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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 22 februari. Ulla Stroh-Wollin: Hann och hinn i det deiktiska rummet – lingvistisk arkeologi och ett litet 
fadermord. Tid: 14.15–16. Lokal: N. 
Måndag 27 februari. Laura Kostanski, University of Ballarat, Australien: Australian Toponymy and Emerging 
Theories. Postseminarium. Tid: 15.15–17. Lokal: O. 
Onsdag 29 februari. Professor Anna-Malin Karlsson, Södertörns högskola: Omsorgens diskurser: om hur 
socialtjänstlagens, professionskunskapens och det personliga engagemangets röster möts i äldreboendets texter. Tid: 
14.15–16. Lokal: N. 
Onsdag 7 mars. Marco Bianchi: Runor på stenar och stenar på papper. Runtexter och deras återgivning. Tid: 14.15–
16. Lokal: N. 
Onsdag 14 mars. Alva Dahl: Metodologiska överväganden för stilanalysen av interpunktion i en självbiografisk 
roman. Tid: 14.15--16. Lokal: N. 

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Tisdag 21 februari. Grammatikkollokvium: artikeln "Assessing the reliability of journal data in syntax: Linguistic 
Inquiry 2001-2010" av Jon Sprouse, Carson Schutze & Diogo Almeida. Artikeln finns tillgänglig via följande länk: 
http://ling.auf.net/lingBuzz/001352.  
Tisdag 28 februari. Fornnordisterna: fornisländska texter. Jómsvíkinga saga. Tid: 16.15–18. Lokal: N. 
Intresseanmälan skickas till veturlidi.oskarsson@nordiska.uu.se. 
Onsdag 29 februari. Det femtiotredje Early North European Seminar (ENES). Claes Gejrot, docent och huvudredaktör 
vid Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet: De svenska 1100-talsbreven. Postseminarium. Tid: 18.15. Lokal: 
Upplandsmuseets hörsal. (Museet stänger 17.00. Insläpp till seminariet sker 18.00–18.15.) För vägbeskrivning och 
fullständigt program se http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/enes. 
Tisdag 6 mars. Margaretha Skeffington: Kodväxling hos tvåspråkiga barn. Tid: 13.15–15. Lokal: N. 
Fredag 16 mars. Stilistikkollokvium: systemisk-funktionell analys av litterär text. Kontakta 
carin.ostman@nordiska.uu.se för information om litteratur. Tid: 14.15–16. Plats: N. 

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Fredag 9 mars. MODIS (Modernas diskurs- och interaktionsseminarium, http://moderna.uu.se/seminarier/modis/) 
håller en workshop Identity, discourse, and new media. Sista dag för anmälan: den 24 februari. Anmälan är bindande 
och ska göras till johan.gille@moderna.uu.se. Lunch och middag ingår. Tid: 9.30–16.15.  
Torsdag 15 mars. SALT anordnar ett stilistikseminarium med Elena Semino, Lancaster University, bestående av 
föredrag (Metaphor, creativity and reconceptualization in communication about illness) och workshop (Language, 
mind and autism in Mark Haddon's The Curious Incident of the Dog in the Night-Time). För mer information om tid 
och lokal samt föranmälan, se http://www.salt.engelskaparken.uu.se/Events/People/Semino__Elena/. 

KONFERENSER OCH KURSER 
Svenska med didaktisk inriktning (SMDI) till ett öppet symposium den 9 mars vid Malmö högskola, där ett urval 
arbeten och projekt med bäring på temat Lärande i medielandskapet kommer att presenteras. För mer information och 
anmälan kontakta: magnus.persson@mah.se. Sista anmälningsdag är 5 mars. 
 Den andra Nordic Translation Conference går av stapeln den 4-6 april 2013 vid University of East Anglia i 
Norwich. Konferensen kommer att beröra all sorts översättning mellan de nordiska språken, samt mellan de nordiska 
språken och engelska. Mer information kommer att finnas på konferenshemsidan: http://www.nordictranslation.net/. 
Sista dag för anmälan av idé till workshop är den 1 juni, medan sista dag för föredragsabstracts är den 15 augusti. 
Skicka abstract till: conference@nordictranslation.net.  

STIPENDIER 
Olof Gjerdmans stiftelse utlyser  två stipendier om 63 000 kr. Det ena för forskning rörande svenska språket och det 
andra i allmän språkvetenskap. Mer information finns under ”Särskilda kungörelser VT12” på 
http://www.uu.se/utbildning/praktiskt/stipendier/lediga/. Sista ansökningsdag är den 22 februari kl. 18.00. 
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LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Umeå universitet utlyser två dokorandtjänster med bland annat inriktning mot nordiska språk inom den Humanistiska 
forskarskolan. För mer information se utlysningen: 
http://www8.umu.se/umu/aktuellt/arkiv/lediga_tjanster/313-23-35-12.html. Mer uttömmande information finns även 
här: http://www.sprak.umu.se/utbildning/utbildning-forskarniva/phd-2012/. Sista ansökningsdag är den 29 februari.  
 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har inrättat ett nytt karriärprogram för unga forskare, Wallenberg Academy 
Fellows, som innebär långsiktiga resurser för de mest lovande unga forskarna inom alla ämnesområden. Programmet 
blir stiftelsens största satsning någonsin och är tänkt att omfatta totalt 125 unga forskare under fem år. För mer 
information se: http://www.wallenberg.com/kaw/wallenberg-academy-fellows.aspx. Sista ansökningsdag är den 29 
februari. 
 British Academy och Royal Society utlyser post doc-tjänster inom Newton International Fellowships för att främja 
kontakter mellan forskare i Storbritannien och resten av världen. Tjänsterna är på två år och är öppna för nydisputerade 
forskare. För mer information se: http://www.newtonfellowships.org/. Sista ansökningsdatum är den 12 april. 
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