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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  
Måndag 26 oktober. Roger Axelsson, SBL, Riksarkivet: Småländsk medeltid. Erfarenheter från arbetet med DMS 4:5 
(Tjust). OBS! Postseminarium. Tid: 15.15−16.45. Lokal: O. 
Onsdag 28 oktober. Hedda Söderlundh:  Globala principer och lokala normer: Sociolingvistisk medvetenhet och  
språkval vid det internationella universitetet. Diskussion kring artikelmanus för tidskriften IJSL. En kopia av texten finns 
utlagd i personalrummet. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N.  
Onsdag 4 november. Ann Blückert: Slutventilering av avhandlingen Juridiska − ett nytt språk? En studie av 
juridikstudenters språkliga inskolning. Opponent: FD Andreas Nord, Stockholm. Preliminärt manus kommer att finnas i 
nyhetshyllan ca två veckor före seminariet. Tid: 14.15−16.00 Lokal: N.  
Måndag 9 november. Lennart Hagåsen, SOFI: Ett par namnproblem vid arbetet med bebyggelsenamnen i Hudiksvalls 
kommun för serien Sveriges ortnamn. (Vilka namn som särskilt kommer att behandlas meddelas senare.) Tid: 15.15–
16.45. Lokal: O. 

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Torsdag 29 oktober. (Williams): Runråd. Michael Schulte: Neue Überlegungen zum Aufkommen des jüngeren 
Fuþarks. Ein Beitrag zur Schriftgeschichte ”von unten”. Tid: 16.15–17.45. Lokal: N. 
Torsdag 12 november. (Heimir): Fornnordisterna. Ämne: Hárbarðsljóð. Andra halvan.  Tid: kl. 14.15. Lokal: N. 
Torsdag 12 november. (Williams): Runråd. Maja Bäckvall: U 359. Tid: 16.15–17.45. Lokal: N. 

INOM INSTITUTIONEN 
Onsdag 21 oktober. 150-årsjubileum för professuren i nordiska språk med följande program i Ihresalen: Carl 
Frängsmyr håller föredrag om institutionens tidiga historia: Skandinavism och svenska dialekter: Carl Säve och 
professuren i nordiska språk. Tid: kl.16.00. Gun Widmark, professor emerita, berättar om sina studier i nordiska språk: 
Hur var det förr? Tid: kl.17.00. Staffan Fridell ger en bild av avhandlingar i nordiska språk under 149 år: Från 
Inledning till Hávamál eller Odens sång år 1860 till Processbarhet på prov år 2009. Tid: 17.45. 
Lördag 21 november. Svenska språket nu och då.  Institutionen för nordiska språk håller öppet hus i Gustavianum med 
anledning av att professuren i nordiska språk i Uppsala firar 150-årsjubileum. Mellan klockan 11 och 16 pågår ett 
flertal aktiviteter: föredrag av Uppsalaförfattaren Kjell Eriksson, levande språklåda, norska och danska sagor för barn, 
gatunamnsvandring, runpromenad, bokbord och mycket annat. Ett detaljerat program för dagen finns inom kort på 
www.nordiska.uu.se/150/november.  

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Tisdag 20 oktober. Torsten Pettersson, litteraturvetenskapliga institutionen: Att översätta bunden vers från finska till 
svenska. Principer och exempel. Tid: 18.15–20.00. Lokal: 16-3062. Seminariet förutsätter inte kunskaper i finska. 
Postseminarium. 
Tisdag 27 oktober. Språkvårdssamfundet håller höstmöte med föredrag av konstnären och serietecknaren Nina 
Hemmingsson på temat När bilden möter ordet. Tid: kl.19.00. Lokal: Ihresalen. Efter föredraget inbjuds till mingel 
med mat och dryck till självkostnadspris. 

KONFERENSER OCH KURSER 
Svenskans beskrivning 31 hålls i Umeå 20−21 maj 2010. Konferensens tema är Perspektiv på skrivande. Abstract ska 
skickas in senast 2 februari 2010. Anvisningar för abstract samt mer information om programmet finns på www.umea-
congress.se/svenskansbeskrivning, där man också anmäler sig till konferensen. Avgiften är 1250 kronor (800 för 
doktorander) och inkluderar lunch, kaffe, book of abstract och konferensvolym. 

