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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 Norge, Hedmark Sparebank
1822.63.73213
Medlemsavgift 2016 tv - privatperson och institution/förening: 100 resp. 300 SEK/NOK
Kassör
Skogsfinska bibliografin:
Forskarförteckning:

Anette Norberg, Västra Vargträsk 13, 921 92 LYCKSELE
Tel: 076-7632015 E-post: anette@vargtrask.se
Lars-Olof Herou, Gästgivaregatan 12, SE-771 53 LUDVIKA
Tel: (0)240-169 60. E-post: loherou@gmail.com
Christina Norbäck, Ödmansgatan 34, SE-662 34 ÅMÅL
Tel: 0046 706518654 E-post: kulturproducent@gmail.com

Ledningsgrupp 2016/17
Ångermanland-Södra
Lappland

Tord Eriksson, Tantogatan 71 läg 00630, SE-118 42 STHLM
Tel: 08-668 55 74. E-post: tord@kth.se
(suppl.) Maarit Kalela Brundin, Umeå
<maaritkalelabrundin@gmail.com>

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.) Eva Jernqvist, Alfta <eva.jernqvist@gmail.com>

Bergslagen

Tor Eriksson, Västra Nobelgatan 22, SE-703 55 ÖREBRO
Tel: (0)19-14 05 08, 070-823 44 25. E-post:
hummelgruvan1970@gmail.com
(suppl.) Kenneth Norrgrann, Västerås <zinda@hotmail.se>

Tiveden

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>

Värmland

Christina Norbäck, Ödmansgatan 34, SE-662 34 ÅMÅL
Tel: 0046 706518654 E-post: kulturproducent@gmail.com
(suppl.) Niclas Persson, Torsby <klemmetan@telia.com>

Norge södra
Finnskogen

Birger Nesholen, Norsk Skogfinsk Museum
Tel: +47-900 29 447. E-post: birger@skogfinskmuseum.no
(suppl.) Jan Myhrvold, Gjerdrum <jan@fennia.nu>
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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
I slutet av maj hölls traditionsenligt FINNSAM:s vårkonferens. Det var andra gången som
konferens arrangerades i Ljusnarsberg. Socknen bildades av utbrutna delar från bl.a.
Grangärde och Linde socknar. I området bosatte sig finnar redan under första årtiondet på
1600-talet. Migrationsströmmar från Gästrikland och Hälsingland mötte här inflyttare från
Mälarlandskapen. Många skogsfinska släkter som senare kan hittas i bl.a. Värmland kan
hittas här. I trakten fanns finnar som verkade vid bruken, men också försörjde sig med
svedjande etc. Sammanfattningsvis är det ett mycket viktigt område för studier av
skogsfinska aspekter.
Mitt egna arbete med undersökning av skjogsfinskt näringsliv och ekonomi fortsätter, men
kommer väl att mattas av något under denna ljuva sommartid.
Sommaren har anlänt. Och med den möjligheter att vistas ute i skog och mark på ett mera
lättsamt sätt. Ta tillfället i akt att besöka det torp eller torpställe som dina förfäder kom
ifrån. Känn historien under några minnesvärda ögonblick! Glöm inte kameran!
Vi ses i Stöde finnmark till hösten!!
******
Innehållet i detta nummer:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Evenemangstips sommaren 2016, Maths Östberg
Efterlysning av uppgifter om näverflätning, Stig Welinder
Sammanträde med ledningsgruppen, protokoll Jan-Erik Björk
Årsmöte, protokoll Jan-Erik Björk
Räkenskaper för år 2015, Anette Norberg
Inbjudan till höstkonferens i Stöde finnmark, Maud Wedin o. Maths Östberg
Inbjudan till gemensam bussresa till Stöde finnmark, Tor Eriksson
Släktforskardagarna i Umeå, Tor Eriksson
”Grepa kvinnfolk”, recension av Bo Hansson
FINNSAM:s framtid och dess stadgar, enkät etc, stadgegruppen

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.
Medlemsavgiften bör vara inbetald senast den 30 juni för att du ska få
FINNSAM-info i obruten följd.
Den som vill ha FINNSAM-info via post ska meddela detta till Anette Norberg
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Axplock av evenemangstips, sommaren 2016
Sammanställt av Maths Östberg, Finnskogsmuseet
Solør-Värmland Finnkulturförening
9/7 09.00 Tanken (Finnskogen Kro- og Motell), Svullrya, ”Bli kjent med Finnskogen”,
lokal- og slektshistorisk busstur, Brandval Finnskog (Eikesætra – Ronketorpet –
Smedtorpet), ca 4 timer, guide: Jan Myhrvold, påmelding: jan@fennia.nu ,
mobil 977 07 604
Finnskogen Turistforening, ur turprogrammet
5/6 11.00 Gravberget Gård, Gravberget – Smalberget, 12 km t/r
8/6 18.00 Juvberget, Omvisning, Historie, kaffeservering, lett topptur til grenserøys 101 med
utsikt
11/6 11.00 Varaldskog skole, Finnskogrunden/5 torps-runden, Varaldskog skole – Kvåho –
Lebiko – Varaldskogberget – Varaldskog skole, 11 km
18/6 Järpliden, Vandring i Järpliden, ca 5 km (Gottlunds 10 år)
29/6 18.00 Dragonmoen, Finnskogrunden, Orala – Dragonmoen, 6 km
3/7 11.00 Shellstasjonen Namnå, 10-torpsrunden, Grue Finnskog
16-17/7 10.00 Lebiko, Slåttonn, ta gjerne med redskap, Åsmund Skasdammen 918 34 501
20/8 11.00 Austmarka Bygdetun, Finnskogrunden, Masterud – Austmarka Bygdetun,
ca 12 km
27/8 11.00 Lebiko, Gottlunds 10 år, 7-torpsrunden, servering på Ritamäki, ca 8 km
28/8 10.00 kommunehuset Folkvang Elverum, Fottur til Flisberget, ca 6 km
11/9 09.30 Lunderseter kirke, 10.00 Nedre Øieren, Kjerkevegsmarsj til Lunderseter,
ca 15 km, bevertning underveis, kirkekaffe, 17.00 Gudstjeneste etter gammel
liturgi
Eidskog Museum
5/6 09.00 Lauvlia, Fottur til Junikveld i Børli, tre timer, ta med mat og drikke
Hans Børli selskapet
5/6 12.00- Oppistun Børli, Junikveld, 14.00 hovedprogrammet, servering, salg av bøker mm,
ta med stol, www.borli.org
Åsnes Finnskog Historielag
19/6 10.00 Sønsterud, Busstur til Lauvhaugen og omegn, guide: Svein Gammeltorp, ta med
matpakke/drikke, påmeldingsfrist 10 juni, 918 22 933/62 95 86 47
2/7 11.00 Bakken grendehus, Fot-tur i Medskogsberget
17/7 11.00-16.00 Faldaasen Skolemuseum, Åpen dag
11/9 11.00-16.00 Tyskeberget, Kulturminnedag, tema: ”Se hva vi kan –Kompetanse og
kunnskap i kulturvernet”, underholdning, servering
Stora Kils hbf
14/8 15.00-18.00 Nävgrötsfest
Sågudden, Arvika
18/6 Såguddens dag, tema: hembygden
Älgå hbf
9/7 14.00-17.00 Hembygdsdag i musikens tecken, traditioner o hantverk, motta o fläsk
20/8 Sensommarfest med motta och fläsk
Kulturveckan i Sunne 7-14/8
8/8 12.30 Sundsbergs Gård, Göran Greider berättar om Dan Andersson, ”Det gångna är som
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en dröm och det närvarande förstår jag icke”, 11.30 Sopplunch, som bokas på
0565-103 63
10/8 15.00 Lomjanstomta, Mangen, Gräsmarks sn, Lomjansguten 200 år, spelmän, kolbullar,
Per Skinnargård och Kerstin Forslund berättar om Lomjanstomta och skogen
Sunne hbf
6/7, 13/7, 20/7, 27/7 17.00-20.00 Nävgrötskvällar med underhållning
Timbonäs-Långnäs Byalag, Gräsmarks sn
14/8 10.00-12.00 Finnkulturdag, Axland, Torpvandring, guide: Mats Andersson,
13.00- Tvällens Festplats, Underhållning mm
Fryksände hbf
30/7 Kollsberg, Hembygdsdag, motti och fläsk
Lekvattnets hbf
23/7 09.00- Ritamäki, Slåtter, medtag gärna redskap, föreningen bjuder slåtterfolket på
motti och fläsk
6/8 11.00-15.00 Karmenkynna, Hembygdens Dag, hantverk, rökugnsbakat bröd, musikunderhållning, tjärbränning
Bastvålens Bygdegårdsförening, Östmarks sn
6/6 10.00-14.00 Torpvandring, medtag matsäck
31/7 10.00-14.00 Torpvandring, medtag matsäck
10/9 18.30-21.30 Mottikväll, levande musik
8/10 18.30-21.30 Reskkalas, levande musik
Lillskogshöjdens Bygdegårdsförening, Östmarks sn
20/7 12.00-16.00 Mottikalas, underhållning, hantverksförsäljning
24/7 10.00-14.00 Torpvandring
25/9 15.00-18.00 Reskkalas med underhållning
Södra Finnskoga hbf
7/7 17.00 Tomta, Skråckarberget, Kvällsgemyt, berättarkväll med underhållning, nävgröt
och fläsk
16/7 09.00- Tomta, Skråckarberget, Slåttergille, medtag gärna redskap, mat o dryck serveras
Rikkenbergets hbf
2/7 Hembygdens år 100 år,
10.00 Blomstervandring med Björn Ehrenroth
14.00 Torleif Styffe berättar om finnbygden mm, underhållning
6/8 12.00-18.00 Finngårdens Dag, underhållning, motti och fläsk
Jularbofestivalen, Järpliden, Södra Finnskoga Byalag
29-30/7 Järpliden, Dragspelsfestivalen ”Livat i Finnskogen”, dans, allspel, scenuppträdande,
buskspel, servering, guidning i byn
Tiveds hbf
14/8 10.00- Dammtorp, Tivedsdagen
Gräs Bygdegårdsförening, Sunnemo sn
13/8 09.00 Södra delen av Gräs, Guidad vandring Finnvägen 9 km från Bosjön till Gräs,
servering av kolbullar under vandringen, information 0563-930 26, 010-224 74 94
Sällskapet Gustavaforskning
18/6 10.30- Gustavsfors bygdegård, Gustavaträffen, 12.00- Mat, underhållning, bibliotek med
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stort Gustavamaterial, bokförsäljning, hantverksprodukter
Grythyttans hbf
20/7 19.00 Temakväll på Skräddartorp, ”Grythyttan –vår hembygdsförening”, Carl Jan
Granqvist, Åke Granberg med flera berättar, kaffekalas
Svenska Turistföreningen Karlskoga-Degerfors
7/6 17.30 Avresa från Degerfors/Karlskoga till Björskogsnäs (Grythyttans sn) och framför allt
guckuskon, medtag fika, information: Margareta Ekman 0586-452 33
Hällefors hbf
6/6
Hällefors hembygdsgård, Hembygdsföreningen 70 år
Sävsjöns Bygdeförening
18/6 10.00 Vandring till Igelhöjden, Leif Olsson guidar och berättar,
kontaktperson Ann-Sofi Berglund 0591-181 15
19/6 10.00 Pansartorps station, Vandring till vattentornet vid Laxbäcken 6 km t.o.r.,
medtag fika

