
Ortnamnssällskapet i Uppsala 
 
Berättelse över Ortnamnssällskapets i Uppsala verksamhet under år 2007 
 
 
 
Sällskapets styrelse hade under året följande sammansättning: 
 
ordförande: professor emeritus Lennart Elmevik, 
vice ordförande: professor Svante Strandberg, 
sekreterare: förste forskningsarkivarie Mats Wahlberg, 
skattmästare: projektassistent Gunilla Lundgren, 
vice sekreterare och klubbmästare: arkivarie Margaretha Gillberg, 
övriga ledamöter: forskningsbibliotekarie Katharina Leibring, universitetslektor Agneta Ney, 

docent Staffan Nyström, f. avdelningsdirektören Hans Ringstam. 
 
 
Sällskapet hade vid årets slut ca 500 medlemmar, varav 200 ständiga. 

Under året hölls två sammanträden, nämligen den 12 april och den 8 november. Vid det 
första sammanträdet, som tillika var årsmöte och ägde rum i Uppsala arkivcentrums 
föreläsningssal, Dag Hammarskjölds väg 19, höll fil. kand. Per Nordenvall ett föredrag med 
titeln ”Från Bonde till Hedin – adeln och dess släktnamn”. Vid det andra sammanträdet, som 
också ägde rum i Uppsala arkivcentrums föreläsningssal, höll fil. dr Kristina Neumüller ett 
föredrag med titeln ”Vad kom först, och varför? Om samband mellan sjönamn och ånamn i 
Medelpad”. 

Lördagen den 22 september var medlemmarna inbjudna till sällskapets tionde 
ortnamnsexkursion. Exkursionen, som gick till sydvästra Uppland och sydöstra Västmanland, 
hade planerats av Mats Wahlberg och Margaretha Gillberg. Färden gick söderut från Uppsala 
över Skogs-Tibble, Torstuna, Gästre, Härnevi, Ängsö, Kärrbo, Västerås-Barkarö, Rytterne, 
Dingtuna och Härkeberga åter till Uppsala. Lunch intogs på Nykvarns gästgiveri och 
eftermiddagskaffe på Vallby friluftsmuseum i Västerås. På Ängsö ledde Clas Tollin 
deltagarna på en promenad genom det gamla kulturlandskapet. Ortnamn och runstenar 
kommenterades av Lennart Elmevik, Staffan Fridell, Katharina Leibring, Staffan Nyström, 
Svante Strandberg och Mats Wahlberg. Ordföranden kunde som avrundning på dagen 
konstatera att exkursionen enligt allmän mening varit mycket lyckad. 

Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2007 utkom i februari 2008. För utgivningen hade 
Vetenskapsrådet beviljat ett anslag på 26 000 kronor. Handlingarna från sällskapets 70-
årssymposium ”Namn och mångkultur – flerspråkiga miljöer och kulturella influenser”, som 
hölls 21–22 oktober 2006, utkom i februari 2008. 
 
Uppsala den 9 april 2008 
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