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gemensam lunch i Taverne Royale. Nästa möte kommer atl hållas i Bruxelles 
11—17 juni 1948. 

Till slut uttalade kommittén en önskan, att akademierna vid fördelningen 
nv representantplatser inom Unionen ej skullo glömma bort, att denna syss
lade även med studier av nyare tid och av moraliska, politiska ocli sociala 
vetenskaper. 

T. J. A. 

UTGRÄVNINGARNA I VALLHAGAR 1947 

I slutet av maj månad 1947 återupptogos do under sommaren 1946 påbör
jade undersökningarna nv järiiålderssamhället i Vallhagar i Fröjds socken 
på Gotland, denna gång på vida bredare basis än året dessförinnan. I gräv
ningarna doltogo sammanlagt ott sjuttiotal votenskapsidkaro frän do nor
diska länderna och England, flertalet arkeologer mon även åtskilliga repre
sentanter för arkeologien angränsande vetenskapsgrenar. Grävningarna av
slutades i mitten av september månad. Do möjliggjordes genom anslag från 
danska och svenska staten, II. K. H. Kronprinsen, Humanistiska fonden. 
Rask-Orstodfondet, (iollaudsf.indi n samt enskilda personer. 

Såsom angivits i ett tidigare meddelande (Fornvännen 1947, s. 52 f.) var 
avsikten mod dotta forskningsföretag, förutom att i gemensamt arbete under 
gemensamt ansvar sammanföra yngre nordiska arkeologer, alt få till stånd 
fullständig utgrävning av dot stora, forntida bobyggdsekomplex. Vallliagar-
fiiltot bildar. Uppgiften var avsedd aft slutföras 1947 och det uppgjorda pro
grammet kunde också väsentligen genomföras. Nya problem, helt oförut
sedda men fördenskull långt ifrån ovälkomna, framträdde under arbetets 
gång, och för att i möjligaste mån kunna lösa dessa, blir en kortare under
sökning i fältet nödvändig sommaren 1948. 

Själva Vallhagarfältet, ti. v. s. det egentliga husgiundsonirådct, har tidigare 
beräknats innesluta 19 husgrunder av växlande storlek. Antalet nu kända 
'grunder uppgår till 22, därav några efter hus, som med all sannolikhet varit 
nedbrutna eller legat i förfall redan före bygdens definitiva öddäggelsc. 
och det finns anledning tro att ytterligare en eller annan grund finns i>a 
platsen. Det blir innevarande års planerade undersökning, som får avgöra, 
om detta är riktigt eller ej. Sommaren 1940 utgrävdas 1 grunder, medan 17 
utgrävdes och 1 partiellt avtäcktes 1947. Den sistnämnda förefaller här
stamma från ett riktigt stenhus mod betydligt höga murar. I sin helhet låg 
byn blottad i slutet av augusti 1947. Det tordo dröja länge, innan ett mot
svarande tillfullo återkommer i vårt land att studera de frilagda lämningarna 
efter en järnåldcrsbebyggelso nv sådan omfattning som denna. Nu iir flertalet 
grunder igenfyllda och torvtäckta. 

Bland husgrunderna låta sig urskilja 5, möjligen 6, sora tillhört bonings
hus — byggnadssätt, innehåll, dörrnrrangemang och i viss mån även orien
tering tyda bestämt i>å dotta. Kring dessa ligga utan bestämd gruppering. 
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En av gårdarna inom södra delen av Vallhagarområdet, efter utgrävning. Flyg
fotografi från 100 meters höjd. — One of the farms in the soulhern part of the 

Vallhagar district after exeavation. Photo from air, height 100 metres. 

liksom tillkomna efter hand, uthusbyggnader, vilkas funktionella uppgift i 
flera fall kunnat klarläggas. Av särskilt intresse är ett litet, kvadratiskt hus, 
som av åtskilliga skäl bör tolkas som en ria, samt en mod en sannolik 
bakugn av sten och lera försedd grund av en typ, som regelbundet uppträder 
nära intill boningshusen och måsto tolkas som dagligstuga eller sommarhus. 
Bebyggelsen förefaller ha utvecklats kontinuerligt från söder mot norr. 
Möjligen har don halt två utgångslägen. Det är en del konstruktiva detaljer 
samt åldern pa de i busen anträffade föremålen, som ange detta. De äldsta 
fynden lörskriva sig från 200-talets slut eller tiden omkring 300 c. Kr., de 
yngsta från omkring 500, då bygden förvandlades till ödemark. 

