
In memor1am 

Sedan Upplands fornminnesförenings årsbok Uppland 1971 utkom 

har tre personer med nära anknytning till fornminnesföreningen avli

dit, nämligen fornminnesföreningens hedersledamöter professorerna 

Birger Nerman och Jöran Sahlgren samt arkivassistenten vid förening

ens kansli fru Aina Larsson. Upplands fornminnesförening bevarar 

dessa personer och deras verksamhet för föreningen och dess intressen 

i tacksammaste minne. 

BIRGER NERMAN 
Professor Birger Nerman var vid sin bortgång 1971 83 år. Han var född 
i Norrköping. Redan vid 25 års ålder blev han fil. dr i Uppsala. 1919 blev 
han docent i nordisk och jämförande fornkunskap vid Uppsala universitet. 
T.f. professor i ämnet var han 1917 och 1920. 1923-25 innehade han pro
fessuren i arkeologi vid universitetet i Dorpat i Estland. Efter en rad veten
skapliga uppdrag blev han 1938 direktör för Statens historiska museum, en 
tjänst som han uppehöll till sin pensionering. 

I sin omfattande forskning ägnade sig Birger Nerman främst åt nordisk 
järnålder, och många av hans skrifter i detta ämne har haft och har alltjämt 
en stor betydelse i nordisk arkeologisk forskning. 

Under åren 1920-23 var Birger Nerman Upplands fornminnesförenings sek
reterare, ti llika redaktör för föreningens tidskrift. 

Birger Nerman tillhörde, liksom Jöran Sahlgren, den generation av huma
nistiska vetenskapsmän, som varit banbrytare inom svensk kulturhistorisk 
forskning. 

JÖRANSAHLGREN 
Professor Jöran Sahlgren var 87 år när han avled 1971. Han var född i Aspö 
i Södermanland. 1912 blev han fil. dr och docent i svenska språket vid Upp
sala universitet. Efter en tid som docent och professor vid Lunds universitet 
tillträdde han 1930 professuren i nordisk ortnamnsforskning vid universitetet 
i Uppsala. Inom detta ämne har Jöran Sahlgren kommit att framstå som en 
förgrundsgesta lt. Redan 1910 blev han sekreterare i ortnamnskommissionen 
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och 1927 u tnämndes han till föreståndare för svenska ortnamnsarkivet i U pp
sala . .Jöran Sahlgren h ar också blivit känd i vida kretsar såsom utgivare av 
en rad samlingar av svenska folksagor. 

AINA LARSSON 
Fru Aina Larsson avled 197 1 i en ålder av 64 år. Hon var infödd uppsalabo. 
1964 knöts Aina Larsson till Upplands fornminnesförening. Hon kom där 
främst att deltaga i arbetet med registreringen av föreningens och Upplands
museets foto- och föremålssamlingar. I detta arbete blev Aina Larssons stora 
arbetsvilja, ordningssinne och pliktkänsla av ovärderlig n ytta. 

O.E. 
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