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HÖGRE SEMINARIER
Onsdag 23 september. Mathias Strandberg: De sammansatta ordens accentuering i skånemål. En första rapport från
avhandlingsarbetet. Tid: 14.15−16.00. Lokal: N.
Måndag 28 september. Per Vikstrand, SOFI: Finns det namn på -by från äldre järnåldern? En diskussion av kronologi och
betydelseutveckling utifrån projektet Ortnamnskronologi och den nya bebyggelsearkeologin. Tid: 15.15−16.45. Lokal: O.
Onsdag 30 september. Boglárka Straszer, doktorand vid Institutionen för moderna språk: Presentation av ett avhandlingsprojekt
om språkval och identitet hos andragenerationens ungrare i Sverige och Finland. Tid: 14.15−16.00. Lokal: N.
Måndag 12 oktober. Lennart Ryman, SOFI: Yngre fornsvensk binamnsbildning ur stockholmsperspektiv. Tid:
15.15−16.45. Lokal: O.
DOCENTFÖRELÄSNING
Tisdag 29 september. Görel Bergman-Claeson föreläser för docentur i nordiska språk. Ämne meddelas senare. Tid: kl.
10.15. Lokal: 16-2043.
ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER
Onsdag 23 september. (Williams): Runråd. Irene Garcia Losquino: Traces of West Germanic in the older runic
inscriptions. Tid: 16.15–17.45. Lokal: N.
Torsdag 1 oktober. (Heimir): Fornnordisterna. Ämne: Hárbarðsljóð. Stroferna 1–18 kommenteras och översätts.
Heimir Pálsson och Henrik Williams inleder. Tid: kl. 14.15. Lokal: N.
UNDERVISNING
C-kursen i runologi (7,5 hp) startar fredag 25 september kl. 10.15 i lokal N. Lärare: Staffan Fridell. Kursen går på
halvfart i två månader och kan även läsas på avancerad nivå eller som doktorandkurs. Anmälan till
staffan.fridell@nordiska.uu.se.
UTANFÖR INSTITUTIONEN
Onsdag 23 september. Det trettiofemte Early North European Seminar (ENES). Fil. dr Pia Melin, Stockholms
universitet: Fåfängans förgänglighet: Allegorin som livs- och lärospegel hos Albertus Pictor. Visning av utställningen
Minns mig Albertus i Upplandsmuseets takhall. 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
www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/enes.
Lördag 3 oktober. Seminariet för nordisk namnforskning anordnar tillsammans med Institutet för språk och
folkminnen samt Landsarkivet i Uppsala ett heldagsseminarium med anledning av märkesåret 1809–2009. Rubrik: Hur
svenskt är Finland − hur finskt är Sverige? Sverige och Finland – språk och samhälle förr och nu. Tid: 9.30–15.00.
Plats: Sal C, Uppsala konsert & kongress. Fri entré. För detaljerat program, se www.nordiska.uu.se/snn.
Tisdag 6 oktober. Centrum för multietnisk forskning arrangerar ett seminarium för att uppmärksamma märkesåret
1809−2009. Seminariet kommer att ha två talare: professor Marika Tandefelt, Helsingfors handelshögskola: När
svenskan i Finland blev finlandssvenska, och professor Jarmo Lainio, Mälardalens högskola/Stockholms universitet:
Från svinalängornas skulor till Strasbourgs allmosor – finskans vandring från fabriksgolvet i Sverige till finrummen i
Strasbourg. Tid: 16.15–18.00. Lokal: 2-1077.
Fredag 20 november. Svenska litteratursällskapet i Finland och Kungl. Gustav Adolfs Akademien i Sverige
arrangerar ett seminarium om stadsspråk med föredragshållare både från Finland och från Sverige. Seminariet äger rum
kl. 9.30−16.15 på Svenska litteratursällskapet, Riddaregatan 5 i Helsingfors och är öppet för studenter, lärare och
forskare. Seminariet är kostnadsfritt men antalet deltagare är begränsat. Anmälan görs senast 9 november till
charlotta.pettersson@sls.fi. Seminariedeltagare bjuds på lunch och fika.
