Släktträffen i Stockholm 2014!
Denna gång är vi på Gamla riksarkivet på Riddarholmen. Där kommer vi att få
höra Christina Fjellström (släktgren II), som är professor i måltidsforskning vid
Uppsala universitet. Hennes föredrag har titeln Matens mening – kulturella
perspektiv på mat och ätande. Det innebär att hon diskuterar vad som bygger
upp en matkultur, hur vi kan se på svensk matkultur och hur våra matvanor
förändrats med inslag och exempel från norra Sverige.

Vi samlas kl 18.00 på Gamla riksarkivet och får därigenom en möjlighet att se delar
av den gamla ståtliga byggnaden från 1887‐90 – på sin tid ett enastående
byggnadsverk, och bl a fanns Sveriges första eldrivna hiss här samt ett
värmesystem med självcirkulation. Sedan i fjol finns film‐ och tv‐bolaget Eyeworks
i Gamla riksarkivets lokaler. Bolaget står bakom tv‐program som
Postkodmiljonären och Jills veranda samt deckarfilmerna om Maria Wern och
familjekomedierna med Sune.
Efter att vi lyssnat på Christina finns det möjlighet för dem som vill, att äta en bit
mat tillsammans Vi kommer att beställa detta från en cateringfirma och till
mångas förtvivlan blir det inte surströmming som serveras…
Tid: 18.00
Datum: Torsdagen den 27 mars 2014
Plats: Eyeworks, Gamla riksarkivet, Birger Jarls torg 2 A, Riddarholmen, Stockholm
När man kommer över bron går man fram till torget där det lämpligt nog en staty
av Birger Jarl, Gamla riksarkivet är andra huset till höger, gå in på gården där
företaget Eyeworks är beläget på sjätte våningen.( OBS! Det går inte att gå in från
ingången som vetter mot tågspåren och Riddarhuset.)
Kommunikationer: T‐bana till Gamla stan, skyltat till höger mot Riddarholmen.
Kostnad: Gratis förutom mat och dryck som betalas på plats.
Anmälan: Mejla michael.netterstad@eyeworks.tv eller ring Michael på
telefonnummer 0708‐99 78 50. Meddela om du vill vara med på middagen efteråt
och om du har allergi eller är vegetarian. Anmälan senast den 17 mars.
Varmt välkomna!

Michael Netterstad

