Inbjudan till seminariet

Uppland i forskningen
- en mötesplats för alla som forskar om Uppland
Fredagen den 22 november anordnas för trettonde gången ett seminarium med uppländsk
forskning i fokus. Här kan du dels få kunskap om vad det pågår för forskning idag på både
universitet och i hembygds- och släktforskarföreningar, dels träffa forskare från olika
institutioner och föreningar. På detta sätt hoppas vi att vi kan få en bättre kunskap om vad
som pågår på forskningsfronten och förhoppningsvis kan också nya spännande
forskningsprojekt skapas.
Program
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Samling Upplandsmuseet, S:t Eriks torg 10, Uppsala. Välkomnande av Maria
Berggren, Länsforskningsrådet, och Daniel Wetterskog, Upplandsmuseet.
Marie Andersson, om sin artikel i årsboken Uppland 2018: Kryckegranståt i
Tillinge.
Kaffepaus
Per Frölund om sin licentiatavhandling: Bosättningar och jordbruk i Gamla
Uppsala 200 f. Kr–600.
Alexander Engström, om sin avhandling: Olikhetens praktiker. Adlig
begravningskultur i Sverige c:a 1630-1680.
Lunch på Domkyrkocaféet, Domkyrkoplan.
Emma Hagström-Molin, om sin avhandling: Krigsbytets biografi. Byten i
Riksarkivet, Uppsala universitetsbibliotek och Skoklosters slott under 1600talet.
Gunnar Lind, om sin bok: Brända hemman. Roslagen, det ryska anfallet mot
Stockholms skärgård 1719.
Kaffepaus
Bernt Lundh, om sin bok: Den tjuvaktige klockaren och andra historier från
1800-talets Enköping.
Avslutande diskussion samt utvärdering och framtid.

I pauserna finns det möjlighet att besöka bokbord med alster från olika föreningar och
institutioner.
Anmälan görs till Isa Orsborn på Upplandsmuseet på telefon 018-16 91 00 eller e-post
kansli@hembygduppland.se. Isa tar emot anmälningar fram till sista anmälningsdag den 18
november. Observera att anmälan är bindande. Deltagaravgift inkl. lunch är endast 150 kr
och ska betalas senast den 19 nov till Länsforskningsrådets bankgiro 792-3030. Glöm inte att
ange avsändare!
Frågor besvaras av Göran Ulväng, 070/ 251 58 67 eller på goran.ulvang@ekhist.uu.se

Välkomna!
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