
HÖGRE SEMINARIER

Onsdag	  2	  april.	  Malin	  Löfström.	  Tid:14.15–16.00.	  Lokal:16–2041.
Måndag	  7	  april.	  Det aviserade seminariet om ortnamns pluralitet måste tyvärr ställas in och skjuts upp till ett senare 
tillfälle.
Onsdag	  9	  april.	  Ulla	  Stroh-‐Wollin.	  Tid:14.15–16.00.	  Lokal:16–2041.
Onsdag	  16	  april.	  Aili	  Lundmark.	  Tid:14.15–16.00.	  Lokal:16–2041.
Onsdag	  23	  april.	  Suvi	  Honkanen.	  Tid:14.15–16.00.	  Lokal:16–2041.
Onsdag	  7	  maj.	  Henrik	  Williams.	  Tid:14.15–16.00.	  Lokal:16–2041.
Måndag	  12	  maj.	  Michael	  Lerche	  Nielsen.	  Torp	  i	  stednavne	  og	  som	  appellaIv	  –	  en	  uafsluJet	  etymologisk	  diskussion.	  
Tid:	  15.15–17.	  Lokal:	  Namnseminariet.	  Postseminarium.
Onsdag	  14	  maj.	  Lina	  Nyroos.	  Tid:14.15–16.00.	  Lokal:16–2041.
Onsdag	  21	  maj.	  Annika	  Bergström.	  Tid:14.15–16.00.	  Lokal:16–2041.
Måndag	  26	  maj.	  SlutvenIlering	  av	  Roland	  Anderssons	  avhandlingsmanus	  om	  soldatnamn	  i	  Värmland.	  Tid:	  14.15–17.	  
Lokal:	  Namnseminariet.	  Postseminarium.
Onsdag	  28	  maj.	  Rut	  Boström.	  Tid:14.15–16.00.	  Lokal:16–2041.

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER

Tisdag 1 april. Helena Smeds (Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet): Perceptuell 
kompensation hos blinda första- och andraspråkstalare – medför blindhet bättre förutsättningar för 
andraspråksinlärning? Tid: 13–15. Lokal: 16–2041.
Tisdag 8 april.  FUMS-föreläsning: Lann Hornscheidt och Mats Landqvist: Språk och diskriminering. Tid: 14.15–
16.00. Lokal: 16–0043.
Tisdag 15 april. Grammatikkollokvium. Intrimning inför Svenska språkets historia 13. Föredrag av Mikael Kalm, 
Adrian Sangfelt och Fredrik Valdeson. Alla hjärtligt välkomna! Tid: 15.15–17. Lokal: 16-2041
Torsdag 24 april. Fornnordisterna träffas. Tid: 16:15–17:45. Lokal: 16–2041. För närmare upplysningar kontakta 
Veturliði Óskarsson. veturlidi.oskarsson@nordiska.uu.se.
Tisdag 6 maj. Josefina Eliasson-Magnusson (doktorand vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms 
universitet): Språkanvändning och identitetskonstruktion bland flerspråkiga unga vuxna i olika sociogeografiska 
kontexter. Tid: 13–15. Lokal: 16–2041.
Torsdag 15 maj. Fornnordisterna träffas. Tid: 16:15–17:45. Lokal: 16–2041. För närmare upplysningar kontakta 
Veturliði Óskarsson. veturlidi.oskarsson@nordiska.uu.se.
Tisdag 3 juni. Josefin Lindgren (doktorand vid Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet): 
Förskolebarns berättande (titeln är preliminär). Tid: 13–15. Lokal: 16–2041.

KONFERENSER OCH KURSER

• Tisdag 8 april. Årsmöte i Adolf Noreen-sällskapet. Docent Ida Larsson, Stockholms universitet. Arv och 
miljö: svenskan i Amerika. Tid:18.30. Lokal: Ihresalen. Efter föredraget serveras sexa till självkostnadspris i 
Nordiska språks personalrum 16-2035 (förhandsanmälan senast fredagen den 4 april till klubbmästare
Saga Bendegard: saga.bendegard@nordiska.uu.se eller tel. 018-471 51 97)

• Onsdag 9 april. Svenska fornskriftsällskapet kallas till sitt 171:a årsmöte.Tid:17.00. Lokal: Arkivcentrums 
föreläsningssal.

