NORNA:s 47:e symposium

Bebyggelsenamnens dynamik
Lund 11–12 maj 2017
Tredje utskicket

Symposiet börjar närma sig och vi ser fram emot att snart få välkomna er till Lund!

Föredrag
I programmet har vi avsatt 20 minuter per föredragshållare, och 10 minuter för efterföljande
diskussion. Vi ber alla föredragshållare att respektera dessa tidsramar.
På fredagen håller Peder Dam ett plenarföredrag med titeln Navnetyper og bebyggelser fra
sen jernalder til sen middelalder – kortlægning, gruppering og analyse af de største
navnetyper i Danmark. För detta föredrag är det avsatt 45 minuter + 10 minuters diskussion.

Workshop
Workshoppen om namn på -lev och -löv kommer att ledas av Jesper Hansen och Laurine
Albris. Mer information kommer i ett separat utskick.

Måltider
I konferensavgiften ingår lunch och fika båda dagarna och en symposiemiddag på
torsdagskvällen. Middagen kommer att hållas på Kulturkrogen (kulturkrogen.se) i centrala
Lund. Senast 2 maj skulle vi vilja ha besked om ni önskar kött, fisk eller vegetarisk mat till
middagen, och om ni har några allergier eller andra matpreferenser. Skicka meddelandet till
elin.pihl@sprakochfolkminnen.se.

Buss till Arkivcentrum Syd
Buss nr 5 går hela vägen från Bantorget (centralt i Lund) till Arkivcentrum Syd (för tidtabell se
www.skanetrafiken.se). Man kan inte betala kontant på bussen, däremot kan man förköpa
en bussbiljett i automat på stationen i Lund, betala med kort på bussen eller ladda ned
Skånetrafikens app där man lätt (och till lägre pris) kan köpa sin resa.
För resan från Arkivcentrum Syd till Kulturkrogen går det bra att ta samma buss (nr 5) till
Domkyrkan i Lund och därifrån gå en kort promenad genom Lundagård mot Kulturen i Lund.

Exkursion
Exkursionen på fredag eftermiddag leds av Ola Svensson, som kommer att ta oss till
ortnamnsforskningens vagga:
Runt Lund finns platser som har varit av central betydelse för den nordiska
ortnamnsforskningens uppkomst och utveckling. Här såg den arbetslöse prästmannen
Chytræus på 1500-talet paralleller till Rom, och i diskussionen om namn, platser och kollektiv
identitet under 1600- och 1700-talet togs här viktiga vetenskapshistoriska steg. Här bildades
Sveriges första ortnamnsinsamlande studentförening strax efter 1800-talets mitt, och här
fann också den misslyckade ordboksmannen Sahlgren något roligare att syssla med.
Vi ska besöka några av de platser som har genererat ortnamnsdiskussioner under ett halvt
årtusende och också beskriva dem som en del av dagens forskning.

Frågor?
Frågor om symposiet besvaras av Elin Pihl (elin.pihl@sprakochfolkminnen.se). Om ni har
frågor om workshoppen kan ni vända er till Jesper Hansen (jesha@odense.dk).
Mer information kommer efterhand att publiceras på symposiets webbsida:
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/namn/internationellt-samarbete/norna-47.html
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