
  
Svedjerågen står kvar på sina krakar på svedjan vid Linnés Hammarby i augusti 2020.  

Foto:Tor Eriksson.  

  

Välkommen till FINNSAM:s vinterkonferens på 

Viks slott 10 - 12 mars 2023!  

Tema Agrarhistoria – med skogsfinnen i fokus  
  

Det är tio år sedan vi förlade vår senaste konferens till Uppsala. Helgen 2 - 4 februari hölls 

konferensen inne i staden, då vi bland annat besökte Arkivcentrum. När vi nu återkommer till 

Uppsala är konferensen förlagd till Viks slott, som ligger drygt två mil utanför staden. Viks slott, 

som hör till Uppsala kommun, ligger vackert intill Lårstaviken. Slottet är Mellansveriges bäst 

bevarade medeltidsborg, byggt under senare delen av 1400-talet. Föreläsningar med mera äger 

rum i Riddarsalen, som är slottets största lokal. Den ligger två våningar upp i slottet, som tyvärr 

saknar hiss. Så man får ta det lugnt i trapporna och hålla sig i ledstången om man så önskar.   

 

Konferensen anordnas i samarbete med två avdelningar på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet 

i Uppsala; Avdelningen för agrarhistoria och Centrum för biologisk mångfald. Genom ett 

aktuellt forskningsprojekt vid CBM får vi veta mer om vilka möjligheter som finns för gamla 

spannmålssorter, som svedjeråg i en framtida mer ekologisk odling. Vi får även veta mer om 

ett projekt som bedrivs vid Jönköpings läns museum i samarbete med SLU. Projektet gäller 

sydsvenskt svedjebruk.   

  

Vid avdelningen för agrarhistoria ligger tonvikten på människorna i agrarsamhället. Detta 

passar oss väldigt bra när skogsfinnarna belyses särskilt under söndagen. Vi får även veta mer 

om kartläggningen av tidiga finska spår i Uppland och serveras en god portion uppländsk 

herrgårdshistoria. Här finns ett tydligt samband, vilket vi lägger märke till under en kortare 

utfärd med buss i trakten. Medarrangör till konferensen är särskilt i detta sammanhang Upplands 

Fornminnesförening och Hembygdsförbund. 



  

Preliminärt program  
  

Fredagen 10 mars  

16.00  Registrering med inkvartering på Viks slott utanför Uppsala.  

17.00   Karin Holmgren inviger konferensen och berättar om SLUs verksamhet. 

17.30   Maud Wedin presenterar skogsfinnarna i Skandinavien och FINNSAMs 

verksamhet.  

18.00  Middagen serveras i matsalen.  

  

19.00  Stig Welinder skildrar skogsfinsk försörjningsekonomi. 

19.40 Kirsi Kohtala-Ghane, Tuuli Uljas och Sari Pesonen inleder en diskussion om vad 

Nationellt språkcentrum för finska kan göra för skogsfinnarna.      

20.00  Karin Gerhardt beskriver projektet ”Historiska sädesslag i framtidens mat”. Här 

är vi kanske särskilt intresserade av vilken betydelse svedjerågen kan få.  

 Karin Gerhardt låter oss sedan smaka matbröd bakat på svedjeråg. Brödet ingår 

i det trevliga samkväm som avslutar dagen.  

  

Lördagen 11 mars  

07.30  Tid för frukost.  

08.30  Gunnar Larsson skildrar finnar och andra migranter under 1600-talet i Uppland.  

09.10  Göran Ulväng berättar om herrgårdarnas historia i Uppland. Det är en historia 

som i hög grad har påverkat finnarna.  

09.50 Förmiddagskaffe med smörgås kan avnjutas.  

  

10.30  En buss hämtar oss för en utflykt i närområdet. Tillsammans med Gunnar och 

Göran besöker vi några gårdar med tidig finsk inflyttning till Uppland.  

13.00 Lunchen serveras vid återkomsten till Viks slott.     

 

14.00 Guidning av slottet, då vi delar upp oss i två grupper. Sedan går grupperna om 

lott på visning inne i slottet och ute i närmaste omgivningen.    

15.30 Eftermiddagskaffe smakar gott på Viks slott. 

 

16.00  Clas Tollin speglar Kulturreservatet Linnés Hammarby. Här pågår ett samarbete 

mellan SLU och Länsstyrelsen i Uppsala län. 

16.40 Ingunn Holm skildrar hur man kan finna skogsfinska svedjor i skogsterräng. 

17.20 En kort bensträckare.  

17.30  Ådel Västbö Franzén berättar om det sydsvenska svedjebruket, utifrån ett 

tvärvetenskapligt projekt hon bedriver. 



18.10  Clas Tollin som också ingår i ovanstående projekt, visar hur man söker efter 

svedjor med hjälp av geometriska kartor. 

18.50 Dagens föreläsningar är slut och vi får lite tid för avkoppling före middagen. 

19.30   Lördagens middag, vilken Uppsala kommun ger bidrag till för representation, 

serveras i slottets restaurang. En representant från Uppsala kommun deltar under 

middagen och presenterar kommunen. 

 

Söndagen 12 mars    

08.00  Frukost i matsalen.  

09.00  Birger Nesholen beskriver skogsfinnarnas bebyggelse till sin karaktär och 

belägenhet. 

