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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 19 mars. Erik Falk: Verbala förolämpningar. Diskussion kring en modell för språkhistorisk talaktsanalys med 
forskningsexempel. 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. 
Onsdag 16 april. Ida Larsson, Göteborg: Om framväxten av perfektum. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. Post-
seminariefika. 
Torsdag 17 april. Den mångsidige Dalin. En kväll med föredrag, sång, teater och uppläsning till 300-årsminnet av 
Olof von Dalins födelse. Tid: 19.00. Lokal: Ihresalen. Efter sammankomsten sexa i Nordiska språks personalrum 
(förhandsanmälan till Hedda.Soderlundh@nordiska.uu.se senast 15 april kl. 13). Ett samarrangemang med Adolf 
Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning. 

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Torsdag 13 mars. (Heimir): Fornnordisterna. Ämne: Vafþrúðnismál och Grímnismál. Finnur Jónsson (1931:LI–LV) 
påpekade att Snorre i Gylfaginning hade använt åtminstone 60 strofer ur dessa båda didaktiska dikter. Tid: 16.15–
18.00. Lokal: N.  
Fredag 14 mars. (Boström): Översättarprogrammet. (Tidigare inställt p.g.a. sjukdom.) IT-pedagogen Ronny 
Andersson från Umeå ger ett heldagsseminarium på temat ”Djupsökning på webben”. Förmiddagen är öppen för alla 
intresserade vid institutionen. Tid: 9.15–12.00. Lokal: 16-0041. Anmälan per e-post till Rut.Bostrom@nordiska.uu.se. 
Obs! Den som anmälde sig till det förra tillfället ska anmäla sig på nytt. 
Måndag 17 mars. Kollokvium vid Seminariet för nordisk namnforskning. Annette Torensjö, Lantmäteriet: Finns 
olämpliga ortnamn? En diskussion om namnvården. Tid: 18.15–19.45. Lokal: O. Eftersits med enklare förtäring. 
Torsdag 27 mars. (Börestam & Viberg): Andraspråkskollokvium. Hedda Söderlundh, Institutionen för nordiska 
språk: Tvåspråkig universitetsutbildning? Om bruket av svenska i nominellt engelskspråkiga kurser. Tid: 13.15–15.00. 
Lokal: N. 
Torsdag 27 mars. (Heimir): Fornnordisterna. Ämne: Elucidarius. Tid: 16.15–18.00. Lokal: N.  
Måndag 31 mars. Kollokvium vid Seminariet för nordisk namnforskning. Anita Eldblad, Lennart Ryman och Agneta 
Sundström (SOFI): Vad ska vi göra med Johan? Presentation av ordboksprojektet Sveriges medeltida personnamn 
(SMP) och diskussion av problem inför publicering av namnet Johan. Tid: 18.15–19.45. Lokal: O. Eftersits med 
enklare förtäring. 

DISPUTATIONER 
Lördag 19 april försvarar Anne Palmér sin avhandling ”Samspel och solostämmor. Om muntlig kommunikation i 
gymnasieskolan”. Tid: 10.15. Lokal: Ihresalen. Fakultetsopponent är førsteamanuensis Synnøve Matre, Trondheim. 

INOM INSTITUTIONEN 
Johanna Othén är ny amanuens vid Seminariet för nordisk namnforskning. Johanna har mottagningstid enligt följande: 
måndag 10–12, torsdag 9–11. Biblioteket är säkrast tillgängligt: måndag 9–15, tisdag 12–15 samt torsdag 8–11. 

