Inbjudan till seminariet

Uppland i forskningen
–

en mötesplats för alla som forskar om Uppland

Fredagen den 19 november anordnas för femtonde 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
9.00
9.10
9.55
10.20
11.05
11.50
13.25
14.10
14.55
15.15
16.00

Samling Arkivcentrum. Välkomnande av Maria Berggren, Länsforskningsrådet,
och Marie Andersson, Upplands Fornminnesförening och hembygdsförbund.
Hanna Källström, om boken Det Medeltida Sverige, Uppland, Åsunda,
Lagunda, Enköpings stad.
Kaffepaus
Eva och Gert Lidö, om boken Håbo förr i tiden. Kalmar-Yttergran-Övergrans
socknar. En bok om Håbo från 1850- till 1960-talet.
Lars-Henrik Larsson, om boken Roslagsbanan – en tidsresa.
Lunch
Johan Ericsson, om avhandlingen Mål och medel. Uppsala kommun som
byggupphandlare 1875–1975.
Monica Widegren och Micael Tallberg, om boken Svia – en by i förvandling.
Från landsbygd till ytterstadsdel i Uppsala.
Kaffepaus
Ragnar Fornö, om Dödsstraffet och avrättningar i källorna, med exempel från
Sigtunatrakten och 1600-talet.
Avslutande diskussion samt utvärdering och framtid.

I pauserna finns det möjlighet att besöka bokbord med alster från olika föreningar och
institutioner.
Man kan delta på plats på Arkivcentrum (max 60 deltagare, först till kvarn) eller digitalt via
Zoom, via länken: https://uu-se.zoom.us/j/68206390749
Anmälan för medverkan på plats i Arkivcentrum 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 12 november. Observera att anmälan är bindande. För den som
deltar i seminariet på Arkivcentrum är deltagaravgiften inkl. lunch och kaffe 150 kr. Betala
senast den 12 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!
Länsforskningsrådet för Uppsala län

Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund

