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FINNSAM
För att underlätta samarbete, forskning och samordning av finnskogsaktiviteter
startades nätverksorganisationen FINNSAM (Finnbygder i Samverkan) 1992.
Nätverket är öppet för alla som är intresserade av skogsfinnarnas kultur och historia.
FINNSAM arrangerar årligen en vår- och en höstkonferens, där finnskogsområdena
turas om att vara värdar. På det sättet får FINNSAM-medlemmarna varje gång stifta
bekantskap med ett nytt finnskogsområde i Sverige och Norge. Vanligtvis arrangeras
årligen även en vinterkonferens med arkiv- eller ämnestema. Regelbundet utskickas
medlemsbladet FINNSAM-information, med aktuella rapporter, protokoll och nyheter.
FINNSAM håller också i en mängd skogsfinska projekt, innefattande litteratur,
byggnader, släktnamn, släktforskning och mycket annat.
Mer information om FINNSAM hittar du på www.finnsam.org
Plusgironr Sverige
646 27 77-1
Bankkontonr i Postbanken Norge
0533.34.89440
Medlemsavgift 2013 tv - privatperson och institution/förening: 100 resp. 300 SEK/NOK
Kassör
Skogsfinska bibliografin:
Forskarförteckning:

Bo Hansson, Korsgårdsvägen 8, SE-784 61 BORLÄNGE
Tel: 070-337 17 04. E-post boivar@live.se.
Lars-Olof Herou, Gästgivaregatan 12, SE-771 53 LUDVIKA
Tel: (0)240-169 60. E-post: loherou@gmail.com
Christina Norbäck, N:a Karlsholmsgt 4,SE-653 42 KARLSTAD
Tel: 0046 706518654 E-post: marithachristina@gmail.com

Ledningsgrupp 2013/14
Mellannorrland

(sammank.) Maud Wedin, Bergalid 3, SE-791 32 FALUN
Tel: (0)23-228 64. E-post: maud@finnbygden.se
(suppl.) Kjell Nordquist, Järbo <kjell.nordqvist@hos.sandnet.se>

Gävle-Dala/Orsa

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

Bergslagen

Tor Eriksson, Västra Nobelgatan 22, SE-703 55 ÖREBRO
Tel: (0)19-12 08 84, 070-823 44 25. E-post:
hummelgruvan1970@gmail.com
(suppl.) Kenneth Norrgrann, Västerås <zinda@hotmail.com>

Tiveden

Värmland

Lena Gribing, Anderstorp, SE-695 94 FINNERÖDJA
Tel: (0)584-202 86. E-post: lena.gribing@telia.com
(suppl.) Jan-Erik Björk, Källby <janne.bjork1@telia.com>
Inga-Greta Lindblom, Vitsand 337, SE-685 94 TORSBY
Tel: 0560-302 84, E-post ingagreta.lindblom@gmail.com
(suppl.) Niclas Persson, Torsby <klemmetan@bredband.net>

Norge södra
Finnskogen
Norge norra
Finnskogen

Birger Nesholen, Norsk Skogfinsk Museum
Tel: +47-900 29 447. E-post: birger@skogfinskmuseum.no
(suppl.) Jan Myhrvold, Gjerdrum <jan@fennia.nu>
Mary G. Tangen, Nordholtvegen 34, 1349 Tørberget
Tel: +47-906 313 84. E-post: Marygtangen@hotmail.com
(suppl.) Steinar Vermundsdammen,<ste-verm@online.no>

Ansvarig utgivare för FINNSAM-info Maud Wedin
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Meddelande från redaktören
Den genomförda vinterkonferensen i Karlskoga mottogs mycket positivt av
deltagarna. Det var första gången som en konferens hölls i detta område. Jag
uppfattade att det nya greppet med paneldebatt skapade ett stort intresse och
medverkan från åhörarna. Kanske denna form ska användas mer i våra
konferenser? Vidare var det många som tyckte att frågan om vilken skogfinnen
var, fick flera nya dimensioner. Som Stig Welinder sade: Frågan är enkel. De
försörjde sig på samma sätt som svenskarna i omgivningen. Ett stort tack vill jag
rikta till föreläsare, arrangörer och åhörare.
Våren är så sakteliga på väg. Arrangörer planerar för en sommarsäsong med
aktiviteter i våra finnmarker. Det blir snart dags att lämna arkiv och skrivbord och
bege sig ut i skog och mark. Besök gärna hemsidan finnskogarna.com innan du
planerar någon aktivitet. I slutet av maj arrangeras vårkonferensen i Örträsk. Det
är första gången en konferens går av stapeln i detta område. Förhoppningen är att
många inom FINNSAM tar tillfället i akt och deltar på konferensen. På annan plats
i detta blad redogörs för planerna på en gemensam bussresa till Örträsk, med
föredrag och andra aktiviteter.
******
Innehållet i detta nummer:
·
·
·
·
·

