
 

    

 

Jubileumsprogram för Svenska Fornminnesföreningen 

hösten/vintern 2019 – 2020 

2019 är det 150 år sedan Svenska Fornminnesföreningen bildades! Det firar vi med ett innehållsrikt 

program som förutom en rad intressanta föredrag också innefattar en höstresa med besök på vårt eget 

fornminne Inglinge hög, festligheter på Riddarhuset i november samt ett vetenskapligt 

heldagsseminarium i februari. Varmt välkomna att fira med oss! 

 

Jubileumsresa till Småland fredagen den 30 augusti – söndagen den 1 september 2019 
 

Tre dagars bussresa i Småland med boende 2 nätter i Växjö. Vi besöker medeltida kyrkor, borgar, 

slottsruiner, slott och Smålands museum. Se separat inbjudan eller kontakta klubbmästaren Yvonne 

Lédel 070- 674 05 08 eller via e-post yvonne.ledel@telia.com.  Sista anmälningsdatum är 21/7. 

 

Onsdagen den 9 oktober kl. 18.00 på Historiska museet: DNA och stenålderns människor 
 

Helena Malmström, forskare inom arkeogenetik vid Uppsala universitet, berättar om spåren från 

människorna som levde i Sverige under stenåldern, kända genom gravar och skelettlämningar. Genom 

att analysera arvsmassan från dessa människor kan vi undersöka hur de möttes och interagerade, 

förflyttade sig och förändrades. Hur befolkade jägar-samlarna Skandinavien efter istiden och vad 

hände när de första bönderna kom till området? 

 

Fredag den 25 oktober kl. 15 på Historiska museet: Uppåkra – ett järnåldersgods 
 

Mats Roslund, professor i historisk arkeologi vid Lunds universitet berättar om de djupa kulturlagren i 

Uppåkra utanför Lund som gömmer 1000 år av mänsklig kultur. Det ger möjlighet att studera hela 

järnålderns historia. Resultatet av senare års forskning kring platsen, bland annat tusentals 

metallsmycken och ett kulthus, har fått stor uppmärksamhet. 

 

Onsdag den 30 oktober kl. 18.00 på Medeltidsmuseet: Livsstilar på medeltida borgar i 

Östergötland 
 

Fil dr Martin Rundkvist, författare till boken ”At Home at the Castle” berättar om medeltida borgar 

som byggdes för att kunna försvaras men som sällan eller aldrig blev angripna. Folk bodde där i 

årtionden och ägarfamiljerna levde vardagsliv. På en kronoborg kunde en trupp soldater stationeras i 

månader och till biskopens borgar kommer kyrkliga dignitärer på genomresa. Borgens personal 

däremot, fanns där jämt.  
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Fredagen den 29 november 2019, 150-årsfirande på Riddarhuset i Stockholm, kl. 13-17 
 

Vi firar vårt 150-årsjubileum på Riddarhuset med pris- och medaljutdelning, föredrag och festligheter. 

Separat inbjudan kommer under hösten, men anteckna datumet redan nu! 

 

Söndag 1 december kl 14 på Medeltidsmuseet: Marinarkeologins möjligheter 
 

Jim Hansson, marinarkeolog, berättar om ett kulturarv under vattenytan som ofta är väldigt välbevarat 

men som många inte känner till. Östersjön är ett förhållandevis litet innanhav men har en lång och 

komplex historia som påverkat hela Europa i alla tider med handel kors och tvärs som orsakat 

konflikter, men det har också transporterat influenser, kulturer, språk och varor från när och fjärran. 

Under senare år har flera spektakulära fynd gjorts som skvallrar om vilken potential som finns på 

botten. Föredraget kommer belysa några extremt välbevarade skeppsvrak men också berätta om hur 

komplex Östersjön är i ett större sammanhang. Man har även börjat att använda nya tekniker för att 

kunna visa dessa fantastiska vrak i 3D. 

 

Fredagen den 28 februari 2020 Armémuseum 
 

Fredagen den 28 februari planeras ett vetenskapligt symposium med aktuella arkeologiska frågor med 

anledningen av Svenska Fornminnesföreningens 150 år i vetenskapens tjänst! Separat inbjudan 

kommer, men anteckna datumet redan nu.  

 

Se ytterligare information på vår hemsida, www.fornminnesforeningen.com  där aktuell information 

och ev. tillägg till programmet läggs ut. Ändringar i programmet skickas till den som anmält e-

postadress till Fornminnesföreningen. Meddela därför din e-postadress till sekreterare Ulrika 

Bornestaf, e-post: ulrika.bornestaf@shm.se. Frågor om programmet kan ställas till klubbmästaren 

Yvonne Lédel 070- 674 05 08 eller e-post yvonne.ledel@telia.com.    

Svenska Fornminnesföreningen är för sin verksamhet helt beroende av medlemsavgifter. Årsavgift 

175 kr och 150 kr för familjemedlem på samma adress. Studerande under 35 år betalar 150 kr. 

Ständigt medlemskap för enskild person är 4000 kr. Betalning görs till vårt plusgiro 53921-3. 

 

 

 

Välkommen  

till Svenska Fornminnesföreningens arrangemang! 

 

 

 

 

 

Svenska Fornminnesföreningen, c/o Medeltidsmuseet, Box 2343, 103 18 Stockholm             
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