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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 13 februari. Ulla Stroh-Wollin: Grammatikalisering bland svordomarna. Om bruket av ta mig fan och andra 
edsformler i 300 års svensk dramatik. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. 
Onsdag 27 februari. Professor Hanna Lehti Eklund, Helsingfors universitet:  Problemlösning i svenska L2-samtal i 
klassrummet. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. 
Onsdag 5 mars. Staffan Fridell: Den fonematiska statusen hos [ð] i fornsvenskan. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. 
Onsdag 26 mars. Gunnar Nyström: Witið ur saium? Om subjektsutelämning och ett verbmorfologiskt problem i 
dalmål. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. 

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Torsdag 14 februari. (Heimir): Fornnordisterna. Ämne: Valda avsnitt ur Grettis saga (svenskar och andra 
övernaturliga varelser i  sagan). Tid: 16.15–18.00. Lokal: N. 
Torsdag 14 februari. (Boström): Översättarprogrammet. Bengt Samuelsson, som arbetar med språkfrågor inom EU-
kommissionen i Sverige (Stockholm), talar om ”Språk och översättning i EU”. Mot bakgrund av EU:s generella 
språkpolitik kommer han att beskriva hur översättarna arbetar och ge exempel på olika typer av texter och 
översättningar. Han kommer också att informera om praktik och rekrytering. Tid: 14.15–16.00. Lokal: 16-2044. Alla 
intresserade är välkomna! 
Måndag 25 februari. Kollokvium vid Seminariet för nordisk namnforskning. Henrik Williams: Kunde folk heta vad 
som helst under vikingatiden? Tid: 18.15–19.45. Lokal: O. Eftersits med enklare förtäring. 
Torsdag 28 februari. (Börestam & Viberg): Andraspråkskollokvium.  Niklas Abrahamsson, Stockholms universitet: 
Ålder, språkbegåvning och nästan infödd nivå i andraspråket. Tid: 13.15–15.00. Lokal: N. 

UNDERVISNING 
Kursen Språk och kön, 7,5 högskolepoäng, för studerande på C-/D-/FU-nivå startar tisdag 26 februari kl. 13–15 i 
lokal N. Undervisande lärare är Catharina Nyström Höög. 

DISPUTATIONER 
Lördag 1 mars. Marie Sörlin försvarar sin doktorsavhandling ”Att ställa till en scen. Verbala konflikter i svensk 
dramadialog 1725–2000”. Fakultetsopponent är professor Anne-Marie Londen, Helsingfors. Tid: 10.15. Lokal: 
Ihresalen. 

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Onsdag 27 februari. Det artonde Early North European Seminar (ENES) äger rum kl. 18.15. Fil. dr Annika Larsson, 
Uppsala universitet, talar om ämnet Hängselkjolen som försvann. Myten om den vikingatida kvinnans dräktskick. 
Lokal: Upplandsmuseets hörsal. (Museet stänger 17.00. Insläpp till seminariet sker 18.00–18.15.) Postseminarium. 
Onsdag 5 mars. Det nittonde Early North European Seminar (ENES) äger rum kl. 18.15. Docent Mats G. Larsson, 
Vattholma, talar om ämnet Valsgärdebebyggelsens äldsta namn och funktion. Lokal: Upplandsmuseets hörsal. (Museet 
stänger 17.00. Insläpp till seminariet sker 18.00–18.15.) Postseminarium. 
Onsdag 5 mars. Sällskapet för svensk dialektologi håller årsmöte kl. 18.15 i lokal N. Föredrag av docent Margareta 
Svahn: Är götamålsskorrningen död? Om r-bruket i västgötskan under 100 år. Efter mötet serveras en enkel sexa. Alla 
intresserade är välkomna.   

KONFERENSER OCH KURSER 
Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, bjuder in till FOT 2008 (Forum för Textforskning) 11–12 juni 
2008. För information och anmälan se http://spraakbanken.gu.se/ktext/FOT2008/. Anmälan av deltagande med 
föredrag ska göras senast 15 mars och enbart deltagande senast 15 maj 2008.  

Oðer råðstemną um övldaskų (Andra konferensen om älvdalska) kommer att hållas i Älvdalens kommunhus 12–14 
juni 2008. Konferensen arrangeras av Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet, Ulum dalska och 
Älvdalens kommun. Abstract skickas senast 29 februari 2008 (förlängt datum) till radstemna@yahoo.se. Konferensens 
huvudteman är (1) älvdalskans struktur (2) älvdalskans standardisering och revitalisering. Även andra ämnen som 
berör älvdalskan är av intresse. För mer information se: www.multietn.uu.se/information/elfdalian.html. 

http://spraakbanken.gu.se/ktext/FOT2008/
mailto:radstemna@yahoo.se
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Critical Discourse Analysis & Social Research Summer School äger rum vid Institute for Advanced Studies (IAS), 
Lancaster University, 30 juni–5 juli 2008. Ansökan senast 10 mars 2008 via www.lancs.ac.uk/ias/.  

OFTI 26 äger rum i Helsingfors 25–26 september 2008 under temat Interaktion och verksamhet. Värd för 
sammankomsten är Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Anmälningar och 
abstract tas emot via adressen sofie.henricson@helsinki.fi senast 2 juni 2008. Mer information läggs ut efter hand på 
www.helsinki.fi/nordica/ofti. Konferensen är avgiftsfri. 

Institutionen för lingvistik och filologi bjuder in till Workshop on Language Documentation and Language 
Description 30 september–1 oktober 2008. Abstract ska skickas in senast 30 mars 2008. Information finns på 
hemsidan www.lingfil.uu.se/personal/anjusaxena/scl/ws/ws1.html. 

