En finnplog, en fällekratta och en gryfsa på Sveriges Lantbruksmuseum i Julitas nya
basutställning Åker

Välkommen till FINNSAM:s vinterkonferens i
Läppe och Julita 9-11 mars 2018!
Nära gränsen mellan landskapen Närke och Södermanland, men på Södermanlandssidan ligger
det lilla samhället Läppe. Här anlade Karl IX en gång en masugn, vilken sedan länge är
försvunnen. Idag finns här Evangeliska frikyrkans anläggning Hjälmargården vackert belägen
vid Hjälmarens strand. På Hjälmargården är vi förlagda från fredagen den 9 mars till söndagen
den 11 mars. Temat för årets vinterkonferens är ”Forskning bland FINNSAM:s medlemmar”.
Förutom detta angelägna tema besöker vi även Nordiska museets samling av jordbruksredskap
på Julita gård under sakkunnig ledning. Det är då särskilt de skogsfinska föremålen vi är
intresserade av att stifta bekantskap med.
Under lördagens förmiddag besöker vi Julita som ligger halvannan mil öster om Läppe. När vi
återkommer från Julita väntar lunch och lite dansgymnastik innan vi bänkar oss i
konferenslokalen för seminarium. Seminarierna under lördagen och söndagen är indelade i fyra
block med olika rubriker. Från konferenslokalen har man en hänförande utsikt över den troligen
isbelagda Hjälmaren. Boendet är fördelat på så vis att de som beställer del i dubbelrum
huvudsakligen bor i stugor medan enkelrummen finns i ett större hus.
Givetvis är du lika välkommen även om du inte övernattar här eller ens är med under hela
konferensen. Du får helt enkelt välja det alternativ som passar dig bäst!

Preliminärt program
Fredagen 9 mars
17.00
Registrering och inkvartering på Hjälmargården i Läppe
18.00
Middagen serveras i Läppe
19.30
Tor Eriksson inviger och förklarar konferensens uppläggning. Sedan beskrivs
Hjälmaren i ord och bild
20.00
Maud Wedin bjuder till samkväm med visning av filmavsnitt från FINNSAM:s
pågående skogsfinska filmprojekt. Ingunn Holm orienterar oss kring norska
riksantikvariens intresse för dokumentation av skogsfinska kulturlämningar
Lördagen 10 mars
07.30
Frukost på Hjälmargården
08.30
Vi beger oss i egna bilar till Julita gård
09.00
Indelade i två grupper får grupp 1 under Per Larssons ledning lära känna de
skogsfinska föremålen i Nordiska museets lantbruksmagasin medan grupp 2 ser
den nya basutställningen ”Åker”. Grupp 2 får även ett föredrag om vilka växter
skogsfinnarna odlade – signerad Matti Leino
10.30
Kaffe med smörgås serveras i utställningshallen
11.00
Grupperna växlar plats, så att grupp 2 följer Per Larsson till lantbruksmagasinet
medan grupp 1 ser den nya basutställningen ”Åker" och hör Matti Leinos
föredrag
12.30
Vi återvänder till Läppe
13.00
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00

Lunch på Hjälmargården. Till kaffet talar Sirpa Lindelöf om Eskilstuna som
sverigefinsk stad
Anu Ritjärvi leder oss i dansgymnastik inför eftermiddagens program
Byggnadsskick
Birger Nesholen: Dokumentation av rökstugor i Norden
Tor Eriksson: Är pörten i Södermanland bostadshus eller linbastur?
Kaffetåren väntar!

