Välkomna till FINNSAMs höstkonferens
16-18 september 2022 på Hassela finnmark

Rökugnen på Kölsjön, Hassela finnmark
I år är det 30 år sedan FINNSAM hade sin första finnskogskonferens och det ska förstås firas med ett
spännande konferens- och jubileumsprogram.
Ett tema för konferensen kommer att vara den tidiga kolonisationen på Hassela finnmark, där bl.a de
rikhaltiga källorna berättar om släkthistoria, varifrån i Finland dessa skogsfinnar kom och hur livet
utvecklade sig. Linda Blied presenterar sin forskning om de skogsfinska släktbanden på Hassela finnmark
med omnejd. Maud Wedin belyser mindre kända källor som är viktiga komplement till vår kunskap om den
skogsfinska kolonisationen i området. Ett annat tema kommer att vara de många intressanta skogsfinska
rökugnsruinerna som fortfarande finns bevarade på Hassela finnmark. Birger Nesholen beskriver
byggnadsskicket och ger oss en inblick i hur man kan utläsa vad ruinerna berättar för oss. Vi ska sedan
besöka flera sådana rökugnsruiner, bl.a på Norrgård i Kölsjön, där Länsmuseet Gävleborg under ledning av
Inga Blennå har genomfört en arkeologisk utgrävning. Vidare ska vi få ta del av hur en skolklass och deras
lärare, Anna Björk, lyckades lösa gåtan med hälsingerunorna tack vare välbevarade runtecken i ett av husen
på gården Ersk-Mats, som vi förstås också ska besöka. Eva Jernqvist berättar om väckelserörelsen och andra
folkrörelseorganisationer som tidigt fick fäste i området. Vi kommer också att besöka Joris. Därifrån kom
Joris-Pelle som tog initiativ till en utvandring till Amerika, där en av deltagarna skrev dagbok. Möjligen
inspirerades Vilhelm Moberg av denna resa och dagboken när han skrev Utvandrarna. Det blir ett även ett
föredrag om Hasselas talrika skogsfinska släkt- och ortnamn. Under fredagens utflykt tar vi egna bilar till
Norrgård och Joris. Under lördagen har vi bokat en buss, där bl.a Maths Östberg och Anders Thyr blir våra
guider till bl.a Ersk-Mats och Vrångtjärn.

Ni som bokar logi ska bo i Maxistugor på Hassela Skiresort, ca 7 minuters bilresa från Hasselagården
(samåkning rekommenderas). Rummen är små, med våningssäng och lämpar sig bäst som enkelrum. I
korridorerna finns duschrum och toaletter samt bastu. Där finns gemensamt rymligt kök och sköna soffor i
allrummet. Där äter vi även frukost.
Det finns också möjlighet att boka egen stuga för dem som har hund med sig. Stugan har två små rum med
våningssängar, ett litet kök och soffhörna. Frukosten serveras i en av Maxistugorna. Vi vet ännu inte om
hunden får vara med i bussen, vilket innebär att man får vara beredd på att ta egen bil under lördagens
rundtur.
Hassela Skiresort har inte verksamheten öppen under hösten så vi måste ta med egna sängkläder +
handduk och även städa våra rum själva.

Anmälan
Anmälan senast 14 augusti till Maths Östberg på Finnskogsmuseet
e-post: info@finnskogsmuseet.se
Mobil: 070-566 01 68
Västra Ösavägen 40
822 40 Alfta
Vid anmälan, bifoga adress, e-post och telefonnummer, och ev andra uppgifter om matallergier, önskemål
om vegetarisk kost eller övrig information.
Mer information om betalning av konferensavgift samt komplettering av programmet kommer att läggas ut
på hemsidan, www.finnsam.org samt på Facebook under augusti månad

Prel priser

Hela konferensen inkl. logi i enkelrum och frukost
Hela konferensen inkl. logi och frukost för två i ”hundstuga”
Hela konferensen exkl. logi och frukost
Fre-lör konferens inkl logi i enkelrum och frukost
Lör-sön konferens inkl logi i enkelrum och frukost
Fre-lör konferens exkl. logi och frukost
Lör-sön konferens exkl. logi och frukost
Endast lör inkl. lunch, fika och middag
Extra övernattning torsdagkväll inkl middag och frukost

1600:1700:-/person
1000:1150:1000:850:750:500:450:-

Priserna är preliminära eftersom vi ännu inte fått svar från alla bidragsgivare.

