Skogfinsk seminar 11. juli 2019
Program
Frammøte på Finnetunet i Svullrya
Kl. 11.00

Velkommen til Finnskogen og Finnetunet.
Ove Berg spiller kantele.
Omvisning og enkel servering.
Hilsen fra Republikken Finnskogen v/ statsminister Even Wiger.

Kl. 12.00

Buss til Finnskogtoppen Velværehotell med guiding underveis v/ Birger Nesholen.

Kl 12. 30

Lunsj – servering av den skogfinske tradisjonsretten silppu.
**************************************

Kl. 13.10

Åpning av seminaret v/ Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

Kl. 13.20

Finland – til selvstendighet gjennom traumatisk borgerkrig v/ journalist og forfatter
Morten Jentoft.

Kl. 13.50

Skogfinnenes historie og kultur v/ faglig rådgiver Birger Nesholen.

Kl. 14.20

Pause.

Kl. 14.35

Skogfinsk bosetting i Norge/Østlandet v/ leder for det skogfinske DNA-prosjektet Jan
Myhrvold.

Kl. 14.05

Nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum v/ direktør Dag Raaberg.

Kl. 15.20

Norges forpliktelse overfor den nasjonale minoriteten skogfinner v/statsråd
Bent Høie.

Kl. 15.40

Regional forpliktelse overfor nasjonale minoriteter i Hedmark/ Innlandet
v/Mostafa Pourbayat, Hedmark fylkeskommune.

kl. 16.00

Hvilke utviklingsmuligheter ser DNT på Finnskogen og samtidig ivareta kulturen og
sikre en bærekraftig utvikling? v/ generalsekretær i Den Norske Turistforening Dag
Terje Klarp Solvang.

Kl. 16.20

Spørsmål, oppsummering og veien videre.

kl. 16.45

Middag. Ordfører Wenche Huser Sund inviterer.

Kl. 17.45
Kl. 18.30

Bussavgang til Finnetunet.
Spillet om innvandrerne. Uteteater på Finnetunet.

Program og tidsplan er med forbehold om endringer

Stortingspresident Tone
Wilhelmsen Trøen

Statsråd Bent Høie

Morten Jentoft er journalist og forfatter. Han har i en årrekke vært ansatt i NRK, blant
annet som utenrikskorrespondent i Russland fra 1996 til 2000, og fra 2014 til 2018. Jentoft
har vært benyttet av NRK som ekspert og utsendt som korrespondent i Finland, Polen,
Russland og de andre landene i det tidligere Sovjetunionen. Han har skrevet flere bøker om
forholdene i nordområdene og Finland. I 2018 utgav han boken Finland 1918 om Den
finske borgerkrigen.
Birger Nesholen er ansatt som faglig rådgiver ved Norsk Skogfinsk Museum. Han besitter
en unik kompetanse om den skogfinske kulturen og kulturarven, og har gjennom godt over
30 år arbeidet for å bevare og opplyse om dette. Nesholen benyttes som foredragsholder
og guide både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I 2007 fikk Birger Nesholen kongens
fortjenestemedalje i gull for sitt arbeid for den skogfinske kulturen.
Jan Myhrvold har arbeidet i mange år med studier av arkiv – over kildematerialet om de
skogfinske bosettignene i Norge. Han er initiativtaker til Det skogfinske DNA – prosjektet
som blant anent bidrar til å identifisere dagens personer til hvilke skogfinske slekter de
stammer fra. Han har skrevet en rekke artikler og holdt en rekke foredrag om skogfinske
slekter og deres flyttinger og forekomster i Skandinavia, og med koblinger til Finland. Han
driver nettstedet www.fennia.nu

Dag Raaberg er direktør ved Norsk Skogfinsk Museum og gjennom mange år en kjent
skikkelse i rollen som Per Larsen i Spillet om innvandrerne. En stor oppgave for museet de
siste årene, har vært arbeidet med planer for nytt museumsbygg.
Mostafa Pourbayat, seniorrådgiver i Hedmark fylkeskommune har som regional forvaltning
forpliktelse til å følge opp Europarådets rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale
minoriteter.

Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT) som arbeider
for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og
kulturgrunnlag. Kjernevirksomheten er hytter og ruter, aktiviteter og arbeid med natur,
kulturarv og miljø. DNT har som overordnet visjon: "Naturopplevelser for livet" og med rundt
550 hytter og 22.ooo kilometer merkete stier har DNT en unik posisjon.

Kristian Botten Pedersen, styreleder i Finnskogen Natur & Kulturpark og konfransier under
seminaret. Formålet med Finnskogen Natur & kulturpark er å øke Finnskogens attraktivitet
for besøk, bosetting og bedrifter gjennom et grenseløst og langsiktig samarbeid omkring
ivaretaking og videreutvikling av levende grender, skogfinsk kulturarv og et bærekraftig
næringsliv. Botten Pedersen er varaordfører i Åsnes kommune.

