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HÖGRE SEMINARIER
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).
Måndag 27 april. Inger Larsson, Stockholm: Millefolium, rölika och näsegräs. Medeltidens svenska växtvärld. Tid:
15.15–16.45. Lokal: O.
ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER
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: 16-2041. Alla intresserade är välkomna!
Tisdag 14 april. (Williams): Runråd. Anders Hultgård: Ek erilaz-inskrifterna och deras religionshistoriska
sammanhang. Tid: 16.15–17.45. Lokal: N.
Torsdag 16 april. (Heimir): Fornnordisterna. Audio-visuell presentation av den gamla götakvädet Boulv (Beowulf).
Tid: kl. 14.15. Lokal: N.
UTANFÖR INSTITUTIONEN
Måndag 20 april. Ortnamnssällskapet i Uppsala håller årsmöte kl. 18.00 i Uppsala Arkivcentrums föreläsningssal.
Efter årsmötet föredrag av fil. Dr. Maria Löfdahl: Från Tistlarna till Nordkoster – namn på fyrar i Bohuslän. Buffé till
subventionerat pris, 100 kronor (förhandsanmälan senast 16 april till margaretha.gillberg@sofi.se, eller på tfn 018-65
21 60). Även icke-medlemmar är välkomna!
Onsdag 22 april. Det trettiotredje Early North European Seminar (ENES). Drd Sebastian Cöllen, Uppsala universitet:
Heimdallr och Hyndluljóð. Att kontextualisera ett eddakväde. Postseminarium. Tid: kl. 18.15. Lokal: Upplandsmuseets
hörsal. (Museet stänger 17.00. Insläpp till seminariet sker 18.00−18.15.) För vägbeskrivning och hela ENESprogrammet se www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/enes.
KONFERENSER OCH KURSER
The 11th International Pragmatics Conference hålls i Melbourne 12–17 juli. Konferensen organiseras av International
Pragmatics Association, IprA, och har temat mångfald, kontext och struktur. Vid anmälan senast 1 maj är deltagaravgiften
310 euro för medlemmar i IprA, respektive 350 euro för icke-medlemmar. Möjlighet till rabatterat pris för bl.a. studenter.
För mer information om programmet, se ipra.ua.ac.be/main.aspx där man även kan anmäla sig till konferensen.
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 via hemsidan english.gradeast.dk/courses/summerschool2009, där det även
ges mer information om kursen, eller till gradeast@hum.ku.dk. 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 var 1 april. Abstrakt och frågor angående konferensen
skickas till hllnsa2009@uis.no. Mer information finns på www.uis.no/hllnsa2009.
Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk anordnar Symposium 2009 – genrer och funktionellt språk i
teori och praktik, 2–3 oktober, Stockholms universitet. Målgruppen är lärare i alla ämnen, samt skolledare och
kommunföreträdare. Priset är 2500 kronor (exkl moms) och inkluderar kaffe, luncher och symposierapport. Mer
information finns på www.sfi.su.se. Från slutet av april kommer man också att kunna anmäla sig till symposiet där.
LEDIGA ANSTÄLLNINGAR
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
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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

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.
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 mer information om anställningen och om hur ansökan ska utformas, se
www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/559forass.html. Upplysningar lämnas också av prefekt Carin Östman, tfn 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.
Uppsala universitet ledigkungör en anställning som universitetslektor i svenska språket. I arbetsuppgifterna ingår
undervisning, forskning och administration. Den som har tjänsten kommer också att vara biträdande projektledare för arbetet med
de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. Arbetet som projektledare kan antas uppta ca 60 % av arbetstiden.
Behörig för anställningen är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande kompetens, samt har den förmåga i övrigt som
behövs för att fullgöra anställningen väl. För arbetet med nationella prov krävs lärarexamen och erfarenhet av skolväsendet. För
närmare information om behörighetskrav och bedömningsgrunder, se utlysningen på www.personalavd.uu.se/ledigaplatser.
Upplysningar om anställningen lämnas av institutionens prefekt Carin Östman, carin.ostman@nordiska.uu.se, tfn 018-471 12 73.
Ansökan ska ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara inkommen Registrator, UFV-PA 2009/309 Uppsala universitet,
box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 20 00, e-post registrator@uu.se, senast 17 april .
Uppsala universitet ledigkungör en anställning som universitetslektor i svenska som andraspråk. I
arbetsuppgifterna ingår undervisning, forskning och administration. Behörig för anställningen är den som avlagt
doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har den förmåga i övrigt som behövs för att
fullgöra anställningen väl. För ytterligare information om behörighetskrav och bedömningsgrunder, se utlysningen på
www.personalavd.uu.se/ledigaplatser. Upplysningar om anställningen lämnas av institutionens prefekt Carin Östman,
carin.ostman@nordiska.uu.se, eller tfn 018-471 12 73. Ansökan ska ställas till Rektor för Uppsala universitet och vara
inkommen till Registrator, UFV-PA 2009/309 Uppsala universitet, box 256, 751 05 Uppsala, fax 018-471 20 00, epost registrator@uu.se senast 17 april.
Institutet för språk och folkminnen söker tre nya medarbetare till dialektavdelningen i Uppsala: en med pedagogisk
inriktning och två med lexikografisk inriktning. Tillträde 1 augusti eller enligt överenskommelse. Arbetsuppgifterna för
den pedagogiskt inriktade tjänsten består främst i att informera allmänheten, hålla föredrag, handleda besökare i
samlingarna m.m. Arbetsuppgifterna för de två lexikografiskt inriktade tjänsterna består främst i att arbeta med projektet
Svenskt dialektlexikon och delta i avdelningens allmänna arbete. Anställningsformen är tillsvidareanställning. Institutet
tillämpar provanställningar. Ansökan, med personligt brev och CV, ska vara inkommen senast 24 april, via e-post till
registrator@sofi.se, eller per brev till registrator, Institutet för språk och folkminnen, box 135, 751 04 Uppsala. Mer
information om tjänsterna, samt om behörighetskrav, finns på www.sofi.se/4369. Mer information om tjänsterna ges också
av forskningschef Margareta Svahn, tfn 018-65 24 17 och av personalstrateg Maria Lundkvist, tfn 018-65 24 41.
Södertörns högskola utlyser i samarbete med Örebro universitet två doktorandanställningar i svenska, med
placering vid institutionen för kommunikation, medier och it vid Södertörns högskola. Mer information om
behörighetskrav och hur ansökan ska vara utformad finns på www.sh.se (>om högskolan >lediga jobb). Sista
ansökningsdatum är 11 maj.
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