FINNSAM:s
vinterkonferens i Göteborg
8-10 mars 2019

Välkommen till FINNSAM:s vinterkonferens i
Göteborg 8-10 mars 2019!
För första gången äger FINNSAM:s vinterkonferens rum på Sveriges framsida. 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.

Praktisk information
Hotell och konferenslokal
Comfort Hotell Göteborg blir samlingsplats för
konferensen. Hotellet är beläget på Skeppsbroplatsen med stans bästa utsikt över Göta älv.
Hotellet är kontantfritt. Från centralstation är det
femton 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. Dessutom kostar en parkeringsplats för bil
nästan 200 kronor per dygn i hotellets garage.
Förtäring
I konferensavgiften ingår lunch och fika, som
serveras på Comfort hotell. Om du övernattar på
hotellet så ingår frukost i priset för logi. Fredagens
middag serveras på Comfort hotell. På lördag tar
vi en promenad eller spårvagnstur till Skansen
kronan, där det bjuds på middag med efterrätt
och finsk musik.
Arbetsgrupp
I arbetsgruppen för konferensen ingår Jan
Myhrvold, Maud Wedin, Jan-Erik Björk och
Monika Öhrn med Tor Eriksson som konferensvärd och samordnare.
Samarbetspartners
Konferensen sker i samarbete med Finlands
honorära generalkonsulat i Göteborg, finskt
förvaltningsområde Göteborgs stad och Götalands Kalevalaförening. Till konferensen har vi fått
bidrag från Riksföreningen Sverigekontakt, Kulturfonden för Sverige – Finland och Göteborgs stad.

Hur anmäler du dig?
Tryck på länken nedan så kommer du till ett
formulär där du kan anmäla dig. Formuläret finns
även på FINNSAM:s hemsida. Vill du ha hjälp
kontaktar du Tor Eriksson 019-14 05 08 eller
Monika Öhrn 0725-487297.

Anmäl dig
här!
Sista anmälningsdag är 17 februari 2019.

Konferensprogram fredag 8 mars
Preliminärt program för
konferensen
17.30 Registrering och
inkvartering
Konferensen hålls på Comfort
hotell vid Skeppsbroplatsen i
Göteborg.
18.30 Invigning
Finlands honorära generalkonsul
Heli van der Valk inviger
konferensen.

18.40 Presentation av FINNSAM
Monika Öhrn ger en kort
introduktion till skogsfinnarnas
historia. Hon berättar även om
FINNSAM och dess verksamhet.
19.10 Motiv runt nya Sverige
Tor Eriksson visar motiv kring
Nya Sverige, som de återges på
bland annat frimärken.
19.30 Middag
Comfort Hotell Göteborg
serverar middag, vilken avslutar
dagen.

Konferensprogram lördag 9 mars
7.30 Frukost på hotellet
8.30 Kolonins historia
Föredrag om kolonins historia i
svensk, engelsk och holländsk
ägo.

14.00 Källkritiska aspekter
Maud Wedin redovisar några
källkritiska aspekter på
tidigare forskning och litteratur
om skogsfinnarna i Nya Sverige.

9.15 Emigrationens orsaker
Jan-Erik Björk berättar om
skogsfinnarnas emigration till
Nya Sverige.

14.45 Berörda finnbygder
Jan-Erik Björk beskriver några
svenska finnbygder, som
berördes av emigrationen till
Nya Sverige.

10.00 Kaffe

15.30 Kaffe

10.30 Kulturmöten mellan
skogsfinnar och amerikaner
Stig Welinder berättar om ett
projekt som har bedrivits i Lund
kring kulturmötet mellan bland
annat skogsfinnar och
amerikaner.
11.15 Peter Stebbins Craigs
alster
Maud Wedin återger exempel
på forskaren Peter Stebbins
Craigs alster.
12.00 Arkiven i USA
En redogörelse av vad arkiven i
USA innehåller för uppgifter om
skogsfinnarna i Nya Sverige.
12.30 Lunch
I samband med lunchen gör vi
även ett kortare besök vid
Delaware-monumentet på
Stenpiren. Här blir Pether
Ribbefors vår ciceron.

16.00 Skogsfinska släkter i Nya
Sverige
Vi får lära känna några
skogsfinska släkter som for från
finska sidan, via Skandinavien till
Nya Sverige. Maud Wedin följer
släkten Minkkinen.
16.30 Släkten Mullika
Jan Myhrvold följer släkten
Mulikka på sin väg till Nya
Sverige.
17.30 Tid för ombyte inför
kvällens samvaro

Middag på Skansen Kronan
Om Skansen kronan
Skansen Kronan är en försvarsanläggning från
1600-talet som idag används som festlokal.
Skansen kronan ligger på ett berg 87 meter över
havet.
Hur tar vi oss dit?
Den som vill promenerar 1,4 kilometer och den
som vill tar spårvagn nr 1 till Prinsgatan ett par
hundra meter från Skansen Kronan.
18.30 middag
Middagen serveras med efterrätt. Kalle Kinnunen
och Marjaana Malm Nilsson presenterar finskt
förvaltningsområde Göteborgs stad.

