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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 11 maj. Catharina Nyström Höög: Det oranga kuvertet – och andra texter vi ogillar. Tid: 14.15–16. Lokal: N. 
Onsdag 18 maj. Eva Östlund-Stjärnegårdh: Språngbräda eller plattform att stå på. Hur gymnasieelever skriver utifrån 
texter de läst. Tid: 14.15–16. Lokal: N. 
Onsdag 1 juni. Jannie Teinler diskuterar sitt avhandlingsarbete om folklingvistik och dialektgränser i nordvästra 
Uppland. Tid: 14.15–16. Lokal: N. 
 
Föredrag inför Hälsinglandsexkursionen: 
Måndag 23 maj. Stefan Brink (Centre for Scand. Studies, Aberdeen): Ortnamn i Hälsingland. OBS! Postseminarium! 
förhandsanmälan till karolina.andersdotter@nordiska.uu.se senast 18 maj.Tid: 15.15–17. Lokal: O.  
Onsdag 25 maj. Magnus Källström (Riksantikvarieämbetet): Runinskrifter i Hälsingland. Tid: 14.15–16. Lokal: N.  
Tisdag 31 maj. Anna Westerberg (Institutet för språk och folkminnen): Dialekter i Hälsingland. Tid: 14.15–16. Lokal: 
N.  

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Onsdag 11 maj.  Översättarprogrammet. Ann-Marie Vinde: "Min flod flyter mot dig" – att översätta Emily Dickinson. 
Tid: 10.15–12 Lokal: 16-2043. 
Torsdag 12 maj. (Marco Bianchi och Henrik Williams): Digitalisering av runinskrifter: En workshop om 
digitaliseringsprojekten vid Uppsala runforum och Riksantikvarieämbetet. För vidare information, se 
www.runforum.nordiska.uu.se/workshop-20110512/. Tid: 10.15–12. Lokal: 16-0043. 
Fredag 13 maj. Det fjärde heldagsrunrådet äger rum. Tema: Sigtuna med omnejd. Tid: 10.00–18.00. Lokal: N. För 
anmälan se Uppsala runforums på www.runforum.nordiska.uu.se/. 
Fredag 20 maj. Översättarprogrammet. Petra Thore och Lise Horneman-Hansen berättar om att översätta 
barnlitteratur: "Låba - Låbe - Loba. Historier om en liten barnbokshjälte på tre språk." Tid: 13.15–15. Lokal: 16-2044. 
Tisdag 31 maj. (Shidrokh Namei): Kollokvieserie om första- och andraspråksinlärning. Charlotte Engblom 
(Avdelningen för humaniora, Högskolan i Gävle): Multimodalt läsande och skrivande. Tid: 13.15–15. Lokal: 16-2043 
(Obs! lokal). 

UNDERVISNING 
Höstterminen 2011 ges kursen Runologi, 7,5 hp. Kursperiod: vecka 35–02. Behörighetskrav: Svenska språket/nordiska 
språk B 30 hp eller motsvarande, inklusive Svenska språkets framväxt 6 hp och Språkhistoira 7,5 hp (motsv.). Lärare: 
Henrik Williams. Anmälan på: www.uu.se/node697?kKod=5SV125&lasar=11%2F12&typ=1 

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Onsdag 11 maj. Det fyrtioåttonde Early North European Seminar (ENES). Ph D Marteinn Sigurðsson: Tyr: the Rune 
and the God. 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 24 maj. Språkvetenskapliga sällskapet sammanträder. Föredrag av prof. Bo Andersson över ämnet ”Ortografi, 
materialitet, performans. Några tyska och svenska texter från 1600-talet”. Tid: kl. 19.15. Lokal: N.   
Tisdagen 30 maj. Isländska sällskapet håller extra medlemsmöte. Fastställande av nya stadgar. Tid: kl. 18.15. Lokal: 
N. 