Föreningen Finnstigen, Bredsjö
18/6 10.00- Finnstigens Dag, bl.a. tjärbränning, kolbullar 11.00 Folksångskyrka,
14.00 Musikal Finnstigen
6/8 14.00 Musikal Finnstigen, www.friluftsmuseetfinnstigen.se

Västerbergslagens Naturskyddsförening
21/8 10.00 Mossplan, Ludvika, Utflykt till Sporrberg och finnklinten, 0240/375 42
Naturskyddsföreningen Borlänge
19/6 09.20 Maserhallens P, 10.00 Grinden vid skylten ”Skommartjärn” RV 50 mot Ludvika,
De Vilda Blommornas Dag vid Finnsåsens fd fäbod, medtag fika, 076-807 45 03
Dan Anderssonveckan 30/7-7/8 i Ludvikabygden, ur programmet
2/8 10.00-15.00 Kulturdag i Bringsjöberg, fotoutställning, kolbullar, 11.00 Byavandring från
gamla skolhuset
10.45-16.00 Ludvika Turistbyrå, Resecentrum, Guidad busstur i Finnmarken med
Birgitta Ahrås o musikern Heidi Baier, i turen ingår Bringsjöbergs
arrangemang 13.00 ”Det är något bortom bergen” med Karlskrona
Musik Teater, servering i Bringsjöberg el. egen fikakorg, ta med något
att sitta på, endast förköp 0771-62 62 62
4/8 se Nils Parlings Vänner
5/8 16.30-17.30 Bränntjärnstorpet, Guidad vandring (2 km) med Nils Holmdahl, medtag
gärna stövlar, föranmälan till Nils Holmdahl, 18.00 Vis- och poesigruppen
Hillo
Grangärdebygdens vecka
3/7 09.00 Fäbodvandring i Långmyra, skyltning från Laxsjön
Skattlösbergs Bygdegille
12/6 13.00-17.00 Finngammelgården, Hantverksdag, försäljning, öppet i pörtet, Otto Blixts
samlingar, kolbullar
Säfsenveckan
10/7
11/7

Säfsbyns dag, Invigning av veckan
Skifsendagen, Finngården Skifsen
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12/7 11.00-

Ulriksbergsdagen, Servering, bildspel, 12.00 Underhållning,
13.00 Guidad visning vid Kvarnen
13/7 11.00-17.00 Gravendalsdagen, Provapå-smide, utställning, knivmakare, kolbullar mm
14/7 11.00-15.00 Håndagen, Servering, skinnförsäljning, tipspromenad, 11.00 guidar Enar
Gustafsson, 13.00 Barnteater, efteråt: inkallning av korna
15/7
Strömsdals dag
16/7 13.00-16.00 Fredriksbergsdagen, Sikfest på Säfsnäs hembygdsgård med utställning på
logen, underhållning
Nils Parlings Vänner
4/8 16.00-ca 18.30 Säfsnäs hembygdsgård i Fredriksberg, Nils Parlingdagen, sångerskan
Heidi Baier, vis- & låtgruppen Saxdalingarna, högtidstalare: Lars-Olof
Herou, ta med något att sitta på, biljettbokning 0771-62 62 62
Skifsens Vänner, Säfsnäs Finnmark
4/6, 11/7 och 13/8 12.00-16.00 Finngården Skifsen, rökbastubad, 070-55 207 55,
info@skifsen.se
10/9 9.00-10.00 Skifsenlunken, vandring 22,5 km via Skifsen o Drafsen, vätskekontroller,
sopplunch vid Skifsen, anmälan senast 1/9, 070-55 207 55, info@skifsen.se
www.skifsen.se
Närsens Bystugeförening, Nås Finnmark
16/7 14.00 Finnmarksträffen vid Utsikten (reservlokal: bystugan), berättelser, sång, dans o.
musik, hantverk, kolbullar
Kultur i Tiomilaskogen
28-30/7 på Malungs Finnmark i byarna mellan Malung och Hagfors
Lejsme Pers afton med Malungs Spelmanslag med gäster
28/7 18.00- Rihimäki (2 km väster Avradsberg), 40 års jubileum, Gammeldags spelmansstämma, servering
Finnskogsriket
23/7 13.00 Locksjön, Visning av rökstugan med eld i ugnen, enklare servering, tipsrunda
14/8 09.30 vägskälet i Vittsjön, Ängsslåtter, medtag matsäck och redskap, tillsammans med
naturskyddsföreningarna Bollnäs o Voxnadalen
Bingsjö by, Rättviks Finnmark
5/7 19.00- 6/7 24.00 Bingsjöstämman, www.folkmusikenshus.se
Finnbacka Bystugeförening, Rättviks Finnmark
12/7 15.00-19.00 Hantverkskväll, servering
Friluftsfrämjandet Sandviken
3/7 10.00 Finnäs fäbod, Järbo, Guidad vandring Fäbodleden el. Lenåsleden, matsäck för två
pauser
Bymella, Utomhertens Bygdeförening
23/7 se Finnskogsriket
26/7 15.00-16.30 Grannäs, Kjell Söderlund berättar på platsen för utgrävningen av
rökstugan, specialpris på romanen ”Marken brinner”
Hanebo Naturskyddsförening
14/8 08.00- Stugubacken, Ängsslåtter, medtag redskap och mugg
Finnskogens Vänner, Bollnäs Finnskog
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16/7 14.00- Katrineberg, Finnskogsträffen, sedvanligt program
Skräddrabo Bygdegårdsförening och Finnskogsmuseet
20/7 08.00 från Bollnäs via Alfta och Edsbyn, Busstur till Finnskogsmuseet, motti, Land Art
i Svabensverk, Stig Welinder om Rättviks Finnmark, K-märkta rian i Bingsjö,
Bingsjö kyrka, Grejsans levande fäb., avslutningsmiddag i Svabensverk, anmälan
0271-550 30
Galvens Bygdegårdsförening
9/7 17.00-23.00 Galventräffen, spelmansstämma
Tur o Ton
12/7 17.00-20.30 Björnmyra (söder Fluren), Berättarkväll, Kjell Söderlund berättar om boken
Marken brinner, förbokning 073-098 19 84, www.turoton.se
26/7 17.00-20.30 Björnmyra (söder Fluren), Berättarkväll, om skogsfinnar m.m.
förbokning 073-098 19 84, www.turoton.se
Byarna på Järvsöskogen
18/7 11.00-16.00 Öppet Hus på Fluren, Hästberg, Sidskogen, Svedbovallen och Harsens
Fäbodmuseum
17.00 Mat och musik på Harsagården
Hästbergs by, Järvsö Finnskog
23/7 07.00-11.00 Andersvallen (vägen skyltad), Myrslåtter, medtag kaffekorg, 070-555 07 21

