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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 20 maj. Saga Holgersson: Hinder och möjligheter för begriplig EU-svenska. Avhandlingsseminarium. Tid: 
14.15−16. Lokal: N. 
Onsdag 27 maj. Marco Bianchi: Ventilering av avhandlingskapitel om icke-lexikala runinskrifter. Manuskript finns på 
www.nordiska.uu.se/personal/marcobianchi en vecka före seminariet. Tid: 14.15−16. Lokal: N. 
Torsdag 4 juni. Slutventilering av Marie Nelsons avhandlingsmanus. Opponent: Lektor Gunlög Sundberg, Stockholms 
universitet. Postseminarium. Tid: 14.15−16. Lokal: N. 

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Torsdag 28 maj. (Heimir): Fornnordisterna. Ingvarssagan. INSTÄLLT. 

DOCENTFÖRELÄSNINGAR 
Tisdag 26 maj. Heimir Pálsson föreläser för docentur i nordiska språk. Ämne meddelas senare. Tid: kl. 10.15. Lokal: 
16-2043. 

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Tisdag 8 juni. Arbete och makt. Den första workshopen av tre inom ramen för det av Riksbankens Jubileumsfond 
finansierade nätverket WORKshop vid Uppsala universitet. För deltagande i kostnadsfritt postseminarium görs anmälan 
till Diana.Dickel@gmail.com, senast 4 juni. (För seminariet krävs ingen föranmälan.) Tid: 13−17. Lokal: 1-0062. 

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

Den sjunde konferensen inom Nätverket svenska med didaktisk inriktning (SMDI) arrangeras på Lärarutbildningen vid 
Malmö högskola 18–20 november 2009. Tema: Att bygga broar − kulturella, språkliga och mediala möten. Konferensavgiften är 
1000 kr (exkl. moms) och inkluderar deltagarmaterial, kaffe, lunch, konferensmiddag och konferensvolym. Abstracts ska skickas 
senast 1 september till kent.adelmann@mah.se. För ytterligare information, se www.mah.se/lut/smdi-natverk, där man också kan 
anmäla sig till konferensen, senast 1 september. Anmälan är bindande.  

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Mittuniversitetet utlyser en tjänst som professor i svenska språket vid institutionen för humaniora i Härnösand. I tjänsten ingår, 
förutom egen forskning, undervisning och handledning inom forskarutbildning och grundläggande utbildning. För anställningen 
krävs professorskompetens i svenska språket alternativt nordiska språk. Vetenskapliga och pedagogiska meriter ges samma vikt. 
Vidare skall stor vikt läggas vid förmågan att samverka med det omgivande samhället. Anställningen är en tillsvidareanställning, 
med tillträde enligt överenskommelse.  Ansökan ska vara Mittuniversitetet tillhanda senast 31 maj. För mer information, kontakta 
docent Eva Nyman, tfn 0611-862 31, lektor Elzbieta Strzelecka tfn 0611-861 75 eller prefekt Tomas Berglund, tfn 0611-861 65, 
eller se hemsidan  www.miun.se/Mittuniversitetet/Nyheter/Lediga-jobb/HUMprofessorsvenska. Där finns också information om 
hur ansökan ska utformas. 

Uppsala universitet ledigförklarar två universitetsadjunktstjänster, den ena i svenska och den andra i svenska med 
särskild inriktning mot svenska som andra språk. Båda tjänsterna är placerade vid Institutionen för nordiska språk, 
Språkverkstaden. Arbetet innebär enskild handledning och rådgivning till studenter om skriftlig och muntlig 
framställning samt rådgivning om studieplanering och studieteknik. För att vara behörig ska sökanden ha avlagt 
examen från grundläggande högskoleutbildning eller ha motsvarande kompetens, ha genomgått högskolepedagogisk 
utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och ha visat pedagogisk skicklighet. För mer information 
se utlysningen på www.nordiska.uu.se. Upplysningar om anställningen lämnas också av Carin Östman, prefekt, tfn 
018-471 12 73. Ansökan, märkt UFV-PA 2009/967, ska skickas till registrator@uu.se eller till Registrator, Uppsala 
universitet, Box 256, 751 05 Uppsala senast 1 juni. Ansökan kan också skickas per fax till 018-471 20 00. Om 
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ansökan meddelas per e-post eller fax ska den kompletteras med underskriven originalhandling inom en vecka efter 
ansökningstidens utgång. 

NY LITTERATUR 
Det medeltida Sverige. Bd 4, Småland, 5, Tjust: Tjusts härad, Västerviks stad. Av Roger Axelsson. Kalmar 2008. O. 
Djärv, Ulrika: Fornsvenskans lexikala kodifiering i Söderwalls medeltidsordbok. (Samlingar utgivna av Svenska 

fornskriftssällskapet Serie 1. Svenska skrifter 91.) Stockholm 2009. N. 
Gunnarsson, Britt-Louise: Professional discourse. (Continuum discourse series.) London 2009. S. 
Higher education in the global village. Red.: Haberland, Hartmut m.fl. Roskilde 2008. S. 
Kerfoot, Caroline: Changing conceptions of literacies, language and development: Implications for the provision of 

adult basic education in South Africa. Stockholm 2009. S. 
Nordström, Jackie: Modality and subordinators in the germanic languages and beyond. (Lundastudier i nordisk 

språkvetenskap A 68.) Lund 2009. N. 
Persson, Gunilla Almström: Perspektiv i polisprotokoll. (Stockholm studies in scandinavian philology. New Series 50.) 

Stockholm 2009. N. 
Striden i Gestilren 1210. Red. Ingegerd Troedsson. Enköping 2009. O. 
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