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Berättelse över Ortnamnssällskapets i Uppsala verksamhet under år 2011 
 
 
 
Sällskapets styrelse hade under året följande sammansättning: 
 
ordförande: professor emeritus Lennart Elmevik, 
vice ordförande: professor emeritus Svante Strandberg, 
sekreterare: forskningschef, docent Mats Wahlberg, 
skattmästare: sektionschef Annette Torensjö, 
vice sekreterare och klubbmästare: personalhandläggare Margaretha Gillberg, 
övriga ledamöter: förste forskningsarkivarie, docent Katharina Leibring, universitetslektor, fil. 

dr Agneta Ney, doktorand Elin Pihl, professor Staffan Nyström. 
 
 
Sällskapet hade vid årets slut ca 500 medlemmar, varav 200 ständiga. 

Under året hölls två sammanträden, nämligen den 31 mars och den 13 oktober. Vid det 
första sammanträdet, som tillika var årsmöte och ägde rum i Uppsala arkivcentrums 
föreläsningssal, höll Dr art. Berit Sandnes ett föredrag med titeln ”Skånska ortnamn med 
nordiska ögon”. Vid det andra sammanträdet, som också ägde rum i Uppsala arkivcentrums 
föreläsningssal, höll fil. dr Kristina Neumüller ett föredrag med titeln ”Torpet ’Långsved eller 
Dröttjan’. Konkurrerande namn eller namnbyte?”. 

Lördagen den 27 augusti var medlemmarna inbjudna till sällskapets tolfte 
ortnamnsexkursion. Exkursionen, som gick till Hållnäshalvön i nordöstra Uppland, hade 
planerats av Margaretha Gillberg, Katharina Leibring och Mats Wahlberg. Färden gick från 
Uppsala över Tierp och Tolfta kyrka, där förmiddagskaffe intogs, och därifrån runt hela 
Hållnäshalvön. Lunch intogs vid Gröna Lund i Edvalla, där medlemmar från Hållnäs 
hembygdsförening berättade om sin verksamhet och Anna Westerberg redogjorde för 
karakteristiska drag i Hållnäsmålet. Eftermiddagskaffe intogs i Lövstabruk. Under färden 
kommenterades ortnamn av Lennart Elmevik, Lennart Hagåsen, Katharina Leibring, Staffan 
Nyström, Svante Strandberg och Mats Wahlberg och det medeltida personnamnsskicket i 
Hållnäs av Anita Eldblad. En av Hållnäs två runstenar (U 1139, Lingnåre) kommenterades på 
plats av Lena Peterson, och kulturgeografen Bengt Windelhed redogjorde under hela resan för 
kulturlandskapets framväxt. Vid hemkomsten tackade ordföranden samtliga medverkande för 
en innehållsrik exkursion. 

Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2011 utkom i februari 2012. För utgivningen hade 
Vetenskapsrådet beviljat ett anslag på 30 000 kronor. 
 
Uppsala den 12 april 2012 
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