Västra Hälsinglands Forskarförening
11/6 12.00 Ljusdals kyrkoparkering, 12.20 Färila kyrka, Besök vid Råmyra (Ytterhogdals sn)
tillsammans med Sonja Persson, kontakt Elsie Norberg 0651/10712, 070-355 82 11
Finnmarkens historiegrupp, ”Lär känna våra finnmarker!, egna bilar o egen matsäck
7/7 17.00 ICA i Los, Huskölen (Ytterhogdals sn), Anne Marie Wästholt berättar om
finnkolonisationen i bygden och visar Västigårn
21/7 17.00 Loos Koboltgruva, Vandring gruvstigen från Gruvan till Hembygdsgården, info
och stopp vid Prostvillan och Tjärfabriken, Fru Kalmeter tar emot på Hembygdsgården och berättar om Loos Bruks herrgård, fika, försäljning och öppet på museet
28/7 17.00 rondellen i Hamra, Hamravallen med öppna stugor och visning av vattendriven
slipsten, Tornimäki där Gottlund träffade ”hovskräddaren” Eric Pehrsson Pulkinen
Loosveckan 16-24/7, ur programmet, www.loos.se
16/7 se Fågelsjö
19/7 10.00-17.00 Loosgrufvan, Grufvans dag, 18.00 Gruvdrängens aftonbön på Romberg
20/7 15.00 Vandring i Los kyrkomiljö, enkelt fika
21/7 14.00-16.00 Los bibliotek, Stig Welinder föreläser om ”Skogsfinnarna på 1600-talet”
17.00 se Finnmarkens historiegrupp
24/7 11.00 Gammeltomten, Los, Gudstjänst, 12.00-16.00 Hembygdsfest
Fågelsjö Kursgård/ Fågelsjö Gammelgård, www.fagelsjo.nu , 070-538 38 76 för information och
utförligare program för kurserna, anmälan senast 3 veckor före kursstart
10-12/6 Kurs, rönnbark
27/6-1/7 Familjevecka, Barn och vuxna slöjdar tillsammans
3/7 Prästhelg enligt gammal tradition
11.00 Gudstjänst i Fågelsjö kapell, därefter festligheter vid Gammelgården, servering,
prästrodd med salut
15.00 Visning av Gammelgården
14-16/7 Järnframställning
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16/7 11.00-16.00 Hantverksdag, servering av motti
18-19/7 Kurs, Jakt & Vapen med fågelsjöbössor och bössmedjan
Fler kurser: 25-29/7 Målarvecka (möbler), 29-31/7 Tunnbrödsbakning, 12-14/8 Växtfärgning, 911/9 Lindagar, 16-18/9 Knyppling, 23-25/9 Stickstämma
Orsa Besparingsskog
27/8 10.00-14.00 Råbergskvarn, Visning av skvaltkvarn och vadmalsstamp i drift
Naturskyddsföreningen Nordanstig
24/7 10.00 Skolan i Hassela, Ängsslåtter i Rigberg, medtag gärna lie och räfsa, under arbetet
bjuds på fika och efteråt slåtterskaffning, 0652/320 29
FINNSAMs höstkonferens på Stöde Finnmark med omnejd 2-4/9
www.finnsam.org
Västanåfallet Natur & Kulturcentrum, Viksjö
17/7 11.00-16.00 Hantverksdag
Havsnäs Bygdeförening, Alanäs sn
17/7 12.00-16.00 Sågbacken, Havsnäs, Allaktivitetsdag
Alanäs hbf
15-16/7 Kajen, Alanäset, Hembygdsdagar
Släktforskardagarna i Umeå 20-21/8, ur programmet:
20/8 11.00-11.45 Arja Rantanen, Källor för genealogisk forskning i de finländska arkiven
12.00-12.45 Niklas Hertzman, ArkivDigital och nya möjligheter, även 21/8 samma tid
14.00-14.45 Maud Wedin, Skogsfinnarnas kolonisation i Norrland –en spännande resa
genom 400 år
15.00-15.45 Gudrun Norstedt, Lappskattelanden och deras innehavare
21/8 14.00-14.45 Maria Press, Släktforskning i norska källor

-oEfterlysning
Min nästa artikel om det skogsfinska kommer att vara ett försök att granska de vanligaste utsagorna
om näverflätning i finnbygderna. Om det avslöjas inte mera nu, än att det finns en tunn, mycket
tunn, kedja av näverflätade föremål från 3500 f.Kr. till 900-talet efter Kristus i svenska
museisamlingar.
För att kunna fullborda manuskriptet saknar jag en sidohänvisning i en referens. Jag har förgäves
letat efter källan till det nedanstående citatet, som skall ingå i artikeln. Förbiser jag det hos Petrus
Nordman (1888), där jag hitintills trott att jag hämtat det, eller är det taget ur en helt annan bok?
Först öppnade rätt svar får ett pris:

