Program oktober-december 2017
4500 år gamla ansikten. 27 oktober kl. 15.00, Historiska museet.
Albertus Pictor. 1 december kl. 15.00, Historiska museet.
Julmöte. 6 december kl. 18.00, Historiska museet. Professor Kersti Markus tar emot Hildebrandpriset.
Se ytterligare information på vår hemsida, www.fornminnesforeningen.com där läggs aktuell
information ut. 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 2017!
Svenska Fornminnesföreningen
c/o Medeltidsmuseet,
Box 2343,
10318 Stockholm
Plusgiro 5 39 21 - 3
www.fornminnesforeningen.com
27 oktober 2017 kl 15.00, Historiska museet. 4500 år gamla ansikten. De senaste årens
arkeologiska utgrävningar av stenåldersboplatser har givit oss ny, spännande och ibland också helt
revolutionerande kunskap om tidsperioden. Arkeolog Nicklas Björk föreläser här om de märkliga
”sälmänniskoliknande” figuriner som man funnit vid utgrävningarna i Tråsättra i Österåker.
1 december 2017, kl 15.00, Historiska museet. Föreningens ordförande Pia Bengtsson Melin talar
om Albertus Pictor, En kontinental målare i medeltidens Sverige. Albertus Pictor är den mest
kända målaren från svensk medeltid och en kombination av kvalitet och kvantitet kännetecknar
verkstadens arbeten. Pia Bengtsson Melin berättar om motiv, teknik och visuell kommunikation i
några av de bevarade målningssviterna.
Julmöte med mat den 6 december kl. 18.00, Historiska museet. Professor Kersti Markus tar emot
Hildebrandpriset och håller en föreläsning. Vi avslutar med vår traditionsenliga gemensamma
julmåltid. Mer information om detta kommer.
Svenska Fornminnesföreningens föredrag sker i samarbete med bl a Medeltidsmuseet, Folkuniversitetet 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

