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Tisdag 18 september kl. 18.00
Badliv i Fyris – Svartbäckens kallbadhus och den moderna
svenska simkonstens vagga
Jonas Sandström
Upsala simsällskap är världens äldsta simförening och Sveriges
äldsta idrottsförening, grundad 1796. Vi får en inblick i dess
äldre historia; hur en organiserad simundervisning uppstod i
akademiska kretsar och sedan spreds över landet. Badandet
skedde då i Fyrisån och i Svartbäckens olika kallbadhus
uppförda 1841, 1857 och 1925. Vi får se fotografier från
platsen där Mollberg uppfann sitt berömda hopp och vi får
veta hur Erik Gustaf Geijers döttrar kom att bli pionjärer för
kvinnligt idrottande.

Tisdag 23 oktober kl. 18.00
Perspektiv på stockholmska
Jenny Öqvist
Vad skiljer ekenssnacket från överklasstugget? Precis som
andra stadsdialekter kännetecknas stockholmska av social
variation, det vill säga språkliga skillnader mellan olika
samhällsklasser. I föreläsningen beskrivs stockholmskans
utveckling från det sena 1800-talet fram till mitten av
1900-talet. Vad utmärker de olika sociala varianterna av
stockholmska, och hur har detta förändrats?
Jenny Öqvist är språkvetare och forskare vid Institutet för
språk och folkminnen.

Jonas Sandström är arkivassistent vid Folkrörelsearkivet för
Uppsala län.

Riksarkivet,
Landsarkivet i Uppsala
Tisdag 20 november kl. 18.00
Herrebönder i Mälardalen –
ett föredrag med musikaliska inslag
Carl Mikael Carlsson
Stora torget i Uppsala med Åhlénshuset. Foto: Roland Magnusson/Mostphotos.

Ett föredrag om skillnaden mellan bönder och herrskap på
1700- och 1800-talen och människor som stod på gränsen
däremellan. Det var en period av stora samhällsförändringar
med politiska reformer som bland annat avskaffade ståndsprivilegierna. Men vad innebar detta egentligen för de verkliga
människorna på landsbygden kring Västerås?
Carl Mikael Carlsson, fil. dr och forskare vid Historiska
institutionen, har inte bara forskat utan också gjort en
musikal på temat.

Uppsala Sim- och Badinrättning i festskrud när simsällskapet firar sitt 125-årsjubileum 1921.

2018 firar Riksarkivet 400 år!
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Tisdag 27 februari kl. 18.00
Bakom kulisserna – arkivforskning inför TV-program
Sigfrids Leif Mörkfors

Tisdag 24 april kl. 18.00
Trollhättan och folktrons troll
Elin Pihl och Tommy Kuusela

Sveriges televisions programserier Vem tror du att du är? och
Det sitter i väggarna har en stor publik med intresse för släktoch bygdeforskning. I föredraget berättar Sigfrids Leif Mörkfors
om sitt arbete med dessa teveprogram och den arkivforskning
som är förutsättningen för dem men också i allmänhet om sitt
långa släktforskarliv.

Hör ortnamn som Trollhättan,
Trollenäs eller Trollaborg samman
med föreställningar om folktrons
troll? Vad är egentligen ett troll och
hur framställdes dessa väsen i äldre tid?
Hur gamla är trollen och hur gamla
ortnamn finns det som är bildade av
ordet troll? Fanns det olika sorters
troll och var de alltid dumma och fula?
I föredraget presenterar och diskuterar vi några av de
tusentals ortnamn som ser ut att höra samman med folkliga
föreställningar om troll. Vidare beskriver vi hur dessa väsen
skildras i våra folkminnesuppteckningar.

Sigfrids Leif Mörkfors är person- och bygdeforskare med särskilt
intresse för Venjan. Han har bland annat givit ut det stort
anlagda verket I kum frå Wenjad. Historiska skildringar och
förteckningar över människorna i Venjans socken under 400 år.
2018 firar Riksarkivet 400 år!

Elin Pihl, forskningsarkivarie i namn, och Tommy Kuusela,
forskningsarkivarie i folkminnen, arbetar vid Institutet för
språk och folkminnen.
Tisdag 20 mars kl. 18.00
Arkitektur och konst i nya 100-huset på Akademiska sjukhuset
Fredrik Nilsson, Sari Palosaari & Eva Rosengren
100-huset är med sina c:a 60 000 kvm en av de största
nybyggnaderna i Akademiska sjukhusets historia och skall
rymma allt från onkologi och kirurgi till vårdavdelningar och
utbildningslokaler. Att gestalta en byggnad som denna, där högt
ställda tekniska, medicinska och hållbarhetsmässiga krav skall
uppfyllas på en plats av historisk och stadsmässig betydelse, och
samtidigt skapa rum för människor i utsatta situationer, innebär
en särskild utmaning.
Fredrik Nilsson, arkitekt på White, Sari Palosaari, konstnär
för verket “In light of current events” och Eva Rosengren,
projektledare konst på Region Uppsala berättar om det
gränsöverskridande samarbetet runt konstverket “In light of
current events” och dess betydelse för byggnadens arkitektur.

Arkitektur och konst i nya 100-huset på Akademiska

FAS3, skiss som föreställer nya 100-huset som White arkitekter bygger åt Region Uppsala.