I hemmanet Våhlbärget i Grue, förärade mig en finngumma, Anna Lehmoinen, ett par tre tum
långa, sirligt utarbetade näfverskor. Det nämnes här, emedan gumman sade sig därmed vilja
visa, ”att hon var riktigt finsk”.
Stig Welinder
Stig.welinder@miun.se
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Sammanträde med ledningsgruppen för FINNSAM
Datum: 27 maj 2016
Plats: Gillers klack
Närvarande: Jan-Erik Björk, Tor Eriksson, Tord Eriksson, Barbro Sindler-Hult, Eva Jernqvist, Kjell
Nordqvist, Kenneth Norrgrann, Maud Wedin och Maths Östberg.
Övriga närvarande: Bo Hansson, Lars-Olof Herou och Christer Nilsson.
1 Mötets öppnande
Maud Wedin förklarade mötet öppnat.
2 Mötesordförande
Till ordförande valdes Maud.
3 Mötessekreterare
Till sekreterare valdes Jan-Erik Björk.
4 Justering av protokoll
Till justeringsperson förutom Maud valdes Maths Östberg.
5 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg under p. 12 om start av ny Facebooksida.
6 Ekonomisk rapport
Bo Hansson redogjorde för det ekonomiska läget. Enligt Bo ser det bra ut. Tillgångarna uppgår till
drygt 125 tkr. När det gäller det norska kontot krävs ett särskilt protokoll enligt norska regler.
Rapporten godkändes.
7 Medlemsavgift etc.
Bo nämnde att medlemsavgifter har betalats in från 164 medlemmar i Sverige och 25 i Norge.
Kassören ska skicka påminnelse till dem som ännu inte har betalat.
8 Stadgar
Tord Eriksson rapporterade från stadgegruppens arbete. Efter ett inledande skede med val av
lämplig mall för stadgar, presentation av stadgar och policys etc. fortsätter arbetet med
medlemsförankring, avstämning och beslut. Årsmötet bör kunna ta beslut under våren 2017.
Arbetet diskuterades livligt. Någon konstaterade att intresset för FINNSAM har ökat. FINNSAM
bör lyftas fram som lärande organisation. FINNSAM:s syfte, organisation, framtid mm var några av
de viktigaste frågorna.
Beslutades att en enkät ska tas fram och sändas med F-info. Kommande höstkonferens ska kunna
användas för diskussion och samtal om framtiden.
Beslutades att föredra ärendet för årsmötet, dock endast som information.
9 Valberedningen arbete
Lars-Olof Herou redogjorde för valberedningens arbete. Omval förelåg för samtliga poster i
ledningsgruppen etc. men Barbro Sindler-Hult kommer att avgå som suppleant.
10 Konferenser
a) Höstkonferensen i Stöde den 2-4 september 2016. Mats presenterade förslag till upplägg.
Konferensen arrangeras i samarbete med bl.a. Stöde finnskogbyar. Logi blir på Stöde
camping. På programmet står besök i finnbyar, föredrag, byggnader, finnhässjor etc.
b) Vårkonferensen i södra Trysil den 4-6 juni 2017. Bo redogjorde för tänkt genomförande.
Boendet är tänkt att vara i Trysil hyttegrend. På programmet står bl.a. invandring i området,
byavandring, bussrundtur, utställning och föredrag.
c) Höstkonferensen i Los/Orsa finnmark första helgen i september 2017. Eva Jernqvist
orienterade om pågående planering. Förläggningen sker i Hamra. Los och Fågelsjö
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hembygdsföreningar medverkar i arrangemanget. På programmet står bl.a. rundturer och
föreläsningar om Gottlund.
d) Vårkonferensen i Kilsbergen 2018. Tor Eriksson redogjorde kortfattat för upplägget.
Arbetet är tänkt att börja med någon typ av inventering av finska bosättningar i området.
Området är inte undersökt i någon nämnvärd utsträckning. Därefter presenteras
kolonisation, ev. gårds-och bymiljöer mm i form av föredrag och utflykter.
e) Höstkonferens i Södra Finnskoga 2018. Presenterades en idé om konferens i området. Idén
bör vidareutvecklas innan definitivt beslut.
11 Släktforskardagar i Umeå
Tord som ansvarig för FINNSAM:s deltagande presenterade kortfattat pågående planering. Läget
ser bra ut. Ekonomin är säkrad genom bidrag. Även bemanningen är klar genom medverkan från
flera medlemmar i FINNSAM.
12 FINNSAM:s webbplats/hemsida
Christer Nilsson visade arbetsgruppens hittillsvarande arbete. Ett övergripande syfte är att hemsidan
ska vara lockande och intressant. För att nå dit krävs arbete och utveckling i fyra steg: Strategi,
Design, Innehåll och Kommunikationspolicy.
Gruppen har vidare tittat på två leverantörer av lagring: one.com och Hembygdsförbundet. Christer
gjorde en genomgång av för- och nackdelar gällande de båda leverantörerna. Vidare krävs
professionella insatser för byggande av själva hemsidan. Den senare insatsen kan komma att kosta
ung. 7 000-10 000 kr.
Diskuterades också digitala kartan, databaser och bibliografin. Den senare är dock inte aktuell att
lyftas in på själva hemsidan.
Bo informerade om att han hade lagt upp en Facebooksida. Den är tänkt att vara gemensamt forum
för FINNSAM-medlemmar och eventuella andra.
Efter denna inledande presentation och diskussion beslutade ledningsgruppen att
· fortsätta arbetet med nya hemsidan
· gå vidare med one.com. som leverantör
· föreslå årsmötet att starta två facebookgrupper: en sluten och en öppen
13 Finland 100 år 2017
Maud redogjorde för aktiviteter i samband med 100-årsjubiléet av Finlands självständighet. Tor och
Maud är FINNSAMs representanter i projektet. Tema: Nutid - Samtid - Framtid. Man kommer att
ordna fest i Kungsträdgården. Teatergrupper ordnar föreställningar etc. Det finns bidrag att söka för
olika projekt i samband med jubiléet. För FINNSAM:s del blir det aktuellt med en vinterkonferens i
Sätra Brunn. Den kommer att äga rum den 24 februari 2017 och i programmet ingår bl.a.
Sverigefinnarna, Gottlund och aktuell forskning.
14 Arkivet
Lena Gribing som ansvarig för arkivfrågorna var inte närvarande, varför ärendet bordlades.
15 Rapporter
a) Tor nämnde att Säfsenkonferensen inte kommer att refereras i någon tryckt rapport. Men väl
en pdf-fil på hemsidan.
b) Inga övriga rapporter
16 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
17 Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.
Jan-Erik Björk
Maud Wedin

Maths Östberg
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Protokoll fört vid FINNSAM:s årsmöte i Ljusnarsberg den 29 maj 2016
(prel)
FINNSAM=Finnbygder i samverkan
Datum: 29 maj 2016
Närvarande: ett 35-tal medlemmar
1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av Maud Wedin, Falun.
2 Val av mötesordförande
Till ordförande för mötet valdes Bo Hansson, Borlänge.
3 Val av mötessekreterare
Till sekreterare valdes Jan-Erik Björk, Källby.
4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Seppo Remes, Hallstahammar och Lars-Olof
Herou, Ludvika.
5 Fastställande av dagordning
Årsmötet fastställde dagordningen.
6 Godkännande av kallelse
Kallelse framgår av utskickad konferensinbjudan. Årsmötet godkände kallelsen.
7 Årsredovisning för 2015 inkl. ekonomi
Sekreteraren visade och läste upp verksamhetsberättelsen. Kassören var inte närvarande, varför
ordföranden redogjorde för ekonomin. Han kommenterade resultat- och balansräkning.
8 Revisorernas berättelse
Revisorn kommenterade revisorsberättelsen. Av denna framgick att revisorerna föreslog årsmötet
att bevilja ledningsgruppen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
9 Fastställande av årsredovisning för 2015
Årsmötet fastställde årsredovisningen för 2015.
10 Beslut om ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade ledningsgruppen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
11 Fastställande av medlemsavgift för år 2017
Årsmötet fastställde ledningsgruppens förslag om oförändrad medlemsavgift.
12 Budget för 2017
Konferenserna ska vara självfinansierade. Några andra större utgifter finns inte. Ledningsgruppen
föreslog att det i nuläget inte finns någon anledning att lägga en budget för verksamheten år 2017.
Finns anledning kommer ledningsgruppen att återkomma i ärendet. Årsmötet beslutade att anta
ledningsgruppens förslag.
13 Val av ledningsgrupp
Enligt valberedningens förslag och efter diskussioner vid årsmötet valdes följande ledamöter mm:
a) ordförande/sammankallande kvarstår 1 år Maud Wedin, Falun
b) kassör för 2 år Anette Norberg, Vargträsk
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c) övriga ledamöter:
Region
ÅngermanlandSödra Lappland
Mellannorrland

