Medlemsavgiften i FINNSAM är sedan 2010:

för enskild person
100 kronor per år

för institutioner, föreningar etc.
300 kronor per år
I medlemskapet ingår:

medlemsbladet ”FINNSAM-information” som utkommer
fyra gånger per år. Här kan man ta del av aktuella
rapporter, protokoll, nyheter och konferensinbjudningar.

möjlighet att medverka vid våra sammankomster och i
våra samarbetsprojekt.
Avgiften betalas i

Sverige till plusgirokonto
646 27 77-1

Norge till konto i Sparebanken 1 Øst 1822.63.73213
Skriv betalningsmottagare FINNSAM!
Glöm inte att ange avsändare, adress och e-post!
Uppge gärna även telefonnummer, så vi vid behov kan nå
dig snabbt.

Om du har frågor kring medlemskapet, kontakta kassören
Sverige:
Anette Norberg, Västra Vargträsk 13, 921 92 Lycksele
anette@vargtrask.one, +46 7676 2015
Norge:
Mary Tangen, Nordholtvegen 34, 2429 Tørberget.
marygtangen@hotmail.com, +47 906 313 84

Mer information om FINNSAM, den skogsfinska kulturen,
aktuella konferenser samt projekt och annat, återfinns på vår
webbplats www.finnsam.org och på Facebook: FINNSAM.

www.finnsam.org

… för dig som är intresserad av
skogsfinsk kultur och historia ...

www.finnsam.org

Under slutet av 1500-talet började en spännande tid i
Skandinaviens historia. Hit kom då skogsfinnar med ursprung i
första hand från Savolax. Deras avsikt var att bli nybyggare och
de letade därför efter en lämplig plats att slå sig ner på; med god
tillgång på granskog. Där ville de bedriva sitt storskaliga
svedjande och odla sin särskilda svedjeråg. Efter hand övergick de
alltmer till åkerbruk. De livnärde sig även på boskapsskötsel, jakt
och fiske.

FINNSAM – Finnbygder i samverkan, som bildades 1992, är
ett nätverk för alla som har intresse av skogsfinnarna. I Sverige
är skogsfinnarna en historisk del av den nationella minoriteten
sverigefinnar. I Norge är skogsfinnarna egen nationell
minoritet. Såväl enskilda som föreningar eller institutioner kan
bli medlemmar.
Årligen anordnar FINNSAM en vår- och en höstkonferens, där
de olika finnskogsområdena i Sverige och Norge är värdar.
Konferenserna belyser olika aspekter på skogsfinsk kultur.
Deltagarna får dessutom lära känna ett nytt område. Vanligtvis
anordnas årligen även en vinterkonferens med arkiv- eller
ämnestema. Alla konferensrapporter finns på hemsidan.

Svedjebränning: Illustration Elisabeth Nyman
Inflyttningen från Finland avtog efter hand och upphörde vid
1600-talets mitt. Vid århundradets slut hade skogsfinnarna
koloniserat stora delar av skogsmarkerna i Sverige och Norge,
från Gästrikland i öster till Telemark i väster, från Tiveden i söder
till södra Lappmarken i norr.
Miljoner norrmän och svenskar är idag ättlingar till dessa
skogsfinnar. Den skogsfinska kulturen har lämnat spår till vår tid i
form av rökstugor, bastur, rior, ortnamn, mattraditioner, sägner
m.m i våra olika finnskogsområden.

Fältstudier vid en FINNSAM-konferens. Foto: Seppo Remes
Sedan starten 1992 har FINNSAM bl.a. åstadkommit
 Skogsfinsk bibliografi
 Inventering av byggnader med skogsfinskt ursprung
 Utgivning av böckerna:
Det skogsfinska kulturarvet
Segerstedts samling
 Innehållet i boken Skogsfinska släktnamn i Skandinavien
 Häftet Skogsfinnarna i Skandinavien på sex språk.

