
	  

	  	  

Språkhistoria som del av modern språkvetenskap 
Det tredje nationella språkhistoriemötet 

Göteborgs universitet, 30–31 maj 2013 

Organisationskommitté 
Antoaneta Granberg, Ingmar Söhrman, Mats Mobärg 

 
 

PROGRAM 

Torsdag, 30 maj 2013, Stora hörsalen, Humanisten 
kl.12.00 Samling (utanför Stora hörsalen, entréplanet) och lunchsmörgås 

kl.13.00 Välkomsthälsning från organisationskommittén 
Ulla Birgegård, Uppsala Universitet, Hur dammig är språkhistorien? Tankar 
från en som levt i dess närhet 
Adam Ledgeway, Cambridge, Applying Generative Grammar to Syntactic 
Change in the History of Romance 
Hans Frede Nielsen, Syddansk Universitet, Odense, En sammenligning mellem 
vokalsystemerne i oldengelsk, oldnordisk og oldhøjtysk 

kl.15.15 Kaffepaus 

kl.15.40 Steven Dworkin, University of Michigan, Lexical Stability and Lexical Change 
in the Romance Languages 
Martin Hilpert, University of Neuchâtel, Schweiz, Applying Construction 
Grammar to the analysis of language change: Why? How? With what results? 

kl.17.10 Hopsamling inför fredagens diskussion inom det språkhistoriska nätverket. 
kl.18.00 Middag på Restaurang Vivaldi, Berzeliigatan 19 (8-10 minuters promenad från 

Humanisten. Där serveras italiensk buffé till en kostnad av 210 kr per person, 
plus dryck utöver vatten). Betalas på plats av deltagarna själva. 
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Fredag, 31 maj 2013, lokal G412, Humanisten 
kl.09.00 Diskussion inom det språkhistoriska nätverket. Samarbetsformer inom forsk-

ning och utbildning, nätverkets framtid, informationskanaler för nätverket etc.   
kl 10.30 Kaffepaus 

kl.10.50 Fortsatt diskussion inom det språkhistoriska nätverket. Presentation av idén om 
gemensamt bokprojekt. Avslutning. 

kl 12.30 Lunchsmörgås 
 

Diskussion inom det språkhistoriska nätverket 
Minnesanteckningar 

 
Vid diskussionen närvarade: Alexander Peresvetoff-Morath, Anders Steinvall, Andreas Nord-
in, Antoaneta Granberg, Catarina Röjder, Christine Watson, Evie Coussé, Folke Josephson, 
Hans Aili, Ingmar Söhrman, Juhani Nuorluoto, Karin Westin Tikkanen, Mats Mobärg, Per 
Ambrosiani, Per Löfstrand, Rut Boström och Ulla Birgegård. 
 

Underlag till diskussionen, “Komma till skott”, presenteras av Ingmar Söhrman. 



Komma	  &ll	  sko*	  

Det	  språkhistoriska	  mötet	  i	  Göteborg	  
30-‐31	  maj	  2013	  



A*	  göra	  

•  Namn?	  Språkhistoriska	  sällskapet?	  
Språkhistoriska	  nätverket?	  

•  Websida	  –webredaktör-‐placering-‐språk	  
(valfri*,	  men	  grundinfo	  sv.)?	  

•  Organisa&on?	  Regler	  funk&onärer.	  
•  Fortsä*ning?	  



Websida	  
	  	  Språkhistoriska	  nätverket	  

	  
Nätverket	  är	  en	  frivillig	  sammanslutning	   	   	   	  *Deltagare	  
av	  lärare	  och	  forskare	  i	  språkhistoria/historisk 	   	   	  *Ämnen/projekt	  
lingvis&k	  vid	  svenska	  universitet	  och	  högskolor. 	   	   	  *Projekt-‐	  
SyWet	  med	  nätverket	  är	  a*	  på	  olika	  sä*	  befrämja	   	   	  	  	  beskrivningar	  
språkhistorisk	  utbildning	  och	  forskning	  i	  Sverige.	  	   	   	  *NyXga	  länkar	  
De*a	  kan	  ske	  genom	  gemensamma	  konferenser,	   	   	   	  *Chat