Ordinarie, växlande mandattid Ersättare/vara
Tord Eriksson, Stockholm
Maarit Kalela-Brundin, Umeå
Kvarstår 1år
Maud Wedin, Falun
Kjell Nordqvist, Järbo
2 år
Gävle-Dala
Maths Östberg, Alfta
Eva Jernqvist, Alfta
Kvarstår 1år
Bergslagen
Tor Eriksson, Örebro
Kenneth Norrgrann,
2 år
Uppgränsta
Tiveden
Lena Gribing, Finnerödja
Jan-Erik Björk, Källby
Kvarstår 1år
Värmland
Christina Norbäck, Åmål
Niclas Persson, Torsby
2 år
Norge södra
Birger Nesholen, Kirkenaer
Jan Myhrvold, Gjerdrum
Finnskogen
Kvarstår 1år
Norge norra
Mary G Tangen, Tørberget
Steinar Vermundsdammen,
Finnskogen
2 år
Åsnes finnskog
Barbro Sindler-Hult avgår som suppleant för Gävle-Dala och avtackades med en applåd.
14 Val av firmatecknare
Årsmötet beslutade att välja för 1 år
för svenska kontot sammankallande/ordförande Maud Wedin, Bergalid 3, 791 32 Falun, och
kassören Anette Norberg, Västra Vargträsk 13, 921 92 Lycksele, var för sig.
för norska kontot ordinarie ledamoten Mary G. Tangen, Nordholtvegen 34, NO-2429 Tørberget.
Samtidigt beslutade årsmötet att rätten för tidigare firmatecknare att teckna firma upphör i och med
detta beslut.
för svenska kontot sammankallande/ordförande Maud Wedin, Bergalid 3, 791 32 Falun och
kassören Anette Norberg, Västra Vargträsk 13, 921 92 Lycksele, var för sig.
för norska kontot sammankallande/ordförande Maud Wedin, Bergalid 3, 791 32 Falun, kassören
Anette Norberg, Västra Vargträsk 13, 921 92 Lycksele samt ordinarie ledamoten Mary G. Tangen,
Nordholtvegen 34, NO-2429 Tørberget, var för sig.
15 Val av revisorer med suppleanter
Valberedningens förslag var omval av samtliga ledamöter. Men eftersom Eva Jernqvist gick in som
ledamot i ledningsgruppen krävdes fyllnadsval. Till ordinarie revisorer valdes Bo Hansson,
Borlänge och Terje Bredvold, Åsnes finnskog. Till ersättare/suppleant valdes Anita Österman.
16 Val av valberedning
Till valberedning valdes Lars-Olof Herou, Ludvika, Britt-Karin Larsen, Hernes och Seppo Remes,
Hallstahammar.
17 Val av övriga funktionärer/adjungerade
Inga val gjordes.
18 Förslag och information från ledningsgruppen
Inga ärenden fanns att presentera.
19 Kommande konferenser
A) Höstkonferens i Stöde finnmark 2-4 september 2016. Maths Östberg presenterade förslag
till upplägg. Konferensen arrangeras i samarbete med bl.a. Stöde finnskogsbyar. Logi blir på
Stöde camping. På programmet står besök i finnbyar, föredrag, byggnader, finnhässjor etc.
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B) Vinterkonferens på Sätra Brunn 24-26 februari 2017. Tor Eriksson presenterade förslag till
en konferens i Sätra Brunn. Den kommer att äga rum den 24 februari 2017 och i
programmet ingår bl.a. Sverigefinnarna, Gottlund och aktuell forskning. Årsmötet beslutade
enligt förslag.
C) Vårkonferens i södra Trysil 2017. Bo Hansson redogjorde för förslag till genomförande.
Boendet är tänkt att vara i Trysil hyttegrend. På programmet står bl.a. invandring i området,
byavandring, bussrundtur, utställning och föredrag.
D) Höstkonferens i Los och Orsa finnmark 2017. Eva Jernqvist orienterade om pågående
planering. Förläggningen sker i Hamra. Los och Fågelsjö hembygdsföreningar medverkar i
arrangemanget. På programmet står bl.a. rundturer och föreläsningar om Gottlund i
samband med 200-årsjubileet av hans vandringar 1817
E) Vårkonferens i Kilsbergen 2018. Tor Eriksson redogjorde kortfattat för planerad konferens.
Arbetet börjar med inventering av finska bosättningar i området. Därefter presenteras
kolonisation, ev. gårds-och bymiljöer mm i form av föredrag och utflykter. Årsmötet
beslutade enligt förslag.
20 Släktforskardagarna i Umeå 20-21 augusti 2016
Tord Eriksson presenterade kortfattat pågående planering. Läget ser bra ut. Som vanligt kommer
FINNSAM att ha en monter på plats. Ekonomin är säkrad genom bidrag. Även bemanningen är klar
genom medverkan från flera medlemmar i FINNSAM.
21 Rapporter
A) Arkivet. Lena Gribing informerade om pågående arbete med avlämning av FINNSAM:s
arkivhandlingar. De ekonomiska handlingarna är klara för inlämning. När det gäller
protokollen saknas en del. Dessa måste därför samlas in och kompletteras. FINNSAM:s
handlingar kommer att förvaras vid Arkivcentrum i Örebro. Årsmötet godkände rapporten.
B) Finland 100 år. Maud Wedin redogjorde för aktiviteter i samband med 100-årsjubiléet av
Finlands självständighet. Tor Eriksson och Maud är FINNSAMs representanter i projektet.
Tema: Nutid - Samtid - Framtid. Man kommer att ordna fest i Kungsträdgården.
Teatergrupper ordnar föreställningar etc. Många lokala aktiviteter. Det finns bidrag att söka
för olika projekt i samband med jubiléet.
C) Stadgarna. Tord Eriksson presenterade kortfattat stadgegruppens arbete. Stadgarna kommer
att renodlas ang. formalia, beslutsformer, organisation etc. Frågor av policykaraktär kommer
att finnas i ett särskilt dokument. I Stöde kommer medlemmarna att få möjlighet att
diskutera syfte/ändamål, verksamhetsinnehåll och liknande frågor beträffande FINNSAM.
Årsmötet godkände rapporten och stod bakom vidare arbete.
D) Hemsidan. Eva Jernqvist redogjorde kortfattat för hemsidegruppens arbete när det gäller
leverantör, strategi, design, innehåll och kommunikationspolicy. Hon nämnde också
tidsplanen för arbetet med den nya hemsidan. Årsmötet godkände rapporten och lämnade
klartecken för vidare arbete.
Bo Hansson visade och presenterade ett förslag till Facebooksida för intresserade inom
FINNSAM. Årsmötet godkände planen för vidare arbete.
E) Konferensen i Säfsnäs. Punkten utgick.
F) Övriga rapporter. Inga övriga rapporter.
22 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
23 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för intresset och avslutade mötet.
Tack till arrangörerna
Ett stort tack riktades till arrangörerna för en mycket intressant och väl genomförd konferens.
Jan-Erik Björk
Bo Hansson
sekreterare
ordförande
Lars-Olof Herou
Seppo Remes
justerare
justerare
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Finnsam - Finnbygder i Samverkan
Resultatrapport

INTÄKTER
Försäljning
3540 Försäljning material
3550 Försäljning böcker
3570 Provisionsförsäljning böcker
Summa försäljning
x
Medlemsavgifter mm
3610 Medlemsavgifter
Summa medlemsavgifter
x
Övriga föreningsintäkter
3999 Övriga rörelseintäkter
Summa övriga föreningsintäkter
x
SUMMA INTÄKTER
x
KOSTNADER
Övriga utgifter
5095 FINNSAM-info
5193 Styrelsemöte
5461 Utskrifter mm bokföring
5462 Utskick medlemsavgifter
5910 Hemsida
6110 Kontorsmateriel
6150 Trycksaker
6250 Porto
6570 Bankkostnader
6990 Övriga externa kostnader
Summa övriga utgifter
x
SUMMA KOSTNADER
x
Resultat före projekt
x
Projekt
Släktforskardagar
Vinterkonf Karlskoga underskott
Örträskresa underskott
Höstkonf Katrineholm överskott
Summa Projekt
Finansiella poster
8300 Ränteintäkter
Summa finansiella poster
x
ÅRETS VINST/FÖRLUST

2 015
SVERIGE
SEK

2 014
SVERIGE
SEK

2 015
2 014
NORGE
NORGE
NK
NK

0
2 775
0
2 775

1 425
425
1 850

0

0

16 400
16 400

19 400
19 400

2 500
2 500

2 000
2 000

50
50

282
282

0

0

19 225

21 532

2 500

2 000

10 855
4 950
500
0
369
0
500
0
468
1 544
19 186

10 373
5 423
500
450
10 324
699
880
155
478
138
29 420

0

0

19 186

29 420

0

0

39

-7 888

2 500

2 000

0
0
0
0
0

-386
-500
-2 640
0
-3 526

0
0

739
739

0

18
18

39

-10 675

2 500

2 018

0
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Finnsam - Finnbygder i
Samverkan
Balansrapport

