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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 16 april. Ida Larsson, Göteborg: Om framväxten av perfektum. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. Post-
seminariefika. 
Torsdag 17 april. Den mångsidige Dalin. En kväll med föredrag, sång, teater och uppläsning till 300-årsminnet av 
Olof von Dalins födelse. Tid: 19.00. Lokal: Ihresalen. Efter sammankomsten sexa i Nordiska språks personalrum 
(förhandsanmälan till Hedda.Soderlundh@nordiska.uu.se senast 15 april kl. 13). Ett samarrangemang med Adolf 
Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning. 
Onsdag 23 april. Fil.dr Rickard Jonsson, CEIFO, Centrum för forskning om internationell migration och etniska 
relationer, Stockholms universitet: Förbjudet språk – om språkanvändning och maskulinitetsskapande i en högstadie-
skola. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. 
Onsdag 7 maj. Gustav Bockgård presenterar sin planerade forskning inom dialektologi och diskuterar hur man bör 
transkribera dialektintervjuer. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N.  
Onsdag 14 maj. Tage Palm: Hörer, lärer, stjäler. Om långa och korta presensformer av verb med stam på -r och -l i 
nysvenskan. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N.  

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Måndag 14 april. Kollokvium vid Seminariet för nordisk namnforskning. Jan Agertz, Jönköpings läns museum och 
Institutionen för nordiska språk: Dolda hydronymer i förleder till bebyggelsenamn. Ortnamnsproblem i Jönköpings län. 
Tid: 18.15–19.45. Lokal: O. Eftersits med enklare förtäring. 
Fredag 18 april. Gruppen för nationella prov. Annette Årheim, Växjö universitet, presenterar sin avhandling När 
realismen blir orealistisk. Litteraturens ”sanna historier” och unga läsares tolkningsstrategier. Tid: 14.15–16.00. 
Lokal: N. 
Måndag 21 april. Kollokvium vid Seminariet för nordisk namnforskning. Aleksandra Petrulevich (Institute of Slavic 
Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow): The etymology of Jómi, Jumne and Jómsborg. Tid: 18.15–19.45. 
Lokal: O. Eftersits med enklare förtäring. 
Torsdag 24 april. (Börestam & Viberg): Andraspråkskollokvium. Ulrika Serrander, Institutionen för lingvistik och 
filologi: Det tvåspråkiga lexikonet: en psykolingvistisk studie av ordproduktion hos svenska inlärare av spanska. Tid: 
13.15–15.00. Lokal: N. 
Måndag 28 april. Kollokvium vid Seminariet för nordisk namnforskning. (Samarrangemang med Översättar-
programmet.) Erik Andersson, författare och översättare: Litterära namn. Mest om Tolkien. Tid: 14.15–16.00. Lokal: 
O. Eftersits med enklare förtäring. 
Torsdag 8 maj. (Heimir): Fornnordisterna. ”Räck mig det vassa svärdet ur högen”. Folkvandringstida kammargravar 
och fornnordiska belägg för högbrott. Svante Fischer och Helena Victor redogör för sin forskning. Tid: 16.15–18.00. 
Lokal: N.   

DISPUTATIONER  
Lördag 19 april försvarar Anne Palmér sin avhandling Samspel och solostämmor. Om muntlig kommunikation i 
gymnasieskolan. Tid: 10.15. Lokal: Ihresalen. Fakultetsopponent är førsteamanuensis Synnøve Matre, Trondheim. 

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Onsdag 9 april. Ortnamnssällskapet i Uppsala håller årsmöte kl. 18.00 i Uppsala arkivcentrums föreläsningssal, Dag 
Hammarskjölds väg 19, plan 3. Föredrag av forskningsarkivarie Agneta Sundström: Rodskarl, Trynta och Spænneklo. 
Binamn i Arboga tänkebok. Efter föredraget serveras en buffé i Uppsala arkivcentrum, plan 5 till priset av 100 kr. 
Buffén kräver en förhandsanmälan per telefon 018-652160 (före kl. 15.00) senast måndag 7 april. 
Onsdag 9 april. Språkvårdssamfundets vårmöte ”När svårt blir lätt – om att förenkla utan att fördumma”. Samtal om 
hur man väcker intresse och skapar förståelse för komplexa frågor. Medverkande: Anna Charlotta Gunnarson, 
journalist, programledare och författare, och Patrik Hadenius, chefredaktör för Språktidningen. Tid: 19.00. Lokal: 
Ihresalen. Efter mötet finns mat och dryck till självkostnadspris. 
Torsdag 17 april. Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning håller årsmöte kl. 18.30 (lokal meddelas 
senare). Efter årsmötesförhandlingarna soaré i Ihresalen kl 19.00 med föredrag, sång, teater och uppläsning till 300-
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årsminnet av Olof von Dalins födelse. Alla är välkomna! Kvällen avslutas med sexa i Nordiska språks personalrum 
(förhandsanmälan till Hedda.Soderlundh@nordiska.uu.se senast 15 april kl. 13). 
Onsdag 7 maj. Det tjugoandra Early North European Seminar (ENES) äger rum kl. 18.15. Fil. dr Gabriela Bjarne 
Larsson, Stockholms universitet, talar om ämnet De fem laga fången och bruket av skrift 1300–1500. Lokal: 
Upplandsmuseets hörsal. (Museet stänger 17.00. Insläpp till seminariet sker 18.00–18.15.) Postseminarium. 

DOKTORANDER 
Institutionens doktorandförening håller årsmöte onsdag 7 maj kl. 16.30 i lokal N. På kvällen efter årsmötet blir det fest 
med god mat. Anmälan till föreningens styrelse (Theres.Bellander@nordiska.uu.se) senast 5 maj om du vill vara med 
på festen. 

