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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  
Torsdag 8 april. Fil.dr Yvonne Lindqvist, Örebro universitet: Ur främmande grytor. Om översättning av kokböcker till 
svenska. Ett samarrangemang med Adolf Noreen-sällskapet. Efter föredraget sexa i Nordiska språks personalrum, 16-
2035 (förhandsanmälan till saga.holgersson@nordiska.uu.se senast 6 april kl 13). Tid: 19.00−20. Lokal: 7-0043 (Obs! 
dag, tid och lokal). 
Måndag 19 april. Kristina Neumüller: Namngivning av nybyggen under 1500- och 1600-talet. Presentation av ett 
forskningsprojekt. Obs! Postseminarium. Tid: 15.15–16.45. Lokal: O. 
Onsdag 28 april: Andreas Nord: Att göra klarspråk. Om språkgranskning av myndighetstexter. Enkelt postseminarium. 
Förhandsanmäl dig gärna senast 26 april till andreas.nord@nordiska.uu.se. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. 

INOM INSTITUTIONEN 
Fredag 9 april. Nordiska studentställskapet visar dansk film. Tid: kl. 16:15. Plats: 16-2043. 
Onsdag 14 april. Gruppen för nationella prov ordnar ett seminarium där Catharina Nyström Höög presenterar och diskuterar 
sin nya rapport i serien Svenska i utveckling: Mot ökad diskursivitet? Skrivutveckling speglad i provtexter från årskurs 5 och 
årskurs 9. Rapporten finns i provgruppens sammanträdesrum en vecka innan seminariet. Tid: 10.30−12. Lokal: 16-2041.  

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Onsdag 14 april. Det fyrtionde Early North European Seminar (ENES). Fil. lic. Sune Zachrisson, Vadstena och fil. dr 
Herman Bengtsson, Upplandsmuseet: Förvandling av tidigkristna gravmonument till heliga stenar. Tid: kl. 18.15. 
Lokal: Upplandsmuseets hörsal. (Museet stänger 17.00. Insläpp till seminariet sker 18.00–18.15.) För vägbeskrivning 
och hela ENES-programmet se www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/enes. 
Tisdag 20 april. Professor Sally Boyd, Göteborgs universitet: Svensk språkpolitik – mot ökad eller minskad mångfald? 
Tid: 18.15–19.45. Lokal: 2-1077. 
Onsdag 21 april. Språkvårdssamfundet håller årsmöte. Efter mötet föredrag av uppsalaförfattaren Ola Larsmo: 
Retorikens makt – att skapa en rasistisk opinion. Efter föredraget serveras plockmat och dryck till självkostnadspris. 
Tid: Mötet börjar 18.30. Föredraget börjar 19.00. Lokal: Ihresalen. 
Torsdag 22 april. Informationsmöte om aktuella utlysningar från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ). 
Forskningssekreterare Maria Wikse, RJ, informerar om den Utlysning av postdoktjänster i språk som kommer  i maj 
och den andra utlysningen av Flexit-tjänster som kommer till hösten. Dessutom kommer Maria Wikse att informera om 
andra stödformer från RJ. Tid: 14.15−15.15 Lokal: 16-2043. 
Torsdag 22 april. Isländska sällskapet har årsmöte. Efter mötet föredrag av professor Odd Einar Haugen, Nordisk institutt 
Universitetet i Bergen: Heraklios og Khosroes på altarfrontalet i Nedstryn kyrkje (Nordfjord). Ei skriven og ei malt forteljing 
frå norsk mellomalder. Årsmötet avslutas med supé (pris 150 kronor). Anmälan om deltagande i supén lämnas senast 18 april 
till klubbmästare Maja Bäckvall, på e-post maja.backvall@nordiska.uu.se eller tfn 018-471 12 94. Tid: kl. 19.00. Lokal: N. 
Torsdag 29 april. Ortnamnssällskapet i Uppsala håller årsmöte. Föredrag av fil. dr. Eva Brylla: Andersson, Pettersson, 
Lundström och … Beachman. Om nordiska efternamn i sin europeiska omgivning. Efter föredraget serveras buffé till 
subventionerat pris (100 kr per person). Anmälan till buffén görs senast 22 april till Margaretha Gillberg, på tfn 018-65 21 
60 eller via e-post margaretha.gillberg@sofi.se. Tid: kl. 18.00 (precis). Lokal: Uppsala arkivcentrums föreläsningssal, von 
Kraemers allé 19. 
Torsdag 6 maj. Språkrådsdagen. Sveriges ledande språkvårdare och språkvetare presenterar nyheter i språkpolitiken och ny 
forskning om dagens svenska. I slutet av dagen delas två språkvårdspriser ut: Erik Wellanders pris för språkvårdsforskning 
och Klarspråkskristallen för bästa och klaraste myndighetsspråk. Hela programmet finns på 
www.sprakradet.se/GetDoc?meta_id=2118#item105800. Att delta kostar 1800 kronor och anmälan görs senast 19 april via 
anmälningsformuläret på www.sprakradet.se/3831. Vid frågor, kontakta Eva Olovsson på e-post eva.olovsson@sprakradet.se.  