2015-12-31
SVERIGE
SEK

2014-12-31
SVERIGE
SEK

600
600

0

Kassa och bank
DNB, Gunnel Axelsson
Nordea Plusgiro
Nordea Sparkonto
Summa kassa och bank

72 895
52 116
125 011

38 935
52 116
91 051

SUMMATILLGÅNGAR

125 611

Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa Eget kapital

2015-122014-1231
31
NORGE
NORGE
NK
NK

TILLGÅNGAR
Fordringar
Medlemsavgifter sent betalda
Summa Fordringar

0

0

20 965

18 665

20 965

18 665

91 051

20 965

18 665

70 561
39
70 600

81 236
-10 675
70 561

17 465
2 500
19 965

15 447
2 018
17 465

Fonder
Fond för konferenser
Sigurd Anderssons minnesfond
Bertilo Bergqvists minnesfond
Bergslagens överskottsfond
Västerb Norra Ångermanl överskottsfond
Vårkonferens Ljusnarsberg 2016
Vinterkonferens Säfsnäs 2016
Släktforskardagar
Summa Fonder

1 000

1 000

1 990
1 800
0
12 405
13 537
18 047
1 567
49 346

1 990
1 800
9 369
0
0
0
0
13 159

1 000

1 000

Kortfristiga skulder
Förutbetalda medlemsavgifter
Övriga upplupna konst o förutbet intäkter
Summa kortfristiga skulder

1 850
3 815
5 665

3 000
4 331
7 331

0

200

0

200

125 611

91 051

20 965

18 665

EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL

SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE
KAPITAL
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Välkomna till FINNSAM:s höstkonferens på Stöde
finnmark i Medelpad 2-4 september 2016
Hjärtligt välkomna till höstens FINNSAM-konferens som går av
stapeln på Stöde finnmark i Medelpad med omnejd i samarbete med
Föreningen Stöde Finnskogsbyar, Stöde hembygdsförening, våra
värdar på Storhullsjön samt Finskt förvaltningsområde. Tack vare våra sponsorer som presenteras
nederst på denna sida kan vi också erbjuda ett mycket förmånligt konferenspris.
Vi samlas för incheckning och lunch fredagen 2 september vid Stöde camping, där vi också
kommer att bo. Stöde camping har några stugor med wc, men de flesta stugorna har enkel standard
med våningssängar och dusch/wc i angränsande servicehus. Det finns även gott om plats för husbil
eller husvagn. Det finns också enkel logi på hembygdsgården Huberget. Möjlighet finns även att bo
i privata stugor några kilometer från Stöde där några av dem är utrustade med kök, dusch och wc.
Fredag eftermiddag inleds med föredrag och följs av en utflykt mot Stödes norra finnmark. Lördag
3 september tillbringas på Stödes södra finnmark med föredrag och en guidad bussrundtur.
Söndagen 4 september inleds med föredrag och FINNSAMs medlemsmöte och avslutas efter lunch
med efterföljande överkurs mot Hälsingland.
Kontaktpersoner:
Maud Wedin
Maths Östberg
maud@finnbygden.se
info@finnskogsmuseet.se
Tel: 070-692 28 64
Tel: 070-566 01 68

Karta över finnbosättningen Ulvsjön ritad av
lantmätaren Olof Tresk år 1639

Stort tack till våra sponsorer
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Prel. program
Fredag 2 september
11.00
Incheckning på Stöde camping
12.00
Lunch på hembygdsgården Huberget, med SCA Skog som värd
13.00
Samling och föredrag:
Maud Wedin: Skogsfinnarnas tidiga historia i Medelpad samt kolonisationen på Stöde
finnmark norr om Ljungans dalgång
14.30
Avfärd mot Stödes norra finnmark och Storhullsjön
15.00
Fika hos familjen Persson på gården där Bengt Larsson Smed bosatte sig vid
Storhullsjön
15.30
Guidning på Storhullsjön. Visning av bl.a syne- och rannsakningsbrev i original från
1621, fler 1600-talsdokument i original, släkttavla från 1600-talet samt bibel från
1700-talet.
Besök på finngårdarna Lillström och/eller Lillhullsjön i Holms socken
19.00
Middag på Huberget. Trevlig samvaro på Huberget och/eller vid Stöde camping
Lördag 3 september
08.00
Frukost på Huberget
09.00
Avfärd med buss för en guidad tur på Stödes södra finnmark
09.30
Besök i Gransjön på platsen där möjligen första bosättningen i byn var belägen
10.15
Fika vid Ulvsjö Folkets Hus
Föreningen Stöde finnskogsbyar presenterar sig
11.00
Föredrag:
Maud Wedin: Tidig skogsfinsk kolonisation söder om Ljungan; Gransjön, Tjärnsjön
och Ulvsjön.
11.45
Linda Blied: Giftermål på Stöde finnmark
12.30
Föreningen Stöde Finnskogsbyar serverar lunch på Folkets Hus med bl.a Ulvsjömotto.
Intill Folkets Hus ligger även en av de första bosättningarna på Ulvsjön
13.30
Avresa mot Tjärnsjön med bl.a besök vid en intressant skogsfinsk gårdsruin.
Ev besök på Gissjön i Attmars socken.
18.00
Åter vid Stöde camping
19.00
Sundsvalls kommun är värdar för middagen på Huberget
20.30
Anders Thyr från Hassela finnmark i Hälsingland berättar skogsfinska skrönor.
Söndag 4 september
08.00
Frukost och utcheckning
09.00
Samling och föredrag i Stöde församlingshem
Ev nyinvigning av den skogsfinska bibliografin som administreras av Murberget,
Härnösand.
09.30
Gunvor Gustafson: Rian i Söderåsen, Bergsjö socken i Hälsingland
10.15
Fika i församlingshemmet
10.35
Tord Eriksson: Finnhässjor i Västernorrland
11.15
FINNSAM:s medlemsmöte och avslutning
12.30
Lunch på Huberget
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13.30

För den som vill delta i överkursen blir det avfärd söderut mot Kölsjön i Hassela
socken och Nordens bäst bevarade rökugnsruin. Sedan följer besök vid rian på
Söderåsen i Bergsjö socken.

Anmälan till FINNSAMs höstkonferens
på Stöde finnmark 2-4 september 2016
Anmälan senast 8 augusti, helst via e-post till Maths Östberg
E-post:
info@finnskogsmuseet.se
Adress:
Västra Ösavägen 40, 822 40 ALFTA
Tel:
0271-101 68 eller 070-566 01 68
Konferenskostnader inkl. luncher, middagar, fika och aktiviteter. Enbart föredrag kostnadsfritt.
Uppgifter om ev. lägre konferenskostnader samt information om inbetalning skickas senare
tillsammans med PM.
Hela konferensen

1000:- (inkl. logi och frukost i stuga; tvåbäddsrum med
våningssäng)
700:- (inkl. frukost med husvagn/husbil på campingen) +
220 kr/natt/fordon
600:- (exkl. logi och frukost)
Fredag-lördag
700:- (inkl. logi och frukost)
500:- (exkl. logi och frukost)
Lördag-söndag
650:- (inkl. logi och frukost)
450:- (exkl. logi och frukost)
Endast lördag
300:- (exkl. logi och frukost)
Endast fredag
200:- (exkl. logi och frukost). Endast söndag: 150:- (exkl.
logi och frukost)
Tillägg
175:-/natt för enkelrum. Fåtal rum. Först till kvarn…
300:- extra för ankomst torsdag (inkl. enkel middag, logi o
ch frukost)
Medtag sänglinne och handduk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Härmed anmäler jag mig till FINNSAMs höstkonferens på Stöde finnmark 2-4 september
2016
Namn:
________________________________________________________________
Adress:
________________________________________________________________
Telefon:
________________________________________________________________
E-post:
________________________________________________________________
Hela konf. inkl. logi och frukosti tvåbäddsrum med våningssäng:
1000:-______
Hela konf. inkl frukost med husbil/husvagn (+ 220 kr/natt/fordon)
700:- _______
Hela konf. exkl. logi :
600:- _______
Fredag-lördag inkl. logi i tvåbäddsrum med våningssäng:
700:-_______
Fredag-lördag exkl. logi:
500:________
Lördag-söndag inkl. logi i tvåbäddsrum med våningssäng:
650:-_______
Lördag-söndag exkl. logi:
450:-_______
Endast fredag 200:- _____ Endast lördag 300:-_____ Endast söndag
150:-_______
Jag anländer torsdag:
300:-_______
Jag vill dela rum med: _________________________________________________________
Jag vill ha enkelrum (endast ett fåtal): ____________________________________________
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Jag har önskemål ang maten: ___________________________________________________
Övrigt: _____________________________________________________________________

Är du intresserad av att följa med på en gemensam bussresa till FINNSAM:s
höstkonferens på Stöde finnmark i Medelpad 1-4 september 2016?

