


Förord 

Föreliggande arbete behandlar en analysmetod som utvecklades 
inom biologin på 1960-talet, dendrogramanalysen. Metoden som 
kronologiskt grupperar olika variabler efter deras sambandsstyrka, 
kommer att prövas på ett arkeologiskt material- oundersökta 
gravar. Målsättningen är att undersöka metodens användbarhet och 
tillförlitlighet för arkeologin, då speciellt för den bebyggelse
arkeologiska forskningen. Valet av undersökningsområden, NÖ Öster. 
götland och SO Södermanland med skogsbältet Kolmården mellan 
sig, har genomförts för att undersöka om analysresultaten av 
gravmaterialet uppvisar sådana skillnader mellan landskapen, att 
det går att betrakta Kolmården som en gräns under järnåldern. 

Jag vill tacka min handledare Thomas B. Larsson för bra 
handledning, Krister Stoor för korrekturläsningen och Helena. 
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1. INLEDNING 

1.1 Redovisning av valet 

Datering av fornlämningar och fornsaker har alltid varit av 
central betydelse inom arkeologin. Under "pionjärtiden", 1800-
talet, var frågan naturligtvis av största vikt och mängder av 
arbeten publicerades, där forskarna sökte tillförlitliga 
kronologiska serier för främst föremålen. I Sverige är det främst 
Montelius som får stå som portalfigur för det gigantiska arbetet 
det utgjorde (se Gräslund, 1974 för översikt). 

Med tiden ändrades emellertid forskningen. Ny kunskap och andra 
frågeställningar, gjorde att problemen kring datering inte längre 
stod i centrum, utan hamnade i bakgrunden. 

Ett exempel är den på senare år framväxande forskningen kring 
forntida samhällsprocesser, där det är nödvändigt att först 
analysera de tidsmässiga relationerna i undersökningsmaterialet, 
för att sedan kunna gå vidare och formulera hypoteser och frågor 
kring samhällsförändringarna (Larsson, opubl. manuskript). 

Inom bebyggelsearkeologisk forskning är detta förfarande viktigt 
och där dateringen av fornlämningarna är en grundläggande del i 
förståelsen av bebyggelseutvecklingen i en region. 

Fornlämningar som ligger till grund för undersökningar av den 
här typen, är framförallt gravar och oftast tagna från 
Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister (se vidare kap. 4.1). 

På grund av den låga undersökningsfrekvensen av gravar, ca 5%, 
är man, vid större regionala undersökningar, hänvisade till de 
oundersökta gravarna. I vissa områden innebär detta inga problem, 
då en hög utgrävningsstatistik givit en god kännedom om de olika 
gravtypernas tidsrelation till varandra, men problemet infinner sig 
genast i områden med låg utgrävningsprocent. 

I dessa sistnämnda områden får man använda sig av sk. 
sambandsanalys för att datera gravarna, som i korthet går ut på att 
man undersöker hur ofta två eller fler gravtyper förekommer 
tillsammans på ett antal gravlokaler, ju oftare, desto starkare 
tidsrelation har typerna till varandra. 

I föreliggande uppsats kommer en sambandsanalys kallad 
dendrogramanalys att bearbeta ett oundersökt gravmaterial från 10 
socknar i Södermanland och 1 0 socknar i Östergötland. 
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Dendrogramanalys är från början en metod använd inom biologin, 
där styrkan i olika variablers samband studeras. Intressant är att 
överföra metoden till arkeologin och studera tillförlitligheten av 
den vid en bearbetning av ett arkeologiskt material. 

1.2 Målsättning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka dendrogramanalysens 
tillförlitlighet som sambandsanalys av gravtyper och 
konstruktionsdetaljer samt jämföra dessa resultat med tidigare 
gjorda gravdateringar genomförda med en liknande metod. Till 
detta tillkommer ett antal undersökta gravar som 
jämförelsematerial. Som delmålsättning, därav valet av områden, 
är att studera om utfallet av dendrogrammen påvisar skillnader 
mellan Östergötland och Södermanland, och om skogsbältet 
Kolmården, som befinner sig mellan landskapen, kan ha utgjort en 
gräns under järnålder eller delar av perioden. 

