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FINNSAM 
Organisationen FINNSAM startades 1992 för att underlätta samarbete, forskning och samordning av 
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På det sättet får FINNSAM-medlemmarna stifta bekantskap med olika finnskogsområden i Sverige eller 
Norge. Vanligen arrangeras årligen även en vinterkonferens med arkiv- eller ämnestema. Regelbundet 
skickas medlemsbladet FINNSAM-info med aktuella rapporter, protokoll och nyheter. 

FINNSAM håller också i olika projekt innefattande litteratur, byggnader, släktnamn, släktforskning och 
mycket annat. Mer information om FINNSAM hittar du på www.finnsam.org. 
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Meddelande från redaktören 

Årets höstkonferens gick av stapeln i Stöde finnmark i Medelpad i ett omväxlande väder. Det var kalla nätter 
och morgnar och varma dagar. En smärre chock för en sydlänning som lämnade ett tjugogradigt väder.  
 
Arrangörerna hälsade oss välkomna till en vacker bygd och ett späckat program. De mellannorrländska 
finnmarkerna är på många vis intressanta. Den skogsfinska kulturen gör sig påmind på olika sätt. Av 
byggnader i form av främst rior och bastur (linbastur) finns ett 20-tal. Under konferensen besökte vi några 
stycken. Även en del ugnsruiner finns; den kanske vackraste av dem alla i Kölsjön. Vi kunde lyssna till 
sakkunniga utlåtanden av Birger Nesholen. Ser man till de skogsfinska ortnamnen finns det gott om 
vittnesbörd. Maud Wedin har kartlagt dem och har publicerat en CD för några år sedan. Den förtecknar 
främst ortnamn med naturformationer, odlingsförhållanden etc. Men den för mig kanske intressantaste delen 
av ortnamnen är de som innehåller rester av skogsfinska släktnamn. I Stöde socken finns möjliga 
släktortnamn som Taskinen, Karesänget, Kåckmomossen, Radeså, Kåckaho, Kämpatjärn, Kåckeraboningen 
och Pallamtjärn. Problemet är att alternativa tolkningar också kan föras fram. Måhända uppslag till vidare 
forskning? Det är känt att många finska familjer, lösfinnar mm drog söderut i strävan efter försörjning. Vi 
kan inte med säkerhet säga hur många som kom från Medelpad till finnmarkerna i Bergslagen och 
Värmland/Norge, men det är känt att några under 1600-talet drog ända till den svenska kolonin i Delaware.  
 
Nästa gång som FINNSAM-gänget träffas blir i februari på Sätra Brunn. Tema är bl.a. Carl Axel Gottlund. 
Redaktören är utomlands och kan inte delta, men hoppas på att många medlemmar och andra intresserade 
söker sig till kurorten i närheten av Sala.   
 
********* 
 
Innehållet i detta nummer: 
 

• Rapport från vårkonferensen i Ljusnarsberg, Margareta Tidman 
• Sammanträde med ledningsgruppen, protokoll Jan-Erik Björk 
• Resultatrapport FINNSAM, Anette Norberg 
• Medlemsmöte, protokoll Jan-Erik Björk 
• Rätten till skogsfinska släktnamn, Mats Jonsson 
• Vinterkonferensen i Sätra Brunn, Tor Eriksson 

 
 

Jan-Erik Björk 
 
redaktör 
 
Sjögrässtigen 4, SE-531 73  KÄLLBY 
tel: 0510-54 13 04, e-post janne.bjork1@telia.com 
 
 
 
Medlemsavgiften ska vara inbetald senast den 30 juni för att du ska få FINNSAM-info i obruten följd. Glöm inte att 
ange din mejladress. 

 
 
 

Den som vill ha FINNSAM-info via post ska meddela detta till Anette Norberg. 
 

mailto:janne.bjork1@telia.com
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FINNSAM:s vårkonferens i Ljusnarsberg 27-29 maj 2016. 

Fredag den 27 maj. 

Efter tilldelning av logi i stugor och vandrarhem på Klacken inleddes konferensen med att Bergvik Skog AB 
bjöd på lunch. Under denna berättade Torsten Persson som för dagen representerade bolaget att detta 
bildades 2004 efter förvärv av Stora Ensos och Korsnäs/ 

Billeruds skogsfastigheter. Varje år avverkas 6 miljoner kubikmeter medan 7,5 miljoner kubikmeter växer 
till. Bolaget har tre egna plantskolor och driver varje år upp 60 miljoner plantor. Man köper och säljer 
fastigheter samt upplåter arrende för jakt och vindkraft. Idag bedriver man även projekt med att etablera 
vindkraft i det egna markinnehavet.  

Vi tackade för lunchen och förflyttade oss därefter med egna bilar till Näset i Ljusnaren. Tor Eriksson 
berättade att det finns en grund och en jordkällare kvar ”någonstans” efter den första bosättningen. Tidigt på 
1600-talet kom de första invandrarna till området kring sjön Ljusnaren. Av ett visitationsprotokoll framgår 
att en Henrik Nilsson upptog platsen vid Ljusnaren. Mellan 1620-1640 bodde fyra finska familjer i området 
utan att inkräkta på varandra. Det påstås att Henrik Nilsson skulle vara anfader till första bosättarna vid 
Vintermossen, som hette Värrä, men Jan-Erik Björk varnade för att sprida uppgifter som saknar sakligt stöd 
i källorna.  