Samtidigt med undersökningarna av husgrunderna företogs utgrävningar 
på do gravfält, sam ligga ett stycke norr respektive söder om boplatsen. 
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Ännu är det för tidigt att bestämt uttala sig om tidpunkterna för de båda 
gravfältons anläggning och upphörande, men det förefaller som om södra 
fältet Voro äldst. Huruvida det norra till tiden direkt ansluter sig till det 
södra är ej fullt klart, men dot förefaller ej vara osannolikt. Märkligt nog 
övertvärar södra gravlältet, som sträcker sig i nord-sydlig huvudriktning, 
ett gravfält i öster — väster med brandgravar, innehållande praktfulla bygel-
nålar av järn från äldsta järnålder. Dot kan redan nu mod bestämdhet sägas 
att kontinuitet ej föreligger mellan dessa båda gravfält. På endast elt hundra
tals meters avstånd från boplatsen åt söder upptäcktes ett litet koncentrerat 
gravfält från sen period III, bestående av låga rosen med ofta mycket rikt 
innehåll av föremål. Detta gravfält har upphört att bogagnas vid tiden om
kring Kr. f., möjligen nått ett stycke in i första århundradet e. Kr. eller 
sammia tidpunkt, som do äldsta gravarna på södra gravlältet synas tillhöra. 
Det är möjligt att den äldsta Vallhagarbebyggelsen bör hänföras till sen
laténe, men då företrädd av andra husforraer än de nu förekommande. Är 
detta fallet måste denna äldre bebyggelse ha existerat även under de första 
århundradena e. Kr., om södra gravfältet, såsom verkar sannolikt, anlagt-
av Vallhagarbor. 

Dot var emellertid ej allenast husgrunderna och gravtälten, varpå fält
arbetena 1947 voro inriktade. Jämte förekommande avfallshögar ägnades de 
talrika västarna särskild uppmärksamhet, men för att få större klarhet i de 
sistnämnda företeelsernas uppkomstsätt och ursprungliga karaktär ära ytter
ligare undersökningar av nöden. Murar i egentlig mening ha de oj varit. 
Fil. lic. Bengt Pettersson i samarbete med dr J. Troels-Smith bedrev un
dersökningar i kringliggande myrmarker för att söka åstadkomma en bild 
av traktens natur under boplatsens livstid. 

Svenska flygvapnet gav företaget ett synnerligen värdefullt stöd genom att 
vid tre tillfällen — i april, juni ocli början av september — företaga om
fattande flygfotograferingar av såväl husgrundsområdet som gravfälten från 
höjder varierande mellan 1 500 och 25 meter. 

Av do utländska deltagarna voro 24 från Danmark, 4 från England, 7 frän 
Finland, 1 från Island samt 7 från Norge. Liksam är 1946 leddes den danska 
grävningsgruppen av dr Ole Klindt-Jensen och den finska av mag. Olof af 
Hällström. Lägerchef var fil. lic. Nils-Gustaf Gojvall; svenska avdelnings-
ledare voro fil. lic. Dagmar Selling och fil. lic. Erik Nylén samt kand. Arne 
Biörnstad och Per Lundström. 

Mårten Stenberger 

EGGJUM-HESTEN 

Birger Nerman har i sin avhandling >Arkeologisk datering av Vcnddtidens 
nordiska runinskrifter:» (Fornvännen nr 2—3, 1947) gitt oss et arbeide 
av grunnleggende. betydning såvel for nordisk språkhistorie som runc-
forskning. På alle punkter gir jeg hans datcringer min fulle tilslutning. 

Jeg vil bare be om lov til å korrigere en enkelt detalj i fotografiet av 
Eggjumhcsten sora Norman avbilder s. 120 fig. 13. Billedct er länt fra Lis 
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