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Workshop om traditionelle 

ømåls- og østdanske dialekter 

 

Call for papers 8. JANUAR 2021 

Takket være en generøs bevilling fra Ulla og Børge Andersens fond for 

sprogvidenskabelig forskning har jeg med dette call for papers den 

ubetingede glæde at kunne opfordre alle interesserede dialektologer, 

sociolingvister, sproghistorikere og øvrige sprogforskere til at indsende et 

eller flere abstracts til workshoppen 

Traditionelle ømåls- og østdanske dialekter 

der løber af stablen  

torsdag den 17. juni 2021 – fredag den 18. juni 2021 

på Center for Dialektforskning, Københavns Universitet. 

Idéen til og behovet for workshoppen udspringer af et igangværende 

forskningsprojekt under det VELUX-finansierede projekt Lyden af Hoved-

staden om en sprog- og kulturhistorisk beskrivelse af de københavnske 

omegnsdialekter. Konkret skal dette projekt kortlægge de københavnske 

omegnsdialekters særpræg samt deres sprog- og kulturhistorie via en 

diakron og synkron analyse af hhv. amager- og skovshoveddialekten, her-

under rekonstruktion af tidligere ubelagte stadier af disse dialekter via syste-

matisk sammenligning med de omkringliggende dialekter. Da de nævnte to 

dialekter i sig selv er forholdsvis sparsomt belagt og beskrevet, og da de 

synes at være blevet påvirket i varierende grad af nabodialekter østpå (f.eks. 

bornholmsk og sydsvensk/skånsk), vil det være formålstjenligt for projektet 

og for det dialektologiske forskningsfelt overhovedet at få igangsat nye og 

styrket eksisterende dialoger mellem forskere, der beskæftiger sig med disse 

dialekter samt tilgrænsende dialekter både østpå (bornholmsk og sydsvensk/ 

skånsk) og ”vestpå” (øvrigt sjællandsk ømål). 

Foredragene skal være af videnskabelig karakter, skal gives på dansk, 

svensk, norsk eller engelsk, forventes at have et omfang på 30 min. (ekskl. 

https://lydenafhovedstaden.ku.dk/delprojekter/omegnsdialekterne/
https://lydenafhovedstaden.ku.dk/delprojekter/omegnsdialekterne/
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SIDE 2 AF 2 10-15 min. til diskussion) og kan omhandle et hvilket som helt aspekt af 

nedennævnte emner 

 lingvistisk beskrivelse (fonetik, fonologi, prosodi, morfologi, syntaks, 

leksikon) af traditionelle ømåls- eller østdanske dialekter, herunder også 

sydsvenske dialekter 

 kontaktsituationer mellem disse dialekter og deres umiddelbare 

nabodialekter 

 disse dialekters forhold til rigsmålet før og nu 

 disse dialekters roller og funktioner i samfundet før og nu 

 rekonstruktion af og kilder til viden om ældre ubelagte dialektstadier 

 

Abstracts skal 

 forfattes på dansk, svensk, norsk eller engelsk 

 udformes i overensstemmelse med denne abstract-skabelon  

 være af et omfang på maksimalt én (1) side inkl. noter og referencer 

 fremsendes til mig pr. e-mail (bssh@hum.ku.dk) senest mandag den 1. 

marts 2021 

 

Ud over videnskabelige foredrag om disse emner kommer workshoppen 

også til at rumme fire rundbordsdiskussioner om følgende emner 

 Sjællandsk, københavnsk og rigsmål 

 ”Dansk eller svensk?” Østdanske dialekter før og nu og deres placering i 

det skandinaviske dialektkontinuum 

 Rekonstruktion af dialekt 

 Traditionelle dialekter i et sociolingvistisk perspektiv 

 

Mere information om workshoppen forefindes på workshoppens hjemme-

side https://nors.ku.dk/kalender/2021/oemaal-oestdansk/. 

 

På hjemmesiden vil der også i ugerne op mod workshoppen løbende 

blive orienteret om COVID-19-relaterede forhold, herunder særlige 

forholdsregler og begrænsninger ved fysisk deltagelse, omlægning til 

online workshop eller – i værste fald – aflysning. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen 

Lektor, ph.d. 
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