Kollokviet för nordisk filologi
Under ledning av Roger Andersson och Jonatan Pettersson.

2020 Vt
30/1

Katharina Heinz (Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Univ. i
Oslo): On rhetorical appropriation and knowledge organization in
Konungs skuggsjá.
12/3 Anna Blennow (Göteborgs univ.), Alessandro Palumbo (Univ. i
Oslo): Epigrafiska skriftområden i det tidigmedeltida Sverige.
16/4 Workshop i Zoom: Språken som mötesplats. Historisk sociolingvistik
Zoom som forskningsämne i Sverige.
11/6 Benjamin Weber: Medieval neologism and polysemy: some attempts
Zoom of theorizing the uses of the word 'crusade' in the Middle Ages.

2019 Ht
26/9

Roger Andersson presenterar planerna på en handbok i östnordisk
filologi. Därefter diskuterar han preliminära planer på ett forskningsprojekt med arbetsnamnet ”Narratologiska perspektiv på äldre
svenska texter”.
31/10 Oliver Blomqvist: om sitt postdoc-projekt om tvåspråkighet och
språkblandning i domböcker från främst 1600-talet.
28/11 Louise Faymonville: om avhandlingen: Egenskaper i fornsvensk
profan litteratur.
12/12 Lars Borin (Språkbanken, Göteborgs univ.): om det pågående arbetet
i Swe-Clarins regi med förarbetena till en ”svensk diakronisk
korpus”.
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2019 Vt
31/1

28/3
25/4

Verena Hoefig (Inst. för germanska språk och litteraturer, University
of Illinois at Urbana-Champaign, IL, USA): Runes to Release the
Child from the Mother – Healing and Obstetrics in Medieval
Northern Europe.
Sofia Lodén (The Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS),
Uppsala): Riddarromanens europeiska landskap.
Temaseminarium om handskriften A 1 (KB) som innehåller medeltida bibelöversättningar. Korta presentationer av Ingemar Härneskog,
Jonatan Pettersson och Lars Wollin. Därefter studiebesök på KB för
visning av originalet (begränsat antal platser).

Kollokviet för historisk språkforskning
(t.o.m. ht -18). Under ledning av Jonatan Pettersson (och Rune Palm t.o.m. 2013).

2017 Vt – 2018 Ht
Inga kollokvier under 2017 och 2018.

2016 Ht
29/11 Gerd Carling, Språk- och litteraturcentrum, Lunds
universitet: Att kvantifiera och analysera språkhistorisk
data.

2015 Ht – 2016 Vt
Inga kollokvier under ht 2015 och vt 2016.

2015 Vt
29/5

Det gemensamma språkhistoriska seminariet inom
Humanistiska fakulteten. Thomas Olander, Institut for
Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns
Universitet: The Indo-European Homeland.

2014 Ht
Inga kollokvier under ht -14.
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2014 Vt
21/5

Det gemensamma språkhistoriska seminariet inom Humanistiska fakulteten. Lars Nordgren (Romanska och klasiska inst.): The Greek Interjections – a new view on old
material.

27/5

Inger Lindell: Vardagslivets vedermödor.

2013 Ht
9/10

Det gemensamma språkhistoriska seminariet inom Humanistiska fakulteten. Nils-Lennart Johannesson, Engelska
institutionen: Aeldred, Farmon, Orrm och Dan Michel:
Röster från vägen mot modern engelska.

2013 Vt Institutionen för svenska och
flerspråkighet (fr.o.m. 2012)
5/3
13/3

Tillsammans med Grammatikkollokviet. Cecilia Falk: Svensk syntaxhistoria.
Det gemensamma språkhistoriska seminariet inom Humanistiska fakulteten. Tomas Riad: Om prosodiska fenomen
i germanska språk.

2012 Institutionen för nordiska språk (t.o.m. 2012)
25/10 Maria Bylin lade fram ett kapitel ur sin avhandling om aspektuella
hjälpverb. Diskussion om historiska betydelseanalyser.
6/12 Temat var den historiskt inriktade utbildningen på institutionen i sin
helhet, såväl historisk inriktning som kurserna i språkhistoria inom
svenska 2 och på lärarutbildningarna.

2011
Inga kollokvier under 2011.

2010 Ht
3/11 David Håkansson, Uppsala: Ekonomisk språkhistoria? Om den
generativa grammatikens bidrag till förståelsen av språkförändringar.
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2010 Vt
24/2 Diskussion om muntlighet och skriftlighet.
17/3 Jonatan Pettersson och Andreas Nord: Forskning om medeltida översättning i fokus.
21/4 Theresia Pettersson: Tempus som tidsstrukturerande resurs i Stockholms stads tänkeböcker.

