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HÖGRE SEMINARIER
Måndag 21 mars. Per Ambrosiani, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet: Pogostnamn (’sockennamn’) i
Ingermanland på 1500- och 1600-talet. OBS! Postseminarium. Tid: 15.15–16.45. Lokal: O.
Onsdag 23 mars. Michael Schulte, Høgskulen i Volda: Ut på villmarka eller i Seips og Indrebøs fotspor? Om å skrive
en ny norsk språkhistorie. Tid: 14.15–16. Lokal: N.
Onsdag 30 mars. David Håkansson: Språkarter i konkurrens? Om syntaktisk variation i nysvenska. Tid: 14.15–16.
Lokal: N.
Onsdag 6 april. Professor Catrin Norrby, Stockholms universitet: Tilltal i pluricentriska språk. Exemplet svenska (och
tyska). Rapport från ett australiskt forskningsprojekt. Tid: 14.15-16.00. Lokal: N.
Måndag 11 april. Lennart Ryman, Namnarkivet i Uppsala: Mäns namnfraser i Stockholm 1483–1492. En översikt
med utvikningar. Tid: 15.15–16.45. Lokal: O.
Tisdag 12 april. Professor emer. Lars Wollin, Åbo Akademi: 1600-talet tur och retur. Nordistikens dubbla födelse. Ett
samarrangemang med Adolf Noreen-sällskapet. Efter föredraget sexa i Nordiska språks personalrum 16-2035
(förhandsanmälan till carin.ostman@nordiska.uu.se senast 8 april kl. 13). Tid: 19.15. Lokal: Eng7-0042 (Obs! dag,
tid och lokal).
Onsdag 13 april. Carita Holm och Henrik Williams: Bonde söker par? Och andra (möjliga) HBTQ-runtexter. Tid:
14.15–16.00. Lokal: N.
ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER
Tisdag 5 april. (Shidrokh Namei): Kollokvieserie om första- och andraspråksinlärning. Ute Bohnacker (Institutionen för lingvistik
och filologi, Uppsala universitet): Varför låter det inte svenskt? Avancerade tyskspråkiga inlärare skriver och talar på svenska. Tid:
13.15–15. Lokal: N.
Torsdag 7 april. Fornnordisterna: Michael Schulte, professor i nordisk språkvetenskap vid Högskolan i Volda,
föreläser om "Kenning og kognition. Skaldediktning i et kognitivt perspektiv". Tid: 14.15–16. Lokal: N.
DISPUTATIONER
Fredag 29 april. Emilia Aldrin disputerar på avhandlingen Namnval som social handling. Val av förnamn och samtal om förnamn
bland föräldrar i Göteborg 2007–2009. Fakultetsopponent är docent Terhi Ainiala, Forskningscentralen för de inhemska språken
(FOCIS), Helsingfors. Tid: kl. 10.15. Lokal: Ihresalen.
INOM INSTITUTIONEN
7–8 juni. Institutionsresa till Hälsingland. Mer information kommer i senare nummer av UPP-NOS.
UTANFÖR INSTITUTIONEN
Tisdag 29 mars. Sällskapet för svensk dialektologi håller årsmöte. Elisabet Larsson presenterar Malungsordboken och
Inger Döhl berättar om Malungsmål i Amerika. Enkel sexa. Alla intresserade är hjärtligt välkomna! Tid: kl. 18.15.
Lokal: N.
Onsdag 30 mars. Svenska fornskriftsällskapet håller årsmöte. Efter årsmötesförhandlingarna: Ulrika Djärv och Inger Larsson
presenterar projektet Fornsvensk bibliografi och Zeth Alvered och Henrik Williams berättar om utgivningen av Kalmar
systraklosters räkenskapsbok. Därefter supé, anmälan till sekr. tel. 018-51 28 18. Alla intresserade är välkomna. Tid: 17.00–18.30.
Lokal: O.
Torsdag 31 mars. Ortnamnssällskapet i Uppsala håller årsmöte. Föredrag av Dr art. Berit Sandnes, Lund: Skånska
ortnamn med nordiska ögon. Efter sammanträdet buffé till ett av sällskapet subventionerat pris (100 kr per person).