Näset i Ljusnaren 

Regnet hängde i luften medan vi fortsatte till Stjärnfors kaffestuga där kaffe och päronpaj med vaniljsås 
avnjöts. Sedan åkte bilkaravanen vidare till Vintermossen. Under paraplyer och regn berättade Leni Steen 
vars förfäder bott på platsen i flera generationer. På 1600-talet kom en finne som hette Värrä och byggde sig 
ett pörte. 1629 blev Vintermossen skattlagt för Henrik Henriksson Värre. Efterhand växte befolkningen och 
odlingsmarkerna utökades genom att man dikade ut närbelägna myrmarker. Bergsbruket fick också större 
behov av skog. 1860 delades Vintermossen i sex delar/gårdar. Idag bor fortfarande fyra familjer kvar, varav 
någon även bor här permanent. I ett av husen som bebotts av familjen Sundberg hade 16 barn växt upp! Så 
gick vi en liten promenad för att titta på en ria. Stockarna var märkta vilket tydde på att den troligen hade 
flyttats till platsen. Det fanns heller inga spår av bäråsar. Slutsats: Enligt Birger Nesholen kan byggnaden ha 
varit en trösklada, eftersom halva golvet var försett med golvbräder och intilliggande vägg bar spår av 
slitage som uppkommer efter att ”man slår av kärvar”. I en hage fanns rester efter en rökbastu som var tänkt 
att flyttas till Kopparberg, men det blev aldrig av. 
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Därefter var det dags att titta på Ljusnarsbergs kyrka som invigdes 1635. Mot slutet av 1600-talet hade 
befolkningen växt och dåvarande kyrkobyggnad blev för liten. Man utvidgade därför kyrkan genom att såga 
den mitt itu. Koret flyttades och man infogade ett tvärskepp varvid det i stället blev en korskyrka. På 
predikstolen står ett timglas som enligt biskop Johannes Rudbeckius skulle påminna församlingsborna om 
tiden och den egna döden. Under vårt besök läste prästkandidat Anna Katri Kuronen ur den finska bibeln 
som är skriven på tractura och tryckt i Stockholm 1642. Bibeln skänktes 1642 av dåvarande landshövdingen 
Carl Bonde. Någon undrade om det finns några finska släktnamn inskrivna i bibeln. Anna Katri bläddrade 
försiktigt efter att ha tagit på sig ”arkivvantar” men kunde inte finna några. Varje helg hölls predikan på 
både svenska och finska. 

Den finska bibeln i Ljusnarsbergs kyrka 

Sedan promenerade vi till tingshuset som var byggt 1640 och från början var en gruvstuga.  
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson beklagade att kommunstyrelsen inte längre får plats i 
den vackra tingssalen. Taket pryds av många illustrationer och deviser. Tingshuset 
byggnadsminnesförklarades så sent som 2014.  

Efter middag på Värdshuset Älgen återvände vi till Klacken och tog plats i konferenslokalen.  Maud Wedin 
informerade om FINNSAM – Finnbygder i samverkan. 

Så tog Martin Emmesjö, fastighetsekonom på Hällefors kommun vid och berättade om förra årets arbete vid 
Björskogsnäs som nu är ett statligt naturreservat i Grythyttans församling. Syftet var att bevara biologisk 
mångfald, skydda, återställa eller nyskapa värdefull natur och kulturmiljö.  Björskogsnäs var ursprungligen 
ett finskt nybygge och bebott sedan 1500-talet.  

Den restaurerade gården består av bostadshus och ekonomibyggnader i olika åldrar och skick. Under 2015 
renoverades bland annat bostadshuset i samband med en TV-inspelning ”Sommar med Ernst”. Sponsorer 
betalade för all färg, allt material, all el. Man borrade även för vatten och avlopp. Man var dock tvungen att 
”söka dispens för allt”. Men utan dispens växer mängder med guckusko på markerna! 

Nästa föredrag hölls av Kajsa Grebäck, Svenska Naturskyddsföreningen i Örebro län.  Hon berättade om en 
donation som föreningen fått av makarna Rolf och Anita Ahlkvist vilka skänkt Sörgården i Södra 
Rundberget till SNF. Sörgården var Rolfs föräldrahem som de hade drivit med stor omsorg. För att 
fastigheten inte skulle förvanskas utan i framtiden skötas efter deras tankar, överlät de den till SNF med 
vissa förbehåll. Förutom bostadshus ingick även en såg, smedja och stall. Idag är man på SNF inte klar över 
hur fastigheten ska förvaltas. Sälja husen? SNF tar hand om skogen? Ska skogen skötas av någon annan? 
Vad göra med rian?  
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Kajsa Grebäck berättar om Sörgården 

Nästa föreläsare var Elof Eriksson som berättade om Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening. 
Föreningen bildades 1924 och äger idag 14 hus. I det gamla sädesmagasinet byggt 1750 förvaras allt mellan 
brännvinspanna och urverket till den gamla klockan i tingshuset. I sädesmagasinet var tänkt att lagra säd vid 
dåliga tider. Maja Forsslund född 1878 och en av museets grundare samlade mängder med gamla 
bruksföremål.  

