
UPP-NOS 
 
Informationsblad från 
Uppsala universitet 
Institutionen för nordiska språk 
med forskningsavdelningar 
(Internetadress: http://www.nordiska.uu.se/uppnos/) 

Nr 399, 5 maj 2009 
Red. Saga Holgersson 
tel. 018–471 12 94 
fax 018–471 68 80 
e-post: saga.holgersson@nordiska.uu.se 

 
 
 
 

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 6 maj. Mats Thelander: Svenskt standardspråk i komparativ belysning − vart är det på väg? Tid: 14.15−16. Lokal: N. 
Måndag 18 maj. Lennart Hagåsen (Institutet för språk och folkminnen, Uppsala): Ett par namnproblem vid arbetet 
med bebyggelsenamnen i Hudiksvalls kommun för serien Sveriges ortnamn. I första hand namnen Baldra (by, Högs sn), 
Tåsta (by, Högs sn), Mikje (by, Forsa sn), Skålla (bygd, Forsa sn) och Hällsätter (byar, Hälsingtuna och Trönö snr). 
Postseminarium. Tid: 15.15−16.45. Lokal: Arkivcentrums hörsal. 
Onsdag 20 maj. Saga Holgersson: Hinder och möjligheter för begriplig EU-svenska. Avhandlingsseminarium. Tid: 
14.15−16. Lokal: N. 
Onsdag 27 maj. Marco Bianchi: Ventilering av avhandlingskapitel om icke-lexikala runinskrifter. Manuskript finns på 
www.nordiska.uu.se/personal/marcobianchi en vecka före seminariet. Tid: 14.15−16. Lokal: N. 
Torsdag 4 juni. Slutventilering av Marie Nelsons avhandlingsmanus. Opponent: Lektor Gunlög Sundberg, Stockholms 
universitet. Postseminarium. Tid: 14.15−16. Lokal: N. 

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Tisdag 5 maj. (Boström): Översättarprogrammet. Eva-Marie Ek, arbetar med språkfrågor på EU-kommissionen i 
Sverige: Språk och översättning i EU. EU:s språkpolitik och översättarnas arbete. Tid: 14.15−16. Lokal: 16-2044. 
Torsdag 7 maj. (Heimir): Fornnordisterna. Stjörnu-Odda draumr. Daniel Sävborg inleder. Tid: kl. 14.15. Lokal: N. 
Torsdag 7 maj. (Williams): Runråd. Svante Fischer: Hagia Sofia och Pireuslejonet. Runinskrifter från Konstantinopel. 
Tid: 16.15–17.45. Lokal: N. 
Onsdag 13 maj. (Boström): Översättarprogrammet. Leif Ekerling, Skatteverket: Att starta egen näringsverksamhet. 
Vilka regler gäller för enskild firma? Frågor får gärna sändas i förväg till leif.ekerling@skatteverket.se för att 
seminariet ska kunna anpassas efter åhörarna. Tid: 14.15–16. Lokal: 16-2044. Alla är välkomna!   

DOCENTFÖRELÄSNINGAR 
Måndag 11 maj. Ulla Stroh-Wollin föreläser för docentur i nordiska språk: Formell vs funktionell grammatik – en 
kritisk jämförelse. Tid: kl. 10.15. Lokal: 16-2043. 
Tisdag 12 maj. Siv Strömquist föreläser för docentur i nordiska språk. Ämne meddelas senare. Tid: kl. 11.15. Lokal: 
16-0043. 
Tisdag 26 maj. Heimir Pálsson föreläser för docentur i nordiska språk. Ämne meddelas senare. Tid: kl. 10.15. Lokal: 
16-2043. 

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Onsdag 13 maj. Det trettiofjärde Early North European Seminar (ENES). Fil. dr Lotta Mejsholm, Uppsala universitet: 
Gränsland. Konstruktion av tidig barndom och begravningsritual i relation till kristnandeprocessen i Skandinavien. 
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 se www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/enes. 

DOKTORANDER 
Doktorandföreningen håller årsmöte 19 maj kl. 16.00 (obs! ej kvart) på bottenplanet i hus 16. Efter årsmötet middag i 
institutionens personalrum. Anmäl till styrelsen senast 14 maj om du vill vara med på middagen. 

