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Tillägg till förteckningen över Birger 
Nermans tryckta skrifter 

Av Jannis Ambatsis 

Fornvännen får med detta bidrag hedra min
net av sin genom tiderna mest produktive 
medarbetare, professor Birger Nerman, som 
gick bort den 22 augusti 1971 i en ålder av 
83 år. 

Birger Nermans vetenskapliga produktion 
var mycket stor och de 83 uppsatser som 
Fornvännen haft förmånen att få trycka ut
gör endast en ringa del härav. I samman
hanget måste sägas att Nermans författar
skap berörde många fält utöver det rent kul
turhistoriska. Den arkeologiska delen härav 
avseende tiden 1908—1965 har förtecknats 
av Marie-Louise Bachman i ett arbete tryckt 
1966. Nerman var inte bara produktiv som 
författare, han var också ständigt entusias
tisk och road av redaktionsarbetet och får 
nog tillika ihågkommas som vår noggrannaste 
korrekturläsare. Nermans vetenskapliga gär
ning har tecknats i en parentation av Mårten 
Stenberger i Kungl. Vitterhets-, Historie- och 
Antikvitetsakademiens årsbok 1972, s. 71—77. 

Till 1966 års förteckning fogas nu ytterli
gare ett antal titlar, de flesta publicerade un
der åren 1966—1975. 

1916 

[Rec. av] Rolf Nordenstreng, Vikingafärderna. 
Sthlm 1915. Ord o. Bild, årg. 25, s. 668—670. 
(Sign. B. N—n.) 

1921 
[Rec. av] Nestorskrönikan, övers, av A. Norrback. 
Sthrm 1919. Rig, bd 3 (1920) (tr. 1921), s. 128. 
(Sign. B. N—n.) 

1924 

Arkeologiska undersökningar vid Izborsk i Estland. 
Rig, bd 7, s .201—207. 

1928 

Lektorat i svenska språket vid Leningrads universi
tet. Svensk-ryska sällskapets årsskrift, s. 12—45. 

7950 

Utställning av fynd från Grobin i Lettland. Rig, 
bd 13 ,s .87—90. 

1931 
Baltiska arkeologkongressen i Riga 19—23 augusti 
1930. Rig, bd 14, s. 85—89. 

1956 
När kom Västergötland under svearnas välde? 
Västergötlands fornminnesförenings tidskrift, d. 5, 
h. 9, s. 71—90. 

1961 

[Rec. av] Heinrich Sevin, Die Gepiden . . . Miinchen 
1955. Historisk tidskrift, s. 434—440. 

7965 
Natan Lindqvist in memoriam. Acta ostrogothica, 
8, s. 8—11, 1961—1964 (tr. 1965.) 

1966 
[Minnesord över] Ture Arne. Kungl. Vitterhets-
historie- och antikvitetsakademiens årsbok, s. 55— 
72. 

Einige Importgegenstände von den Germanen Ita
liens auf Gotland im 6. Jahrh. n. Chr. (Atti del 
6. Congresso Internationale delle scienze preisto-
riche. I I I . Comunicazioni. Sezioni V—VIII , s. 
125—126.) 

En hårkrona från Gotlands Vendeltid? [Engl. 
summ.] Fornvännen, årg. 61 , s. 99—101. 

Arthur Norden in memoriam. Fornvännen, årg. 61 , 
s. 230—241. 
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1967 1970 
Den mellersta och yngre Vendeltidens gotländska Fimbultys fornar riinar. Arkiv för nordisk filologi, 
keramik. [Engl. summ.] Fornvännen, årg. 62, s. bd 85, s. 206—207. 
93—99. 

Helgöfyndens historiska betydelse. [I] Festskrift till 

Svenskar i Balticum under "Grobintiden". Saga W i l h e l m "» '"•««*«• [D uP l i c-l S t h l m . b l- 2 7 ~ 3 4 -
och sed, s. 102—111. 

The 'standard' of Sutton-hoo—a torchholder? The 
antiquaries journal, vol. 50, s. 340—341. 

7968 

Behövs jippon på museerna? Lillemor Holmberg i 
Svenska dagbladet av den 3/3 1968. [Diskussions
inlägg . . . (Sign. B. N.)] SvD 27/3 . 

De gotländska vendeltidsbrakteaternas ursprung. 
[Engl. summ.] Fornvännen, årg. 63, s. 55—60. 

1969 
En gotländsk grupp av kedjeplattor ifrån Vendel-
och vikingatid. [Engl. summ.] Fornvännen, årg. 64, 
s. 90—98. 

Med Nathan Söderblom i Upplands fornminnes
förening. Uppland. Årsbok för medlemmarna i 
Upplands fornminnesförening, [bd 29] s. 22—29. 

RigsPulas ålder. Arkiv för nordisk filologi, bd 84, 
s. 15—18. 

Svenska fornminnesföreningen. En skildring av de 
första åren. Till föreningens 100-årsjubileum. Sthlm 
99 s. 

7977 
De äldsta Eddadikterna. Arkiv för nordisk filologi, 
bd 86, s. 19—37. 

Kjesarkronor på svenska vikingatidssöljor. [Engl. 
summ.] Fornvännen, årg. 66, s. 46—48. 

U t g i v n i n g s a r b e t e n 

Die Vendelzeit Gotlands. 
1:1. Text. Herausg. von Agneta Lundström. 200 s. 
(Monographien herausg. von der Kungl. Vitter
hets- historie- och antikvitetsakademien. [55.]. 1975. 
2. Tafeln. Die Zeichnungen von H. Faith-Ell, O. 
Sörling, B. Handel. (4) s., 314 pl.—bl. 
Beil.: Provisorisches Verzeichnis der Tafelfiguren. 
[Duplic] (1) , 52 s. (Monographien herausg. von 
der Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsaka
demien. [48.]). 1969. 
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