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Tisdag 20 september kl. 18.00
Den uppländska dövhistorien
Profiler, pionjärer och dövföreningar i Uppland 
Urban Mesch föreläser

Upsala Döfstumförening (nuvarande Uppsala läns dövas 
förening) bildades den 9 februari 1908. Men dövas 
organisering och dövkulturen har en mycket längre historia 
än så och man har fått kämpa mot den hörande normen. 
År 1880 förbjöds teckenspråk på dövskolorna och det skulle 
dröja nästan 100 år innan den inställningen ändrades. Bland 
de döva levde dock teckenspråket vidare. Man 
kommunicerade med varandra i smyg, utom synhåll för 
lärarna, och inte minst inom dövföreningarna vilka hela 
tiden arbetat för ett erkännande av teckenspråket.

Vi får i föredraget en dövhistorisk bild över utvecklingen av 
dövas föreningsverksamheter inom det uppländska 
geografiska området. Inledningsvis kommer delar av Sveriges 
dövhistoriska utveckling med i bilden med utblickar mot de 
övriga nordiska länderna, eftersom den dövhistoriska 
bakgrunden och utvecklingen starkt hänger samman från 
tiden då Sverige var en stormakt.  Vi får även veta mer om 
några dåtida och nutida profiler och pionjärer från det 
uppländska området.

Urban Mesch utbildades till idrottslärare på GIH i 
Örebro och har i mer än 30 år varit verksam inom dövidrotten 
i ett flertal befattningar och uppdrag, de sista åtta åren som 
generalsekreterare i Svenska Dövidrottsförbundet.

Tisdag 18 oktober kl. 18.00
Roslagens äldre naturnamn 
Simon Karlin Björk föreläser

Roslagen, som idag utgör ett populärt resmål för sommar-
gäster, har en lång historia av bebyggelse. Landhöjningen har 
orsakat stora förändringar i landskapet men under vikinga-
tiden och tidigare perioder utgjorde långa havsvikar viktiga 
farleder för Roslagens befolkning som levde på fastlandet och 
i skärgården och utnyttjade havet som resurs. Dessa tidiga 
inbyggare har också satt sina spår i traktens ortnamn, inte 
minst genom de gamla naturnamnen. Flera av de populära 
badsjöarna och de öar vid vilka seglare gärna lägger till bär 
namn från förhistorisk tid. Genom att tolka dem framträder 
spännande historier om traktens utveckling och förhistoria.

Simon Karlin Björk arbetar vid Seminariet för nordisk 
namnforskning och har ett särskilt intresse för ortnamnen 
i Roslagen där han är född och uppvuxen.

Tisdag 22 november kl. 18.00
Perspektiv på stockholmska 
Jenny Öqvist föreläser

I föreläsningen ges en översiktlig bild av stockholmskans 
utveckling från det sena 1800-talet fram till mitten av 
1900-talet. Precis som andra stadsdialekter kännetecknas 
stockholmska av social variation, det vill säga språkliga skill-
nader mellan olika samhällsklasser. Vad utmärker de olika 
sociala varianterna av stockholmska, och hur har detta föränd-
rats? Föreläsningen illustreras med exempel från inspelningar 
med stockholmare födda 1862–1946.

Jenny Öqvist är språkvetare och forskare vid Institutet för 
språk och folkminnen.

Seminariet för
nordisk namnforskning



Tisdag 19 april kl. 18.00
Landstingets historia i rörliga bilder
Filmkväll 
Bo Grängsjö föreläser

Den rörliga bilden har en större plats än någonsin i vår 
vardag. På Youtube blandas instruktionsfilmer om hur du 
lagar en punktering med söta klipp på katter och andra 
husdjur. Vi filmar med våra mobiltelefoner och ser på TV-
serier som aldrig förr. Men vilken roll har den rörliga bilden 
inom vården? Hur har filmen används historiskt inom 
landstinget? 

Vid landstingsarkivet pågår sedan 2011 ett expertarbete 
med att digitalisera den rörliga bilden från i första hand 
videokassetter och rullband men även från film. Och det är 
bråttom!  Hållbarheten ökar med rätt förvaring, men video-
kassetterna förstörs och blir obrukbara var de än förvaras. 
I ett urval digitaliserade filmer får vi ta del av landstingets 
mångskiftade verksamhet. 

Bo Grängsjö, it-tekniker vid Medicinsk teknik, 
sjukhusfysik och it (MSI) som stödjer verksamheterna 
inom landstinget genom att svara för den samlade 
kompetensen inom verksamhetsområdet, inleder 
kvällen med att berätta om hur digital teknik 
används inom landstinget idag.
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Fallet Engeström 
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Tisdag 16 februari kl. 18.00
Fallet Engeström 
När, var, hur? Vem, vad och varför? 
Stefan Simander föreläser

Ragnar Engeström genomförde sin första kupp vid 13 års 
ålder, på Kungliga Myntkabinettet. Som anställd vid 
Riksantikvarieämbetet kunde han fortsätta att stjäla 
från kyrkor, bibliotek och museer i hela landet. 
Kultursektorns insiderbrott är svåra att avslöja!

Stefan Simander föreläser om arbetet med boken, Fallet 
Engeström. Mannen som plundrade det svenska kulturarvet. 
Stefan är historielärare, genealog och arkivforskare och 
det är han som har gjort research till boken som sedan 
skrivits av Carl Johan Gardell. 

Tisdag 15 mars kl. 18.00
Sixten, Wilma och Nellie
Om namn på våra sällskapsdjur 
Katharina Leibring föreläser

Sällskapsdjuren har flyttat in i våra hem och blivit familje-
medlemmar. Detta syns också i deras namn som nu ofta är 
de samma som vi ger till våra barn. Föredraget handlar om 
dagens namn på hundar, katter och kaniner – och om vi 
utifrån djurnamnen kan ana vilka namn som blir framtidens 
babynamn. 

Katharina Leibring är docent i nordiska språk och förste 
forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen. 
I sin forskning har hon framför allt ägnat sig åt personnamn 
och djurnamn, både nutida och historiska.