Den trettionde sammankomsten för svenskans beskrivning äger rum i Stockholm 10–11 oktober 2008 med temat 
Att beskriva svenskan. Sista anmälningsdag för deltagande, inklusive anmälan av föredrag och poster, är 2 juni 2008. 
För information se www.nordiska.su.se/svebe30. 

Den internationella konferensen GlobE 2008 äger rum i Warszawa 18–20 september 2008 med temat Critical 
Discourse Analysis and global media. Anmälan med abstract (300–500 ord) ska skickas till arrangörerna via e-
postadressen globe@ils.uw.edu.pl senast 29 februari 2008. För information se www.globe.ils.uw.edu.pl.  

Nätverket CALPIU bjuder in till konferensen Cultural and Linguistic Practices in the International University 15–
17 december 2008 i Roskilde, Danmark. Abstract (200–400 ord) ska skickas in senast 1 maj 2008 och anmälan av 
deltagande ska ske senast 1 september 2008. Mer information finns på hemsidan www.calpiu.dk.  
STIPENDIER OCH ANSLAG 
Olof Gjerdmans stiftelse ledigkungör 219 000 kr till lärare eller studerande, varav 109 500 kr till forskning rörande 
svenska språket, särskilt riksspråket i vers och prosa, grammatik, ordens härledning, betydelselära och stilistik samt 
109 500 kr till forskning på den allmänna språkvetenskapens skilda områden. Ansökan ska innehålla en 
kostnadsberäknad projektplan. Senast 25 februari 2008  ska ansökan vara stipendiekansliet vid Uppsala universitet 
tillhanda.  

Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden utlyser 150 000 kr till lärarutbildares kongressresor och resor 
avseende speciella fortbildnings- och forskningsändamål. Ansökan ska göras på särskild blankett och lämnas in till 
utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden senast 29 februari 2008. Blanketten kan beställas från 
Torbjorn.Olsson@uadm.uu.se. Se institutionens anslagstavla för ytterligare information.   

Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden har 2008 avsatt 30 000 kr för att erbjuda doktorander med 
utbildningsvetenskaplig inriktning möjlighet att söka medel för resor och expenser. Ansökan ska vara 
utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden tillhanda senast 29 februari 2008. Se institutionens anslagstavla för 
ytterligare information. 

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur utlyser 200 000 kr för doktoranders kostnader i samband 
med resor med anknytning till avhandlingsarbetet samt 500 000 kr för bidrag till tryckning av doktorsavhandlingar. 
Ämnet för avhandlingen ska anknyta till Akademiens uppgift att främja forskning om svensk folklig kultur. Ansökan 
ska vara Akademien tillhanda senast 1 mars 2008. För adress och ytterligare information, se institutionens 
anslagstavla.  

LEDIGA TJÄNSTER 
Redaktionen för Svenska Akademiens ordbok söker en ordboksredaktör (befordringstjänst) på heltid. Sökande ska vara 
fil. dr i nordiska språk, svenska eller angränsande ämnesområden och helst ha docentkompetens. Ansökan med 
meritförteckning ska vara ordboksredaktionen tillhanda senast 15 februari 2008. Adress: SAOB, Dalbyvägen 3, 224 
60 Lund. Närmare upplysningar lämnas av ordbokschef Anki Mattisson, tel: 046-23 58 85. 

The University of Edinburgh, School of Literatures, Languages and Cultures utlyser en tjänst som svensk lektor 
med tillträde 1 september 2008. Disputerade forskare (samt doktorander i slutfasen av avhandlingsarbetet) inom 
svenska språket och/eller svensk litteratur med modersmålskunskaper i svenska har möjlighet att söka tjänsten senast 
22 februari 2008. Se www.jobs.ed.ac.uk/vacancies/index.cfm?fuseaction=vacancies.viewnew. 

The Center for Language and Cognition Groningen utlyser åtta doktorandstipendier i lingvistik med början 1 
september 2008. Ansökan ska skickas in senast senast 15 mars 2008 och sökande måste ha sin magisterexamen färdig 
senast 31 augusti 2008. För ytterligare information se www.let.rug.nl/nerbonne/clcg/phd-2008/. 

NY LITTERATUR 
Artelius, Tore & Lindqvist, Mats: Döda minnen. (Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. Skrifter 70.) 

Stockholm 2007. O. 
Bjärka-Säbyprojektet. Ett multimediaprojekt. Linköping 2007. [CD] O. 
Blomkvist, Nils: The discovery of the Baltic. The reception of a catholic world-system in the European north (AD 

1075–1225). (The Northern World 15.) Leiden & Boston 2005. O. 
Brännström, Edvin: Äldre jakt- och fångstmetoder i en Norrbottenssocken. (Skrifter utg. av Dialekt-, ortnamns- och 

folkminnesarkivet i Umeå. C:11.) Umeå 2006. O. 
Durnava, N. N.: Izbrannye raboty po istorii russkava jazika. (Studia philologica.) Moskva 2000. O. 
Gränslösa texter. Perspektiv på översättning. Red: Yvonne Lindqvist. (Ord och stil 38.) Uppsala 2007. O. 
Ingermanländarna 60 år i Sverige. Symposiet i Örebro den 18 juni 2005. Red: Eric De Geer & Vera Lif. (NAMIS-

kompendier 3.) Uppsala 2007. O. 
Järrestad. Huvudgård i centralbygd. Red: Bengt Söderberg. (Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. 

Skrifter 51.) Stockholm 2003. O. 
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