
32 romhorisont nr 66/årg 2017

Returadress:
Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner
Skeppargatan 8, 3tr

     114 52 Stockholm

Avsändare: Elanders Sverige AB,
Box 137, 435 23 Mölnlycke

Porto
BetaltB

Genom en resa i tid och rum görs nedslag på 
relevanta platser runt Medelhavet, där Bysans bety-
delse som bärare av en kontinuitet och ett kulturarv 
in i vår tid målas upp på en rik palett. 

Vi kommer att röra oss från Egypten via Syrien 
och Konstantin opel till Athos och Rom och möta 
Palladios,  Johannes Damaskenos, Anna Komnena 
och Theodoros Metochites, liksom riddarromanernas 
hjältar och bysan tinska humanister i exil under tidig 
renässans, Guds moderns trädgård, den makedonska 
renässansen, poesi och arkitektur.

Datum för temadagen är vald som en hyllning till 
Sture Linnér som den 15 juni skulle ha fyllt 100 år 
och den kommer att avslutas till hans ära med 
festligt mingel och grekisk musik.

Program i Historiska museets hörsal kl. 13–17 
med paus i guldrummet
Diktläsning av Kristina Adolphson

Mingel och musik med musikgruppen TAXIMI 
och förfriskningar på Rosengården kl.17–19

Temadagen har lagts upp av Istanbulinstitutets 
forskarkollegium tillsammans med vänföreningarnas 
styrelser.

De tre Medelhavsinstitutens vänföreningar fördjupar det samarbete som 
inleddes med Medelhavsinstitutens dag 2015 och bjuder i samarbete 

med Historiska museet in till en gemensam temadag den 15 juni 2017

Bilden av Bysans  

Anmälan senast den 10 juni till Istanbulinstitutets kansli, sfii@medelhavsinstituten.se 
Efter bekräftelse från kansliet sätts anmälningsavgift 100 kr in på bankgiro 5028-5733 

Glöm inte att ange namn vid inbetalningen
Begränsat antal platser

program
Professor Anders Cullhed, 
preses i Vitterhetsakademien, inleder
Från det gamla till det nya Rom 
fil dr ragnar hedlund 
Det senantika Mellanöstern, ökenfäderna och Palladios 
professor samuel rubenson 
Bysans och Islam 
fil dr olof heilo 
Konstantinopel och den makedonska renässansen 
fil dr david westberg 
Gudsmoderns trädgård: Athos, hymner och ikoner 
professor helena bodin 
Besök i Guldrummet 
fil dr kent andersson
De västerländska riddarromanerna och fjärde korståget 
doktorand ellen söderblom saarela 
Theodoros Metochites’ essäer och arvet av Palaiologerna 
professor karin hult 
Det bysantinska arvet och den osmanska arkitekturen 
professor johan mårtelius 
Bysantinska humanister i exil under tidig renässans 
professor anders cullhed 
Professor Anders Cullhed avslutar och leder över 
till högtidlighållandet av Sture Linnérs minne