Rapport från vinterkonferensen i Karlskoga den 8-9 februari 2014
Inbjudan och anmälan till vårkonferens i Örträsk den 29 maj-1 juni 2014
Intresseanmälan om gemensam bussresa till vårkonferensen i Örträsk
Ny litteratur
400-årsjubileum för finnbosättningarna i södra och västra Hälsingland
2014

Jan-Erik Björk
Redaktör
Sjögrässtigen 4, SE-533 73 KÄLLBY
Tel: (0)510-54 13 04. E-post: janne.bjork1@telia.com

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften?
Styrelsen vill påminna om att du riskerar att gå miste om värdefull
information mm om du inte betalar din medlemsavgift. För endast
100 kr som privatperson blir du medlem i ett stort nätverk för
intresserade av skogsfinsk kultur och kan ta del i dess aktiviteter.
Postgironummer visas på sidan 2 längst upp. Glöm inte att ange
namn och ev. adressändring

Jan-Erik Björk
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Rapport från FINNSAM s vinterkonferens 2014
Karlskoga 8 - 9 februari 2014
Text och foto: Seppo Remes
FINNSAM undersöker nya trakter

Lördagen den 8 februari 2014
Konferensen öppnades av Karlskoga kommuns verksamhetsutvecklare Anne-Mari
Ågren som redovisade vad kommunen har
gjort för att stödja den sverigefinska kulturen
och finska språket. Hon berättade också vad
det innebär att en kommun hör till finskt
förvaltningsområde. Skolans representant
Anders Thunberg hälsade oss välkomna till
Karlskoga folkhögskola och därefter var
konferensen i full gång.

Stig Welinder berättade om förhållandena i
Finland på 1500-talet vilket belystes med
hjälp av holländaren Andries van Wouw´s och
engelsmannen Henry Bubbels observationer
under deras resor i Finland på 1500-talet.
Som savolaxare kände jag mig träffad när
beskrivningarna till alla delar inte var speciellt
smickrande.
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Den nyligen från Riksarkivet pensionerade arkivarien
Jan Brunius presenterade kolonisationsförloppet
inom Hertig Karls hertigdöme på 1500- och 1600talet. Under slutet av 1500-talet ökade antalet
nyupptagna torp i Södermanland, Närke och framför
allt i Värmland. Jan informerade oss även i
arkivfrågor - kunnig arkivarie som han är. Finland
jämförs i arkivmaterialet med de svenska
landskapen. För släktforskare är det problematiskt
att finnarna saknar släktnamn och ofta även
patronymikon.
Före eftermiddagskaffet lämnade Kersti Berggren en
kort lägesrapport från Finnskogscentrum i Torsby.
Numera är det nya namnet i bruk och flytten från
Torsby till Lekvattnet beräknas vara klar till
sommaren.
Pernilla Sundin presenterade sin bok
”Blå Bergens Sång” och gav prov på några
sånger från trakten. Ett par av hennes
favoritställen var Lisselängen och Katlamossen.
Åtminstone den senare verkar ha en finsk
anknytning.

Efter kaffet fick doktoranden Martin Andersson ordet
när han redogjorde om sitt arbete med
Karlskogaområdets kolonisation. Det visade sig att
äldsta namnet för Karlskoga var Möckelsboda som
nämns redan på 1300-talet. Noggrant och
pedagogiskt gick han genom bebyggelsens
utveckling under 1500- och 1600-talet som var en
viktig tid i tillkomsten av nya bosättningar. Den
livligaste perioden var mellan 1575 och 1610. De
tidigaste hyttorna inom det här området blev till på
1640-talet. Martin var en ny och intressant
bekantskap i finnskogssammanhang.
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Jan-Erik Björk gav sedan en
kortfattad introduktion om
Karlskoga sockens skogsfinska
kolonisation. Han kunde konstatera
att finnarna ofta byggde i sjönära
lägen. Eftersom Karlskogamaterialet är ganska outforskat kan
det vara svårt att komma fram till
finnarnas exakta antal, men JanErik uppskattade att det år 1719
kunde vara 76 finntorp anlagda
inom området. Det lustiga var
enligt honom att en del fick betala
skatten i form av smör.

