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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 25 mars. Catharina Nyström Höög, Kerstin Thelander och Carin Östman: Språkvetenskapliga modeller för 
skönlitterära texter. Tid: 14.15−16. Lokal: N. 
Måndag 6 april. Aleksandra Petrulevich (Institutionen för slaviska språk, Ryska Vetenskapsakademin, Moskva): 
West Slavic names in Old Norse sources: a discussion of the theoretical and methodological basis of my thesis. 
(Avhandlingsseminarium) Tid: 15.15–16.45. Lokal: O. 
Onsdag 8 april. Margareta Svahn: Dialektutjämning i Västsverige. Tid: 14.15−16. Lokal: N. 
Onsdag 15 april. Erik Falk: Kränkande talhandlingars sociala variation i 1630-talets Uppsala. Tid: 14.15−16. Lokal: N. 
Torsdag 23 april. FD Andreas Nord, Stockholm: 350 år av trädgårdsböcker − praktiska kunskaper i skrift och bild. Tid: 
19.00−20. Lokal: Geijersalen. (Obs dag, tid och lokal!) Ett samarrangemang med Adolf Noreen-sällskapet. Efter 
föredraget sexa i 16-2035 (förhandsanmälan till Hedda.Soderlundh@nordiska.uu.se senast 22 april kl. 13). 

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Torsdag 26 mars (Heimir): Fornnordisterna. Eddadikten Oddrúnargrátr (Oddruns gråt). Inledare: Henrik Williams. 
Tid: kl. 14.15. Lokal: N. 
Onsdag 1 april. (Boström): Översättarprogrammet. Anna Strandberg: Var får de allt ifrån − översättarna? Anna Strandberg 
har arbetat som frilansöversättare och med lokalisering på Apple Computer. Idag driver hon översättningsfirman Ordlek och är 
ledamot av Svenska Datatermgruppen. Tid: 14.15−16.00. Lokal: 16-0041. Alla intresserade är välkomna! 
Tisdag 7 april. (Boström): Översättarprogrammet. Kerstin Cardelús: Hur ska en EU-översättning se ut egentligen? 
Kerstin Cardelús har arbetat med översättning sedan 1970-talet. Åren 1996−2008 var hon anställd som översättare vid 
Europeiska unionens råd i Bryssel. Tid: 10.15−12.00 (obs dag och tid!). Lokal: 16-0041. Alla intresserade är välkomna! 
Torsdag 16 april. (Heimir): Fornnordisterna. Prologerna till Snorris Edda. Projektdeltagarna (Henrik Williams, 
Daniel Sävborg, Lasse Mårtensson och Heimir Pálsson) inleder. Tid: kl. 14.15. Lokal: N. 

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Onsdag 25 mars. Svenska fornskriftsällskapet har årsmöte. Efter årsmötesförhandlingarna föredrag av Börje 
Westlund: Ur Svenska fornskriftsällskapets annaler. Med anledning av en 50-årshistorik. Supé efter föredraget. 
Anmälan görs på telefon 018-51 28 18. Tid: 17.00−19. Lokal: O. 
Torsdag 26 mars. Språkvårdssamfundet håller årsmöte. Efter mötesförhandlingar föredrag av Bob Hansson: Från 
MBD till ABC – en slingrande väg till poesin. Efter föredraget finns mat och dryck till självkostnadspris. Tid: 18.30 
(föredraget börjar 19.00). Lokal: Ihresalen. 
Onsdag 1 april. Det trettioandra Early North European Seminar (ENES). Fil. dr Maria Vretemark, Västarvet – 
Västergötlands museum: Nya spår av kristnandeprocessen i Västergötland. 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. 
Torsdag 23 april. Adolf Noreen-sällskapets årsmöte. Efter årsmötesförhandlingar föredrag av FD Andreas Nord, 
Stockholms universitet, kl 19.00: 350 år av trädgårdsböcker – praktiska kunskaper i skrift och bild. Efter föredraget sexa i 
16-2035 (förhandsanmälan till Hedda.Soderlundh@nordiska.uu.se senast 22 april kl. 13). Alla är välkomna! Tid: kl. 
18.30. Lokal: Geijersalen. 

