
  

  

   
 
     Program 2013 
 
 
20 mars Årsmöte samt föredrag om den gotländske  

 passionsmästaren 

18 maj Uppsala Domkyrka och Gustavianum 
28 maj Solna kyrka och Norra Begravningsplatsen 

28 aug- 1 sept  Resa till Estland 

5 september Historiska museets framtid, Maria Jansén, museets chef 

18 sept Aktuell arkeologi, föredrag av Frédéric Elfver 

11 dec Aktuell arkeologi 
 
Fler möten under hösten är under planering. Se vår hemsida     
                                   www.fornminnesforeningen.com.  
Där läggs all ny och aktuell information ut. Ändringar i programmet skickas om möjligt till 
de som anmält e-postadress till Fornminnesföreningen. Meddela därför din e-postadress 
till ingrid@furstenbach.se. 
 
Frågor om programmet, anmälningar, inbetalningar 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 för år 2013 är 175:-, familjemedlem på samma adress betalar 150:- samt 4.000 
kronor för ständigt medlemskap för enskild person. Inbetalas på plusgiro 5 39 21 -3. 
 
Medlemmar i Svenska Fornminnesföreningen har fritt inträde till Historiska museet. I re-
ceptionen, Historiska museet finns en lista på de som är medlemmar (= betalat medlems-
avgift eller är ständiga medlemmar) i Svenska Fornminnesföreningen. Denna uppdateras 
varje månad. 
 
Välkommen till Svenska Fornminnesföreningens arrangemang under år 2013. 
 
Svenska Fornminnesföreningen  
Postadress:  
Institutionen för arkeologi och antikens kultur,  
Stockholms universitet,                                        
10691 Stockholm  
Plusgiro: 5 39 21 – 3 
www.fornminnesforeningen.com 



  

  

Årsmöte Svenska Fornminnesföreningen 
samt föredrag Den gotländske passionsmästaren 
 
Årsmötesförhandlingarna (endast för medlemmar) startar kl. 17:00. Obs ändrad tid 
 
Klockan 17:30 kommer docenten, fil.dr Lennart Karlsson – en av 2012 års mottagare av 
Monteliusmedaljen – att hålla föredrag (öppet även för icke medlemmar) om ”Den got-
ländske passionsmästaren – en medeltida verkstad”. 
 
Tid Onsdagen den 20 mars kl 17:00 respektive 17:30. 
Plats Stockholms Medeltidsmuseum, Strömparterren 3 
 
Fornminnesföreningens medlemmar (medlemsavgift betald för år 2012 eller 2013) betalar 
ingen avgift avseende föredraget till Medeltidsmuseet utan denna står Svenska Fornmin-
nesföreningen (SFF) för. Medeltidsmuseet ger till de SFF medlemmar, som kommer till 
föredraget, ett årskort som berättigar till inträde under ett år. De medlemmar, som fick års-
kort till Medeltidsmuseet vid föredraget den 20 februari skall uppvisa detta. Icke medlem-
mar betalar 100 kronor till Medeltidsmuseet och får för detta ett årskort. 
 

 
 
Utflykt 
Uppsala domkyrka och Gustavianum 
 
Uppsala domkyrka har under de senaste åren varit föremål för ett omfattande forsknings-
projekt. Detta har hittills resulterat i sex volymer som ingår i verket ”Sveriges kyrkor”. 
Forskare verksamma i projektet kommer att ge oss information i kyrkan. Efter en gemen-
sam lunch (för den som önskar delta) kommer vi att besöka Gustavianum. Under ledning 
av Pia Bengtsson Melin, SFF:s sekreterare, kommer vi att titta närmare på Gustav II 
Adolfs konstskåp: ett fantastiskt stycke konsthantverk som innehåller ett tusental olika fö-
remål. 
  
Anmälan till klubbmästaren Yvonne Lédel 070 674 05 08, senast 12 maj. Man kan välja att 
ta tåg eller åka egen bil. Samling vid ingången till domkyrkan. Tidpunkt för samling med-
delas senare till anmälda deltagare. Tiden omkring kl 10.00 anpassas till ankommande tåg 
från Stockholm 
 
Tid Lördagen den 18 maj (Obs! pingstafton) 
 

 
 
Visning 
Besök i Solna medeltida rundkyrka och vandring bland 
namnkunniga personers gravvårdar på Norra begrav-
ningsplatsen 
 
Föreningens ordförande Margareta Kempff Östlind visar Solna medeltida kyrka som är en 
av landets åtta bevarade rundkyrkor. Därefter leder Frédéric Elfver en vandring bland 
kända personers gravvårdar vid kyrkan och på den intilliggande Norra begravningsplat-
sen. Där finns flera spektakulära gravvårdar. Vi kommer bl a att titta på Bror Emil 
Hildebrands och Oscar Montelius gravar. Programmet beräknas ta 2 timmar. 



  

  

Bekväma skor och kläder efter väder är bra. 
 
Tid Tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13:00. 
Plats Samling kl 13.00 vid ingången till Solna kyrka. 
 

 
 
Resa 
Estland 
Årets resa går till Estland. Vi kommer att åka båt till Tallinn, stanna där en dag och senare 
fortsätta mot Ösel. En av våra guider blir professor Kersti Markus som tidigare disputerat i 
Stockholm och numera är knuten till universitetet i Tallinn. I Estland färdas vi med buss. 
 
Ytterligare information om exakta tider och kostnader lämnas senare under våren 2013. 
 
Tid 28 augusti – 1 september. 
 

 
 
Historiska museets framtid 
 
Maria Jansén, ny chef på museet, kommer att för oss i Svenska Fornminnesföreningen 
berätta om hur hon vill utveckla museet och vilka idéer hon vill förverkliga. 
 
Tid Torsdagen den 5 september, kl 16:00 i Röda Rummet, Historiska museet. 
 

 
 
Övrig planering för hösten 2013.  
Årets Hildebrandspristagare professor emeritus Göran Dahlbäck och professor Olle Ferm 
kommer under året att hålla föredrag. Tid och plats meddelas senare.  
 
Onsdagen den 18 september  
”Aktuell arkeologi” en programpunkt i samarbete med Historiska museet. Föredragshållare 
är vår vice ordförande Frédéric Elfver. 
 
Plats: Historiska museet, kl 18.00 
 
Onsdag den 11 december 
Julmöte med lite mat. Mötet anordnas i samarbete med Historiska museet och handlar om 
”Aktuell arkeologi”. Namn på föredragshållare meddelas senare.  
 
Plats: Historiska museet, Kl 18.00 

 
 
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 och 
www.medeltidsmuseet.stockholm.se 


