Protokoll för NORNA-möte nr 113
tisdagen den 2 februari 2021 kl. 13-15 (svensk tid) (uppskjutet från 25 nov. 2020)
digtalt möte (zoom)
Närvarande: Rikke Steenholt Olesen (ordf.), Gunnstein Akselberg, Birna Lárusdóttir, Aud-Kirsti
Pedersen, Väinö Syrjälä (punkt 1–3 och 6, 8), och Emilia Aldrin (mötessekr.) Anfinnur Johansen
lämnade återbud.

1) Godkännande av möteskallelse och dagordning. Val av sekreterare. Notering av övriga
ärenden.
Rikke öppnade mötet kl. 13
Emilia valdes till mötessekreterare.
Inga övriga ärenden noterades.

2) Godkännande av mötesprotokoll 112 (se http://norna.org/protokoll)
Mötesprotokoll 112 godkändes med en mindre justering av ett rapportnummer.

3) Kort orientering om aktuellt inom namnforskningen i de enskilda länderna
•

•

•

•

•

Norge: Namnforskning syns väl i medierna i Norge och namnfrågor uppmärksammas av
såväl privatpersoner och som på kommunnivå. En konferens planeras hösten 2020 med
anledning av att Namnarkivet fyller 100 år. Både Språkrådet, Kartverket och
Universitetet i Bergen stöttar genomförandet av konferensen som troligen genomförs helt
digitalt. Ett större webinarium om ortnamnshantering har genomförts på Kartverket med
100 deltagare. Ett digitalt möte har också arrangerats för arkeologer som är intresserade
av namnforskning. Ett nytt digitalt verktyg har skapats i form av en vägledning för att
underlätta processen kring hantering av namngivning, namntolkning och skyltskapande
på t.ex. kommunal nivå. Det finns fortsatt en doktorand i namnforskning.
Sverige: Den nya Tidskrift för nordisk socioonomastik utkommer med ett första nummer
försommaren 2020 (kommer att finnas tillgänglig digitalt via
http://gustavadolfakademien.se). Nätverket Nordic network och socio-onomastics
fortsätter med aktiviteter och planering av studier i mindre projektgrupper. Ett nytt större
forskningsprojekt där namnforskning ingår har fått finansiering av RJ: ”Place-name
policy making in large scale maps of the Swedish empire during the 1600s” (Uppsala
universitet). Projektet ”Språkets roll i segregations- och gentrifieringsprocesser i det
språkliga landskapet i Göteborg” fortsätter. En handfull doktorander finns fortsatt i
Uppsala.
Finland: Inga större nyheter, men fortsatt mycket aktivitet. Namnforskardagarna i
Helsingfors genomfördes detta år helt digitalt. En disputation planeras våren 2021:
Ksenia Eskola disputerar på en sammanläggningsavhandling om mötet mellan finsk och
rysk namngivning.
Island: En stor nyhet är att Namnarkivet i Reykjavik precis har lanserat en ny digital
databas i sambarte med ”National Land Survey” där 12 000 filer ingår med holistiska
landskapsbeskrivningar och möjlighet att söka information om ca 5 000 ortnamn (se
https://nafnid.is/)
Danmark: Tyvärr sker inte så mycket undervisning inom namnforskning just nu. De
senaste kurserna gick 2019 och det har inte lyckats att få tillstånd för ny kursomgång
2021 då det krävs minst 20 studenter. Ett postdoc-projekt har däremot beviljats i
Köpenhamn: Katrine Kehlet Bechgsgaard kommer att studera föräldrapars val av
efternamn. En ny lektor från Tyskland börjar arbeta under året.

4) NORNA-kommitténs verksamhet
a) Val av ny kommitté 2021 (kandidater, praktisk röstning vid digital kongress).
Ett digitalt valmöte med omröstning för val av ny komitté planeras i samband med
kongressen. Rikke undersöker de tekniska möjligheterna vidare. Väinö bekräftar att det finns
planer på att skapa både större mötesrum för samtliga deltagare och mindre mötesrum för
landsgrupperingar. Vi diskuterar praxis för att utse landspresentanter och konstaterar vissa
skillnader. I flera länder (Danmark, Finland och Sverige) är det brukligt att göra ett utskick
till samtliga medlemmar med möjlighet att anmäla intresse till posterna, för att först därefter
vid behov tillfråga enskilda personer. I Norge och på Island har sittande representant direkt
tillfrågat nya kandidater. I flera länder kommer det att bli ett skifte av landsrepresentanter.
Posten som grönländsk representant är just nu vakant, men Rikke har kontakt med
projektledaren för ortnamnssamlingen vid Språksekretariatet Oqaasileriffik (Arnaq B.
Johansen) som kanske är intresserad.
b) Placering av ordförandeskapet nästkommande period
Formellt står Danmark på tur, men i realiteten har ordförandeskapet varit danskt under större
delen av den nuvarande perioden varför vi föreslår att Sverige bör ta över nästa period.
c) Förslag om att avlysa workshopinitiativet om NORNA:s framtid (se mötesprotokoll 112).
Beslutas att uppskjuta detta och istället överlämna frågan som rekommendation till
kommande kommitté som då får möjlighet att påverka frågeurval och frågeformulering.
5)

Publikationer
a) Rapport från NORNA:s 48 symposium, Namn i skrift i Göteborg 29–30 november 2018 är nu
publicerad såväl i tryckt som digitalt format (se https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/67201). Det
blev en parallellpublicering i två serier: NORNA-rapporter (nr 98) och Meijerbergs arkiv (nr 44).
b) NORNA-rapport från det 49:e symposiet i Kautokeino är under arbete med målsättningen att
vara klar för utgivning under 2021.

6) Kongress 2021
Väinö rapporterar att planeringen fortsätter. Kongressen genomförs helt digitalt och anmälan
öppnar i mitten av februari. Deltagaravgiften blir 15 EUR, vilket framför allt täcker avgiften till
NORNA. I nuläget finns 39 deltagare med föredrag (från Sverige, Norge, Danmark, Island,
Finland) samt två plenarföredrag. Mer information kommer inom kort via mejl och på hemsidan.
7) Planerade symposier 2022–2023.
För närvarande ingen kännedom om planerade symposier. Vi diskuterar att digitala symposier
troligen är en viktig möjlighet för framtiden som kan öka deltagarantal. Dessutom diskuteras
möjligheten till mindre symposier med avgränsade teman som kan stimulera tvärvetenskapligt
deltagande.
8)

NORNA-förlaget
Väinö rapporterar att nya anvisningar för redaktörer nu finns på plats. Informationen på
hemsidan är uppdaterad och förberedd för digital publicering. Kommande rapporter kan antingen
publiceras via NORNA:s hemsida eller via organisatörernas lärosäte. Äldre tryckta rapporter
arkiveras fortsatt i Uppsala. Vi diskuterar att det i framtiden är viktigt att tidigt ta kontakt med
NORNA-förlaget när det finns planer på parallellpublicering i ytterligare publikationsserie.

9) Ekonomi
Det har visat sig vara ett stort problem att byta kassör hos banken Nordea. Trots många försök
har detta ännu inte lyckats, vilket gör den ekonomiska situationen oklar. Den ekonomiska
genomgången skjuts upp till nästa möte.

10) Övriga ärenden

Inga övriga ärenden just nu.

12) Nästa möte
Nästa möte hålls digitalt via zoom preliminärt under första halvan av mars 2021.

Köpenhamn/Halmstad den 2 februari 2021
Rikke Steenholt Olesen, stf. ordförande
Emilia Aldrin, mötessekreterare

