Finnsamkonferens i Norra och Södra Finnskoga
30 augusti – 1 september 2019

Finngården Kallstan, Rikkenberget

Vandrarhemmet vid Långbergets Sporthotell

Nedanstående program är att se som en grovskiss till kommande Finnsamkonferens i Norra
och Södra Finnskoga. Vi kommer att bo vid Långbergets Sporthotell, företrädesvis i två
vandrarhem som vardera har 12 rum med en våningssäng i varje. Det är enkelt boende med
gemensam dusch och toalett och möjlighet till självhushåll. Utöver vandrarhemmen är platser
bokade i stugor på området och några rum på hotellet om någon önskar lite bekvämare
boende. Anmälningslista med pris och betalningsuppgifter kommer att publiceras på
hemsidan och i FINNSAM-infos juni-nummer.
Under konferensen kommer även den skogsfinska bibliografin via Internet att presenteras.

Fredag 30/8
12.00 - 14.00 Samling och lunch i Halvarsstugan Båtstad, Norra Finnskoga, (Det kan bli
trångt så det är bra om man sprider ut det lite)
Introduktion till konferensen. Bosse Hansson och Niclas Persson berättar om Norra och Södra
Finnskoga.
Utflykt i egna bilar till Aspberget: Resterna av torpen Jossela och Nikkela. I Nikkela bodde
den siste finsktalande i Nordvärmland, Erik Josefsson HakkarainenI Aspberget finns också
några barngravar.
Till Uggelheden, Örjan Olsson berättar om byn och om sin bok ”Uggliboka”.
Kaffe – Eventuellt medhavd.
Till Långberget ca 19.00 för inkvartering och kvällsmat. Kanske Britt-Karin Larsson kan
berätta om sitt skrivande vid ett enkelt samkväm senare.

Lördag 31/8
Frukost Långberget
Bussresa till Finngården Kallstan, Rikkenberget
Föreläsning av Dan Jonsson om gården och Hbf. Rikkenberget
Kaffe
Korset i Röjden, Besök hos Britt-Marie Röjder i hennes Hantverksbod där hon kan berätta om
förfädernas kamp med Poltergeisterna i Välgunaho. Promenad till resterna av spökplatsen,
(för de som orkar) Kanske Tolgravsstenen?
På väg mot Skråckarberget passeras Ivana, Kindsjön med gruvan Ridaho och socknens
centrum Bograngen. (Inget stopp, men kanske någon berättar mer om Ivana-Julia)
Lunch, Motti o fläsk på Finngården Tomta, Skråckarberget.
Kåseri om typisk skogfinsk mat av Inga-Greta Lindblom.

Information av Hembygdsföreningen, rundvandring på gården
Till Järpliden, en av de största finnbyarna i S.Finnskoga. Vi ser huset där Kalle Jularbos Elin
bodde. Kanske vi blir guidade av Ann-Katrin Järåsen och Berit Högman. Och
förhoppningsvis får vi lyssna till lite dragspelsmusik i Jularbos anda.
Middag Långberget
Underhållning av Torleif Styffe med vänner

Söndag 1/9
Frukost Långberget
Föreläsningar:
Gabriel Bladh: Professor i kulturgeografi vid Karlstads Universitet
Monica Björklund: Byggnadsantikvarie vid Torsby Finnskogscentrum
Birgitta Elfström: Projektledare för ”Finnskogen som Världsarv”.
Jan Myhrvold: Ordförande i norska avd av SVFF, Skogfinsk genealogi,
Finnsams medlemsmöte
Avslutning
Lunch
Överkurs: Besök Pilgrimstapeten, med filmvisning och fika vid Utmarksmuséet.
Dalby Hembygdsgård
Övergripande tema: Utveckling av Finnskogen i Torsby kommun under 4 sekler.

