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S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

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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Jacobsens skrift Eggjura-Stenen (Köbenhavn 1931) pl. IX c, et fotografi 
efter gipsavstöpning hvor tegningen av hesten er opptrukket i sort strek. 
Samme tegning av hesten som ren linjelegning sees også samme sted s. 104. 
Et annet fotografi i större format som pryder verkets omslag, viser hestc-
liodet soerlig skarpt utfylt, og vil pa denne fremtredendc plass lett feslc seg 
i minnet, sdv om teksten ikke henviscr til omslngsbillcdet, bare til oven-
nevnte jilans.il-. 

Eggjumheslen. Kalkeret paa originalen 1917. —- The Eggjum horse. Traced 
on the original carving 1917. 

Min nserveerendc korreksjon gjelder formen pa bestens snute og niunn, 
slik som dette partiet er utfylt på fotografiet. Det mangler nu helt på stenen 
hvor det ikke er bevart more av sikkert synlige trekk enn gjengitt i teg 
ningen i Magnus Oisens skrift Norges Indskrifter med de eldre Runor 111 
s. 83. Avslutningen av bestens snute er tapt ved avskalling av ovorflatcn, 
her som ved atskillige partier av innskriftcn. Da jeg i sin tid lot utfört: 
kalkeringen for runeverket, la jeg sdvsagt all vekt på å lå med alt som 
kunne sees av rissete linjer, og heller ikke mer. Ved fornyct eftersyn har 
jeg kommet til samme resultat som den gäng. Mitt syn bekreftes av professor 
dr. Johs. Biie, som har gjort meg den tjeneste å efterse stenen til kontroll 
ulcn å vile hvad spörsmålet gjaldt. 

Jeg gjongir her min knlkering uforandrel, nu bekreftet ved ny undersö
kelse. Det er sikkert at mulens avslutning i bred runding ikke stiittes av spor 
på stenen, og en lett bölget linje som betegner munnen, er i virkeligheten 
skyggen av en liten avsats i overflaten, fremkommet ved avskalling. Dette 
skjdncs rett tydelig på Lis Jacobsens fotografi pl. III a. På pl. I l l b, hvor 
figuren er opptrukket, er heller ikke munnens linje utfylt. 

En detalj som denne kan synes underordnet, men er dog i dette tilfelle 
ikke helt likegyldig, da Lis Jacobsen nevner >Hovedet med den velfonncdc 
rundedo Mule> som et ganske viktig argument for sin datering av hele 
ristningen (Eggjum-stenen s. 105). Like sannsynlig kunne formen restitue-
res noget i likhet med bronsehesten fra Veggerslev i Jylland, narmest sora 
et krumt nebb. Lis Jacobsens feiltakdsc skyldes formentlig at hun har 
opptrukket tegningen på gipsavstöpning sammenholdt med fotografi, uten 
samtidig kontroll på originalen. Det gir en alvorlig advarscl til andre at 
dette kunna hendc en runeforsker med så fremrakende fortjencster, ikke 
minst ved sitt krav til oksakt pålitdig billcdstoff. 

Haakon Shetelig 
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