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Dalby kloster - 
föremål och människor

Alla föredragen är kostnadsfria, och bekostas av Region Skåne coh Sparbanksstiftelsen Öresund. 
Utställningen och föredragsserien är ett samarbete mellan Kulturkvadranten i Dalby, ideell förening och Dalby bibliotek

Tisdagen den 1 oktober, kl 19.00
Det medeltida Skåne. 
Kungar, biskopar och bönder
Vad luktade det i det medeltida Skåne? Vad 
hörde man? Vad vet vi om hur medeltidens 
människor upplevde sin omvärld? Och vad 
gjorda man för att sprida den världsuppfatt-
ningen?
Dick Harrison, professor i historia, föreläser 
om hur livet i Skåne tedde sig på medeltiden 
och om de nordiska korstågen.

Tisdagen den 8 oktober, kl 19.00
Medeltida klosterliv inifrån
Om en mus knaprar på en oblat, har den 
musen då ätit av Jesus kött? Och hur kan det 
egentligen finnas ondska i världen när Gud är 
god?
Anders Piltz, professor emeritus i latin, be-
rättar om hur de lärda diskussionerna gick 
vid de medeltida klostren.

Tisdagen den 15 oktober, kl 19.00
Dagligt liv i ett skånskt kloster år 2013
I samtal med Stephan Borgehammar, pro-
fessor i praktisk teologi, berättar Pater Ing-
mar Svantesson från den Helige Benedictus 
kloster utanför Tomelilla om hur livet i ett 
modernt kloster ser ut.

Tisdagen den 22 oktober, kl 19.00
Medeltida läkekonst - i klostren och utanför
Vad gjorde man om man blev sjuk på med-
eltiden? Vad fanns det för mediciner, och på 
vilket sätt trodde man att de gjorde en frisk? 
Och var det något av det som fungerade?
Johanna Bergqvist, lektor i historisk arkeolo-
gi, föreläser om den medeltida läkekonsten.

Tisdagen den 19 november, kl 19.00
Den färgsprakande medeltiden!
Varför målades jungfru Marias klänning röd 
på 1100-talet, men blå på 1400-talet? Hur 
gjorde man rött och blått? Använde man 
någon färg i Dalby kloster? Och varför ville 
inga kvinnor i 1490-talets Venedig bära gula 
klänningar?
Sara Lind, historisk arkeolog, berättar om de 
olika färger man använde under medeltiden. 
Vi blandar även färg själva och provar att 
måla med den.

Tisdagen den 26 november, kl 19.00
Medeltida sagor och ballader
Stäng av TV:n för en kväll och kom hela fa-
miljen och lyssna på spännande sagor och 
vackra medeltidssånger. Berättare och peda-
gog Maria Heijbel tar oss med på en tidsresa 
i novemberkvällen...


