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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  
Måndag 7 september. Annette Torensjö och Lennart Dehlin, Lantmäteriet, Kaj Janzon, RAÄ, Leif Nilsson, SOFI, 
m.fl. inleder ett diskussionsseminarium: Sånfjället eller Sonfjället. Ett aktuellt namnvårdsärende. Postseminarium. Tid: 
15.15−16.45. Lokal: O. 
Onsdag 9 september. Britt-Louise Gunnarsson: Språklig och textuell variation på Internet. En studie av open access 
tidskrifter. Tid: 14.15−16.00. Lokal: N. 
Onsdag 16 september. Fil. dr Lars Holm, Lund: ”... ordaboken moste tryckias...” / En edition av Swedbergs Swensk 
Ordabok. Tid: 14.15−16. Lokal: N. 
Måndag 21 september. Jan Agertz och Linnéa Kallerskog, Jönköpings läns museum: Namn i det medeltida Jönköping. 
INSTÄLLT. 

DOCENTFÖRELÄSNING 
Tisdag 29 september. Görel Bergman-Claeson föreläser för docentur i nordiska språk. Ämne meddelas senare. Tid: kl. 
10.15. Lokal: 16-2043. 

UNDERVISNING 
Kursen Svenskans variation (7,5 hp) på avancerad nivå ges under höstterminen 2009 med Mats Thelander som lärare. 
Första lektionstillfället blir torsdag 3 september kl. 13.15−15 i rum 16-0054. 

Hösten 2009 ges en professorskurs (7,5 hp) med Britt-Louise Gunnarsson som lärare. Den kan bara läsas av 
doktorander. Kursen kommer att omfatta fem träffar med start i mitten av oktober och kommer att ha boken 
Professional Discourse som utgångspunkt. Anmälan görs till Britt-Louise Gunnarsson, e-post britt-
louise.gunnarsson@nordiska.uu.se. 

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Fredag 20 november. Svenska litteratursällskapet i Finland och Kungl. Gustav Adolfs Akademien i Sverige arrangerar 
ett seminarium om stadsspråk med föredragshållare både från Finland och från Sverige. Seminariet äger rum kl. 
9.30−16.30 på Svenska litteratursällskapet, Riddaregatan 5 i Helsingfors och är öppet för studenter, lärare och 
forskare. Mer information om seminariet kommer under hösten. 

KONFERENSER OCH KURSER 
Institutet för språk och folkminnen och Seminariet för nordisk namnforskning i Uppsala bjuder in till ett symposium på 
temat Binamn – uppkomst, bildning, terminologi och bruk. Symposiet hålls 29 september till 1 oktober på Älvkarleö 
herrgård. Mer information kommer under september. 

Fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen hålls i Uppsala 1−2 oktober. Konferensen kommer att ta upp 
både aktuella och historiskt inriktade frågor. Konferensavgiften är 2500 kronor (inkl. moms). För doktorander, 
arbetslösa och pensionärer är avgiften 1500 SEK (inkl. moms). Sista anmälningsdag är 28 augusti. För mer 
information se www.edu.uu.se/utbildningshistoria09 eller kontakta Johannes Westberg, johannes.westberg@edu.uu.se.  

Nationellt centrum för svenska som andraspråk anordnar Symposium 2009 – genrer och funktionellt språk i teori 
och praktik. Symposiet hålls 2−3 oktober vid Stockholms universitet och kommer att behandla frågan om hur lärare 
kan arbeta för att elever och studerande ska nå höga språk- och kunskapsnivåer. Deltagaravgiften är 2500 kr (exkl. 
moms) och inkluderar kaffe, luncher, mingel och symposiebok. För mer information, se www.sfi.su.se, där man också 
anmäler sig. Sista anmälningsdag är 31 augusti. 

