
 

Velkommen til FINNSAMs vinterkonferanse i  

Oslo fredag 4. – søndag 6. mars 2022! 

 
Tema: Carl Axel Gottlund på Finnskogen 1821-2021 

FINNSAM har tidligere lagt konferanser til Sveriges hovedstad Stockholm og Finlands 

hovedstad Helsingfors, men aldri tidligere til Norges hovedstad Oslo. Nå er tiden inne for å 

besøke byen med røtter tilbake til tiden rundt år 1000, og som ble hovedstad i 1299. Lengst 

inn i Oslofjorden ligger byen omgitt av skogkledde åser.  

 

Som den eneste av de skandinaviske hovedstedene hadde Oslo en liten skogfinsk befolkning 

på 1600- og 1700-tallet. I det som i dag er landlige områder rundt bykjernen og i 

skogsområdet Nordmarka slo skogfinner seg ned.  

 

Noe forsinket setter vi søkelys på Carl Axel Gottlunds besøk til Finnskogen i 1821. 

 

På lørdag reiser vi ut til Bygdøy for å besøke to museer; Norsk maritimt museum og Norsk 

folkemuseum. På Norsk folkemuseum ser vi en norsk røykstue fra Vestlandet og en skogfinsk 

røykstue fra Kongsvinger. På søndag går turen til Frognerparken, der vi besøker Oslo 

bymuseum i Bernt Ankers gamle lystgård, Frogner hovedgård. 
 

FINNSAM kan dessverre ikke booke noe felles overnattingssted for hele gruppa. I stedet får 

du som deltager bestille din egen overnatting på et passende hotell eller lignende. Vi gir deg 

likevel tips på noen alternative overnattingssteder, som ligger sentralt. Å reise til Oslo 

innebærer at du reiser kollektivt med tog eller buss. Å ta egen bil blir dessverre svært 

upraktisk p.g.a. trafikksituasjonen og kostnadene ved parkering.  

 

Deltagerne samles på fredag fra klokken 15.00 hos Riksantikvaren, Dronningens Gate 13.  

 

 



 
 

 

Program 

 

Fredag 4. mars: 
 

Kl. 1500 til 1800 

 

Sted: Riksantikvaren 

 

1500-1600 Ankomst, registrering og lett servering 

 

1600-1615 Åpning ved riksantikvar Hanna Geiran 

 

 Praktiske orienteringer 

 

1620-1650 Norge på begynnelsen av 1800-tallet 

• hoveddragene i situasjonen i Norge de første par tiårene av 1800-tallet, 

som en forståelsesramme for Gottlunds skildringer 

• Lars Løberg, FINNSAM 

 

1650-1715 Hvem var Carl Axel Gottlund? 

• En kort innføring om hvem han var 

• Jan Myhrvold, Norsk Skogfinsk Museum 

 

1715-1740 En kort orientering om FINNSAM 

• for deltagere som ikke kjenner FINNSAM så godt 

• Jan Myhrvold, FINNSAM 

 

1740 Program ikke helt avklart ennå 

 

 

19.30: Middag på spisested i Oslo sentrum 

 

 

 

 

 



Lørdag 5. mars 
 

Avreise fra Oslo sentrum kl. 0830 med rutebuss til Bygdøy 

 

Kl. 0900-1400 

 

Sted: Norsk maritimt museum, Bygdøy 

 

0900-0930 Kattissene i Nøklevann i Østmarka i Oslo 

• Sven Ahrens, Norsk maritimt museum 

 

0930-1000 Skogfinnene i Sørkedalen, Nordmarka og Krokskogen 

• Trygve Christensen, Sørkedalen 

 

1000-1020 Pause 

 

1020-1050 Sølvskatten i Norge i 1816 – var det noen fra Finnskogen som betalte? 

• sølvskatten som personalhistorisk og kulturhistorisk kilde 

• Lars Løberg, FINNSAM 

 

1050-1120 Eilert Sundt –overrasket samfunnsforsker på tur til Finnskogen på 1850-tallet 

• Ingunn Holm, FINNSAM 

 

1120-1140 Pause 

 

1140-1300 Arbeidet med skogfinske kulturminner i Øst-Norge utenom Finnskogen de 

seinere åra. 

 

1140-1205 Finnemarka og Finneplassen 

• Ellen Anne Pedersen, Viken fylkeskommune 

1205-1230 Byantikvaren i Oslos utgravinger på Finnerud i Nordmarka 

• Silje Hauge, Byantikvaren i Oslo 

1230-1300 Skrukkelia som kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse 

• Marianne Johansson og Reidun Åsheim, Viken fylkeskommune: 

 

1300 Lunsj på Norsk maritimt museum 

 

1400 Avgang til Norsk folkemuseum 

 

Omvisning i den skogfinske røykstua på Norsk folkemuseum, dessuten i den norske røykstua 

og i årestua. 

 

Tilbake til byen med rutebuss ca. kl. 16. fra Norsk folkemuseum. 

 

 

1800  Middag på spisested i Oslo sentrum, kanskje med live musikk 

 

 

 



Søndag 6. mars 
 

Avreise fra Oslo sentrum kl. 0830 med trikk eller T-bane til Frognerparken/Majorstua 

 

Kl. 0915-1400 

 

Sted: Oslo bymuseum, i Bernt Ankers gamle lystgård, Frogner hovedgård 

 

Fokus på Bernt Anker og Carl AxelGottlund 

 

9.15-10.15 Om Bernt Anker og Anker-familien, og det Ankerske fideikomiss 

• Geir Thomas Risåsen, Norsk folkemuseum 

 

10.15-11.00 Carl Axel Gottlunds politiske rolle på den norske Finnskogen og hans rolle i 

 forbindelse med tvangsauksjonen etter det Ankerske fideikomiss 

• Anna Forsberg, Veidarvon förlag 

 

11.15-1130 Praktiske orienteringer fra FINNSAMs styre 

 

11.30 Omvisning på Frogner hovedgård, med fokus på Bernt Anker 

 

13.00  Lunsj og avslutning av konferansen 

 

 

 

 

 

 

Ansvarlige for konferansen:  

Ingunn Holm, Oslo ingunnarkeolog@hotmail.com  

Tor Eriksson, Örebro hummelgruvan1970@gmail.com , 070 – 231 82 22 
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