DOKTORANDER 
Hösten 2010 ges kursen Textkritik, 7,5 hp vid Litteraturvetenskapliga institutionen. Kursen syftar till att ge en historisk 
orientering om vetenskaplig textutgivning, att informera om den aktuella textkritiska debatten, att granska aktuella 
utgivningsprojekt och att genom övningar ge inblick i det praktiska editionsarbetet. Kursen är på avancerad nivå och 
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förutom doktorander kan även masterstudenter läsa den. Anmälan görs via www.studera.nu, senast 15 april. För mer 
information, se kursplanen på www.uu.se/node701?kpid=10765&lasar=10%2F11&typ=1. 

Universitetet i Agder ordnar doktorandkursen Bad Language − Sociopsychological-linguistic perspectives on linguistic 
attitudes, correctness, adequacy and aesthetics (3 ECTS) i Agder, Kristiansand, Norge. Kursen hålls 25−28 maj och vänder sig 
i första hand till doktorander i språkvetenskapliga ämnen men är öppen för alla doktorander. Mer information finns på, 
www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/humaniora_og_pedagogikk/doktorgradsutdanning/phd-course_bad_language. 
Antalet deltagare är begränsat. Anmälan görs senast 5 maj till Helge Omdal på e-post helge.omdal@uia.no, dit man 
även kan vända sig med frågor om kursen. 

KONFERENSER OCH KURSER 
Nordic Interdiscplinary Conference on Discourse and Interaction (NorDIsCo) hålls 17–19 november 2010 vid 
Aalborgs universitet. Syftet med konferensen är att föra samman doktorander och forskare från de nordiska och 
baltiska länderna, som forskar kring diskurs och interaktion ur olika perspektiv. Sista dag för att lämna in abstract till 
konferensen är 29 mars (Obs! ändrat datum). Deltagaranmälan ska göras senast 1 september. Konferensavgiften är 
1500 danska kronor (1000 dkk för doktorander) och inkluderar konferensvolym, konferensmiddag samt lunch. Mer 
information fås på http://diskurs.hum.aau.dk/nordisco2010/, eller via e-post, nordisco2010@hum.aau.dk.  

Svenska Akademiens ordboksredaktion, Nordiska föreningen för lexikografi (NFL) och Språkrådet i Norge bjuder in 
till den 11:e Konferensen om lexikografi i Norden. Konferensen äger rum 24–27 maj 2011 i Lund. Målet med programmet 
är att ge en så bred bild som möjligt av den nordiska lexikografin. Alla föredrag med anknytning till lexikografi är 
välkomna. Utöver sektionsföredrag finns också möjlighet att presentera posters eller nyutkommen litteratur. 
Konferensavgiften är 1200 kronor för medlemmar i NFL och 1400 för icke-medlemmar, om man anmäler sig senast 1 
februari 2011. Därefter är avgiften 1400 respektive 1600 kronor. I avgiften ingår kaffe, utflykt och konferensmiddag. Sista 
dag för anmälan av föredrag, poster m.m. är 1 september 2010. Mer information om konferensen finns på NFL:s hemsida, 
www.nordisk-sprakrad.no/nfl.htm. Frågor angående konferensen besvaras av Anki Mattisson, Birgit Eaker, Jon Helgason 
och Eva Larson, samtliga med epostadressen: namn.namn@svenskaakademien.se. 

