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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 
Onsdag 14 mars. Lektor Johan Hofvendahl, Stockholms universitet. Problem och övriga frågor: två kommunikativa 
dilemman i skolans utvecklingssamtal. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. 
Måndag 26 mars. Märit Frändén: Samers efternamnsbyten 1920–1970. Tid: 18.15–19.45. Lokal: O. 
Måndag 16 april. Prof. Bo Utas: Iranska personnamn i Iran – och i Sverige. Tid: 18.15–19.45. Lokal: O. 
Postseminarium.  
Tisdag 17 april. Fil. dr Ulf Larsson, Örebro universitet: När, vad, hur? Om den litterära stilistiken i Sverige. Tid: 
19.15. Lokal: 7-0042. Obs dag, tid och lokal! (Samarrangemang med Adolf Noreen-sällskapet.) Sexa. 
Onsdag 18 april. Marie Nelson: När vingmuttrar blir fjärilar. Andraspråkstalares strategier för att förstå och förstås i 
arbetslivet. Tid: 14.15–16.00. Lokal N. 

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Onsdag 28 mars. (Boström): Översättarprogrammet. Gästföreläsare är Birgitta Åhman, lärare, översättare och 
nybliven student i Uppsala, som talar över ämnet Mitt livs språkresa. Därefter rapporterar professor Kerstin Jonasson 
från sin forskning kring översättningsprocessen på temat Bruk och missbruk av kulturkunskaper vid översättning. Tid: 
12.15– ca 14.00. (Obs tiden!) Lokal: 16-2043. 
Torsdag 29  mars. (Heimir): Fornnordisterna. Niðrstigningar saga. Tid: 16.15–17.45. Lokal N.  
Torsdag 29 mars. (Börestam & Viberg): Andraspråkskollokvier. Helena Andersson: Vad gör man när språket inte 
räcker till? Kommunikationsstrategier i andraspråksinteraktion vid en arbetsplats. Tid: 13.15–15.00. Lokal: 16-2043. 

DISPUTATIONER 
Lördag 17 mars. Lasse Mårtensson disputerar på avhandlingen AM 557 4to. Studier i en isländsk samlingshandskrift 
från 1400-talet. Opponent är professor Odd Einar Haugen, Universitetet i Bergen. Tid: 13.15. (Obs!) Lokal: Ihresalen. 

UNDERVISNING 
Kursen Språk och kön (öppen för C/D/FU-studenter) startar tisdag 27 mars kl. 10.00–12.00 i rum 16-2040. Lärare är 
Catharina Nyström Höög. 

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Det femte Early North European Seminar (ENES) äger rum onsdag 14 mars kl. 18.15 i institutionens seminarierum 
(16-2040–41). Fil. dr Clas Tollin, Sveriges lantbruksuniversitet, kommer att tala om ämnet Det medeltida marklandet – 
en yta som aldrig funnits. Efteråt är alla välkomna till en informell sammankomst med förfriskningar till 
självkostnadspris i personalrummet. 

En ny populärvetenskaplig tidning med tema språk kommer att lanseras under sommaren. Alla språkforskare 
inbjuds till ett möte med en av redaktörerna, Patric Hadenius, som berättar om tidningen och om hur språkforskare kan 
bidra till innehållet. Träffen äger rum onsdag 14 mars kl. 10.00–11.30 i institutionens seminarierum (16-2041). 

Torsdag 22 mars. Sällskapet för svensk dialektologi håller årsmöte kl. 18.15 i rum N. Efter årsmötet föredrag av 
Pär Ångman, doktorand i nordiska språk: Mellan Uppsala och Nidaros. Ett avhandlingsarbete om Hälsinglands 
dialekter. Sällskapets 10-årsjubileum firas därefter med en enkel sexa.    

Onsdag 28 mars. Svenska fornskriftsällskapet håller årsmöte. Efter årsmötet föredrag av professor Bo Ralph, 
Göteborg: Alla tiders svenska. Om Svenska Akademiens kommande språkhistoria. Efter föredraget supé. Tid: 17.00. 
Lokal: O. 

Torsdag 29 mars. Språkvårdssamfundet inbjuder till årsmöte kl. 18.30 i Geijersalen, Engelska parken. Efter 
förhandlingarna (ca 19.00) föredrag av Theodor Kallifatides: Att skapa på två språk. Efterföljande sexa.  

Det sjätte Early North European Seminar (ENES) äger rum onsdag 4 april, kl. 18.15 i lokal N. Prof. e.m. Thorsten 
Andersson kommer att tala under rubriken Om svear, götar, gutar och goter. Efteråt är alla välkomna till en informell 
sammankomst med förfriskningar till självkostnadspris i institutionens personalrum. 

