Ovanstående frimärken utgavs i en serie 1938 för att
uppmärksamma 300-årsminnet av kolonin Nya Sverige

Välkommen till FINNSAM:s vinterkonferens i Göteborg 8-10 mars 2019!
För första gången äger FINNSAM:s vinterkonferens rum på Sveriges framsida Göteborg. Vid
Västerhavet träffas vi för att ägna oss åt skogsfinnarna som for till Nya Sverige. Nya Sverige
grundades som svensk koloni 1638. Kolonin låg vid Nordamerikas östkust i de nuvarande
amerikanska delstaterna Delaware, Pennsylvania, New Jersey och Maryland. År 2012 ägde ett
forskarseminarium rum i Philadelphia om skogsfinnarna i området. Nu spinner vi vidare på det med
hjälp av bland annat FINNSAM:s egna forskare och spännande föredrag.
Comfort Hotell Göteborg blir samlingsplats för konferensen. Hotellet är beläget på Skeppsbroplatsen
med stans bästa utsikt över Göta älv. Från centralstation är det bara tio minuters promenad, vilket gör
att färdsättet tåg rekommenderas till Göteborg. Särskilt som stora vägarbeten i centrala stan kan
försvåra bilresor i centrum under den närmaste tiden. Vi besöker Stenpiren med Delawaremonumentet. Konferensen sker i samarbete med bl.a Finlands honorära generalkonsulat i Göteborg
och finskt förvaltningsområde Göteborgs stad.
I arbetsgruppen för konferensen ingår Jan Myhrvold, Maud Wedin, Jan-Erik Björk och Monika Öhrn
med Tor Eriksson som konferensvärd och samordnare. Tors kontaktuppgifter är: Västra Nobelgatan
22, 703 55 Örebro. Telefon 019-14 05 08, alt. 070-823 44 25.
E-post: hummelgruvan1970@gmail.com

Ur det preliminära programmet
Fredagen 8 mars
18.00
Registrering och inkvartering på Comfort Hotell Göteborg vid Skeppsbroplatsen.
19.00
Comfort Hotell Göteborg serverar middag och Finlands honorära generalkonsul Heli
van der Valk inviger konferensen.
Lördagen 9 mars
Frukost på hotellet.
Vi går ut på Stenpiren för att se Delaware-monumentet. Härifrån får vi även en fin blick
mot Ramberget på andra sidan Göta älv.
Resten av för- och eftermiddagen blir det föredrag i konferenslokalen, med paus för
lunch och fika
17.00
Tid för ombyte inför kvällens samvaro!
17.30
Promenad eller spårvagn till Skansen Kronan, där vi äter middag.
18.00
Visning av Skansen Kronan, en befästning som byggdes för Göteborgs försvar.
19.00
Middagen serveras med efterrätt. Maria Balaban och Kalle Kinnunen presenterar
finskt förvaltningsområde Göteborgs stad.
20.00
Till kaffet lyssnar vi till levande finsk musik.
21.00
Återtåg till hotellet på Skeppsbroplatsen.
Söndagen 10 mars
Frukost på hotellet.
Fortsatta föredrag i konferenslokalen
13.00
Lunch och sedan avfärd från Göteborg.

Mer information kommer under vintern liksom anmälningsblankett och prisuppgifter.

