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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  
Tisdag 25 maj. Silvia Hufnagel: De yngre håndskrifter af Sörla saga sterka. (Samarrangemang med 
Litteraturvetenskapliga institutionen.) Postseminarium. Tid: 15.15–17. Lokal: N. 
Onsdag 26 maj. Erik Falk: Verbala konflikter i 1600-talets tudelade Uppsala. Resultat från en historisk diskursanalys.  
Tid: 14.15−16. Lokal: N. 
Måndag 31 maj. Sonja Entzenberg: Änkors bruk av släktnamn: Tid: kl. 15.15−16.45. Lokal: O. 
Onsdag 2 juni. Magnus Källström: Forsaringens datering. Tid: 14.15−16. Lokal: N. 

C-/D-SEMINARIER 
Onsdag 26 maj. Ventilering av följande C-uppsatser i lokal N: 
9.15−10. Carl Johan Österberg: Redo för gymnasiet? En studie i före detta IVIK-elevers övergång till gymnasiestudier. 
Opponent: Tiina Onkamo. 
10.30−11.15. Anna Liv Jonsson: Skådespelarnas uppgift är att handla. En semantisk undersökning av en teaterkonst. 
Opponent: Jenny Asp. 
11.30−12.15. Jenny Asp: Svenske ministern Annika och nye statsrådet. En korpusbaserad undersökning om adjektivets 
a- och e-former i personsyftande uttryck och dess utveckling från 1965 till 1998. Opponent: Ebba Lovisa Andersson. 
13.15−14. Malika Charikova-Akgül: Läsvanors inverkan på ordförrådet. Relationen mellan läsvanor och ordförråd hos 
gymnasieelever. Opponent: Carl Johan Österberg. 
Torsdag 27 maj. Ventilering av följande C-uppsatser i lokal N: 
10.15−11. Tiina Onkamo: Det beror nog på att idag måste man vara lite tuffare. − Syntax i nationella prov skrivna av 
andraspråksinlärare. Opponent: Malika Charikova-Akgül. 
11.15−12. Ebba Lovisa Andersson: Kärlek − magi eller galenskap? En kvalitativ undersökning av kärleksbegreppets 
dolda metaforik. Opponent: Hanna Måhl Åsberg. 
13.15−14. Hanna Måhl Åsberg: Grälsjuka svenskar. En undersökning av verbala konflikter i två svenska 2000-
talsfilmer. Opponent: Anna Liv Jonsson . 
Torsdag 3 juni. Ventilering av följande D-uppsatser i lokal N. 
10.15−11. Monika Vallikivi: Tredje förstaspråk eller andraspråk? En studie av generella drag hos ett trespråkigt 
förskolebarn. Opponent: Aleksandra Petrulevich. 
11.15−12. Lovisa Öhlund: De e gotländske de ska va. En uppsats om gotländska ungdomars dialekt och attityd till 
dialekt. Opponent: Monika Vallikivi. 
13.15−14. Aleksandra Petrulevich: Västslaviska toponymer i Knýtlinga saga ur skrivarens perspektiv: ortografiska 
anpassningar eller ortografiska fel? Opponent: Lovisa Öhlund. 

DISPUTATION 
Lördag 29 maj. Lena Wenner disputerar på avhandlingen När lögnare blir lugnare. En sociofonetisk studie av 
sammanfallet mellan kort ö och kort u i uppländskan. Fakultetsopponent är professor Jan-Ola Östman, Helsingfors. 
Tid: kl. 13.15. Lokal: Ihresalen. 

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Onsdag 26 maj. Det fyrtioandra Early North European Seminar (ENES). Professor Anders Andrén, Stockholms 
universitet: Gotlands tidiga bildstenar och solkulten. 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. 
Torsdag 3 juni. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Föreningen Skogen och Skogshistoriska sällskapet bjuder in 
till boksläpp av två skogslexikon från 1789 respektive 1894. Föranmälan senast 26 maj är obligatorisk och görs på 
www.kslab.ksla.se, eller på tfn 08-54 54 77 20. För frågor, kontakta Jimmy Lyhagen på e-post jimmy.lyhagen@ksla.se. 
Tid: 18.00 – ca. 20.30. Lokal: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm. 

http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/enes
mailto:jimmy.lyhagen@ksla.se


DOKTORANDER 
Doktorandföreningens årsmöte kommer att hållas tisdag 25 maj klockan 16.00 (obs! ej kvart) i institutionens 
personalrum. Dagordning för mötet finns på föreningens hemsida. Efter årsmötet middag i institutionens personalrum. 
Anmäl till saga.holgersson@nordiska.uu.se, senast onsdag 19 maj om du vill vara med på middagen. 

KONFERENSER OCH KURSER 
Konferensen ICLaVE 6 (International Conference on Language Variation in Europe) äger rum i Freiburg 29 juni–1 juli 
2011. Abstract  för individuella föredrag ska skickas in senast 30 november 2010. För mer information, se  konferensens 
hemsida www.iclave.uni-freiburg.de/, eller kontakta Peter Auer, på e-post peter.auer@frias.uni-freiburg.de.  

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet utlyser en tidsbegränsad anställning som 
universitetslektor under perioden 1 augusti 2010 till 31 juli 2011.  Området för anställningen är svenska språket. För 
mer information, se www.helsinki.fi/rekrytering/index.html?id=13810. Ytterligare upplysningar lämnas också av 
professor Jan-Ola Östman, på e-post jan-ola.ostman@helsinki.fi, eller på tfn +358-9-191 235 10. Ansökan ska vara 
inne senast 27 maj klockan 15.45. 

Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet utlyser en tidsbegränsad anställning som 
universitetslektor i svensk översättning under perioden 1 augusti till 31 december 2010.  I anställningen ingår 
undervisning inom språkparet finska och svenska med tyngdpunkt på översättning och tolkning till svenska. Sökande 
måste därför ha minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska. För mer information, se 
www.helsinki.fi/rekrytering/index.html?id=13814. Ytterligare upplysningar lämnas också av professor Pirjo 
Kukkonen, på e-post pirjo.kukkonen@helsinki.fi eller på tfn +358-9-191 225 73. Ansökan ska vara inne senast 27 maj 
klockan 15.45. 

Uppsala universitet ledigkungör en anställning som professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik, 
vid Institutionen för nordiska språk. Anställningen omfattar svenska språket med inriktning mot sociolingvistik i vid 
bemärkelse: variationslingvistik, interaktionell lingvistik, språkkontakt samt språkpolitik och språkplanering. I tjänsten 
ingår bl.a. övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet, undervisning och 
handledning samt egen forskning. Vid tillsättningen kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk 
skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. För mer information om 
anställningen, behörighetskrav och bedömningsgrunder samt om hur ansökan ska utformas, se utlysningen på 
www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/736prof.html. Upplysningar om anställningen lämnas också av prefekt Staffan 
Fridell på tfn 018-471 12 73. Sista ansökningsdag är 31 maj. 

NY LITTERATUR 
Envall, Petrus: Tiveden, Isala och Husum. Fem förlitterära nordiska ljudlagar. (Skrifter utgivna genom Landsmåls- och 

folkminnesarkivet i Uppsala Ser. A:9.) Uppsala 1952. O. 
Lyttkens, Ragnar: Halmstads gatunamn. (Särtryck ur Halmstads stadsfullmäktiges handlingar.) Halmstad 1952. O. 
Wenner, Lena: När lögnare blir lugnare. En sociofonetisk studie av sammanfallet mellan kort ö och kort u i 

uppländskan. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk 80.) Uppsala 2010. O. 
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