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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 28 april: Andreas Nord: Att göra klarspråk. Om språkgranskning av myndighetstexter. Enkelt postseminarium. 
Förhandsanmäl dig gärna senast 26 april till andreas.nord@nordiska.uu.se. I anslutning till seminariet förrättas val till 
Forskningsnämnden för svenska språket. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. 
Måndag 3 maj. Åke Engsheden, Inst. för arkeologi och antik historia: På resa bland ortnamn i Nildeltat. Fornegyptiska 
namn i dag. Tid: 15.15–16.45. Lokal: O. 
Tisdag 12 maj. Dr. Jo Angouri, Senior Lecturer, University of the West of England, Bristol: Constructing professional 
identities in decision making meeting talk. Tid: 14.15−16.00. Lokal: N. 
Onsdag 19 maj. Hedda Söderlundh: Svenska och engelska i högskoleundervisningen. Språkval och lokala  
normer i två svenska utbildningsmiljöer. Slutseminarium. Opponent: Catharina Nyström Höög. (Manus finns utlagt i 
nyhetshyllan i institutionens personalrum fr.o.m. 1 maj.) Postseminarium. Anmälan till postseminariet görs till 
Hedda, på e-post hedda.soderlundh@nordiska.uu.se, senast 18 maj. Tid: 14.15−17.00. Lokal: 16-2044. 
Måndag 24 april. Märit Frändén: Slutventilering av avhandlingsmanus om släktnamnsskick hos svenska samer. Opponent: 
Katharina Leibring. (Manus finns utlagt i nyhetshyllan i institutionens personalrum och i biblioteket på Seminariet för 
nordisk namnforskning fr.o.m. 10 maj. Den som vill ha manus i elektronisk form kan kontakta Märit på adressen 
marit.franden@nordiska.uu.se.) Postseminarium. Tid: 14.15−17.00. Lokal: Hörsalen på Arkivcentrum. Obs! Lokal och tid. 
Tisdag 25 maj. Silvia Hufnagel: De yngre håndskrifter af Sörla saga sterka. (Samarrangemang med 
Litteraturvetenskapliga institutionen.) Postseminarium. Tid: 15.15–17.00. Lokal: N. 
Onsdag 26 maj. Erik Falk: Verbala konflikter i 1600-talets tudelade Uppsala. Resultat från en historisk diskursanalys.  
Tid: 14.15−16. Lokal: N. 

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Torsdag 6 maj. (Williams): Runråd. Anders Andréns föredrag är inställt. 
Tisdag 18 maj. (Williams): Runråd. Adam Hjortén: Exhibiting a controversial runestone: The Kensington 
phenomenon. Tid: 16.15–17.45. Lokal: N. 

DISPUTATIONER 
Lördag 22 maj. Marco Bianchi disputerar på avhandlingen Runor som resurs. Vikingatida skriftkultur i Uppland och 
Södermanland. Fakultetsopponent är Førsteamanuensis Terje Spurkland, Oslo. Tid: kl. 10.15. Lokal: Sal IX, 
Universitetshuset. 
Lördag 29 maj. Lena Wenner disputerar på avhandlingen När lögnare blir lugnare. En sociofonetisk studie av 
sammanfallet mellan kort ö och kort u i uppländskan. Fakultetsopponent är professor Jan-Ola Östman, Helsingfors. 
Tid: kl 13.15. Lokal: Ihresalen. 

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Onsdag 5 maj. Fakultetsgemensam föreläsning av Jan Eliasson: Ordet och språket i diplomati och konfliktlösning. Tid: 
11.15−12.45. Lokal: Geijersalen. 
Onsdag 5 maj. Det fyrtioförsta Early North European Seminar (ENES). Fil. dr Bo Eriksson, Stockholms universitet: 
Farlig blandning − om monster och det monstruösa i medeltida bestiarier. 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.  
Onsdag 26 maj. Det fyrtioandra Early North European Seminar (ENES). Professor Anders Andrén, Stockholms 
universitet: Gotlands tidiga bildstenarna och solkulten. 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.  

DOKTORANDER 
Doktorandföreningens årsmöte kommer att hållas tisdag 25 maj klockan 16.00. Dagordning kommer att finnas på 
föreningens hemsida senast tre veckor innan mötet. Lokal meddelas senare. 
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KONFERENSER OCH KURSER 
Konferensen OFTI 28 hålls i Linköping, 16−17 september. Temat är lärande och interaktion i samtal men alla föredrag 
inom området tal och interaktion välkomnas. Information om konferensen kommer fortlöpande att uppdateras på 
www.liu.se/ikk/ffu/ske/ofti-28?l=sv. Deltagaranmälan görs senast 30 augusti och därefter skickas eventuellt abstract in 
senast 6 september. Vid frågor, kontakta Ali Reza Majlesi på e-post ali.reza.majlesi@liu.se. 

