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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 7 september. Per-Axel Wiktorsson, Uppsala och Örebro universitet: Äldre Västgötalagen – vår äldsta bok. 
Tid: 14.15–16. Lokal: N. 
Måndag 12 september. Frands Herschend (Inst. för arkeologi och antik historia): -lev, -löv och -leben – en arkeologisk 
geografi. Tid: 15.15–17. Lokal: O. 
Onsdag 14 september. Anders Trulsson: Idiom och ordspråk i svensk dramadialog. Tid: 14.15–16. Lokal: N. 
Onsdag 21 september. Christian Sjögreen: Kausativa partikelkonstruktioner i svenskan. Tid: 14.15–16. Lokal: N. 
Onsdag 28 september. Mikko Kauko, Åbo universitet: Broder Jöns han satt i Nådens dal, men vad skrev han där? 
Några tankar om Jöns Buddes språk och produktion. Tid: 14.15–16. Lokal: N. 

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Tisdag 6 september. (Shidrokh Namei): Kollokvieserie om första- och andraspråksinlärning. Dorota Lubinska 
(Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet): Förstaspråksattrition hos vuxna: exemplet polsktalande 
i Sverige. Tid: 13.15–15. Lokal: N. 
Tisdag 6 september. Fornnordisterna, fornsvenska läsgruppen: Herr Ivan 1. Under höstterminen 2011 kommer vi att 
samlas jämna tisdagar 16–18 i Lilla seminarierummet för att diskutera ett antal fornsvenska texter. Intresseanmälan om 
deltagande görs till henrik.williams@nordiska.uu.se.  
Tid: 16.15–18. Lokal: 16-2040. 
Tisdag 13 september. Fornnordisterna - fornisländska texter.  Intresseanmälan skickas till 
Veturlidi.Oskarsson@nordiska.uu.se. Tid: 16–18. Lokal: N. 
Tisdag 4 oktober. (Shidrokh Namei): Kollokvieserie om första- och andraspråksinlärning. Shidrokh Namei 
(Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet): Språkbehärskning och det mentala lexikonets organisation hos 
tvåspråkiga. Tid: 13.15–15. Lokal: N. 

DISPUTATIONER 
Lördag 24 september. Erik Falk disputerar på sin avhandling Verbala förolämpningar i 1630-talets Uppsala. En 
historisk talaktsanalys. Fakultetsopponent är Anna Gustafsson, Lunds universitet. Tid: 10.15. Lokal: Ihresalen. 

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 
 Under hösten, vecka 41–50, planerar Institutionen för nordiska språk att ge en fakultetsgemensam kurs i 
kvantitativa metoder (7,5 hp). Kursen vänder sig till doktorander vid språkvetenskapliga fakulteten. Anmälan görs till 
kursansvarig, Björn Melander, på e-post bjorn.melander@nordiska.uu.se senast den 5 september. 

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
4–5 oktober. SALT arrangerar workshopen Writing and Giving Conference Papers. Sista dag för anmälan är den 30 
september kl. 12.00. För vidare information och anmälan, se http://salt.engelskaparken.uu.se/Events/. 
Tisdag 27 september. Isländska sällskapet har möte. Ämne för kvällen är isländsk litteratur. Tid: 18.15. Lokal: N.  

KONFERENSER OCH KURSER 
Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala arrangerar symposiet ”Facts and findings on personal names – some 
European examples. A symposium held in honour of Ivar Modéer (1904–1960)” i Uppsala Arkivcentrum, torsdag–
fredag den 20–21 oktober 2011. Symposieföredragen är öppna för alla. För eventuella frågor och mer information 
kontakta Staffan Nyström på staffan.nystrom@nordiska.uu.se. 
 VAKKI-symposium 2012, med temat Språk i rörelse, äger rum den 10–11 februari 2012 vid Vasa universitet. Till 
symposiet välkomnas sektionsföredrag och posterpresentationer med fokus på översättnings-, fackspråks- och 
flerspråkighetsforskning. Ett urval av föredragen från symposiet kommer att ges ut i en symposiepublikation. Vid 2012 
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års symposium kommer VAKKI ytterligare att utse Årets humanist. För vidare information, se föreningens hemsida på 
http://vakki.net/ eller kontakta ordföranden för VAKKI rf., professor Harry Lönnroth på e-post 
harry.lonnroth@uwasa.fi. 
 Svenska språkets historia 12 kommer att äga rum den 13–14 april 2012 vid Institutionen för nordiska språk, 
Stockholms universitet. Temat är Variation och förändring. Information om konferensen uppdateras löpande på 
http://www.nordiska.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=16696 Det är också möjligt att få information genom att mejla till: 
ssh12@nordiska.su.se.  

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, söker en professor i svenska språket med ämnesdidaktisk 
inriktning. I tjänsten ingår bland annat undervisning, handledning av studenter, ämnesutveckling av ämnet svenska 
samt egen forskning. Ansökan ska vara inkommen senast den 5 september 2011. För utförligare information, se under 
”Lediga anställningar” på http://www.hig.se/ 
 Umeå universitet utlyser ett vikariat som universitetslektor i nordiska språk med inriktning mot modern svenska. 
Tjänsten är placerad vid Institutionen för språkstudier och sträcker sig från 15 november 2011 till och med 30 juni 
2012. I arbetet ingår undervisning och handledning samt forskning och utvecklingsarbete inom svenska/nordiska språk. 
Undervisningen sker i stor utsträckning med nätstöd. För att vara behörig ska sökande ha visat pedagogisk skicklighet 
samt ha doktorsexamen i nordiska språk eller motsvarande. För vidare information, se utlysningen på 
http://www.jobb.umu.se/ eller kontakta prefekt Görel Sandström på tel: 090-786 6397 eller e-post: 
gorel.sandstrom@sprak.umu.se. Sista dag för ansökan är den 19 september 2011.  
 University of Jyväskylä söker en professor i svenska med start den 1 januari 2012. Professuren är kopplad till 
följande kärnområden: Languages, Culture and Social Change and Education, Learning and Teaching in the Future. 
För vidare information, se under ”Career opportunities” på https://www.jyu.fi/en eller kontakta Petri Karonen på tel 
+358 (0) 400247388 eller e-post petri.k.karonen@jyu.fi, eller Anne Pitkänen-Huhta på tel +358 (0) 504285276 eller e-
post anne.pitkanen-huhta@jyu.fi. Ansökan ska vara inlämnad senast den 17 oktober 2011 kl. 16.15.  

NY LITTERATUR 
Nya elektroniska publikationer: 
Konferensrapport från Första konferensen om älvdalska (nu på Diva):  
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:431173 
Konferensrapport från Andra konferensen om älvdalska (nytt på Diva):  
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:431171 
Utgåva av Johan Eenbergs två uppsatser om dalmålet (nytt på Diva):  
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=2&pid=diva2:431172 
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