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Onsdagen den 29 januari
Karin Borgkvist Ljung
Från häxbrygder till sköldpaddssopprecept i enskilda
arkiv.
Onsdagen den 26 februari
Herman Bengtsson
Uppsala domkyrka. Nordens största kyrkobyggnad i ny
belysning.
Onsdagen den 26 mars
Ilona Koupil
”Barnets moder och moderns barn”: Tidiga
bestämningsfaktorer för reproduktion av ojämlikheter i
hälsa.
Onsdagen den 23 april
Elin Pihl
Ostkaret, Kolaråkern och Byxarslet - namn på åkrar,
ängar och hagar i Uppland.
Onsdagen den 24 september
Christina Fjellström
Vardagsbestyr och folkligt liv. Observationer av elever
vid Fackskolan för huslig ekonomi 1895–1916.
Onsdagen den 22 oktober
Tor Hudner och Berit Halvarsson
Den kommunala förskolans utveckling i Uppsala under
1900-talet.
Onsdagen den 26 november
Britt Hedberg
Konsten att skriva herdaminnen. Uppsala stift under
medeltiden.
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Fri entré

Landsarkivet i Uppsala
Onsdagen den 29 januari kl. 18.30
Från häxbrygder till sköldpaddssopprecept i enskilda
arkiv.
Föreläsare Karin Borgkvist Ljung.
Föredraget kommer att ta upp recept på olika mediciner som
ansågs kunna bota diverse mer eller mindre allvarliga
sjukdomar.
Hur såg en riktigt lyxig festmiddag ut under 1800-talet?
Vem lagade maten på de stora godsen och vad kunde man
förvänta sig att hitta i matkällaren?
Recept på de godaste kakorna kommer att delas ut efter
föredraget.
Välkommen till bords!
Karin Borgkvist Ljung är 1:e arkivarie på Riksarkivet i
Stockholm.
Onsdagen den 26 februari kl. 18.30
Uppsala domkyrka. Nordens största kyrkobyggnad i ny
belysning.
Föreläsare Herman Bengtsson.
Vid Upplandsmuseet pågår sedan flera år det s.k. Huseliusprojektet, vars syfte är att publicera Uppsala domkyrka i
serien Sveriges Kyrkor. Hittills har sex volymer utkommit,
som täcker domkyrkans historia från 1200-talet fram till
1884. Under 2014 avslutas projektet med utgivningen av
ytterligare två band som behandlar perioden från 1885 fram
till idag. En betydande del av källmaterialet förvaras i
Landsarkivet i Uppsala. Andra för projektet viktiga samlingar finns i Universitetsbiblioteket i Uppsala, liksom i
Antikvarisk-topografiska arkivet, Kungliga Biblioteket och
Riksarkivet i Stockholm.
Herman Bengtsson är docent i konstvetenskap vid Uppsala
universitet och antikvarie vid Upplandsmuseet.

Onsdagen den 26 mars kl. 18.30
”Barnets moder och moderns barn”: Tidiga bestämningsfaktorer för reproduktion av ojämlikheter i hälsa.
Föreläsare Ilona Koupil.
Uppsala Birth Cohort Multigenerational Study (UBCoS
Multigen) är en unik longitudinell studie som löper över fyra
generationer med utgångspunkt i samtliga födslar på Akademiska sjukhuset under perioden 1915 - 1929. Studiens
huvudsakliga mål är att utforska hur ojämlikheter i hälsa
reproduceras över generationer. Vi vill blottlägga flera
specifika mekanismer genom vilka hälsoojämlikheter skapas
över livscykeln för att senare återskapas i nästkommande
generation. Med tiden har det kring studien samlats en
mängd doktorander och akademiska samarbetspartners från
olika discipliner i Sverige och utomlands och vår forskning
har bidragit till flera betydelsefulla resultat när det t.ex. gäller
sambandet mellan faktorer tidigt i livet och senare hjärt- kärlsjukdom. Genom fortsatt forskning hoppas vi på att kunna
bidra till nya insikter om prevention, hälsofrämjande och
ökad jämställdhet.
Ilona Koupil är projektledare och professor i forskning om
ojämlikhet i hälsa vid Centre for Health Equity Studies
(CHESS) i Stockholm.

Så här hittar Du till Arkivcentrum:

UPPSALA STADSARKIV
Onsdagen den 22 oktober kl. 18.30
Den kommunala förskolans utveckling i Uppsala under
1900-talet.
Föreläsare Tor Hudner och Berit Halvarsson.

Onsdagen den 24 september kl.18.30
Vardagsbestyr och folkligt liv. Observationer av elever
vid Fackskolan för huslig ekonomi 1895–1916.
Föreläsare Christina Fjellström.

Den kommunala förskolan i Uppsala kan i år fira sitt 75-årsjubileum. I vårt förskolehistoriska projekt har vi studerat hur
förskolan växte fram i 1900-talets Uppsala och hur den formades och fick sitt pedagogiska innehåll. Inte minst har det varit
intressant att möta alla de kvinnliga eldsjälar som har varit
drivande i denna utveckling. I rapporten ”Pedagogik och
omsorg för de yngsta om förskolans framväxt i Uppsala under
1900-talet” beskriver vi ett samhällsområde vars utveckling
hittills saknats i skildringarna av Uppsalas nutidshistoria.
Berit Halvarsson och Tor Hudner har tidigare varit lärare och
utbildningsledare vid förskollärarutbildningen i Uppsala.

Professorn i slaviska språk J.A. Lundell var en av initiativtagarna till Fackskolan för huslig ekonomi (nuvarande
Inst. för kostvetenskap) som grundades 1895. Samtidigt
påbörjade Lundell ett mer personligt ”etnologiskt” projekt
genom att utforska ”folkets” seder och bruk, vilket
utfördes av de kvinnliga eleverna vid Fackskolan. Deras
återgivna besök och nedtecknade observationer i hushållen i sina respektive hembygder kommer att illustreras
och diskuteras i föredraget.
Christina Fjellström är professor i hushållsvetenskap,
särskilt måltidsforskning vid Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet.

Seminariet för
nordisk namnforskning
Onsdagen den 23 april kl. 18.30
Ostkaret, Kolaråkern och Byxarslet - namn på åkrar,
ängar och hagar i Uppland.
Föreläsare Elin Pihl.
För drygt ett sekel sedan var största delen av Sveriges
befolkning sysselsatt inom jordbruket och marken bar ofta
namn givna av dem som brukade den. Många namn är så
vanliga att man knappt kan betrakta dem som namn, medan
andra framstår som mer ovanliga. Dessa senare innehåller
ofta glimtar av händelser och historier, eller liknelser som
idag kanske inte är självklara. Jag kommer under föreläsningen att presentera en liten del av den enorma namnskatt som finns i Almunge och Väddö socknar.
Elin Pihl är doktorand i nordiska språk med inriktning mot
namnforskning och kommer att disputera i februari 2014.

Föreläsningar

Onsdagen den 26 november kl. 18.30
Konsten att skriva herdaminnen. Uppsala stift under
medeltiden.
Föreläsare Britt Hedberg.
Biografiska uppgifter om prästers liv och gärning utges i
s.k. herdaminnen. Kan ett herdaminne från Uppsala stift
under medeltiden fånga intresset idag, och hur kan det
användas? Originalbrev, krönikor och andra källor berättar
om samhälle, kultur och maktförhållanden.
Britt Hedberg är fil. lic. i historia och mångårig tjänsteman i
Riksarkivet och Landsarkivet i Uppsala. Hon är också f.d.
stadsarkivarie i Stockholm.
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