International Association of Scandinavian Studies (IASS) håller sin 28:e studiekonferens vid Språk- och 
litteraturcentrum, Universitetet i Lund 3−7 augusti 2010. Temat är Översättning − adaption, interpretation, transformation. 
Anmälan kan göras från och med 26 oktober 2009 fram till 15 januari 2010 på http://conference.sol.lu.se/iass-2010. 
Abstract lämnas senast 15 januari via samma hemsida, där det också kommer att finnas uppgifter om program och 
konferensavgift. För frågor, kontakta Per Erik Ljung, Per_Erik.Ljung@litt.lu.se, eller Claes-Göran Holmberg, claes-
goran.holmberg@litt.lu.se. 
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STIPENDIER OCH ANSLAG 
Forum för ämnesdidaktiska studier avsätter medel för planerings- och seminariebidrag. Sökta medel kan uppgå till maximalt 
150 000 kronor per bidrag inklusive OH m.m. Medlen kan sökas av forskare vid Uppsala universitet för att användas under 
vårterminen 2010. Planeringsbidragen ska användas för skrivande av ämnesdidaktisk projektansökan till VR, RJ eller annan 
finansiär. Seminariebidragen ska användas för anordnande av seminarier eller seminarieserier för forskare i ämnesdidaktik vid 
Uppsala universitet. Utlysningen finns på http://info.uu.se/uadm/mainpage.nsf/avd/utbildningsvetenskapliga.fakulteten.html, 
under rubriken Satsning på ämnesdidaktisk forskningsbas för lärarutbildningen. Ansökan ska vara inne senast 27 oktober. 

SALT utlyser medel för inbjudningar av kvalificerade internationella forskare till Uppsala universitet. En ansökan 
måste vara förankrad hos forskare från två eller flera institutioner på Engelska parken och/eller, från och med 2010, nya 
Pedagogikum. Det ska också framgå av ansökan hur inbjudan konkret stärker det tvärvetenskapliga samarbetet. Mer 
information ges i utlysningen, som finns på http://salt.engelskaparken.uu.se/doc/news_docs/Utlysning%20ht09.pdf. Vid 
frågor, mejla till salt@engelskaparken.uu.se. Sista ansökningsdag är 1 december. 

Med medel från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ledigförklarar Svenska Akademien och Kungl. 
Vitterhetsakademien fem anställningar för disputerade forskare inom det humanistiska området, varav en med 
inriktning på svenska språket med särskild inriktning på övergripande perspektiv. Anställningen omfattar tre år med 
möjlighet till förlängning med ytterligare två år efter utvärdering. För att komma ifråga för anställning får inte tiden 
efter disputation överstiga sju år. Den som erhåller anställning får själv välja universitetstillhörighet, vilket innebär att 
förhandlingar måste ske i varje särskilt fall. Utlysningen finns på www.vitterhetsakad.se/aktuellt/aktuellt.html, under 
rubriken Akademiforskare i humaniora. Frågor kan också riktas till sekreteraren@vitterhetsakad.se. Ansökan ska ha 
inkommit med post senast 14 januari 2010.  

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Riksbankens Jubileumsfond startar Flexit, ett nytt postdoktoralt program för att sprida forskning och forskare utanför 
akademin. Inom programmet finns fem anställningar på fem olika företag, för sökande  som avlagt doktorsexamen 
inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne för upp till cirka fem år sedan. Sista ansökningsdag är 21 
oktober 2009 klockan 16.00. För mer information se www.rj.se/svenska/1023/var/newsID/217. 

Södertörns högskola utlyser en tjänst som högskolelektor i svenska med inriktning mot barns språkutveckling. 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast. Forskning på 30 procent ingår i anställningen under 
de tre första åren. Sista ansökningsdag är 25 oktober.  För mer information se utlysningen på www.sh.se/ledigajobb, 
eller kontakta prefekt Kajsa Sköldvall på tfn 08-608 40 92.  

NY LITTERATUR 
Andersen, Merete Geert: Katalog over Am Accessoria 7. De latinske fragmenter. (Bibliotheca Arnamagnæana Vol. 

XLVI.) Hafniæ 2008. N. 
Engblom, Christina och Engblom, Lars-Åke: Samband. Sverige och Island i växande kontakt. Huskvarna 2009. N. 
Goffman, Erving: Exploring the Interaction Order. Red.: Drew, Paul och Wootton, Anthony. Cambridge 2003. S. 
Harrison, Dick: Sveriges historia 600−1350. Stockholm 2009. O. 
Johannesson, Kurt: Tala väl. 10 lektioner i praktisk retorik. Stockholm 2006. N. 
Sturluson, Snorri: Edda. Red. och övers.: Faulkes, Anthony. London 1995. N. 
Welinder, Stig: Sveriges historia 13000 f. Kr. − 600 e. Kr. Stockholm 2009. O. 
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