterna var
där och kunde få det nya numret i handen.
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Bli medlem
Medlemsavgiften i Finnsam är från 2009 100 kronor per år för
privatpersoner och 300 för institutioner/föreningar. Avgiften betalas
antingen till vårt norska postbankkonto 0533.3489440 eller vårt
svenska plusgirokonto 646 27 77-1 Skriv betalningsmottagare
Finnsam.
Var noga med att skriva fullständiga avsändaruppgifter annars kan
din inbetalning inte registreras. Detta gäller oavsett om du använder
vanligt inbetalningskort eller om du betalar via Internet eller liknande.
Vi är tacksamma om ni även uppger telefonnummer och ev. epostadress så vi vid behov kan nå er snabbt.
För medlemsavgiften får du vårt medlemsblad Finnsaminformation
några gånger varje år. I bladet kan du bl.a. läsa om de konferenser
vi anordnar årligen. Du är hjärtligt välkommen att delta på dessa
sammankomster som äger rum runt om i Sverige och Norge.
Glada miner över god försäljning och trevligt umgänge i Lindesberg. Foto: Leif G:son Nygård

Har du några frågor om medlemsinbetalningen är du välkommen att
höra av dig till e-postadress christina.norlander@telia.com
På det hela taget tycker jag, och säkerligen övriga från Finnsam, att det var en mycket
lyckad släkt- och bygdeforskardag. Framför allt så var det roligt att träffa gamla

Hälsningar

”forskarvänner” från Bergslagen. Christina berättade att hon representerade FINNSAM på
släktforskardagarna i Stockholm under en dag och där hade vi bra försäljning av
Segerstedtboken. Det var första gången vi deltog, vilket vi bör göra varje år enligt
Christina. Och tills det måste vi skaffa bra informationsmaterial.
Jag tror de regionala, småskaliga träffarna har framtiden för sig och är ett viktigt
komplement till rikstäckande arrangemang, som kan vara för stora och opersonliga.
Behovet av sociala samvaron kring ett gemensamt intresse som person- och

Christina Norlander
Kassör, ansvarig för medlemsreg. och forskarförteckn.
0240-754 25 eller 070-651 86 54

lokalhistoria, och direkta möten mellan människor på lokal och regional nivå, kommer
säkerligen att bestå – trots datorer och Internet.
Eller just därför.

Redaktören

www.finnsam.org
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LEDNINGSGRUPPENS PROTOKOLL 20082008-0909-06.

Forskning i Karelen
Närvarande:
Nesholen, Jan Myhrvold, Christina Norlander, Barbro Sindler-Hult och Maths Östberg

På Anbytarforum i Nättidningen RÖTTER ger Ritva Winter tips om en länk
för forskning i Karelen:

Plats: Skinnskatteberg

http://aforum.genealogi.se/cgi-bin/discus/show.cgi?tpc=241&post=840697

1) Ekonomi
Tor kommenterade utsänt underlag beträffande boksluten för åren 2006-2007. Viss

Kyrkböckerna är förda på finska, svenska och ibland tyska. Instruktionerna
finns dock bara på finska.

Maud Wedin, Jan-Erik Björk, Lars-Olof Herou, Kjell Nordqvist, Tor Eriksson, Birger

diskussion följde bl.a. rörande redovisningsprinciper.

Red.
Ledningsgruppen godkände förslag till bokslut för åren 2006-2007 och beslutade att
underställa dem medlemsmötet för fastställande.
Ledningsgruppen godkände inköpet av redovisningsprogrammet SPCS.
Kassörskapet tas över av Christina fr.o.m. räkenskapsåret 2007.
2) Stadgar
Jan-Erik kommenterade kortfattat utsänt förslag till stadgar. Vissa smärre justeringar
hade gjorts i förhållande till det förslag som hade behandlats vid vårkonferensen i Alfta.
Ledningsgruppen godkände stadgarna och beslutade att underställa dem medlemsmötet
för fastställande.
3) Hanaholmenstipendium
Maud meddelade att Jan-Erik och Lars-Olof har beviljats tre dagars vistelsestipendium
vid Hanaholmen. Syftet med stipendiet är att bl.a. digitalt avfotografera Gottlunds
material i de delar som inte avses fotograferas av RA och SKS. Lars-Olof har sedermera

