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HÖGRE SEMINARIER
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.
Onsdag 29 april. Maja Bäckvall: Eddadikterna i Uppsalaeddan. En första rapport från avhandlingsarbetet. Tid:
14.15−16. Lokal: N.
Onsdag 6 maj. Mats Thelander: Svenskt standardspråk i komparativ belysning − vart är det på väg? Tid: 14.15−16.
Lokal: N.
Måndag 18 maj. Lennart Hagåsen (Institutet för språk och folkminnen, Uppsala): Ett par namnproblem vid arbetet
med bebyggelsenamnen i Hudiksvalls kommun för serien Sveriges ortnamn. Tid: 15.15−16.45. Lokal: O.
ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER
Torsdag 7 maj. (Heimir): Fornnordisterna. Stjörnu-Odda draumr. Daniel Sävborg inleder. Tid: kl. 14.15. Lokal: N.
Torsdag 7 maj. (Williams): Runråd. Svante Fischer: Hagia Sofia och Pireuslejonet. Runinskrifter från Konstantinopel.
Tid: 16.15–17.45. Lokal: N.
DOCENTFÖRELÄSNINGAR
Måndag 11 maj. Ulla Stroh-Wollin föreläser för docentur i nordiska språk. Ämne meddelas senare. Tid: 10.15−11.
Lokal: 16-2043.
Tisdag 12 maj. Siv Strömquist föreläser för docentur i nordiska språk. Ämne (och lokal) meddelas senare. Tid:
11.15−12.00
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.
DOKTORANDER
Doktorandföreningen håller årsmöte 19 maj kl. 16.00 (obs! ej kvart) på bottenplanet i hus 16. Efter årsmötet middag i
institutionens personalrum. Anmäl till styrelsen senast 14 maj om du vill vara med på middagen.
KONFERENSER OCH KURSER
Universitetet i Agder ger forskarkursen Language change: the invisible hand and the effects of contact, 25 – 29 maj.
För ytterligare information om schema, litteraturlista, undervisande lärare m.m, se kursens hemsida,
www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/humaniora_og_pedagogikk/doktorgradsutdanning/language_change.
Anmälan görs senast 10 maj till Helge Omdal, e-post helge.omdal@uia.no, som också besvarar frågor om kursen.
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.
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.
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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

Nordisk nettverk for morsmaalsdidaktisk forskning (NNMF) ger forskarkursen Teori och metod i empirisk läsoch skrivforskning (7,5 hp) vid Växjö universitet 17 – 18 november. Kursen är öppen för forskarstuderande från hela
Norden och i mån av plats även för studenter på avancerad nivå. Kursen är avgiftsfri och huvuddelen av
övernattningskostnaden bekostas av NNMF. Mer information, inklusive schema och litteraturlista finns på hemsidan,
www.vxu.se/hum/forskn/kurser/lasochskrivforskning. Sista datum för anmälan till kursen är 15 augusti. Anmälan är
bindande.
Vid universitetet i Luxemburg hålls konferensen Professionalising Multilingualism in Higher Education –
developing plurilingual individuals and multilingual institutions, 4 – 6 februari 2010. Sista dagen för inlämning av
abstract är 30 juni. För mer information om konferensen och om hur abstract ska utformas, se
www.multilingualuniversities.net, där det också går att anmäla sig till konferensen.
STIPENDIER OCH ANSLAG
Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser stipendier om sammanlagt 200 000 kr för svensk språkvetenskaplig forskning
på språkvårdens område. Hela eller delar av beloppet kan sökas till ett arbete i dess helhet eller till en del av ett större
arbete. Sökande bör ha avlagt doktorsexamen eller vara antagen till forskarstudier. Forskningsuppgiften behöver inte
begränsas till det svenska språket utan kan röra andra språk som brukas i det svenska språksamhället. Ansökan sänds i
tre exemplar till Erik Wellanders fond, c/o Språkrådet, Box 20057, 104 60 Stockholm och ska ha inkommit till
Språkrådet senast 25 maj. För mer information, se www.sprakradet.se/4299, eller kontakta Olle Josephson, tfn 08-16
34 76, e-post olle.josephson@nordiska.su.se.
LEDIGA ANSTÄLLNINGAR
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.
Institutionen för kultur och identitet vid Roskilde universitet utlyser en treårig doktorandplats med tillträde från 1
augusti. Avhandlingsprojektet ska behandla kommunikativ interaktion mellan student-student eller studentadministration inom internationella program. Sökande bör behärska både danska och engelska. Den som antas
förväntas fullgöra 840 timmar institutionstjänstgöring (bl.a. undervisning). Ansökan skrivs på danska eller engelska
och sänds in i tre exemplar till Roskile University, Department of Culture and Identity, Building 3.2.4, Universitetsvej
1, P.O. Box 260, 4000 Roskilde, Att. PhD secretary Marianne Sloth Hansen. Märk kuvertet CALPIU PhD Scholarship.
Ansökan ska inkludera CV, intyg på avklarade kurser och en projektbeskrivning på max 5 sidor. Projektbeskrivningen
ska innehålla frågeställningar, teoretiska utgångspunkter, metodval samt en tidsplan för projektet. Ansökan ska ha
inkommit senast 2 juni kl. 12.00. För mer information se imw.ruc.dk//calpiu/calpiu/news_files/phd-scholarship, eller
kontakta Bent Preisler, tfn. +45 4674 2374, e-post preisler@ruc.dk, eller Marianne Sloth Hansen, tfn. +45 4674 2518,
e-post msha@ruc.dk.
NY LITTERATUR
Doktorspromotion. Uppsala universitet 23 januari 2009. N. (DVD)
Konstruktioner i finlandssvensk syntax: Skriftspråk, samtal och dialekter. Red.: Wide, Camilla och Benjamin Lyngfelt.
(Skrifter utgivna av svenska litteratursällskapet i Finland nr 718.) Helsingfors 2009. N.
Mejsholm, Lotta: Gränsland. Konstruktion av tidig barndom och begravningsritual vid tiden för kristnandet i
Skandinavien. (OPIA 44.) Uppsala 2009. O.
Westman, Maria: Skriftpraktiker i gymnasieskolan: Bygg- och omvårdnadselever skriver. (Stockholm Studies in
Scandinavian Philology. New Series 49.) Stockholm 2009. S.