Före
middagen
ordnades en paneldiskussion, där Lena Gribing var debat-ledare. I panelen deltog
Stig Welinder, Maud Wedin, Jan Brunius och Martin Andersson. Panelen var i de
flesta frågorna ”pinsamt eniga”, som Stig Welinder uttryckte det. Det utbröt en
livlig diskussion om benämningen skogsfinne; är det ett begrepp som förhindrar
forskningen att se finnarnas förflyttning i sin hela bredd eller hjälper det till att
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koncentrera enbart till en av finngrupperna i Sverige? Finnbefolkningen i
Karlskoga är ett bra exempel på att finnar inte alltid var svedjande, utan de sökte
sig till andra näringssätt också. Syftet att förflytta sig till Sverige måste ha varit
att få bättre liv. Säkert är att en diskussion av den här typen kommer att
fortsätta, speciellt när FINNSAM hösten 2014 kommer till SödermanlandÖstergötland där kolonisationsförhållandena liknar det som råder i Närke.

Efter middagen fick vi höra traditionell musik
i ord och ton av Anders Norudde. Han har
själv tillverkat sina instrument av olika slag.
Anders är en duktig musiker som var med
och bildade folkmusikgruppen Hedningarna
en gång. Vi fick höra många låtar spelade
med säckpipa, fiol och olika ”rör” samt det
urgamla finska instrumentet jouhikko. En
mycket högklassig musikupplevelse!

Söndagen den 9 februari 2014
Morgonen ljusnade i snöandet som gick över till
regn under dagen. Inne på folkhögskolans aula
gav Maud Wedin en information om FINNSAM
och Maths Östberg berättade om
Finnskogsmuseets arbete med att förnya
basutställningen inför sommaren 2014.
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Sedan fick Jan-Erik Björk ordet
och han berättade om
finnehyttor i Färnebo, dvs
Filipstad, Nykroppa och
Lesjöfors-området, vilket ibland
kallas för Värmlandsberg eller
Filipstads bergslag.
Järnhanteringen inom detta
område är känd redan under
1400-talets början. Några finska
bergsmän är med ganska stor
säkerhet kända, dessa är bl a
Björn Sarve, Lasse Helsingh
samt Erik och Mårten Finne. I
Dalkarlsjöhyttans verksamheter var finnsläkterna Kiesinen och Sormuinen
inblandade. Erik, Mårten och Tomas Finne var inblandade i Saxhyttans drift.
Finnarna var tydligen ofta involverade i järnhanteringen. Jan-Erik undrade om
finnarna hade kunskapen med sig när de kom från Finland eller om de fick ta de
arbeten på hyttor och hammare som passade för dem. Bland deltagarna hördes
åsikten att finnarna var bekanta med sjö- och myrmalms-hanteringen när de kom.
Lars-Olof Herou berättade efter förmiddagskaffet i sin tur om Hellefors silververk
och finnarnas del i silverbrytningen. Lars-Olof hade en gedigen genomgång av
årtal och viktiga händelser som hade med finnkolonisationen och hanteringen av
järn och silver att göra. Hellefors var näst största silverleverantören efter Sala
under 1600-talet. Silverbrytning förekom i Limmingen under en begränsad tid,
och där var år 1607 2 yrkesmän, 2 gruvdrängar, 3 körare och 3 vedhuggare.
Finnarna fanns förmodligen bland körarna och vedhuggarna. På Hellefors
Silververk var 1641 och 1642 36 resp.26 vedhuggare. Av dessa var 26 finnar år
1641 och 20 finnar år 1642. Yrkesmännen innefattade några (3 resp. 5) tyskar
under samma tid.
Efter Lars-Olofs föredrag utbrast en diskussion om finnarnas rika förekomst bland
olika malmfyndigheters
upptäckande. Det låter ofta
som en skröna, men
forskningen visar att många
finnar gjorde malmupptäckter
och belönades för sina fynd.
Finnarna har haft en bra
kännedom om marken, i
synnerhet om de letade efter
goda svedjeställen och då är
det naturligt att även
malmfyndigheter kommer
fram.
Därefter tog Tor Eriksson
mikrofonen och ställde frågan
om FINNSAM ska ordna en
ordinarie konferens i Karlskoga med föreläsningar och utflykter. Deltagarna tyckte
att det kan bli en bra konferens om man hittar guider och föreläsare. Temat bör
vara kring bergshanteringen. I vilket fall som helst kommer FINNSAM att vidga
begreppet skogsfinne till någonting annat.
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Susanne Swedjemark har varit på språkkurs på Hanaholmen i Finland. Hon
lämnade en rapport om Hanaholmen kulturcentrum och berättade om
sommarkursen i finska språket. Hon var nöjd med kursen och föreläsningarna. Nu
väntar vi på att Susanne ska börja prata finska!
Nästa och sista talare var Jan Myhrvold
som rapporterade om skogsfinska DNAforskningens nuläge. Fler och fler nya
släktband kopplas mellan Finland och
Skandinavien. Jan Myhrvold gav oss en
grundkurs i DNA och presenterade många
testresultat från både Norge-Sverige och
Finland. Totalt 67 släktnamn är testade och
8 släkter har kopplats över Bottenviken till
Finland. Till slut visade Jan bilder på
typiska DNA haplogruppers fördelningar i
finnskogsområdena i Skandinavien som har
stora likheter med den nord-savolaxiska
fördelningen.