Den sjunde konferensen inom Nätverket svenska med didaktisk inriktning (SMDI) och första nordiska 
konferensen i NNMF (Nordisk nettverk for morsmaalsdidaktisk forskning) arrangeras på Lärarutbildningen vid Malmö 
högskola 18−20 november. Tema: Att bygga broar – kulturella, språkliga och mediala möten. Sista dag för både 
anmälan till konferensen och inlämning av abstract är 1 september. Mer information finns på hemsidan 
www.educ.umu.se/forskning/smdi/. 

The 16th NIC Conference on Intercultural Communication hålls 26−28 november i Borås. Abstract ska skickas 
till nic2009@hb.se, senast 30 september. Konferensavgiften är 1200 kronor vid anmälan före 30 augusti, därefter 
1400 kronor. Anmälan kan även ske på plats på konferensen. Rabatterat pris för studenter. Mer information finns på 
http://nic.hb.se.  
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Vid universitetet i Luxemburg hålls konferensen Professionalising Multilingualism in Higher Education – developing 
plurilingual individuals and multilingual institutions, 4–6 februari 2010. Sista dagen för inlämning av abstract är 30 juni. 
För mer information om konferensen och om hur abstract ska utformas, se www.multilingualuniversities.net, där det också 
går att anmäla sig till konferensen. 

Nionde nordiska dialektologkonferensen arrangeras i Uppsala 18–20 augusti 2010. Arrangör är Kungliga Gustav 
Adolfs Akademien för svensk folkkultur med viss samverkan med Sällskapet för svensk dialektologi. Anmälan till 
konferensen ska vara Kungl. Gustav Adolfs Akademien tillhanda senast 1 april 2010 och abstract ska skickas in senast 1 
maj 2010 till lars-erik.edlund@nord.umu.se. 

STIPENDIER OCH ANSLAG 
Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden utlyser ett antal resestipendier à 7000 svenska kronor. Sista 
ansökningsdag är 1 september. För mer information se www.norden.se/island.asp. Där finns också 
ansökningsblanketten, som skickas in till sekretariatet per e-post till adressen svensk-islandskafonden@norden.se. 

Stiftelsen för strategisk forskning utlyser medel för en satsning på strategisk mobilitet, personrörlighet mellan 
akademi och näringsliv. Bidraget täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders 
utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Ansökan görs på 
www.ssf.3ddata.se/page.asp?goto=Login.Login01 och ansökningstiden går ut 4 september kl. 14.00. 

Magn. Bergvalls stiftelse ger anslag till forskare med svenskt medborgarskap. Anslag beviljas endast i 
undantagsfall till forskare som ej avlagt doktorsexamen. Ansökan ska vara inlämnad senast 15 september kl. 17.00. 
Mer information och ansökningsblankett finns på www.magnbergvallsstiftelse.nu.  

Sverige-Amerika Stiftelsen utlyser stipendier för masters-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och 
Kanada för läsåret 2010/2011. Sista ansökningsdag är 15 september. Ansökningsformulär samt information om 
behörighetskrav finns på www.sweamfo.se. 

Lars Salvius-föreningen utlyser stipendier och projektbidrag till personer vars verk används, företrädevis kopieras, 
vid högskolor och universitet. Sista ansökningsdag är 30 september för både stipendier och bidrag. För mer 
information, se www.bonuspresskopia.se. 

SSF utlyser ett forskningsprogram för unga forskare som har potential och ambition att bli framtida 
forskningsledare inom akademin eller industrin, samt ett forskningsprogram för unga forskare med potential och 
ambition att bli framtida forskningsledare inom ett tvärvetenskapligt område inom akademin eller industrin. Inom det 
förstnämnda programmet kommer arton bidrag på vardera 10 miljoner kronor att delas ut. Inom det andra, 
tvärvetenskapliga programmet kommer fyra bidrag om vardera 10 miljoner kronor att delas ut. För båda programmen 
gäller att ansökan kan göras mellan 7 september och 1 december, och görs på http://apply.stratresearch.se. För mer 
information se www.stratresearch.se eller kontakta Mikael Gröning på tfn 08-505 816 76 eller e-post 
mikael.groning@stratresearch.se. 

