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Föreningen för dig som är intresserad av arkeologi, historia och 
konstvetenskap. Detta erbjuds du som medlem: 

– Spännande föreläsningar om aktuella ämnen av experter på  
 forntid och medeltid inom och utom Sverige.

– Specialvisningar av aktuella utställningar på museer   
 och andra kulturinstitutioner.

–	 Dagsutflykter	samt	inbjudan	till	längre	resor	under	sakkunnig		
 ledning till intressanta och historiska platser i olika landskap. 

Årsavgiften är för närvarande 175 kr för ordinarie medlem, 150 kr 
för familjemedlem på samma adress, 150 kr för studerande under 
35 år och 4 000 kr för ständigt medlemskap för enskild person. 
Betalning kan göras till vårt plusgiro 53921-3.

Svenska Fornminnesföreningen
c/o Medeltidsmuseet 
Box 2343
103 18 Stockholm 

Besök gärna vår hemsida för mer information och aktuella program

fornminnesforeningen.com

Fig. 1) Omslagsbild: Alvastra klosterruin. Foto: Frédéric Elfver
Fig. 2) Anna själv tredje Enånger, Hälsingland. Foto: Pia Bengtsson Melin
Fig.	3)	S:ta	Karin,	Visby.	Foto:	Pia	Bengtsson	Melin
Fig. 4) Hämtad ur: Oscar Montelius, Sveriges forntid: försök till framställning 
af den svenska fornforskningens resultat. Atlas, 1, Stenåldern och bronsåldern. 
Stockholm 1872. Fig. 100. Teckning av C. F. Lindberg. Reprofoto: Frédéric Elfver
Fig. 5) Madonnan från Viklau, Gotland. Foto: Christer Åhlin, SHM
Fig. 6) Ur Suecia Antiqua: Kung Ingels hög – Svenska Fornminnesföreningen är 
den enda förening som äger en kungshög. Reprofoto: Frédéric Elfver
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Priser och medaljer
Föreningen delar ut Monteliusmedaljen till Oscar Montelius minne. Den utdelas för: 
“framstående insatser på föreningens intresseområden, främst arkeologisk forskning, men 
även	den	yttre	kulturminnesvården	och	museiväsendet”.	

Hildebrandspriset, till minne av Bror Emil och Hans Hildebrand, delas ut årligen till en 
eller flera pristagare för: “förtjänstfullt arbete inom ämnena nordisk arkeologi och 
medeltidsforskning, inklusive numismatik”.	 Pristagaren	 håller	 ett	 föredrag	 i	 anslutning	 till	
någon av föreningens sammankomster.

Mandelgrenpriset
Stiftelsen,	 som	 bildats	 av	 Lennart	 Karlsson,	 har	 till	 syfte	 att	 minna	 om	 Nils	 Månsson	
Mandelgrens	 banbrytande	 dokumentation	 genom	 att	 dela	 ut	 ett	 pris	 –	 benämnt	
Mandelgrenpriset – till en fotograf, tecknade eller annan bildkonstnär som är verksam i 
Sverige och som sakligt och med estetisk medvetenhet i bild dokumenterat svensk konst 
från vendel-, vikinga- eller medeltid. Stiftelsen grundades 2014.

Sök gärna stipendier från föreningens fonder!
Svenska Fornminnesföreningen delar varje år ut stipendier till forskare, företrädesvis till 
doktorander. Vi har stipendiefonder för forskning inom arkeologi, konstvetenskap och 
metallurgi. Medel kan sökas för bland annat arbetsstipendium (till exempel för inventering, 
arkivstudier) eller för en studieresa.

Svenska Fornminnesföreningen
Svenska Fornminnesföreningen, som grundades 1869, har till 
ändamål att väcka och främja intresset för äldre tiders kultur, med 
huvudvikten lagd på forntid och medeltid. Föreningen delar ut 
priser och medaljer för förtjänstfull verksamhet inom föreningens 
intresseområden. Föreningen samarbetar med Statens historiska 
museum och Medeltidsmuseet.

Medlemsförmåner
Som medlem i Svenska Fornminnesföreningen får du i regel kostnadsfritt deltaga i 
föreläsningar av experter på förhistoria och medeltid inom och utom Sverige. Du får även 
möjlighet att deltaga i specialvisningar av olika museiutställningar, i resor och	 utflykter 
under sakkunnig ledning. Föreningen anordnar	även	symposier	i	aktuella	ämnen.
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