KONFERENSER OCH KURSER 
Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet och Svenska institutet arrangerar konferensen "Med 
svenska språket som redskap för akademiska studier – hur möter högskolan internationella studenters behov?" den 23–
24 september 2011 vid Stockholms universitet. Konferensen riktar sig till lärare som undervisar i svenska som 
främmande språk/svenska som andraspråk vid universitet och högskolor både i och utanför Sverige, forskare, 
internationella samordnare vid universitet och högskolor, beslutsfattare och berörda myndigheter samt andra 
intresserade. Förlängd anmälningstid till och med den 31 maj. Konferensavgiften är 1 500 SEK till och med 31 maj. 
Därefter 2 000 SEK (exkl. moms). För vidare information se: www.nordiska.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=15377 
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 Den 6 oktober hålls konferensen Universitetspedagogisk utveckling och kvalitet – i praktiken! på Campus Blåsenhus i 
Uppsala. Lärare och forskare vid Uppsala universitet inbjuds att under en intensiv konferensdag dela med sig av sina 
kunskaper och erfarenheter kring undervisning och pedagogisk utveckling och att ta del av den stora kunskap som finns 
samlad inom universitetet. Konferensen är avsedd att vara en ämnes- och områdesöverbryggande mötesplats för ökad 
samverkan, ge möjlighet att stärka den egna pedagogiska meriteringen och att få ny inspiration. Sista dag för anmälan av 
bidrag (presentationer, verkstäder, rundabordssamtal och posters) är den 7 juni. Sista dag för deltagaranmälan är den 22 
september. För mer information se:  
http://uadm.uu.se/pu/Seminarier/Konferens_i_universitetspedagogisk_utveckling/ 
 Den 17–18 november hålls den Sjunde nordiska SFL-workshoppen vid Södertörns högskola. Under temat Grammatik 
– register – diskurs diskuteras det nordiska arbetet med den systemisk funktionella grammatiken och lingvistiken. Anmäl 
deltagande och eventuell presentation senast den 1 september till anna-malin.karlsson@sh.se. För vidare information, 
klicka er vidare till workshoppens hemsida från www.sh.se/svenska. Hemsidan uppdateras löpande.   
 CALPIU'12, Higher education across borders: Transcultural interaction and linguistic diversity, äger rum 1–4 april 
2012 vid Roskilde universitet, Danmark. Under konferensen diskuteras följderna av de transnationella studenternas 
rörlighet med hänsyn till flera aspekter. Sista dag för anmälan av föredrag är den 6 augusti 2011 och sista dag för anmälan 
att delta på konferensen är den 1 februari 2012. För vidare information, se konferenshemsidan på: www.calpiu12.dk  
 Literacy-konferensen "Vardagligt skriftbruk – igår, idag och imorgon" äger rum 13–15 juni 2012 vid Institutionen för 
språkstudier, Umeå universitet. Forskare från skilda discipliner välkomnas att lämna konferensbidrag som belyser det 
vardagliga skriftbruket i de nordiska länderna ur skilda tidsperspektiv: historiskt, i samtiden eller med sikte mot framtiden. 
Abstract ska lämnas in senast den 13 januari 2012. Sista dag för anmälan att delta på konferensen är den 15 april 2012. 
Mer information om konferensen finns på: http://eventus.trippus.se/Vardagligtskriftbruk2012 

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet söker en universitetslektor i ordinarie 
arbetsförhållande från och med den 1 augusti 2011. Området för anställningen är svenska språket. I tjänsten ingår 
undervisning och handledning för grundexamen i läroämnena nordiska språk och svensk översättning, forskning, 
granskning och handledning av uppsatser och avhandlingar samt administrativa uppdrag. Sökande ska ha lämplig 
doktorsexamen och förmåga att ge forskningsbaserad undervisning av hög kvalitet och att handleda uppsatser och 
avhandlingar. Eftersom universitetslektorn ska undervisa på svenska förutsätts han eller hon behärska svenska. Därtill 
ska universitetslektorn ha minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska. För utförligare information se: 
www.helsinki.fi/rekrytering/index.html?id=35413 eller kontakta professor Jan Lindström, e-post: 
jan.k.lindstrom@helsinki.fi, tfn 09 191 230 07. Sista dag för ansökan är den 16 maj 2011 kl. 15.45. 

NY LITTERATUR 
The Gudme/Gudhem Phenomenon. Edited by Oliver Grimm and Alexandra Pesch. Neumünster 2011. (Schriften des 

archäologischen Landesmuseums. Band 6.) O. 
Trends in Exonym Use. Proceedings of the 10th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Tainach, 28-30 

April 2010. Peter Jordan, Hubert Bergmann, Caroline Burgess. Catherine Cheetham (eds.). Hamburg 2011. O. 
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