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LITTERATUR. 

Osebergfundet utgit av den norske stat under redaktion av A. W. Brogger, 
Hj. Falk, Haakon Schetelig. Bind I. Kristiania 1917. 

1903 upptäcktes vid Oseberg i Slagen sogn, Jarlsberg-Larviks amt, 
Nordens märkligaste fartyg, som av norska forskare anses ha högsatts jämte 
liket av Harald Härfagres farmor, drottning Åsa, Under loppet av 1904 verk
ställdes utgrävningen av den svenskfödde professor Gabriel Gustafsson, som 
även ledde den oerhört maktpäliggande konserveringen av de talrika före
mål av trä och andra ämnen, vilka hittades i skeppet. Professor Gustafsson 
avled den 16 april 1915 utan att själv ha hunnit företaga mer än en viktig 
åtgärd för publikation av det högintressanta fyndet — han hade av stortinget 
år 1913 fått ett belopp av 30,000 kronor beviljat för detta ändamål. Efter hans 
död fingo professorerna Hj. Falk, A. W. Brogger och H. Schetelig i upp
drag att redigera det stora verket om Osebergskeppet. Första bandet har 
nu utkommit, en väldig kvartvolym, som skall följas av fyra andra. Prof 
Brogger skildrar Osebergfyndets historia samt högen och dess historia, under 
det att prof. Schetelig redogör för själva graven och lämnar en ingående 
beskrivning av fartyget med alla dess detaljer. Därtill fogas en omfattande 
skildring av båtbegravningsskicket i och utom Norge. Utgående frän att 
nitnaglarna i brandgravarna utmärka en båtbegravning, kommer prof. S. till 
det resultat, att hittills omkring 550 båtgravar äro kända från Norge. Detta 
gravskick medförde alltså en förlust i norskt tonnage, som endast kan jäm
föras med det av u-bätarna förorsakade. Emellertid har man väl anledning 
att misstänka, att nitnaglarna oftare symbolisera ett fartyg än att de markera 
ett verkligt sådant. 

Det utkomna bandet illustreras av 27 planscher, mest fartygsprofiler, 
och 163 autotypier, huvudsakligen efter fotos, som tagits under utgrävningen 
och konserveringen. Ett vackert porträtt i ljustryck av professor Gustafsson, 
åt vilken ett varmt erkännande ägnas, inleder det statliga verket. Tredje 
bandet, som skall skildra de skulpterade träföremälen och lämna en säker
ligen grundläggande redogörelse för vikingatidens djurornamentik, väntas ut
komma nästa år. Utrymmet bjuder att till dess spara en mera ingående an
mälan av vad som redan nu visat sig bli ett norskt nationalverk. Den som 
har råd bör icke försumma att nedlägga 300 kronor på ett exemplar av det 
stora, i en ganska begränsad upplaga utkommande arbetet. En kortfattad, 
populär skildring av fyndet väntas senare utkomma. 

T. J. A. 