Redaktören meddelar:
Upptäcker att fel hemtelefonnummer har angetts
till mig. Rätt skall vara 019-5071654.
Vid årsskiftet kommer jag sedan att få ny
bredbandsleverantör.
I samband med bytet upphör min nuvarande epostadress. Så senast 2009-01-08 når ni mig på
e-postadress:

avsagt sig sitt deltagande och preliminärt ersatts med Seppo Remes. Vistelsen planeras
till första halvan av november.

lepoemo@hotmail.com

Ledningsgruppen godkände rapporten, bytet av deltagare mm.
4) Hemsidan
Maud menade att det är hög tid att återuppta arbetet med utveckling av hemsidan.
Därom rådde inga tvivel från övriga ledningsgruppens sida.

I FINNSAM Information 1/2009, kommer jag att
meddela den nya e-postadressen. Eventuellt
kommer även mitt hemtelefonnummer att ändras.
Besked om detta ges samtidigt.

Christina utsågs att tillfälligt kalla samman en grupp bestående av Christina, Maud, Jan,
Jan-Erik och Tor. Möten skulle hållas företrädesvis via Scype-tekniken. Christina har
sedermera avsagt sig uppdraget.
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Här följer två (2) länkar till roterings- och utskrivningslängder som jag funnit. De ligger i

5) FINNSAMFINNSAM-info
info

mitt webbalbum:

Maud och Tor kommenterade utskicken av FINNSAM-info. Dessa har blivit betydligt
dyrare på senare år.

http://picasaweb.google.se/lepoemo/RoteringsOchUtskrivningslNgdNoraOLindesBergsla
gFellingsbroHRadFaktorietINRke1633# RoteringsRoterings- och utskrivningslängd Nora o Lindes
Faktoriet
bergslag, Fellingsbro härad + Fakt
oriet i Närke 1633 [Källa: KrA, Roterings- och

Ledningsgruppen beslutade att de som anmält sig intresserade av att få FINNSAM-info

utskrivningslängder, Närke, 1633 vol. 202]

framtiden. Resten bör som tidigare få informationen via brev.

http://picasaweb.google.se/lepoemo/MantalslNgdFellingsbroSocken1647# Mantalslängd
Mantalslängd
Fellingsbro socken 1647 [Källa: KrA, Roterings- och utskrivningslängder, Närke, 1647
vol. 214]

via mejl samt de som hade tillgång till mejl ska få informationen på detta sätt i

6) Informationsmaterial
Tor visade och presenterade en idé om ny broschyr angående vår verksamhet. Den skulle
kunna ges ut i 4-färg och omfatta fyra sidor och innehålla den information som vi anser
vara viktig. Ledningsgruppen tackade Tor för initiativet och han fick i uppdrag att
utforma ett utkast under hösten för vidare diskussion i ledningsgruppen.
7) Suppleant i Bergslagsgruppen
Tor framförde vissa tveksamheter beträffande sina möjligheter att svara upp till
uppdraget som suppleant i Bergslagsgruppen.
Ledningsgruppen diskuterade Tors synpunkter, men ansåg att han borde kunna stå kvar
som suppleant.
8) Släktforskarmässan i Lindesberg
Lena Gribing, Tor och Christina kommer att delta på berörda mässa och kommer
därigenom att representera FINNSAM.
9) Bankförbindelse och protokollsutdrag
Enligt

kassören

krävs

ett

särskilt

protokollsutdrag

för

vår

bankförbindelse,

kontodisposition etc.
Christina upprättar ett särskilt beslutsprotokoll enligt de krav som har satts upp av
banken.
10) Uppdrag som sekreterare/kanslist
Maud berörde frågan om administrativ avlastning för sin del och föreslog att Jan-Erik tar
KrA, Roterings- och utskrivningslängd, Närke, 1647 vol. 214.

hand om dessa sysslor enligt utsänd förteckning. Bifogas inte här.