FINNSAMs vinterkonferens i Karlskoga
avslutades med rungande applåder till Tor
Eriksson, som hade jobbat ihop en
intressant och givande konferens
tillsammans med Kenneth Norrgrann, JanErik Björk och Lena Gribing.
”Finnsammarna” kommer att träffas nästa
gång i Örträsk när vårkonferensen ordnas
där om några månader, i slutet av maj.
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Välkomna till Örträsk – den första byn och
finnbosättningen i Lycksele lappmark – och
till de nordliga finnbygder som sträcker sig
från norra Ångermanland långt in i
Lappland.
Finnsams Vårkonferens 2014 i Örträsk
Torsdag 29/5 - Söndag 1/6
Program
Torsdag
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.15 Fredag
07.00 - 08.30
09.00 - 09.15
09.15 - 10.00
10.00 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 12.15

Registrering, inkvartering Örträsks prästgård
Middag – Örträsk prästgård
Visning av kyrkan med musikstund

Frukost
Samling på Örträsks hembygdsgård. Introduktion och information
om dagarna Anette Norberg och Margot Elfving
Inledning om skogsfinnarna i Skandinavien och föreningen
Finnsam - Finnbygder i samverkan.
Maud Wedin
Örträsk och Örträskfinnarna
Margoth Elfving
Kaffe
Samer och nybyggare i södra Lappland. Lappskatteland,
lappmarksplakatet.
Gudrun Norstedt
Strategiska äktenskap? Mellan finnar och lappar
Anette Norberg

12.15 - 13.30

Lunch - Restaurang Pärlan

13.30 - 14.00
14.00 - 14.45

Johan Philipsson Hilduinens väg till Örträsk Maud Wedin
Det skogsfinska DNA-projektet. Samband mellan Hilduinenättlingar i Örträsk och Hiltuinen i Finland. Jan Myhrvold
Kaffe
Dendrokronologisk datering av byggnader i området

14.45 - 15.15
15.15 - 15.30

Maarit Kalela-Brundin

15.30 - 16.30

Örträsk i sitt sammanhang: Finnbosättningar i "fjällbygden" i de
gamla socknarna Nordmaling, Arnäs och Själevad.
Tord Eriksson

17.30 - 19.00

Middag - Restaurang Pärlan
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Lördag
07.00 - 08.30
9.00-

Frukost
Busstur i Maria Mattsdotters fotspår
Rusele - Kattisavan - Lycksele Gammplatsen- Knaften. Guidning
och berättelser om Maria Mattsdotter m.m.
Margoth Elfving, Anette Norberg m flera

