
FINNSAM:s arkivkonferens i Stockholm vintern 1998 

Av Maud Wedin, Mora  
 
Förra vinterns konferens på Skansen och Folkminnesarkivet i Stockholm gav 
mersmak och därför förlades även i år en konferens till Stockholm. Vi var 
närmare 30 deltagare som mötte upp. 

 

Söndagen den 1 februari  

På söndagen samlades vi i Finska kyrkans lokaler i Gamla Stan. Som första programpunkt fick vi en 
mycket intressant föreläsning av Lars-Olof Herou om de svedjefinska släktnamnen. Dessa släktnamn 
var speciella för Savolax och östra Finland. De markerade klantillhörighet och var ett viktigt 
komplement till, och ersatte ibland, patronymikon (Johansson och Eriksdotter). Många släktnamn 
beskrev utseende eller egenskaper (Kansainen ‘folkrik familj’) eller varifrån familjen kom (Karjalainen 
‘Karelen’).  

Sedan fick vi en guidning genom Finska kyrkan samt en genomgång av Finska församlingens historia i 
Stockholm. Kunnig ciceron var Harry Anttila.  

Detta följdes av en mycket bra föreläsning om släktforskning i Finland. Det var Leif Mether från 
Genealogiska Samfundet i Finland som gav oss värdefulla tips och bra beskrivning om hur vi går 
tillväga för att hitta våra förlevande i Finland. Liksom i Sverige så är materialet ganska magert för 
tiden före kyrkböckernas intåg i slutet av 1600-talet. Sverige och Finland var ju samma rike på den 
tiden och följaktligen finns samma kyrkoboksstandard. Men man kan finna uppgifter i 
utskrivningslängder, kvarntullslängder m.m. En guldgruva är Silverskatteregistret från 1571. Registret 
finns utgivet som böcker på SKS och vi har bett Leif att ta med en kartong böcker till 
Tivedenkonferensen. En annan bra källa är ett generalregister över bosättningar, SAY,med en 
sammanställning över de olika längdernas innehåll.  

Efter all matnyttig information avslutades söndagskvällen med en trevlig middag på Michelangelo i 
Gamla Stan. 

 

Måndag den 2 februari  

På måndagsmorgonen samlades vi på Riksarkivet. Vi fick en guidad tur genom det gigantiska arkivet 
med sina smått ofattbara mängder arkivmaterial. Vår guide Katarina var tyvärr inte så insatt i 
material om svedjefinnarna, men det var mycket intressant att få en allmän genomgång också. Efter 
guidningen fick vi tid till att forska på egen hand. För många som besökte Riksarkivet för första 
gånget blev det mest att lära sig lokalisera material av intresse. Arkivarierna i informationsdisken 
hjälpte mer än gärna till. De mer vana "rävarna" beställde in volymer som skulle kunna knäcka den 
stabilaste bokhylla.  

Som vanligt gick tiden alldeles för fort och klockan 16.00 var det dags att avrunda konferensen (fast 
arkivet höll öppet till 19.00). Många röster höjdes för att nästa vinterkonferens bör gå av stapeln i 
Finland. Det kanske inte är så dum idé. Vad säger ni? 

 


