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HÖGRE SEMINARIER
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. 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. Lokal: N.
Onsdag 4 maj. Veturliði Óskarsson. Ord med prefixet/förleden be-/bí- i isländskan. Tid: 14.15–16. Lokal: N.
Onsdag 11 maj. Catharina Nyström Höög: Det oranga kuvertet – och andra texter vi ogillar. Tid: 14.15–16. Lokal: N.
ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER
Tisdag 3 maj. (Shidrokh Namei): Kollokvieserie om första- och andraspråksinlärning. Barbro Allardt Ljunggren
(Institutionen för kommunikation, medier och it, Södertörns högskola): Attityder till första- och andraspråket och
självskattade kunskaper i språken. En jämförelse mellan några grupper i Sverige och Finland. Tid: 13.15–15. 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. Anmälan senast måndag 2 maj. Inför resan ges tre föredrag: 23 maj:
Ortnamnen i Hälsingland (föreläsare: Stefan Brink), 25 maj: Runstenar i Hälsingland (föreläsare: Magnus Källström),
31 maj: Dialekter i Hälsingland (föreläsare: Anna Westerberg). Utförligare information om föredragen i kommande
nummer av UPP-NOS.
UTANFÖR INSTITUTIONEN
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.
Torsdag 28 april. Jämställdhetsseminarium. Föredrag av Karin Milles, högskolelektor vid Södertörns högskola: Att
komma till tals på lika villkor – om män, kvinnor och språk. Anmäl deltagande och specialkost senast 20 april till
aina.ahl@uadm.uu.se eller online genom att klicka dig vidare från Uppsala universitets kalendarium på:
http://kalendarium.uu.se. Tid: 13.00–14.30. Lokal: Sal Minus Gustavianum.
Tisdag 3 maj. Isländska sällskapet håller årsmöte. Efter mötesförhandlingarna håller den isländske historikern Helgi
Skúli Kjartansson ett föredrag med titeln: Jämförbara storheter: Kan Islands utveckling jämföras med Sveriges eller
Gotlands? Årsmötet avslutas med en supé (pris 150 kronor). Anmälan om deltagande i supén lämnas senast 27 april till
Lasse Mårtensson på e-post: lasse.martensson@nordiska.uu.se. Tid: kl. 18.15. Lokal: N.
Onsdag 11 maj. Det fyrtioåttonde Early North European Seminar (ENES). Ph D Marteinn Sigurðsson: Tyr: the Rune
and the God. 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.
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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

KONFERENSER OCH KURSER
Språkforum, en heldag för alla som arbetar med eller intresserar sig för språk, äger rum den 19 maj 2011 i Stockholm.
Forskare, skribenter och språkvårdare föreläser om begriplighet, regler och stil. Arrangör är Språktidningen. För
program, avgift och anmälan, se www.spraktidningen.se/sprakforum2011.lasso
Konferensen Stylistics across Disciplines äger rum i Leiden, Nederländerna, 16–17 juni 2011. Konferensen riktar
sig till litteraturvetare, lingvister och retoriker som intresserar sig för stilistik. Sista dag för anmälan av föredrag har
passerat, men anmälan att delta på konferensen kan göras fram till och med 15 maj. Se konferenshemsidan för vidare
information: http://hum.leiden.edu/research/stylistics/sad2011
2nd Summer School on Bilingualism and Multilingualism äger rum den 12–15 september 2011 vid Pompeu Fabra
University, Barcelona. Fem kurser med olika perspektiv på två- och flerspråkighet ges (psykologiskt, utbildning,
lingvistiskt, sociokulturellt och kognitivt). Deltagarna uppmuntras också att under en workshop presentera pågående
eller avslutade projekt. Senaste dag för anmälan är den 31 maj. För information om avgifter, boende, utförligt program
etc. se: www.upf.edu/bsbm/en/
Trettioandra sammankomsten för Svenskans beskrivning hålls i Karlstad 13–14 oktober 2011. Temat för
konferensen är Språket som kulturbärare – nu och då. Utöver plenar- och sektionsföredrag kommer det att finnas
möjligheter att ge posterpresentationer och att arrangera workshops. Skulle någon vilja behandla ett specialområde i
form av en workshop bör arrangörerna kontaktas i god tid, senast 30 april. Sista dag för deltagaranmälan och anmälan
av föredrag är den 1 juni 2011. För utförligare information, se konferenshemsidan på: www.kau.se/svbe32
Den tredje nordiska modersmålsdidaktiska konferensen hålls i Tønsberg , Norge, den 2–4 november 2011.
Konferensen har temat ”Literacy – en morsmålsdidaktisk utfordring”, och syftet är att belysa litteracitetsbegreppet från
flera synvinklar. Sista dag för anmälning av föredrag är 1 maj. I anslutning till konferensen anordnas en kostnadsfri
forskarkurs (1–2 november). Begränsat antal deltagare. Ansök senast 1 maj. Läs mer om konferensen och kursen på:
www.hive.no/konferanser/
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
The Scandinavian Section, University of California, Los Angeles utlyser en non-tenure track, one-year fixed term
position as a lecturer in Old Norse, med start 1 juli 2011 till och med 30 juni 2012. Ansökningar tas emot tills att
tjänsten är tillsatt. För vidare information, se utlysningen under ”News and Events” på: www.scandinavian.ucla.edu/
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
Ainiala, Terhi; Saarelma, Minna; Sjöblom, Paula: Nimistöntutkimuksen perusteet. Helsinki 2008. (Tietolipas 221.) O.
Aldrin, Emilia: Namnval som social handling. Val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 2007–2009.
Uppsala 2011. (Namn och samhälle 24.) O.
Harsson, Margit: Leksikon over norske rud-namn frå mellomalderen. Oslo 2010. O.