Tisdag 17 april. Adolf Noreen-sällskapet håller årsmöte i lokal 7-0042. Kl 19.00 årsmötesförhandlingar; därefter 
ca kl 19.15 föredrag av fil. dr Ulf Larsson, Örebro universitet: När, vad, hur? Om den litterära stilistiken i Sverige. 
Efter mötet sexa i institutionens personalrum. 



DOKTORANDER 
Institutionens doktorander inbjuds att senast 15 mars 2007 söka bidrag till odisputerade forskares vetenskapliga 
verksamhet. Se institutionens anslagstavla för information.  

Örebro universitet och ämnet svenska anordnar en endagskurs i vetenskapligt skrivande med professor Frøydis 
Hertzberg, Oslo universitet, för doktorander som är intresserade av skrivforskning. Kursen äger rum 17 april 2007 och 
är såväl teoretisk som praktisk. Anmälan senast 30 mars. Se institutionens anslagstavla för program och 
anmälningsinformation.  

Anmälan till vårens doktorspromotion ska ske senast 1 april 2007. Den som disputerat och genomgått samtliga 
prov för doktorsexamen mellan 1 november 2006 och 1 april 2007 ges förtur till promoveringen. Kontakta studierektor 
för forskarutbildningen, Ulla Börestam, för mer information. 

KONFERENSER OCH KURSER 
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ger onsdag 21 mars 2007 ett antal föreläsningar för att belysa 
begreppet folkkultur. Tid: 13.00–20.50. Lokal: Universitetshuset, sal X. Föreläsningarna är ett led i firandet av 
akademins 75-årsjubileum.   

Konferensen Grammatik på högskolan: vad, varför, hur? anordnas 23 mars 2007 kl. 09.30–17.00 vid Institutionen 
för nordiska språk, Uppsala. Konferensen vänder sig till alla intresserade och särskilt till verksamma lärare som 
undervisar i grammatik på högskolor och universitet. Anmälan senast 13 mars 2007 till Ulla Melander Marttala, e-
post: ulla.melander-marttala@nordiska.uu.se. För program och ytterligare information om konferensen se 
www.nordiska.uu.se/konferens/grammatik-hogskolan. 

Symposiet De nordiska språken under 1400-talet arrangeras 11–12 maj 2007 vid Institutionen för nordiska språk, 
Uppsala. Symposiet inleds kl. 09.00 i lokal N. För program se institutionens hemsida.  

Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet anordnar konferensen Linnaeus and Homo Religiosus: Historical 
and Contemporary Perspectives on the Biological Roots of Religious Awareness and Human Identity 30 maj–2 juni 
2007. För information se www.teol.uu.se/.   

Symposium on the Languages of Science in the Time of Linnaeus äger rum 7–9 juni 2007 i Engelska parken, 
Uppsala. För information om anmälan till konferensen se hemsidan www-conference.slu.se/linnaeuslang. Obs. att den 
lägre anmälningsavgiften (2000:-) gäller fram till den 14 april 2007. 

FOT – Forum för textforskning äger rum 11–12 juni 2007 vid Institutionen för humaniora, svenska språket, Växjö 
universitet. Anmäl av föredrag ska göras senast 15 mars 2007 och enbart deltagande senast 15 maj till adressen 
fot.hum@vxu.se. Konferensen är avgiftsfri. Se konferensens hemsida www.vxu.se/hum/forskn/konferens/FOT2007/ för 
ytterligare information.  

1st Finnish Symposium on Functional Linguistics and Multisemiotic Discourse Analysis äger rum 4–6 juli 2007 
vid Helsingfors universitet. Anmälan av föredrag ska ske senast 15 april 2007. För information se hemsidan 
www.eng.helsinki.fi/Staff/ventola_e.htm. 

Sociolinguistics symposium 17 (SS17) äger rum i Amsterdam 3–5 april 2008 under temat micro and macro 
connections. Anmälan av föredrag ska ske senast 31 augusti 2007 via hemsidan www.meertens.knaw.nl/ss17/. 

AILA 2008, med temat Multilingualism – Challenges & Opportunities, äger rum 24–28 augusti 2008 i Essen, 
Tyskland. Abstract (300 ord) skickas in via hemsidan www.aila2008.org  senast 15 april 2007. Obs. att sista datum för 
abstract är framflyttat. 

STIPENDIER OCH ANSLAG 
Institutionen har utlyst medel för resor och andra expenser för personalen. Ansökan ska ställas till prefekten senast 15 
mars 2007. Se institutionens anlagstavla för information. 

