
 
  
 

Forum för turkiska studier inrättades 
2014 för att samordna och integrera 
forskning och utbildning inom 
ämnesområdet turkiska studier. Enligt det 
beslut som fattats av områdesnämnden 
för humaniora och samhällsvetenskap 
ingår det i detta forums uppgifter att 
verka för tillkomsten av en excellensmiljö 
vid Uppsala universitet för forskning om 
Turkiet och andra turkisktalande 
områden (med särskild tonvikt på 
Centralasien) i ett brett tvärvetenskapligt 
samarbete mellan forskare vid 
universitetet och det svenska samhället. 

www.turkicforum.uu.se  

Institutet för Rysslands- och 
Eurasienstudier (IRES) är ett nationellt 
mångvetenskapligt resurscentrum för 
kunskap och analys av Ryssland och den 
post-sovjetiska sfären. IRES är också en 
plattform för möten mellan forskare och 
de många praktiker i det svenska 
samhället med intresse för, och behov av, 
fördjupade kunskaper om Ryssland och 
de många post-sovjetiska staterna. 
 
www.ires.uu.se  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Temadag om uigurerna  
 i Centralasien 
    
 24 november 2018  
 

 Museum Gustavianum   
 
 
 
 
 

 
 
 

Arrangörer 

http://www.turkicforum.uu.se/?languageId=3
http://www.turkicforum.uu.se/
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Uigurerna är ett centralasiatiskt turkfolk (på 

1800- och 1900-talet benämnda östturkar). 

Deras traditionella bosättningsområde 

omfattar nuvarande Uiguriska autonoma 

regionen Xinjiang, men de finns också i 

Kazakstan, Kirgizistan och Uzbekistan. 

Diasporagrupper lever i Turkiet, 

Saudiarabien, Sverige, USA m.fl. länder. 

Genom forskning och missionsverksamhet 

finns i Sverige sedan länge ett etablerat 

intresse för uigurerna och deras språk. 

Uigurernas historia är komplex och delvis 

turbulent, men samtidigt har de har 

utvecklat en rik och fascinerande kultur. 

Temadagen vill belysa olika aspekter av 

uigurernas tillvaro i Centralasien, i historia 

och nutid.  Programmet är gratis.  

 

Temadag om uigurerna i 
Centralasien 

            Programmet  

Föredrag kl. 10.00-11.15   
 
”Xinjiang – region i Centralasien”, 
Johan Fresk, bitr. studierektor i 
kinesiska, Stockholms universitet  
 
”Språksituationen i Xinjiang”, Joakim 
Enwall, professor i kinesiska, Uppsala 
universitet  
 
”Språkforskaren Gunnar Jarring”, 
Birgit Schlyter, professor i 
centralasienstudier, Stockholm  
 
”Forna dagars uigurer längs 
Sidenvägen”,  
László Károly, professor i turkiska 
språk, och Christiane Schaefer, 
universitetslektor i jämförande 
indoeuropeisk språkforskning, vid 
Uppsala universitet  
 
Mingel och musik kl. 11.15 – 12.00  
Sidenvägsorkestern under ledning av 
spelmannen Muhtar Abdukerim 
framför uigurisk musik och sång. Vi får 
också se färgsprakande dans.  

Föredrag (forts.) kl. 12.00-14.45  
 
”Traditionell medicin hos uigurerna”, 
Patrick Hällzon, doktorand i turkiska 
språk, Uppsala universitet  
 
”Personliga reflektioner kring 
konstutbildning i Xinjiang”, Nijat 
Hushur, uigurisk konstnär  
 
”Svensk mission i Östturkestan”, 
Margareta Höök Wennfors, författare 
och föreläsare  
 
”Uigurisk poesi”, Abdushukur 
Mämät, poet och historiker  
 
”Loplikerna – fiskarbefolkning i 
öknen”, Ingvar Svanberg, forskare vid 
IRES, Uppsala universitet,   
 
”Kashgarsamlingen i Etnografiska 
museet”, Håkan Wahlquist, 
föreståndare för Sven Hedins Stiftelse,  
 
Kl. 14.15  Avslutande reflektioner av 
Johan Fresk.  
 