För att få tillträde till sädesmagasinet krävs tre olika nycklar länkade till en gemensam kedja. Fotomuseum 
med tillhörande ateljé, skomakar- och guldsmedsverkstad finns kvar på den ursprungliga platsen. 

 

Lördag den 28 maj. 

Lokalhistoriker Håkan Mossberg med ett förflutet inom bergshantering och skog, inledde med att berätta att 
när järnvägen skulle byggas mellan Ställdalen och Grängesberg kunde berörda bolag inte komma överens. 
Därför byggdes två parallella järnvägar! Vidare har Ljusnarsberg haft många namn och förslag har funnits 
om att ändra namnet till Kopparberg, men nu heter det Ljusnarsberg och inget annat.   

Vilka var de första som kom till Ljusnarsberg? 1545 förekommer namnet Lasse Björnsson och ”en Påvel 
som har en liten hytta”. För att få vattenkraft till driften av masugnen vid Salbo grävdes på 1680-talet en 
kanal från Märrtjärn till Salbo. Malmen från Salbogruvorna fraktades i pråmar över Salbosjön. När 
verksamheten avtog flyttades den till Stjärnfors. Sedan hittade Mårten Finne i Löa kopparmalm och då 
hoppades man att Nya Kopparberg skulle kunna byggas ut och jämföras med Stora Kopparberg. 1629 
skedde den första brytningen och smältningen. Det krävdes många arbetare och det bildades tre rotar. Den 
andra roten bestod av enbart finnar som bröt malmen. 1650-1660 var storhetstiden i Nya Kopparberg. I 
slutet av 1600-talet försämrades lönsamheten, men tack vare nya fyndigheter kunde brytningen fortsätta vid 
Finngruvorna. Dessa upptäcktes av Lisa Ersdotter 1695 och var en stor fyndighet av kopparmalm. Här 
byggdes bland annat en stånggång som var 1800 meter lång. Av alla byggnader finns idag inget kvar. Under 
1800-talet upphörde brytningen då malmen började ta slut. På en sluttning mot Olovsjön finns en gammal 
finnkyrkogård. 1629 skrev man till domkapitlet i Västerås med önskan om att få bygga en kyrka intill 
kyrkogården, men 1635 byggdes kyrkan på den plats där den står idag. Håkan Mossberg skickade runt en 
ask med olika mindre föremål som man hittat på kyrkogården med hjälp av metalldetektor.  

Lars-Olof Herou talade därefter om den skogsfinska kolonisationen i Ljusnarsbergs socken. På 1620-talet 
skedde en stor inflyttning av finnar, men får man tro det som står i Segerstedts samling om skogsfinnarna i 
Skandinavien, har det inte funnits några i Ljusnarsberg. Lars-Olof Herou presenterade följande bosättningar: 
Ljusnarn 1600, S Hörken/Hörkensnäs/Silkesberg 1607 och Vintermossen/N Hörken/Yxsjön 1620-talet.  
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Till Nya Kopparberget kom Mårten Finne från Norrbotten 1624, Jakob Urbansson ”ett malmletaröde” 1628, 
prosten Drivius från Arboga 1629, bergsmän från Falun 1630, Harald Olofsson förste bergmästare 1633. 
Kopparbrytningen tilltog 1632 och den nya kyrkan byggdes 1635. Under dessa år pågick samtidigt det 30-
åriga kriget 1618-1648.  

Nuvarande Mårtensård i Löa 
 

Finnarna som kom bar ofta namn efter karaktärer, djur och boplatser från sin hembygd. Följande släktnamn 
är specifika för Ljusnarsberg: Kantalainen, Kempainen, Kippari, Kukkoinen, Kääriäinen, Laakoinen, 
Pohjalainen, Puntainen, Rikken, Rompainen, Tupparainen och Värri.  

Finska ortnamn byggda på släktnamn: 
Guckutorpet/Kukkoinen. Kandla/Kantalainen. Kipptjärn/Kippari. Korpens/Korpolainen. 
Kämpåsen/Kemppainen. Lackens/Laakkoinen. Rippfallet/Ripatti. /Ronkafall/Ronkainen.  
Rumptorpet/Romppainen. Tasstorp/Tasainen. Tilkens/Tillikainen. 
Avslutningsvis påverkade Hannibalsfejden finnarna i området och omkring 300 stycken begav sig till den 
norska gränsen. Sju finns noterade som försvunna/rymda/stupade.  

Därefter tog Tor Eriksson vid och berättade om Maja Forsslunds uppteckningar. Han sjöng även en visa av 
Dan Andersson som han fick varma applåder för. Maja Forsslund hade under många år gjort uppteckningar 
av ortnamn i Ljusnarsberg. Av dessa hade Tor Eriksson gjort en sammanställning indelad efter fyra kriterier: 
Finska namn, namn som börjar på finn, namn som innehåller en finsk sedvänja eller tradition och namn som 
anknyter till någon finsk person genom t ex. en sägen.  

Jan-Erik Björk belyste därefter Ljusnarsberg som mellanstation. Rörlighet – migration kännetecknar 
människan. Flyttningsprocessen kan pågå flera årtionden och omfatta beslut, flyttning, anpassning och 
etablering. Vid varje flyttning upprepas dessa steg i processen. Orsaker till migration kan vara försörjning, 
flykt eller övrigt. När det gällde den skogsfinska migrationen var orsakerna flera. Brist på odlingsmark, 
arvsskiften, arbetsinvandring, desertörer, brottslingar, ”skattesmitare”, äventyrare och övriga. 

Beträffande Ljusnarsberg bosatte man sig kring stora sjöar med orörda marker. Men varifrån kom de? 
Österbotten, Rautalampi och Ruovesi. Inflyttningen till Sverige skedde till Hälsingland, Gästrikland, Arboga 
och Stockholm. Tittar man sedan på Sverige så sker en flyttning från öster till väster och som sammanstrålar 
i Ljusnarsberg. Här finns Lang Simon Klemetsen som kom till Stockholm, flyttade till Ljusnarsberg och 
vidare till Gräsmark 1630.  

Från Ljusnarsberg sker en förflyttning vidare till Grangärde, Malung, Dalby, Fryksände och Gräsmark. 
Kääriäinen till Bredsjön, Kymöinen och Romppainen till Avundsåsen 1650, Vilhuinen till Skråckarberget 
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1650 vilket styrkts genom en flyttattest utfärdad i Nya Kopparberg och Henrik Pålsson Siikainen i Södra 
Röjdåsen 1650. I Gräsmark förekommer namn som Karjalainen, Kiesin, Manninen, Moilainen, Sormuninen 
vilka namn även förekommer i Ljusnarsbergs källor. Hur spreds informationen mellan finnarna? Jan-Erik 
Björk gav exempel på jaktfärder, lösfinnar etc. Slutligen påpekade han att det är ytterst sällan man hittar i 
källorna varifrån de invandrande personerna kommer. 

Så blev det rundtur med Söne Buss från Kopparberg. Vi stannade vid badplatsen vid Norra Hörken och Leif 
Broman pekade ut Mårtens holme, känd för att vara begravningsplats för denne Mårten. Vi fortsatte till 
Sjöändan där det idag bor två bofasta familjer. Vi blev förevisade den äldsta boplatsen som låg mellan några 
rösen i en fårhage. Här har enligt Nils Holmdahl funnits flera rior och rökstugor, men av dessa finns inget 
kvar. Vi passerade sedan Silkesberg där Mårten Bengtsson ägnat sig åt olaga svedjebränning.  

Leif Broman informerar om Mårtens holme 

Mårtens holme förtjänar en egen redovisning: 
En lärarinna berättade på 60-talet för sina elever om holmen. Några pojkar tog sig dit och grävde fram tre 
ben. Mamman till en av pojkarna blev arg och gömde benen längst inne i en garderob. Tiden gick och efter 
25 år överlämnades benen till Nils Holmdahl. Efter många turer och datering har benen konstaterats vara 
människoben och från tiden 1300 – 1520 men med säkerhet medeltida från 1400-talet. Enligt Maja 
Forsslunds uppteckningar skall det finnas flera gravar på Mårtens holme. Finnarna använde kanske holmen 
för tillfällig förvaring av sina avlidna i väntan på vinterföre till kyrkan.  
 
Så kom vi fram till Rikkenstorp som ägs och bebos av familjen Nils och Héléne Holmdahl. Vi drack kaffe i 
den gamla ladugården som var trevligt inredd med bilder och information om Rikkenstorp med mera. 
Héléne hade bakat rieska, ett bröd på enbart rågmjöl, salt och vatten. Mycket gott! Vi vandrade därefter runt 
i gårdens omgivningar; tittade i museet, hälsade på korna och fåren, tittade på rökstugan, några fyrkantiga 
gropar invid sjön och njöt av det vackra vädret. Men vad var det för gropar? Hur och varför hade de kommit 
till? Ingen visste men många gissade på allt från skyttegravar till?? 

”Hemma hos” paret Holmdahl 
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Vi vände sedan tillbaka mot Klacken och passerade Sormamossen där det en gång i tiden skulle ha inträffat 
två mord. Den sist mördade blev begravd på den gamla finnkyrkogården vid Olovsjön den 14 juli 1635. Vi 
kom fram till Hörksnäs som numera är en hästgård. Diskussion följde om vem som bodde här först: Lasse 
Jönsson 1607 eller? Lars-Olof Herou kommenterade att han ändrat sig och att Lasse Jönsson inte var förste 
bosättare i Hörksnäs. Nils Holmdahl framhöll det vara viktigt att hålla sig till källor och fakta. Inte använda 
ord som troligen, kan vara, eventuellt osv. Flera instämde i att om man följer fakta blir man inte ifrågasatt. 
Annars kan man t o m bli hotad till livet!! uppgav Nils Holmdahl. Hur som helst hade vi under dagen fått se 
de äldsta bosättningarna Sjöändan, Silkesberget, Rikkenstorp och Hörksnäs. 

På vägen hem hann vi också med att titta på en restaurerad bastu vid Örtjärn. Den låg fint inbäddad bland 
liljekonvaljer och skogsnäva. Strax intill hittade Seppo Remes en gammal smedja med blåsbälg kvar. 

