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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 23 mars. Theres Bellander: Ungdomars dagliga kommunikation. Materialpresentation och metoddiskussion. 
Tid: 15.15–16.45. Lokal: N. 
Tisdag 5 april. Docent Lars-Olof Delsing, Lund: Internordisk språkförståelse idag. Tid: 19.15. Lokal: Ihresalen. (Obs 
tid och lokal!) (Samarrangemang med Adolf Noreen-sällskapet.) Sexa. 
Onsdag 6 april. Helena Bani-Shoraka, doktorand vid Institutionen för filologi och lingvistik: Tvåspråkiga samtal i 
Teheran. Kodväxling eller inte? Tid: 15.15–16.45. Lokal: N. 
Måndag 11 april. Damaris Nybling, Mainz: Any news about Müller, Meier, Schmidt? Computer-based surname 
geography and the early stages of a surname atlas. Tid (obs!): 18.30–20.00. Lokal: O. Postseminarium. 
Tisdag 12 april. Damaris Nybling, Mainz: Referring to women in German. Semantic and formal developments from 
Old High German to the present. Tid: 15.15–16.45. Lokal: N. Samarrangemang mellan Henrik Williams och Britt-
Louise Gunnarssons seminarieserier. 
Onsdag 13 april. Uile Kärk-Remes: Svenskarna och svenskan i Estland mellan 1945 och 1991. Tid: 15.15–16.45. 
Lokal: N. 
Måndag 18 april. Roland Andersson: Soldatnamn i Värmland. Utveckling och tendenser under 1800-talet. Tid: 18.15–
19.45. Lokal: O. 
Onsdag 20 april. Penelope Eckert, Stanfords universitet: Variation, meaning, and stylistic practice. Tid: 15.15–16.45. 
Lokal: N. 
Måndag 25 april. Jan Agertz: Skinnskälla och andra ortnamnsproblem i Jönköpings län. Tid: 18.15–19.45. Lokal: O. 
Onsdag 27 april. Professor Ulf Teleman, Lund: Hundbokstaven r – om frågor och svar i svensk ljudhistoria. (För den 
som önskar förbereda sig finns ett artikelmanus utlagt i nyhetshyllan i personalrummet.) Tid: 15.15–16.45. Lokal: N. 
Postseminarium. 

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Tisdag 22 mars. (Larsson & Williams): Runråd. Magnus Källström: Sö 11 haiR • at • marhu ’Ger efter Marja’ eller 
’här till minnesmärke’ och Ög 66 i it : in ik : anti ’till ätten, men jag fulländade den’? Tid: 15.15–16.45. Lokal: O. 
Måndag 11 april. (Williams): Fornnordisterna. Egil Skallagrimssons saga. Material kan beställas från 
Henrik.Williams@nordiska.uu.se. Tid: 15.15–16.45. Lokal: N. 
Fredag 15 april. Kollokvium i svenska som andraspråk. Stefan Axelson: Andraspråksskribent i akademisk miljö med 
fokus på PM-skrivande (rapport från arbete med D-uppsats). Tid: 14.15–16. Lokal: N. 
UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Tisdag 5 april. Adolf Noreen-sällskapet håller årsmöte  kl 19.00 i Ihresalen, Engelska parken. När årsmötes-
förhandlingarna är avslutade föredrag av docent Lars-Olof Delsing, Lund: Internordisk språkförståelse idag. Efter 
föredraget serveras sexa i institutionens personalrum. Alla intresserade är välkomna. 
Torsdag 7 april. Språkvårdssamfundet inbjuder till möte i Ihresalen kl. 19.00. Föredrag av professor Lars Burman: 
Retoriken och språket. Samfundets årsmöte äger rum kl. 18.30 i samma lokal. Efter föredraget serveras enkel sexa i 
institutionens personalrum. Alla intresserade är välkomna. 
Torsdag 14 april. Ortnamnssällskapet i Uppsala håller årsmöte kl. 19.00 i Uppsala arkivcentrums föreläsningssal. 
Föredrag av Per Vikstrand: Från Långe Jan till Mörbylånga – om ortnamn och landskap på södra Öland. Efter 
föredraget serveras en supé till ett pris av 100 kronor (subventionerat av sällskapet). Förhandsanmälan till supén görs 
per telefon 018-65 21 60 senast 11 april kl. 15.00. Även personer som inte är medlemmar av sällskapet är välkomna. 
Torsdag 21 april. Svenska fornskriftsällskapet håller årsmöte. Efter årsmötesförhandlingarna håller professor Hans 
Aili, Stockholms universitet, föredrag: De latinska handskrifterna till Birgittas Revelaciones. Tid: 12.00–13.30. Lokal: 
O. Alla intresserade är välkomna. 
Torsdag 21 april. Isländska sällskapet håller årsmöte kl. 19.00 i lokal N. Efter mötesförhandlingarna föredrag av Ylva 
Hellerud: Arnaldurs universum – om kulturkunskap i översättarens arbete. Årsmötet avslutas med en supé (pris: ca 140 
kr.). Anmälan om deltagande i supén lämnas senast 18 april till Karin.Ridell@nordiska.uu.se, tel. 018-471 12 94. 
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DOKTORANDER 
Institutionens doktorandförening håller årsmöte tisdag 17 maj. Det hela börjar kl. 16.00 med att Britt-Louise 
Gunnarsson delar med sig av erfarenheter, tankar och tips när det gäller att söka projektpengar. Därefter äger 
årsmötesförhandlingarna rum och på kvällen blir det fest med god mat. Anmäl till föreningens styrelse senast 10 maj 
om du vill vara med på festen. 

