På gården Arvidstorp i Skedevi socken finns en gammal loftbod kvar. Foto: Tor Eriksson.

Välkommen till en FINNSAM-helg på Regnagården
i Kolmården lördagen 7 – söndagen 8 maj!
För några år sedan anordnades ett inledande seminarium på Fredgagården i Getå i Norrköpings
kommun för dem som ville lära känna området Kolmården lite bättre. FINNSAMs medlemmar
samlades tillsammans med människor från traktens olika hembygdsföreningar lördagen 26 och
söndagen 27 oktober 2019. Vi fick då lyssna till föredrag och göra en utfärd i området. Resan
gick till gårdar på landskapet Södermanlands sida av Kolmården.
Nu förflyttar vi oss till Finspångs kommun med en rundtur i Östergötland. I detta landskap har
FINNSAM aldrig tidigare haft någon sammankomst. Seminariet avhålles lördagen 7 och
söndagen 8 maj. Vi håller till på Regnagården, som ligger ett par mil norr om samhället
Finspång. Här finns 10 gästrum med totalt 2-3 bäddar i varje rum. Eftersom alla som vill
övernatta här kanske inte får plats har jag även bokat bäddar på Lotorps vandrarhem. Det ligger
strax norr om Finspång. Vi lagar maten själva av praktiska skäl. Så beställer vi middagen från
Stjärnborgs Kök i Finspång för att kunna avnjuta den på Regnagården, som vi förfogar över
helt och hållet själva. Vi köper in all dryck som serveras till måltiderna. Vill ni ta med er egen
dryck går det förstås bra, och vi ber er att ta med för att göra i ordning er egen frukost.
Vi har kontakt med föreningar i trakten, och vi gör en utflykt med buss till några bosättningar i
Regna och Skedevi socknar. Regnagården är belägen i Regna kyrkby, en ålderdomlig by med
lantliga omgivningar. Ett besök ingår på Regna hembygdsgård, där över ett dussin byggnader
finns att beskåda. Här finns även ett rikhaltigt arkiv med domstolsprotokoll, skifteshandlingar,
bouppteckningar med mera. Kanske finns här något vi kan ha glädje av? Nu inriktar vi oss
konkret på hur forskningen kring (skogs)finnarnas historia i Kolmården ska bedrivas. Det är
även angeläget att se finnarnas historia i perspektiv till hur omgivningen såg ut. Vad fanns före
finnarna?

Preliminärt program för seminariet
Lördagen 7 maj
11.30
12.00

Registrering och inkvartering på Regnagården.
Vi äter lunch.

13.00

Vi går ombord på Hällesta buss, som far runt i östgötadelen av Kolmården.
Avstigning sker vid Finnbråten, Finntorp, Arvidstorp och Finnstugan. Kaffe
serveras på Skedevi hembygdsgård i Käxelvik, där vi även får veta mer om
föreningens arkiv och samlingar.
Återkomst till Regnagården.

18.00
18.30

20.30

Middagen avnjutes i trevligt sällskap. I samband med måltiden serverar Willy
& Moni Höglund oss allsång till gitarr. Willy och Moni har i olika grad
anknytning till trakten.
Ett enkelt samkväm avslutar dagen.

Söndagen 8 maj
08.00
09.00

10.00
10.30
12.00
13.00
13.45
14.30

16.00

Frukosten ger energi för dagens övningar.
Ett antal personer får lite tid till sitt förfogande för att berätta om nuvarande
kunskapsläge gällande forskningen kring Kolmården. Bland personerna finns Stig
Welinder och Linda Blied.
Kaffe med smörgås serveras i matsalen.
Vi som är inställda på att aktivt arbeta med finnarna i Kolmården diskuterar
projektets fortsättning. Vilken kunskap är önskvärd och hur kan den anskaffas?
Lunchen intages.
Marta Lindeberg från Arkeologikonsult presenterar utgrävningarna av
handelsplatsen Ströja utanför Norrköping.
Vi hjälps åt att diska, göra rent och ställa till rätta efter oss.
En promenad görs till Regna hembygdsgård, där vi bland annat ser en loftbod från
mitten av 1700-talet. Kaffe med hembakat bakverk avslutar besöket här och hela
seminariet.
Var och en åker hem till sitt för den här gången.

FINNSAM har genom Linda Blied startat en facebook-grupp, FINNSAM Kolmårdsprojektet.
Gruppen har 10 medlemmar, och vill du vara med här kan du kontakta Linda via facebooksidan. Linda har även försett oss med ett gemensamt konto på Dropbox, för inläggning och
delning av spännande material med anknytning till tidig finsk bosättning i Kolmården. Du kan
även nå Linda på e-post linda.blied@gmail.com
OBS! Respektera sista anmälningsdag söndagen 24 april
Anmälan helst via e-post görs till:
Tor Eriksson
E-post: hummelgruvan1970@gmail.com
Adress: Västra Nobelgatan 22, 703 55 Örebro
Tel: 070-231 82 22
Två dagar (inklusive logi i dubbelrum)
Två dagar (exklusive logi)
Två dagar (exklusive middag och logi)
En dag (lördag, inklusive middag)
En dag (lördag, exklusive middag)
En dag (söndag)
Tillägg (för enkelrum)

1 000:700:400:400:150:250:200:-

Medtag sänglinne och handduk. Detta finns även att hyra för 100 kronor/person. För
matlagningen finns all köksutrustning på Regnagården med undantag av diskmaskin. För dig
som deltagare gäller att du bör vara minst dubbelvaccinerad mot covid 19. Det är inte tillåtet
att ladda elbilar från Regnagården bland annat på grund av brandrisken.
OBS! Betala inte in några pengar förrän jag hör av mig efter anmälningstidens slut.
Avgiftens storlek är beroende av antalet deltagare och hur mycket bidrag vi får!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Härmed anmäler jag mig till FINNSAM:s seminarium i Kolmården 7-8 maj 2022
Namn_____________________________________________________________________
Adress_____________________________________________________________________
Telefon____________________ E-post__________________________________________
2 dagar, inkl. logi i dubbelrum _____
2 dagar, exkl. logi _______

1 dag, inkl. middag (lö)_______
1 dag (sö)_______

2 dagar, inkl. logi i enkelrum ______
2 dagar, exkl. middag och logi________

1 dag, exkl. middag (lö)__________

Jag är vegetarian_________ Jag är diabetiker__________
Jag är allergisk mot till exempel gluten, laktos m.m.____________________________

Jag vill dela rum med________________________________________________________
Övriga önskemål____________________________________________________________

Vi tackar vår bidragsgivare för ert
viktiga stöd av vår konferens!