Dagens sista föreläsare var Nina Hedenius från Östra Löa som bland annat gjort filmen ”Gubben i stugan”  
om Ragnar Fredriksson på Kestina. Nina hade träffat honom i samband med att hon gjorde filmen ”Anna på 
Ljungåsen”. Därefter dröjde det 20 år innan hon skrev manus till filmen ”Gubben i stugan”. Det tog henne 
nästan 2,5 år att producera filmen och allt gjorde hon själv. På ett nästan lyriskt sätt berättade hon om arbetet 
med filmen. Innan hon ”släppte” filmen bad hon Ragnar att se den. Efter en del övertalning tittade han på 
den och sa efteråt: ”Men det var ju så det var!”. Då kände Nina Hedenius att hon lyckats med filmen.  

Kvällen avslutades med en inbjudan till spa av Klackens ägare Jim Hoppe, vilket hörsammades av några 
stycken hugade deltagare. 

Söndag den 29 maj. 

Tor Eriksson inledde dagen med att berätta om Maja Forsslund, född och uppvuxen i Kopparberg. Hennes 
far var grosshandlare från Filipstad. Maja verkade för kvinnlig rösträtt, startade ett folkbildningsbibliotek 
och hjälpte kvinnor att få studera. Under 17 år besökte hon äldre personer i bygden för att göra 
folkminnesuppteckningar. Hon skrev ner allt för hand. Som tack fick den/de intervjuade karameller. Hon 
önskade också bevara gamla föremål. Om vederbörande saknade arvingar uppmuntrades de att skänka till 
museet. Inte alltid mot kvitto. Hennes arbete finns bevarat genom dels museet som hon grundade 1924 och 
dels alla nedteckningar/brev som finns arkiverade på bland annat Institutet för språk och folkminnen i 
Uppsala. Hon var enkel och anspråkslös. Tor Eriksson läste upp valda delar från hennes uppteckningar som 
bland annat handlade om hur det var att bo i rökstuga, hur man torkade rågen, hässjade, tröskade, lagade 
nävgröt. Maja Forsslund levde under åren 1878-1967. 

Maja Forsslund porträtteras. 

Därefter avhölls FINNSAM:s sedvanliga årsmöte som redovisas i särskilt protokoll. 
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Efter lunch var det dags för överkurs. Färden gick till Östra Löa där Mårten Finne bosatte sig efter att ha 
hittat kopparmalm 1624. Som betalning för sin upptäckt fick han två tunnor säd i hittelön av bergslaget. Lars 
Larsson, som hälsade oss välkommen var 14:e generation som idag bor kvar på gården Mårtensgård. Av 
Mårten Finnes första bosättning finns inget kvar. På gården står en byggnad, okänt hur gammal som har 
använts som mejeri. Där tillverkades smör som bland annat exporterades till England efter att det försetts 
med en för gården särskild stämpel. Lars Larsson önskar sig en så kallad vandring som har funnits tidigare 
och som drev smörtillverkningen. I strandkanten av Sörsjön står tre mycket stora gamla pilar som vi alla 
blev intresserade av.   

Sista anhalten var en ”mystisk ria” i Västra Löa som låg vid stranden av Norrsjön. Det berättas att någon på 
40-talet tänkte bygga en sommarstuga men inte beviljades bygglov. Av de stockar som man använt var 
många rödfärgade både på ut- och insidan. Det fanns även skjutluckor och uttag för bäråsar, vilket enligt 
Birger Nesholen ändå avslöjar att huset har varit en ria. 

Den mystiska rian 

Överkursen avslutades på Perssons Magasin med kaffe och morotskaka.  

Som mest hade konferensen samlat 65 personer från Norge, Sverige och Finland. Tor Eriksson hade 
organiserat en mycket innehållsrik och givande konferens och avtackades med en varm applåd. Han fick 
även en bokgåva: ”Vilka var och är skogsfinnarna? – Stig Welinders senaste verk. De andra medverkande 
förärades det senaste numret av ”Finnmarken förr och nu” eller någon annan lämplig skrift. FINNSAM 
tackar även sina bidragsgivare: Sparbanksstiftelsen Bergslagen, Bergvik Skog, Länsstyrelsen i Örebro län 
och Region Örebro län. 

Slutligen tack alla föreläsare och deltagare som delade med sig av sina stora kunskaper om skogsfinsk 
invandring. 

 

Margareta Tidman 

 

 

samtliga foton tagna av Jan-Erik Björk 
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Sammanträde med ledningsgruppen för FINNSAM 

Datum: 2 september 2016 

Plats: Huberget, Stöde  

Närvarande: Jan-Erik Björk, Tor Eriksson, Tord Eriksson, Eva Jernqvist, Maarit Kaalela-Brundin, Birger 
Nesholen, Kjell Nordqvist, Kenneth Norrgrann, Maud Wedin och Maths Östberg. 

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 Tor Eriksson. 
 
5 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
6 Ekonomisk rapport 
Kassören Anette Norberg hade sammanställt en ekonomisk rapport. Denna presenterades för 
ledningsgruppen. Nästan alla som inte betalat medlemsavgifter har fått en påminnelse och har många har 
betalat även för utebliven betalning för 2015. Det återstår några obetalda, så efter konferensen kommer de 
som inte betalat att få ett meddelande om att de kommer att strykas ur medlemsregistret. 
Färre får FINNSAM-info per post och endast i svartvitt, vilket har minskat kostnaderna väsentligt. 
I detta ingår inte norska medlemsavgifter. 1 900 norska kronor har kommit in. 
 
