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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 1 september. Staffan Nyström: Nystart för seminarieverksamheten ... och lite annat. Tid: 18.15–19.45. Lokal: 
O. Komplett program för namnseminariets verksamhet presenteras senare. 
Onsdag 10 september. Slutventilering av Helena Anderssons avhandlingsmanus. Opponent: Ulla Melander Marttala. 
Tid: 14.15–16.00. Lokal: N.  
Måndag 15 september. Jan Agertz, Jönköpings läns museum och Institutionen för nordiska språk: Dolda hydronymer i 
förleder till bebyggelsenamn och andra ortnamnsproblem i Jönköpings län. Tid: 18.15–19.45. Lokal: O. 
Onsdag 17 september. Presentation av projektet Originalversionen av Snorre Sturlassons Edda? Studier i Codex 
Upsaliensis. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. 
Torsdag 9 oktober. Prof. Charlotte Gooskens, Groningen: Asymmetrisk forståelse mellem de skandinaviske sprog. 
Tid: 14.15–16.00. Lokal meddelas senare. 

C/D-SEMINARIER 
Onsdag 27 augusti. Ventilering av följande uppsats i lokal N: 
13.15–14.00: Arvid Olsson: ”Östersjön är bräcklig som ett nykläckt abborryngel.” Språkhandlingar i en miljöinriktad 
föreningstidskrift. Opponent: Saga Holgersson.  

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Torsdag 11 september. (Williams): Runråd. Svante Fischer: Runor och genus. Älvesta i Botkyrka, Mälardalens äldsta 
kvinnograv med en runristad gravgåva. Tid: 15.15–16.45. Lokal: N. 
Torsdag 18 september. (Börestam & Viberg). Andraspråkskollokvier. Barbro Hagberg-Persson, Uppsala universitet: 
Hur kan ämnesprov i de tidiga skolåren pröva, stödja och utvärdera svas-elevernas utveckling mot målen i svenska och 
svenska som andraspråk? Tid: 13.15–15.00. Lokal: N. 

UNDERVISNING 
Hösten 2008 ges magisterkursen Nordisk filologi (7,5 hp) med Henrik Williams som lärare. Den kan även läsas som 
doktorandkurs. Första träffen är torsdag 11 september kl. 13.15 i lokal N. Anmälan till Henrik Williams, e-post 
Henrik.Williams@nordiska.uu.se. 

Under hösten ges kursen Gotiska (avancerad nivå) förutsatt att tillräckligt intresse finns. Kursen är planerad att 
börja måndag 3 november kl. 15.15 i sal O. Lärare är Svante Strandberg. Anmälan till institutionens studievägledare, 
e-post studievagledningen@nordiska.uu.se.  

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Tisdag 9 september (observera dagen!). Det tjugofjärde Early North European Seminar (ENES) äger rum kl. 18.15. 
Prof. Guðrún Nordal, Háskóli Íslands, talar om ämnet Skaldic verse: reliable witnesses from the pagan past or 
medieval political propaganda? Lokal: Upplandsmuseets hörsal. (Museet stänger 17.00. Insläpp till seminariet sker 
18.00–18.15.) Postseminarium. För vägbeskrivning och höstens hela ENES-program se hemsidan 
www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/enes. 

DOKTORANDER 
Hösten 2008 planerar Institutionen för nordiska språk att ge en kurs i kvantitativa metoder om 7,5 hp för doktorander 
vid språkvetenskapliga fakulteten. Kursen tar upp grundläggande statistiska begrepp och metoder, hela tiden med 
särskild inriktning mot språkvetenskapliga frågeställningar. Även praktiska övningar i datoranvändning ingår. Anmälan 
om deltagande görs till Björn Melander via e-postadressen Bjorn.Melander@nordiska.uu.se senast 12 september 2008. 
Kursen är planerad att ges vecka 40–51. 

KONFERENSER OCH KURSER  
Institutionen för kultur och kommunikation vid Linköpings universitet bjuder in till NordLing course and symposium 
on the Display of Affect in Talk-in-interaction 6–10 oktober 2008. Kursen, som ges dagarna innan symposiet, riktar sig 
till unga forskare och doktorander. Anmälan till kursen och/eller symposiet ska göras till Niklas Norén, e-post 
Niklas.Noren@liu.se, senast 21 september 2008.  
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Forskningsprojektet Avancerad andraspråksanvändning vid Centrum för tvåspråkighet och Stockholms universitet 
bjuder in till den internationella konferensen High-Level Proficiency in Second Language Use 23–25 oktober 2008. 
För ytterligare information och anmälan kontakta Margareta Skoglund Ålin, e-post 
Margareta.Skoglund.Alin@biling.su.se. 

2008 års ASLA konferens äger rum 7–8 november vid Stockholms universitet och den nybildade Institutionen för 
utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling (USOS). Temat för konferensen är Språk och 
lärande. Sista anmälningsdag för föredrag är 26 september och för deltagande 17 oktober 2008. För ytterligare 
information se hemsidan www.nordiska.su.se/asla/. 

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.  Abstract ska skickas in före 1 september 
2008 till konferensadministratör Eva Östlund-Stjärnegårdh via e-postadressen Eva.Ostlund-
Stjarnegardh@nordiska.uu.se. Samma datum gäller för anmälan av deltagande. Anmälan ska göras via konferensens 
hemsida www.educ.umu.se/forskning/smdi/.  

