
 

 

 

Kära medlemmar i Svenska Fornminnesföreningen! 

 

Sommaren är snart slut och vi har upplevt några lättnader vad gäller covid 19-

restriktionerna. Därför försöker vi oss på några medlemsmöten på riktigt denna höst.  Den 

sista onsdagen i månaden reserverar vi för våra möten. Vi fortsätter dock med att även ha 

några digitala föredrag, eftersom detta föll ut väl under våren och kan underlätta för 

medlemmar som inte bor nära Stockholm. Antal deltagare i de olika aktiviteter som här 

nedan anges följer dagens bestämmelser och kan komma att förändras längre fram under 

hösten. 

 

Onsdagen den 29 september, kl. 17. 00 (OBS tid) visar Gunnar Andersson den nya 

vikingautställningen på Historiska museet. Samling i entréhallen. Max 20 deltagare. 

Anmälan till: jackie.taffinder@gmail.com. 

 

Onsdagen den 27 oktober, kl. 18.00 

Digital föreläsning. Länk skickas ut senare. 

Järnåldersjärn i Skåne – från malm till arkeologi 

  
Fredrik Larsson, Sydsvensk arkeologi  
Föreläsningen kommer att handla om järnframställning under järnåldern i Skåne, vad vet vi 
egentligen och vad säger de senaste årens resultat? Sker det en järnframställning under 
yngre järnåldern i Skåne och vad säger de nya resultaten från forskningsprojektet 
Järnåldersjärn i Skåne? Projektet fick stipendium från Svenska Fornminnesföreningen år 
2020 och nu får vi höra mer om vad som kom fram. 
 
 

Onsdagen den 24 november, kl. 18.00.  

Barocksalen, Historiska museet  

Oscar Montelius och Italien. Arkeologi och kunskapsproduktion 1870 – 1910. 
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Den 4 november 1921 avled Oscar Montelius. Novembermötet uppmärksammar detta 

genom en föreläsning av Anna Gustavsson, forskarstuderande vid Göteborgs universitet.  

Föreläsningen kommer att handla om Annas forskningsprojekt, lyfta fram delar ur 

Monteliusarkiven och visa material som finns där. 

Max 50 deltagare. Anmälan till jackie.taffinder@gmail.com. 

Under eftermiddagen samma dag besöker vi även gemensamt Oscar Montelius grav på 

Norra Kyrkogården. Mer information om detta följer under hösten. 

 

Helgresa 

 

Lördagen den 30 oktober – söndagen den 31 oktober besöker vi Fornminnesföreningen i 

Göteborg. Utifrån föreningens jubileumsskrift ”Göteborg 400 år. Platser med historia” 

besöker vi under lördagen några fornlämningar i Göteborg som visas för oss av författare i 

jubileumsskriften. Under söndagen gör vi andra studiebesök i eller omkring staden. För den 

som vill förbereda sig kommer skriften att kunna beställas till rabatterat pris. 

Mer information följer inom kort. 

  

 

 

 

 

 

 

Varmt välkomna! 

Svenska Fornminnesföreningens styrelse 
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