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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 
Onsdag 26 mars. Gunnar Nyström: Witið ur saium? Om subjektsutelämning och ett verbmorfologiskt problem i 
dalmål. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. 
Onsdag 2 april. Dramaprojektet vid institutionen gästas av Marika V. Lagercrantz och Ulrika Lindgren från 
”Nationella dramaturgiatet”. De kommer att presentera den digitala pjäskatalog över upphovsrättsligt fri dramatik som 
är under uppbyggnad och de vill gärna diskutera eventuellt framtida samarbete. Andra intresserade är också välkomna! 
Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. 
Onsdag 16 april. Ida Larsson, Göteborg: Om framväxten av perfektum. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. Post-
seminariefika. 
Torsdag 17 april. Den mångsidige Dalin. En kväll med föredrag, sång, teater och uppläsning till 300-årsminnet av 
Olof von Dalins födelse. Tid: 19.00. Lokal: Ihresalen. Efter sammankomsten sexa i Nordiska språks personalrum 
(förhandsanmälan till Hedda.Soderlundh@nordiska.uu.se senast 15 april kl. 13). Ett samarrangemang med Adolf 
Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning. 
Onsdag 23 april. Fil.dr Rickard Jonsson, CEIFO, Centrum för forskning om internationell migration och etniska 
relationer, Stockholms universitet: Förbjudet språk – om språkanvändning och maskulinitetsskapande i en högstadie-
skola. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. 
Onsdag 7 maj. Gustav Bockgård: Titel meddelas senare. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. 

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Torsdag 27 mars. (Börestam & Viberg): Andraspråkskollokvium. Hedda Söderlundh, Institutionen för nordiska 
språk: Tvåspråkig universitetsutbildning? Om bruket av svenska i nominellt engelskspråkiga kurser. Tid: 13.15–15.00. 
Lokal: N. 
Torsdag 27 mars. (Boström): Översättarprogrammet. Gerd Sjögren, Daniel Jonsson och Daniel Magnusson från 
översättningsföretaget Interverbum i Kista talar om ”Interverbum – hur vi ser ut, hur vi jobbar, hur vi ser på branschen 
framöver och vad vi tycker är viktigt att tänka på för den som väljer en framtid inom översättaryrket”. För att 
seminariet ska bli så interaktivt och åhörarstyrt som möjligt önskar Gerd Sjögren (Gerd.Sjogren@interverbum.se) i 
förväg få tips om relevanta ämnen eller frågor. Tid: 14.15–16.00. Lokal: 16-2044. 
Torsdag 27 mars. (Heimir): Fornnordisterna. Ämne: Elucidarius. Tid: 16.15–18.00. Lokal: N.  
Måndag 31 mars. Kollokvium vid Seminariet för nordisk namnforskning. Anita Eldblad, Lennart Ryman och Agneta 
Sundström (SOFI): Vad ska vi göra med Johan? Presentation av ordboksprojektet Sveriges medeltida personnamn 
(SMP) och diskussion av problem inför publicering av namnet Johan. Tid: 18.15–19.45. Lokal: O. Eftersits med 
enklare förtäring. 
Måndag 14 april. Kollokvium vid Seminariet för nordisk namnforskning. Jan Agertz, Jönköpings läns museum och 
Institutionen för nordiska språk: Dolda hydronymer i förleder till bebyggelsenamn. Ortnamnsproblem i Jönköpings län. 
Tid: 18.15–19.45. Lokal: O. Eftersits med enklare förtäring. 
Fredag 18 april. Gruppen för nationella prov. Annette Årheim, Växjö universitet, presenterar sin avhandling När 
realismen blir orealistisk. Litteraturens ”sanna historier” och unga läsares tolkningsstrategier. Tid: 14.15–16.00. 
Lokal meddelas senare. 
Torsdag 24 april. (Börestam & Viberg): Andraspråkskollokvium. Ulrika Serrander, Institutionen för lingvistik och 
filologi: Det tvåspråkiga lexikonet: en psykolingvistisk studie av ordproduktion hos svenska inlärare av spanska. Tid: 
13.15–15.00. Lokal: N. 

DISPUTATIONER 
Lördag 19 april försvarar Anne Palmér sin avhandling Samspel och solostämmor. Om muntlig kommunikation i 
gymnasieskolan. Tid: 10.15. Lokal: Ihresalen. Fakultetsopponent är førsteamanuensis Synnøve Matre, Trondheim. 

INOM INSTITUTIONEN 
Johanna Othén är ny amanuens vid Seminariet för nordisk namnforskning. Johanna har mottagningstid enligt följande: 
måndag 10–12, torsdag 9–11. Biblioteket är säkrast tillgängligt: måndag 9–15, tisdag 12–15 samt torsdag 8–11. 
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Onsdag 26 mars. Information och diskussion kring ansökningar om externa forskningsmedel med Agneta 
Emanuelsson Blanck, Anders Jonsson och Kerstin Eliasson. Bekanta er gärna med universitetets webbsida ”Resursen 
för extern forskningsfinansiering” (www.uadm.uu.se/resursen) inför seminariet. Tid: 9.00–10.00. Lokal: N. 