1.3 Material och metod 

Materialet som ska analyseras är fornlämningsinventerade 
gravfält och med gravfält menas, minst 5 närliggande gravar, där 
dessa ej bör överstiga 20 meter (Selinge 1969 :11 ). Uppgifterna 
från fornlämningsregistret bygger på det nuvarande beståndet av 
gravfält, dvs efter revideringsinventeringarna i båda landskapen. 

Materialanalysen omfattar totalt 488 gravfält, 220 lokaler med 
6035 anläggningar från Södermanland och 268 lokaler med 7601 
anläggningar från Östergötland. Jämförelsematerialet består av 4 
tidigare gravdateringar samt 25 utgrävningar. 

Arbetsmetoden för bearbetningen av de oundersökta gravarna 
kommer att vara dendrogramanalysen (se kap. 5.3). 
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2. UNDERSÖKNINGSOMRÅDEN 

2.1 Östergötland 

Undersökningsområdet utgörs av halvön Vikbolandet, som är den 
östligaste delen av landskapets centrala slättbygd (se fig. 1 ). 
Området innesluts av två förkastningssystem, det övre, norr om 
Bråviken, har bitvis lodräta branter på 75-100 m. Den nedre som 
bildar Slätbakens norra strand, reser sig som högst ca 70 m (Natur 
och kultur 1983 :448f, 452). Vikbolandets norra strand, mot 
Bråviken, är såpass låglänt att den långsamt sjunker under havets 
yta (Selinge 1986 :80). 

Områdets topografi utgörs av ett öppet sprickdalslandskap, med 
småbrutna moränhöjder och lerslätter. Leran är av glacial och 
postglacial typ (Selinge 1986 :80ff). 

Undersökningsområdet omfattar 10 socknar: Dagsberg, 
Furingstad, Tåby, Konungsund, Kuddby, Å, Östra Stenby, Östra 
Husby, Häradshammar samt Östra Ny. Dessa bildar samtidigt 
Östkind, Björkekind samt östra delen av Lösings härad. 

Vikbolandet är för övrigt en av Götalands fornlämningsrikaste 
områden (Selinge 1987 :251) 

2.2 Södermanland 

För Södermanlands del är det landskapets SÖ del, ner mot 
Kolmården, som ska undersökas (se tig 1 ). Området är, som 
Vikbolandet, ett spricklandskap. Bergrunden består huvudsakligen 
av gnejs, granit och diorit. I sprickdalarna mellan berg och 
isälvsavlagringar består marken av glacial och postglacial lera. I 
anslutning finns även morän och finmo (Sporrong 1983 :79, 1985 
:34ff, Sörmlandsbygden 1988.1 :10). 

De socknar som kommer att beröras i analysen är: Björkvik, Kila, 
Stigtomta, Jönåker, Tuna, Tunaberg, Bergshammar, Nyköping, 
Svärta samt Tystberga. Det är också hela Jönåker- samt SV delen 
av Rönö härad. 

Trots att Östergötland och Södermanland är två av de mest 
undersökta landskapen i Sverige, är dessa områden speciellt 
lämpliga, då en mycket liten del av det totala gravbeståndet är 
undersökt. 
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2.3 Kolmården 

Mellan Östergötland och Södermanland ligger skogsbältet 
Kolmården, som är från några kilometer till flera mil bred och 
bildar en naturlig gräns mellan områdena. Det som ytterliggare 
förstärker gränsintrycket är att Kolmården utgör en 
förkastningslinje (se fig 2) Under veckningen bidrog rörelserna i 
bergrunden till att delar av marken sjönk ner till ett lägre plan. 
Den gravsänka som bildades utgörs idag bl. a av Bråviken. 
Höjdskillnaden eller språnghöjden mellan gravsänkan och den 
ursprungliga ytan (horsten) , kan uppgå till 75-100 m (se ovan) och 
detta gäller då speciellt mot Östergötlands sidan (Sima 1939 :34f). 