	  	  
gärna	  med	  inspirerande	  gäsZöreläsare,	  utbyte	  av	   	   	  *Kurser	  
idéer	  och	  erfarenheter,	  granskning	  av	  böcker	  och	   	   	  *Bok&ps	  
annat	  material	  inom	  området,	  utbyte	  av	  informa&on	   	   	  *Seminarier	  
om	  för	  området	  relevanta	  &ng. 	   	   	   	  *Doktorandchat

	   	   	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	  Grönt	  är	  knappar	  &ll	  nya	  sidor 	   	  	  



Deltagare/medlemmar	  

Namn	  +	  Ins&tu&on+lärosäte+Språk+emejl+	  
Hemsida+	  presenta&on?	  
Ex.	  
Ingmar	  Söhrman,	  Inst.	  f.	  språk	  och	  li*eraturer,	  
Göteborgs	  universitet,	  romanska	  språk/
spanska,	  ingmar.sohrman@rom.gu.se,	  
h*p://www.sprak.gu.se/kontakta-‐oss/larare/
sohrman-‐ingmar/	  
Namn	  och	  språk	  lyWs	  fram	  för	  lä*are	  läsning	  
	  



Ämnen/projekt	  
	  	  	  	  	  	  Språk	  +	  projekt	  +	  forskare	  
Spanska	  
CHARTA	  (digitaliserad	  korpus	  av	  äldre	  spansk	  icke-‐
li*erär	  text)	  	  ̶	  	  Ingmar	  Söhrman	  Länk	  
	  
Romanska	  språk	  
Pluskvamperfektum	  	  ̶	  	  Ingmar	  Söhrman	  Länk	  
Här	  kan	  vi	  skilja	  de	  tre	  kategorierna	  åt	  på	  e*	  
läsvänligt	  sä*.	  Skall	  projekten	  organiseras	  eWer	  
språk	  eller	  ämnen?	  



CHARTA	  

	  De*a	  är	  e*	  projekt	  a*	  framställa	  en	  
digitaliserad	  korpus	  av	  äldre	  spansk	  icke-‐li*erär	  
text.	  Den	  omfa*ar	  &den	  från	  ~1200	  –	  1800	  och	  
finns	  &llgänglig	  på	  länk…..	  
Hemsida:	  www.charta.es	  
De*a	  är	  e*	  interna&onellt	  samarbete	  mellan	  
universiteten	  i	  Alcalá,	  salamanca,	  Deusto,	  Berlin,	  
Göteborg	  etc.	  



NyXga	  länkar	  

•  Katalansk	  (Mallorca)	  textcorpus:	  h*p://
corpusmallorca.es/documentos.php	  

•  MedelCda	  spanska	  texter:	  
•  h*p://www.textoshispanicos.es/index.php?
op&on=com_content&task=view&id=14&Item
id=27	  



Konferenser	  

•  Språkhistoriemötet	  i	  Göteborg	  30-‐31	  maj	  2013	  
Info	  &	  anmälan:	  
antoaneta.granberg@sprak.gu.se	  
	  
Skall	  denna	  finnas	  med	  måste	  den	  hållas	  
uppdaterad!	  



Websidan	  

•  Webredaktör	  –	  Hemdator	  för	  nätverket	  
(Uppsala/Göteborg/?)	  	  

•  Rimlig	  arbetsinsats!!	  
•  Design?	  
•  Länkar	  från	  alla	  deltagande	  inst.	  
•  Kostnader?	  
•  Ar&kelpublicering?	  



Organisa&on	  

•  Förening	  eller	  nätverk?	  
•  FÖRENING	  stabilare,	  egen	  ekonomi	  men	  
krångligare	  

•  NÄTVERK	  mer	  instabilt,	  måste	  &ll	  en	  styrgrupp	  
(t.ex.	  3	  personer	  från	  olika	  lärosäten)	  

•  Hur	  utses	  denna?	  
•  Ingen	  ekonomi,	  konferenser	  e.d.	  ordnas	  av	  resp.	  
lärosäte.	  