För att förbereda ansökningsomgången till årets Linnéstöd organiserar universitetsledningen ett antal seminarier 
där forskargrupper ges möjlighet att presentera sina idéer. Intresseanmälan till seminarierna ska göras senast 15 mars 
2007 på adress forskningssekreterarna@uadm.uu.se. Se hemsidan www.uadm.uu.se/resursen/verktyg/linnaeus07.htm 
för information om vad anmälan ska innehålla. 

Svenska Akademien och Vitterhetsakademien återutlyser akademiforskartjänster för yngre disputerade forskare 
inom det humanistiska området (se UPP-NOS 349). Ansökningar i tre exemplar ställs till Kungl. Vitterhetsakademien, 
Box 5622, 114 86 Stockholm och ska ha inkommit senast 15 mars 2007. Märk kuvertet ”Forskartjänst”. Till ansökan 
skall fogas CV, vetenskaplig meritförteckning och forskningsplan för de närmaste åren. Obs! Den som sökt tjänsterna 
under den första ansökningsomgången (med slutdatum 1 februari 2007) behöver inte skicka in ytterligare en ansökan. 

Jämställdhetskommittén vid Uppsala universitet utlyser 120 000 kr för finansiering av jämställdhetsfrämjande 
insatser samt 70 000 kr för analyser ur genusteoretiskt perspektiv. Därtill utlyses 30 000 kr för insatser som främjar 
likhet vad avser sexuell läggning och könsidentitet. Mer information och ansökningsmallar finns på hemsidan 
www.jamst.uadm.uu.se/jamstalldhetspengar. Ansökan ska ha inkommit till universitetets jämställdhetshandläggare 
senast 30 mars 2007. 

Kungl. Vitterhetsakademien utlyser tryckningsbidrag inom ramen för nordisk språkforskning ur Erik Linds 
donationsfond. Ansökningsblanketter och information om ansökningsförfarande finns på akademins hemsida 
www.vitterhetsakad.se/fonder/fonder-aktuellt.html. Ansökan senast 2 april 2007. 

Svenska Akademien utlyser 100 000 kr ur Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård. 
Intresseanmälan med en presentation av projektet insänds i tre exemplar till Forskning i modern svenska, Svenska 
Akademien, Box 2118, 103 13 Stockholm. Ansökan ska vara akademin tillhanda senast 13 april 2007.
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LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet, 
ledigförklarar en tjänst som universitetslärare (kravnivå 4–5) för en femårsperiod fr.o.m. 1 augusti 2007. Tjänsten 
gäller undervisning i isländska språket och i isländsk litteratur. Ansökan ställs till humanistiska fakulteten vid 
Helsingfors universitet och ska senast onsdag 28 mars 2007, före kl. 15.45, ha inkommit till universitetets registrator, 
PB 33, (Universitetsg. 4), FIN-00014 Helsingfors. Upplysningar lämnas av prefekten docent Jan Lindström, e-post: 
jan.k.lindstrom@helsinki.fi. 

Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet 
ledigförklarar en professur (kravnivå 8–10) i nordiska språk. Platsannons finns på hemsidan 
http://www.helsinki.fi/hum/svenska/tjanster/professur.htm. Ansökningarna ställs till humanistiska fakulteten vid 
Helsingfors universitet och ska tillsammans med bilagor ha inkommit till universitetets registratur, PB 33,  
(Universitetsg. 4), FIN-00014 Helsingfors universitet senast onsdag 28 mars 2007, före kl. 15.45. 

Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, söker en till två universitetsadjunkter i svenska som 
främmande språk. För tillträde till anställningen krävs avlagd examen från grundläggande högskoleutbildning med 
minst 60 poäng inom ämnesområdet svenska som andraspråk eller motsvarande kompetens, dokumenterad pedagogisk 
skicklighet samt genomgången högskolepedagogisk utbildning. Närmare upplysningar lämnas av prefekten, professor 
Hans Strand, e-post: hans.strand@nordiska.su.se. Ansökan ska vara inkommen senast 26 april 2007 till Stockholms 
universitet, Registrator PÄ, 106 91 Stockholm.  

NY LITTERATUR 
Carlsson, Kristina: Var går gränsen? Arkeologiska uttryck för religiösa och politiska aktörer i nuvarande Västsverige 

under perioden 1000–1300. Uddevalla 2007. O. 
Grundberg, Leif: Medeltid i centrum. Europeisering, historieskrivning och kulturarvsbruk i norrländska kulturmiljöer. 

(Studia Archeaologica Universitatis Umensis 20. Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 59.) Umeå 2006. O. 
Mårtensson, Lasse: AM 557 4to. Studier i en isländsk samlingshandskrift från 1400-talet. Uppsala 2007. O. 
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