
FINNSAMs høstkonferanse 2018 
I Norge, på Hadeland i Oppland fylke, 21.-23. september 2018 
For første gang i FINNSAMs historie blir det avholdt konferanse lenger vest i Norge enn på 
selve Finnskogen langs grensen til Värmland. Finnemanntallet som ble tatt opp i Norge i 1686 
viser skogfinsk bosetting i 40 kommuner på Østlandet. Finnemanntallet ble utgitt i bokform 
av Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt i 1990, som du finner digitalt her: 
https://www.nb.no/nbsok/nb/f9dc9e23f867247de13276b8dc980727?lang=no#5 
I tillegg til den norske del av Finnskogen, kom det altså allerede på 1600-tallet skogfinsk 
bosetting i en rekke områder spredt over store deler av Østlandet; i fylkene Hedmark, 
Oppland, Akershus, Buskerud, Østfold, Oslo og Telemark. De fleste av disse områdene er 
små, og mange av gardene/bosettingene ligger spredt innimellom norske bosettinger. 
Konferansen arrangeres i landskapet Hadeland i søndre del av Oppland fylke. Hadeland har 
en meget rik historie med mange historiske lag, spesielt fra vikingtid og framover. Her ligger 
flere gravhauger, bl.a. Halvdanshaugen som ifølge tradisjonen skal inneholde (i hvert fall 
deler av) Halvdan Svarte som skal ha vært konge over Østlandet før hans sønn Harald 
Hårfagre samlet Norge til ett rike. På Hadeland står flere imponerende middelalderkirker, de 
eldste fra 1100- og 1200-tallet, og Hadeland har en interessant historie med 
gruvedrift/bergsbruk fra første halvdel av 1500-tallet fram til 1927 (jern, kobber, bly, sink). 
Spesielt østover fra Hadeland, mot Hurdal og Toten, er det fremdeles vide, gilde granskoger. 
Her opptrer de første skogfinnene allerede på 1640-tallet, ifølge kildene. Det er ingen bevarte 
røykovnsbygninger i Hadelandsområdet, men historiske tradisjoner og historiske fakta om 
skogfinnene eksisterer. Det er flere historielag som arbeider innen sine kommuner i dette 
området, med Lunner Historielag, Jevnaker Historielag, Gran Historielag og Hurdal 
Historielag som de mest sentrale. De mest sentrale museene i regionen er Hadeland 
Folkemuseum og Hadeland Bergverksmuseum, som nå er avdelinger i Randsfjordmuseet. 
Mer detaljer om program og kostnader blir lagt ut på finnsam.org og blir sendt ut på mail. 
Ved spørsmål, send mail til Birger Nesholen, fsk338@gmail.com , eller ring +47 900 29 447 


