Program vintern 2017 - våren 2018
Pia Bengtsson Melin om Albertus Pictor. 1 december kl 15.00, Historiska museet.
Julmöte. Kersti Markus tar emot Hildebrandpriset. 6 december kl 18.00, Historiska museet.
Ulf Ragnesten om västsvensk arkeologi. 19 januari 2018 kl. 15.00, Historiska museet.
Maria Lagerqvist talar om restaureringen av Svenneby gamla kyrka. 16 februari kl. 15.00,
Historiska museet.
11 april. Årsmöte. Mer information och separat inbjudan kommer senare.
Nicklas Eriksson föreläser om hur ”Dalarövraket”. 25 april kl. 18.00, Historiska museet.
Lars Strid talar om Vitlycke museum och hällristningar. 4 maj kl. 15.00, Historiska museet.
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

Mer information på nästa sida!

1 december 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.
6 december kl. 18.00, Historiska museet. Julmöte. Professor Kersti Markus tar emot
Hildebrandpriset och håller en föreläsning med titeln ”Rundkyrkor i Sverige- en visuell manifestation
över vikingatidens samhälle”. Vi avslutar med vår traditionsenliga gemensamma julmåltid, där
jultallriken kostar 150 kr (dryck ingår ej). Anmälan till måltiden senast onsdagen den 28 november
2017, dels till yvonne.ledel@telia.com dels genom insättning av 150 kr på Plusgiro 5 39 21-3. Glöm ej
att ange ditt namn.
19 januari 2018 kl. 15.00, Historiska museet. Arkeolog Ulf Ragnesten föreläser på temat ”Fynd och
minnen från en västsvensk arkeolog”. Föredraget kommer att handla om en del speciella fynd och
fyndsammanhang som Ulf kommit i kontakt med under ett ganska långt arkeologliv, framför allt i
Göteborgsområdet. Han arbetar sedan närmare trettio år på Göteborgs stadsmuseum och
disputerade 2007 på avhandlingen "Individ och kollektiv" i förromersk järnålder som tar upp allt
förromerskt i Västsverige vid tiden och hur man kan se det bland gravar och boplatser.
16 februari kl. 15.00, Historiska museet. Konservator Maria Lagerqvist talar om restaureringen av
Svenneby gamla kyrka i Bohuslän. Kyrkan, som är från 1100-talet, har nyligen restaurerats med
hantverkstraditioner som går tillbaka till kyrkans byggnadstid. Maria Lagerqvist berättar om hur man
varsamt rustar en gammal kyrka för kommande århundraden.
11 april. Årsmöte. Mer information och separat inbjudan kommer senare.
25 april kl. 18.00, Historiska museet. Marinarkeolog Nicklas Eriksson föreläser om hur
”Dalarövraket återfick namnet Bodekull – ett marinarkeologiskt och paleografiskt detektivarbete”.
Niklas Eriksson disputerade 2014 och har nyligen utkommit med monografin Riksäpplet:
Arkeologiska perspektiv på ett bortglömt regalskepp. I sin forskning kombinerar han
undervattensarkeologisk dokumentation med skriftliga källor. Han har bland annat arbetat med
skeppen Mars, Resande mannen, Svärdet och Gribshunden, samt publicerat ett femtiotal vetenskapliga
och populärvetenskapliga rapporter och artiklar.
4 maj kl. 15.00, Historiska museet. Arkeolog Lars Strid talar om Vitlycke museum och om
hällristningarna i området. Hällristningarna i Tanum i Bohuslän är sedan 1994 ett av våra världsarv.
De har tillkommit under en period om ca tusen år och de många bilderna utgör ett fantastiskt exempel
på bronsålderns rika bildvärld.

Svenska Fornminnesföreningens föredrag och aktiviteter 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

