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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, 
von Kraemers allé 19 (plan 3) 
Postadress: Box 135, 751 04  UPPSALA 
Tel.: 018-471 12 90 (exp.) 
Fax: 018-471 34 02 

 

HÖGRE SEMINARIER 
Onsdag 16 januari (OBS nytt datum!). Maja Bäckvall: Slutventilering av avhandlingen Eddiska dikter i 
Uppsalaeddan. En receptionsfilologisk undersökning. Skuggopponent: Førsteamanuensis, doc. Karl Gunnar Johansson, 
Oslo. (Manus finns utlagt i nyhetshyllan i institutionens personalrum och på följande hemsida:  
http://www.nordiska.uu.se/forskning/seminarier/material.) Postseminarium. Tid (OBS!): 14.15-17.00. Lokal (OBS): 
16-0041. 
Onsdag 23 januari. Alexandra Petrulevich: Ventilering av avhandlingsavsnitt. Tid: 14.15-16. Lokal: 16-2041 (N). 
Onsdag 30 januari. Aili Lundmark: Stildrag i några Elsa Beskow-texter. Ventilering av avhandlingsavsnitt. Tid: 
14.15-16. Lokal: 16-2041 (N). 
Måndag 4 februari. Hubert Bergman (Wien): Onomastic aspects of language contact in Austria. Postseminarium. Tid: 
15.15-17. Lokal: Namnseminariet, Arkivcentrum (O). 
Onsdag 6 februari. Anna Sahlée: Att visualisera elevers berättande. Tid: 14.15-16. Lokal: 16-2041 (N). 

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Torsdag 24 januari. Fornnordisterna, fornisländska läsgruppen: Völundarkviða. Kontakta 
veturlidi.oskarsson@nordiska.uu.se för mer information. Tid: 16.15-18. Lokal: 16-2041 (N).  
Tisdag 5 februari. Kollokviet om första- och andraspråksinlärning. Josefin Lindgren (Doktorand vid Institutionen för 
lingvistik och filologi, Uppsala universitet): Ordföljdsmönster i svenska, nederländska och hos nederländska inlärare 
av svenska. Tid: 13.15-15.00. Lokal: 16-2041 (N). 
 
UNDERVISNING 
Våren 2013 ges magisterkursen Runologi, fördjupning (7,5 hp) med Henrik Williams som lärare. Den kan även läsas 
som doktorandkurs. Första träffen, för kursplanering, är måndag 21 januari kl. 18.15 i 16-2041 (N). 
 
DOCENTFÖRELÄSNINGAR 
Fredag 18 januari. Shidrokh Namei föreläser för docentur i nordiska språk. Titel meddelas senare. Tid: 10.15. Lokal: 
Eng 16-0041. 
 
INOM INSTITUTIONEN 
Tisdag 12 februari. FUMS-föreläsning. Jan Svensson, professor i svenska språket vid Lunds universitet, håller en 
föreläsning om ämnet "Svensk textforskning - trender och utmaningar". Tid: 13.15. Lokal meddelas senare. 
 

