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N & S: 
Institutionen för nordiska språk och FUMS (Forskning och utbildning i modern svenska) 
Kvarteret Engelska parken, Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3L 
Seminarielokal N: 16-2041. 
Nyhetshylla: 16-2038 
Postadress: Box 527, 751 20  UPPSALA 
Tel.: 018-471 12 71 (exp.) 
Fax: 018-471 12 72 

O: 
Seminariet för nordisk namnforskning 
Seminarielokal O och nyhetshylla: 
Uppsala arkivcentrum, 
Dag Hammarskjölds väg 19 (plan 3) 
Postadress: Box 135, 751 04  UPPSALA 
Tel.: 018-471 12 90 (exp.) 
Fax: 018-471 34 02 

 

 

HÖGRE SEMINARIER 
Program för höstens samtliga högre seminarier finns på institutionens hemsida.  
Onsdag 29 november. Görel Bergman-Claeson & Anna Malmbjer: Rapport från tvillingkonferenserna om skrivande i 
Trondheim 9–11 oktober 2006. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. 
Onsdag 6 december. Doktorand Karolina Stefaniak, Inst. för tillämpad språkvetenskap, Universitetet i Warszawa, gäst 
vid FUMS ht 2006: Why doctors interrupt patients? Patterns of interruption in Polish medical encounters. Tid (Obs!): 
10.30–12.00. Lokal: N. 
Onsdag 6 december. Helga Kress: Karnevalisk diskurs i den islandske sagaen. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N.  
Måndag 11 december. Vera Lif: Namn på tangoklubbar. Tid: 18.15–19.45. Lokal: O. Postseminarium. 
Onsdag 13 december. Helena Andersson: Humor på arbetsplatsen. Interkulturell kommunikation inom sjukvården. 
Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. 

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Torsdag 30 november. (Börestam & Viberg): Andraspråkskollokvier. Ulla Börestam: ”Med halva talet”. Icke-
nordiska andraspråkstalares erfarenheter av dansk-svensk språkgemenskap i Öresundsregionen. Tid: 14.15–16.00. 
Lokal: N. 
Onsdag 6 december. (Boström): Översättarprogrammet. Översättaren Kerstin Cardelús, Bryssel och Stockholm, 
gästar Översättarprogrammet, källspråk franska och spanska, och talar om Översättarens väg mellan poesi och 
översättningsprogram – måste det vara krockar hela tiden? Tid: 13.15–15.00. Lokal: 16-0041. 
Måndag 11 december. (Larsson & Williams): Runråd. Henrik Williams: Har runstenen vid Stora Mellösa kyrka (Nä 
12) ristats av en ”icke [...] särskilt framstående runmästare”? Tid: 15.15–16.45. Lokal: N. 
Torsdag 14 december. (Pálsson): Fornnordisterna. Ämne: Ari fróði: Íslendingabók. Tid: 16.15–17.45. Lokal N. 
Postsoppa. 

DOCENTFÖRELÄSNINGAR 
Tisdag 5 december. Fil. dr Katharina Leibring föreläser för docentur i nordiska språk. Ämnet för föreläsningen 
meddelas senare. Tid: 13.15. Lokal: Hörsalen i Arkivcentrum.  

DISPUTATIONER 
Lördag 16 december. Tage Palm disputerar på avhandlingen En ändelses uppgång och fall. Svensk pluralbildning med 
-er hos neutrala substantiv med final konsonant. Opponent är docent Lillemor Santesson, Lunds universitet. Tid: 14.15. 
Plats: Ihresalen.  

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Språkvetenskapliga sällskapet sammanträder tisdag 28 november kl. 19.15 i rum 7-0043. Föredrag av Sigvard Aksén 
över ämnet Får ett ord vara skapt hur som helst? Om svenska adverb. Efterföljande sexa. Även icke medlemmar är 
välkomna. 

Det tredje Early North European Seminar (ENES) äger rum onsdag 29 november kl. 18.15 i lokal N. Magnus 
Källström, doktorand vid Stockholms universitet, talar om ämnet Runringen från Forsa i Hälsingland: varför 
vikingatida vi-rätt? Efteråt serveras förfriskningar till självkostnadspris i institutionens personalrum. 

Isländska sällskapet kallas till möte tisdag 5 december kl. 19.00 i lokal N. Efter mötesförhandlingarna föredrag 
av professor Helga Kress: Kvinnans röst i Halldór Laxness poetik. Mötet avslutas med en enkel sexa till 
självkostnadspris. Anmälan om deltagande i sexan lämnas senast 1 december till Lasse Mårtensson, e-post: 
Lasse.Martensson@nordiska.uu.se. 

Det fjärde Early North European Seminar (ENES) äger rum onsdag 6 december kl. 18.15 i lokal N. Prof. Helga 
Kress, Háskóli Íslands, kommer att tala om ämnet Hallgerd i Njåla. Sagalitteraturens femme fatale. Efteråt serveras 
förfriskningar till självkostnadspris i institutionens personalrum. 

KONFERENSER OCH KURSER 
Det tjugoförsta symposiet Grammatik i fokus äger rum vid Lunds universitet 8–9 februari 2007 i samarbete mellan f.d. 
institutionerna för lingvistik och nordiska språk. Abstract (1 sida) sänds per e-post till Christer Platzack 
(christer.platzack@nordlund.lu.se) senast 30 januari 2007. Antalet föredrag är begränsat till 16 och om fler godkända 

mailto:Lasse.Marstensson@nordiska.uu.se
mailto:christer.platzack@nordlund.lu.se


abstracts kommer in gäller principen ”först till kvarn”. Anmälan av deltagande ska göras senast 1 februari 2007 till 
Christer Platzack via adressen ovan. 

