
Rapport från FINNSAMs vinterkonferens i Oslo 4-6 mars 2022 

Tema: Skogsfinnarna i Öst-Norge. Carl Axel Gottlund på Finnskogen 1821-2021 
 

Text och foto av Tor Eriksson, Örebro.  

Några bilder har tagits av Jan Myhrvold. 

 

Fredag 4 mars 

När FINNSAM nu anordnade sin konferens i Oslo, var det två år sedan någon konferens hade 

ägt rum. Strax efter vinterkonferensen i Stockholm i mars 2020 kopplade corona-pandemin sitt 

grepp, vilket tyvärr lamslog all vår verksamhet. Sveriges och Finlands huvudstäder Stockholm 

respektive Helsingfors har tidigare haft besök av FINNSAM, men nu träffades vi för första 

gången i Norges huvudstad Oslo. Ingunn Holm som var den person som ansvarade för den här 

konferensen arbetar på Riksantikvaren, Dronningens gate 13. Här invigdes följdriktigt 

symposiet av riksantikvar Hanna Geiran. Över femtio personer samlades denna fredags-

eftermiddag i centrala Oslo. 

 

Lars Løberg målade huvuddragen av de första decennierna i 1800-talets Norge. Det blev en 

bakgrund till C A Gottlunds skildringar från Norge. Jan Myhrvold porträtterade sedan Gottlund 

för oss. På Jans lott stod även en presentation av föreningen FINNSAM.  

 

 

 

 

 
            

Ingunn Holm klädde sig fin                    Riksantikvar Hanna Geiran inviger  

dagen till ära.                             konferensen. 

 



Jag gick i förväg till Oslo rådhus, där jag skulle få äran att hjälpa till med insläppandet av 

konferensdeltagare om det behövdes. Vi var nämligen inbjudna till en mottagning i rådhuset, 

där borgmästare Marianne Borgen välkomnade oss. Lite plockmat och goda drycker dukades 

fram åt oss innan vi fick följa med runt på en visning i byggnaden. Dagen avslutades på en 

pizzeria i centrala stan. 

 

 

 

Ett celebert mottagande ordnades för FINNSAM i Oslo rådhus. 

 

 

Lördag 5 mars 

På lördagen ägde aktiviteterna rum på Bygdøy där vi började dagen i Norskt Maritimt Museums 

mötesrum. Ingunn Holm berättade om Eilert Sundts besök i Finnskogen på 1850-talet, Trygve 

Christensen berättade om några av finnbosättningarna i Sørkedalen, Nordmarka och 

Krokskogen. Lars Løberg gick sedan igenom Silverskatten 1816 och jämförde de olika 

finnskogsområdena. Sven Ahrens, hemmahörande i huset, föreläste om katitsorna i Nøklevann 

i Oslos Østmark. Tre arkeologiska föreläsningar om arbetet med skogsfinansiering av 

kulturrester utanför Finnskogen följde. Först om Finnemarka (i Lier och Modum) och 

Finneplassen av Ellen Anne Pedersen från Viken fylkeskommune, utgrävningarna i Finnerud i 

Sørkedalen av Silje Hauge från byantikvaren i Oslo och om Skrukkelia som ett kulturhistoriskt 

landskap av nationellt intresse av Reidun Aasheim från Viken fylkeskommune.  

 



 

  
Arkeologerna Reidun Aasheim och Silje Hauge strålar som solen en vinterdag i Oslo. 

Foto: Jan Myhrvold. 

 

Efter lunch åkte vi till Norsk Folkemuseum, där vi fick en fin visning av både den skogsfinska 

rökstugan (från Ampiansbråten på Varaldskogen) och av två norska rökstugor. Märkligt nog 

var de norska rökugnarna mycket mindre än de skogsfinska rökugnarna är, trots att rummen var 

större.  

 

 
                              Rökugnen i den skogsfinska      Rökugnen i en av de norska           

                              rökstugan.                                 rökstugorna.  

                             Foto: Jan Myhrvold.                 Foto: Jan Myhrvold. 



På kvällen återsågs vi på Oslos äldsta restaurant i kontinuerlig drift, Cafe Engebret. Här avnjöts 

lördagens middag under gemytlig samvaro.   

  

 
                   På Cafe Engebret i centrala Oslo trivdes vi under lördagskvällen. 

 

Söndag 6 mars 

Under söndagen träffades vi på Frogners huvudgård. I slutet av 1700-talet var detta huvudsätet 

för Bernt Anker, Norges rikaste man. Hans dominerande inkomst kom från timmerhandel och 

han ägde många skogsfastigheter på Finnskogen. Geir Thomas Risåsen berättade om det 

Ankerske fideikommisset, en sorts stiftelse som Bernt Anker grundade på äldre dagar.  

Fideikommisset gick i konkurs 1819 eftersom medel delades ut från kapitalet och inte från 

avkastningen till fideikommisset. Vi fick sedan en rundtur på huvudgården av Linken Apall-

Olsen från Oslo Museum. Frogner huvudgård är en del av Stadsmuseet och Oslo museum. Efter 

rundvandringen höll Anna Forsberg en digital föreläsning från Gävle om Carl Axel Gottlunds 

politiska verksamhet på Finnskogen. Det var en intressant konferens! Stort tack till Ingunn 

Holm som var vår värd och hade planerat det mesta.  

     

 
 Solen skiner över Frogner huvudgård.  
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