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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  
Måndag 15 februari. Diskussionsseminarium: Att könsneutralisera förnamn: demokratisering eller språkligt 
övergrepp? Seminariet anordnas i samarbete med institutionens jämställdhets- och likabehandlingsgrupp. Tid: 15.15–
16.45. Lokal: O.  
Onsdag 17 februari. Annie Linderson, doktorand i etnologi: Får jag jämföra den spanska Ana med den svenska Anna? 
Språklig identitet via berättande och vardagspraktik på svenska Costa del Sol. Tid: 14.15–16. Lokal: N. 
Måndag 22 februari. Ulla Börestam: Scandigo, Scanlaw och Scandinova. Ett pilotprojekt om företagsnamn med 
skandinavisk profil bland nordbor bosatta i Spanien. Tid: 15.15–16.45. Lokal: O. 

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Torsdag 11 februari. (Williams). Runråd. Staffan Fridell: Runorna som ristade tecken. Principer och praktik. Tid: 
16.15–17.45. Lokal: N. 

DISPUTATION 
Lördag 13 februari. Ann Blückert disputerar på avhandlingen Juridiska − ett nytt språk? En studie av 
juridikstudenters språkliga inskolning. Fakultetsopponent är professor Hans Strand, Stockholm. Tid: kl. 10.15. 
Lokal: Ihresalen. 

UNDERVISNING 
Våren 2010 ges en professorskurs (7,5 hp) med Staffan Nyström som lärare. Den kan bara läsas av doktorander. 
Kursen startar i slutet av februari. Anmälan görs till staffan.nystrom@nordiska.uu.se.  

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Tisdag 2 februari. Gästföreläsning av professor Elizabeth Stokoe, Loughborough University: Identities in action: 
Analyzing conversation in institutional and domestic settings. Tid: 10.15–12. Lokal: 7-0042. 
Tisdag 2 februari. Datasession under ledning av professor Elizabeth Stokoe, Loughborough University. Tid: 
14.15–16. Lokal: N. 
Måndag 22 februari. Språkrådet, i samarbete med Finlandsinstitutet, arrangerar seminariet Nya lagar om språk och 
minoriteter, om två nya lagar; språklagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Seminariet hålls 
13–16 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Deltagande är kostnadsfritt, men anmälan krävs. Anmälan görs till 
anmalan@sprakradet.se senast 15 februari. För eventuella frågor, kontakta Riina Heikkilä via e-post 
riina.heikkila@sprakradet.se, eller på tfn 08-455 42 24. 

KONFERENSER OCH KURSER 
Konferensen NU2010 anordnas i SUHF:s regi 13−15 oktober 2010, på temat Dialog för lärande. Lokal värd för 
konferensen är de högskolepedagogiska och IT-pedagogiska enheterna inom Stockholm-Uppsala universitetsnätverk. 
Konferensen är Sveriges största mötesplats för högre utbildning och syftar till att utveckla undervisning och lärande i 
högre utbildning och lyfter fram både campusförlagd och nätbaserad utbildning Anmälan kan göras från 1 januari. 
Sista dag för att lämna in abstract är 28 februari. För mer information, se www.nu2010.se/index.shtml. 

Nordic Interdiscplinary Conference on Discourse and Interaction (NorDIsCo) hålls 17–19 november 2010 vid 
Aalborgs universitet. Syftet med konferensen är att föra samman doktorander och forskare från de nordiska och 
baltiska länderna, som forskar kring diskurs och interaktion ur olika perspektiv. Sista dag för att lämna in anmälan till 
konferensen är 19 mars. Deltagaranmälan ska göras senast 1 september. Konferensavgiften är 1500 danska kronor 
(1000 dkk för doktorander) och inkluderar konferensvolym, konferensmiddag samt lunch. Mer information fås på 
hemsidan, http://diskurs.hum.aau.dk/nordisco2010, eller via e-post, nordisco2010@hum.aau.dk 

STIPENDIER OCH ANSLAG 
Svenska institutets Östersjöprogram (Visbyprogrammet) utlyser medel för samarbete inom utbildning och forskning 
med följande länder: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Visbyprogrammet stödjer 
projektsamarbeten och stöd till anordnande av konferenser. Svenska studenter och forskare kan också söka individuella 
stipendier. Sista ansökningsdag är 1 mars. Det finns också olika former av korttidsstöd, som söks löpande. För mer 
information se www.si.se/visbyprogrammet.  
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Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS) utlyser bidrag till 
nordiska samarbetsprojekt, så kallade NORDCOPR (NORDic COllaborative Research Projects). Sista ansökningsdag 
är 25 mars. Samarbetsprojekten ska pågå under 3−4 år och kan tilldelas bidrag på upp till 600 000 EUR för hela 
perioden. NOS-HS räknar med att stödja sammanlagt sex samarbetsprojekt. Läs mer om utlysningen på NOS-HS 
hemsida: www.nos-nop.org/NOS-HS_Forside.aspx. 

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Styrgruppen för SALT söker en vetenskaplig ledare för verksamheten. I uppdraget ingår övergripande budget- och 
ekonomiskt ansvar, att ansvara för att säkra extern finansiering för delar av verksamheten i samråd med Områdets 
forskningssekreterare och att koordinera arbetet inom gruppen av medarbetare. Inom uppdraget ingår även egen 
forskning om 50 procent. Arbetet är ett uppdrag, inte en anställning, vilket innebär att sökande måste ha fast 
anställning som lektor eller professor vid någon av Engelska parkens institutioner eller centrumbildningar. Uppdraget 
är på heltid i 3 år med möjlighet till förlängning. Ansökan ska göras senast 11 februari till SALT, Engelska parken, 
box 527, 751 20 Uppsala. Mer information ges av utbildningsledarna; Lars Hagborg, tfn 018-471 19 07, Oskar 
Pettersson, tfn 018-471 18 79, eller Katarina Westerlund, tfn 018-471 21 70. 

Umeå universitet utlyser en tvåårig tjänst som postdoktor i nordiska språk med språketnografisk inriktning. 
Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen inom ett ämne med relevans för anställningens inriktning högst tre 
år före ansökningstidens utgång och som tidigare inte haft anställning som forskarassistent/postdoktor. Anställningen 
placeras vid institutionen för språkstudier. Ansökan ska vara inkommen senast 1 mars. För mer information om 
tjänsten och om hur ansökan ska utformas, se www.humfak.umu.se/om/utlysningar/nordiska-sprak. Närmare 
upplysningar om forskningsområde och befattning lämnas också av professor Lars-Erik Edlund, på tfn 090-786 78 87 
eller e-post lars-erik.edlund@nord.umu.se.  

NY LITTERATUR 
Blückert, Ann: Juridiska − ett nytt språk? En studie av juridikstudenters språkliga inskolning. (Skrifter utgivna av 

Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 79.) Uppsala 2010. N, O. 
Lagerholm, Per: Språkvetenskapliga uppsatser. Lund 2008. N. 
MacLeod, Mindy och Mees, Bernard: Runic amulets and magic objects. Woodbridge 2006. N. 
Nilsson, Ing-Marie: Mellan makten och himmelriket. Perspektiv på Hallands medeltida kyrkor. (Lund Studies in 

Historical Archaeology 12.) Lund 2009. O. 
Sawyer, Birgit: The viking-age rune-stones. Custom and commemoration in early medieval Scandinavia. Oxford 2000. N. 
Varför vetenskap? Red.: Bjereld, Ulf, Demker, Marie och Hinnfors, Jonas. 3:e uppl. Lund 2009. N. 
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