Ovanlig är mantalslängden från Fellingsbro. När det gäller bruksfolket, har prästen inte

Ledningsgruppen beslutade att utse Jan-Erik som sekreterare/kanslist med ansvar för de

bara nöjt sig med namnet och titel utan även i förekommande fall nationalitet, födelseort

nämnda administrativa uppgifterna.

och tjänstgöringstid. Några finnar hittar vi också där!
Så kanske någon FINNSAM-konferens framöver kan förläggas till Fellingsbro?

Leif G:son Nygård
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Protokoll fört vid FINNSAM:s höstmöte i Skinnskatteberg
söndagen den 7 september 2008.

Olaus (bomärke) Stephani pastori Grengis.
Oluff Tidichsson Länsman Lars Larsson i Norbo Lars Persson i S……
Simon Ersson (Utelämnat not om bomärken, min anm.)
R Thomas

§ 1 Mötet öppnades av Maud Wedin som hälsade alla välkomna.
§ 2 Till ordförande för mötet valdes Seppo Remes Hallstahammar.
§ 3 Till mötessekreterare valdes Anna-Greta Bratt Olsson Borlänge.
§ 4 Till justeringsman valdes Berit Andersson.
§ 5 Ekonomisk redovisning
Tor Eriksson gjorde en kompletterande redovisning för ekonomin för åren 2006 och
2007.
Mötet beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.
§ 6 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes.
Mötet tackade Åke Granberg och Kjell Söderlund för nedlagt arbete.

Henrich genom Gudz försyn kyrkioherde i Södre och
Norreberchie sochner gör witterligit at dhesse efterschrefhne
som i then förre quarntulslengden ähre antechnade, nemlige åhr
1626 finnes nu inthe i min församlingh åhr 1627. Först i
Norberche sochn: Erich Nilson förrester til Skinskattebergh.
Erich
Michilson
weet
man
inte
hwar
han
ähr.
Oluff
i
Klockarstugun fins wid Sätergårdh. Lille Thomas finne förromder.
I Södreberchie sochn: Per Olson i Peder Hindersboo boor nu i
Odensvi sochn. Henrich P(er)son ähr dödh. Jacob i Klåckareboo
boor nu i Kolbeboo, men Klockareboo ähr nu ödhe. Matz i
Danskeboo soldat fins nu i Pryssen (Preussen, min anm.). Erich
Knutzon soldat fins i Pryssen. Matz i Hugnoret boor vid Hede
Capel. Hustru Karin S. (Salig, min anm.) Abrahams i Wijk ähr en
wernlöös enkia och haffuer intet mera .…. (folch?) ähn sigh
sielffuer. Joen Snickare fins wid Skinskattebergh. At thenna
bekennelse så sanferdigh ähr som bookstaffuen förmäler och
giffuen ähr then 14 martij åhr 1628 witnar Thomas Henrici pastor
med sitt wanligit signete. Så och lendzmennerna i Södre och
Norreberchie sochnar, med sine wanlige bomerke.
Anders Hinderson (bomärke) Lendzman i Södreberchie.
Tidika Larsson (bomärke) Lend[z]m[a]n i Norberchie.

§ 7 Ansvarsfrihet

Jag har lagt ut hela längden Kvarntullslängd Västerdalarna och Grangärde + prästers brev

Mötet beslutade om ansvarsfrihet för ledningsgruppen för åren 2006 och 2007.

