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Bästa medlemmar! 

Jag vill börja med att tacka de nyss hemkomna resenärerna från vår Klassiska Rom-resa för en 

fantastiskt trevlig rundtur. Vi hade ett gediget utflyktsschema och ni vandrade från termer till tempel 

med gott humör och många intressanta frågor. Det är ett nöje att få vara ciceron med ett sådant 

resesällskap! Nog saknar vi alla solen nu, men snart är det dags för trevligt samkväm i och med att 

vänföreningens traditionsenliga glöggkväll närmar sig. Som vanligt börjar vi med glögg, lussekatt och 

pepparkakor och sedan får vi lyssna på undertecknad om hur man gick till väga i klassisk tid när ett 

nytt tempel skulle byggas. Läs mer om detta evenemang nedan, där ni också kan ta del av vad 

föreningen planerar för aktiviteter nästa år.  

Vi vill också tipsa om museets program som under hösten bland annat har varit inspirerat av Cypern-

utgrävningarna med till exempel föredrag om Cypern och det Persiska riket den 23 november. Det 

kan vara bra att veta att museet har ett nytt bokningssystem på sin hemsida, där ni både bokar och 

betalar på samma gång. För den som inte har möjlighet att betala via hemsidan, så går det 

fortfarande att komma in till museet och betala i museibutiken, men observera att bokningen då sker 

först i samband med betalning. 

Vad gäller museets framtid, med en eventuell hopslagning av Medelhavsmuseet med Östasiatiska 

museet och Etnografiska museet, vilket debatterades förra hösten, har vi inte mer information att 

komma med än att det pågår ännu en utredning. Vi kommer att uppdatera er så fort vi får veta mer 

om vad den resulterar i. Tills vidare får vi njuta av vårt vackra Medelhavsmuseum på Fredsgatan 2. 

Tack alla ni som meddelat oss era e-postadresser! Vi hoppas få ännu fler, då e-post-utskick framöver 

kommer att vara vårt huvudsakliga sätt att tipsa om nyheter och uppdatera programmet. 

Varmt välkomna! 

 

Jesper Blid 

Ordförande 

 

5 december: Vänföreningens glöggafton + Att bygga ett grekiskt tempel 
Plats: Medelhavsmuseet kl. 17.30-20.00 

Priset 120 kr/person oss tillhanda på vårt plusgirokonto 5 35 95-5 senast den 30 november. 

Bindande anmälan senast den 30 november till mm.vanner@gmail.com eller till 070-737 45 01. Vänligen uppge 

namn, antal personer och aktuellt telefonnummer.  

Vi inleder med samkväm i Café Bagdad på Medelhavsmuseet med glögg, lussekatter och 

pepparkakor. Sedan förflyttar vi oss några få meter till museets vackra hörsal där vår ordförande fil. 

dr. Jesper Blid berättar om vad som krävdes för att få till ett tempelbygge i klassisk tid. Hur 

initierades och finansierades tempelbygget? Vad avgjorde templets utseende? Hur gick själva 

byggnationen till?  
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30 januari 2018: Utgrävningarna av kejsartemplet i kroatiska Narona 
Plats: Medelhavsmuseet kl. 18 

Gratis för medlemmar. Anmälan via museet. 

Arrangeras i samarbete med Svenska Rominstitutets vänner.    
 

Föredragshållaren, professor Emilio Marin, berättar om utgrävningarna av det romerska 

kejsartemplet i kroatiska Narona. Narona var en romersk stad i Neretva-dalen i nuvarande södra 

Kroatien som grundades efter de illyriska krigen (229-168 f.Kr.). Vid utgrävningarna har man bland 

annat hittat ett tempel innehållande sjutton kultstatyer av marmor föreställande kejsarfamiljen, 

bland annat kejsar Claudius samt Vespasianus och Livia.   

 

24 februari 2018: Hellas i Haga  
Plats:  Medelhavsmuseet kl. 13 

Priset 70 kr. Anmälan och betalning via museet. 

   

Anders Cullhed, professor emeritus i litteraturvetenskap och Vitterhetsakademins preses, berättar 

om den stora idén bakom Gustav III:s Hagaparken: att låta det klassiska Grekland återuppstå i 

Norden. Mordet på kungen 1792 satte stopp för de storslagna planerna, men vid sidan av det som 

faktiskt hann uppföras finns ännu, vid sidan av de skriftliga källorna, en mängd bildmaterial bevarat. 

Föreläsningen gör en djupdykning i detta och i tanken på ett nordiskt Hellas. 

 

3 mars 2018: TEMADAG: Mindre Asien under persisk tid 
Plats: Medelhavsmuseet kl. 12.00-16.00 (inklusive paus med fika) 

Priset 100 kr. Anmälan och betalning via museet. 

Föredragshållare 

Doktor Martin Seyer vid Vetenskapsakademin i Wien 

Docent Susanne Berndt vid Stockholms universitet 

Fil.dr. Jesper Blid vid Stockholms universitet 

Doktorand Jan Köster vid Tyska arkeologiska institutet i Istanbul 

Det antika perserriket (c:a 550-330 f.v.t.) beskrivs ofta i antika grekiska texter som en totalitär regim 
styrd av en maktfullkomlig storkonung. Det persiska statsskicket utmålas därmed som en direkt kon-
trast till de frihetsälskande grekernas demokrati. Men var det verkligen så enkelt? Temadagen 
Mindre Asien under persisk tid utforskar livet i en av de rikaste provinserna i det gamla Perserriket 
och försöker genom att studera de arkeologiska spåren från denna tid nyansera synen på persernas 
värld. 
 

4 april 2018: Vänföreningens årsmöte 
Plats: Medelhavsmuseet  

Mer information om årsmötet kommer under våren. 
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