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Digitala föreläsningar 

Alla föreläsningar under våren 2021 är digitala föreläsningar. Anmälan sker via kalendariet på 

Medelhavsmuseets hemsida (www.medelhavsmuseet.se/kalendarium). Du anger i samband 

med anmälan din mejladress dit sedan länken skickas för den digitala föreläsningen i 

programmet Zoom. Du kommer inte att behöva installera Zoom på din dator, men du behöver 

ha tillgång till en dator med internetanslutning. Föreläsningarna kostar 100–150 kr, men är 

gratis för medlemmar i Medelhavsmuseets vänner. Icke medlemmar betalar i samband med 

anmälan. 

 

 

Bland smäktande lyror och riviga pipor –  

en inblick i romarinnornas musikaliska värld 

Tisdagen den 16 februari 2021, kl. 18.00-19.00 

Precis som idag fyllde musiken i antikens Rom många viktiga 

funktioner och förekom i alla tänkbara sammanhang, såväl i det 

privata som i det offentliga livet. För kvinnor i antikens Rom var 

det dock ingen självklarhet att utöva musik offentligt eller på någon 

högre nivå. Gjorde de det riskerade de tvärtom att bli svartmålade. 

Kvinnor var också hänvisade till särskilda instrument som ansågs 

passande för dem. Skälen till detta finner vi i de romerska 

samhällsstrukturer vilka gjorde tydlig skillnad på kvinnliga och manliga sfärer och värderade 

dem på helt olika sätt.  

Erika Liljestolpe är fil. dr. i antikens kultur och samhällsliv och har forskat om musik i det 

antika Rom, med särskilt fokus på kvinnors roll i musiklivet. Hon är också yrkesverksam som 

riksspelman på fiol. Under åren 2006–2008 arbetade hon på Medelhavsmuseet, och hon har 

även deltagit i utgrävningar i Pompeji och vid Prima Porta i Rom. 
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Forskarstafett 

Lördagen den 27 mars 2021, kl. 12.00-17.00 

Nyfiken på nya rön om antiken? Vad händer 

egentligen inom forskningen i Sverige? Under vårens 

temadag får ni möjlighet att lyssna på 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.  

Evenemanget modereras av Dr. Ingrid Berg. Mer information om vilka som presenterar och 

deras ämnen kommer att finnas på vår hemsida (www.medelhavsmuseetsvanner.se) och i 

Medelhavsmuseets kalendarium (www.medelhavsmuseet.se/kalendarium) senare i vår. 

 

Föreläsning på årsmötet 

Graffiti: klotter som källa till romerskt liv och leverne 

 

Söndagen den 18 april 2021, kl. 11.00-12.00  

 
I detta föredrag kommer vi få en inblick i några aspekter av livet och 

vardagen för vanliga romare – barn och vuxna, kvinnor och män, 

slavar, frigivna och fria – och detta utifrån deras egna ord. Deras 

vittnesbörd har nämligen återfunnits i form av graffiti på väggarna i 

Pompeji och andra romerska städer.  

  

Dominic Ingemark är lektor i Antikens kultur- och samhällsliv (Uppsala) och aktuell med 

böckerna Väggarnas vittnesbörd (2018) och Representations of Fear: Verbalising Emotion in 

Ancient Roman Folk Narrative (2020).  Han har tidigare bl.a. skrivit den Augustprisnominerade 

boken Liv och död i antikens Rom (2000, m. H. Gerding). 

 

 

Från hav till hav i etruskernas spår 
Vår resa Från hav till hav i etruskernas spår är flyttad till den 19–26 april 2022. 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. Allan 

Klynne, författare, översättare och fil. dr i antikens kultur och samhällsliv är ciceron på resan.  

 

Intresseanmälan skickas till info@paradisresor.se. 
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