Kaffe, lunch under resan.
- 17.30
18.00 - 19.00

Åter i Örträsk
Middag

Söndag
07.00 - 08.30
09.00 - 10.30
10.30-

Frukost
FINNSAMs årsmöte
Kaffe, avslutning

Samarbetspartners och Sponsorer

Örträskbygdens Intresseoch Hembygdsförening

Kungliga Skytteanska Samfundet
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Inbjudan till FINNSAMs vårkonferens
i Örträsk med omnejd 29 maj till 1 juni 2014
Anmälan senast 4 maj, helst via e-post
till Anette Norberg Örträskbygdens Intresse- och
Hembygdsförening

e-post: anette@vargtrask.se
Adress: Västra Vargträsk 13, 921 92 Lycksele Tel: 076-7632015

Bankgiro: 5374 - 3753 Örträskbygdens Intresse o Hembygdsförening
Ange: ”Finnsam” och ditt namn på betalningen

Konferenskostnader *
Hela konferensen fr.o.m. to. 29/5 – t.o.m.sö. 1/6 logi i flerbäddsrum
Konferensen from fr. 30/5 – t.o.m. sö. 1/6 logi i flerbäddsrum
Enkelrums- dubbelrums tillägg (begränsat antal) per rum och natt
Hela konferensen exklusive middag, logi och frukost
Konferensdag 30/5 heldag med lunch, för- och eftermiddagskaffe
Rundtur i buss 31/5 heldag med lunch, för- och eftermiddagskaffe
Middag (måste beställas, ange dag) per dag

kr.
1 700
1 400
150
800
400
500
100

Handduk och lakan medtas!
*Alla priser maximala. Vi hoppas kunna sänka dem.

Härmed anmäler jag mig till FINNSAM:s vårkonferens Örträsk
Namn:______________________________________________________
Adress:_____________________________________________________
Telefon:____________________________________________________
Epost:______________________________________________________
Hela konferensen i flerbäddsrum

……………

Konferensen exkl första kvällen och natten i flerbäddsrum

……………

Enkel eller Dubbelrum tillägg (Begränsat antal)

……………

Hela konferensen exklusive middagar, logi och frukost

……………

Konferensdag fredag 30/5, heldag inkl kaffe, lunch

……………
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Bussresa lördag 31/5 heldag inkl kaffe och lunch

.…………..

Middagar (ange dagar)

……………
--------Summa

_______

Jag vill dela rum med:______________________________________
Jag önskar vegetarisk mat ___ annan matallergi/överkänslighet_____________
Övriga önskemål___________________________________________________
________________________________________________________________
Jag anländer (ange tid)______________ (ange färdmedel) ________________

Första husförhörslängden innehållande Örträsk
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Gemensam bussresa till vårkonferensen i Örträsk
Här blir det non-stop körning med
uppehåll endast för matraster och
avstigning på aktuella platser. Givetvis
finns möjlighet att hålla föredrag eller
presentera något trevligt inslag även
under hemresan. Bussen beräknas
anlända till Karlstad runt midnatt och
vi hjälper då till att boka vandrarhem
för de som önskar sova över i Karlstad.
Den här resans pris beror förstås på
hur stort intresse som finns av att följa
med oss till Örträsk, men vi skall se till
att avgiften ändå blir så låg som
möjligt. I avgiften ingår förutom själva
bussresan även övernattning i
Sundsvall och mat efter vägen. Lite
variation blir det även beroende på var
på- och avstigning sker någonstans i
landet.

Onsdagen den 28 maj avgår en buss
från Karlstad med destination Örträsk.
Bussen kommer att avgå från Karlstad
under förmiddagen och färdas via
Örebro-Ludvika-Falun-AlftaSöderhamn-Hudiksvall till Sundsvall,
där övernattning sker på vandrarhem.
Bussen stannar på lämpliga platser
efter vägen för att hämta upp alla
intresserade resenärer. Under resan
finns möjlighet att presentera olika
ämnen och visa bilder i form av
föredrag eller kortare framställningar.
Det finns även möjlighet att visa film
på bussen.

För den fortsatta planeringens skull vill
vi nu att du anmäler om du vill följa
med i vår buss! Sedan kommer jag att
höra av mig till de som har anmält sig
med utförligare information och även
ta upp den slutgiltiga anmälan. Din
intresseanmälan vill jag ha omgående!
För att underlätta för dig ber vi att du
anger vilket av våra prisförslag du kan
acceptera för bussresan:
1 500 kronor, 2 000 kronor eller 2 500
kronor. Var god, ange detta vid din
intresseanmälan!