16.45
17.00
17.30

Migration på finska och svenska sidan samt till Norge och Nya Sverige
Petri Minkkinen: Släkten Minkkinens historia i Finland och flytten över till den
svenska sidan av rikshalvan
En kort bensträckare
Maud Wedin: Släkten Minkkinens vidare öden inom den svenska rikshalvan
Jan Myhrvold: Skogsfinnarna som for till Nya Sverige

18.00
18.30

Paus före middagen
Middag i form av Hjälmargös serveras i matsalen

19.30

Leila Åsbäcken och Rauni Seppänen är värdinnor för samkvämet med
savolaxiskt mathantverk baserat på nationalrätten rågbröd. Vi bjuds även på
några bokpresentationer:
Britt Karin Larsen presenterar sina romaner från finnskogen, varav två stycken
har givits ut på svenska - ”Det vokser et tre i Mostamägg” och ”Himmelbjørnens
skog”

Seppo Remes beskriver hur han med hjälp av källor från finska arkiv har skrivit
släkten Remes krönika
Söndagen 11 mars
08.00
Frukost på Hjälmargården
09.00

10.00
10.30

Släktnamn i ortnamn
Jan-Erik Björk ger inledande exempel från olika håll på skogsfinska släktnamn
som återspeglas i ortnamn i Sverige och Norge. Sedan följer en diskussion
kring detta inför ett kommande projekt. I panelen ingår Lars-Olof Herou, Mats
Wahlberg, Maud Wedin, Jan-Erik Björk, Jan Myhrvold och Tuula Eskeland
Samtalsledare är Eva Jernqvist
Kaffe med dopp

11.30

Näringsliv, bosättningar och ekonomi
Stig Welinder: Näverflätning
Linda Blied: Vad digitalisering och överlägg av skogsfinska kartor kan berätta,
exemplet Naggen i Medelpad!
Jan-Erik Björk: De skogsfinska nybyggenas beskattning

12.00
12.30

Tor Eriksson leder sällskapet på en kort promenad ner till Hjälmaren
Lunch på Hjälmargården

13.30

I en panel sammanfattas konferensens olika teman med hjälp av publiken. Sedan
diskuterar paneldeltagarna hur den framtida forskningen kan se ut inom
FINNSAM. Publiken ges möjlighet att samtala med podiet om framtidens
forskning. I panelen sitter Jan-Erik Björk, Maud Wedin, Jan Myhrvold och Eva
Jernqvist. Samtalsledare är Ingunn Holm
Konferensen avslutas med kaffe

11.00

14.30

Arbetsgruppen för konferensen består av Tor Eriksson, Jan-Erik Björk, Maud Wedin och Leila
Åsbäcken. För konferensrapporten är Linda Blied skribent och Tor Eriksson fotograf med visst
bistånd av Seppo Remes.
Medverkande:
Björk, Jan-Erik
Blied, Linda
Eriksson, Tor
Eskeland, Tuula
Herou, Lars-Olof
Holm, Ingunn
Jernqvist, Eva
Larsen, Britt Karin
Larsson, Per
Leino, Matti
Lindelöf, Sirpa

Redaktör för FINNSAM-Information och ersättare i FINNSAM:s
styrelse för region Tiveden, Källby
Karttekniker, Åby
Ledamot i FINNSAM:s styrelse för region Bergslagen, Örebro
Lektor emerita, dr.art. Det Humanistiske Fakultet – Finsk Afdeling,
Københavns Universitet, Köpenhamn
Redaktör för tidskriften ”Finnmarken förr och nu”, ledamot i
FINNSAM:s valberedning, Ludvika
Arkeolog, Oslo
Ersättare i FINNSAM:s styrelse för region Gävle-Dala/Orsa, Delsbo
Författare och ledamot i FINNSAM:s valberedning, Hernes
Intendent och filosofie doktor, Nordiska museet, Julita gård, Julita
Agronomiedoktor och forskare, Norrtälje
Kulturutvecklare för nationella minoriteter inom Eskilstuna kommun,
Eskilstuna

Minkkinen, Petri

Myhrvold, Jan

Nesholen, Birger
Remes, Seppo
Ritjärvi, Anu
Seppänen, Rauni
Wahlberg, Mats
Wedin, Maud
Welinder, Stig
Åsbäcken, Leila

