
Konferenstid
Under våren har Sven Rosborn varit med på två arrange-
mang som gett ny kunskap. Den 11 april höll Skånes 
hembygdsförbund en konferens i Hässleholms kulturhus 
under titeln ”Digitala kulturmiljöer”. Fotevikens Museum 
höll här tillsammans med föreningen Historiska Virtuella 
miljöer ett längre anförande om projekt ”Malmö 1692” 
vilket museet varit skapare av. Man har utifrån arkivaliska 
källor återskapat Malmö i minsta detalj och man kan nu 
digitalt vandra runt i staden. Detta är Skandinaviens största 
digitala historieprojekt som baseras av en enorm mängd 
forskning, signerad Fotevikens Museum. I dag drivs 
verksamheten aktivt av en ekonomisk förening under led-
ning av Per Åke Nilsson och Rolf Albrechtsson med Sven 
Rosborn från Fotevikens Museum som fortsatt sakkunnig 
då Malmö stad sedan några år tillbaka inte visat intresse 
för att vidare delta i samarbetet. 

På Nationalmuseet i Köpenhamn anordnades den 12 april 
ett stort keramiksymposium med forskare från när och fjär-
ran. Det som avhandlades var den s.k. Östersjökeramiken, 
eller som den förr hette ”den vendiska keramiken”. Denna 
keramik är en speciell typ som är karakteristisk för sen 
vikingatid och tidig medeltid. Ett flertal forskare höll in-
spirerande föredrag med Mats Roslunds eminenta föredrag 
i spetsen. Hans teman var ”Från etnicitet till hybriditet – 
arkeologens typologi och Östersjökeramikens biografi” 
samt ”Är alla katter grå? Yngre svartgods och äldre röd-
gods i Sigtuna ca 970-1250”.

Den 16 april anordnades en historisk matlagnings work-
shop på Jörgen Kocksgymnasiet i Malmö. Ett trettiotal 
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musei- och kulturmänniskor hade anslutit, bl.a. några från 
föreningen SVEG. Under ledning av den eminenta Bi 
Skaarup, gammal arkeolog och museikvinna men numera 
historisk matkonsult, lagade deltagarna historisk mat. Man 
uppdelades i lag på två-tre personer och fick ge sig i kast 
med var sitt historiskt matrecept. Sven Rosborn passade på 
att göra en film av denna spännande dag vilken ligger ute 
på Youtube-nätet. 

Den 26 april deltog Sven i Region Skånes stora konfe-
rens angående den kulturella verksamhetens organisa-
tion i Skåne under åren 2013-2015. Konferensen hölls på 
Kulturmejeriet i Lund. Efter en kort inledning skapades 
sex olika diskussionsgrupper som man kunde ansluta till. 
Fotevikens Museum valde gruppen som diskuterade forsk-
ning på museer.

Mats Roslund i Köpenhamn nederst och diskussion i Lund om 
forskning på museer ovan.

http://www.fotevikensmuseum.se/bulletiner/nr17.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=WGsnbptA1Bo
http://www.fotevikensmuseum.se/bulletiner/nr15.pdf

