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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 23 november. Professor Bent Preisler och lektor Anne Fabricius, Institut for Kultur och Identitet, Roskilde 
universitet: The University as a Multilingual Workplace: aspects of a sociolinguistic research agenda.  Tid: 14.15– 
16.00. Plats: N.  
Måndag 28 november. Eva Nyman (Mittuniversitetet): De norska bygdenamnen Skaun och det svenska sockennamnet 
Skön. Tid: 15.15–17. Plats: O. 
Onsdag 30 november. Sonia Steblin-Kamenskaya: Kvinneby-amulettens olika tolkningar: de externa och interna 
tolkningsmetoderna. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. 
Måndag 12 december. Alexandra Petrulevich: Valda frågor från avhandlingsarbetet. Postseminarium. Tid: 15.15–17. 
Plats: O. 
Onsdag 14 december. Saga Holgersson: Vad är klarspråk och vem är det till för? Om synen på klarspråk och 
mottagare bland svenska översättare inom EU. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. 
Tisdag 10 januari. Lina Nyroos: Slutventilering av avhandlingsmanus med arbetstiteln The Management of Social 
Positioning and Participants’ Perspectives in Interaction. Opponent: Leelo Keevallik. Ventileringen sker på svenska. 
Avhandlingen består av fyra artiklar samt kappa. Två artiklar finns publicerade i Språk & stil nr 18 och 20, samt är 
tillgängliga i DiVA. Publicerade artiklar samt två artikelmanus finns tillgängliga i en pärm i nyhetshyllan fr.o.m. 12 
december. Kappan (om ca 50 sidor) finns tillgänglig på Lina Nyroos hemsida 
(http://www.nordiska.uu.se/personal/linanyroos) fr.o.m. 2 januari 2012. Vid frågor kontakta 
Lina.Nyroos@nordiska.uu.se. Tid: 13.15–16. Lokal: N. 
Onsdag 11 januari. Maja Bäckvall: Teoriseminarium, rapport från avhandlingsarbetet. Tid: 14.15–16.00. Lokal: N. 

ÖVRIGA SEMINARIER OCH KOLLOKVIER 
Tisdag 29 november. Fornnordisterna: fornsvenska läsgruppen. Namnlös och Valentin. Intresseanmälan skickas till 
henrik.williams@nordiska.uu.se. Tid: 16.15–18. Lokal: 16-2040. 
Tisdag 6 december. (Shidrokh Namei.): Kollokvieserie om första- och andraspråksinlärning. Maria Eklund Heinonen 
(Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet): Grammatisk andraspråksinlärning i tal och skrift. Tid: 13.15–
15. Plats: N. 
Tisdag 6 december. Fil.dr Emilia Aldrin: Förnamn – en personlig historia? Tid: 14.15–15.15. Plats: 16-0043.  
Torsdag 8 december. (Bianchi & Williams): Runråd. Magnus Källström: Den nyfunna runbrakteaten från Trollhättan – 
ett tolkningsförslag. Tid: 16.15–17.45. Lokal: N. 
Tisdag 13 december. Fornnordisterna: fornsvenska läsgruppen. Hertig Fredrik. Intresseanmälan skickas till 
henrik.williams@nordiska.uu.se. Tid: 16.15–18. Lokal: 16-2040.  

UTANFÖR INSTITUTIONEN 
Tisdag 22 november. Isländska sällskapet har möte på temat isländsk musik. Tid. 18.15. Lokal: N. 
Tisdag 22 november. Sigrid Stångberg, rektor vid Sameskolan i Tärnaby, och Patricia Fjellgren, Språkkonsulent vid 
Samiskt språkcentrum i Staare/Östersund och Sametinget: Jag är lapp och jag har mina renar. En minoritet som reser 
ragg. Tid: 18.15–19.45. Plats: 2-1077. 
Torsdag 24 november. Krister Stoor, Umeå universitet: Samerna – Europas enda urfolk. En hundraårig kamp för 
erkännande, sett från ett skogssamiskt perspektiv. Tid: 18.15–19.45. Plats: 2-1077. 
Onsdag 14 december. Det femtioförsta Early North European Seminar (ENES).  Ph. D. Jan Brendalsmo, Norsk 
institutt for kulturminneforskning (NIKU), talar över ämnet: Kirke og sogn - et forsøk på å gi seg inn i sognets historie 
og karakter. Postseminarium. Tid: kl. 18.15. Lokal: Upplandsmuseets hörsal. (Museet stänger 17.00. Insläpp till 
seminariet sker 18.00–18.15.) För vägbeskrivning och fullständigt program se 
http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/enes. 