Fig. 2 Visande undersökningsområdena samt de förkastnings
linjer, som utgörs av Kolmårdens - och Slätbakens sydligaste 
del. Ur Sörmlandsbygden 1951, sid. 12. 
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3. DISKUSSION KRING GRÄNSER 

3.1 Grlnser 

Forskningen kring gränser är och har varit mycket sparsamt 
förekommande inom arkeologin. För att kunna reda ut 
gränsproblematiken får man gå till forskningen kring territorium, 
territorialitet och humanekologernas studier kring revirbeteende. 

Ett territorium kan definieras så som ett område, landskap, rike, 
välde eller ett försvarat område, mm och att området i fråga är 
avgränsat i det geografiska landskapet (Rönnbom 1984 :3ff). 

I och med att människan koloniserade det geografiska landskapet 
på jakt efter nya resurser skapades också grunden för hennes 
territoriella anspråk (Rönnbom 1984 : 3). Anspråken av området 
skapade i sin tur ett revirbeteende och det är människans 
revirbeteende som ger upphov till ett områdes territoriella 
indelning (Burström 1984 :6). 

T. Malmberg har istället för att definiera begreppet 
revirbeteende ställt upp 8 nyckelord som han anser förklarar 
innebörden av ordet och som samtidigt karaktäriserar förhållandet 
mellan människa och miljö (Malmberg 1983 :25). Dessa är: 

1. kännedom 
2. disposition 
3. reservation 
4. avgränsning 
5. markering 
6. konkurrens 
7. försvar 
8. identitet 

En närmare förklaring till orden är att: Som besittningstagare 
måste man ha kännedom och kunskap om områdes fördelar och 
nackdelar, t.ex vilka råvaror det finns, goda jaktmarker, näringsrik 
jord, mm. Ett intresse av området ökar givetvis en önskan om att 
disponera det samt att re,ervera nyttjanderätten till marken för 
sig och sin grupp. Gruppenj vet naturligtvis var deras gränser går, 
om inte de är definierade I förr, så preciseras de vid ett hot av 
området utifrån. För att vis~ sina territorieanspråk, markerar man 
det i någon form. En så~an .åtgärd blir extra aktuell när det 
förekommer konkurrens 4v området från andra grupper och ett 
försvar av sina intressen blir en nödvändighet. Sammanfattningsvis 
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uppkommer en identitet mellan människa och miljö som· förstärks 
ju längre man kan hävda anspråken till ett specifikt territorium. 

En gräns utgörs, kortfattat förklarat, av utnyttjandeområdets 
/territoriets yttersta sträckning (Rönnbom 1984 :37). Den kan 
bestå av naturliga eller konstruerade barriärer. Naturliga gränser 
kan vara berg, skogspartier, sjöar, floder eller andra element som 
tydligt skiljer sig från den övriga strukturen i landskapet. 
Konstruerade gränser kan i sin tur bestå av pålverk, stenmurar, 
grävda diken, anlagda kullar samt befästningsverk i form av 
fornborgar (Rönnbom 1984 :37). 

Slår man upp ordet gräns i en ordlista finner man efterleder till 
ordet som, -avspärrning, -bevakning, -fästning, -kontroll, -kränk
ning, o.s.v. Endast i få fall finner man mer neutrala efterleder som, 
bygd, trakt (Svenska akademins ordlista 1985). 

Termen kan m.a.o. sättas i samband med hot, skydd, försvar, 
aggression, rättigheter, m.m. 

En gräns uppstår vid ett behov av att hävda sina rättigheter till 
ett område för utomstående konkurrenter, eller som Malmberg 
uttrycker betydelsen av en gräns. "Gränsbegreppet är hela tiden 
centralt och gränskonflikterna är inte sällan på liv och död med ett 
känsloengagemang av närmast religiös intensitet . " (Malmberg 1983 
:37). 