Nordisk förening för litteraturforskning (NorLit) bjuder in till konferensen Codex and Code: Aesthetics, Language 
and Politics in an Age of Digital Media 6–9 augusti 2009 i Stockholm. Konferensen riktar sig till såväl litteraturvetare 
som forskare inom språkvetenskap, estetik, medie- och kommunikationsvetenskap, film, teater, filosofi samt andra 
närliggande ämnen. Abstract (max 1500 tecken) ska skickas in senast 15 december 2008 och anmälan sker 1 mars–30 
juni 2009. För ytterligare information se hemsidan www.norlit.org. 

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Uppsala universitet utlyser en tjänst som vetenskaplig ledare för SALT (Forum for Advanced Studies in Arts, 
Languages and Theology, se www.salt.engelskaparken.uu.se). Uppdraget är om 50–75% och tillträde sker 1 januari 
2009. I uppdraget ingår att leda och samordna SALTs verksamhet, ha övergripande budgetansvar samt ansvara för att 
säkra externfinansiering för delar av SALTs verksamhet. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom Historisk-
filosofisk, Teologisk eller Språkvetenskaplig fakultet, ha dokumenterad erfarenhet av forskningsadministration samt 
erfarenhet av projektledning. Upplysningar lämnas av Gunnel Cederlöf, e-post Gunnel.Cederlof@hist.uu.se. Ansökan 
ska vara SALT tillhanda senast 2 september 2008. Adress: SALT, Engelska parken, Box 527, 751 20 Uppsala.  

Uppsala universitet ledigkungör en anställning som forskare (post doc.) i nordiska språk vid Institutionen för 
nordiska språk. Anställningen är tidsbegränsad (högst 1 år) med tillträde snarast. Arbetsuppgifterna består av egen 
forskning kring dateringen av språkförändringar i den yngre fornsvenskan, särskilt upplösningen av adjektivens 
kasusböjning, samt aktivt deltagande i institutionens forskningsmiljö. Vid tillsättningen kommer sökande som avlagt 
doktorsexamen med disputation tidigast 1 januari 2005 att beaktas i första hand. Hela annonsen kan läsas på hemsidan 
www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/1751forsk.html och ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av 
professor Henrik Williams, Henrik.Williams@nordiska.uu.se, tel. 018-471 1275. Ansökan senast 5 september 2008.  

Stockholms universitet och Institutionen för nordiska språk utlyser en tjänst som universitetslektor i svenska 
språket med sista ansökningsdag 30 september 2008. Arbetsuppgifterna omfattar i första hand undervisning inom 
grundutbildning i svenska och/eller svenska som andraspråk, undervisning inom lärarutbildning i svenska samt 
forskning. Såväl personer med meriter från svenska språket som svenska som andraspråk samt med erfarenhet av 
lärarutbildning och av undervisning i ungdomsskolan uppmuntras att söka. Annonsen kan läsas på www.su.se och 
ytterligare upplysningar lämnas av prefekten, professor Hans Strand, 08-16 3981, e-post Hans.Strand@nordiska.su.se. 
Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningarna på hemsidan www.su.se/nyanstallning. 

Stockholms universitet och Institutionen för nordiska språk utlyser en tjänst som professor i nordiska språk med 
sista ansökningsdag 30 september 2008. I anställningen ingår att bedriva egen forskning samt att handleda och 
undervisa studenter inom utbildningen på forskarnivå och avancerad nivå. Egen forskning om modernt språkbruk är 
särskilt meriterande för tjänsten. Annonsen kan läsas på www.su.se och ytterligare upplysningar lämnas av prefekten, 
professor Hans Strand, 08-16 3981, e-post Hans.Strand@nordiska.su.se. Ansökan ska vara utformad i enlighet med 
anvisningarna på hemsidan www.su.se/nyanstallning. 

NY LITTERATUR 
Bliss, Jane: Naming & Namelessness in Medieval Romance. (Studies in Medieval Romance 7.) Cambridge 2008. O. 
Ernby, Birgitta: Norstedts etymologiska ordbok. Stockholm 2008. O. 
Györffy, Erzsébet: Similarities and dissimilarities between Swedish and Hungarian hydronyms. (Namn och samhälle 

22.) Uppsala 2008. O. 
Namn frå by og bø. Veneskrift til Tom Schmidt på 60-årsdagen 26 juni 2008. Red. Margit Harsson og Terje Larsen. 

Oslo 2008. O. 
Normer, strukturer og ferdigheter. Bidrag til nordisk språkvitenskap. Festskrift til Kjell Ivar Vannebo på 70-årsdagen 

18 juli 2008. Red. Svein Lie & Geirr Wiggen. Oslo 2008. O. 
Valtonen, Irmeli: The North in the Old English Orosius. A Geographical Narrative in Context. (Mémoires de la Société 

Néophilologique de Helsinki LXXIII.) Helsinki 2008. O. 
Zur Bedeutung der Namenkunde für die Romanistik. Hrsg. Wolfgang Dahmen, Günter Holtus, Johannes Kramer, 

Michael Metzeltin, Wolfgang Schweickard & Otto Winkelmann. (Tübinger Beiträge zur Linguistik 512.) 
Tübingen 2008. O. 

15 kääntämisentutkimuksen päivät Oulussa 12.12.2006. Toimittanut: Irma Sorvali. (Studia humaniora Ouluensia 4.) 
Oulu 2007. O. 
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