KONFERENSER OCH KURSER 
Minisymposiet Läcker Uppsala universitet? – ökad studentgenomströmning – ett mål för alla! äger rum i Ihresalen 27 
april 2005 kl. 13.00–16.30. Alla anställda och studenter vid Uppsala universitet är välkomna. För närmare information, 
se http://www.student.ilu.uu.se/ILU_portal/student/gemensamt/action.lasso?-response=seminarier.htm&-nothing.  

FUMS-konferensen Språk och kultur i det multietniska Sverige äger rum i Ekonomikum, hörsal 1 tisdag 10 maj 
2005 kl. 9.00–17. Konferensen är avgiftsfri och det krävs ingen förhandsanmälan. För närmare information, se 
http://www.nordiska.uu.se/fums/aktuellt.htm#konferenser. 

Institutionen anordnar den första akademiska kursen i älvdalska. Det blir en sommarkurs på 5 poäng. 
Undervisningen kommer att koncentreras till en vecka och hållas i Älvdalen. Kursen riktar sig till studenter, 
doktorander och forskare. För närmare information, se http://www.nordiska.uu.se/varasprak/alvdalska.htm#kurser,  

Den 17. nordiske medieforskerkonference äger rum i Ålborg 11–14 augusti 2005. Konferensens tema är 
”medieforskningen og dens grænseflader”. Sista dag för anmälan av abstract och deltagande är 2 maj. Närmare 
information finns under adressen http://www.medieforsker.aau.dk.  

Sommarkursen DeXus – Discourse nexus 3.0 äger rum i Ålborg 15–20 augusti 2005. Kursen riktar sig till forskare 
och doktorander. Sista anmälningsdag är 15 juni. Närmare information finns under adressen 
 http://diskurs.hum.aau.dk/dexus3.  

Konferensen Societas linguistica europaea 38 – Formal, functional and typological perspectives on discourse and 
grammar äger rum i Valencia 7–10 september 2005. Abstract skall skickas in senast 1 april. För närmare information, 
se http://breton-celtique.monsite.wanadoo.fr/page6.html.  

Tjugoåttonde sammankomsten för svenskans beskrivning äger rum i Örebro 14–15 oktober 2005. Plenarföredragen 
kommer att behandla ”svenska i utbildning”, medan sektionsföredragen kan omfatta alla områden inom ämnet svenska. 
Sista dag för anmälan om deltagande och av föredrag är 13 juni. För närmare information, se 
http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____20858.aspx.  

Conference on training the health professions – Applying interaction research in health educational settings äger 
rum i Odense 20–22 oktober 2005. Sista dag för anmälan av abstract är 31 juli och av deltagande 1 september. Se 
http://www.humaniora.sdu.dk/healthprofessions/ för närmare information. 

ASLA:s höstsymposium Språkforskning på didaktisk grund äger rum i Växjö 10–11 november 2005. Sista dag för 
anmälan och för insändande av abstract är 15 augusti. Närmare upplysningar kommer att publiceras under mars på 
webbplatsen http://www.vxu.se/hum/forskn/konferens/ASLA2005.  

International conference on conversation analysis (ICCA-06) äger rum i Helsingfors 10–14 maj 2006. 
Konferensens tema är ”comparative perspectives in conversation analysis”. Abstract skall skickas in senast 2 
september 2005. Närmare information finns under adressen http://www.helsinki.fi/hum/skl/icca/.  

STIPENDIER OCH ANSLAG 
Universitetets jämställdhetskommitté har utlyst 100.000 kronor för finansiering av jämställdhetsfrämjande insatser 
samt 50.000 kronor för analyser ur genusteoretiskt perspektiv. Ansökan skall ha inkommit senast 1 april 2005. 
Ansökningsmallar finns under adressen http://www.uadm.uu.se/jamst/jamstalldhetspengar/.  

Universitetets jämställdhetskommitté har utlyst 20.000 kronor för insatser som främjar likabehandling avseende 
sexuell läggning och könsidentitet. Ansökan skall ha inkommit senast 1 april 2005. Ansökningsmallar finns under 
adressen http://www.uadm.uu.se/jamst/jamstalldhetspengar/.  

Rolf Nordenstrengs stipendium för studieresa till Island är utlyst. Stipendiet som uppgår till c:a 5.500 kronor kan 
sökas av grundutbildningsstudenter i nordiska språk/svenska språket eller motsvarande vid Uppsala universitet. 
Ansökan skall ha inkommit till Henrik Williams, Isländska sällskapets sekreterare, senast 18 april. Närmare 
upplysningar ges på sällskapets hemsida: http://www.nordiska.uu.se/island/. 

NY LITTERATUR 
De Geer, Eric: Den finska närvaron i Mälarregionen. En geografisk-statistisk studie över de finsktalande i Sverige. 

(Rapporter från Finskt språk- och kulturcentrum, FinSKC 2.) Eskilstuna 2004. S. 
Eckert, Penelope: Jocks & burnouts. Social categories and identity in the high school. New York & London 1989. S. 
Gammalt och nytt om sverigefinnar och finskt i Sverige. Red.: Jarmo Lainio. (Rapporter från Finskt språk- och 

kulturcentrum, FinSKC 1.) Eskilstuna 2004. S. 
Language, culture, rhetoric. Cultural and rhetorical perspectives on communication. Papers from the ASLA symposium 

in Örebro, 6–7 November 2003. (ASLA:s skriftserie 17.) Stockholm 2004. S. 
Otterup, Tore: ”Jag känner mej begåvad bara”. Om flerspråkighet och identitetskonstruktion bland ungdomar i ett 

multietniskt förortsområde. (Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 2.) Göteborg 2005. NS. 
World applied linguistics. Red.: Susan M. Gass & Sinfree Makoni. (AILA Review 17.) Amsterdam & Philadelphia 

2004. S. 
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