Konferensprogram söndag 10 mars
8.00 Frukost på hotellet

10.30 Kaffe

9.00 Varvsparken
Till fots eller med spårvagn för
den som önskar tar vi oss till
Stigbergstorget och Gamla Varvsparken. Här finns flera spännande Nya Sverige-minnen, vilka
förevisas av Pether Ribbefors

11.00 Utbredning av
skogsfinnar
Jan Myhrvold och Maud
Wedin beskriver några skogsfinska bosättningar i Nya Sverige
utifrån den studieresa de gjorde
hösten 2012.

11.45 DNA som stöd
Jan Myhrvold visar till sist hur
folk med anor i Nya Sverige med
hjälp av DNA kan söka sina
rötter i Norden.
12.30 Konferensen avslutas
Vi äter lunch tillsammans på
hotellet.

Medverkande
Björk, Jan-Erik
Skribent med ett flertal artiklar om skogsfinnar
som for till Nya Sverige för i första hand tidskriften
”Finnmarken förr och nu”. Ersättare i FINNSAM:s
styrelse för region Tiveden, Källby

Valk, Heli van der
Honorär generalkonsul, Finlands honorära
generalkonsulat, Göteborg

Eriksson, Tor
Ledamot i FINNSAM:s styrelse för region
Bergslagen, Örebro

Wedin, Maud		
Filosofie doktor i kulturgeografi, ordförande i
FINNSAM och ledamot i FINNSAM:s styrelse för
region Mellannorrland, Falun

Kinnunen, Kalle
Programansvarig för sverigefinsk verksamhet i
Göteborgs stad

Welinder, Stig		
Professor emeritus i arkeologi vid
Mittuniversitetet i Härnösand, Bingsjö

Malm Nilsson, Marjaana
Processledare för finsk äldreomsorg i Göteborgs stad

Öhrn, Monika		
Redaktör för FINNSAM-Information, Göteborg

Myhrvold, Jan
Suppleant i FINNSAMs styrelse och ordförande för
norska sidan av Solör-Värmland Finnkulturförening.
Han är drivande inom det skogsfinska släktnamnsprojektet och aktiv inom projekt ”Skogsfinsk
geneologi”

För frågor inför konferensen, vänd er till:
Tor Eriksson
E-post: hummelgruvan1970@gmail.com
Adress: Västra Nobelgatan 22, 703 55 Örebro
Tel: 019 – 14 05 08, alt. 070 – 823 44 25

Ribbefors, Pether
Auktoriserad stadsguide i Göteborg

Vi tackar våra medarrangörer och bidragsgivare
för ert stöd till konferensen!

Konferensavgift
Konferensavgift inkluderar mat och boende. Följande avgifter är baserade på de bidrag
vi har fått hittills till konferensen, men vi hoppas på ytterligare något bidrag. När
samtliga anmälningar har inkommit till konferensen kommer vi att skicka ut uppgift
med rätt avgift till samtliga deltagare. Betala därför inte in några pengar nu för
konferensen!
Hela konferensen, tre dagar (inklusive logi i dubbelrum och frukost)

2000 kronor

Hela konferensen, tre dagar (exklusive logi och frukost)

1100 kronor

Hela konferensen, tre dagar (exklusive middag, logi och frukost)

800 kronor

Två dagar (fr-lö, inklusive logi i dubbelrum och frukost)

1250 kronor

Två dagar (fr-lö, exklusive logi i dubbelrum och frukost)

800 kronor

Två dagar (fr-lö, exklusive middag, logi och frukost)

500 kronor

Två dagar (lö-sö, inklusive logi i dubbelrum och frukost)

1350 kronor

Två dagar (lö-sö, exklusive logi och frukost)

900 kronor

Två dagar (lö-sö, exklusive middag, logi och frukost)

800 kronor

En dag (fr, inklusive middag)

300 kronor

En dag (fr, exklusive middag)

100 kronor

En dag (lö, inklusive middag)

550 kronor

En dag (lö, exklusive middag)

450 kronor

En dag (sö)

400 kronor

Tillägg för enkelrum

275 kronor/natt

Tillägg för bilparkering i garaget

195 kronor dygn

Välkomna!