Den 2-4 september går FINNSAM:s höstkonferens på Stöde finnmark av stapeln. Vi undersöker nu
om det finns intresse av att följa med på en gemensam busstur från Karlstad/Örebro upp till Stöde
torsdagen den 1 till söndagen den 4 september.
Rutten blir (Karlstad-) Örebro – Ludvika – Borlänge – Falun – Alfta – Järvsö - Delsbo – Bjuråker Hassela – Stöde med guidning av Maths Östberg bl.a vid Finnskogsmuseet vidare genom Alfta
finnskog till någon hälsingegård (som är världsarv), till ev. hälsingeostkaka på Bjuråkers forngård
genom Bjuråkers finnmark och bl.a finnbosättningen Furuberg. Under bussresan planeras, förutom
guidning och spännande besöksmål, även stopp för fika, lunch, intressanta föredrag om pågående
finnskogs-forskning och inte minst trivsam gemenskap. Bussen anländer till Stöde tidig
torsdagkväll där en enkel kvällsmiddag och inkvartering väntar. Utförligare beskrivning av
besöksmål skickas senare om bussresan blir av.
Bussresan startar i Karlstad om det finns deltagare som kliver på där. Bussen kör sedan till Örebro
och vidare längs den ovan nämnda färdvägen. Från Solør och norra Värmland kan man enklast
ansluta i Ludvika. Det är ca 21 mil med bil från Röjdåfors. Från Trysilhållet kan
Alfta/Finnskogsmuseet i Skräddrabo vara en möjlig anslutningspunkt, ca 25 mil med bil. Alla
möjligheter finns att ansluta från annan lämplig plats längs resrutten. Återresan sker efter lunch på
söndag 4 september och vi planerar att delta i överkursen, men i övrigt blir det inga stopp, förutom
korta raster.
Bidrag söks för att göra resan så billig som möjligt och allt blir till självkostnadspris, som
förmodligen blir billigare än med bil.
Viktigt är att ni som är intresserade hör av er så fort som möjligt till Tor som blir er bussvärd och
reseledare, dock senast 30 juni. Intresseanmälan är inte bindande, men det är viktigt att ni hör av er
om ni tycker att det är ett bra förslag. Om det inte finns tillräckligt många intresserade så blir inte
bussresan av. Information om slutlig anmälan och utförligt program skickas senare ifall det blir en
bussresa.
Informationen finns också på FINNSAM:s hemsida samt Facebook-sidan, liksom inbjudan till
konferensen. Om bussresan blir av kommer även fredagens utflykt att ske med denna buss.
Priset för konferensen kommer att bli lägre än vanligt, tack vare bidrag från sponsorer och eftersom
det är något låg standard på boendet, i form av enkla campingstugor. Men campingen ligger
vackert, precis vid stranden av Ljungan och Stödesjön och vi kommer att tillbringa måltider och
möjligen även kvällar på det näraliggande vackra Huberget, Stödes hembygdsgård.
Reseledare:
e-post:
Adress:
Tel:

Tor Eriksson
hummelgruvan1970@gmail.com
Västra Nobelgatan 22, 703 55 ÖREBRO
019-14 05 08 (hem) 070-823 44 25 (mobil)
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Släktforskardagarna i Umeå
De svenska Släktforskardagarna hålls i år i Umeå på Noliamässan den 20-21 augusti. Arrangerande
förening för jätteevenemanget är Södra Västerbottens släktforskare. Årets tema är ”Fjällen,
skogarna, älvarna och människorna”. Maud Wedin är inbjuden som föreläsare och kommer att delta
med föredraget: ”Skogsfinnarnas kolonisation i Norrland – en spännande resa genom 400 år”. Flera
andra föredrag ser också ut att kunna intressera FINNSAM:are. Ni hittar program och all annan
information på www.sfd2016.se
När släktforskardagarna arrangeras i närheten av trakter där skogsfinnarna bosatte sig brukar
FINNSAM försöka delta med en monter i utställningen. Vi medverkade i Nyköping förra året, i
Karlstad året dessförinnan och kommer även att finnas på plats denna gång i Umeå. Planeringen för
deltagandet är på god väg med hjälp av Tor Eriksson, som har erfarenhet från deltagande 2014 och
2015 och en arbetsgrupp från FINNSAM:s norra region.
Mauds föredrag kan locka besökare till vår monter som har nummer 217, så att vi får möjlighet att
berätta mer om finnbosättningar i området för dem som är nyfikna på våra relativt okända och
bortglömda finnbyar. Men släktforskardagarna lockar deltagare från hela landet, så vi kommer
självklart också att informera om skogsfinnarna inom hela utbredningsområdet och tillhandahålla
allmänt FINNSAM-material.
Bemanningen av montern är säkrad, men om någon ytterligare planerar att åka till Umeå och har
lust att hjälpa till en stund så är vi tacksamma, det finns plats! Vi kan lova dig en trivsam och
stimulerande stund tillsammans med intresserade besökare!
Hör av dig till mig om intresse finns!
Tor Eriksson
E-postadress hummelgruvan1970@gmail.com Tel. 070 – 823 44 25

Vi tackar våra bidragsgivare för viktigt ekonomiskt stöd till
vår medverkan under Släktforskardagarna i Umeå 2016!
FINNSAM – Finnbygder i samverkan
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”Grepa kvinnfolk”
Berättelser om dom som gick före oss, är underrubriken på en bok av Tove Lie med härstamning
från Trysil finnskogs södra delar. Handlingskraftiga kvinnor, skulle man nog bäst förstå titeln som
på svenska. Om bragder, nederlag, skepnader och äventyr skriver hon i presentationen av den
trevliga inbundna boken på 185 sidor som getts ut i år.
Hon avhandlar 500 år av Trysils kvinnohistoria, inte bara från Finnskogen, men hon skriver mer om
dess kvinnor än de flesta före henne. Den som vill peta i detaljer om de första skogsfinnarnas
etablering och leverne i området, kan som i de flesta publikationer hitta ett och annat som kan
ifrågasättas. Samtidigt har hon i motsats till många andra haft klart för sig att allt inte var sämre ju
längre bakåt i tiden man går. Tove har klart markerat att Trysilfinnarna och andra i området hade ett
antal år av välstånd när de stora timmerspekulanterna drog in i området från 1730, och att 1800talet för många var åtskilligt tuffare. Barnens situation i de allt större ”flockarna” beskrivs också på
ett gripande sätt. Hon är dessutom tydlig när det gäller skillnaderna i levnadsvillkor för markägare
och egendomslösa, även på Finnskogen.
Berättelserna tar sin början redan på 1500-talet när den adliga, barnlösa Gørvel, i stort sett äger hela
Trysil, genom arv och flera äktenskap. Hon bestämmer i sin olycka att testamentera sina egendomar
till kungen, och det gör långt senare att flera finnar och andra får möjlighet att köpa loss sina bruk.
De första finska kvinnorna finns med, liksom änkan ”Kari Tosk”, som går ända till Köpenhamn för
att utkräva sin rätt. Forkörare, krämare, kyrkotrotsare, Amerikadrömmar i grus, tidig jämställdhet i
en finnby och rösträttsaktivister är annat som avhandlas i de 22 variationsrika kapitlen. Boken
sträcker sig ända in på 1900-talet och även till den tidlösa, men starkaste av dom alla, ”Tore”, som
vi kallar skogsrået eller huldran.
Tove Lie har med känsla, engagemang och vetgirighet lyckats levandegöra dessa kvinnor, som
alltför ofta kommit i bakgrunden då männen i mångt och mycket skrivit männens historia. Denna
bok och ytterligare ett 70-tal titlar har utgetts av Thorbjørn Bakken och Trysilförlaget, som i sig är
en kulturskatt och hittas på www.trysil-forlaget.no.