KONFERENSER OCH KURSER 
 Forskarföreningen för översättning, fackspråklig kommunikation och flerspråkighet vid Vasa universitet, VAKKI 
rf, anordnar sitt årliga symposium 7–8 februari 2013. Årets tema är ”Perspektivet som utmaning”. Föredrag på ämnen 
som perspektiv som begrepp, prespektivens kulturbundenhet, och perspektiv i förändring och konkurrens m. fl. För 
mer information, kontakta ordförande i VAKKI rf professor Harry Lönnroth, harry.lonnroth@uwasa.fi. Sista dagen för 
inskick av abstract är 1 november 2012.  
     Den svensk/norska forskar- och praktikerkonferensen om läsande och skrivande äger rum i Umeå 13 - 15 februari 
2013. Temat för konferensen är ”delaktighet i textsamhället; hur kan människors delaktighet ökas?”. Sista datum för 
abstract är 10 november 2012.  
     Den andra Nordic Translation Conference går av stapeln den 4-6 april 2013 vid University of East Anglia i 
Norwich. Konferensen kommer att beröra all sorts översättning mellan de nordiska språken, samt mellan de nordiska 
språken och engelska. Anmälan senast 15 mars 2013 på 
http://www.uea.ac.uk/lit/eventsnews/events/nordic_translation. Mer information finns på konferenshemsidan. 
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     Society for the Advancement of Scandinavian Studies håller möte i San Fransisco 2-4 maj 2013. Temat för 
konferensen är “digital humanities” och sista datum för abstract är 30 november 2012. För mer information se: 
http://www.scandinavianstudy.org/files/SASS%20CFP%20Final%20(2).pdf    
     Konferansen Skriv! Les! Nordisk forskarkonferanse om skriving og lesing blir arrangert for andre gong 6. til 8. mai 
2013. Konferansen finn stad i Trondheim. Konferansen Skriv! Les! er eit initiativ frå Skrivesenteret og Lesesenteret for 
å bidra til auka kunnskap om lesing, skriving og literacy (inlagd 2012-09-24). 
     NORDAND 11: Den 11:e konferensen om Nordens språk som andra- och främmandespråk äger rum i Stockholm 
13-15 juni 2013. Konferensen välkomnar bidrag som bygger på forskning kring inlärning, utveckling och bruk av, 
samt undervisning i, de nordiska språken som andra- eller främmandespråk, samt ämnen som rör flerspråkighet på 
olika nivåer i den nordiska kontexten. Sista dag för abstract är den 5 december 2012. Konferensens hemsida: 
http://www.biling.su.se/konferens-nordand-11/start-nordand-11  
     ICLaVE 7, Den sjunde International Conference on Language Variation in Europe äger rum 26-28 juni 2013 i 
Trondheim (HiST). Sista dag för abstract är 1 december 2012. ICLaVE7 välkomnar abstract som rör språkvariation 
och språkförändring i Europa. Konferensens hemsida: http://hist.no/iclave7/  
     PALA (Poetics and linguistics association). Årlig konferens i Heidelberg 31 juli-4 augusti 2013. Sista datum för 
abstract är 31 december 2012. Information finns på konferenshemsidan: http://www.pala2013.unitt.de/ (inlagd 2012-
10-23). 
     Den sjunde “HiSoN Summer School in Historical Sociolinguistics” äger rum på Lesbos i Grekland 3-10 augusti 
2013. Sommarskolan kostar 475 brittiska pund vid anmälning före 1 maj och 575 pund därefter. För mer information 
se www.bris.ac.uk/german/hison/summerschool2013.html  
     21st International Conference on Historical Linguistics (ICHL21) äger rum i Oslo 5-9 augusti 2013. Sista datum 
för inskick av worskhopabstracts är 1 december 2012 och sista dagen för konferens-abstract är tidig april 2013. 
Information finns på hemsidan: http://www.hf.uio.no/ifikk/english/research/events/ichl2013/ (inlagd 2012-09-24). 
     NORNA:s 43:e symposium "Innovationer i namn och namnmönster" genomförs i Halmstad den 6-8 november 
2013. Preliminär anmälan om deltagande samt av eventuellt föredrag görs senast den 1 mars 2013 till norna43@hh.se. 
Mer om konferenstemat, praktiska frågor, kontaktpersoner, viktiga datum m.m. finns på NORNA:s hemsida 
www.norna.org. 
 
LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Enheten för talangmobilitet vid Svenska institutet söker en handläggare som ska arbeta med att stödja undervisningen i 
svenska som främmande språk i utlandet. Ansökan ska vara Svenska institutet tillhanda senast 20 januari. Skicka 
ansökan och CV elektroniskt till rekrytering@si.se. Läs mer på http://www.si.se/Svenska/Innehall/Om-Svenska-
institutet/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb/Handlaggare-Svenskundervisning/    

NY LITTERATUR 
1600-talets jordbrukslandskap. En introduktion till de äldre geometriska kartorna. Red. Mats Höglund. Stockholm 

2008. (Skrifter utgivna av Riksarkivet 29.) O. 
Fjoldveit hon frœða. Utvalgte arbeid av Else Mundal. Red. Odd Einar Haugen, Bernt Øyvind Thorvaldsen & Jonas 

Wellendorf. Oslo 2012. (Bibliotheca nordica 4.) O. 
Name and naming. Synchronic and diachronic perspectives. Ed. OliviuFelecan. Cambridge 2012.O. 
Namn på stort och smått. Vänskrift till Staffan Nyström den 11 december 2012. Red. Katharina Leibring m.fl. Uppsala 

2012. (Skrifter utgivna av institutet för språk och folkminnen, Namnarkivet i Uppsala Serie B:12.) O. 
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