I förhistorisk period går det naturligtvis inte att spåra den 
intensitet som kan ha utspelats vid en gräns. Vad man får söka 
efter i första hand är den förmodade gränsen, samt de spår som den 
utvecklat i form av territoriemarkeringar på båda sidor. I kap.4.3 
kommer gravanlåggningens roll som territoriemarkering att 
diskuteras. 

3.2 Kolmården som grins 

Det finns historiska källor som ger belägg för att Kolmården 
utgjorde en gräns mellan Södermanland och Östergötland under 
medeltiden. I början av 1300-talet nämns Kolmården eller 
Kolmirkur i samband med en gränstvist mellan landskapen (Norden 
1943 ;42ff). 

I Kristofers landslag av år 1442 står det att Sveriges rike är 
sammansatt av Svea- och Götland. Dessa två land kallas, "landet 
nordanskog" och "landet sunnanskog" på grund av deras belägenhet 

'>. 

v 
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på vardera sidan om skogsbältena Kolmården och Tiveden, som 
länge utgjort en naturlig gräns dem emellan (Rosen 1983 :186). 

För att belysa saken från naturgeografiskt håll, menar A. Sima 
att vissa skogstrakter mellan två landsk)ip är sedan gammalt kända 
för gränsfejder och krig. Och där skogarna "verkade såsom 
befästningar och försvarslinjer mellan landskapen", och som 
exempel tar han bl. a upp Kolmården (Sima 1939 ;124). 

Tidsperioden då Kolmården började sin funktion som gräns, 
uttrycks väldigt luddigt i termer som .. "som länge hade utgjort .. " 
och .. "är sedan gammalt..". 

För att gå längre tillbaka i tiden än 1300-talet, men samtidigt 
använda sig av de historiska källorna. Kan man då det gäller 
Kolmårdens gräns använda sig av traditionsuppgifter eller det 
skrivna material som låg/ligger till grund för diskussionerna kring 
riksenandet. 

Ett traditionsmaterial, menar Norden, finns i terrängen i form av 
orts- och naturnamnen. Ålderdomliga benämnningar på platser nära 
gränsen kan ge svaret på vilken tidsperiod Kolmården började 
fungera som en gräns. Som ex. är namn sammansatt med förleden 
vit-, en ålderdomlig benämning för skäl eller gränsmärke (Norden 
1943 :42). Men någon närmare tidsfixering av förleden görs inte. 

Teorierna kring riksenandet har stötts och blötts med varierad 
intensitet, av både historiker och arkeologer under detta sekel. De 
behandlar i första hand inte Kolmårdengränsen, men den finns trots 
allt med som en viktig företeelse i bakgrunden. Att man egentligen 
inte har kommit fram till någon hållbar teori, kring riksenandet, 
beror på olika faktorer. En är att forskarna i för hög grad har hyst 
tillit till de tidigt skrivna urkunderna och emellanåt plockat in det 
arkeologiska materialet där det passar. En annan faktor är att de 
har tagit för givet att riksenandet skedde genom en krigisk 
erövring, att enandet skett genom en fredlig överenskommelse, 
anser man vara uteslutet. Som ett exempel kan bara nämnas, att i 
början av 1300-talet framställs Sverige "som en federation av 
"land" löst sammanhållen av kungens person (Lindkvist/Ågren 1985 
:93). Detta skulle minst sagt vara en underlig utveckling om ett 
område kuvats med vapenmakt av ett annat. 

Man kan säga att teorierna utgör ett bra exempel på hur olika 
forskare, metodiskt, har angripit problemet, vilka urvalskriterier 
de använt sig av, vilken skola de tillhör etc (Behre 1968 :78ff). 

Forskarna och studiet kring rikets enande kan i stort delas in i 
två skolor, där det främst är dateringen av enandet som skiljer 
dem åt. Den ena skolan placerar svearnas erövring av Götaland till 
500-tal, den andra daterar erövringen till slutet av 1000-talet 
(Lindkvist/Ågren 1985 :91f). 
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Kritiken av forskarnas arbetsförfarande kring frågan om 
Sveriges enande är tydlig, det går inte att utröna ett förhistoriskt 
förlopp, mestadels med hjälp av de skrivna källorna. Visserligen 
beskriver de ett förlopp som det kan ligga en viss grad av sanning i, 
men att sedan binda upp ett såpass komplicerat händelseförlopp 
som riksenandet till de historiska källorna måste ses som 
källkritiskt vanskligt. 

