Tomasboda, en finnbosättning i norra Kilsbergen. Foto av Tor Eriksson.

Välkommen till FINNSAM:s konferens i Ånnaboda
i Kilsbergen fredagen 25 – söndagen 27 maj 2018!
För första gången anordnar FINNSAM – Finnbygder i samverkan en konferens i Närke. Det
sker på friluftsanläggningen Ånnaboda Storstenshöjden i Kilsbergen eller ”de blå bergen” som
Kilsbergen kallas för sitt ljus som syns över slätten från öster. Närmaste storstad är Örebro,
belägen bara 2 mil från Ånnaboda, men här uppe i bergen härskar lugnet och stillheten. I
Ånnaboda var deltagarna i skid-SM förlagda när tävlingarna arrangerades här senast 2015. Nu
är det vår tur att ha konferens här med boende, måltider och seminarier.
Vi bor i stugor, antingen i enkelrum eller dubbelrum, vilket som passar dig bäst! I
huvudbyggnaden äter vi måltider och har föreläsningar och diskussioner. Vi kommer även att
göra utfärder i såväl norra Kilsbergen med egna bilar, som i södra Kilsbergen med Mullhyttans
buss. De flesta måltider intar vi på olika platser under våra rundturer. En rad medarrangörer
hjälper till att ta hand om dig på bästa vis!
Visserligen har det skrivits om finnarna i Kilsbergen av flera forskare tidigare, som bland annat
Richard Gothe, Daniel Harbe och Richard Broberg. Inför den här konferensen har en
systematisk genomgång gjorts för första gången av relevant arkivmaterial för att kartlägga
finnbosättningar i såväl norra, som södra Kilsbergen. Baserat på detta arkivmaterial har JanErik Björk sammanställt en skrift, vilken nu är färdig lagom till vår samling i Ånnaboda.

Preliminärt program
Fredagen 25 maj
11.00
Registrering och inkvartering i stugor i Ånnaboda
12.00
Lunch i Ånnaboda med lite information om anläggningen
13.00
14.00
15.00
15.15

18.30

20.00

Forskaren Martin Andersson presenterar ämnet ”Bebyggelse, ekonomi, och
samhälle i Närke och Kilsbergen vid tiden för finnarnas ankomst”
Skribenten Jan-Erik Björk redovisar ämnet ”Finnarna anländer till
Kilsbergen”
Vi rör oss mot bilarna!
I egna bilar samåker vi i de blå bergen. Första anhalt blir Bocksboda, där
byalaget tar emot oss med en kopp kaffe. Vi får även en liten visning av byn
Bocksboda. Sedan färdas vi upp till Tomasboda, där Arne Yngström från
Närkes Skogskarlars klubb berättar om den forna byn. Härifrån har man en
hänförande utsikt över svansjön Tysslingen
Efter att ha återvänt ner från bergen stannar vi till i Närkes Kils
församlingshem. Här presenterar Kerstin Möller hembygdsföreningen som
serverar korngrynspudding med fläsk. Under kaffet informerar Merja Polet,
samordnare för nationella minoriteter oss om vad Örebro kommun gör för
den finska minoriteten
Återfärd till Ånnaboda, där värdinnan Maud Wedin ordnar samkväm som
avslutning på dagen

Lördagen 26 maj
08.00
Frukost i Ånnaboda
09.00
Vi går ombord på Mullhyttans buss, som skall ta oss runt i södra Kilsbergen
Turen går till Stenbäcken, vilket ligger på sydsluttningen av en mindre
bergshöjd. Kosan vänds sedan mot Lekhyttans Kök & Kiosk, där lunchen
intas. Så fortsätter vi till finnbyn Tryggeboda, där FTGs Byalag tar emot
oss. Efter byvandringen serveras kaffe med bröd. Vid ett besök på
Västernärkes hembygdsgård Högan utanför Fjugesta ser vi bland annat den
loftbod från Ribboda som är avbildad i Richard Gothes ”Finnarna i Närke”
På vägen norrut åker vi förbi Grytsätter nära Latorpsbruk
18.00
18.30
20.00

Återkomsten sker till Ånnaboda
Middagen serveras i restaurangen
Tor Eriksson visar några bilder från Kilsbergen och bjuder på en
överraskning. Maud Wedin bjuder till samkväm som avslutar dagen

Söndagen 27 maj
08.00
Frukost och städning av stugorna
09.00
Några korta presentationer inleder dagen:
Björn Petterson skildrar kilsbergstorp
Gösta Tegner beskriver Kilsbergsfrämjandets verksamhet
Bror Andersson berättar om Ekopark Kilsbergen
Mats Rosenberg informerar oss om Örebro kommuns ekologiska arbete i
Kilsbergen

10.30

Förmiddagskaffe

11.00
12.30

FINNSAM:s årsmöte
Lunch som avslutar konferensens gemensamma del

13.30

Överkurs - i egna bilar åker vi till Gårdsjötorp där följande personer
medverkar: arkeolog Leif Karlenby, timmerman Daniel Eriksson, och
stugvärd Leif Troeng
Vid bygdegården Nytorp avslutas vår vistelse i trakten med kaffe och
hembakat hos Kilsbergens hembygdsförening

15.30

OBS! Respektera sista anmälningsdag söndagen den 6 maj 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, guidningar m.m. Ta med sänglinne och handduk för
ert boende, men det finns även att hyra i receptionen. Vi städar själva stugorna före avfärd.
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 6 maj till dem som har
anmält sig för att ange det rätta priset per person. Det finns även möjlighet att anlända redan på
torsdagen för långväga besökare! För dem som är passagerare under bilturerna är det angeläget
att betala 8 kronor/mil till föraren!
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 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 (fr, exkl. middag)
En dag (lö, inkl. middag)
En dag (lö, exkl. middag)
En dag (sö)
Tillägg (för enkelrum)
Kostnad vid ankomst på torsdagen (kvällsmat, logi och frukost)

1 500 Kr
700 Kr
250 Kr
900 Kr
500 Kr
50 Kr
950 Kr
600 Kr
200 Kr
150 Kr
50 Kr
400 Kr
50 Kr
200 Kr
200 Kr/person och natt
550 Kr

Härmed anmäler jag mig till FINNSAM:s vårkonferens i Ånnaboda 25-27 maj 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____________________________________________________________
Jag anländer på torsdagen____________________________________________________

Vi tackar våra medarrangörer och bidragsgivare
för ert stöd till konferensen

Arkeologi och Historia i Örebro län
Bocksboda byalag
Finska föreningen i Örebro
FTG byalag
Kilsbergens hembygdsförening
Kilsbergsfrämjandet
Närkes Kils hembygdsförening
Västernärkes hembygdsförening
Örebro läns hembygdsförbund

