
 
Bosjöhyttan, en av finnehyttorna i Filipstads bergslag. Foto av Tor Eriksson. 

 
Välkommen till FINNSAM:s konferens i Filipstads 

bergslag fredagen 29 – söndagen 31 maj 2020! 
 

När vi nu efter några år återvänder till Bergslagen anordnas FINNSAM:s vårkonferens i östra 
Värmland. I Filipstads bergslag var skogsfinnarna flitigt engagerade i bergshanteringen, vilket 
framgår av att här förekommer ett antal finnehyttor. En av dem är Bosjöhyttan, vilken vi kommer att 
besöka under konferensen.  
 
Förläggningen sker i Gammelkroppa skogsskola & konferens som är belägen mitt i den värmländska 
vildmarken vid sjön Yngens utlopp. Här finns Sveriges minsta högskola, vilken examinerar 25 
skogstekniker vartannat år. På Gammelkroppa finns totalt 35 rum med 50 bäddar, fördelade på 
byggnaderna Åsen, Ängen och Brogården. Byn Gammalkroppa ligger 14 kilometer öster om 
Filipstad. Här finns en av traktens äldsta hyttor, upptagen i jordeboken från år 1540. 
 
 

OBS!  
 Konferensen kan eventuellt ställas in beroende 

på det aktuella läget för Coronasmittan. 
Uppdaterad information läggs upp på FINNSAMs hemsida under Aktuellt 

 
 

                                                                    



Preliminärt program 
 
Fredagen 29 maj 

11.00 Registrering och inkvartering på Gammelkroppa skogsskola & konferens. 
12.00 Lunch i Gammelkroppa med lite information om skogsskolan. 
 
13.00 Jan-Erik Björk presenterar skogsfinnarnas bosättning i Filipstads bergslag. 
13.45 Torgny Låås redogör för finnehyttorna i Filipstads norra bergslag. 
14.10 Maths Östberg berättar om finnehyttorna i Filipstads södra bergslag. 
14.30 Kaffe serveras på skolan före avfärden ut i bygden. 
  
15.00 I egna bilar samåker vi till trakten runt Bosjön på Filipstads södra bergslag. 
15.30 Vi delar upp oss i två grupper; Grupp 1 besöker först Kärns bergsmansgård från 

slutet av 1700-talet, där ägarna Birger och Viola Jansson tar emot oss. Gården är 
välbevarad och omgiven av ett ålderdomligt odlingslandskap. Historiskt har Kärn 
varit knuten till Bosjöhyttan, och den är ett gott exempel på järnhanteringens 
förmåga att bryta bygd. Grupp 2 inleder vid Bosjöhyttan, där Fredrik Carlstedt 
presenterar hyttans historia från ett föredrag han har haft.  

16.45 Grupperna växlar plats. 
 
18.00 Bilarna fortsätter till byn Gräs, som ligger i Sunnemo socken, Hagfors kommun. 
18.30 Gräs Bygdegårdsförening serverar nävgröt med stekt fläsk i bygdegården. Vi får 

även höra ”stigfinnaren” Jarl Henrixon berätta om Finnvägen mellan Gräs och 
Bosjön. En del platser längs vägen har skogsfinsk anknytning. 

20.00 Bilarna vänder åter mot Filipstads bergslag och Gammelkroppa. 
21.00 Återkomst till skogsskolan, där våra sköna bäddar väntar på oss. 
 
Lördagen 30 maj 

07.30 Frukosten serveras i matsalen. 
08.30 Jan Kruse föreläser översiktligt om bergshanteringen i Filipstads bergslag. 
09.15 Åke Granberg skildrar bergsmannens liv och ekonomi under 1600-, och 1700-talen.  
10.00 Kaffetåren intas innan vi ger oss av ut på skogen. 
 
10.30 Vi går ombord på bussen, som tar oss upp till Dalkarlssjön. 
 
11.20 Via Persberg, Långban och Lesjöfors når vi Sjösta minneskulle och Suder-

Mattesstatyn. Mattes Simonsson var med och anlade Dalkarlssjöhyttans masugn. 
Här besöker vi statyn och beskådar utsikten över Dalkarlssjön. Här finns även en 
omfattande samling malmer från svenska gruvor. Peter Hellström och Torgny Låås 
blir våra ciceroner i omgivningen. 

12.00 En promenad leder oss upp till Tithöjden, vilket är en avläggare till den finska 
bosättningen vid Sjösta. 

12.45 Bussen rullar vidare mot utloppet av Dalkarlssjön, där spåren av finnehyttan kan 
skönjas. 

 
13.30 Bussen är framme på Nordmarks gruv & mineralmuseum, där Nordmarks 

hembygdsförening serverar lunch bestående av en matig soppa med smörgås och 
kaffe. 

14.15 Visning av Nordmarks gruv & mineralmuseum, där vi indelas i två mindre  
 grupper. Här får vi ta del av 700 års utveckling av bergsbruk. Bland de tolv  
 byggnaderna på museiområdet finns några från 1700-, och 1800-talet.  



 
15.45 Färden går vidare till Skåltjärnshyttan, där hembygdsföreningen serverar kaffe på 

hembygdsgården. Här får vi även en visning av hembygdsgården och hyttruinen.  
17.15 Turens sista besöksmål är Stöpsjöhyttan, vilken är väl värd ett besök.  
 
18.00 Bussen för oss tillbaka till Gammelkroppa skogsskola & konferens. 
18.30 Vi återkommer till Gammelkroppa, där vi förbereder oss för måltiden. 
19.00 Middagen serveras i matsalen. Här kan vi umgås med varandra i lugn och ro 
 innan John Blund infinner sig. 
 
Söndagen 31 maj 

08.00 Frukostborden står dukade. 
09.00 Bo Eriksson belyser Skäfthöjdens ria i Gåsborns socken, den enda rian i östra 
 Värmland. 
09.30 Torgny Låås tar oss med på en visuell tur till Omsjön och Lönnhöjden. 
10.00 Kaffepaus 
 
10.30 FINNSAM:s årsmöte  
12.30 Lunch i Gammelkroppa 
 
13.30 Som avslutning på konferensen leder er Tor Eriksson runt i miljön kring  
 Gammalkroppa hytta. 
 
 
OBS! Respektera sista anmälningsdag söndagen den 10 maj 2020! 
 
Anmälan helst via e-post görs till: 
Tor Eriksson 
hummelgruvan1970@gmail.com 
Västra Nobelgatan 22, 703 55 Örebro 
070-823 44 25 

 
 

Vi tackar våra medarrangörer och bidragsgivare för 

ert viktiga stöd av vår konferens! 
 

ALLAN WETTERHOLMS STIFTELSE 
FÖR ARKEOLOGISK UTBILDNING OCH 

FORSKNING VID ÖREBRO UNIVERSITET 
 
 

                                   