1626 – min egen rubricering - i mitt webbalbum. Åtkomst kan ske genom att klicka på
följande länk eller kopiera och infoga den i webbläsarens adressfält. Klicka på

§ 8 Redaktör för FINNSAMFINNSAM-info
Till ny redaktör för FINNSAM-info utsågs Leif G:son Nygård efter Elisabeth Thorsell som

http://picasaweb.google.se/lepoemo/KvarntullslNgdVSterdalarnaOchGrangRdePrStersBre

avsagt sig uppgiften.

v1626?authkey=72vdeWkFDH8#

§ 9 Smärre stadgeändringar

Så därigenom kan kontrolleras om jag gjort rätt tolkning och/eller kompletteras med de

Förändringarna i stadgarna kommer att införas i kommande FINNSAM-info och på

ord jag inte kan tolka eller är osäker på. Hör i så fall av dig till mig!

förstoringsglaset

(uppe

till

höger)

för

att

förstora

bilden:

hemsidan.

* * *
§ 10 FINNSAMFINNSAM-info
FINNSAM-info kommer i fortsättningen via E-post till de som har en E-postadress. Övriga

Sedan har vi roterings- och utskrivningslängderna. Ytterligare en viktig källa – av flera

får den via post som tidigare.

skäl. Dels därför att de är relativt tidiga, går tillbaka till omkr. 1630. Dels för att alla män

§ 11 Suppleant i Bergslagsgruppen
Utgår..

på den manliga befolkningen. Mantalslängden låg sedan till grund för utskrivningen. Det

från 15 år noterades. Till följd av särskilt 30-åriga kriget, blev det viktigt att ha kontroll
kan dock skilja mellan de serier som förvaras hos Krigsarkivet resp. Kammararkivet.
Dessutom har jag funnit samma längder i Örebro länsstyrelse arkiv. Ibland saknas
§ 12 Släktforskarmässa

längder i något av arkiven. Därför kan det löna sig att kontrollera alla de berörda arkiven

4 oktober 2008 hålls en släktforskarmässa i Lindesberg. FINNSAM kommer att vara

och källserierna.
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representerat.

Landskapshandlingar, roteringsroterings- och utskrivningslängder
– viktiga källserier för den personhistoriska forskaren.

§ 13 Vårkonferens

För några år sedan gick jag igenom en del landskapshandlingar för ”mina”
Bergslagsområden; Nora och Lindes bergslag, Fellingsbro härad (Fellingsbro, Näsby,
Ervalla sn), Skinnskattebergs bergslag och i någon mån Västerbergslagen i början av
1600-talet. De finns f f a i Västmanlands handlingar. Kopierade då de längder som var
särskilt intressanta för mig. Det blev två (2) fulla arkivkartonger. Och därmed lät jag
saken bero. Hade inga planer på att göra någonting mer av detta.
Sedan en tid har jag dock återupptagit excerpt av dessa landskapshandlingar.
Avsikten är att göra en komplettering, digitalisera ett omfattande axplock av
dokumenten och överföra bildfilerna till CD eller DVD. Jag tror nämligen de kan vara
av intresse för person- och lokalhistoriska forskare med särskild anknytning till
aktuella Bergslagsområden. Mina arkivalier kommer då till bättre användning.
Källserien börjar redan år 1538 men min sammanställning kommer att börja
1585. Tidsmässigt är det ungefär i mitten av seriens period, som sträcker sig till
1630. För finnmarksforskaren är sedan tiden efter sekelskiftet den mest intressanta.
Av

information

jag

fått

av

personal

vid

Riksarkivet,

är

det

också

i

landskapshandlingarna vi kan hitta torpsedeln, dvs. den fullmakt som gav finnen
tillstånd att få nedsätta sig på skogen.
Vid min senaste genomgång fann jag också nedanstående kvarntullslängd med
tillhörande attester – tidiga ”flyttningslängder” kanske man kan säga – utfärdad av
prästerna i Grangärde och Norrbärkes församlingar. Eftersom de utfärdades redan
1628 är de värdefulla för oss släkt- och finnmarksforskare. Min översättning av
attesterna lyder:

