
 
 

                  
  
                  Program vinter/vår 2017 
 
 
20/1 Drakar och lotus: kinesiska mönster på medeltidens textilier 
 
1/2 Brottsplats Sandby borg – en historia om liv och död  
 
17/2  Källa gamla kyrka – ett medeltida varuhus på Öland 
 
24/3  Konservering – inte bara bevara 
 
27/4  Årsmöte med utdelning av Mandelgrenpriset  
 
 
Se ytterligare information på vår hemsida, www.fornminnesforeningen.com där läggs aktuell 
information ut av vår ordförande Frédéric Elfver. Ändringar i programmet skickas till den som anmält 
e-postadress till Fornminnesföreningen. Meddela därför din e-postadress till Yvonne Lédel (e-post se 
nedan). Frågor om programmet, anmälningar, inbetalningar etc. kan ställas till klubbmästaren 
Yvonne Lédel 070 674 05 08 alt 08 712 72 43 eller e-post yvonne.ledel@telia.com.   Svenska 
Fornminnesföreningen är för sin verksamhet helt beroende av medlemsavgifter. Avgiften är 175:-, 
familjemedlem på samma adress betalar 150:-. Inbetalas på plusgiro 5 39 21 -3. 
Välkommen till Svenska Fornminnesföreningens arrangemang under 2016! 
 
Svenska Fornminnesföreningen  
c/o Medeltidsmuseet, 
Box 2343, 
10318 Stockholm                                
Plusgiro 5 39 21 - 3    
www.fornminnesforeningen.com 
 
 
Fredag 20/1 Kl. 1500-1600 på Historiska museet 
Drakar och lotus: kinesiska mönster på medeltidens textilier 
Med Helen Persson, 1:e antikvarie på Historiska museet  
 
Kinesiska sidentextilier har varit åtråvärda och exotiska handelsvaror sedan åtminstone tiden runt 
Kristi födelse och fraktades vida längsmed den så kallade Sidenvägen. Det var framför allt under 
Mongolväldet (1206–1368) som kinesiska textilier spriddes till Europa i allt större utsträckning. För 
europeiska ledare och härskare demonstrerade dessa lyxartiklar, ibland benämnda som ”Tartar” 
siden i samtida inventarieförteckningar, status och makt. Sidendesignen kombinerade ofta 
traditionella kinesiska motiv med element från Mellanöstern och lokala centralasiatiska figurer. Dess 
popularitet och inte minst den ekonomiska förtjänsten gjorde att europeiska sidenväverier kopierade 
men framför allt skapade sina egna kreationer, inspirerade av de fantasifulla mönstren. 
 



Det här föredraget kommer att presentera kinesiska sidenmönstrens influenser på europeisk 
textildesign under medeltiden genom textilsamlingen på Historiska museet, men även exempel på 
kineserier under senare tid som 1700-talet och nutid. Vi tycks fortfarande vara väldigt fascinerade av 
Ostasien. 
 
 
Onsdag 1/2 Kl. 1800-1900 på Historiska museet 
Arkeologen berättar om Brottsplats Sandby borg – en historia om liv och död på Öland 
Med Helena Victor, Fil. dr. Projektsamordnare på Museiarkeologi sydost vid Kalmar läns 
museum  
 
Historien om fornborgen Sandby borg på Öland är en berättelse om grym bråd död, fina fynd och ett 
fruset arekologiskt ögonblick från 400-talets slut.  
 
 
Fredag 17/2 Kl. 1500-1600 på Historiska museet 
Källa gamla kyrka – ett medeltida varuhus på Öland 
Med Gunnar Redelius, arkitekturhistoriker, fil. dr i konstvetenskap, specialiserad på 
byggnader från äldre medeltid 
 
I facklitteraturen förekommer termen försvarskyrka. Det är en kyrka med ett stort rum ovanför valven 
och några gluggar i murverket. Forskningen har kommit fram till att det övre rummet var 
samlingsplats för stridbara män som bekämpade en fiende som hotade kyrkan med armborst och 
pilbågar. Källa kyrka anses ha varit byggd som en fästning. Dagens föreläsare, arkitekturhistorikern 
Gunnar Redelius avvisar den forskningen. Medeltida strid var närkamp med slag-, hugg- och 
stickvapen. Källa kyrka hade två våningar ovanför valven och ett torn med många rum. Källa hamn 
och kyrka var en handelsplats som gjorde många bönder mycket rika. Det framgår av ett hundratal 
gravstenshällar som ligger på kyrkogården. Något liknande finns inte på Öland eller fastlandet. 
 
 
Fredag 24/3 Kl. 1500-1600 på Historiska museet 
Konservering – inte bara bevara 
Med konservator Misa Asp 
 
Att närma sig ett muralt måleri, exemplet Mästerbymadonnan.  Misa Asp, verksam sedan 30 år som 
konservator, kommer i denna föreläsning att berätta om allt ifrån problemformulering till 
åtgärdsförslag och genomförande i sitt arbete. Ett arbete som kan liknas med en brottsplatsutredning. 
 
 
Torsdag 27/4 kl.1800 på Medeltidsmuseet, Strömparterren  
Årsmöte med utdelning av Mandelgrenpriset och gemensam måltid. 
 
Föreningens årsmöte inleds kl. 18 med årsmötesförhandlingar och utdelning av Mandelgrenpriset till 
arkeolog Michael Neiß som sedan håller ett föredrag. Kvällen avslutas med en gemensam buffé. 
Anmälan till måltiden görs till klubbmästare Yvonne Lédel senast den 23/4 antingen via telefon 
070 674 05 08 alt 08 712 72 43 eller e-post yvonne.ledel@telia.com.    
 
 
Vårutflykt i maj (datum meddelas senare): Vårutflykten planeras att gå till Skärgårdsmuseet 
i Stavsnäs samt Värmdö och Djurö kyrkor. Vi samåker i egna bilar.  
 



Svenska Fornminnesföreningens föredrag sker i samarbete med bl a Medeltidsmuseet, Folk-
universitetet och Historiska museet.  
Svenska Fornminnesföreningens medlemmar är välkomna till Gamla Stan Sällskapets 
sammankomster. Information om dessa hittar man på www.gamlastansallskapet.se  
Dessutom kan Historiska museets, Stadsmuseets och Stockholms Medeltidsmuseums olika 
programaktiviteter vara av intresse. Information om dem hittar man på www.historiska.se, 
www.stadsmuseum.stockholm.se samt www.medeltidsmuseet.stockholm.se 
 
 
 
 