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Onsdag 26 mars. Svenska fornskriftsällskapets årsmöte. Efter årsmötet föredrag av universitetslektor Inger Lindell, 
Stockholm: Den Heliga Birgittas språk. En historik om Birgittas eget språkbruk. Efter föredraget supé. Tid: 17.00. 
Lokal: O. 
Onsdag 2 april. Det tjugoförsta Early North European Seminar (ENES) äger rum kl. 18.15. Prof. em. Anders Hultgård, 
Uppsala universitet, talar om ämnet Ragnarök och Domedagen. Lokal: Upplandsmuseets hörsal. (Museet stänger 
17.00. Insläpp till seminariet sker 18.00–18.15.) Postseminarium. 
Onsdag 9 april. Ortnamnssällskapet i Uppsala håller årsmöte kl. 18.00 i Uppsala arkivcentrums föreläsningssal, Dag 
Hammarskjölds väg 19, plan 3. Föredrag av forskningsarkivarie Agneta Sundström: Rodskarl, Trynta och Spænneklo. 
Binamn i Arboga tänkebok. Efter föredraget serveras en buffé i Uppsala arkivcentrum, plan 5 till priset av 100 kr. 
Buffén kräver en förhandsanmälan per telefon 018-652160 (före kl. 15.00) senast måndag 7 april. 
Torsdag 17 april. Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning håller årsmöte kl. 18.30 (lokal meddelas 
senare). Efter årsmötesförhandlingarna soaré i Ihresalen kl 19.00 med föredrag, sång, teater och uppläsning till 300-
årsminnet av Olof von Dalins födelse. Alla är välkomna! Kvällen avslutas med sexa i Nordiska språks personalrum 
(förhandsanmälan till Hedda.Soderlundh@nordiska.uu.se senast 15 april kl. 13). 

DOKTORANDER 
Språkvetenskapliga fakulteten anordnar ett doktorandsymposium 25 september 2008 och inbjuder fakultetens samtliga 
doktorander att anmäla ett föredrag kring sitt avhandlingsämne senast 2 juni till utbildningsledare Lars Hagborg 
(Lars.Hagborg@uadm.uu.se). 

KONFERENSER OCH KURSER 
Institutionen för lingvistik och filologi bjuder in till Workshop on Language Documentation and Language Description 
30 september–1 oktober 2008. Abstract ska skickas in senast 30 mars 2008. Information finns på hemsidan 
www.lingfil.uu.se/personal/anjusaxena/scl/ws/ws1.html.  

The 23rd Scandinavian Conference of Linguistics äger rum vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala 
universitet 1–3 oktober 2008 under temat flerspråkighet. Anmälan av abstract ska ske senast 30 mars 2008 via 
www.lingfil.uu.se/personal/anjusaxena/scl/. 

Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet ger under läsåret 2008–2009 grundkursen Det 
flerspråkiga Sverige, 30 hp. Kursen vänder sig till språkstuderande på grundnivå och ska sökas via Uppsala universitet 
senast 15 april 2008. För information om kursen se www.multietn.uu.se/kurser. 

Den trettionde sammankomsten för svenskans beskrivning äger rum i Stockholm 10–11 oktober 2008 med temat 
Att beskriva svenskan. Sista anmälningsdag för deltagande, inklusive anmälan av föredrag och poster, är 2 juni 2008. 
För information se www.nordiska.su.se/svebe30. 

2008 års ASLA konferens äger rum 6–8 november vid Stockholms universitet och den nybildade Institutionen för 
utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling (USOS). Temat för konferensen är Språk och 
lärande. Ytterligare information kommer att läggas ut på ASLAS:s hemsida. 

Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, Smdi, bjuder in till konferens med temat Muntlighetens 
möjligheter; retorik, berättande och samtal 27–28 november 2008 i Uppsala. Ytterligare information kommer att 
läggas ut på hemsidan www.educ.umu.se/forskning/smdi/konferenser/index.html. 

Institutionen för språk- och översättningsvetenskap vid Tammerfors universitet och Språkrådet i Norge bjuder in 
till den 10:e Konferensen om lexikografi i Norden 3–5 juni 2009 i Tammerfors, Finland. Information om konferensen 
kommer att finnas på hemsidan www.nordisk-sprakrad.no/nfl.htm och frågor angående konferensen kan riktas till 
Harry Lönnroth (Harry.Lonnroth@uta.fi).  

STIPENDIER OCH ANSLAG 
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden utlyser 3,5 miljoner kronor för uppföljning av KoF-utvärderingen. Medel kan 
sökas för följande ändamål: a) Forskning inom något av profilområdena eller Linnéstödssatsningen med klart avgränsat 
mål: max sex månader b) Projektassistentarbete inom något av profilområdena eller Linnéstödssatsningen, t.ex. 
insamling och/eller bearbetning av material: max sex månader c) Utarbetande av projektplan eller projektansökan inom 
något nytt eller redan identifierat samarbetsområde, som inbegriper ämnesövergripande samarbete och är riktad till en 
extern anslagsgivare: max tre månader per ämne d) Postdoktoral anställning inom eller utom något av profilområdena 
eller Linnéstödssatsningen: max 1 år. Ansökan ska inlämnas till fakultetsnämnden senast 27 mars 2008. Se 
anslagstavlan för ytterligare information. 

