Ortnamnssällskapet i Uppsala
Berättelse över Ortnamnssällskapets i Uppsala verksamhet under år 2017

Sällskapets styrelse hade under året följande sammansättning:
ordförande: professor Staffan Nyström,
vice ordförande: professor emeritus Svante Strandberg,
sekreterare: docent Mats Wahlberg,
skattmästare: fil. kand. Leif Nilsson,
vice sekreterare och klubbmästare: forskningsarkivarie, fil. kand. Agneta Sundström,
övriga ledamöter: förste forskningsarkivarie, docent Katharina Leibring, docent Agneta Ney,
fil. dr Alexandra Petrulevich och avdelningschef, fil. kand. Annette Torensjö.
Sällskapet hade vid årets slut ca 400 medlemmar, varav ca 120 ständiga.
Under året hölls två sammanträden, nämligen den 8 maj och den 22 november. Vid det
första sammanträdet, som tillika var årsmöte och ägde rum i Uppsala arkivcentrums
föreläsningssal, höll docent Linnea Gustafsson ett föredrag betitlat »Moderna binamns
konstruktion och funktion». Vid det andra sammanträdet, som också ägde rum i Uppsala
arkivcentrums föreläsningssal, höll professor emeritus Svante Strandberg ett föredrag betitlat
»Domö, Fada, Mösa och Til. Svenska ortnamn i kontinentalgermansk belysning».
Söndagen den 10 september var medlemmarna inbjudna till sällskapets femtonde
ortnamnsexkursion, som gick till norra Roslagen. Exkursionen hade planerats av Simon
Karlin Björck och Mats Wahlberg. Färden gick först från Uppsala över Jälla, Alunda,
Hökhuvud och Börstil till Öregrund, där paus gjordes för kaffe på Wilmas konditori. Färden
fortsatte sedan över Långalma, Tuskö och Tvärnö ut till Raggarön, så tillbaka och söderut mot
Östhammar, Harg och Hargshamn, där grekisk lunch intogs på restaurang Zorbas. Vidare över
Svinnö, Ronöholm, Gråskaån, Hallstavik, Edebo, Häverö, Ortala, Älmsta, Söderby-Karl och
Bloka till Edsbro kyrka, där vi visades runt av kyrkvärden Mikael von Otter och intog
medhavt eftermiddagskaffe i det fria. Därefter fortsatte färden mot Uppsala över Rekinde,
Smara, Sottern, Almunge och Vedyxa. Under färden kommenterades ortnamnen av Simon
Karlin Björk, Staffan Fridell, Eva Nyman, Staffan Nyström, Svante Strandberg och Mats
Wahlberg.
Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2017 utkom i januari 2018 tillsammans med ett 10årsregister för årgångarna 2006–2015, utarbetat av Jan Axelson. Som en hyllning till
sällskapets vice ordförande Svante Strandberg, som sommaren 2017 fyllde 75 år, utgav
sällskapet samtidigt Svante Strandbergs skrifter. En bibliografi. Med en inledning av Thorsten
Andersson. Sammanställd och redigerad av Katharina Leibring och Staffan Nyström.
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