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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 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 28 september. Per Vikstrand, SOFI: Finns det namn på -by från äldre järnåldern? En diskussion av kronologi och 
betydelseutveckling utifrån projektet Ortnamnskronologi och den nya bebyggelsearkeologin. Tid: 15.15−16.45. Lokal: O. 
Onsdag 30 september. Boglárka Straszer, doktorand vid Institutionen för moderna språk: Presentation av ett avhandlingsprojekt 
om språkval och identitet hos andragenerationens ungrare i Sverige och Finland. Tid: 14.15−16.00. Lokal: N. 

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

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Torsdag 10 september. (Heimir): Fornnordisterna. Ämne: Bárðar saga Snæfellsáss. Daniel Sävborg inleder. Tid: 
14.15−16.00. Lokal: N. 
Onsdag 23 september. (Williams): Runråd. Irene Garcia Losquino: Traces of West Germanic in the older runic 
inscriptions. Tid: 16.15–17.45. Lokal: N. 
Torsdag 1 oktober. (Heimir): Fornnordisterna. Ämne: Hárbarðsljóð (första halvan). Heimir Pálsson och Henrik 
Williams inleder. Tid: 14.15−16.00. Lokal: N. 

UNDERVISNING 
Kursen Fornisländska, fördjupning (7,5 hp) ges under höstterminen 2009 med Henrik Williams som lärare. Behörighet: 
Kandidatexamen med språkligt huvudämne och Fornisländska, 7,5 hp, eller motsvarande. Registrering torsdag 10 
september kl. 16.15 i lokal N. 

C-kursen i runologi (7,5 hp) startar fredag 25 september kl. 10.15 i lokal N. Lärare: Staffan Fridell. Kursen går på 
halvfart i två månader och kan även läsas på avancerad nivå eller som doktorandkurs. Anmälan till 
staffan.fridell@nordiska.uu.se. 

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@nordiska.uu.se. 

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Onsdag 23 september. Det trettiofemte Early North European Seminar (ENES). Fil. dr Pia Melin, Stockholms 
universitet: Fåfängans förgänglighet: Allegorin som livs- och lärospegel hos Albertus Pictor. Visning av utställningen 
Minns mig Albertus i Upplandsmuseets takhall. Postseminarium. Tid: kl. 18.15. Lokal: Upplandsmuseets hörsal. 
(Museet stänger 17.00. Insläpp till seminariet sker 18.00–18.15.) För vägbeskrivning och hela ENES-programmet se 
www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/enes. 

Tisdag 6 oktober. Centrum för multietnisk forskning arrangerar ett seminarium för att uppmärksamma märkesåret 
1809−2009. Seminariet kommer att ha två talare. Professor Marika Tandefelt, Helsingfors handelshögskola: När 
svenskan i Finland blev finlandssvenska. Professor Jarmo Lainio, Mälardalens högskola/Stockholms universitet: Från 
svinalängornas skulor till Strasbourgs allmosor – finskans vandring från fabriksgolvet i Sverige till finrummen i 
Strasbourg.  Tid: 16.15–18.00. Lokal: 2-1077. 

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. 9.30−16.15 på Svenska litteratursällskapet, Riddaregatan 5 i Helsingfors och är öppet för studenter, lärare och 
forskare.. Seminariet är kostnadsfritt men antalet deltagare är begränsat. Anmälan görs senast 9 november till 
charlotta.pettersson@sls.fi. Seminariedeltagare bjuds på lunch och fika. 

mailto:staffan.fridell@nordiska.uu.se
mailto:britt-louise.gunnarsson@nordiska.uu.se
mailto:charlotta.pettersson@sls.fi


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. För mer information, se www2.sofi.se/NORNA/NORNAnews.html. 

Forum för ämnesdidaktiska studier bjuder in till forskningssymposium 26−27 november på Sigtunastiftelsen. 
Symposiet riktar sig till forskare och doktorander vid Uppsala universitet och kommer att innehålla diskussioner om 
ämnesdidaktik och om olika möjligheter att finansiera ämnesdidaktisk forskning. Symposiet, inklusive kost och logi, är 
kostnadsfritt för samtliga deltagare. Anmälan görs till jonas.almqvist@did.uu.se senast 15 september. 

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.  

Konferensen New Challenges for Multilingualism in Europe äger rum i Dubrovnik 11−15 april 2010. Sista dag att 
lämna in abstract är 1 oktober. Deltagaravgiften är 230 euro om man anmäler sig före 31 december, därefter 300 euro. 
Rabatterat pris för studenter. Antalet deltagare är begränsat till 300 och först till kvarn gäller. Mer information finns på 
konferensens hemsida, www.amiando.com/lineeconference.html. 

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 
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 
Lunds universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor i svenska språket med didaktisk inriktning, med 
tillträde 1 augusti 2010. För information om behörighetskrav och om utformning av ansökan, se utlysningen på 
www.ht.lu.se/o.o.i.s/11294. Ansökan ska vara inkommen senast 23 september. 

Göteborgs universitet utlyser en doktorandplats i nordiska språk, vid humanistiska fakulteten. Sista dag för ansökan är 
24 september. Ansökningsblankett och mer information finns på www.gu.se/omuniversitetet/ledigaanstallningar. 

Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet utlyser tre doktorandplatser med tillträde 1 januari 2010. 
Ansökan ska vara inkommen senast 28 september. För ansökningsblankett och mer information, se utlysningen på 
www.personalavd.uu.se/ledigaplatser. 

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 
Contemporary Applied Linguistics: Language Teaching and Learning. Red.: Wei, Li och Cook, Vivian. London 2009. S. 
Contemporary Applied Linguistics: Language for the Real World. Red.: Wei, Li och Cook, Vivian. London 2009. S. 
Germanistik zwischen Baum und Borke. Festschrift für Kari Keinästö zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Doris Wagner, Tuomo 

Fonsén und Henrik Nikula. (Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki Tome 76.) Helsinki 2009. O. 
The so-called Second Grammatical Treatise: An orthographic pattern of late thirteenth-century Icelandic. Red.: Raschellà, 

Fabrizio D. Florens 1982. N. 
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