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HÖGRE SEMINARIER
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.
Onsdag 20 april. Erik Falk: Slutventilering av avhandlingen Verbala förolämpningar i 1630-talets Uppsala. En
historisk talaktsanalys. Opponent: FD Marie Sörlin, Umeå. Preliminärt manus kommer att finnas dels i nyhetshyllan i
personalrummet, dels i bokhyllan på plan 0. Postseminarium. Tid: 14.15-17. Lokal: N.
Onsdag 27 april. Universitetslektor Anders Björkvall, Stockholms universitet: Text, resurs och artefakt: om några av
multimodalitetsforskningens utmaningar och möjligheter. Tid: 14.15-16.00. Lokal: N.
ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER
Måndag 4 april. (Bianchi & Williams): Runråd. Jean Soulat: Merovingian Period Runes along the Channel coasts of
France and England. Tid: 16.15–17.45. Lokal: N.
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.
Måndag 11 april. Grammatikkollokvium. Andra mötet i vår nystartade kollokvieserie. David Håkansson refererar
Steffen Höders avhandling Sprachausbau im Sprachkontakt. Syntaktischer Wandel im Altschwedischen. Tid. 15.15–
17. 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.
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.
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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.
Torsdag 7 april. Språkvårdssamfundet håller årsmöte. Linus Tunström, Chef för Uppsala Stadsteater, talar om teatern
och språket under rubriken På de tiljor som föreställer världen. Plockmat och dryck efter föredraget. Alla är välkomna!
Tid: 19.00. Plats: Ihresalen.
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
Språkrådsdagen, en årligen återkommande heldagskonferens om språken i Sverige, äger rum den 12 maj. Ledande
språkvårdare och språkvetare presenterar nyheter i språkpolitiken och ny forskning om dagens svenska. I slutet av
dagen delas två språkvårdspriser ut: Erik Wellanders pris för språkvårdsforskning och Klarspråkskristallen för bästa
och klaraste myndighetspråk. Att delta kostar 1 800 kr (studentpris: 500 kr) och anmälan görs senast 20 april via
anmälningsformulär på www.sprakradet.se/3831 eller (i andra hand) på tfn 0708-96 67 75 eller e-post:
anmalan@sprakradet.se. För mer information och hela programmet, se www.sprakradet.se/2118#item105800
Includes andra nationella konferens Breddad rekrytering – och sen då? äger rum vid Malmö högskola 11 – 12 maj
2011. Fokus är på pedagogiska frågor och det som händer under högskoletiden. Sista dag för anmälan av föredrag har
passerat, men anmälan att delta på konferensen kan göras fram till och med den 15 april. Mer information finns på
www.mah.se/include
Det fjärde heldagsrunrådet äger rum fredag 13 maj. Tema: Sigtuna med omnejd. Tid: 10.00–18.00. Lokal: N. För
anmälan se: www.runforum.nordiska.uu.se/runrad/
2011 års OFTI 29 kommer att äga rum vid Mälardalens högskola på campus Eskilstuna den 15–16 september. Alla
föredrag om tal och interaktion inom olika typer av forskning relaterade till talspråk och samtal välkomnas. Mötet är
ett tillfälle att presentera talspråksrelaterad forskning i olika stadier av forskningsprocessen och att diskutera metoder,
resultat och teoretiska frågor med andra talspråksforskare i muntlig form. Sista dag för anmälan av föredrag är den 12
augusti 2011. Sista dag för anmälan att delta på konferensen är den 26 augusti 2011. Konferensen är avgiftsfri. För
vidare information, se konferenshemsidan som uppdateras löpande: www.mdh.se/ukk/forskning/ofti29.
STIPENDIER OCH ANSLAG
Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser stipendier om sammanlagt ca 350 000 kr för svensk språkvetenskaplig
forskning på språkvårdens område. Forskningsuppgiften behöver inte begränsas till det svenska språket utan kan röra
andra språk som brukas i det svenska språksamhället. Sökande bör ha avlagt doktorsexamen eller vara antagen till
forskarstudier. Ansökan ska vara Språkrådet tillhanda senast den 19 april. För vidare information, se
http://www.sprakradet.se/6771 eller kontakta Olle Josephson vid Stockholms universitet på tfn 08-16 34 76 eller e-post
Olle.Josephson@nordiska.su.se eller Lena Ekberg, Språkrådet, på tfn 08-442 42 01 eller e-post
Lena.Ekberg@sprakradet.se.
