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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 21 maj. Ventilering av Maria Eklund Heinonens avhandlingsmanus. Opponent är Ulla Stroh-Wollin. Tid: 
14.15–16.00. Lokal: N. Avhandlingsmanuset finns tillgängligt i nyhetshyllan i personalrummet fr.o.m. 7 maj. 
Onsdag 28 maj. Stefan Mähl: Svenskt och lågtyskt i senmedeltidens Stockholm. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. 

C/D-SEMINARIER 
Torsdag 29 maj. Ventilering av följande uppsatser i lokal N: 
15.15–16.00: Susanne Andersson: Det är inte lätt att vara tidningsläsare i dessa tider – diskursanalytiskt perspektiv på 
några artiklar om en facklig stridsåtgärd mot en salladsbar i Göteborg. Opponent: Görel Bergman-Claeson.  
16.15–17.00: Linnea Persson: Bimbosar, datear och loggos. Om svensk pluralböjning av engelska lånord. Opponent: 
Fredrik Dahlström.  

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Torsdag 22 maj. (Börestam & Viberg): Andraspråkskollokvium. Gisela Håkansson, Lunds universitet: Svenska som 
andraspråk och svenska som främmande språk – vad är likt och vad är olikt? Tid: 13.15–15.00. Lokal: 16-0043.  
Torsdag 29 maj. (Heimir): Fornnordisterna. ”Sigurd Jorsalafar seglar in till Miklagård” och andra tavlor i 
fornlitteraturen Tid: 16.15–18.00. Lokal: N.   

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Tisdag 20 maj. Isländska sällskapet håller årsmöte kl. 19.00 i lokal N. Efter mötesförhandlingarna föredrag av 
Ingegerd Fries, Umeå: Kormak och hans saga. Årsmötet avslutas med en supé (pris: 150 kr). Anmälan om deltagande i 
supén lämnas senast torsdag 15 maj till Lasse Mårtensson (tel. 018-471 12 95). 
Onsdag 21 maj. Det tjugotredje Early North European Seminar (ENES) äger rum kl. 18.15. Drd Cecilia Ljung, 
Stockholms universitet, talar om ämnet Mellan ornamentik och samhälle – runstenar och tidigkristna gravmonument 
med fokus på Östergötland. Utgångspunkter i inledningen av ett forskningsprojekt. Lokal: Upplandsmuseets hörsal. 
(Museet stänger 17.00. Insläpp till seminariet sker 18.00–18.15.) Postseminarium. 

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 
5th International Contrastive Linguistics Conference äger rum i Leuven, Belgien, 7–9 juli 2008. Anmälan av deltagande 
ska göras senast 31 maj 2008, se www.arts.kuleuven.be/ICLC5/call.htm.  

Nordens språkråd och Dansk Sprognævn bjuder in till Nordisk konference om sprogbrug, sprogholdninger og 
sprogpolitik 4–6 september 2008 i Helsingør. Konferensen syftar till att diskutera forskningsresultat från projektet 
Moderne importord i språka i Norden i förhållande till språknämndens verksamhet, språkpolitisk debatt samt nordiska 
och nationella språkdeklarationer. För information kontakta Pia Jarvad, jarvad@dsn.dk eller Rikke Dybdahl Harpsøe 
rikkedh@dsn.dk vid Dansk Sprognævn.  

OFTI 26 äger rum i Helsingfors 25–26 september 2008 under temat Interaktion och verksamhet. Värd för 
sammankomsten är Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Anmälningar och 
abstract tas emot via adressen sofie.henricson@helsinki.fi senast 2 juni 2008. Mer information läggs ut efter hand på 
www.helsinki.fi/nordica/ofti. Konferensen är avgiftsfri. 

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. 

Köpenhamns universitet, LANCHART och Nordisk Forskningsinstitut anordnar sjunde nordiska konferensen om 
Språk och kön 24–25 oktober 2008. Abstract (max 400 ord) och anmälan av deltagande skickas in via konferensens 
hemsida http://sprogogkoen.hum.ku.dk senast 1 juni 2008.  
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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.  Abstracts ska skickas in före 1 
september 2008 till konferensadministratör Eva Östlund-Stjärnegårdh via e-postadressen eva.ostlund-
stjarnegardh@nordiska.uu.se. Samma datum gäller för anmälan av deltagande. Anmälan ska göras via konferensens 
hemsida www.educ.umu.se/forskning/smdi/.  