Anmälan till buffén görs per telefon (018-65 21 60) senast 28 mars (före kl. 15.00). Nya medlemmar kan vinna inträde
i sällskapet. Även personer som inte är medlemmar av Ortnamnssällskapet är välkomna. Tid: kl. 18.00 (precis). Lokal:
Uppsala arkivcentrums föreläsningssal, von Kraemers allé 19.
Onsdag 6 april. Det fyrtiosjunde Early North European Seminar (ENES). Halvdagsseminarium om Gamla Uppsala.
Förhandsanmälan till Per.Vikstrand@sofi.se eller Olof.Sundqvist@hig.se senast den 31 mars. För program och övriga
upplysningar, se www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/enes. Tid: 12.15–17.45. Lokal: Uppsala arkivcentrums
föreläsningssal, von Kraemers allé 19.
N & S:

O:

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

Tisdag 12 april. Adolf Noreen-sällskapet håller årsmöte. Efter årsmötesförhandlingarna föredrag av professor emer.
Lars Wollin, Åbo Akademi: 1600-talet tur och retur. Nordistikens dubbla födelse. Efter föredraget sexa till
självkostnadspris i Nordiska språks personalrum 16-2035 (förhandsanmälan till carin.ostman@nordiska.uu.se senast 8
april kl. 13). Alla varmt välkomna! Tid: kl. 18.30. Lokal: Eng7-0042.
KONFERENSER OCH KURSER
Den åttonde internationella PLAIN-konferensen äger rum 9–11 juni 2011 i Stockholm. PLAIN är en internationell
klarspråkskonferens som vänder sig till dem som arbetar med språkvård och kommunikation. Programmet kommer att innehålla
föreläsningar, seminarier och diskussioner runt årets tema som är: Etablera ramarna för klarspråk. Anmälan om föredrag ska göras
senast 31 mars. Anmälningsavgiften är 4 250 kronor fram till och med 31 mars och därefter 4 950 kronor. För vidare information
och anmälan, se konferenshemsidan på: www.plain2011.com
LOT Summer School in Linguistics hålls i Leuven, Belgien den 13–24 juni 2011. 18 kurser inom olika områden och nivåer
erbjuds, fördelade över två veckor. Exempel på ämnen är: Sociolinguistics, Historical Linguistics, Language & Literature, Syntax,
Philogenetics, Typology, Language Use, Phonology/Phonetics och Bilingualism. Kurserna kan vara poänggivande. Avgiften är
175 EURO för en vecka och 300 EURO för två veckor. Utöver undervisning kommer det finnas möjlighet att delta i ett flertal
aktiviteter. Registreringsformulär och annan praktisk information kommer att finnas på http://wwwling.arts.kuleuven.be/lotschool/
från och med mars 2011. För vidare information går det också bra att mejla till: lotschool@arts.kuleuven.be
The 5th HiSoN (Historical Sociolinguistics Network) summer school in Historical Sociolinguistics äger rum 20–27 augusti
2011 på den grekiska ön Lesbos. Avgiften är £419 (om anmälan görs före 1 maj) och inkluderar utöver undervisning kost, logi
och en exkursion. Varje deltagare får möjlighet att presentera sin egen forskning. Mer information och registreringsformulär finns
på: www.bris.ac.uk/german/hison/summerschool2011.
Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet och Svenska institutet arrangerar konferensen Med
svenska språket som redskap för akademiska studier – hur möter högskolan internationella studenters behov? den 23–
24 september 2011. Konferensen riktar sig till lärare som undervisar i svenska som främmande språk/svenska som
andraspråk vid universitet och högskolor både i och utanför Sverige, forskare, internationella samordnare vid
universitet och högskolor, beslutsfattare och berörda myndigheter samt andra intresserade. Anmälan öppnar i början
av april. Presentationer kan anmälas till och med den 30 april. Konferensavgiften är 1 500 SEK (exkl. moms) till och
med
15
maj.
Därefter
2
000
SEK
(exkl.
moms).