Ramprogram med preliminära tider
Torsdag 15 september
18.00
Samling och middag för dem som kommer redan torsdagkväll
Fredag 16 september
08.00 Frukost för ovanstående
10.00-11.15 Inkvartering på Hassela Skiresort för dem som bokat logi
11.30
Registrering på Hasselagården
12.00
Holmen Skog bjuder på lunch i Hasselagården och berättar om sin skogliga verksamhet
13.00
Maria Mäki presenterar sin skogsfinska bildutställning ”Trefalt – Kolmasti”
13.15
Linda Blied berättar om skogsfinnarna och deras släktband på Hassela finnmark med omnejd
14.15
Nordanstigs bygd och släktband presenterar sig
14.30
Birger Nesholen från Norsk Skogfinsk Museum beskriver det skogsfinska byggnadsskicket
och berättar hur man tolkar rökugnsruiner på finnmarkerna.
15.30
Fika på Hasselagården
16.00
Exkursion med samåkning i egna bilar till den välbevarade rökugnsruinen på Norrgård i
Kölsjön där Inga Blennå från Länsmuseet Gävleborg berättar om den skogsfinska
utgrävningen.
Besök på Joris där vi får höra berättelsen om Joris-Pelle och vi även får se hans minnessten
och den så kallade ”Astrakanen”.
Ca 19.00
Middag på Hasselagården
Ev filmkväll om Hultkläppen från Vrångtjärn
Lördag 17 september
07.30
Frukost i stugorna på Hassela Skiresort för dem som bokat logi
08.30
Avfärd till Hasselagården
09.00
Maud Wedin berättar om de mindre kända och tidiga källorna om skogsfinnarna på Hassela
finnmark med omnejd och som beskriver de allra första bosättarna och deras nära och
långväga kontakter med övriga skogsfinska bosättningar.
10.00
Fika på Hasselagården
10.30
Bussrundtur på Hassela finnmark med guidning av Maths Östberg, Anders Thyr, m.fl
Vi besöker minnesstenen över Vrångtjärn vid kyrkan. Vidare mot Vrångtjärn med
bakgrundshistoria, spelmannen Hultkläppen och hans minnessten. Där får vi även en
kolbullelunch. Färden går vidare mot Ersk-Mats med undersökning av rökugnsruinen
nordväst om gården. Anna Björk berättar om hur hon och hennes skolklass löste gåtan om
hälsingerunorna. Under bussturen besöker vi fler rökugnsruiner på bl.a Gräsåsen.
Ca 18.30
Återkomst till Hassela
Ca 19.30
Nordanstigs kommun bjuder på middag i samband med vårt 30-årsjubileum där man även
berättar om kommunens verksamhet
Jubileumsprogram, där bl.a Anders Thyr berättar skrönor från Hassela finnmark.
Bildspel ”FINNSAM genom 30 år”.
Söndag 16 september
07.30
Frukost för dem som bokat logi
09.00
Maud Wedin föreläser om de skogsfinska ort- och släktnamnen på Hassela finnmark
10.00
Fika på Hasselagården
10.30
Eva Jernqvist berättar om folkrörelserna på Hassela finnmark
11.15
FINNSAMs medlemsmöte
12.30
Lunch och avslutning
13.30
Ev överkurs med besök till ytterligare ett intressant område i Hassela finnmark med omnejd