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Torsdag 13 mars. EparIT-lunchseminarium med Jonas Holmstrand och Göran Eidevall, Teologiska institutionen: Hur 
nät- och campuskurser kan berika varandra. Exempel från språkundervisningen på Teologiska institutionen. Tid: 
12.15–13.30. Lokal: 16-0016. 
Onsdag 19 mars. Det tjugonde Early North European Seminar (ENES) äger rum kl. 18.15. Prof. Staffan Fridell, 
Uppsala universitet, talar om ämnet Var stod slaget vid Gestilren 1210? Lokal: Upplandsmuseets hörsal. (Museet 
stänger 17.00. Insläpp till seminariet sker 18.00–18.15.) Postseminarium. 
Onsdag 26 mars. Svenska fornskriftsällskapets årsmöte. Efter årsmötet föredrag av universitetslektor Inger Lindell, 
Stockholm: Den Heliga Birgittas språk. En historik om Birgittas eget språkbruk. Efter föredraget supé. Tid: 17.00. 
Lokal: O. 
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Onsdag 9 april. Ortnamnssällskapet i Uppsala håller årsmöte kl. 18.00 i Uppsala arkivcentrums föreläsningssal, Dag 
Hammarskjölds väg 19, plan 3. Föredrag av forskningsarkivarie Agneta Sundström: Rodskarl, Trynta och Spænneklo. 
Binamn i Arboga tänkebok. Efter föredraget serveras en buffé i Uppsala arkivcentrum, plan 5 till priset av 100 kr. 
Buffén kräver en förhandsanmälan per telefon 018-652160 (före kl. 15.00) senast måndag 7 april. 
Torsdag 17 april. Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning håller årsmöte kl. 18.30 (lokal meddelas 
senare). Efter årsmötesförhandlingarna soaré i Ihresalen kl 19.00 med föredrag, sång, teater och uppläsning till 300-
årsminnet av Olof von Dalins födelse. Alla är välkomna! Kvällen avslutas med sexa i Nordiska språks personalrum 
(förhandsanmälan till Hedda.Soderlundh@nordiska.uu.se senast 15 april kl. 13). 

DOKTORANDER 
Institutionens doktorander inbjuds att senast 14 mars 2008 söka bidrag till odisputerade forskares vetenskapliga 
verksamhet. Se institutionens anslagstavla för information. 

Språkvetenskapliga fakulteten anordnar ett doktorandsymposium 25 september 2008 och inbjuder fakultetens 
samtliga doktorander att anmäla ett föredrag kring sitt avhandlingsämne senast 2 juni till utbildningsledare Lars 
Hagborg (Lars.Hagborg@uadm.uu.se). 

Vårens doktorspromovering äger rum fredag 30 maj. Den som nyligen har disputerat eller kommer att disputera 
före april månad och som vill delta i promoveringen ska anmäla detta till promotionskontoret senat 1 april 2008 på 
särskild blankett. Vid frågor kontakta Eva.Holmgren@uadm.uu.se. 

KONFERENSER OCH KURSER 
The Thematic group on Pragmatic Particles i Helsingfors bjuder in till workshop 29–30 maj 2008 under temat 
Expletives as particles. För information kontakta Jan-Ola Östman, e-post: jan-ola.ostman@helsinki.fi. 

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.  

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. 

2008 års ASLA konferens äger rum 6–8 november vid Stockholms universitet och den nybildade Institutionen för 
utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling (USOS). Temat för konferensen är Språk och 
lärande. Ytterligare information kommer att läggas ut på ASLAS:s hemsida. 

Avdeling for lærer- og tolkeutdanning vid Høgskolen i Sør-Trøndelag bjuder in till Skriveopplæring i 
”kunnskapssamfunnet”? Nordisk konferanse om skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring i utdanning og 
yrkesliv 17–18 november 2008 i Trondheim. Abstract ska skickas in senast 20 juni och anmälan om deltagande ska 
ske senast 15 september 2008. För ytterligare information se http://skrivesenter.hist.no/. 

STIPENDIER OCH ANSLAG 
Institutionen har utlyst medel för resor och andra expenser för personalen. Ansökan ska ställas till prefekten senast 14 
mars 2008. Se institutionens anslagstavla för information. 

Språkvetenskapliga fakultetsnämnden utlyser 3,5 miljoner kronor för uppföljning av KoF-utvärderingen. Medel 
kan sökas för följande ändamål: a) Forskning inom något av profilområdena eller Linnéstödssatsningen med klart 
avgränsat mål: max sex månader b) Projektassistentarbete inom något av profilområdena eller Linnéstödssatsningen, 
t ex insamling och/eller bearbetning av material: max sex månader c) Utarbetande av projektplan eller projektansökan 
inom något nytt eller redan identifierat samarbetsområde, som inbegriper ämnesövergripande samarbete och är riktad 
till en extern anslagsgivare: max tre månader per ämne d) Postdoktoral anställning inom eller utom något av 
profilområdena eller Linnéstödssatsningen: max 1 år. Ansökan ska inlämnas till fakultetsnämnden senast 27 mars 
2008. Se anslagstavlan för ytterligare information. 