Bo Hansson
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Efter 25 år - vad vill vi med Finnsam de kommande åren?
Den 31 maj för 25 år sedan hölls en temadag om svedjefinnar vid Karlstads universitet. Lennart
Stenman redogjorde för bakgrunden till initiativet:
”Forskning och undervisning om den skogsfinska kolonisationen och kulturen bedrivs på många
håll över hela utbredningsområdet, och någon form av samordning borde vara till fördel för alla.
Men hur kan man utveckla ett samarbete mellan ämnesdiscipliner, mellan fritidsforskare och
yrkesforskare samt mellan regioner?”
Efter ytterligare ett seminarium på Karlstads universitet hösten 1991 bildades Finnsam på våren
1992 som ett svar på frågan om samordning och samarbete mellan discipliner, mellan regioner och
mellan proffs- och amatörforskare.
I Finnsam-info nr 1 1995 kan man läsa att ”vi ska fortsätta arbeta lika obyråkratiskt som tidigare,
ingen fast organisation, utan mellan träffarna en ledningsgrupp där de olika finnbygderna på
vårkonferensen kan utse och förändra sin representation”. Ledord i tidiga dokument är alltid
samverkan och nätverk.
Man kan lätt konstatera att Finnsam har hunnit och lyckats med mycket sedan starten. Det mesta
just så som det tänktes i de ursprungliga intentionerna, med konferenser i olika områden,
bokutgivningar, databasen. Men när vi nu gör en genomgripande översyn av stadgarna inklusive
ändamålsparagrafen efter 25 år kan det vara lämpligt att reflektera och ha en öppen diskussion om
var vi står idag och vilken inriktning vi ska ha i fortsättningen. Har meningen med Finnsam på
något sätt förändrats?
Framtiden:
Finnsam åldras. Många av dem som kom med för 20-25 år sedan är fortfarande drivande i arbetet
och de flesta av dem som tillkommit senare tillhör ungefär samma åldersgrupper. Man kan nog
konstatera att om utvecklingen fortsätter som nu blir det få kvar som ännu är aktiva om ytterligare
25 år. Hur kan vi göra de yngre intresserade? Vilka delar av det skogsfinska kan vi betona och
framhäva? Hur kan vi nå ut till generationer som tar till sig information på nya sätt?
Omvärldsförändringar och vår samverkan med omgivningen:
Mycket har hänt på 25 år, internet, globalisering, EU, migration m.m. I Norge blev skogfinnarna
erkända som en nationell minoritet 1998. I Sverige har den erkända minoriteten sverigefinnarna fått
en starkare ställning när många kommuner blivit finskt förvaltningsområde. Frågor om minoriteters
rättigheter, identitet och kulturella särdrag diskuteras mycket i samhället. Påverkas Finnsam av allt
detta? Öppnas nya möjligheter för Finnsam att ta plats? Vill vi ta plats i så fall? Ska vi i Sverige
söka mer samarbete med sverigefinnarna t.ex?
Finnsam kan ibland uppfattas som en övergripande paraplyorganisation för skogsfinska intressen
och vi får representera skogsfinnarna i olika sammanhang. Vill vi mer medvetet och uttalat ha en
sådan roll? Eller ska vi snarare vara mer tydliga med att vi ”bara” är ett nördigt nätverk för
forskning och information?
I den snävare skogsfinska omgivningen finns många andra organisationer, vissa både äldre och
större än Finnsam. De har oftast ett annat, mer lokalt perspektiv och syfte, men kan ibland
överlappa med Finnsams verksamhet. En vanlig uppfattning verkar vara att intresset för Finnsam
från de traditionellt starkaste och mest levande finnbygderna är förhållandevis svagt. Kan något
göras för att stärka samverkan?
Verksamhet och organisation:
Konferenserna:
En stor del av Finnsams verksamhet är de 2-3 årliga konferenserna. Det förutsattes från början att
det praktiska arbetet med konferenserna skulle skötas av lokala företrädare och föreningar. Så har
det nog också i huvudsak bedrivits, men initiativ och planering kommer ofta från Finnsam centralt.
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Vissa konferenser har till stor del organiserats av medlemmar i Finnsams ledningsgrupp. Behöver
något ändras eller förtydligas i arbetet med konferenserna?
Ska vi utveckla och lägga mer krut på några andra delar av verksamheten än konferenserna?
Ledningsgruppen:
I olika dokument sägs att ledningsgruppen består av representanter för de olika finnbygderna. Men
ledningsgruppen består inte av representanter som är utsedda av lokala finnbygder, utan de väljs på
årsmöte med hela Finnsam, på samma sätt som en normal styrelse. Behöver något förtydligas eller
ändras här? Bör det vara ett krav att alla finnbygder är representerade i ledningsgruppen
(styrelsen)? Eller borde man inrätta ett särskilt representantskap vid sidan om en styrelse, där
styrelsen på vanligt sätt skulle bestå av föreningens mest ledande, drivande och kompetenta krafter,
även om de råkar komma från samma område? Kanske en mindre styrelse (alt. VU?) som möts
oftare, och som ibland, t.ex. vid konferenserna, har gemensamma möten med representantgruppen?
Bör ovan nämnda finnskogsområden definieras tydligare med gränser på karta? Detta kan delvis
hänga delvis samman med frågan om representantskapets betydelse. Om representanterna (som nu)
inte har så formell ställning kanske samarbete över överlappande gränsområden underlättas?
Ekonomi
I tidiga dokument betonas vikten av liten ekonomi och administration, och att var och en, inklusive
ledningsgruppen, ska stå för sina egna kostnader. Detta har medfört många diskussioner om
ekonomiska detaljfrågor, och de tidiga besluten har i verkligheten inte alltid följts. Det har också
visat sig möjligt att få viktiga bidrag till finansiering av konferenser från kommuner och näringsliv,
vilket har möjliggjort kostnadstäckning och därmed deltagande av ledamöter som annars inte
skulle ha haft möjlighet. Är detta bra för Finnsams verksamhet i stort och bör tillåtas, eller bör vi
istället återgå till tillämpning av nuvarande regler?
Finnsam har bidragit till kontakter mellan forskare och regioner och på så vis lyckats i att skapa och
upprätthålla nätverk. Samtidigt har vi kanske blivit mer av en ”fast organisation” än ursprungligen
tänkt. Vi är t.ex. en registrerad förening och som sådan underställd lagar om bokföring, skatter
m.m. Är det bra eller dåligt med tanke på vårt syfte och de utmaningar vi har att möta i framtiden?
Finns något alternativ?
Undrar
Stadgegruppen
Jan-Erik Björk, Tor Eriksson, Tord Eriksson och Lena Gribing
Vi vill ge er medlemmar tillfälle att redan nu lämna synpunkter på viktiga frågor för ett framtida
FINNSAM! Se nästra sida! Avsikten är att sedan på höstkonferensen i Stöde diskutera frågorna
vidare i en bredare och djupare diskussion. Och slutligen låta årsmötetet vårern 2017 anta de nya
stadgarna.

-oUtdrag ur stadgarna:
”
2 Ändamål
FINNSAM är en ideell samverkansorganisation med nätverksstruktur för de som arbetar med och har
intresse av den skogsfinska kulturen. FINNSAM ska gällande den skogsfinska kulturen
· stödja arbetet med att bevara, dokumentera och levandegöra
· sprida kunskap, informera och inspirera
· främja samverkan mellan enskilda personer, föreningar och institutioner
Verksamheten ska vara fristående från andra organisationer och vara partipolitiskt obunden.
”
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Frågor att besvara
Vad är bra? Vad är mindre bra? Vad vill vi? Vad vill vi inte?
1

Ändamål/syfte med FINNSAM

2

Rekrytering, nya målgrupper

3

Nya samverkansformer

4

Konferenser

5

Ledningsgrupp

6

Ekonomi

7

Nätverk

8

Övrigt

Skicka dina synpunkter till någon i stadgegruppen, innan höstmötet i Stöde i början av
september!