• NORNA:s 44:e symposium: Scandinavian Names and Naming in the medieval North Atlantic Area.
Centre Franco-Norvégien en Sciences Sociales et Humaines, Office Franco-Norvégien d'Echanges et de 
Coopération och Centre de Recherche Inter-langues sur la Signification en Contexte inbjuder till ett 
NORNA-symposium i Caen den 23–25 april 2014. Mer information på  hJp://www2.sofi.se/NORNA/
NORNA.html

• Språkrådsdagen torsdagen den 8 maj. Temat för konferensen ”Maktens språk och språkets makt”. 
Anmälningsformulär och program läggs upp på www.sprakradet.se	  	  under våren	  

•  Asla-symposium på Södertörns högskola 8–9 maj 2014. Symposiets tema är språkets roll i och för 
identitetsskapande processer, exempelvis i arbetsliv, utbildning och medier. 
Plenarföreläsare:
· Professor Per Ledin, Södertörns högskola och Örebro universitet
· Professor Ben Rampton, King’s College, London
· Dr. Nóra Schleicher, Högskolan för kommunikation och ekonomi, Budapest
Vill du delta utan föredrag? Anmäl dig via www.sh.se/asla2014 senast den 31 mars 2014. All vidare 
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information finns på: www.sh.se/asla2014. Kontakt: asla@sh.se. Arrangör: Institutionen för kultur och 
lärande, Södertörns högskola.

• 8–9 maj 2014 anordnas för trettonde gången konferensen Svenska språkets historia i Umeå. Umeå är detta år 
Europeiska unionens kulturhuvudstad tillsammans med Riga. Temat för konferensen är Historia och 
språkhistoria. På vanligt sätt medverkar några forskare med plenarföredrag medan övrig konferenstid 
reserverats för konferensdeltagarnas egna presentationer. För dessa senare finns inga begränsningar i val av 
ämne så länge det handlar om svenska språkets historia, inklusive svenskans historiska bakgrund i de 
nordiska språken. För mer information se länk: http://www.trippus.se/eventus/eventus_cat.asp?
EventusCat_ID=36042&Lang=swe&c=

• Den nionde International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism äger rum 12–14 
juni 2014 i Uppsala. Sista datum för abstract var 6 september 2013. För mer information se 
konferenshemsidan http://www.moderna.uu.se/thirdlanguage2014/ .

• Sociolinguistic symposium 20 äger rum den 15–18 juni 2014 vid Jyväskylä universitet. Temat för 
konferensen är "Language, time and space". Deadline för abstrakt har passerat.

• ICCA-14, Fourth International Conference on Conversation Analysis äger rum 25–29 juni 2014 vid UCLA. 
Inskick av abstract öppnar 1 maj och stänger 1 juli. Det förekommer också så kallade pre-conference 
workshops 23–25 juni 2014. För mer information se konferenshemsidan  http://icca14.sscnet.ucla.edu/

• 12th international ALA conference: Language Awareness 2014: Achievements and Challenges. July 1–4, 
Hamar, Norway http://ala2014.org/

• ICOS XXV, The XXV International Congress on Onomastic Sciences, äger rum i Glasgow, Skottland, under 
temat “Names and their environment”. Inlämning av abstracts senast 31 oktober. Övrig information se 
konferenshemsidan http://www.icos2014.com

• Tionde nordiska dialektologkonferensen äger rum den 20–23 augusti på Åland. Temat för konferensen är 
”Ideologi, identitet, intervention”. Information kommer på http://blogs.helsinki.fi/dialektolog-2014/

•  The Eighth International Symposium on Runes and Runic Inscriptions äger rum i Nyköping 1–6 september 
2014. Tema: "Reading Runes: Discovery, Decipherment, Documentation". Abstrakt skickas till 
runforum@nordiska.uu.se senast 1 september 2013. Läs mer på konferensens webbsida http://
www.runforum.nordiska.uu.se/readingrunes/.

• NORNA:s 45:e symposium: ”Navn og navnebærer”. Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet, 
inbjuder till ett symposium på Hotel Skagen Strand i Hulsig den 1–4 oktober 2014. Anmälan görs senast 1 
december 2013. Ytterligare information finns på NORNA:s hemsida http://www2.sofi.se/NORNA/
NORNA.html. Tills vidare hänvisas till arrangörerna Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen 
(jggj@hum.ku.dk), Birgit Eggert (beggert@hum.ku.dk) eller Line Sandst (sandst@hum.ku.dk). 

• CALL FOR ABSTRACTS LIFE WITH DEMENTIA:RELATIONS 

2nd International Conference Centre for Dementia Research Linköping University Norrköping, Sweden 15–
17 October, 2014.	  Deadline for submission: April 1, 2014. Please visit http://www.imh.liu.se/ceder/
international---conference---2014?l=en for more information.

• Översättning för en ny generation. Call for papers. Högskolan Dalarna, 4-6 december 2014.
Deadline för abstract har passerat, men sena bidrag accepteras. För mer info. se: hJp://www.du.se/ofnyg

LEDIGA TJÄNSTER

• Stockholms	  universitet	  utlyser	  1–2	  anställningar	  som	  doktorand	  i	  nordiska	  språk.	  Ansökan	  senast	  
den	  15/4.	  

• Redaktör språklexikon. NE Nationalencyklopedin AB kommer under 2014 att bygga upp en avdelning för att 
hantera och utveckla språklexikon och därtill hörande tjänster online. För mer info: http://www.ne.se/static/
about/lediga_tjanster.jsp 

NY LITTERATUR

Einarsson, Jan. Språksociologi. 2., [rev.] uppl. 2009. Lund. N.
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