
 

Välkommen att anmäla dig till Stadsarkeologiskt forum
Vi inleder klockan 13 torsdagen den 24 november och avslutar 
den 25 november kl. 12.30. Mötet hålls i Örebro, i Länsmuseets 
lokaler på Engelbrektsgatan. Mötet arrangeras tillsammans av 
Arkeologgruppen AB och Örebro läns museum.

Temat är ”Förmedling med förhinder”, program bifogas.

Klockan 18 inbjuder Arkeologgruppen att besöka oss på Drottning-
gatan 11. Det ligger precis vid Stortorget, endast 5 minuters promenad 
från museet. Då bjuds lite vindryck och snacks.

På kvällen kl. 19 är det gemensam middag på ”Rosengrens skafferi” 
som ligger i direkt anslutning till museet. Middagen kostar 490:- med 
dryck samt kaffe och kaka. Särskilda önskemål måste meddelas i 
samband med anmälan till mötet angående allergier, enbart vegetariskt 
etc. På ankomstdagen innan mötet kan de som vill även äta lunch på 
”Rosengrens skafferi” (www.rosengrensskafferi.se).

Enklast att ta sig till Örebro är med bil eller tåg och i staden finns ett 
flertal centralt belägna hotell.

Anmälan senast den 15 oktober till ebba.knabe@arkeologgruppen.se. 
Glöm inte att ange om du vill delta på middagen och om du har 
speciella önskemål vad gäller maten.

Betalning görs till bg 621-4738.  
Kom ihåg att ange Ditt namn i meddelandefältet.



 

Den  24 november
12 -13 Registrering
13.00 -13.10 Birgitta Johansen, Örebro läns museum 
Hälsningsanförande
13.15 – 14.00 Annica Ramström, Arkeologgruppen AB  
Från Tom Tits till Syrianska kyrkan och allt däremellan
14.00 – 14.45 Eva Skyllberg, Riksantikvarieämbetet 
Förmedling enligt kulturmiljölagen – en god möjlighet
14.45 – 15.00 Kaffe
15.00 – 15.45 Sofia Andersson, Länsstyrelsen Stockholm 
Förmedling vid stadsarkeologiska undersökningar  
– ett beställar- och tillsynsprespektiv
15.45 - 16.30 Katarina Carlsson, Bergslagens medeltidsmuseum 
Bergslagen – kulturarv, inspiration och framtid
18.00 – 18.45 Mottagning, Arkeologgruppen AB, Drottninggatan 11
19.00 –  Middag på Rosengrens skafferi, Engelbrektsgatan 3

Den 25 november
9.00 – 9.45 Kenneth Svensson, Arkeologikonsult 
Några försök att visa det som inte går att visa  
– exemplen Kv Merkurius och Södermalmstorg  i Stockholm.
9.45- 10.30 Claes Pettersson, Jönköpings länsmuseum 
Den försvunna fästningen. Jönköpings slott som Virtual Reality
10.30 – 10.45 Kaffe
10.45 - 11.30 Imelda Bakunic Fridén och Christina Toreld, Rio 
Nya Lödöse – mitt i smeten
11.30 -12.15 Jim Hansson, Statens maritima museum 
Vad döljer sig i plurret?
12.15-12.30 Avslutning
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