En viktig fråga att ställa sig när det gäller de skrivna källorna, 
är för vilket syfte de har nedtecknats. Då det gäller hjälteepos som 
Beowulfkvädet, har den historiska sanningshalten en sekundär 
plats, medan det är glorifieringen av hjälten Skjold som här i 
första hand prioriteras (Henriksson 1985 :20). Andra verk, som 
Adam av Bremen har en mer seriös prägel. 

Oenigheten i dateringarna samt det metodiska genomförandet och 
därtill forskarnas okritiska hållning till källorna, medför att 
teorierna kring riksenandet inte går att använda. För att besvara 
frågan när Kolmården började utgöra en gräns mellan landskapen 
ska uppmärksamheten istället riktas mot det arkeologiska 
materialet, då främst gravanläggningarna. Det är det arkeologiska 
materialet och dess metoder som är det mest relevanta, för 
bearbetning av förhistorisk tid. 

4. KÄLLMATERIALET 

4.1 Gravar 

Förhistoriska gravar har historiskt sett varit det primära 
källmaterialet inom den arkeologiska forskningen. Tack vare sitt 
stora antal och representativitet, intar de en särskild ställning 
bland Sveriges fornlämningar .. Kunskaperna kring förhistoriska 
samhällsprocesser, inom de här delarna av landet, baseras främst 
på studier av gravarna. Länge var det gravarnas fyndmaterial som 
tillmättes det största intresset. Eftersom endast några 
procentenheter av det totala antalet gravar är undersökta, måste 
nya vägar prövas för att nå de oundersökta gravarna. Det är främst 
inom bebyggelsearkeologin som de nya metoderna utvecklats, för 
att på bred front kunna angripa de förhistoriska 
bebyggelseproblemen (Ambrosiani 1964 :18ff, Hyenstrand 1974 :16, 
1979 :13, 20ff). Man kan i stort dela upp bearbetningen av 
oundersökta gravar i två led. Det första hänsyftar till en datering 
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av graven (se kap. 4.2), och det andra syftar till en ökad förståelse 
av det bakomliggande samhället, d.v.s människorna som byggde 
graven, (se kap. 4.3). 

Den idag viktigaste källan för studier av oundersökta gravar är 
Riksantikvarieämbetets fornl_ämn ingsregister. Registret 
upprättades 1937 och genomförde en förstagångsinventering, 
parallellt med utgivningen av ekonomiska kartan (1938 - 1977). De 
efterföljande revideringsinventeringarna tillförde registret 
mängder av kompleteringar av tidigare oregistrerade fornlämningar 
(Hyenstrand 1984 :9ff). 

Fornlämningsregistrets redovisning av gravar är en hierarkisk 
typklassifikation som baseras på uppgifter kring gravens art, 
material, form, storlek, konstruktionsdetaljer, skador samt 
vegetation (Hyenstrand 1984 :11 ). För varje lokal lämnas dessutom 
översiktliga uppgifter kring terrängförhållandena på platsen, den 
geologiska belägenheten (jordart), topografin (nivå) och den 
nuvarande kulturgeografiska miljön. 

En viktig fråga i sammanhanget är tillförlitligheten och 
användbarheten av registret, för bearbetning av oundersökta gravar. 

Registreringen redovisar endast det i markytan nu synliga 
gravbeståndet. Faktorer som svårinventerad terräng, kraftigt 
övertorvade och övermossade anläggningar, 
fornminnesinventerarens erfarenhet, dennes täckningsgrad av 
området, m.m, kan ha betydelse för registreringen. Dessutom måste 
representativiteten i det totala gravbeståndet ifrågasättas, dels 
vid inventering i fullåkersbygder, där bortodlingensfrekvensen 
troligen är mycket hög, och vad gäller antalet begravningar i 
gravfält, _där överlagringar och anläggningar utan synlig 
konstruktion efter undersökning normalt brukar dubblera det totala 
antalet begravningar (Hyenstrand 1984 :11, Bennett 1987 :146ff). 

