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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 februari. Helena Andersson: Samtalsstrategier i en multietnisk miljö. Tankar kring några analysmetoder. 
Tid: 15.15–16.45. Lokal: N. 
Måndag 28 februari. Svante Strandberg: Järna i Sörmland och Lämneå i Östergötland. Tid: 18.15–19.45. Lokal: O. 
Onsdag 2 mars. Björn Melander, Bosse Jonsson och Ingrid Johansson: Effekter av utbrett bruk av engelska i högre 
utbildning. Diskussion av ett planerat projekt. Tid 15.15–16.45. Lokal N. (Se även nedan under Övriga seminarier och 
kollokvier.) 
Måndag 7 mars. Karin Meyer: Uppkallelsenamn med utländska förebilder i Hälsingland, Gästrikland och Uppland. En 
undersökning av kultur- och naturnamn på landsbygden. Tid: 18.15–19.45. Lokal: O. 
Tisdag 15 mars. Per-Axel Wiktorsson: Om teckenspråket i Vadstena kloster. Tid: 13.15–14.45. Lokal: N. 
Måndag 21 mars. Per-Axel Wiktorsson: Upplands lagmansbok. Om handskriften och namnen. Tid: 18.15–19.45. 
Lokal: O. Postseminarium. 
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. 

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Onsdag 2 mars. Temadag om engelska och svenska i högre utbildning. Fyra inbjudna föredragshållare behandlar olika 
aspekter på språkförhållandena inom universitetsvärlden. Som avslutning presenteras och diskuteras ett planerat 
projekt om effekter av ett utbrett bruk av engelska i högre utbildning. Alla intresserade är hjärtligt välkomna. Ingen 
föranmälan är nödvändig. Tid: 10–16.45. Lokal: 16-2041. För ytterligare information kontakta 
Bjorn.Melander@nordiska.uu.se.  
Fredag 4 mars. Kollokvium i svenska som andraspråk. Berit Söderman: Språkfärdighet på prov. Andraspråksinläraren 
i en testsituation och i verkliga livet. Tid: 14.15–16. Lokal: N. 
Fredag 4 mars. (Larsson & Williams): Runråd. Gemensamma tolkningsförsök av Sm 55 kuþkurR. Tid: 15.15–16.45. 
Lokal: O. 
Onsdag 9 mars. En dag om finlandssvenska. Föredrag av Mirja Saari, Pekka Saaristo och Lieselott Nordman. Tid: 
13.00–18.00. Lokal: N. Postseminarium. Fullständigt program finns under adressen  
http://www.nordiska.uu.se/finlandssvenska.pdf.  
Onsdag 9 mars. (Williams): Fornnordisterna. Haustlång av Tjodulf från Hvin. Material kan beställas från 
Henrik.Williams@nordiska.uu.se. Tid: 17.00–18.30. Lokal: Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet 
(Frescati). (Obs tid och lokal!) Eftersits. (Anmälan till Rune.Palm@nordiska.su.se.) 

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Tisdag 1 mars anordnar Litteraturvetenskapliga institutionen ett seminarium kring utgivningen av Almqvists Samlade 
Verk. Det ägnas teoretiska och praktiska överväganden. Tid: 13.15–15.00. Lokal: 2-1022. För närmare information, se 
http://www.littvet.uu.se/bulletinen.html.  
Torsdag 10 mars håller Sällskapet för svensk dialektologi årsmöte. Tid: 18.15. Lokal: N. Efter förhandlingarna 
berättar förre arkivarien Torsten Ordéus om ”Minnen och intryck från inspelningsresor i Amerika”. Därefter serveras 
en enkel sexa i institutionens personalrum. Alla intresserade är välkomna. 
Söndag 20 mars. Den nya älvdalska ortografin presenteras vid Ulum dalskas (Föreningen för älvdalskans bevarande) 
årsmöte  i Rot Skans, Älvdalen. Se http://www.nordiska.uu.se/varasprak/alvdalska.htm för mer information. 
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. 

KONFERENSER OCH KURSER 
Göteborgs universitet ger under vt 2005 den fakultetsöverskridande kursen Svenska som andraspråk ur utbildnings- 
och samhällsperspektiv. Kursen vänder sig till D-studenter och doktorander. Sista anmälningsdag är 10 mars. Kontakta 
Marie.Carlson@sociology.gu.se för närmare information. 
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Nordic conference on multimodal communication äger rum i Göteborg 7–8 april 2005. Anmälningstiden har 
förlängts till 1 mars. Se http://mime.hf.ntnu.no/hf/prosjekter/spraktek/Konferanser/secondnordicconference för 
närmare information. 

