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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  
Måndag 12 september. Frands Herschend (Inst. för arkeologi och antik historia): -lev, -löv och -leben – en arkeologisk 
geografi. Tid: 15.15–17. Lokal: O. 

UNDERVISNING 
Höstterminen 2011 ges kursen Runologi, 7,5 hp. Kursperiod: vecka 35–02. Behörighetskrav: Svenska språket/nordiska 
språk B 30 hp eller motsvarande, inklusive Svenska språkets framväxt 6 hp och Språkhistoria 7,5 hp (motsv.). Lärare: 
Henrik Williams. Anmälan på: www.uu.se/node697?kKod=5SV125&lasar=11%2F12&typ=1 

KONFERENSER OCH KURSER 
Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala arrangerar ett tvådagarsymposium om personnamn till minne av Ivar Modéer 
(1904–1960), initiativtagare till sällskapet och en av dess grundare. Ett tiotal inbjudna föredragshållare presenterar 
personnamn och personnamnsforskning från olika delar av Europa. Symposiet äger rum den 20–21 oktober i Uppsala. 
Detaljerat program, uppgifter om deltagare, ämnen m.m. meddelas efter sommaren. För information, kontakta Staffan 
Nyström på: staffan.nystrom@nordiska.uu.se. 

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
The Icelandic Research Fund utlyser fyra olika ”post doc fellowships (so-called START grants)”. Tjänsterna är inte 
begränsade till något specifikt forskningsfält och kan sökas av den som disputerat för högst fem år sedan (ej före 15 
juni 2006) och är på väg till eller från Island för att bedriva forskning. Sista dag för ansökan är den 15 juni 2011. För 
vidare information, se: http://rannis.is/sjodir/start-postdoctoral-programme/  
 Med placering vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) söker Institutet för språk och 
folkminnen en förste forskningsarkivarie. I arbetsuppgifterna ingår forskning inom arkivets ämnesområden och 
löpande kunskapsförmedling inom ortnamns- och dialektområdet. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen i 
svenska/nordiska språk, företrädesvis inom något av ämnena ortnamnsforskning eller dialektologi. Tillträde den 1 
september 2011 eller enligt överenskommelse. För vidare information se under ”lediga tjänster” på: www.sofi.se eller 
kontakta arkivchef Ola Wennstedt, tfn 090-13 58 16 eller personalstrateg Cecilia Andersson, tfn 018-65 24 41. 
Ansökningstiden är förlängd till den 20 juni 2011.  
 Med placering vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) söker Institutet för språk och 
folkminnen en vikarierande forskningsarkivarie. I arbetsuppgifterna ingår löpande kunskapsförmedling om den 
samiska kulturen och nordliga minoriteter inom folkminnesverksamheten och att delta i arbetet med tillämpningen av 
Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Sökande bör ha relevant universitetsutbildning 
inom humaniora, till exempel språkvetenskap, etnologi eller samiska språk. Tillträde den 1 september 2011 eller enligt 
överenskommelse. För vidare information se under ”lediga tjänster” på: www.sofi.se eller kontakta arkivchef Ola 
Wennstedt, tfn 090-13 58 16 eller personalstrateg Cecilia Andersson, tfn 018-65 24 41. Ansökningstiden är förlängd 
till den 20 juni 2011.  
 Göteborgs universitet utlyser en tjänst som universitetslektor i svenska språket med didaktisk inriktning. Tjänsten 
är placerad vid Institutionen för svenska språket. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen och visat pedagogisk 
skicklighet. Forskning och undervisning inom den språkliga delen av det svenskämnesdidaktiska fältet är meriterande. 
I tjänsten ingår forskning, undervisning, administration och ansvar för kvalitetsuppföljning och utveckling av 
lärarutbildningen. Ansökan ska vara inlämnad den 4 juli 2011. För vidare information, se utlysningen på 
http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/ledigaanstallningar/ eller kontakta prefekt Lena Rogström på tel. 031-
7864869.  
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