KONFERENSER OCH KURSER 
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. Abstrakt ska skickas in senast den 1 december till 
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ssh12@nordiska.su.se. Föredrag som rapporterar resultat kommer att ges prioritet. För mer information se 
konferenshemsidan, http://www.nordiska.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=16696. 
 EUROPHRAS kommer att hållas den 27–31 augusti 2012 i Maribor, Slovenien. Konferensen är tvärvetenskaplig 
och välkomnar alla vars forskning behandlar fraseologi. Fokus kommer att ligga på den fraseologiska enheten som 
språkligt fenomen och kommer att behandlas ur ett kulturellt, historiskt, litterärt, artistiskt, filosofiskt och didaktiskt 
perspektiv. Sista datum för inlämning av abstracts är den 31 december 2011 och sker i samband med registrering på 
konferensens hemsida http://www.europhrasmaribor.si/eng/, där även all annan nödvändig information finns. 

LEDIGA ANSTÄLLNINGAR 
Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, söker en universitetslektor i svenska med 
inriktning mot svenskämnets didaktik. Arbetsuppgifterna är framför allt att undervisa och ansvara för undervisning i 
svenskämnets didaktik inom lärarutbildningen. Behörig att söka är dels den som har visat pedagogisk skicklighet, dels 
avlagt doktorsexamen eller motsvarande. Lärarexamen är meriterande. För mer information se utlysningen: 
http://www.liu.se/jobbdb/show.html?4251. Sista ansökningsdag är den 26 november. 
 Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, söker en universitetslektor i svenska språket. 
Arbetsuppgifterna är framför allt att undervisa och ansvara för undervisning i svenska som andraspråk. Dessutom ingår 
undervisning i svenska språket och även svenska för utländska studenter. Behörig att söka är dels den som har visat 
pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller motsvarande. Särskilt meriterande för anställningen är 
vetenskaplig, pedagogisk och administrativ skicklighet. För mer information se utlysningen: 
http://www.liu.se/jobbdb/show.html?4250. Sista ansökningsdag är den 26 november. 
 Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, söker en universitetslektor i svenska språket. 
Arbetsuppgifterna är framför allt att undervisa och ansvara för undervisning i svenska språket. Dessutom ingår 
undervisning i svenska som andraspråk samt handledning och examination av uppsatser och examensarbeten. Behörig 
att söka är dels den som har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller motsvarande. För mer 
information se utlysningen: http://www.liu.se/jobbdb/show.html?4252. Sista ansökningsdag är den 26 november. 
 Linnéuniversitet söker en biträdande lektor i svenska som andraspråk. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år 
och är förlagd till Växjö. Den omfattar forskning på 50 % och undervisning på 50 % i svenska som andraspråk. 
Behörig att söka den som har doktorsexamen i svenska som andraspråk eller motsvarande, högskolepedagogisk 
utbildning, pedagogisk skicklighet och dokumenterad samarbetsförmåga. I första hand kommer den ifråga som har 
avlagt examen högst fem år för ansökningstidens utgång. För mer information se: http://lnu.se/om-lnu/lediga-jobb. 
Sista ansökningsdag är den 30 november. 

NY LITTERATUR 
Alhaug, Gulbrand: 10 001 navn. Norsk fornavnleksikon. Trondheim 2011. O. 
Byarna i Esbo. De gamla bebyggelsenamnen och bylandskapet. Red: Mallat, Kaija; Suviranta, Sami; Luoto, Reima T. 

A. Esbo 2010. O. 
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