FUMS-konferensen Språk och kultur i det multietniska Sverige äger rum i Uppsala arkivcentrum 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. 

Symposiet Från vision till praktik – Språkutbildning och informationsteknik äger rum i Umeå 11–12 maj 2005. 
Symposiet är kostnadsfritt och lunch och middag 11 maj ingår. Sista anmälningsdag är 15 april. Närmare information 
finns under adressen http://www.humlab.umu.se/symposium2005.  

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 både studenter, 
doktorander och forskare. För närmare information, se http://www.nordiska.uu.se/varasprak/alvdalska.htm#kurser,  

Konferensen Bi- and multilingual universities? Challenges and future prospects äger rum i Helsingfors 1–3 
september 2005. Se http://www.palmenia.helsinki.fi/congress/bilingual2005 för närmare information. 

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.  

Den nordiska konferensen Språket och kunskapen – att lära på sitt andraspråk i skola och högskola äger rum i 
Göteborg 14–15 oktober 2005. Närmare information kommer kontinuerligt att publiceras på webbplatsen 
http://svenska.gu.se/isa/.  

Sociolinguistics symposium 16 äger rum i Limerick, Irland 6–8 juli 2006. Temat är ”new perspectives on 
sociolinguistic change, conflict and accommodation”. Abstract skall skickas in senast 30 september 2005. För närmare 
information, se http://www.ul.ie/ss16/.  

STIPENDIER OCH ANSLAG 
Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden har avsatt 200.000 kronor för lärarutbildares kongressresor. Ansökan skall 
ha inkommit senast 25 februari 2005 till Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, Box 256, 751 05 Uppsala. För 
närmare information, se institutionens anslagstavla eller kontakta Torbjorn.Olsson@uadm.uu.se.  

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har för 2005 avsatt 100.000 kronor som bidrag till täckande 
av doktoranders kostnader för resor och logi i anslutning till avhandlingsarbete och 500.000 kronor som bidrag till 
tryckningen av doktorsavhandlingar. Ämnet för doktorsavhandlingen skall anknyta till Akademiens uppgift att främja 
forskning om svensk folklig kultur. Tilldelade medel skall ha kommit till användning senast vid utgången av 2005.  
Ansökan skall vara Akademien till handa senast 1 mars 2005 under följande adress: Kungl. Gustav Adolfs Akademien 
för svensk folkultur, Klostergatan 2, 753 21 Uppsala. Närmare information finns på institutionens anslagstavla. 

Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden har avsatt 75.000 kronor för resor och andra expenser för doktorander 
med utbildningsvetenskaplig inriktning. Ansökan skall ha inkommit senast 4 mars 2005 till Utbildningsvetenskapliga 
fakultetsnämnden, Box 256, 751 05 Uppsala. För närmare information, se institutionens anslagstavla eller kontakta 
Torbjorn.Olsson@uadm.uu.se. 

Rådet för högre utbildning har utlyst medel för att främja pedagogisk utveckling inom högskolan. Medel finns att 
söka både för det lokala och det nationella planet. Sista ansökningsdag är 16 mars respektive 2 mars 2005. Se 
http://www.rhu.se för närmare information. 

Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård har utlyst ett anslag på 75.000 kronor. Hela eller 
delar av anslaget kan sökas. Intresseanmälan med en presentation av projektet insänds i tre exemplar till Svenska 
språknämnden, Box 20057, 104 60 Stockholm senast 15 april 2005. För närmare information, se  
http://www.spraknamnden.se/aktuellt/forskningsanslag.htm.  

STINT institutional grants programme syftar till att stärka svensk högre utbildning och forskning genom 
internationellt samarbete. Nya ansökningar skall inlämnas senast 15 april 2005 kl. 17.00 via Stiftelsens elektroniska 
ansökningssystem. Närmare information finns under adressen http://www.stint.se/index.php?articleId=117.  

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Svenska institutet har utlyst en mängd utlandslektorat. Mer upplysningar finns under adressen 
http://www.si.se/templates/CommonPage.aspx?id=663.  

NY LITTERATUR 
Loeffler, David: Contested landscapes/contested heritage. History and heritage in Sweden and their archaeological 

implications concerning the interpretation of the Norrlandian past. Umeå 2005. O. 
Moqvist, Louise: Ledarskap i vardagsarbetet. En studie av högre chefer i statsförvaltningen. (Linköping studies in 

education and psychology 100.) Linköping 2005. S. 
Namenwelten. Orts -und Personennamen in historischer Sicht. Hrsg von Astrid von Nahl, Lennart Elmevik und Stefan 

Brink. (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 44.) Berlin 2004. O. 
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