DOKTORANDER 
Doktoranderna i nordiska språk vid Stockholms universitet kommer på besök 2 april. Doktorandföreningen ordnar då 
ett seminarium om att söka externa forskningsmedel, kl. 15.30 på Arkivcentrum. Talare är Agneta Emanuelsson 
Blanck, forskningssekreterare vid områdeskansliet för humaniora och samhällsvetenskap, och Gustav Bockgård, 
forskare inom dialektologi vid Svenska Akademien. Kl. 15.00 ordnas gemensamt fika och efter seminariet inbjuder 
Doktorandföreingen till middag i Seminariets personalrum. Deltagaranmälan görs senast den 26 mars till styrelsen. 

KONFERENSER OCH KURSER 
På Nordens folkhögskola Biskops-Arnö hålls måndag 27 april seminariet 25 miljoner i potten − ett seminarium om vägen 
framåt för den nordiska språkförståelsen. Arrangörer är Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö, Nordiska rådets svenska 
delegation, Språkrådet, Föreningen Norden, Norden i Fokus samt Danmarks, Finlands, Islands och Norges ambassader. 
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Seminariet pågår 9.30−18.15. Kostnaden är 300 kr och då ingår fika, lunch och mingel (samt buss t/r från Stockholm). 
Anmälan görs senast 9 april till exp.biskops-arno@folkbildning.net, eller till Ann Abrahamsson, tfn 0171-826 70. Begränsat 
antal platser. För mer information och vägbeskrivning se http://www.biskopsarno.se/konferens/nordisk_spraakforstaa.html. 

GradEast Graduate School in Linguistics ordnar en internationell sommarkurs i grammatikalisering på Köpenhamns 
universitet, 18–21 augusti. Kursen riktar sig till doktorander och deltagarna ges möjlighet att presentera egna projekt. Ansökan 
skickas in senast 1 juni till gradeast@hum.ku.dk, eller på english.gradeast.dk/courses/summerschool2009, där det även ges mer 
information om kursen. Kursen är avgiftsfri och GradEast står för kost och logi för dem som antas.  Resor betalas av deltagarna. 

Universitetet i Stavanger bjuder in till konferensen Historical Language and Literacy in the North Sea Area, 26–28 
augusti. Konferensen inriktar sig på såväl språklig variation, språkförändrig och språkkontakt som på textproduktion och 
literacitet i Nordsjöområdet. Sista dagen för inlämning av abstrakt är 1 april. Abstrakt och frågor angående konferensen 
skickas till hllnsa2009@uis.no. Mer information finns på www.uis.no/hllnsa2009. 

STIPENDIER OCH ANSLAG 
Svenska Akademien utlyser 120 000 kronor ur Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård. Hela 
eller delar av anslaget kan sökas. Man kan söka bidrag till en del av ett större arbete liksom till en studie av mindre omfång 
i dess helhet. Intresseanmälan med presentation av projektet insänds i tre exemplar med post till Forskning i modern 
svenska, Svenska Akademien, Box 2118, 103 13 Stockholm. Ansökan skall vara Svenska Akademien tillhanda senast 30 
mars. Akademien fattar beslut i slutet av maj månad. Samtliga sökande meddelas per brev. För ytterligare information, 
kontakta språkhandläggare Eva Aniansson (språkliga frågor), på e-post eva.aniansson@svenskaakademien.se, eller 
kanslisamordnare Odd Zschiedrich (administrativa frågor), på e-post oz@svenskaakademien.se.  

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Umeå universitet utlyser ett lektorat i svenska som andraspråk och ett lektorat i nordiska språk med inriktning mot modern 
svenska. Anställningen avser undervisning och handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, samt forskning och 
utvecklingsarbete inom respektive ämne. För lektoratet i svenska som andraspråk inkluderar det kurser inom lärarutbildningen, för 
lektoratet i nordiska språk inkluderar det kurser inom Språkkonsultprogrammet. Undervisningen kommer delvis att ske med 
nätstöd eller helt nätbaserat. Anställningen innehåller utrymme för forskning/utvecklingsarbete i omfattningen 50 % (svenska som 
andraspråk) respektive 30 % (nordiska språk) under tre år. Behörig för lektoratet i svenska som andraspråk är den som avlagt 
doktorsexamen i svenska som andraspråk, nordiska språk eller annat relevant språkvetenskapligt område, samt har forsknings- och 
undervisningserfarenhet motsvarande ämnesområdet för anställningen. Behörig för lektoratet i nordiska språk är den som avlagt 
doktorsexamen i nordiska språk/svenska eller motsvarande, samt har forsknings- och undervisningserfarenhet motsvarande 
ämnesområdet för anställningen. Ansökan skall vara inkommen till jobb@umu.se eller till Umeå universitet, Registrator, 901 87 
Umeå, senast 30 mars. För mer information om anställningen och utformning av ansökan, se www.jobb.umu.se. 