För
vidare
information
se:
www.nordiska.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=15377
STIPENDIER OCH ANSLAG
Svenska Akademien utlyser ett anslag på 120 000 kronor för år 2011 ur Fonden för forskning i modern svenska och för
svensk språkvård. Ansökan kan exempelvis gälla något av följande områden: Förändring i samtida svenskt språkbruk,
Språkvård i ett mångspråkigt Sverige, Förhållandet mellan engelska och svenska inom olika samhällsområden, Svenska
språket i IT-samhället eller Språkvård och svenska i skolan. Intresseanmälan med en presentation av projektet ska vara
inkommen
senast
21
mars
2011.
För
vidare
information,
se
www.svenskaakademien.se/web/Anslag_for_forskning_i_modern_svenska_3.aspx
LEDIGA ANSTÄLLNINGAR
Uppsala universitet ledigkungör ett vikariat som universitetsadjunkt i nordiska språk, särskilt norska, vid Institutionen för nordiska
språk. Tillträde sker i augusti 2011. I anställningen ingår undervisning i norskt språk och litteratur samt om norska
samhällsförhållanden. Även undervisning i andra delar av ämnet nordiska språk ingår, beroende på den sökandes kvalifikationer.
Dessutom ingår medverkan i undervisningsplanering och pedagogiskt utvecklingsarbete, examination, handledning, egen
forskning och eventuellt administrativa uppgifter. Vikariatet avser i första hand ett år med möjlighet till förlängning. För detta
vikariat krävs grundläggande examen i nordiska språk eller norska med språklig eller filologisk inriktning, samt norska som
modersmål – eller motsvarande kompetens. Utbildning på forskarnivå i nordiska språk eller norska är meriterande. Upplysningar
om anställningen lämnas av prefekt Staffan Fridell, tel. 018-471 1273. Sista dag för ansökan är den 11 april 2011. För vidare
information, se utlysningen på: www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/173uniadj.html
Uppsala universitet ledigförklarar en anställning som universitetsadjunkt i svenska språket vid Institutionen för nordiska språk,
Språkverkstaden, med start 1 september 2011. Anställningen är särskilt inriktad mot studenter med läs- och skrivsvårigheter. I
tjänsten ingår bland annat arbete som lärare och handledare vid Språkverkstaden, planering, administration och utveckling av
verksamheten, framställning av informationsmaterial, kontakter med institutioner och andra enheter inom universitetet samt eget
forsknings- och utvecklingsarbete. Sökande bör ha akademisk examen inom ämnet svenska/nordiska språk eller svenska som
andraspråk och erfarenhet av undervisning inom universitet eller högskola, särskilt muntlig och skriftlig framställning i olika genrer
på akademisk nivå, samt handledning av uppsatser och examensarbeten. Kunskaper om läs- och skrivsvårigheter samt pedagogisk
erfarenhet relaterad till läs- och skrivsvårigheter är en stark merit för anställningen. Senaste dag för ansökan är 11 april 2011.
Upplysningar om anställningen lämnas av Sonja Entzenberg, tfn 018-471 6871. Se också utlysningen för vidare information:
www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/354adju.html
NY LITTERATUR
Constructing Identity in Interpersonal Communication. Ed. by Minna Palander-Collin, Hartmut Lenk, Minna Nevala, Päivi
Sihvonen & Marjo Vesalainen. Helsinki 2010. (Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki. Tome 81.) O.
Det medeltida Sverige. 1, Uppland. 9, Fjädrundaland: Trögd. Av Sigurd Rahmqvist. Uppsala 2010. O.
Elmevik, Lennart: Från rabbal till Yggdrasill. Valda uppsatser av Lennart Elmevik återutgivna till hans 75-årsdag 2 februari 2011.
Med hans bibliografi 1962-2010. (Meddelanden från Sällskapet för svensk dialektologi 2.) Uppsala 2011. O.
Faria, Pablo Wiking: Kartor över Halland 1482-1718. Varberg 2010. O.
Karlskoga bergslag 2009, årgång 50. Karlskoga 2009. O.
Karlskoga bergslag 2010, årgång 51. Karlskoga 2010. O.