KONFERENSER OCH KURSER 
Universitetet i Agder ger forskarkursen Language change: the invisible hand and the effects of contact, 25–29 
maj. För ytterligare information om schema, litteraturlista, undervisande lärare m.m, se kursens hemsida,  
www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/humaniora_og_pedagogikk/doktorgradsutdanning/language_change. 
Anmälan görs senast 10 maj till Helge Omdal, e-post helge.omdal@uia.no, som också besvarar frågor om kursen. 

Nordisk nettverk for morsmaalsdidaktisk forskning (NNMF) ger forskarkursen Teori och metod i empirisk läs- och 
skrivforskning (7,5 hp) vid Växjö universitet 17 – 18 november. Kursen är öppen för forskarstuderande från hela Norden och i 
mån av plats även för studenter på avancerad nivå. Kursen är avgiftsfri och huvuddelen av övernattningskostnaden bekostas av 
NNMF. Mer information finns på hemsidan, www.vxu.se/hum/forskn/kurser/lasochskrivforskning. Sista datum för anmälan 
till kursen är 15 augusti. Anmälan är bindande. 
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Den sjunde konferensen inom Nätverket svenska med didaktisk inriktning (SMDI) arrangeras på Lärarutbildningen 
vid Malmö högskola 18–20 november 2009. Tema: Att bygga broar − kulturella, språkliga och mediala möten. 
Konferensavgiften är 1000 kr (exkl. moms) och inkluderar deltagarmaterial, kaffe, lunch, konferensmiddag och 
konferensvolym. Abstracts ska skickas senast 1 september till kent.adelmann@mah.se. För ytterligare information, se 
www.mah.se/lut/smdi-natverk, där man också kan anmäla sig till konferensen, senast 1 september. Anmälan är bindande.  

Vid universitetet i Luxemburg hålls konferensen Professionalising Multilingualism in Higher Education – 
developing plurilingual individuals and multilingual institutions, 4–6 februari 2010. Sista dagen för inlämning av 
abstract är 30 juni. För mer information om konferensen och om hur abstract ska utformas, se 
www.multilingualuniversities.net, där det också går att anmäla sig till konferensen. 

STIPENDIER OCH ANSLAG 
Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser stipendier om sammanlagt 200 000 kr för svensk språkvetenskaplig forskning på 
språkvårdens område. Hela eller delar av beloppet kan sökas till ett arbete i dess helhet eller till en del av ett större arbete. 
Sökande bör ha avlagt doktorsexamen eller vara antagen till forskarstudier. Forskningsuppgiften behöver inte begränsas till det 
svenska språket utan kan röra andra språk som brukas i det svenska språksamhället. Ansökan sänds i tre exemplar till Erik 
Wellanders fond, c/o Språkrådet, Box 20057, 104 60 Stockholm och ska ha inkommit senast 25 maj. För mer information, se 
www.sprakradet.se/4299, eller kontakta Olle Josephson, tfn 08-16 34 76, e-post olle.josephson@nordiska.su.se. 

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Lunds universitet ledigkungör fem studiestöd för utbildning på forskarnivå vid Språk- och litteraturcentrum. Studiestöden 
kan sökas bl.a. för projekt inom allmän språkvetenskap, fonetik och nordiska språk. För mer information, se utlysningen på 
hemsidan www3.lu.se/info/lediga/admin/document/PA2009-1252.pdf. Ansökan ska vara inlämnad senast 13 maj. 

Institutet för språk och folkminnen söker en språkvårdare i svenska. Tjänsten är förlagd till Språkrådet i 
Stockholm och arbetsuppgifterna innefattar språkrådgivning och information om språkvårdsfrågor för en bred 
allmänhet. För tjänsten krävs doktorsexamen i nordiska språk eller svenska eller annan likvärdig meritering, samt visad 
skicklighet i forskning om svenska språket. Tillträde 1 augusti eller enligt överenskommelse. Ansökan, som ska 
omfatta ett personligt brev och cv, ska vara inkommen senast den 15 maj till registrator, Institutet för språk och 
folkminnen, Box 135, 751 04 Uppsala, eller via e-post till registrator@sofi.se. För närmare upplysningar om tjänsten, 
se hemsidan, www.sprakradet.se/4593, eller kontakta Språkrådets chef Lena Ekberg, 08-442 42 01 eller 
personalstrateg Maria Lundkvist, 018-65 24 41. 

