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Danmark
Navnelovens ikrafttræden
1. april trådte en ny og mere liberal personnavnelov i kraft i Danmark. En af lempelserne bestod i at det fremover er gratis at ændre sit for- eller efternavn. Det førte til stor trængsel ved kirkekontorerne, hvor man skal henvende sig med sin navnesag. Anslået 25.000 sager blev behandlet den første uge, mod normalt ca. 100.000 sager årligt. Den vigtigste liberalisering består i, at man fremover kan tage et mellemnavn som efternavn: Peter Bülow Sørensen kan altså nu slette “Sørensen”. Det bliver interessant at følge, om antallet af mellemnavne i Danmark kommer til at dale, ligesom det bliver interessant at se, hvor stor en nedgang det fører til for de mest almindelige -sen-navnes vedkommende: Jensen, Hansen, Nielsen etc.

Bornholmssymposium
NORNAs 35. symposium blev afviklet 4.–7. maj midt på øen Bornholm i solrigt forårsvejr. Symposiets 29 deltagere hørte 15 indlæg om temaet “Centralitet og regionalitet”, ligesom der blev tid til en fin udflugt på øen med kaffe på slotsruinen Hammershus og en efterfølgende rundvisning i det klippefyldte terræn.

Afdeling for Navneforskning
I foråret 2006 har Birgit Eggert afleveret sin ph.d.-afhandling om danske stednavne på -holt, og resultatet bliver forsvaret 12. juni. Samtidig har afdelingen fået en ny ph.d.-stipendiat Lisbeth Christensen, der skal arbejde med centralpladsindicerende stednavne og centralpladsteorier ud fra dansk materiale. Peder Gammeltoft har indgået i et perspektivrigt arbejde med registrering og GPS-stedfæstelse af hundredvis af marknavne fra udvalgte dele af Vejle Amt i Østjylland. Nanvematerialet består af de indberetninger fra 1920'erne, som ofte benævnes “skolelærerindberetningerne”. Jytte French har stået for det praktiske arbejde. Peder Gammeltoft har desuden arbejdet i et netværk med lokale museumsfolk omkring registreringen af den ældgamle nord-syd-gående handelsvej langs vestkysten af Jylland “Æ Drywvej”.

Hjemmeside og navnesøgning
Afdeling for Navneforsknings hjemmeside er blevet revideret og fornyes løbende. I slutningen af maj blev en navnebase lagt ud på Internettet på adressen: www.danskernesnavne.navneforskning.ku.dk. Der er tale om et udtræk af alle navne i Det Centrale Folkeregister, som blev grundlagt i 1967. Data omfatter både nulevende og folk der er døde siden 1967. Adskillelsen af ekstra fornavne og mellemnavne har været ret vanskelig, og der har været mange praktiske ting at tage stilling til undervejs. Datatilsynet i Danmark har sagt god for den nuværende udformning med anonymisering af 1–3 forekomster mod at vi ikke må kalde det for en database. Og det skal vi så naturligvis undlade at gøre her: prøv selv.

Michael Lerche Nielsen


Finland
Paula Sjöblom disputerade
Paula Sjöblom disputerade den 25 mars vid Åbo universitet. Avhandlingens 
namn är Toiminimen toimenkuva. Suomalaisen yritysnimistön rakenne ja 
funktiot ('Firmanamnets uppgift. Finska firmanamns struktur och 
funktioner'). I den även internationellt sett högklassiga avhandlingen 
är det inte bara temat, dvs. firmanamnen, som är nytt utan också 
forskningsmetoden. För första gången används – åtminstone i denna typ av 
namnforskning – funktionell-kognitiv metod.

Namn på sammanslagna kommuner
Finska språknämnden har vid sitt möte den 12 februari gett 
rekommendationer för namn på sammanslagna kommuner. Det främsta målet är 
att bevara det tidigare namnförrådet i så hög utsträckning som möjligt. 
Om man överväger en nybildning, bör man utgå ifrån sådana namnmodeller 
som redan är i bruk på området. Vid planeringen av namnet bör man även 
ta namnets svenska motsvarighet i beaktande.