På torsdagen fortsätter turen från
Sundsvall via Härnösand-ÖrnsköldsvikBjurholm och till sist Örträsk, dit vi
anländer i god tid innan själva
konferensen börjar. Vi besöker även
ett par finnbosättningar i
Ångermanland på vår väg upp till södra
Lappland.
Måltider och kaffepauser blir det på
lämpliga platser under den långa
resan. På bussen finns givetvis alla
behövliga bekvämligheter, som t.ex.
toalett. Bussen bemannas av två
chaufförer som turas om att ta oss
igenom Sverige.

Hör av dig till
Tor Eriksson
Tel. 070-823 44 25
e-post
hummelgruvan1970@gmail.com
Jag behöver även uppgift om ditt
namn, var du bor och adress eller epost!

På söndagen den 1 juni avslutas
konferensen klockan 10.30 och sedan
avgår bussen från Örträsk söderut med
samma sträckning som på uppresan.
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Nyutkommen bok

Skogsfinsk arkeologi
Etnicitet i det materiella
Projektledare och redaktör: Prof. em Stig
Welinder
Medförfattare: Inga Blennå, Magnus
Elfwendahl, Ola George, Gunvor Gustafson,
Eva Hjärtner-Holdar, Ola Stilborg, Kjell
Söderlund och Maud Wedin

Baksidestext:
På 1600-talet flyttade människor från det inre av Finland till obebodda skogstrakter i
mellersta Skandinavien. Dessa finnar röjde gårdar som blev finnmarker och
finnskogar. De bodde i rökstugor, torkade svedjeråg i rior och badade bastu.
Livsmönstret var annorlunda jämfört med de svenska grannarnas. Finnarna kom
under 1800-talet att särskiljas som en särskild grupp svedjefinnar eller numera
oftare skogsfinnar.
Boken diskuterar skogsfinnarna som materiell kultur utifrån de arkeologiska
utgrävningarna av tre finngårdar i Dalarna, Hälsingland och Medelpad. Den
diskuterar det skogsfinska kulturlandskapet och den skogsfinska livsstilen i
förhållande till det omgivande svenska samhället. Inflyttarna förändrades och
försvenskades. I dagens invandrardebatt benämnes detta integration och
assimilation.

Introduktionspris: 200 kr inkl porto t.o.m 15 april
Därefter 200 kr exkl porto
280 sidor, illustrationer i form av teckningar, diagram och kartor, hårda pärmar.
Finnbygdens Förlag 2014. ISBN: 91-88644-30-8
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Boken beställs från: Finnbygdens Förlag
Maud Wedin
Bergalid 3
791 32 Falun
maud@finnbygden.se
Tel: 070-167 91 47
Fr.o.m 1 april 2014: 070-692 28 64

400-årsjubileum för finnbosättningarna i södra och västra
Hälsingland 2014
2014 års jubileum kommer främst att firas via byavandringar:
Lör. 10/5, 11.00 Grannäs
Lör. 17/5, 11.00 Gullberg samt utflykt till Hans Lidman-marker
Tors 17/7, Rundtur till finnbyarna i Los
Ev Galven och fler finnbosättningar under sommaren.
Mer information kommer senare på FINNSAM:s hemsida.

Besök gärna dessa utflyktsmål
finnskogarna.com.

På hemsidan kan du hitta spännade och intressanta utflykter och besöksmål. Vad
sägs om vandring på 7-torpsleden, pannkakshus, släktforskning i finnskogen,
weekend i Fågelsjö, skoterkörning för tjejer, Dan Andersson-vecka och
rökstugetimring.
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Nya läsvärda texter/litteratur om skogsfinsk kultur mm
Jan-Erik Björk har tagit fram en liten skrift som delades ut vid vinterkonferensen i
Karlskoga. Den heter Den skogsfinska kolonisationen i Karlskogaområdet 15801650, en introduktion. Upplagan är begränsad och kan beställas hos Tor Eriksson.
Kostnad är porto.
Hanna Bergholm har skrivit en kandidatuppsats i historia och arkeologi vid Lunds
universitet, ht 2013. Uppsatsen heter ”Minne och livsmönster”.
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