Anette pekade på några saker som måste hanteras för framtiden: 
a) Det är en del oklarheter med de norska betalningarna. Betalningar  
till bankkonton tappar ibland bort meddelanden så betalningar kan sakna  
avsändare. Behöver tas med i nästa FINNSAM-info. 
b) Det är dags att stänga det gamla norska kontot, då det nya är igång. 
c) Ofta saknas mejladress vid nya medlemmar. Detta bör påtalas i något sammanhang. 
 
7 Medlemsläge och FINNSAM-info. 
Många har betalat in medlemsavgiften efter påstötning. Och läget ser nu betydligt bättre ut; se ovan. Sista 
betalningsdag för medlemsavgiften fastställdes till den 30 april aktuellt år. Detta skulle anslås i FINNSAM-
info. 
 
8 Enkät om FINNSAM:s framtid 
Frågan om FINNSAM:s framtid har behandlats vid flera tillfällen under senare tid, senast vid 
vårkonferensen i Ljusnarsberg. Ledningsgruppen beslutade om en enkät och denna lades ut i senaste 
FINNSAM-info. Två svar har inkommit under sommaren. Svaren gicks igenom. Många bra synpunkter  
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Tord Eriksson kommenterade den fortsatta behandlingen av frågan. Planeringen är att frågan kommer att bli 
rejält behandlad vid vinterkonferensen i Sätra brunn 2017. 
 
9 Kommande konferenser  

a) Vinterkonferens 2017 på Sätra brunn. Denna kommer att gå av stapeln den 24-26 februari och ingår 
som en del i projektet Finland 100 år. Tema är Gottlund och skogsfinnarnas historiska betydelse 
idag. Inbjudan kommer i FINNSAM-info nr 4. 

b) Vårkonferens 2017 i Södra Trysil. Birger Nesholen berättade kortfattat om planering och upplägg. 
Planeringsgruppen har höga ambitioner. Det är möjligt att den finske ambassadören kommer att delta 
vid något tillfälle. I övrigt står på programmet utflykter och föredrag. 

c) Höstkonferens 2017 i Los/Orsa. Eva Jernqvist kommenterade kortfattat planering och upplägg. Den 
genomförs under tiden 1-3 september och har ett tydligt Gottlundtema. Även denna konferens ska 
ses som en del i Projektet Finland 100 år. På programmet står bl.a. vandringar i området och 
släktforskning.  

d) Vinterkonferens 2018 i Läppe. Konferensen kommer att ha pågående forskning och aktuella projekt 
som tema. Preliminärt kan det bli samling i mars.  

e) Vårkonferens i Kilsbergen 2018. Konferensen arrangeras under tiden 25-27 maj. Förläggning sker i 
Ånnaboda friluftsanläggning. Skogsområdet Kilsbergen står i centrum med föredrag och utfärder. 
Under konferensen presenteras en forskning om skogsfinsk bosättning i området. 

f) Höstkonferens 2018. Flera idéer kom upp på bordet; bl.a. södra Finnskoga och Ångermanland. Plats 
och innehåll bör vidareutvecklas innan ledningsgruppen fattar definitivt beslut. 

 
10 Släktforskardagar i Umeå 
Tord Eriksson presenterade FINNSAM:s engagemang på Släktforskardagarna. I sin helhet mycket lyckat. 
FINNSAM:s monter var bemannad med 8 personer. Man sålde böcker mm. Ca 3 000 besökare beräknades 
ha deltagit under dagarna. Mauds föredrag rönte stort intresse. Andra punkter på programmet var forskning i 
finska arkiv. En mer utförlig rapport lämnas i FINNSAM-info nr 4.  
 
11 FINNSAM:s Webbsida 
Eva Jernqvist informerade om att arbetet fortskrider med någon försening. Det initiala skedet är 
grundläggande och mycket viktigt för det fortsatta arbetet.  
 
12 Finland 100 år 2017 
År 2017 fyller det självständiga Finland hundra år. Jubileumsåret är synligt under hela året, i hela Finland 
och utomlands. Temat för jubileumsåret är tillsammans. I enlighet med det skapas och firas året som ett 
samarbete mellan finländare och landets vänner. 

I detta stora jubileum deltar FINNSAM med minst två projekt; se ovan. FINNSAM har fått avslag på 
ansökan om bidrag till informationsmaterial och film. 
 
13 Arkivet 
Lena Gribing som ansvarig för arkivfrågorna var inte närvarande, varför ärendet bordlades. 
 
14 Nytryck av Segerstedts samling 
Tor Eriksson nämnde att boken är i det närmaste slutsåld. Ledningsgruppen diskuterade behovet av ett ev. 
nytryck. Mot detta ska ställas ev. nytryck av boken ”Det skogsfinska kulturarvet”. Beslutades att uppmana 
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författarna till de olika avsnitten att se över texter i syfte att bedöma om de behöver ändras. Avrapportering 
skulle ske vid Sätra brunn i februari nästa år. 
 
15 Rapporter 

a) Birger Nesholen informerade om den skogsfinska utställningen i Lusto. Den omfattar olika 
avdelningar: utställningar, föremålssamlingar, delar av familjen Sailos skulptursamlingar från 
Finnskogen och det skogsfinska idag. Utställningen avslutas den 8 januari 2017. Birger nämnde 
också att utställningen eventuellt kommer att lånas över till Norge. 

b) Inga övriga rapporter 
 
16 Övriga frågor 

a) Jan-Erik anmälde att han ville skiljas från sekreterarssysslan i ledningsgruppen. 
b) Diskuterades dagordning för söndagens medlemsmöte 
 

17 Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet. 
 