Vad	  händer	  sedan?	  

•  Fler	  konferenser?	  
•  I	  så	  fall	  om	  vad	  och	  hur	  oWa?	  
•  Roterande	  ansvar?	  Frivillighet?	  
•  Hur	  hålla	  det	  hela	  levande?	  



Bokprojektet	  

•  En	  svenskspråkig	  presenta&on	  av	  de	  
europeiska	  (?)	  språkens	  historia:	  Vad	  är	  
språkhistoria?	  eller	  Historien	  i	  våra	  språk.	  

	  	  	  	  Introducerande	  kap	  om	  filologi,	  etymologi	  etc.	  
	  	  	  	  20-‐sidiga	  kapitel.	  Gemensam	  uZormning?	  
	  	  	  	  Kulturhistorisk?	  Riktad	  &ll	  vem?	  
	  	  	  	  Redak&onskommi*é?	  	  
	  	  	  	  Tidsram?	  
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Följande frågor tas upp under diskussionen: 

1. Förening (sällskap) och/eller nätverk 

Vad skall vi ha, en förening eller nätverk, eller båda? Vilket namn skulle i så fall vara lämp-

ligt för föreningen/sällskapet? Det föreslås att man väljer ett namn, som inte innehåller ordet 

förening/sällskap. Diachronia och Språkhistoriska nätverket är några av benämningarna som 

lyfts fram. 

Det poängteras att det vore lämpligt att ha en bredare benämning, som inte utesluter 

några som egentligen inte är språkhistoriker men som har någon anknytning till de äldre språ-

ken. Vikten av att nätverket skall vara attraktivt för dem som intresserar sig av språkhistoria 

utan att själva forska om den, t.ex. lärare i klassiska språk. Att nätverket borde vara öppet för 

internationella kontakter är av vikt. 

Namn och logga för föreningen. Fundera på något som vi har copyright på. Skicka 

gärna förslag till Ingmar Söhrman.  

Hur går man till väga? Skall man arbeta fram en långsiktig strategi med deklaration av 

de ideologiska grunderna, eller skall man börja i en mindre skala och låta utvecklingen visa 

vad som är bäst. 

Förslaget som man enades kring är: att välja en grupp som arbetar vidare med att for-

mulera ideologi, stadgar och fundera på namn. Förslag på medlemmar i denna grupp: Ingmar 

Söhrman (sammankallande), Jenny Larsson, Rut Boström, Per Löfstrand, Gerd Carling, Cata-

rina Röjder. Ingmar Söhrman kontaktar med förfrågan Jenny Larsson och Gerd Carling, som 

inte är närvarande vid mötet. Denna grupp arbetar fram ett färdigt förslag till nästa möte, om 

ideologi/ programdeklaration, stadgar, namn och logotyp. 

2. Websida 

Vilken typ av websida? Statisk eller en mer dynamisk, med chat osv. Behövs det en Fa-

cebook-sida för nätverket? Presentationer av alla deltagare, bra rubriker, en alfabetisk lista. 

Information om kurser etc., forum för doktoranderna. Vid universitetet i Uppsala finns en 

hemsida där information om de tidigare två möten har lagts ut.  

Det vore bra om redan etablerade system utnyttjas för t.ex. hänvisningar till publikat-

ioner (DiVA, SwePub) och presentationer av forskare och pågående forskning 

(Academia.edu), i stället för att försöka skapa allt från början och på egen hand.  

Skicka rubrikerna i deltagarpresentationen till alla deltagare i nätverket, de fyller i och skickar 

tillbaka till webredaktören. 3 rader max per presentation. Emeriti har inte alltid möjlighet att 
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synas på universitetens hemsidor, därför är det av vikt att synliggöra deras vetenskapliga pro-

duktion via nätverket. 