Svenska Akademien utlyser 120 000 kronor ur Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård. 
Ansökan kan gälla förändring i samtida svenskt språkbruk, språkvård i ett mångspråkigt Sverige, svenska språket i IT-
samhället eller språkvård och svenska i skolan. Även andra förslag inom fondens intresseområden välkomnas. 
Intresseanmälan med en presentation av projektet skickas in i tre exemplar till adressen Forskning i modern svenska, 
Svenska Akademien, Box 2118, 103 13 Stockholm. Ansökan skall vara Svenska Akademien tillhanda senast 31 mars 
2008. Frågor kan ställas till språkhandläggare Eva Aniansson (Eva.Aniansson@svenskaakademien.se). 

Ansökningar om bidrag till tryck av vetenskapliga arbeten i serien Acta Universitatis Upsaliensis kan lämnas till 
AUU:s redaktionskommitté och Åke Bertenstam (tel. 018-471 39 88, e-post Ake.Bertenstam@ub.uu.se) senast 2 april 
2008. Bidrag till doktorsavhandlingar utgår ej. 

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Universitetet i Gent, Belgien, utlyser en deltidstjänst vid Institutionen för nordiska studier. Tjänsten kan utformas som 
antingen en ren undervisningstjänst eller som en delad forsknings- och undervisningstjänst och kan sökas av både 
doktorander och nydisputerade forskare. Ansökan senast 17 mars 2008 via hemsidan www.si.se/. 

Uppsala universitet ledigförklarar tre anställningar som forskare (50 %) vid Centrum för genusvetenskap. Sökande 
från olika ämnesområden välkomnas (se www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/429forsk.html). Ansökan senast 31 
mars 2008. 
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Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet ledigförklarar en tjänst som 
universitetslektor i isländska språket och litteraturen fr.o.m. 1 augusti 2008. Sökande ska ha isländska som modersmål 
eller bildningsspråk, doktorsexamen (även högskoleexamen accepteras) samt god undervisningsförmåga. Ansökan 
ställs till humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet och skall ha inkommit till Registraturen, PB 33 
(Universitetsgatan 4), 00014 Helsingfors universitet, senast onsdagen 2 april 2008, före kl. 15.45. Ytterligare 
upplysningar om kompetens- och språkkunskapskraven lämnas av prefekten docent Jan Lindström, 
Jan.K.Lindstrom@helsinki.fi. 

NY LITTERATUR 
Ferm, Olle: Olaus Petri och Heliga Birgitta. Synpunkter på ett nytt sätt att skriva historia. (Runica et mediævalia. 

Scripta minora 15.) Stockholm 2007. N.  
Fix, Hans: Beiträge zur Morphologie. Germanisch, Baltisch, Ostseefinnisch. (NOWELE. Supplement vol. 23.) Odense 

2007. N.  
Interaktion och kontext. Nio studier av svenska samtal. Red: Elisabet Engdahl & Anne-Marie Londen. Lund 2007. S. 
Jonsson, Rickard: Blatte betyder kompis. Om maskulinitet och språk i en högstadieskola. Stockholm 2007. S. 
Lönnroth, Harry: Ekenäs stads dombok 1678–1695. I. Rättsfilologisk studie av en 1600-talshandskrift. (Bidrag till 

kännedom av Finlands natur och folk 171.) Helsingfors 2007. N.  
Lönnroth, Harry: Ekenäs stads dombok 1678–1695. II. Filologisk utgåva med kommentar och register. (Bidrag till 

kännedom av Finlands natur och folk 172.) Helsingfors 2007. N  
Maillfer, Jean-Marie: När folkungarna anlitade tyska adelsmän för sin utrikespolitik. (Runica et mediaevalia, Lectiones 

7.) Stockholm 2007. O. 
Poetry on Christian subjects. Part 1: The Twelfth and Thirteenth Centuries. Part 2: The Fourteenth Century. Ed: 

Margaret Cluniess Ross. (Scaldic poetry of the Scandinavian Middle Ages. Vol. 7.) Turnhout, Belgium 2007. N. 
Wallerström, Thomas: Vilka var först? En nordskandinavisk konflikt som historisk-arkeologiskt dilemma. Stockholm 

2006. O. 

mailto:Jan.K.Lindstrom@helsinki.fi

	HÖGRE SEMINARIER
	ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER
	DISPUTATIONER
	INOM INSTITUTIONEN
	UTANFÖR INSTITUTIONEN
	DOKTORANDER
	KONFERENSER OCH KURSER
	STIPENDIER OCH ANSLAG
	LEDIGA ANSTÄLLNINGAR
	NY LITTERATUR