 
 
Jan-Erik Björk 
 
 
 
Maud Wedin    Maths Östberg 
 
 
 
 
 
 

 
Skogsfinsk utställning i Lusto 
 
Foton från Lusto museums hemsida 
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Medlemsmöte med FINNSAM:s medlemmar den 4 september 2016 

Närvarande ett 30-tal medlemmar. 

Plats: Stöde/Huberget 

1) Mötets öppnande 
 Mötet öppnades av ordföranden Maud Wedin, Falun. 
 
2 Val av mötesordförande 
Till ordförande för mötet valdes Maud Wedin, Falun.  
 
3) Val av mötessekreterare 
Till sekreterare för mötet utsågs Jan-Erik Björk, Källby. 
 
4) Justering av protokoll 
Förutom mötets ordförande Maud Wedin valdes Tor Eriksson att justera protokollet.  
 
5) Fastställande av dagordning 
Mötet fastställde dagordningen. 
 
6) Godkännande av kallelse 
Mötet godkände kallelsen. 
 
7) Ekonomisk rapport 
Kassören Anette Norberg kommenterade föreliggande resultatrapport. Hon nämnde att den ekonomiska ställningen är 
betydligt bättre än i fjol. Medlemsavgifterna har flutit in bra, även för 2014. Det betyder att resultatet per den 31 
augusti är ett plus på drygt 17 000 kr. (se även särskild resultatrapport i detta nummer av FINNSAM-info).  
 
8) Kommande konferenser 
A) Vinterkonferens 2017 med tema 
Tor Eriksson informerade kort om kommande vinterkonferens i Sätra brunn. Denna kommer att pågå under tiden 24-
26 februari och ingår som en del i projektet Finland 100 år. Tema är Gottlund och skogsfinnarnas betydelse idag. 
Inbjudan kommer i FINNSAM-info nr 4. Rapporten godkändes. 
 
B) Vårkonferens 2017 i södra Trysil 
Maud Wedin nämnde att planeringen pågår för fullt. Enligt Bo Hansson är engagemanget stort och ambitionerna höga. 
Det är möjligt att den finske ambassadören kommer att delta vid något tillfälle under konferensen. I övrigt står på 
programmet utflykter och föredrag. Rapporten godkändes. 
 
C) Höstkonferens 2017 i Los och Orsa finnmark  
Eva Jernqvist orienterade kortfattat om planeringen och innehållet i höstkonferensen. Den genomförs under tiden 1-3 
september och ska ses som en del i Projektet Finland 100 år. Den kommer att handla om släktnamn och 
släktforskning, lokalhistoria, Gottlund mm. Även utflykter i området. Rapporten godkändes. 
 

D) Vinterkonferens 2018 i Läppe med tema aktuell forskning 
Tor presenterade ledningsgruppens förslag om en konferens med aktuell forskning/pågående projekt etc. som tema. 
Flera medlemmar håller för närvarande på med sådana aktiviteter. Vidare planeras för ett besök i Julitas magasin med 
skogsfinska redskap. Bidrag kommer att sökas. Konferensen kan komma att arrangeras preliminärt den 9-11 mars. 
Rapporten godkändes. 
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E) Vårkonferens 2018 i Kilsbergen 
Tor informerade kort om konferensen som arrangeras under tiden 25-27 maj. Logi sker i Ånnaboda friluftsanläggning. 
Skogsområdet Kilsbergen, vilket omfattar delar av Västmanland, Närke och Värmland, står i centrum med föredrag 
och utfärder. Under konferensen presenteras en grundläggande forskning om skogsfinsk bosättning i området. 
Rapporten godkändes. 
 
9) Rapporter 
A) Släktforskardagarna i Umeå 2016 
Tema för dagarna var fjäll-skog-älvar-människor. Som brukligt hölls ett antal föredrag, bl.a. ett av Maud Wedin. Tord 
Eriksson informerade om verksamheten i FINNSAM:s monter. Vårt deltagande var i sin helhet mycket lyckat. Man 
sålde böcker mm. Andra punkter på programmet var forskning i finska arkiv. En mer utförlig rapport lämnas i 
FINNSAM-info nr 4.  
 
B) FINNSAM:s webbplats 
Eva Jernqvist informerade om att arbetet fortskrider enligt plan, dock med någon försening. Det initiala skedet är 
grundläggande och mycket viktigt för det fortsatta arbetet. Därför får detta ta den tid som krävs. 
 
C) Finland 100 år 
År 2017 fyller det självständiga Finland hundra år. Temat för jubileumsåret är tillsammans. I enlighet med 
det skapas och firas året som ett samarbete mellan finländare och landets vänner. Bl.a. firas detta i 
Kungsträdgården i augusti. Samverkan kommer att ske med finska ambassaden och finska föreningar. I detta 
stora jubileum deltar FINNSAM med minst två projekt; se ovan. FINNSAM har fått tillstånd att använda 
loggan ”Finland 100 år”. Tyvärr har FINNSAM fått avslag på ansökan om bidrag till informationsmaterial 
och film. 
 