STIPENDIER OCH ANSLAG 
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 
Uppsala universitet söker en utbildningsledare vid Områdeskansliet för humaniora och samhällsvetenskap med särskilt 
ansvar för den språkvetenskapliga fakulteten. Sökande ska ha avlagt filosofie doktorsexamen med inriktning mot språk 
eller humaniora samt ha god, dokumenterad erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete innefattande övergripande 
planering, uppföljning och utvärdering av verksamhet vid universitet. Hela annonsen kan läsas på universitetets 
hemsida: www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/. Ansökan senast 26 maj 2008.  

Svenskämnet vid Åbo Akademis humanistiska fakultet söker en vikarie för akademilektorn i svenska fr.o.m. 1 
augusti 2008 t.o.m. 31 juli 2009. Ansökan skall vara Åbo Akademi tillhanda senast 26 maj 2008 kl. 16.15. Närmare 
information ges av fakultetsdirektör Mona Wickström, tfn +358-2-215 4165, e-post mona.wickstrom@abo.fi och av 
ämnesansvarig Saara Haapamäki, tfn +358-2-215 4351, e-post saara.haapamaki@abo.fi. Se även 
www.abo.fi/personal/News/Item/item/718. 

Institutet för språk och folkminnen söker en ny chef för Språkrådet. Sökande ska ha hög vetenskaplig kompetens 
inom modern svenska, motsvarande docentnivå eller högre, och god överblick över det svenska språksamhället. Därtill 
är förmåga att i tal och skrift framträda inför en bred allmänhet en viktig merit. Arbetet är förlagt till Stockholm. 
Anställningsformen är ett tidsbegränsat förordnande på fyra år, med möjligheter till förlängning. Tillträde 1 december 
2008 eller enligt överenskommelse. Ansökan, som ska omfatta ett personligt brev och cv, skickas senast 1 juni 2008 
till personalhandläggare Maria Lundkvist, Box 135, 751 04 Uppsala, eller via e-post, maria.lundkvist@sofi.se. För 
ytterligare information se www.sprakradet.se. 

Uppsala universitet och Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap söker en forsknings-samordnare 
för Uppsala Forum on Democracy, Peace and Justice, ett forsknings- och utbildningssamarbete vid Gamla Torget. 
Annonsen kan läsas på www.gamlatorget.uu.se/forskningssamordnare.pdf. Sista ansökningsdag är 2 juni 2008. 

University of Aberdeen, School of Divinity, History and Philosophy utlyser ett treårigt vikariat som lecturer in 
Scandinavian Studies (100%) fr.o.m. september 2008. Sökande ska ha särskild kunskap om Early Scandinavian 
language, culture and/or history. Se www.abdn.ac.uk/jobs/display.php?recordid=DIV003A. Sista ansökningsdag är 6 
juni 2008. 

Freiburg Universitet och institutionen för Skandinavistik söker en post doc. i skandinavisk språkvetenskap. 
Tjänsten är treårig och innehåller undervisning fyra timmar i veckan. Sökande bör ha grundläggande kunskaper i tyska. 
För information kontakta Peter Auer, e-post: peter.auer@germanistik.uni-freiburg.de. 

NY LITTERATUR 
Appel, Monika & Bergenheim, Åsa: Reflekterande forskarhandledning. Om samarbetet mellan handledare och 

doktorand. Lund 2005. S.  
Hellspong, Lennart: Förhandlingens retorik. Samtalskonst för arbete, skola och samhälle. Lund 2008. N. 
Hållsten, Stina: Ingenjörer skriver. Verksamheter och texter i arbete och utbildning. (Stockholm Studies in 

Scandinavian Philology. New Series 45.) Stockholm 2008. S.  
Kahlin, Linda: Sociala kategoriseringar i samspel. Hur kön, etnicitet och generation konstitueras i ungdomars samtal. 

(Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 44.) Stockholm 2008. S.  
Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008. (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 34.) 

Göteborg 2008. N.  
Nordenson, Magdalena: Opinionsjournalistik. Att skriva ledare, kolumner och recensioner. Lund 2008. N. 
Nordiske navnes centralitet og regionalitet. Rapport fra NORNAs 35. symposium på Bornholm 4–7 maj 2006. Red 

Birgit Eggert, Bente Holmberg og Bent Jörgensen. (NORNA-rapporter 82). Uppsala 2007. O. 
Nováková, Marie: Bibliografie ceské onomastiky 2003–2004. (Akademie ved Ceské republiky. Ústav pro jazyk 

cesky.) Prag 2006. O.  
Renmarck, Carl: Plurima Lingvæ Gothicæ Rudera. Utg: Maj Reinhammar. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 

100.) Uppsala 2008. N.  
Samlade skrifter av Haquin Spegel. Del III:2. Världsliga dikter. Utg: Bernt Olsson, Barbro Nilsson och Birgit 

Neumann. (Svenska författare utgivna av Svenska vitterhetssamfundet XXV.) Stockholm 2008. N.  
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