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HÖGRE SEMINARIER
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.
Onsdag 21 maj. Ventilering av Maria Eklund Heinonens avhandlingsmanus. Opponent är Ulla Stroh-Wollin. Tid:
14.15–16.00. Lokal: N. Avhandlingsmanuset finns tillgängligt i nyhetshyllan i personalrummet fr.o.m. 7 maj.
Onsdag 28 maj. Stefan Mähl: Svenskt och lågtyskt i senmedeltidens Stockholm. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N.
ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER
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.
Torsdag 8 maj. (Boström): Översättarprogrammet. Anders Olofsson, kanslichef för Översättarcentrum, och Thomas
Andersson från Översättarsektionen vid Sveriges Författarförbund, berättar om hur man blir medlem, om
medlemsförmåner samt om aktiviteter och tjänster som ÖC och SFF tillhandahåller. Information lämnas också om de
undersökningar som ÖC gjort kring hur översättarna uppfattar sin roll på litteraturmarknaden. Tid: 14.15–16.00.
Lokal: 16-2044. Alla intresserade är välkomna!
Måndag 12 maj. Kollokvium vid Seminariet för nordisk namnforskning. Malin Björns (mp), Lovise Brade (Fi) och
Eva Brylla (SOFI): Ligger Love i luften? En debatt om könsneutrala förnamn. Tid: 18.15–19.45. Lokal: O. Eftersits
med enklare förtäring.
Torsdag 22 maj. (Börestam & Viberg): Andraspråkskollokvium. Gisela Håkansson, Lunds universitet: Svenska som
andraspråk och svenska som främmande språk – vad är likt och vad är olikt? Tid: 13.15–15.00. Lokal: 16-0043.
Torsdag 29 maj. (Heimir): Fornnordisterna. ”Sigurd Jorsalafar seglar in till Miklagård” och andra tavlor i
fornlitteraturen Tid: 16.15–18.00. Lokal: N.
UTANFÖR INSTITUTIONEN
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.
Torsdag 15 maj. EparIT lunchseminarium. Joakim Nivre, Institutionen för lingvistik och filologi: Datorbaserad
korpuslingvistik eller korpusbaserad datorlingvistik? Tid: 12.15–13.30. Lokal: 2-0022. Anmälan senast 12 maj till
Ingrid.Almqvist@lingfil.uu.se.
Onsdag 21 maj. Det tjugotredje Early North European Seminar (ENES) äger rum kl. 18.15. Drd Cecilia Ljung,
Stockholms universitet, talar om ämnet Mellan ornamentik och samhälle – runstenar och tidigkristna gravmonument
med fokus på Östergötland. Utgångspunkter i inledningen av ett forskningsprojekt. 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) om du vill vara med på festen.
KONFERENSER OCH KURSER
Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, bjuder in till FOT 2008 (Forum för Textforskning) 11–12 juni
2008. För information se http://spraakbanken.gu.se/ktext/FOT2008/. Anmälan av deltagande ska göras senast 15 maj
2008.
5th International Contrastive Linguistics Conference äger rum i Leuven, Belgien, 7–9 juli 2008. Anmälan av
deltagande ska göras senast 31 maj 2008, se www.arts.kuleuven.be/ICLC5/call.htm.
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.
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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

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

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.
STIPENDIER OCH ANSLAG
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
Institutet för språk och folkminnen söker en ny chef för Språkrådet. Sökande ska ha hög vetenskaplig kompetens inom
modern svenska, motsvarande docentnivå eller högre, och god överblick över det svenska språksamhället. Därtill är
förmåga att i tal och skrift framträda inför en bred allmänhet en viktig merit. Arbetet är förlagt till Stockholm.
Anställningsformen är ett tidsbegränsat förordnande på fyra år, med möjligheter till förlängning. Tillträde 1 december
2008 eller enligt överenskommelse. Ansökan, som ska omfatta ett personligt brev och cv, skickas senast 1 juni 2008
till personalhandläggare Maria Lundkvist, Box 135, 751 04 Uppsala, eller via e-post, maria.lundkvist@sofi.se. För
ytterligare information se www.sprakradet.se.
Växjö universitet och Institutionen för humaniora söker en doktorand i svenska språket (för annons se hemsidan
www.vxu.se/jobb/jobb.html?id=120526) samt två doktorander i svenska med didaktisk inriktning (för annons se
hemsidan www.vxu.se/jobb/jobb.html?id=120525). Ansökan ska göras på särskild blankett som kan laddas ned från
universitetets hemsida. Ansökan ska vara Växjö universitet tillhanda senast 12 maj.
NY LITTERATUR
Faroese. An Overview and Reference Grammar. Utg: Höskuldur Thráinsson m.fl. Tórshavn 2004. N.
Heilagra karla sögur. Red: Sverrir Tómasson, Bragi Halldórsson og Einar Sigurbjörnsson. Reykjavík 2007. N.
Sandels, Marianne: Autentiska kvinnor och gestaltning av kvinnan inom trubadurlyriken 1100–1350. (Runica et
Mediaevalia, Lectiones 8.) Stockholm 2008. O.