2009 Ht
23/9 Erik Magnusson Petzell: Ordföljd och normering – om verbfinala
satser i äldre svenska.
21/10 Ulrika Djärv: Fornsvensk bibliografi.

2009 Vt
30/1 Michael Schulte, Institutt for språk og litteratur vid Høgskulen i
Volda: The fuþarks in flux – Contextualization of writing systems and
written cultures.
18/2 Inger Lindell rapporterar från forskningsprojektet Vadstenaklostret
som text- och handskriftsproducerande miljö.
1/4

Intertextualitet och Þrymskviða. Kollokviet ägnas åt begreppet
intertextualitet med anledning av att det är det övergripande temat för
konferensen Forum för Textforskning 8–9 juni.

6/5

Sonya Steblin-Kamenskaya, gästforskare på Institutionen för nordiska
språk i Stockholm och doktorand i S:t Petersburg, berättar om sitt
arbete med runinskrifter på vikingatida och medeltida amuletter.

2008 Ht
24/9 Magnus Källström: Runan u som tecken för /o(:)/ i den yngre futharken: kronologisk markör eller regellös variation?
22/10 ”Regellös variation” eller tolkningsbara mönster – om normer i
texthistorien. Diskussionen på det senaste språkhistoriska kollokviet
om u-runan berörde frågor om hur man ska se på variation och
mönster i diakrona källmaterial, och detta kollokvium följer upp dessa
frågor med utgångspunkt i texthistoria och diskussionen kring normer.
Kollokviet utgår från Vagles artikel som handlar om textnormer i
utveckling: Vagle, Wenche. 2002.” The Diachronicity of Text Norms.
A Theory of Genre Formation and Change – illustrated with examples
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from the text history of Norwegian radio”. I K. L. Berge (red.), Teksthistorie. Tekstvitenskapelige bidrag. (Sakprosa. Skrifter fra prosjektmiljøet Norsk sakprosa. 6.) Oslo: Norsk sakprosa. S. 141–214.
19/11 Sofia Lodén presenterar sitt avhandlingsprojekt om hur den svenska
riddarromanen Herr Ivan förhåller sig till det franska originalet Le
Chevalier au lion.
17/12 Rune Palm: Om översättning från fornsvenska till dagens svenska.

2008 Vt
23/1 Diplomatariets huvudkartotek igår, idag, i morgon. Roger Andersson
presenterar med assistans av Sara Risberg databasen Svenskt Diplomatariums Huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK). Presentationen tar bland annat upp följande: 1. bakgrund och tillkomst,
2. databasens struktur och omfång, 3. den praktiska användningen
(sökmöjligheter och tips), 4. framtida utvecklingsmöjligheter.
20/2 Runblecket med Kristus och den vrålande tursen och några andra
runföremål från Köpingsvik på Öland. Helmer Gustavson, tidigare
avdelningsdirektör på Runverket vid Riksantikvarieämbetet, presenterar några ganska okända och synnerligen intressanta runinskrifter
från vikingatid och tidig medeltid.
26/3 Ny fornsvensk bibliografi – Vad vill vi ha? Ulrika Djärv och Inger
Larsson har återupptagit arbetet med att komplettera Geete-Collijns
Fornsvenska bibliografi från 1945 och framåt som Barbro Söderberg
och hennes doktorander inledde i början av 90-talet. En diskussion
med tilltänkta användare om innehåll, tillgänglighet etc.
23/4 Ny forskning om Rökstenen. Kollokviet ägnas helt åt diskussion av Bo
Ralphs nytolkning av Rökstenen i Ralph (2007) "Gåtan som lösning.
Ett bidrag till förståelsen av Rökstenens runinskrift." I Maal og minne
2, 133–157. Även Barnes artikel i samma nummer av Maal og minne
”Rök-steinen – noen runologiske og språklige overveielser” (s.120–
131) togs upp.

2007 Ht
19/9 Diskussion kring idéer till kommande program.
24/10 Magnus Källström: Sveriges runinskrifter och Samnordisk runtextdatabas som källa.
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28/11 Andreas Nord lägger fram ett utkast till artikeln The reflective cultivator? Model readers in Swedish 18th century garden literature för
diskussion, och vi diskuterar ett utdrag ur Peder Månssons Bondakonst och jämför det med förebilden, Columellas Re rustica, i en ny
svensk översättning.
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