09.45 Maud Wedin ger några exempel på skogsfinsk bebyggelse från Hälsingland. 

10.00  Förmiddagskaffe med smörgås väntar.  

 

10.30 Bo Hansson påvisar ett tidigt och omfattande åkerbruk på norska finnskogen.  

11.10 Jan-Erik Björk presenterar finngården ur ett ekonomiskt perspektiv. 

12.00 En kort bensträckare. 

12.10  Maud Wedin skildrar kvinnorna – ryggraden i de skogsfinska bosättningarna.  

13.00 Lunchen avslutar vinterns konferens på Viks slott. 

 

Ansvarig för konferensen: 

Tor Eriksson, Örebro                    hummelgruvan1970@gmail.com                           070 - 2318222  

 

Medverkande: 

Björk, Jan-Erik Forskare med mångårig erfarenhet av skogsfinska arkiv, tillika vice 

ordförande i FINNSAM, Källby. 

Gerhardt, Karin Forskare vid Institutionen för stad och land; SLU Centrum för biologisk 

mångfald (CBM). Karin driver även ett brödbageri & café, Örbyhus. 

Hansson, Bo  Lokalhistoriker, författare och dendrokronolog, Tørberget. 

Holm, Ingunn  Filosofie doktor, arkeolog vid Riksantikvaren i Oslo. Ledamot i 

FINNSAMs valberedning, Oslo. 

Holmgren, Karin Professor vid Institutionen för stad och land; SLU Avdelningen för 

agrarhistoria, Uppsala. 

Kohtala-Ghane, Kirsi Språkfrämjare vid Nationellt språkcentrum för finska, Institutet för 

språk och folkminnen, Uppsala. 

Larsson, Gunnar Släkt-, och hembygdsforskare som bedriver en inventering av finska 

boplatser under 1600-talet i Uppsala län, Fjärdhundra. 

Nesholen, Birger Ledamot för FINNSAM:s region Norge södra Finnskogen och 

ämnesrådgivare till Norsk Skogfinsk Museum, Kirkenær 

Pesonen, Sari Revitaliseringsexpert vid Avdelningen för nationella minoriteters språk 

och kultur, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala. 

Tollin, Clas Författare, filosofie doktor i kulturgeografi och docent i agrarhistoria. 

Forskare vid Institutionen för stad och land; SLU Avdelningen för 

agrarhistoria, Stockholm. 

Uljas, Tuuli Språkfrämjare vid Nationellt språkcentrum för finska, Institutet för 

språk och folkminnen, Uppsala. 

mailto:hummelgruvan1970@gmail.com


Ulväng, Göran Filosofie doktor, docent vid Ekonomisk-historiska institutionen, 

Uppsala universitet. Ordförande i Upplands Fornminnesförening och 

Hembygdsförbund, Vänge. 

Wedin, Maud Filosofie doktor, författare och kulturkonsult. Maud driver även ett 

bokförlag samt är ordförande i FINNSAM, Falun. 

Welinder, Stig Filosofie doktor, professor emeritus vid Mittuniversitetet, författare, 

arkeolog, paleobotaniker och etnohistoriker, Rättvik. 

Västbö Franzén, Ådel Filosofie doktor, kulturgeograf vid Jönköpings läns museum, 

Jönköping. 

 

 

Vi tackar våra medarrangörer och bidragsgivare för ert 

viktiga stöd av vår konferens! 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Respektera sista anmälningsdag söndagen 12 februari 2023! 

 

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 

 

Konferensavgift inkluderar mat och boende. Vi bor i enkelrum eller dubbelrum i någon av Viks 

tre hotellbyggnader, Hotellrummen är smakfullt inredda i nordisk stil. Parkeringen är fri utanför 

hotellet. Givetvis ingår sänglinne, handdukar, städning och frukost i rumspriset. På Viks slott 

betalar man tyvärr för hel-, eller halvpension och helst inte styckepris varje måltid för sig. 

Undantag kan likväl göras under särskilda omständigheter.  

 

Följande avgifter baserar sig på de bidrag vi har fått hittills. Det kan tänkas att vi kommer att få 

fler bidrag, så chansen finns att avgifterna kan sänkas inför konferensen. Betala därför inte in 

några pengar vid din anmälan utan vänta med det tills jag hör av mig!  

 

Hela konferensen, tre dagar (inkl. logi i dubbelrum och frukost) 2 200 kronor 

Hela konferensen, tre dagar (exkl. logi och frukost) 1 100 kronor 

 

Två dagar (fr-lö, inkl. logi i dubbelrum och frukost) 1 100 kronor 

Två dagar (fr-lö, exkl. logi i dubbelrum och frukost) 500 kronor 

Två dagar (lö-sö, inkl. logi i dubbelrum och frukost) 1 500 kronor 

Två dagar (lö-sö, exkl. logi och frukost) 900 kronor 

 

En dag (fr, inkl. middag) 200 kronor 

En dag (lö, inkl. middag) 700 kronor 

En dag (sö) 250 kronor 

Tillägg (för enkelrum) 450 kronor/natt 

 

Härmed anmäler jag mig till FINNSAM:s vinterkonferens på Viks slott 10-12 mars 2023 
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Namn______________________________________________________________________ 

 

Adress_____________________________________________________________________ 

 

Telefon_____________________________________________________________________ 

 

E-post______________________________________________________________________ 

Ange även följande uppgifter i din anmälan: 

Antal dagar din anmälan gäller, Vilka dagar det gäller 

Om du vill övernatta: gäller det enkelrum eller del i dubbelrum 

Om du väljer dubbelrum, önskar du dela rum med någon särskild person 

Om du är vegetarian, diabetiker eller allergisk mot viss mat                                                                        

Om du har några övriga önskemål    