Svenska Akademien utlyser 120 000 kronor ur Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård. 
Ansökan kan gälla förändring i samtida svenskt språkbruk, språkvård i ett mångspråkigt Sverige, svenska språket i IT-
samhället eller språkvård och svenska i skolan. Även andra förslag inom fondens intresseområden välkomnas. 
Intresseanmälan med en presentation av projektet skickas in i tre exemplar till adressen Forskning i modern svenska, 
Svenska Akademien, Box 2118, 103 13 Stockholm. Ansökan skall vara Svenska Akademien tillhanda senast 31 mars 
2008. Frågor kan ställas till språkhandläggare Eva Aniansson (Eva.Aniansson@svenskaakademien.se). 

Ansökningar om bidrag till tryck av vetenskapliga arbeten i serien Acta Universitatis Upsaliensis kan lämnas till 
AUU:s redaktionskommitté och Åke Bertenstam (tel. 018-471 39 88, e-post Ake.Bertenstam@ub.uu.se) senast 2 april 
2008. Bidrag till doktorsavhandlingar utgår ej. 
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Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser stipendier om sammanlagt 200 000 kr för svensk språkvetenskaplig 
forskning på språkvårdens område. Hela eller del av beloppet kan sökas till arbeten inom t.ex. standardisering, 
språknormer och attityder till normer, skola och språkundervisning samt språkpolitik och språklig mångfald i Sverige. 
Ansökan sänds i tre exemplar till Erik Wellanders fond, c/o Språkrådet, Box 20057, 104 60 Sthlm och ska vara 
Språkrådet tillhanda senast 23 maj 2008. För ytterligare information se institutionens anslagstavla.   

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Groningen Universitet söker forskningsassistenter: To selvstændige og udadvendte studentersassistenter søges til en 
sprogvidenskabelig undersøgelse af svensk-dansk sprogforståelse. Assistenterne skal kontakte unge og ældre 
testpersoner samt være til stede under selve testningen. Der betales almindelig timeløn for studenterassistenter. 
Yderligere information hos Charlotte Gooskens, Skandinavisk afdeling, Groningen Universitet, c.s.gooskens@rug.nl. 

Uppsala universitet ledigförklarar tre anställningar som forskare (50 %) vid Centrum för genusvetenskap. Sökande 
från olika ämnesområden välkomnas (se www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/429forsk.html). Ansökan senast 31 
mars 2008. 

Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet ledigförklarar en tjänst som 
universitetslektor i isländska språket och litteraturen fr.o.m. 1 augusti 2008. Sökande ska ha isländska som modersmål 
eller bildningsspråk, doktorsexamen (även högskoleexamen accepteras) samt god undervisningsförmåga. Ansökan 
ställs till humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet och skall ha inkommit till Registraturen, PB 33 
(Universitetsgatan 4), 00014 Helsingfors universitet, senast onsdagen 2 april 2008, före kl. 15.45. Ytterligare 
upplysningar om kompetens- och språkkunskapskraven lämnas av prefekten docent Jan Lindström, 
Jan.K.Lindstrom@helsinki.fi. 

NY LITTERATUR 
Filologiskt arkiv 46. Jan Paul Strid: Vokal på glid. Till frågan om östnordisk brytning av kort y. Stockholm 2007. O. 
Hus och bebyggelse i Uppland. Delar av förhistoriska sammanhang. Red. Hans Göthberg. (Arkeologi E4 Uppland. 

Studier 3.) Uppsala 2007. O. 
Imer, Lisbeth M.: Runer og runeindskrifter. Kronologi, kontekst og funktion i Skandinaviens jernalder og vikingetid. 

Del 1: Tekst. Del 2: Katalog. Köpenhamn 2007. O.  
Johansson, Carina: I gatuplanet. Namnbrukarperspektiv på gatunamn i Stockholm. (Namn och samhälle 20.) Uppsala 

2007. O. 
Land och samhälle i förändring. Uppländska bygder i ett långtidsperspektiv. Red. Eva Hjärthner-Holdar, Håkan 

Ranheden och Anton Seiler. (Arkeologi E4 Uppland. Studier 4.) Uppsala 2007. O. 
Sörlin, Marie: Att ställa till en scen. Verbala konflikter i svensk dramadialog 1725–2000. (Skrifter utgivna av 

Institutionen för nordiska språk 73.) Uppsala 2008. O. 
Vannestål, Maria Estling: A University Grammar of English with a Swedish Perspective. Lund 2007. O. 
Waldenström, Stellan: Björneborgs svenska ortnamn. Björneborg 2007. O. 
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