Symposiet Regionernas estetiska uttryck och bilden av regionerna äger rum 30–31 mars 2007 i Umeå. Symposiet 
vänder sig till doktorander och forskare inom humaniora, oavsett institutionell hemvist. Reseskildringar, vetenskapens 
tidigare eller nuvarande syn på regionerna samt regionernas estetiska uttryck är teman för symposiet. Abstract ska 
skickas in för refereebedömning senast 31 januari 2007.    

Tjugonionde sammankomsten för Svenskans beskrivning äger rum i Vasa 4–5 maj 2007 under temat Språken i 
språket. Anmälan om deltagande och anmälan av föredrag eller posterpresentation ska lämnas in senast 12 januari 
2007. Information om konferensen finns under adressen http://lipas.uwasa.fi/hut/svenska/svebe2007/.  
Konferensavgiften om 100 Euro ska betalas in senast 28 februari 2007. 

Det internationella seminariet Methodological Issues and Challenges: Doing Education Research with a 
Comparative Perspective äger rum 9–11 maj 2007 vid Lunds universitet. Program och ytterligare information finns på 
hemsidan www.pedagog.lu.se/. 

I samband med Linnéjubileet 2007 anordnar Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet ett symposium 
med temat Languages of Science in the Time of Linnaeus. Symposiet äger rum 7–9 juni 2007 och abstract ska skickas 
in senast 1 december 2006. För mer information se hemsidan www-conference.slu.se/linnaeuslang/abstracts/. 

Den internationella konferensen Identity and power in the language classroom äger rum 11–12 juni 2007 i Umeå. 
Föreslagna teman är Empowering the Language Learner och Codeswitching in Education. Abstract ska skickas in 
senast 14 januari 2007. Information finns på konferensens hemsida www.mos.umu.se/IPLC.  

The Greek Applied Linguistics Association (GALA) organiserar sin fjortonde internationella konferens i 
Thessaloniki, Grekland, under temat Advances in Research on Language Acquisition and Teaching 14–16 December 
2007. Abstract om 300–500 ord ska skickas in anonymt senast 15 mars 2007. Information finns på hemsidan 
www.enl.auth.gr/gala  

Nästa internationella AILA-kongress äger rum 24–29 augusti 2008 i Essen, Tyskland. Temat är Multilingualism - 
Challenges & Opportunities. Abstract (300 ord) ska skickas in via hemsidan www.aila2008.org senast 28 februari 
2007. Se hemsidan för ytterligare information.  

STIPENDIER OCH ANSLAG 
Sista ansökningsdag till 2007 års EURYI -anslag är 30 november 2006. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom 
2–8 år från utlysningstidens slut, börjat bygga upp en egen forskargrupp samt ha sådana meriter att han eller hon kan 
konkurrera för rådsforskaranställningar. Utlysningen finns att läsa på Vetenskapsrådets hemsida: 
www.vr.se/huvudmeny/sokabidrag/internationellautlysningar.  

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Skandinaviska avdelningen vid UCLA ledigförklarar en tjänst som Assistant Professor i skandinaviska språk och 
litteratur med början 1 juli 2007. Tjänsten innefattar undervisning i skandinavisk litteratur, film, historia, kultur och 
språk. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen. Ytterligare information kan lämnas av Prof. Timothy Tangherlini, 
tango@humnet.ucla.edu. Ansökan ska vara UCLA tillhanda senast 5 december 2006. 

Södertörns högskola och institutionen för svenska, retorik och journalistik söker en professor i modern svenska. 
Anställningen är inriktad mot studiet av modern svenska som muntlig och skriftlig kommunikation utifrån olika sociala 
förändringsperspektiv. Behörighet samt bedömningsgrunder för anställningen finns att läsa under adressen 
www.sh.se/ledigajobb. Ansökan ska skickas i tre exemplar till Registrator, Södertörns högskola, 141 89 Huddinge 
senast 15 december 2006.    

Svenska Akademien och Vitterhetsakademien ledigförklarar sex tjänster för yngre disputerade forskare inom det 
humanistiska området med inriktning mot bland annat Svenska språket. Tjänsterna tillsätts på tre år med möjlighet till 
förlängning med ytterligare två år efter utvärdering. Vid ansökningstillfället ska den sökande vara högst 40 år och tiden 
efter disputation får inte överstiga sju år. Meriteringsgrund är vetenskaplig skicklighet, vilket för språkämnen infattar 
både lingvistisk och litterär-kulturhistorisk meritering. Ansökningar i tre exemplar ställs till Kungl. 
Vitterhetsakademien, Box 5622, 114 86 Stockholm och ska ha inkommit senast 1 februari 2007. Märk kuvertet 
”Forskartjänst”. Till ansökan skall fogas CV, vetenskaplig meritförteckning och forskningsplan för de närmaste åren. 
Skrifter ska inte sändas in vid ansökningstillfället men kan skickas in senare. 

NY LITTERATUR 
Schumacher, Jan Henrik: Kirkehistorisk latinleksikon. Begreper fra middelalderens kirke- og klosterliv. Oslo 2002. O. 
Uecker, Heiko: Geschichte der altnordischen Literatur. Stuttgart 2004. O. 
Vísnabókin. 11. útgáfa, ljósprentuð frumútgáfa í tilefni þess að 60 ár eru liðin frá fyrstu útgáfu bókinnar. Reykjavík 

2006. N.  
Wijk-Andersson, Elsie: Ny grammatik. 7:e omarbetade upplagan. Uppsala 2002. N. 
Wäremark, Lars: Från folkhemmet till Ikea. Mål – texter om Sverige. Stockholm 2000. N. 
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