Seminariet för
nordisk namnforskning
Tisdag 19 september kl. 18.00
Stadens sinnen – ljud, ljus, smaker och dofter
i Uppsala under 200 år
Maths Isacson föreläser
Uppsala har under de senaste 200 åren stegvis utvecklats från
en småstad omgiven av gods och bondgårdar på det bördiga
slättlandet till en expansiv stad i marknadsekonomins snabbt
föränderliga värld.

Tisdag 17 oktober kl. 18.00
Härjedalens levande dialekter
Per Arne Helland föreläser
Trots att de traditionella svenska dialekterna har utjämnats
och på många ställen trängts undan av mer standardnära
talspråk, finns det än i dag många områden där särpräglade
dialekter frodas. Detta gäller bl.a. större delen av Härjedalen,
som ändå inte har uppmärksammats i särskilt hög grad
inom svensk dialektforskning, förmodligen beroende på att
landskapet ofta har ansätts vara norskt dialektområde. I denna
föreläsning presenteras levande dialekter från Härjedalen, så
som de framträder både i nutida talspråk och i lokalbefolkningens medvetande. Vilka språkdrag karakteriserar dessa
dialekter? Och finns det fog för att räkna dem som norska?
Per Arne Helland är doktorand i nordiska språk.

Stora torget i Uppsala med Åhlénshuset. Foto: Roland Magnusson/Mostphotos.

Där förr hantverkare, köpmän och handel med omlandets
gods och gårdar tillsammans med stadinvånarnas egna
odlingar, djurhållning och mathållning försåg invånarna med
ett begränsat utbud av livsmedel, kläder och bostäder sker
det i dag genom en världsomspännande klimatpåverkande
mångsidig handel. Där förr kyrkan, akademin, och med tiden
lokalpressen svarade för tro och vetande sker det i dag via ett
svåröverskådligt i huvudsak digitalt utbud.
Förändringarna har skett etappvis och påverkat staden och
dess invånare på många sätt. I föreläsningen ligger fokus på
hur, när och varför stadens ljud, ljus, smaker och dofter har
förändrats från tiden före industrialismens genombrott, och
hur detta kan ha påverkat oss som bott och bor i Uppsala.
Maths Isacson är professor emeritus i ekonomisk historia vid
Uppsala universitet.

Tisdag 21 november kl. 18.00
Medeltidens namn
Lennart Ryman föreläser
De bevarade källorna från det medeltida Sverige är mycket
bristfälliga, men de ger oss ändå mycket kunskap om de
personnamn och ortnamn som brukades under perioden och
om i vilka sammanhang namnen kunde brukas. Vad säger
oss omnämnanden som ”Ingeborg Bengtsdotter i Herrsäter”
(1411), ”Peder kallad Jungfru” (1307) eller ”Finnen i Naskens
gränd” (1491) om tidens människor och deras levnadsvillkor?
På sådana frågor skall föredraget försöka ge svar.
Lennart Ryman är språkvetare och forskare vid Institutet för
språk och folkminnen. Han är bl.a. huvudredaktör för
ordboken Sveriges medeltida personnamn.
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Tisdag 21 februari
Idyllen … som försvann:
att återuppväcka det förflutna
Per Magnus Wijkman
Tisdag 21 mars
Från tomtar och troll till mördarclowner och
rymdvarelser – om folktrons olika väsen
Tommy Kuusela

Tisdag 21 februari kl. 18.00
Idyllen … som försvann –
att återuppväcka det förflutna
Per Magnus Wijkman föreläser

Tisdag 21 mars kl. 18.00
Från tomtar och troll till mördarclowner och
rymdvarelser – om folktrons olika väsen
Tommy Kuusela föreläser

På 1910-talet fotograferade min far sin familj och sitt hem.
En vän uppmuntrade mig att publicera fotografierna med
korta kommentarer. Resultatet blev en bok. Kan berättelsen
om bokens tillkomst bli till nytta och glädje för andra än författaren? Svaret är JA! Därför vill jag berätta om hur jag gått till
väga och om den hjälp jag fått för att kunna beskriva bokens
människoöden. Det förflutna formar framtiden och mycket
sitter i väggarna!

Dagens Sverige har kallats för världens
mest sekulariserade land, men det innebär
inte att trosföreställningar och tankar om det övernaturliga
försvunnit. I föredraget presenteras en översikt av olika väsen,
från vikingatid till dagens samhälle, med exempel och tyngdpunkt på sådana väsen som beskrivs i våra folkminnesarkiv.
Även frågor om ryktesspridning, spökerier och andra typer
av övernaturliga väsen som förekommer i dagens samhälle
behandlas i föredraget.

Tisdag 25 april
Som på räls? Förbättrade pendlingsmöjligheter
och individens arbetsmarknad
Ina Blind

Tommy Kuusela är forskningsarkivarie vid Institutet för språk
och folkminnen och doktorand i religionshistoria vid
Stockholms universitet.
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Per Magnus Wijkman är nationalekonom med inriktning på
handelspolitiska frågor. Han har varit universitetslärare och
arbetat på EFTA med europeisk integration.

Tisdag 25 april kl. 18.00
Som på räls? Förbättrade pendlingsmöjligheter
och individens arbetsmarknad
Ina Blind föreläser
År 1991 började Upptåget köra mellan Tierp och Uppsala. Hur
påverkade detta ställningen på arbetsmarknaden för dem som
bodde i de orter där Upptåget kom att stanna? I föredraget
beskrivs hur frågan har undersökts med utgångspunkt i den
information om Upptågets tillkomst och tidtabell som finns i
Landstingsarkivet samt med hjälp av registerdata. Studien som
ligger till grund för föreläsningen är gjord av Ina Blind, Matz
Dahlberg och Olof Åslund.
Ina Blind är forskare i nationalekonomi vid Institutet för
bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

