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Fri entré

Tisdag 15 september kl. 18.00
Uppsalas historia ur ett hbtq-perspektiv
Petra Marandi Roos

Hur kan man skriva om en stads historia ur ett hbtq- 
perspektiv? Och vilken betydelse har en sådan historie-
skrivning? I det här föredraget får du veta mer om 
Uppsalas förflutna, med några exempel hämtade från 
arkivmaterial, intervjuer och tidigare litteratur. Finns det 
något som särskiljer Uppsala från andra svenska städer 
ur ett hbtq-historiskt perspektiv?

Petra Marandi Roos är journalist och arbetar med en 
bok om Uppsalas historia ur ett hbtq-perspektiv.

Tisdag 24 november kl 18.00
Ett nytt digitalt ortnamnsregister
Ester Ehnsmyr, Björn Karlsson & Kristina Neumüller

Ortnamnssamlingarna vid Institutet för språk och folk-
minnen (Isof) digitaliserades redan under 1990-talet. 
Sedan dess har det digitala ortnamnsregistret varit 
en flitigt använd söktjänst på Isofs webbplats. Nu har 
en ny version av registret tagits fram, med nytt sök-
gränssnitt och ny datastruktur. I föredraget berättar vi om 
 tankarna bakom utformningen av det nya registret och 
 demonstrerar de olika sökfunktionerna. Vi kommer också 
att berätta om hur planerna ser ut för den  fortsatta 
utvecklingen av registret.

Ester Ehnsmyr är kommunikatör, Björn Karlsson 
system utvecklare och Kristina Neumüller namnforskare, 
alla på Isof.

Tisdag 20 oktober kl 18.00
Hjul i arkiven. En lättsam föreläsning om hur vi  
kan forska om bilar, motorcyklar, traktorer  ...
Christina Sirtoft Breitholtz & Stefan Nordstrand

Intresset för veteranfordon är stort. Många söker 
 uppgifter om sina egna eller andras fordon eller om 
fordonstyper. Vi vill därför informera och tipsa om:
l    Fordons registret – vilken information vi kan få fram 

ur fordons registret och hur vi söker i fordonsregistret 
l    Reklam, ritningar, räkenskaper – exempel på var vi 

kan finna andra källor för fordonsforskare.

Christina Sirtoft Breitholtz och Stefan Nordstrand 
arbetar på Landsarkivet i Uppsala.



Föreläsningar Arkivcentrum 2020

TISDAG 4 FEBRUARI
En stadsbrand – ett barnamord  
– ett samband?
Bernt Lundh

TISDAG 17 MARS
Skomakarbär, harasugenbär,  snottren och 
 andra bär i dialekterna
Eva Thelin

TISDAG 21 APRIL
Det vidunderliga kvinnohistoriska 
 detektivarbetet
Mia Skott

TISDAG 15 SEPTEMBER
Uppsalas historia ur ett  
hbtq-perspektiv
Petra Marandi Roos

TISDAG 20 OKTOBER
Hjul i arkiven. En lättsam föreläsning om hur vi 
kan forska om bilar,  motorcyklar, traktorer …
Christina Sirtoft Breitholtz  
och Stefan Nordstrand

TISDAG 24 NOVEMBER
Ett nytt digitalt ortnamnsregister
Ester Ehnsmyr, Björn Karlsson  
och Kristina Neumüller

Tisdag 4 februari kl 18.00
En stadsbrand – ett barnamord – ett samband?
Bernt Lundh
 
År 1799 brann en stor del av Enköping 
ned. Eftersom ingen naturlig förklaring 
kunde hittas till brandens uppkomst 
 antog man att den var anlagd. Av olika 
anledningar kom den f.d. handels-
mannen Ekstedt att misstänkas. Efter en 
snabb rättegång friades han dock i brist 
på bevis. Det kan inte helt  uteslutas att 
han var skyldig och det kan finnas ett 
samband, som ingen tidigare uppmärksammat, mellan 
branden och ett barnamord som skedde tio år tidigare.
 

Bernt Lundh är pensionerad lärare och numera hem-
bygdsforskare med fokus på Enköpings stads historia.

Tisdag 21 april kl. 18:00
Det vidunderliga kvinnohistoriska detektivarbetet
Mia Skott
 
I detta föredrag ger historikern Mia Skott en reflekterande 
introduktion till det vidunderliga detektivarbetet med 
att söka upp historiska kvinnor på arkiv, bibliotek och 
museer. Åhörarna erbjuds konkreta tips på allt från 
finurliga sökvägar 
och innehållsrikt 
källmaterial, till 
metodiskt trolleri 
och vägar genom 
tolkningslabyrinter. 
Illustrativa exem-
pel ges från Mia 
Skotts egen 
forskning och 
erfarenhet av att 
på olika arkiv 
pussla ihop 
efterlämnade spår 
av kvinnor från 
1600-talet fram till våra dagar. 
 
Mia Skott har både i sin roll som historiker och som 
kulturarvsutredare mångårig erfarenhet av att forska 
om kvinnor på arkiv, bibliotek och museer, samt att 
förmedla forskning och historiehantverket till gammal 
som ung.

Kvinnoprofil ur ”Röda boken”, Rörstrands 
arkivbestånd, Nordiska museets arkiv.

Bernt Lundh.

Tisdag 17 mars kl 18.00
Skomakarbär, harasugenbär, 
snottren och andra bär i dialekterna
Eva Thelin

I dialekterna finns det många benämningar på bär. Ofta 
är det ganska speciella ord som kan sätta fantasin i 
rörelse. Vad ligger bakom de här lite märkliga orden? 
Björnbär, ekorrbär, kråkbär och tranbär har alla ett djur 
som förled. I dialekterna finns det många fler av den 
typen. Vad fyller djuren för  funktion här? Hur många 
benämningar bären har varierar kraftigt. Vad kan det 
bero på? De här frågorna försöker Eva Thelin ge svar 
på och hon kommer också in på hur bären har använts 
– förr och nu.
 

Eva Thelin är dialektforskare på Isof.