Svenska Akademiens ordboksredaktion, Nordiska föreningen för lexikografi (NFL) och Språkrådet i Norge bjuder in 
till den 11:e Konferensen om lexikografi i Norden. Konferensen äger rum 24–27 maj 2011 i Lund. Målet med programmet 
är att ge en så bred bild som möjligt av den nordiska lexikografin. Alla föredrag med anknytning till lexikografi är 
välkomna. Utöver sektionsföredrag finns också möjlighet att presentera posters eller nyutkommen litteratur. 
Konferensavgiften är 1200 kronor för medlemmar i NFL och 1400 för icke-medlemmar, om man anmäler sig senast 1 
februari 2011. Därefter är avgiften 1400 respektive 1600 kronor. I avgiften ingår kaffe, utflykt och konferensmiddag. Sista 
dag för anmälan av föredrag, poster m.m. är 1 september 2010. Mer information om konferensen finns på NFL:s hemsida, 
www.nordisk-sprakrad.no/nfl.htm. Frågor angående konferensen besvaras av Anki Mattisson, Birgit Eaker, Jon Helgason 
och Eva Larson, samtliga med epostadressen: namn.namn@svenskaakademien.se. 

The 12th International Pragmatics Conference hålls i Manchester, 3– 8 juli 2011. Temat för konferensen är 
Pragmatics and its interfaces, men föredrag inom alla inriktningar av forskningsfältet är välkomna. Abstract  för 
individuella föredrag eller posters ska skickas in senast 29 oktober 2010.  För mer information, se 
http://ipra.ua.ac.be/main.aspx?c=.CONFERENCE12&n=1398, där man också anmäler sig till konferensen. Vid 
anmälan senast 30 januari 2011 är anmälningsavgiften 290 euro för medlemmar i IPRA och 330 euro för icke-
medlemmar (det finns även rabatterat pris för bl.a. studenter). I konferensavgiften ingår även fika samt vissa luncher. 

STIPENDIER OCH ANSLAG 
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur erbjuder doktorander och yngre disputerade forskare vid 
svenska universitet möjlighet att söka bidrag ur Vidar Reinhammars fond för svensk dialektforskning, för deltagande i 
Den nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18–20 augusti. Bidrag kan gå till att täcka kostnader för 
konferensavgift, resa och logi i samband med deltagandet. Ansökan och en kostnadsberökning ska vara Akademien 
tillhanda senast 15 maj på adressen Klostergatan 2, 753 21 Uppsala. 

Wahlgrenska stiftelsen utlyser ett antal stipendier om vardera 75 000 kronor till forskare som studerar massmedier 
eller datormedier av olika slag. Ansökan ska vara stiftelsen till handa senast 21 maj. För mer information, se 
http://wahlgrenska.stiftelsen.sydsvenskan.se.  

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet söker en universitetslektor i svenska, med 
tillträde 1 augusti. Anställningen har tyngdpunkt på undervisning, främst för grundexamen i ämnet nordiska språk. 
Universitetslektorn ska också bedriva självständig vetenskaplig forskning, granska och handleda uppsatser och 
avhandlingar samt sköta administrativa och andra uppgifter efter överenskommelse. Ansökan ska vara inkommen senast 
12 maj kl. 15.45.  För mer information, se http://www.helsinki.fi/rekrytering/index.html?id=12824. Upplysningar lämnas 
också av professor Jan Lindström, på e-post jan.k.lindstrom@helsinki.fi eller på tfn 00358 -9 191 230 07. 

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond utlyser tio anställningar för forskare i levande språk. Anställningarna 
omfattar två års heltidsanställning. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen efter 1 januari 2005. Anställningarna 
beräknas kunna tillträdas omkring 1 januari 2011. Ansökan ska skickas till sprak@rj.se senast 26 maj klockan 16.00. 
För mer information, se www.rj.se/1/1015/var/newsID/288, eller kontakta Maria Wikse på e-post maria.wikse@rj.se, 
eller på tfn 08-5062 6410. 

Uppsala universitet ledigkungör en anställning som professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik, 
vid institutionen för nordiska språk. Anställningen omfattar svenska språket med inriktning mot sociolingvistik i vid 
bemärkelse: variationslingvistik, interaktionell lingvistik, språkkontakt samt språkpolitik och språkplanering. I tjänsten 
ingår bl.a. övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet, undervisning och 
handledning samt egen forskning. Vid tillsättningen kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk 
skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. För mer information om 
anställningen, behörighetskrav och bedömningsgrunder samt om hur ansökan ska utformas, se utlysningen på 
http://www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/736prof.html. Upplysningar om anställningen lämnas också av prefekt 
Staffan Fridell på tfn 018-471 12 73. Sista ansökningsdag är 31 maj. 

NY LITTERATUR 
Skogsfinska släktnamn i Skandinavien. Red.: Gabriel Bladh, Jan Myhrvold och Niclas Persson.(Karlstad University 

Studies 2009:58.) Karlstad 2009. O. 
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