Mittuniversitetet utlyser en tjänst som professor i svenska språket vid institutionen för humaniora i Härnösand. I tjänsten 
ingår, förutom egen forskning, undervisning och handledning inom forskarutbildning och grundläggande utbildning. För 
anställningen krävs professorskompetens i svenska språket alternativt nordiska språk. Vetenskapliga och pedagogiska meriter ges 
samma vikt. Vidare skall stor vikt läggas vid förmågan att samverka med det omgivande samhället. Anställningen är en 
tillsvidareanställning, med tillträde enligt överenskommelse.  Ansökan ska vara Mittuniversitetet tillhanda senast 31 maj. För mer 
information, kontakta docent Eva Nyman, tfn 0611-862 31, lektor Elzbieta Strzelecka tfn 0611-861 75 eller prefekt Tomas 
Berglund, tfn 0611-861 65, eller se hemsidan  www.miun.se/Mittuniversitetet/Nyheter/Lediga-jobb/HUMprofessorsvenska. Där 
finns också information om hur ansökan ska utformas. 

Institutionen för kultur och identitet vid Roskilde universitet utlyser en treårig doktorandplats med tillträde från 1 
augusti. Avhandlingsprojektet ska behandla kommunikativ interaktion mellan student-student eller student-administration 
inom internationella program. Sökande bör behärska både danska och engelska. Ansökan skrivs på danska eller engelska 
och sänds in i tre exemplar till Roskile University, Department of Culture and Identity, Building 3.2.4, Universitetsvej 1, 
P.O. Box 260, 4000 Roskilde, Att. PhD secretary Marianne Sloth Hansen. Märk kuvertet CALPIU PhD Scholarship. 
Ansökan ska inkludera CV, intyg på avklarade kurser och en projektbeskrivning på max 5 sidor. Projektbeskrivningen ska 
innehålla frågeställningar, teoretiska utgångspunkter, metodval samt tidsplan för projektet. Ansökan ska ha inkommit 
senast 2 juni kl. 12.00. För mer information se imw.ruc.dk//calpiu/calpiu/news_files/phd-scholarship, eller kontakta Bent 
Preisler, tfn. +45 4674 2374, e-post preisler@ruc.dk, eller Marianne Sloth Hansen, tfn. +45 4674 2518, e-post 
msha@ruc.dk.  

NY LITTERATUR 
Bremer, Fredrika: En dagbok. Red: Söderlund, Petra. (Svenska författare, ny serie.) Stockholm 2009. N. 
Grønvik, Ottar: Fra Vimose till Ødemotland: Nye studier over runeinnskrifter fra førkristen tid i Norden. Oslo 1996. N. 
Massengale, James: Vad betyder Dalins melodier? Anförande vid Svenska Vitterhetssamfundets årsmöte den 21 maj 

2008. Stockholm 2009. N. 
Nielsen, Gunhild Øeby: Runesten og deres fundforhold. Århus 2004. N. 
Northern Voices. Essays on Old Germanic and Related Topics, offered to Professor Tette Hofstra. Ed. by Kees 

Dekker, Alasdair MacDonald and Hermann Niebaum.(Germania Latina 6.) Leuven 2008. O. 
Odenstedt, Bengt: On Graphic Variation in the Older Futhark: Reply to a review by Henrik Williams of my book On 

the Origin and Early History of the Runic Script. (Umeå papers in english No. 16.) Umeå 1993. N. 
Perspektiv på svenska språket och litteraturen. Red.: Bukowski, Piotr, Pietrzak-Porwisz, Grazyna och Kowal, Iwona. 

Krakow 2008. N. 
Simek, Rudolf: Dictionary of Northern Mythology. Cambridge 2007. N. 
Walvoord, Barbara E. Fassler: Helping students write well: A guide for teachers in all disciplines. 2 utg. New York 1986. N. 
Westman, Maria: Skriftpraktiker i gymnasieskolan. Bygg- och omvårdnadselever skriver. (Acta Universitatis 

Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 49.) Stockholm 2009. O. 
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