KONFERENSER OCH KURSER
Vid universitetet i Luxemburg hålls konferensen Professionalising Multilingualism in Higher Education – developing
plurilingual individuals and multilingual institutions, 4–6 februari 2010. Tiden för inlämning av abstract har förlängts och
sista inlämningsdag är nu 30 september. För mer information om konferensen och om hur abstract ska utformas, se
www.multilingualuniversities.net, där det också går att anmäla sig till konferensen.
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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

Konferensen New Challenges for Multilingualism in Europe äger rum i Dubrovnik 11−15 april 2010. Sista dag att
lämna in abstract är 1 oktober. Deltagaravgiften är 230 euro om man anmäler sig före 31 december, därefter 300 euro.
Rabatterat pris för studenter. Antalet deltagare är begränsat till 300 och först till kvarn gäller. Mer information finns på
konferensens hemsida, www.amiando.com/lineeconference.html.
Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk
folkkultur inbjuder till konferensen Svenska språkets historia 11. Konferensen hålls i Uppsala 23–24 april 2010 och
har temat Teorier och metoder inom språkhistorien. Slutdatum för anmälan av föredrag och insändande av abstract är 1
november 2009. Deltagaranmälan görs senast 1 februari 2010. Konferensavgiften är 1000 kronor och inkluderar
middag, lunch och konferensvolym. Se www.nordiska.uu.se/konferens/ssh11 för mer information.
I Oslo hålls the Seventh International Symposium on Runes and Runic Inscriptions, 10–15 augusti 2010. Temat
för konferensen är Runes in Context. Anmälningsavgiften är 1000 NOK inklusive bankett (600 NOK för studenter) om
man anmäler sig senast 1 maj 2010. Sista dag för att lämna in abstract till konferensen är 15 januari 2010. Se
www.khm.uio.no/runenews för mer information om programmet, anmälan och inlämning av abstract.
STIPENDIER OCH ANSLAG
Stiftelsen Lars Hiertas minne delar årligen ut omkring 6 miljoner kronor till vetenskapliga ändamål, vanligen fördelade
på anslag i storleksordningen 5000−50 000 kronor. Stiftelsen tar emot ansökningar från enskilda forskare till projekt
inom alla ämnesområden. Ansökan görs på www.larshiertasminne.se/, senast 1 oktober klockan 16.00.
LEDIGA ANSTÄLLNINGAR
Lunds universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor i svenska språket med didaktisk inriktning, med
tillträde 1 augusti 2010. För information om behörighetskrav och om utformning av ansökan, se utlysningen på
www.ht.lu.se/o.o.i.s/11294. Ansökan ska vara inkommen senast 23 september.
Göteborgs universitet utlyser en doktorandplats i nordiska språk, vid humanistiska fakulteten. Sista dag för ansökan är
24 september. Ansökningsblankett och mer information finns på www.gu.se/omuniversitetet/ledigaanstallningar.
Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet utlyser tre doktorandplatser med tillträde 1 januari 2010.
Ansökan ska vara inkommen senast 28 september. För ansökningsblankett och mer information, se utlysningen på
www.personalavd.uu.se/ledigaplatser.
Lunds universitet ledigförklarar två anställningar som universitetsadjunkt i svenska som främmande språk med
placering tills vidare vid Språk- och litteraturcentrum. Den ena anställningen omfattar 100 % och den andra omfattar
75 %. Tillträde snarast. Sista dag för ansökan är 9 oktober. För mer information se utlysningen på
www.lu.se/o.o.i.s?id=542&lediga=visa&katID=2.
Riksbankens Jubileumsfond startar Flexit, ett nytt postdoktoralt program för att sprida forskning och forskare
utanför akademin. Inom programmet finns fem anställningar på fem olika företag, för sökande som avlagt
doktorsexamen inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne för upp till cirka fem år sedan. Sista
ansökningsdag är 21 oktober 2009 klockan 16.00. För mer information se www.rj.se/svenska/1023/var/newsID/217.
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