Umeå universitet utlyser följande doktorandanställningar: två doktorander i språkdidaktik, en doktorand i språkvetenskap 
med inriktning mot engelska, lingvistik, nordiska språk eller ryska (kontakt Kirk Sullivan, tfn 090-786 95 49) och en 
doktorand i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk (kontakt Lars-Erik Edlund, tfn 090-786 78 87 eller 070-595 33 
82). Sista ansökningsdatum 2 april. För mer information, se www8.umu.se/humfak/forskningsoffensiv/doktorander.html. 

Helsingfors universitet ledigförklarar två universitetslektorat vid Nordica med tillträde 1 augusti 2009. Den 
ena tjänsten (tjänst 9 på hemsidan) är som universitetslektor i svenska. Sökande förutsätts ha tillräckliga kunskaper 
i svenska. Den andra tjänsten (tjänst 10 på hemsidan) är som universitetslektor i svenska där området preciseras 
som översättning och tolkning. Sökande förutsätts ha tillräckliga kunskaper i såväl svenska som finska. Närmare 
information om tjänsterna ges på  hemsidan www.helsinki.fi/hum/svenska/tjanster/index, och av Nordicas prefekt Jan 
Lindström, tfn +358 9-19123007. Ansökan ställs till Humanistiska fakulteten och skall, tillsammans med bilagor, ha 
inkommit till Registraturen, PB 33 (Universitetsgatan 4), 00014 Helsingfors universitet, senast 8 april kl. 15.45. 

Uppsala universitet ledigkungör en tidsbegränsad anställning i högst fyra år som forskarassistent i nordiska språk vid 
Institutionen för nordiska språk. Anställningen avser forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och/eller 
forskarnivå, samt handledning av doktorander. Behörig för anställningen är den som har avlagt doktorsexamen eller 
motsvarande utländsk examen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens 
utgång. Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. För ytterligare 
information om anställningen och om hur ansökan ska utformas, se www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/559forass.html. 
Upplysningar lämnas också av institutionens prefekt, Carin Östman, tel 018- 471 12 73. Ansökan, med diarienummer UFV-
PA 2009/559, ska ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen till Registrator, Box 256, 751 05 Uppsala, fax 
018 – 471 20 00, e-post registrator@uu.se senast 14 april. Om ansökan meddelas per fax eller e-post ska den kompletteras 
med underskriven originalhandling inom en vecka efter ansökningstidens utgång. 

Oslo universitet utlyser en treårig doktorandtjänst i nordisk diakroni och grammatisk teori, med tillträde 1 
oktober. Sista ansökningsdag är 14 april. För vidare information om anställningen och om ansökan, se 
www.admin.uio.no/opa/ledige-stillinger/2009/vitenskapelige/doctoralresearchfellowshipILN-2009-3896.html. 

NY LITTERATUR 
Eklund, Sven: Arbeta i projekt − en introduktion. Lund 2002. N. 
Gator Allmänna platser Kvarter i Stockholm 2009. Förteckning. Stockholms stadsbyggnadskontor. (SBK 2009:1.) 

Stockholm 2009. O. 
Geographical Names as a Part of the Cultural Heritage. Ed. by Peter Jordan, Hubert Bergmann, Catherine Cheetham & 

Isolde Hausner. (Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie Band 18.) Wien 2009. O. 
Rosberg, Karin: Vikingatidens byggande i Mälardalen. Ramverk och knuttimring. (AUN 38.) Uppsala 2009. O. 
Svensson, Gudrun: Diskurspartiklar hos ungdomar i mångspråkiga miljöer i Malmö. (Lundastudier i nordisk 

språkvetenskap A 57.) Lund 2009. N. 
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