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Extraarbete. Cecilia Wolff, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper vid SLU i Uppsala, söker någon som 
kan göra en utskrift av 12 till 16 intervjuer om 45 till 60 minuter vardera. Merparten av arbetet behöver vara färdigt i 
början av september. Kontakta Cecilia Wolff på tfn 018-67 19 84 eller på e-post cecilia.wolff@kv.slu.se för mer 
information. 

Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet utlyser en tjänst som postdoktor i nordiska språk. 
Anställningen är tidsbegränsad till högst ett år och med tillträde snarast. Ansökan ska vara inlämnad senast 2 
september. För mer information se utlysningen på www.nordiska.uu.se eller kontakta prefekt Carin Östman, 
carin.ostman@nordiska.uu.se, tfn 018-471 12 73. 

Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet utlyser en tjänst som postdoktor i nordiska språk. 
Arbetsuppgifterna består av egen forskning och forskningsplanering kring namngivning under 1600-talets 
bebyggelseexpansion. Anställningen är tidsbegränsad till högst ett år och med tillträde snarast. Ansökan ska vara 
inlämnad senast 2 september. För mer information se utlysningen på www.nordiska.uu.se eller kontakta professor 
Staffan Nyström, staffan.nystrom@nordiska.uu.se, tel. 018-471 14 91.  

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien utlyser i samverkan med de svenska 
forskningsinstituten i Athen, Istanbul och Rom tre anställningar som forskare. Anställningarna omfattar tre år med 
tillträde omkring 1 januari 2010. Information om behörighetsvillkor och utformning av ansökan finns på 
www.vitterhetsakad.se/aktuellt/aktuellt.html. Ansökan ska vara Riksbankens Jubileumsfond tillhanda senast 1 oktober. 

Universitetet i Tartu utlyser en femårig professorstjänst vid Institutionen för nordisk filologi, med tillträde 1 
september 2010. Syftet är att öka kvaliteten på undervisningen och forskningen inom nordistiken i Estland. I tjänsten 
ingår i första hand forskning och undervisning på master- och forskarutbildningsnivå. Behörig att söka tjänsten är den 
som avlagt doktorsexamen inom nordiska språk, nordisk filologi eller annat närliggande område, eller som har 
motsvarande kunskaper. Den som anställs bör ha en inter-skandinavisk forskningsprofil och förmåga att starta och leda 
projekt inom ämnets olika grenar. För mer information om tjänsten och om behörighetskrav kontakta Anu Laanemets, 
anu.laanemets@ut.ee. Mer information om institutionen finns på hemsidan, www.fl.ut.ee/nord_swe. Sista 
ansökningsdag är 15 oktober 2009. 

NY LITTERATUR 
Anderson, John M.: The Grammar of Names. Oxford 2007. O. 
Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, Pisa, 28 agosto−4 settembre 2005. 3. Red. Maria 

Giovanna Arcamone, Davide de Camilli & Bruno Porcelli. Pisa 2006. O. 
Brendler, Silvio: Nomematik. Identitätstheoretische Grundlagen der Namenforschung. Hamburg 2008. O.
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Dialekt i östra Nyland: Fältarbete i Liljendal med omnejd. Red.: Palmén, Helena, Sandström, Caroline & Östman, Jan-

Ola. (Nordica Helsingiensia 14, Dialektforskning 1.) Helsingfors 2008. N. 
Dialog, samspel och lärande. Red.: Dysthe, Olga. Lund 2001. N. 
Domeij, Rickard: Datorn granskar språket. (Skrifter utgivna av Svenska språkrådet 92.) Stockholm 2005. N. 
Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis & Løkensgard, Torlaug Hoel: Skriva för att lära. Lund 2002. N. 
Facets of Archeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th Birthday. Red. Konstantinos Chilidis, Julie 

Lund & Christopher Prescott. (Oslo arkeologiske serie 10.) Oslo 2008. O. 
Franks, Northmen, and Slavs. Identities and state formation in early medieval Europe. Ed. by Ildar Garipzanov, Patrick 

