
UPP-NOS 
 
Informationsblad från 
Uppsala universitet 
Institutionen för nordiska språk 
med forskningsavdelningar 
(Internetadress: http://www.nordiska.uu.se/uppnos/) 

Nr 447, 8 november 2011 
Red. Agnieszka Backman 
tel. 018–471 68 09 
fax 018–471 68 80 
e-post: agnieszka.backman@nordiska.uu.se 

 
 
 
 

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 9 november. Roger Andersson, Centrum för medeltidsstudier, Stockholms universitet: Vad krävs av en 
modern utgåva av Heliga Birgittas uppenbarelser? (Samarrangemang med Centrum för medeltidsstudier.) Tid: 14.15–
16.00. Lokal: N. 
Måndag 14 november. Leif Nilsson, Namnarkivet i Uppsala, och Annette Torensjö, Lantmäteriet: Vad ska tätorten 
heta? Om tätorter, småorter och namnval. Postseminarium. Tid: 15.15-17. Lokal: O. 
Onsdag 23 november. Professor Bent Preisler och lektor Anne Fabricius, Institut for Kultur och Identitet, Roskilde 
universitet: The University as a Multilingual Workplace: aspects of a sociolinguistic research agenda.  Tid: 14.15– 
16.00. Plats: N.  
Måndag 28 november. Eva Nyman, Mittuniversitetet: Ämne meddelas senare. Tid: 15.15–17. Plats: O. 
Onsdag 30 november. Sonia Steblin-Kamenskaya: Rapport från avhandlingsarbetet. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. 
Tisdag 10 januari. Lina Nyroos: Slutventilering av avhandlingsmanus med arbetstiteln The Management of Social 
Positioning and Participants’ Perspectives in Interaction. Opponent: Leelo Keevallik. Ventileringen sker på svenska. 
Avhandlingen består av fyra artiklar samt kappa. Två artiklar finns publicerade i Språk & stil nr 18 och 20, samt är 
tillgängliga i DiVA. Publicerade artiklar samt två artikelmanus finns tillgängliga i en pärm i nyhetshyllan fr.o.m. 12 
december. Kappan (om ca 50 sidor) finns tillgänglig på Lina Nyroos hemsida 
(http://www.nordiska.uu.se/personal/linanyroos) fr.o.m. 2 januari 2012. Vid frågor kontakta 
Lina.Nyroos@nordiska.uu.se. Tid: 13.15–16. Lokal: N. 

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Tisdag 15 november. Fornnordisterna: fornsvenska läsgruppen. Flores och Blanzeflor. Intresseanmälan skickas till 
henrik.williams@nordiska.uu.se. Tid: 16.15–18. Lokal: N. 
Onsdag 16 november. Fornnordisterna: fornisländska texter. Intresseanmälan skickas till 
veturlidi.oskarsson@nordiska.uu.se. Tid: 16.15–18. Lokal: N. 
Tisdag 29 november. Fornnordisterna: fornsvenska läsgruppen. Namnlös och Valentin. Intresseanmälan skickas till 
henrik.williams@nordiska.uu.se. Tid: 16.15–18. Lokal: 16-2040. 

DOCENTFÖRELÄSNINGAR 
Tisdag 22 november. Patrik Larsson föreläser för docentur. Tid: 10.15. Plats: 16-2055. 

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Tisdag 22 november. Isländska sällskapet har möte på temat isländsk musik. Tid. 18.15. Lokal: N. 

KONFERENSER OCH KURSER 
Svenska språkets historia 12 kommer att äga rum den 13–14 april 2012 vid Institutionen för nordiska språk, 
Stockholms universitet. Temat är Variation och förändring. Abstrakt ska skickas in senast den 1 december till 
ssh12@nordiska.su.se. Föredrag som rapporterar resultat kommer att ges prioritet. För mer information se 
konferenshemsidan, http://www.nordiska.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=16696. 
 Eufemiakonferensen ”The Eufemiavisor and Courtly Culture: Time, Texts and Cultural Transfer” äger rum den 11–
13 oktober 2012 vid Stockholms universitet. Även om konferensen är tillägnad Eufemiavisorna är även deras 
europeiska bakgrund och kontexten de skapades i ett viktigt fokus. Föredrag på ämnen som har att göra med 
textverken, handskrifterna, den historiska bakgrunden eller hövisk kultur välkomnas. Abstract skickas senast den 15 
december till eufemia2012@gmail.com. Mer information kommer att finnas på 
http://www.medeltid.su.se/eufemia2012/.  

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, söker en universitetslektor i svenska med 
inriktning mot svenskämnets didaktik. Arbetsuppgifterna är framför allt att undervisa och ansvara för undervisning i 
svenskämnets didaktik inom lärarutbildningen. Behörig att söka är dels den som har visat pedagogisk skicklighet, dels 
avlagt doktorsexamen eller motsvarande. Lärarexamen är meriterande. För mer information se utlysningen: 
http://www.liu.se/jobbdb/show.html?4251. Sista ansökningsdag är den 26 november. 
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 Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, söker en universitetslektor i svenska språket. 
Arbetsuppgifterna är framför allt att undervisa och ansvara för undervisning i svenska som andraspråk. Dessutom ingår 
undervisning i svenska språket och även svenska för utländska studenter. Behörig att söka är dels den som har visat 
pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller motsvarande. Särskilt meriterande för anställningen är 
vetenskaplig, pedagogisk och administrativ skicklighet. För mer information se utlysningen: 
http://www.liu.se/jobbdb/show.html?4250. Sista ansökningsdag är den 26 november. 
 Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, söker en universitetslektor i svenska språket. 
Arbetsuppgifterna är framför allt att undervisa och ansvara för undervisning i svenska språket. Dessutom ingår 
undervisning i svenska som andraspråk samt handledning och examination av uppsatser och examensarbeten. Behörig 
att söka är dels den som har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller motsvarande. För mer 
information se utlysningen: http://www.liu.se/jobbdb/show.html?4252. Sista ansökningsdag är den 26 november. 
 Linnéuniversitet söker en biträdande lektor i svenska som andraspråk. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år 
och är förlagd till Växjö. Den omfattar forskning på 50 % och undervisning på 50 % i svenska som andraspråk. 
Behörig att söka den som har doktorsexamen i svenska som andraspråk eller motsvarande, högskolepedagogisk 
utbildning, pedagogisk skicklighet och dokumenterad samarbetsförmåga. I första hand kommer den ifråga som har 
avlagt examen högst fem år för ansökningstidens utgång. För mer information se: http://lnu.se/om-lnu/lediga-jobb. 
Sista ansökningsdag är den 30 november. 

NY LITTERATUR 
Boström, Rut: Anders Sparrmans brev till Carl von Linné. En kulturhistorisk och språklig undersökning med 

naturvetenskapliga inslag. Uppsala 2011. (Acta academiae regiae Gustavi Adolphi 115.) O. 
Nytt ljus över Långhundraleden. Bygder, båtar, natur. Vallentuna 2011. O. 
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