Prisbelönt artikel om namnforskning
Terhi Ainialas och Jani Vuolteenahos artikel Urbaanin paikannimistön 
haasteita. Kielitieteen ja maantieteen tieteenalatraditioista arkiseen 
käyttönimistöön Helsingin metropolialueella ('De urbana namnens 
utmaningar. Från vetenskapstraditioner inom lingvistik och geografi till 
vardagligt namnbruk i metropolen Helsingfors') har vid årets 
stadsforskningsdagar i Helsingfors utnämnts till år 2005 års bästa 
artikel om stadsforskning i Finland. Artikeln utkom i tidskriften Alue 
ja ympäristö 1/2005. Valet motiveras med att artikeln på ett lyckat 
tvärvetenskapligt sätt och ur en fräsch synvinkel behandlar de namn 
stadsborna själva använder i vardagen, genom att studera hur dessa med 
hjälp av namn skapar egna kulturella rum i det urbana rummet.

Terhi Ainiala & Leila Mattfolk


Færøerne
Lagtingslov om adresser
Den 28. februar 2002 blev lagtingslov nr. 17 af 6. marts 2002 om adresser vedtaget i Lagtinget. Loven går ud på, at alle huse og bygninger skal have tildelt en adresse med navn og nummer. Kommunerne fik en frist på tre år at sætte navne på veje og gader, som matrikelstyrelsen skal godkende. Pr. 22.05.2006 har styrelsen godkendt gadenavnene i 44 af Færøernes 117 bygder/byer. De 23 hyppigste navne i de 44 bygder/byer er følgende:

Geilin (10), Gerðisvegur (9), Kirkjuvegur (9), Bøgøta (8), Bakkavegur (7), Garðavegur (6), Heygavegur (5), Skákið (5), Traðarvegur (5), Áarvegur (4), Brekkugøta (4), Bryggjan (4), Dalavegur (4), Fjøruvegur (4), Gamlivegur (4), Garðsvegur (4), Kvíggjarvegur (4), Leitisvegur (4), Skálavegur (4), Skúlavegur (4), Sornhúsgøta (4), Toftavegur (4), Víkarvegur (4)

Anfinnur Johansen


Norge 
Nytt om namn
Ved årsskiftet kom meldingsbladet Nytt om namn nr. 42, som bl.a. inneholder rapport fra konferansen Stadnamn i nordisk og internasjonalt perspektiv. Blindern 21. oktober 2005. Nr. 43 ventes utgitt i juli og vil bl.a. inneholde program for Den 11. nasjonale konferansen i namnegransking, som finner sted på Universitetet i Oslo (Gaustadallen 25) 10. november. Temaet denne gang er «Framtida for namnegransking og namnearkiv», som i alle fall for Oslos vedkommende er svært aktuelt. Allerede 1. juli i år foreligger nemlig innstillingen fra et utvalg som utreder alternative organisasjonsformer for språksamlingene under Institutt for lingvistiske og nordiske studier. 

Namn og nemne
Tidsskriftet Namn og nemne 22 (2005) er ennå ikke kommet ut på grunn av tekniske problemer ved trykkeriet.

NFR-prosjektet
NFR-prosjektet for skanning og innskriving av navnemateriale er formelt avsluttet, og materialet fra Oslo er nå tilgjengelig på nettet (http://www.edd.uio.no/perl/search/search.cgi). Vi venter imidlertid ennå på en mer brukervennlig versjon, og foreløpig er det ikke mulig å kople navneseddel til innsamlingskart.

Lov om stadnamn
Endringene i lov om stadnamn skal tre i kraft 1. august, og det har vært arbeidet med nye, tilpassete forskrifter. Så vel fagmiljøet som en rekke interesseorganisasjoner har hatt anledning til å kommentere departementets forslag.

Tom Schmidt


Sverige
Disputation
Maria Löfdahl disputerar den 27 maj 2006 på avhandlingen Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län 19. Ortnamnen i Tanums härad 2. Naturnamn. Fakultetsopponent är docent Staffan Nyström, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

Ortnamnssällskapet i Uppsala 70 år
Ortnamnssällskapet i Uppsala fyller 70 år. I anledning av det – och med anknytning till det innevarande Mångkulturåret – arrangerar sällskapet i samarbete med Språk- och folkminnesinstitutet ett symposium i Uppsala den 21–22 oktober 2006 med inbjudna föreläsare och andra medverkande. Symposiet riktar sig i första hand till sällskapets medlemmar och dess tema är Namn och mångkultur – flerspråkiga miljöer och kulturella influenser. Ett preliminärt program finns och anmälan om deltagande i symposiet skall göras senast 25 september till vice sekr. Margaretha Gillberg per e-post eller vanligt brev (SOFI, Box 135, 751 04 Uppsala). Frågor om symposiet besvaras av Margaretha Gillberg eller Mats Wahlberg (mats.wahlberg@sofi.se, tel. 018-65 21 80/-60 vx). Deltagarantalet är begränsat till 80 personer.

