Utsikt mot Bråviken från Kolmården

Välkommen till en FINNSAM-helg i Kolmården 26-27 oktober 2019!
Under en lördag och söndag i slutet av oktober samlas intresserade deltagare till ett
helgseminarium i Kolmården. Då samlingen äger rum i Östergötland blir det första gången som
FINNSAM anordnar någon aktivitet i detta landskap. Vi kommer att hålla till på Fredgagården,
som är ett hotell vackert beläget på en udde intill Bråviken.
Richard Gothe och Richard Broberg har noterat finska bosättningar i Kolmården, vilket
bergsområde i första hand hör till Östergötland, men dit även en del av Södermanland hör.
FINNSAM förlade sin höstkonferens 2014 till Södermanland, då vi även berörde utkanten av
Kolmården. Syftet är nu att påbörja en flerårsstudie av finsk kolonisation och bosättning i
området. En rad föredrag och en utfärd för att lära känna trakten anordnas under helgen liksom
en diskussion om hur arbetet bör bedrivas.
Preliminärt program för seminariet
Lördag 26 oktober
12.00 Registrering och inkvartering på Fredgagården Hotell, Restaurang & Konferens.
12.30 Lunch
13.30
13.40
14.10
14.40

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist hälsar välkommen till Norrköping.
Maud Wedin presenterar FINNSAM och dess verksamhet.
Tor Eriksson tecknar bilden av bergsområdet Kolmården.
Eftermiddagskaffe

15.15

Tor Eriksson ger utifrån boken om Kilsbergsfinnarna några exempel på hur man hittar
finnarna i arkiven.

15.45
16.30
16.45
17.30

Gunnar Larsson delger oss sina studier av finnbosättningar i Västmanlands län och
landskapet Uppland.
En kort bensträckare.

18.15

Martin Andersson presenterar 1500-talets sörmländska finnar.
Linda Blied visar hur man med hjälp av digitalisering och kartöverlägg kan hitta äldre
bosättningar på en viss plats.
Avkoppling och ombyte inför kvällen.

19.00
21.00

Middag med lite underhållning i form av visor.
Samkväm som avslutar dagen.

Söndag 27 oktober
08.00 Frukost på hotellet.
09.00 Karolina Karlsson och Margareta Tidman tar oss med på en utfärd med buss i
området. Vi har med oss kaffe med smörgåsar från Fredgagården när vi besöker några
platser där finnar har bott.
12.00 Lunch serveras vid återkomsten till hotellet.
13.00
13.30
15.00

Tor Eriksson klargör något om vad tidigare forskning säger om finnarna på
Kolmården.
Vi diskuterar hur inventeringen av finska bosättningar genomförs på bästa vis.
Eftermiddagskaffe som avslutar sammankomsten.

FINNSAM avser att anordna seminariet i samarbete med traktens finska föreningar, finskt
förvaltningsområde i kommunerna Norrköping, Finspång och Oxelösund. Även regionala
myndigheter kommer att kontaktas inför samlingen i såväl Södermanlands län, som
Östergötlands län.
OBS! Respektera sista anmälningsdag söndagen den 13 oktober 2019!
Anmälan helst via e-post görs till:
Tor Eriksson
E-post: hummelgruvan1970@gmail.com
Adress: Västra Nobelgatan 22, 703 55 Örebro
Tel: 019 – 14 05 08, alt. 070 – 823 44 25
Två dagar (inkl. logi i dubbelrum och frukost)
1 100:Två dagar (exkl. logi och frukost)
550:Två dagar (exkl. middag, logi och frukost)
350:En dag (lö, inkl. middag)
350:En dag (lö, exkl. middag)
150:En dag (sö)
200:Tillägg (för enkelrum)
330: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 höstseminarium i Kolmården 26-27 oktober
2019!
Namn_____________________________________________________________________
Adress_____________________________________________________________________
Telefon____________________ E-post__________________________________________
2 dagar, inkl. logi i dubbelrum _____
2 dagar, exkl. logi _______

1 dag, inkl. middag (lö)_______

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

1 dag, exkl. middag (lö)__________

1 dag (sö)_______
Jag är vegetarian_________ Jag är diabetiker__________
Jag är allergisk mot till exempel gluten, laktos m.m.____________________________

Jag vill dela rum med________________________________________________________
Övriga önskemål____________________________________________________________