Websidan ska vara på ett universitet, inte någon annanstans.  Det är också viktigt att om 

man vill söka på språkhistoria, skall man kunna hitta sidan (viktiga nyckelord). 

Nyttiga länkar. Där presenterar vi olika nätverk, olika projekt. Presentera även nordiska 

och internationella projekt, men skilja mellan projekt där nätverkets medlemmar är inblan-

dade och sådana som är relevanta för nätverket, utan att nätverkets medlemmar deltar i det. 

Länkar till resurser, t.ex. projekt som skapar databaser, korpusar och liknande (som t.ex. 

CHARTA, PROIEL, Digitaliserade beskrivningar av slaviska kyrilliska handskrifter och 

äldre tryckta böcker vid svenska bibliotek och arkiv). 

Kalender, nyheter. 

Kurser. På vilket sätt språkhistoria bedrivs på grundnivå. Kan även skötas via epost. 

Kostnad. Institutionsmedlemskap. Finns det några fonder? Rotera? Söka medel på RJ 

för nätverksinitiering, Ingmar Söhrman kan söka, Karin Westin Tikkanen hjälper till. 

Förslag: en grupp föreslås som ger förslag på webredaktör, var websidan skall ligga, på 

ett universitet eller på ett domän. Följande personer föreslag att ingå i denna grupp: Evie 

Coussé (sammankallande), Per Ambrosiani, Henrik Williams, Christine Watson, Andreas 

Nordin. Evie Coussé kontaktar Henrik Williams med förfrågan eftersom han är inte närva-

rande på mötet. Till nästa möte skall websidan fungera. Om 1 år skall sidan finnas. 

3. Fler konferenser 

Hur ofta? Var och när skall nästa konferens äga rum? Förslaget är att nästa nätverkskon-

ferens äger rum i Umeå, hösten 2014, lunch till lunch. Det är önskvärt att bjuda flera dokto-

rander till nästa möte. 

Om nätverkskonferensen äger rum vart annat år kan den planeras äga rum jämna år eftersom 

International Conference on Historical Linguistics organiseras vart annat år, udda år. 

Att ha en föredragsdel och sedan ett möte för nätverket är önskvärt, men även ett inslag 

som handlar om undervisning efterfrågas. Flera av nätverkets medlemmar skulle kunna tänka 

sig att engageras med presentation och diskussion kring undervisning i språkhistoria. 

4. Bokprojekt 

Förutom europeiska språk bör även ingå: arabiska, semitiska, finskugriska, samiska. Kan man 

bjuda några sinologer till nätverket? Vad kan ingå i boken? Namnforskning, ortnamn. Etymo-

logisk metod; lånord från olika språk, språksläktskap. De frågor som en specialist ofta får från 

allmänheten. Medicinsk terminologi, falska etymologier. Samling om äldre teorier om vilket 



 5 

är urspråket. Boken kan ha en paraplyinledning där grundläggande begrepp inom språkhisto-

ria, jämförande språkforskning och diakroni diskuteras på ett för allmänheten begripligt sätt. 

Boken kan innehålla presentationer inom de ämnen som nätverket representerar, kanske 

med någon större koncentration på de språk som allmänheten känner till. Arbets-

grupp/redaktionskommitté för grupprojektet: som föreslår ett koncept. Förslag på kapitel skall 

kunna läggas på nätverkets hemsida. 

En grupp föreslås för vidare arbete med bokidén: Mats Mobärg (sammankallande), An-

toaneta Granberg, Catarina Röjder och Ingmar Söhrman. Gruppen bör arbeta fram förslag om 

bokens struktur. Alla nätverksmedlemmar kan skicka till Mats Mobärg förslag på vad som 

kan ingå, vad som en själv kan skriva om osv. 

Aktiviteter i anslutning till bokprojektet: en språkdag, som presenterar bokens innehåll 

och som riktar dig till lärare. Språkdagen sammanfaller inte med nätverkets möte.  

5. Praktiska frågor 

Aktualisera epostlistan. Skicka minnesanteckningar till alla som ingår i nätverket. 

 

 

 

 

 

 

 




