Ortnamnssällskapet i Uppsala
Berättelse över Ortnamnssällskapets i Uppsala verksamhet under år 2019

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: 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, den 3 april och den 25 november. Vid det första
sammanträdet, som tillika var årsmöte och ägde rum i Uppsala arkivcentrums föreläsningssal,
höll fil. dr Alexandra Petrulevich ett föredrag betitlat »Mellan Ryzaland och Egyptaland».
Ortnamn och omvärlden i medeltida svensk och dansk litteratur». Vid det andra
sammanträdet, som också ägde rum i Uppsala arkivcentrums föreläsningssal, höll fil. dr
Daniel Solling ett föredrag betitlat »Stamböcker – en underutnyttjad källa inom
personnamnsforskning».
Söndagen den 1 september var medlemmarna inbjudna till sällskapets sextonde exkursion,
som gick till Mälaröarna väster om Stockholm. Exkursionen hade planerats av Staffan
Nyström och Mats Wahlberg. Färden gick från Uppsala förbi Arlanda, Upplands Väsby och
Sollentuna till Kärsön invid Drottningholm, där paus gjordes för kaffe på Café Brostugan.
Resan fortsatte sedan över Lovön, Ekerön och Munsön och vidare med vägfärja ut till
Adelsön. Lunch intogs på Café Hovgården invid Alsnö hus, varefter följde en rundvandring i
fornlämningsområdet. Därefter tillbaka till Munsön och Munsö kyrka, där vi visades runt av
kyrkvaktmästaren, och så över Ekerön till Lovö kyrka, där eftermiddagskaffe intogs i det fria.
Efter en kortare avstickare till Svartsjölandet (Färingsön) styrdes kosan mot Uppsala. Under
färden kommenterades ortnamn, dialekter, runstenar och fornminnen av Lennart Hagåsen,
Ingmar Jansson, Magnus Källström, Eva Nyman, Staffan Nyström, Svante Strandberg, Clas
Tollin, Mats Wahlberg och Anna Westerberg.
Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2019 utkom i januari 2020.
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