▪ Bekommer iag Olaus Stephani pastor i Grenge och witterligit
giör om … Grenges församblingh så är ej så store folke taall
för detta åhret 1628 och anno 1627 som hwarföre kan sig ej så
stoor summa penninger belöpa i dhetta åhr såsom i fjord sig
belöpitt hafuer. Een part hafuer Gud hädan kallat; En part är
hädan förwiste af dhen wördige herrn biskopen; En part ähr sin
koos förreste efter sin egen god willia; Nampnen föllia nu här
efter som sin koos ähr: Dalekarls Karin fördrifuin av
församblinghen
för
sine
missgerninger;
Anders
Bengtson
förrymd; Per Olsson boor nu i Norbärke; Oluf Ersson boor vid
Ramshyttan; Unghe Nils Hansson boor nu i Fellingzbroo. G
(Gamle, min anm.) Nils Hansson boendes där sammastädes Oluf
Ersson Soldaatt; Swens Måns i Lodwika dödh; Loke:r? Hindrich
finne boor wid Wanebergitt; Jöns Andersson förts? till
Finlandh; Mårten Stephansson och Oluf Persson fördrefne och h:
… befallningzman Hans Persson boor i Norbärke på Nääs och hans
hemman står här ödhe. Om detta så i sanningh är, bekräftar iag
med mitt signete af hand och … länsmannens och sexmännens boomerken nedan wardher skrifuitt i Grenge dhen 9 martij åhr 1628.
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Vårkonferensen 2009 kommer att vara i Helsingfors. Förväntad kostnad 1000/500kr +
resa per person. Ytterliggare information kommer.
§ 14 Arkivkonferens
Arkivkonferensen 2008-2009 skjuts upp till nästkommande år.
§ 15 Rapporter
- ”Kultur och Turism på Finnskogen” en workshop i Malung 16-17/9.
- Släktnamnsprojektet är nu inne i slutfasen och beräknas vara klart i december 2008.
Rapporterna godkändes.
§ 16 Övriga frågor
- Flera förslag framkom om höstkonferensens placering för 2009, bl.a Mellannorrland
och Karlskogatrakten. Efter diskussion enades mötet om Mellannorrland.
Maud Wedin och Maths Östberg åtog sig att ansvara för konferensen.
- För Karlskoga-Södermanland åtog sig Tor Eriksson att vara representant för området.
§ 17 Avslutning
Arrangörerna avtackade för en väl genomförd konferens.

Seppo Remes

Anna-Greta Bratt Olsson

Ordförande

Sekreterare

Berit Andersson
Justeringsman
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Resultatrapport
Resultatrapport
Preliminär
FINNSAM Finnbygder i Samverken SVERIGE
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 08-01-01 - 08-12-31

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31
Utskrivet 08-10-19
Senaste vernr: 47

_______________________________________________________________
Perioden
Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning
3110 Diverse Intäkter
1,00
3610 Medlemsavgifter___________________________________________
5 365,00
S:a Nettoomsättning
5 366,00
______________________________________________________________________________
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring
5 366,00
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4135 Plusgirokostnader
-404,50
4140 Bankgiroavg
-4,50
S:a Råvaror och förnödenheter mm
-409,00
______________________________________________________________________________
Bruttovinst
4 957,00
Övriga externa kostnader
5095 FINNSAM-info
6110 Kontorsmaterial
6250 Porto
6390 Övr. kostnader
S:a Övriga externa kostnader