Pol. Dr. (internationell politik) Statsvetenskapliga fakulteten,
Helsingfors Universitet, Nu verksam som självständig forskare och
ordförande i Forsknings- och Konstföreningen KAKTUS, Helsingfors
Ordförande i Solør-Värmland Finnkulturförening, redaktör för
Finnkultur och ersättare i FINNSAM:s styrelse för region Norge södra
Finnskogen, Gjerdrum
Sakkunnig för Norsk Skogfinsk Museum och ledamot i FINNSAM:s
styrelse för region Norge södra Finnskogen
Sammankallande ledamot i FINNSAM:s valberedning, Hallstahammar
Kulturutvecklare för sverigefinska frågor inom Eskilstuna kommun,
Mariefred
Doktor i kemi vid företaget Holmen i Stockholm, Vaxholm
Docent i nordiska språk, särskilt ortnamnsforskning vid Institutionen
för nordiska språk, Uppsala Universitet, Uppsala
Filosofie doktor i kulturgeografi, ordförande i FINNSAM och ledamot
i FINNSAM:s styrelse för region Mellannorrland, Falun
Professor emeritus i arkeologi vid Mittuniversitetet i Härnösand,
Bingsjö
Språklärare och savolaxare med djupa rötter som flyttade till Sverige på
1970-talet, Torshälla

OBS! Respektera sista anmälningsdag söndagen den 18 februari 2018!
Anmälan helst via e-post görs 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
Konferensavgift inkluderar mat, boende, besök i Julita m.m. Ta med sänglinne och handduk
för ert boende, men det finns även att hyra i receptionen. Följande avgifter är baserade på de
bidrag vi har fått hittills till konferensen, men då vi kan få mer bidrag kan avgiften komma att
sänkas. Jag hör av mig efter den 18 februari till dem som har anmält sig för att ange det rätta
priset per person.
Hela konferensen, tre dagar (inkl. logi i dubbelrum och frukost)
Hela konferensen, tre dagar (exkl. logi och frukost)
Hela konferensen. tre dagar (exkl. middag, logi och frukost)
Två dagar (fr-lö, inkl. logi i dubbelrum och frukost)
Två dagar (fr-lö, exkl. logi i dubbelrum och frukost)
Två dagar (fr-lö, exkl. middag, logi och frukost)
Två dagar (lö-sö, inkl. logi i dubbelrum och frukost)
Två dagar (lö-sö, exkl. logi och frukost)
Två dagar (lö-sö, exkl. middag, logi och frukost)
En dag (fr, inkl. middag)
En dag (lö, inkl. middag)
En dag (lö, exkl. middag)
En dag (sö)
Tillägg (för enkelrum)

2 000:1 100:500:1 300:850:600:1 300:900:500:250:600:250:250:107:/natt

Härmed anmäler jag mig till FINNSAM:s vinterkonferens i Läppe och Julita 9-11 mars
2018!
Namn_____________________________________________________________________
Adress_____________________________________________________________________
Telefon____________________ E-post__________________________________________
3 dagar, inkl. logi i dubbelrum____________ 3 dagar, inkl. logi i enkelrum____________
3 dagar, exkl. logi_________ 3 dagar, exkl. middag och logi_______________

2 dagar, inkl. logi i dubbelrum (fr-lö)______ 2 dagar, inkl. logi i dubbelrum (lö-sö)_____
2 dagar, inkl. logi i enkelrum (fr-lö)_______ 2 dagar, inkl. logi i enkelrum (lö-sö)______
2 dagar, exkl. logi (fr-lö)______________ 2 dagar, exkl. logi (lö-sö)_______________
2 dagar, exkl. middag och logi (fr-lö)_____ 2 dagar, exkl. middag och logi (lö-sö)_______

1 dag, inkl. middag (fr)______ 1 dag, inkl. middag (lö)_______
1 dag, exkl. middag (fr)_______ 1 dag, exkl. middag (lö)________
1 dag (sö)_______
Jag är vegetarian_________ Jag är diabetiker__________
Jag är allergisk mot t.ex. gluten, laktos m.m.____________________________

Jag vill dela rum med________________________________________________________
Övriga önskemål____________________________________________________________

Vi tackar våra medarrangörer och bidragsgivare
för ert stöd till konferensen

Torshälla finska förening
Fler medarrangörer och bidragsgivare förväntas
tillkomma senare!