D) Enkät om FINNSAM:s framtid 
Frågan om FINNSAM:s framtid har behandlats vid flera tillfällen, bl.a. vid konferensen i Ljusnarsberg. En enkät lades 
ut i senaste FINNSAM-info. Två svar har inkommit under sommaren. Många bra synpunkter har lämnats. Påmindes 
om enkäten.  
Tord Eriksson kommenterade den fortsatta behandlingen av frågan. Planeringen är att frågan kommer att bli rejält 
behandlad vid vinterkonferensen i Sätra brunn 2017. Förslag till nya stadgar kommer att behandlas på årsmötet i maj 
nästa år. Sista datum för synpunkter på enkäten är den 31 december 2016. 
 
E) Arkivet 
Ansvarig för arkivfrågan var inte närvarande, varför denna punkt utgick. 
 
F) Nytryck av Skogsfinska kulturarvet 
Maud framhöll att innehållet behöver revideras, sett mot bakgrund av den senaste forskningen. Även bildmaterialet 
behöver ses över. Bilagorna, särskilt om byggnadsbeståndet kräver revidering. Ledningsgruppen tänker sig en 
referensgrupp bestående av nybörjare, erfarna forskare etc. Artikelförfattare uppmanas att se över sina respektive 
artiklar i boken och lämna synpunkter till konferensen i Sätra brunn.  
 
10) Övriga frågor 

Följande frågor anmäldes. 

A) FINNSAM-info kommer att presenteras i en ny version, som gör det möjligt att skriva ut utan problem. 
B) Rutiner vid ändrad mejladress skulle tas in i FINNSAM-info. 
C) Information om föredrag om skogsfinsk kultur i Södertälje. 

 



17 
 
11) Mötets avslutande 
Ordföranden Maud Wedin avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 

Maud Wedin    Jan-Erik Björk 

ordförande    sekreterare 

 

Tor Eriksson 

justerare     

**************************************************************************

 

 

Släktnamnen härintill är hämtade från en militär längd över 
mantalet i Grythyttan-Hällefors år 1674. Skrivaren har 
noterat Top, Wijnick, Langine, Hocko och Kierie. Vad 
kan menas med dem?? Intresserade kan lämna sina 
synpunkter till redaktören.

 
Upprop om återtagande av skogsfinska släktnamn 
När skogsfinnarna slog sig ner på svenska sidan förlorade de i officiella sammanhang sina finska släktnamn. 
Jag tycker, att namnlagen borde medge, att sådana släktnamn kan återtas. Med hjälp av DNA-tekniken kan 
ju släkttillhörighet och därmed anknytning till att visst släktnamn idag styrkas på ett helt annat sätt än 
tidigare. Men i regeringens proposition till riksdagen om ny namnlag har detta inte observerats. Där medges 
återtagande av äldre släktnamn endast om det burits fyra generationer bakåt, räknat från sökandens föräldrar. 
Jag menar alltså, att denna tidsgräns borde upphävas eller att det ska finnas möjlighet till dispens. Det finns 
säkert fler än jag, som tycker, att skogsfinnarnas ättlingar borde få möjlighet att synliggöra sig på detta sätt, 
vare sig man funderar på att återta ett släktnamn för egen del eller ser det mer principiellt. Vid kontakt med 
justitiedepartementets handläggare i detta ärende har jag fått intrycket, att man är öppen för synpunkter. 
Därför önskar jag, att de som är intresserade av detta hör av sig så att vi kan fundera på hur man kan gå 
vidare och vem eller vilka vi kan uppvakta i ärendet.  

Bästa hälsningar 

Mats Jonsson, Uppsala 

018/46 85 49 
mats.stenhagen@hotmail.com 
 

mailto:mats.stenhagen@hotmail.com
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Boka in en helg på Sätra Brunn i februari! 

 

 

 

Vi firar Carl-Axel Gottlunds födelsedag tillsammans med nutidens sverigefinnar fredagen den 24 februari. 
Gottlund övernattade på Sätra Brunn under sin resa på väg till finnmarken år 1817, och han passerade 
kurorten på sin hemväg från Dalarna och Hälsingland. Sätra Brunn som med sina 300-åriga anor är belägen i 
Sala kommun i Västmanlands län är således en naturlig mötesplats när vi uppmärksammar 200-årsminnet av 
Gottlunds första resa på finnmarken. Eftersom Finland fyller 100 år som självständig nation år 2017 kommer 
även detta att ihågkommas. Konferensen börjar på eftermiddagen den 24 februari och varar till strax efter 
lunch på söndagen den 26 februari. Tema är ”Carl-Axel Gottlund och skogsfinnarnas historiska betydelse 
idag”. För den som vill finns det möjlighet att efter alla föredrag, diskussioner m.m. avsluta helgen med spa 
på kurorten Sätra Brunn. 

 
Mer information om föredrag, priser, firande m.m. kommer på hemsidan och i FINNSAM-Information nr 4, 
2016! 

Tor Eriksson m fl 
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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. Vissa konferenser har till stor del 
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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 vinterkonferensen i Sätra Brunn diskutera frågorna vidare i en bredare och djupare 
diskussion. Och slutligen låta årsmötet våren 2017 anta de nya stadgarna. 

Utdrag 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 vinterkonferensen i Sätra Brunn i februari 2017! 