Geary & Przemyslaw Urbanczyk. Turnhout 2008. O. 
Helleland, Botolv (red.): Stedsnavn i Kjose. Oslo 2008. O. 
I mund og bog. 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på 70-årsdagen d. 5. juni 2009. Red. Henrik Hovmark, 

Iben Stampe Sletten & Asgerd Gudiksen. København 2009. O. 
Íslendingabók Ara Froða. AM. 113a and 113b, fol. With an introduction by Jón Jóhannesson. Red.: Jóhannesson, 

Alexander, Sveinsson, Einar Ól, Lárusson, Ólafur & Jóhannesson, þorkell. Reykjavík 1956. N. 
Ju förr desto bättre. Kulturarvet som resurs för en hållbar framtid. Red. Anna Westman & Håkan Tunón. Uppsala 

2009. O. 
Jørgensen, Peter Stray: Lästekniker & lässtrategier. Malmö 2009. N. 
Language attitudes, standardization and language change. Perspectives on themes raised by Tore Kristiansen on the 

occasion of his 60th birthday. Ed. Marie Maegaard, Frans Gregersen, Pia Quist & J. Normann Jørgensen. Oslo 
2009. O. 

Pedersen, Inge Lise: Fra folkemål til multietnolekt - og 23 andre artikler inden for nordisk dialektologi, sociolingvistik 
og sproghistorie. Red. Frans Gregersen & Tore Kristiansen. Oslo 2009. O. 

Rienecker, Lotte & Jørgensen, Peter Stray: Att skriva en bra uppsats. 2 uppl. Malmö 2008. N. 
Rienecker, Lotte & Jørgensen, Peter Stray: Bacheloropgaven i lereruddannelsen − muligheder, perspektiver, 

anbefalinger: Lererens bog. 2 uppl. Frederiksberg 2005. N. 
Rienecker, Lotte & Jørgensen, Peter Stray: Lererbacheloropgaven: Den studerendes bog. 2 uppl. Frederiksberg 2005. N. 
Rienecker, Lotte, Jørgensen, Peter Stray & Gandil, Morten: Skriv en artikel: Om vetenskapliga artiklar, fackartiklar 

och förmedlande artiklar. Malmö 2009. N. 
Rienecker, Lotte: Problemformulering. Malmö 2003. N. 
Ros, Jonas: Stad och gård. Sigtuna under sen vikingatid och tidig medeltid. (OPIA 45.) Uppsala 2009. O. 
Swedberg, Jesper: Swensk ordabok. Utgiven efter Uppsala-handskriften, med tillägg och rättelser ur övriga 

handskrifter, av Lars Holm. (Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie 46, Acta Bibliothecae Scarensis 12.) Järpås 
2009. O. 

Tekniken bakom språket. Red.: Domeij, Rickard. (Språkrådets skrifter 9.) Stockholm 2008. N. 
Teoretiska perspektiv på sakprosa. Red.: Englund, Boel & Ledin, Per. Lund. 2003. N. 
Textvård: Att läsa, skriva och bedöma texter. (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 94.) Stockholm 2006. N. 
Theutenberg, Bo J.: Mellan liljan och sjöbladet. 1:2. Källor, bilagor, register. (Skara stiftshistoriska sällskaps 

skriftserie 49.) Skara 2009. O. 
Wingstedt, Maria: Language Ideologies and Minority Language Policies in Sweden: Historical and contemporary 

perspectives. Stockholm 1998. S. 
Zilmer, Kristel: Kristne runeinnskrifter i dynamisk sammenheng: Tekstuelle utviklingslinjer og kulturhistorisk 

kontekst. En studie med utgangspunkt i broinnskrifter. (Nordistica Tartuensia No. 6.) Tartu 2002. N. 
Þórhallsdóttir, Guðrún: Masculine or Neuter? The Icelandic Bible Meets Feminist Language Reform. Bruno-Kress-

Vorlesung nr. 11 2008. Greifswald 2009. N. 
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