RAPPORT FRÅN EN TEMADAG OM SVEDJEFINNAR 31 MAJ 1991
Fredag den 31 maj arrangerade Högskolan i Karlstad, Gruppen för regionalvetenskaplig forskning och
Samhällsvetenskapliga institutionen, en temadag om den skogsfinska kolonisationen och kulturen i
mellanskandinavien.
Sedan forskningsledare Gerhard Gustafsson hälsat välkommen redogjorde Lennart Stenman för
bakgrunden till initiativet med en temadag. Forskning och undervisning om den skogsfinska
kolonisationen och kulturen bedrivs på många håll över hela utbredningsområdet, och någon form av
samordning borde vara till fördel för alla. Men hur kan man utveckla ett samarbete mellan
ämnesdiscipliner, mellan fritidsforskare och yrkesforskare samt mellan regioner?
Fortsättningsvis sammanfattade Gabriel Bladh den forskning som bedrivits kring den finska
svedjekolonisationen i mellanskandinavien. Därefter gav några forskare en kort sammanfattning av
några pågående forskningsprojekt och forskningsintressen:
Gabriel Bladh: Naturresursutnyttjande och samhällsförändring i norra Värmlands finnbygder.
Jan Garnert: Keyland som etnograf
Lennart Stenman: Lagar som styrt / påverkat den finska svedjekolonisationen i Sverige.
Heikki Väliaho: Gottlund och finsk historia
Eftermiddagen inleddes med ett längre föredrag av docent Ingvar Jonsson, Geografiska institutionen,
Umeå universitet under rubriken Geografiska synpunkter på den finska 1600-talskolonisationen. Han
utgick från perioden före svedjefinnarnas inflyttning till Sverige. Kolonisationen diskuterades ur tre
aspekter: a) Landnamsprocessen b) Inre förtätning c) Lokaliseringsfaktorer. Även den
näringsgeografiska aspekten och det tidsgeografiska perspektivet behandlades.
Rent allmänt betonade också Ingvar Jonsson nödvändigheten av att anlägga en helhetssyn och inte
studera svedjefinnarna som en isolerad företeelse i det svenska samhället.
Finnskogsforskningens framtid?
Temadagen avslutades med en diskussion om finnskogsforskningens framtid. Påtaglig enighet rådde
om behovet av samverkan. Formerna för samverkan diskuteras under ett seminarium som kommer att
hållas hösten 1991. Diskussionen kan enklast sammanfattas i ett antal punkter, som samlades under
två rubriker.

Forskningens innehåll
"vita fläckar"
Integrering av enskilda insatser
Nya infallsvinklar och synsätt
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