NORNA-symposium i Umeå – påminnelse
NORNA:s 36:e symposium Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer går av stapeln den 16–18 november 2006 i Umeå (se vidare ”Anslagstavlan”). Ett preliminärt program kommer i månadsskiftet maj–juni att sändas ut till alla som anmält intresse att delta och/eller anmält föredrag. Dessa måste sedan senast den 15 september 2006 definitivt anmäla deltagande, i förekommande fall sända in abstract, samt betala deltagaravgiften om 950 SEK. Ett trettiotal personer har anmält intresse, och skulle ytterligare någon vilja vara med, går det ännu bra att kontakta Lars-Erik Edlund eller Linnea Gustafsson (linnea.gustafsson@nord.umu.se, lars-erik.edlund@nord.umu.se).

Kongresshandlingar från Uppsala
Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences 2 utkommer omkring månadsskiftet maj–juni och innehåller föredragen i section 2. Names and society. 2a. Names as sources.

UNGEGN-möte i Wien
FN:s expertgrupp för geografiska namn (UNGEGN) samlades till sitt 23:e möte i Wien den 28 mars–4 april 2006. Cirka 250 experter från ett femtiotal nationer och organisationer deltog i överläggningarna. Norden Division, en av de 22 språkligt-geografiskt sammansatta divisionerna i UNGEGN, representerades av John Jensen och Bente Holmberg (Danmark), Sirkka Paikkala (ordf.) och Teemu Leskinen (Finland), Ari Páll Kristinsson (Island), Johnny Andersen, Botolv Helleland och Terje Larsen (Norge) samt Leif Nilsson, Staffan Nyström och Annette Torensjö (Sverige). Se vidare http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn.htm

SOFI organiserar
Från SOFI:s hemsida: ”I december 2005 uppdrog regeringen till SOFI att inordna den statligt finansierade verksamheten vid bl.a. Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden i SOFI:s verksamhet. Uppdraget skall genomföras enligt de riktlinjer som angivits i propositionen Bästa språket – en samlad svensk språkpolitik. Arbetet påbörjades i början av januari. Den styrgrupp som bildats för att genomföra uppdraget har sammanträtt tre gånger.” 
Styrgruppen har behandlat/ska behandla bl.a. behovet av ändringar i instruktionen och regleringsbrevet, frågan om namnet på den utökade myndigheten, frågan om lokaler inredning och utrustning och ny webbsida. Se vidare www.sofi.se

SOFI förstärker
I slutet av 2005 utlyste Riksbankens Jubileumsfond och Kungl. Vitterhetsakademien 16 femåriga forskartjänster för nydisputerade inom den s.k. ABM-sektorn. Syftet med anställningarna sägs i utlysningstexten vara att ”stimulera kvalificerad forskning på de samlingar eller det material som respektive myndighet eller motsvarande ansvarar för i bokbestånd, magasin och arkiv, skola in forskare i det administrativa arbetet parallellt med forskningsarbetet, stärka sektorns forskarkompetens”. Två av tjänsterna har förlagts till Språk- och folkminnesinstitutet i Uppsala (SOFI) inom dels ämnesområdet svenska dialekter, dels ämnesområdet svenska personnamn. Bägge tjänsterna är nu under tillsättning. – En annan tjänst vid SOFI, en förste forskningsarkivarie med inriktning på svenska dialekter, har nyligen tillträtts av Maria Ohlsson, fil.dr i nordiska språk i Uppsala.

SOFI söker dessutom, med placering i Uppsala, en informatör eller pedagog som aktivt ska arbeta med att främja dialekter. Sökande till anställningen ska ha akademisk examen med nordiska språk/svenska som huvudämne, gärna med inriktning mot dialektologi eller sociolingvistik och goda IT-kunskaper. 

Staffan Nyström