LEDIGA ANSTÄLLNINGAR
Östra Finlands universitetet ledigkungör följande anställningar i svenska: universitetslektor och universitetslärare. Tillträde
sker den 1 augusti 2011. Sista dag för ansökan är den 6 april 2011 kl 15.00. För vidare information, se utlysningarna på:
www.uef.fi/uef/avoimet-tyopaikat.
Stockholms universitet ledigkungör en anställning som universitetslektor i läs- och skrivutveckling vid Institutionen för
språkdidaktik. I tjänsten ingår bland annat undervisning, handledning och examination på institutionens utbildningar inom läsoch skrivutveckling med inriktning mot yngre åldrar samt forskning inom ämnesområdet. Sökande ska ha avlagt
doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens i relevant ämne samt visat pedagogisk skicklighet. Sista
ansökningsdag är den 11 april 2011. För vidare information, klicka er vidare från: www.su.se/om-universitetet/ledigaanstallningar.
Stockholms universitet ledigkungör en anställning som universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid
Institutionen för språkdidaktik. I tjänsten ingår bland annat undervisning, handledning och examination på institutionens
utbildningar inom svenskämnets didaktik samt forskning inom ämnesområdet. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen eller ha
motsvarande vetenskaplig kompetens inom svenskämnets didaktik och särskilt inom läs-, skriv- och receptionsforskning mot
äldre åldrar samt ha visat pedagogisk skicklighet. Sista ansökningsdag är den 11 april 2011. För vidare information, klicka er
vidare från: www.su.se/om-universitetet/lediga-anstallningar
Åbo Akademi ledigförklarar en anställning som akademilektor i svenska från 1 augusti 2011. Av en akademilektor krävs
doktorsexamen, forskningsmeriter motsvarande meriter för docent samt pedagogisk kompetens. Det är önskvärt att
innehavaren kan undervisa på många olika områden inom nordistiken. Sista dag för ansökan är den 18 april 2011.
Upplysningar om anställningen lämnas av personalchef Mariann Sjöholm, tfn +358 2 324 7301, e-post
mariann.sjoholm@abo.fi och av prof. Saara Haapamäki, tfn +358 2 215 4351, e-post saara.haapamaki@abo.fi Mer
information finns även i utlysningen: www.abo.fi/personal/News/Item/item/3997 och i befattningsbeskrivningen:
http://web.abo.fi/befattningar/mars2011/akademilektor_svenska.pdf
Svenska Akademien och Kungl. Vitterhetsakademien ledigförklarar fem anställningar för disputerade forskare inom
det humanistiska området med följande inriktning: Svenska språket, med inriktning på förhållandet mellan ordförråd
och grammatik, Litteraturvetenskap, med inriktning på äldre litteratur till och med romantiken, Medeltidens historia,
Medeltidens språk och litteratur, med inriktning på det germanska språkområdet och Medeltidens språk och litteratur,

med inriktning på det klassiska och romanska språkområdet. Anställningarna omfattar tre år med möjlighet till
förlängning med ytterligare två år efter utvärdering. Den som erhåller anställning får själv välja vid vilken svensk
högskola eller vid vilket svenskt universitet placeringen ska ske. Ansökan ska ha inkommit senast den 9 maj 2011. För
vidare information, se: www.vitterhetsakad.se/forskningsstod/utlysningar
NY LITTERATUR
Från hedniskt till kristet. Förändringar i begravningsbruk och gravskick i Skandinavien c:a 800-1200. Bertil Nilsson (red.).
Stockholm 2010. (Sällskapet Runica et Mediævalia. Opuscula 14.) O.
Heß, Cordelia: Gerechtigkeit und Rechtfertigkeit. Untersuchung und Edition des Gedichts von der Gerecthigkeit, des Henselyns
bok und des Traktats Kopenschopp to voren. Stockholm 2010. (Sällskapet Runica et Mediævalia. Editiones 1.) O.
Kusmenko, Jurij: Der samische Einfluss auf die skandinavischen Sprachen. Ein Beitrag zur skandinavischen Sprachgeschichte.
Berlin 2008. (Berliner Beiträge zur Skandinavistik. Band 10.) O.
Names in Commerce and Industry: Past and Present. Edited by Ludger Kremer and Elke Ronneberger-Sibold. Berlin 2007. O.
Waller, Jutta: Folkvandringstida kronologi i östra Mälardalen. Gravfynd från Uppland och Södermanland med dräktnålar som
utgångspunkt. Uppsala 2011. (AUN 43.) O.
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