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Program  
Tisdag den 4 februari 2020 

Medelhavsmuseets hörsal, Fredsgatan 2, Stockholm 

Antik bibliomanti: Att spå med poesi och 

andra heliga texter  
 

Texter och i synnerhet poesi har ofta ansetts dölja sanningar 

och kunna ge vägledning. Pytian och Sibyllan gav sina 

profetior genom dunkla poem. Homeros verser används 

tidigt för magi och spådom och då oftast i lösryckt format. 

Man har även spekulerat i att Vergilius använts på samma 

vis. Kyrkofadern Augustinus finner vägledning genom att 

slumpmässigt öppna bibeln och flera helgon får i antika 

legender sitt kall genom att plötsligt träffa på en viss vers.  

Moa Ekbom, universitetslektor i latin vid Göteborgs universitet, kommer att berätta om dessa 

spännande incidenter, deras historiska och litterära kontext och de moderna avtryck som de 

lämnat. 

Anmälan och betalning till föreläsningen sker genom Medelhavsmuseets hemsida. Det går 
också att gå till Medelhavsmuseets reception så hjälper de till med anmälan och betalning. 

 

Lördag den 21 mars 2020 

Medelhavsmuseets hörsal, Fredsgatan 2, Stockholm 

Doktorandstafett 

Nyfiken på nya rön om antiken? Vad händer egentligen inom 

forskningen i Sverige? Under vårens temadag får ni möjlighet att lyssna på sex doktorander som 

presenterar sin nydanande forskning. Passa på att ställa frågor till våra experter och ta del av det 

allra senaste från forskningsfronten kring Medelhavets antika kulturer. 

Anmälan och betalning till doktorandstafetten sker genom Medelhavsmuseets hemsida. Det går 
också att gå till Medelhavsmuseets reception så hjälper de till med anmälan och betalning. 
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Tisdag den 21 april 2020 

Medelhavsmuseets hörsal, Fredsgatan 2, Stockholm 

Antikens graffiti och årsmöte 
Efter en lätt måltid och årsmöte får vi höra en spännande föreläsning om graffiti 

under antiken av Dominic Ingemark, docent i antikens kultur och samhällsliv och 

författare till boken ”Väggarnas vittnesbörd”. Mer information om årsmötet 

kommer i samband med kallelsen i vår.  

 

Tisdag 28 april – tisdag 5 maj 2020                                    FULLBOKAD 

Från hav till hav i etruskernas spår 
En resa i samarbete med Paradisresor med Allan Klynne, författare, översättare och fil. dr i 

antikens kultur och samhällsliv, som ciceron. Resan ger både en introduktion och fördjupning 

till etruskernas arkitektur, gravar, konst och vardagsföremål, alltihop presenterat i förhållande 

till historien, forskningen och det levande landskapet. Intresse för reservplatser kan anmälas till 
info@paradisresor.se. 
 

 

Nyheter  
 

Medelhavsmuseets vänner inrättar ett 

stipendium  
Kavallahuset är ett gästhem i norra Grekland för forskare och 

kulturarbetare som önskar finna en lugn men samtidigt 

inspirerande arbetsmiljö. Det nya stipendiet utlyses i december 

och avser en månads vistelse vid gästhemmet i sommar. Det 

vänder sig till studenter och forskare som ägnar sig åt kulturerna 

kring Medelhavet. Mottagaren av stipendiet förväntas presentera 

sitt arbete för föreningens medlemmar under hösten 2020.  
 

Medelhavsmuseets framtid 
Arbetet med Världskulturmuseernas lokalutredning, som skulle vara klar sommaren 2019, 

förlängdes och det pågår fortfarande analysarbete utan bestämt slutdatum. Utifrån utredningen 

ska sedan fattas ett politiskt beslut om Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet och Etnografiska 

museets framtid.  
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