KONFERENSER OCH KURSER 
Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet ger under läsåret 2008–2009 grundkursen Det flerspråkiga 
Sverige, 30 hp. Kursen vänder sig till språkstuderande på grundnivå och ska sökas via Uppsala universitet senast 15 
april 2008. För information om kursen se www.multietn.uu.se/kurser. 

Forskarskolan i språkvetenskap och filologi vid universitet i Bergen anordnar doktorandkursen Expanding 
Construction Grammar and Frame Semantics 2–6 juni 2008. För information om kursen se hemsidan  
www.hf.uib.no/forskerskole/CxG.html. Anmälan till Eva.Vold@if.uib.no senast 15 maj 2008. 

Den trettionde sammankomsten för svenskans beskrivning äger rum i Stockholm 10–11 oktober 2008 med temat 
Att beskriva svenskan. Sista anmälningsdag för deltagande, inklusive anmälan av föredrag och poster, är 2 juni 2008. 
För information se www.nordiska.su.se/svebe30. 

2008 års ASLA konferens äger rum 6–8 november vid Stockholms universitet och den nybildade Institutionen för 
utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling (USOS). Temat för konferensen är Språk och 
lärande. Ytterligare information kommer att läggas ut på ASLAS:s hemsida. 

Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, Smdi, bjuder in till konferens med temat Muntlighetens 
möjligheter; retorik, berättande och samtal 27–28 november 2008 i Uppsala. Ytterligare information kommer att 
läggas ut på hemsidan www.educ.umu.se/forskning/smdi/konferenser/index.html. 

Institutionen för språk- och översättningsvetenskap vid Tammerfors universitet och Språkrådet i Norge bjuder in 
till den 10:e Konferensen om lexikografi i Norden 3–5 juni 2009 i Tammerfors, Finland. Information om konferensen 
kommer att finnas på hemsidan www.nordisk-sprakrad.no/nfl.htm och frågor angående konferensen kan riktas till 
Harry Lönnroth (Harry.Lonnroth@uta.fi).  

STIPENDIER OCH ANSLAG 
Ansökningar om bidrag till tryck av vetenskapliga arbeten i serien Acta Universitatis Upsaliensis kan lämnas till 
AUU:s redaktionskommitté och Åke Bertenstam (tel. 018-471 39 88, e-post Ake.Bertenstam@ub.uu.se) senast 2 april 
2008. Bidrag till doktorsavhandlingar utgår ej. 

Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser stipendier om sammanlagt 200 000 kr för svensk språkvetenskaplig 
forskning på språkvårdens område. Hela eller del av beloppet kan sökas till arbeten inom t.ex. standardisering, 
språknormer och attityder till normer, skola och språkundervisning samt språkpolitik och språklig mångfald i Sverige. 
Ansökan sänds i tre exemplar till Erik Wellanders fond, c/o Språkrådet, Box 20057, 104 60 Sthlm och ska vara 
Språkrådet tillhanda senast 23 maj 2008. För ytterligare information se institutionens anslagstavla.   

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Groningen Universitet söker forskningsassistenter: To selvstændige og udadvendte studentersassistenter søges til en 
sprogvidenskabelig undersøgelse af svensk-dansk sprogforståelse. Assistenterne skal kontakte unge og ældre 
testpersoner samt være til stede under selve testningen. Der betales almindelig timeløn for studenterassistenter. 
Yderligere information hos Charlotte Gooskens, Skandinavisk afdeling, Groningen Universitet, c.s.gooskens@rug.nl. 

Humboldt-Universität zu Berlin och Nordeuropa-Institut utlyser Dag Hammarskjölds gästprofessur med tillträde 1 
oktober 2008. Tjänsten är treårig och arbetsuppgifterna består i första hand av egen forskning och undervisning inom 
Skandinavistisk/Nordeuropastudier på MA/BA-nivå. Undervisningsspråk är tyska, svenska och engelska.  Sökande ska 
ha avlagt doktorsexamen, inneha docentkompetens eller motsvarande samt ha kunskaper i tyska. Ansökan ska skickas 
in senast 14 april 2008. Se www2.hu-berlin.de/skan/aktuelles/stellen.html för ytterligare information. 

Örebro universitet och den Humanistiska institutionen söker doktorander i svenska språket inom området 
kommunikation. Fullständig annons finns på www.oru.se under rubriken ”Platsannonser”. Ytterligare information ges 
av professor Per Ledin, tel. 019-30 14 31, e-post Per.Ledin@hum.oru.se. Ansökan senast 2 maj 2008. 

NY LITTERATUR 
Andersson, Ingvar: Sveriges historia. Sjätte upplagan. Stockholm 1964. O. 
Björklinge förr och nu 2007. Årgång 31. Björklinge 2007. O. 
Chruszczewski, Piotr P.: Cultural patterns in discursive practices of Scandinavian speech communities in the viking 

age. On the basis of runic inscriptions of north-central Jutland. (Jezyk a komunikacja 11.) Krákow 2006. O. 
Cultural interaction between east and west. Archaeology, artefacts and human contacts in northern Europe. Eds.: Ulf 

Fransson m.fl. (Stockholm Studies in Archaeology 44.) Stockholm 2007. N. 
Displaced texts. An Old Swedish Birgittine Revelation in Copenhagen, GkS 1154 fol. and Three Sermons in Vienna, 

Cod. Vind. 13013. Ed. Jonathan Adams. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. Serie 3. Smärre 
texter och undersökningar 4.) Uppsala 2008. O.  

Höskuldur Thráinsson: The Syntax of Icelandic. Cambridge 2007. N. 
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