STIPENDIER OCH ANSLAG 
Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser stipendier om sammanlagt ca 300 000 kr för svensk språkvetenskaplig forskning på 
språkvårdens område. Forskningsuppgiften behöver inte begränsas till svenska språket utan kan röra andra språk som brukas i 
det svenska språksamhället. Hela eller del av beloppet kan sökas till ett arbete i dess helhet eller till en del av ett större arbete. 
Även utgivningsbidrag kan sökas. Sökande bör ha avlagt doktorsexamen eller vara antagen till forskarstudier. Sista 
ansökningsdag 19 april. För mer information om stipendiet och om utformning av ansökan, se www.sprakradet.se/6771, eller 
kontakta Olle Josephson vid Stockholms universitet på e-post olle.josephson@nordiska.su.se eller på tfn 08-16 34 76. 

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Uppsala universitet ledigförklarar två tjänster som universitetsadjunkt i svenska som andraspråk, med tillträde enligt 
överenskommelse. Arbetet innebär i första hand undervisning inom förutbildning för utländska studenter, men även undervisning 
på kursen Svenska för utländska studerande. Undervisning på kvällstid ingår och arbete i universitetets språkverkstad kan 
förekomma. Behörig för anställningen är den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har 
motsvarande kompetens, som har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper 
samt har visat pedagogisk skicklighet. För mer information, se www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/291_292unadj.html. 
Upplysningar lämnas också av prefekt Staffan Fridell, tfn 018-471 12 73. Ansökan ska ha inkommit senast 31 mars. 

Uppsala universitet ledigförklarar härmed två doktorandplatser vid Institutionen för nordiska språk, med tillträde 1 
augusti. Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå och ansökan om studiestöd vid Institutionen för nordiska 
språk för år 2010 skall göras på därför avsedda blanketter. Sista ansökningsdag är 6 april. För information om ämnet, 
antagningsgrunder, ansökningsblanketter m.m. hänvisas till Språkvetenskapliga fakultetens hemsida, 
www.sprakvet.uu.se under rubriken Forskarutbildning/Aktuell utlysning. För upplysningar kontakta Lars Hagborg på 
e-post lars.hagborg@uadm.uu.se eller på tfn 018-471 19 07, eller Catharina Nyström Höög på e-post 
catharina.hoog@nordiska.uu.se eller på tfn 018-471 63 32. 

School of Languages, Linguistics and Film vid Queen Mary University of London utlyser en tjänst inom 
språkvetenskap med tillträde i september 2010. Syftet med tjänsten är att stärka forskningen inom sociolingvistik. I 
tjänsten ingår, utöver egen forskning, undervisning på grundutbildningen, särskilt i grundläggande fonetik, fonologi 
samt språkvariation och språkförändring. Även administrativa uppgifter kan förekomma. Mer information om tjänsten 
finns på http://webapps.qmul.ac.uk/hr/vacancies/jobs.php?id=1695. Sista ansökningsdag är 16 april kl. 16.00. 

NY LITTERATUR 
Hoops, Johannes: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Utg.: Heinrich Beck m. fl. Band 1-35. Register 1−2. 

2 uppl. Berlin 1973. N. 
Metta Magdalena Lillies dagbok 1737−1750. En västgötsk släktkrönika. Utg. genom Jessika Ericsson. (Kungl 

Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Handlingar del 30.) Stockholm 2008. N. 
Strömquist, Siv: Konsten att tala och skriva. Malmö 2008. N. 
Strömquist, Siv: Skrivboken. Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. Malmö 2006. N. 
Strömquist, Siv: Skrivprocessen. Teori och tillämpning. Lund 2007. N. 
Strömquist, Siv: Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. 

Uppsala 2006. N. 
Svenskt diplomatarium. Elfte bandet. Andra häftet. 1377. Utg. av Riksarkivet. Utarbetat av Claes Gejrot, Roger 

Andersson och Peter Ståhl. Stockholm 2009. N. 
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