-13 219,00
-430,00
-542,50
_______ -37,50
-14 229,00

Personalkostnader
7330 Reseersättningar
_______ 745,00
S:a Personalkostnader
-745,00
______________________________________________________________________________
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm
-15 383,00
______________________________________________________________________________
Rörelseresultat före avskrivningar
-10 017,00
______________________________________________________________________ _______
Rörelseresultat efter avskrivningar
-10 017,00
______________________________________________________________________________
-10 017,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
8300 Ränteintäkter
_199,29
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
199,29
______________________________________________________________________________
S:a Resultat från finansiella investeringar
199,29
________________________________________________________________________ ______
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
-9 817,71
_______________________________________________________________________________
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
-9 817,71
_______________________________________________________________________________
Resultat före skatt
-9 817,71
_______________________________________________________________________________
Beräknat resultat
9 817,71
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Finnbosättningar vid Hörkensjöarna
Västerbergslagens Släktforskare anordnar en
utflykt
till
finnbosättningarna
vid
Hörkensjöarna.
Datum: Lördagen den 16 maj (2009).
Buss avgår från Folkets Hus parkering i Ludvika
kl. 08:30. Åter c. 16:00.
Besök kommer att ske vid en del av de platser
där de första finnarna slog sig ner när de kom till
området runt Södra och Norra Hörken, på
gränsen mellan Grangärde och Ljusnarsbergs
socken.
Bussresa, guidning och lunch ingår i kostnaden.
Medtag egen fikakorg.
Kostnad: 300 kr medlem, 350 kr. icke medlem.
Anmälan: senast 8 maj.
Anmälan & upplysningar:
Jan Larsson, tel.
0240-14814, 070-5794648, 0240-86253 eller
e-post: jalalu@hotmail.com
Red.
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Balansrapport
Preliminär

Mälardalens högskola
Akademin för utbildning, kultur och
kommunikation
planerar en distanskurs:

Skogsfinnarna i Skandinavien
med start höstterminen 2009.
Kursen inriktar sig till en bred målgrupp, bl.a:
Finnskogsintresserade
Anställda vid museer och institutioner
Högskolestudenter
Lärare på alla stadier
Företagare inom turism och hantverk på
finnskogarna

FINNSAM Finnbygder i Samverken SVERIGE

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

_______ Ing balans
Period
Utg balans
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1910 Kassa
34,50
-404,50
330,00
1920 PlusGiro
16 150,82
-10 862,50
5 288,32
1930 Sekurafond 3048 59 78253
10 240,53
199,29
10 439,82
1950 Segerstedt bokens varulager
55 728,00_
-1 350,00
54 378,00
S:a Kassa och bank
82 853,85
-12 417,71
70 436,14
_______________________________________________________________________________
S:a Omsättningstillgångar
82 853,85
-12 417,71
70 436,14
_______________________________________________________________________________
S:a tillgångar
82 853,85
-12 417,71
70 436,14
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
2062 Sigurd Andersson minnesfond
-1 990,00
0,00
-1 990,00
S:a Eget kapital
-1 990,00
0,00
-1 990,00
Långfristiga skulder
2399 Överskott att använda för kommande konferenser 3 948,00
S:a Långfristiga skulder
-3 948,00

2 700,00
2 700,00

-1 248,00
-1 248,00

Kortfristiga skulder
2972 Förutbetalda medlemsavgifter
0,00
-100,00
-100,00
S:a Kortfristiga skulder
0,00
-100,00
-100,00
_______________________________________________________________________________
S:a eget kapital, avsättningar och skulder
-5 938,00
2 600,00
-3 338,00
_______________________________________________________________________________
Beräknat resultat ***
7 6 915,85
-9 817,71
67 098,14
FINNSAM Finnbygder i Samverkan NORGE

Mer information kommer i
FINNSAM-info nr 1/2009.
Vill du ha direktinformation när kursupplägget
är klart?
Mejla:
raija.kangassalo@mdh.se
maud.wedin@telia.com

Maud
12
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Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1920 PlusGiro
1930 Postbanken
S:a Kassa och bank

18 159,10
0,00
18 159,10

-18 159,10
19 644,10
1 485,00

0,00
19 644,10
19 644,10

S:a Omsättningstillgångar
18 159,10
S:a tillgångar
18 159,10
Eget kapital, avsättningar och skulder
Långfristiga skulder
2399 Överskott att använda till kommande konferenser 1 000,00
S:a Långfristiga skulder
1 000,00

1 485,00
1 485,00

19 644,10
19 644,10

0,00
0,00

1 000,00
1 000,00

Kortfristiga skulder
2979 Intäkter från bokförsäljning
15 000,00
0,00
15 000,00
S:a Kortfristiga skulder
15 000,00
0,00
15 000,00
S:a eget kapital, avsättningar och skulder
16 000,00
0,00
16 000,00
______________________________________________________________________________
Beräknat resultat ***
34 159,10
1 485,00
35 644,10
FINNSAM-Info 2008/4
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FINNSAM:s vårkonferens 2424-26 april 2009 på Hanaholmen
Hjärtligt välkomna till FINNSAM:s vårkonferens på Hanaholmen. Tack vare ett bidrag
från Märkesåret 1809 kan vi erbjuda rabatt till FINNSAM-medlemmar som betalar
konferensen ur egen ficka. Eftersom vi får boka-tidigt-rabatter hos Silja Line måste
anmälan då vara inne redan 15 februari.

Prel. ramprogram för FINNSAM:s vårkonferens 2424-26 april 2009
Fredag 24 april
16.15 ca
17.00

Mer detaljerat program presenteras på hemsidan under början av 2009.
Priserna är ca-priser beroende på Euro-kursen.
18.??
20.00

Tid:

24-26 april 2009

Plats:

Hanaholmen, Finland

Arr:

FINNSAM, Hanaholmen i samarbete med SKS och andra intressenter i
Finland. Ekonomiskt stöd från Märkesåret 1809, via Kulturfonden för
Sverige och Finland

Incheckning i Värtahamnen, Silja Line
Färjan avgår
Samling i konferensrum
FINNSAM:s årsmöte
Middag (buffé inkl dryck ingår i priset)
Återsamling i konferensrum

Lördag 25 april

Senast:

15 februari 2009 för rabatterat pris / 15 mars 2009 ordinarie pris

15.30
16.00

Frukost på färjan ingår i priset
Ankomst Helsingfors
Ev. kort studiebesök
Registrering och incheckning på Hanaholmen
Lunch
Konferensstart
Välkomsttal
Föreläsningar
Kaffe
Föreläsningar

Konf.avgift:

ca 1300:- inkl resan Stockholm-Helsingfors (4-bäddshytt), mat och logi i
dubbelrum, för FINNSAM-medlemmar som betalar avgiften personligen.
Tillägg enkelrum på Hanaholmen ca 250:-. Tvåbäddshytt tillägg ca 300:/pers. Återresan ingår INTE.
INTE
Senaste anmälningsdag för detta rabatterade pris är 15 februari 2009.

19.00

Middag

10.00
Tema:

C.A Gottlund och tiden efter rikssprängningen 1809

Anm..till:

Maud Wedin
maud.wedin@telia.com

Konf. avgift:

eller

Bergalid 3
eller
791 32 FALUN

023 - 22864

ca 2300:- enligt ovanstående för deltagare vars institution betalar
avgiften.
Samma avgift gäller för alla vid anmälan 16 februari-15 mars 2009.

Konf. avgift:

ca 1450:- inkl mat och logi i dubbelrum på Hanaholmen, exkl resa.
Tillägg enkelrum på Hanaholmen ca 250:-.

Konf. avgift:

ca 850:- inkl mat, men exkl. logi och resa.

Hemresa:

Räkna med att en hytt för upp till 4 pers kostar ca 1000:- på Silja Line (om
man bokar tidigt). Samordna med varandra, gärna med någon som har
Club One-kort. Hör av er till Maud om ni behöver hjälp med bokning och
samordning av färjebiljetter.
Hemresa med flyg Helsingfors-Arlanda ca 650:- /pers om man bokar
tidigt.

Tips:

www.blue1.se

10
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12.30
13.30

Söndag 26 april

09.00
12.00
13.00
14.30
15.00

Frukost
Föredrag
Lunch
Summerande föredrag
Sammanfattande diskussion
Avslutning.

Individuell hemresa. Räkna med att en hytt som rymmer upp till 4 pers kostar ca 1000:med Silja Line om man bokar tidigt. Hemresa med flyg (Blue1) ca 650:- /pers om man
bokar tidigt
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