Reservationerna är till synes starka, men trots allt är registret 
med sin omfattning, enhetliga terminologi och konsekventa 
registrering, pålitligt för översiktliga bearbetningar. Med detta 
menas analyser kring gravarnas yttre morfologi och som underlag 
för diskussioner kring kronologi och översiktliga studier av 
forntida bosättnings mönster i rummet (Hyenstrand 1979 :13ff, 
1984 :11 ). 

I Bebyggelsehistorisk tidskrift 1986/11, har K.S. Selinge delat 
upp gravbyggnaden i en serie typologiska element: 

1. Material 
2. Form 
3. Proportioner 
4. Konstruktionsdetaljer 
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"D.v.s detaljer som är möjliga att observera och registrera vid 
okulär besiktning av ett oundersökt gravbestånd " (Selinge 1986 
:84). 

1. Material - två typer : 

a. Anläggningar med fyllning av kala stenar, d.v.s helt 
uppbyggd av stenar utan synlig inblandning av lösa jordar-
ter - rösekaraktär 

b. Anläggningar med övertorvad yta, d.v.s som i sina yttre 
delar helt eller till övervägande delen består av lösa 
jordarter - högkaraktär 

2. Form : 

Gravens geometriska form i planet ex. rund, kvadratisk, 
rektangulär, triangulär, etc. 

3. Proportioner - tre typer : 

a. Välvd profilkurvatur - rösen, högar 
b. Flackt välvd eller plan profilkurvatur - stensättningar 
c. Storleken i planet, ytutbredningen 

4. Konstruktlonsdetaljer - tre typer : 

a. Mittkonstruktioner - mittblock, mittsten, etc 
b. Kantkonstruktioner - kantkedja, kantränna, etc 
c. Ytkonstruktioner - yttäckning, etc 

Denna "gravanatomiska" indelning korresponderar väl med 
fornlämningsregistrets nomenklatur kring gravar. 

Övriga anläggningar, utöver de som omfattar indelningen ovan, 
som kommer att behandlas i uppsatsen är, resta stenar och 
domarringar. 
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4.2 Gravdaterlng 

Att datera oundersökta gravar bygger på en lång erfarenhet av 
tidigare gjorda undersökningar. Redan 0. Almgren ansåg att tre -
och fyrsidiga stensättningar tillhörde århundradena omkring och 
efter kr. f (Almgren 1912 :329ff). I likhetsresonomangen var det 
givetvis gravens fynd som var daterande och vägledande. Men någon 
sammanställning kring problemet med datering av outgrävda 
gravar, gjordes inte förrän 1964, med B. Ambrosianis 
bebyggelsearkeologiska arbete "Fornlämningar och bebyggelse" (se 
kap.6.1). 

Dateringen kan i stort ske på två vägar, beroende på den 
erfarehetsgrund man har byggt upp, gemensamt för båda metoderna 
är att de bygger på att vlssa gravtyper och dess uppbyggnad kan 
tidsfästas. 

Den ena metoden, den äldre, har växt fram genom otaliga 
undersökningar och likhetsresonomang av liknande oundersökta 
gravar. De källkritiska aspekter som innefattas i denna metod är 
bl.a att den geografiska spännvidden av dateringen är mycket 
begränsad. Det kan skilja långa tidsperioder mellan två artlika 
gravar i två geografiskt olika områden, så "riksdateringar" är 
mycket sällsynta. Dessutom kan en gravtyp försvinna för att sedan 
återupptas. För att metoden ska vila på en kvalitativ grund och att 
en gravtyp ska kunna periodindelas, krävs att 
undersökningsresultaten pekar på en entydig datering samt att 
dessa endast gäller inom ett rumsligt definierat område 
(Hyenstrand 1974 :16). 

Den andra metoden, kombinationsmetoden, bygger på att man 
undersöker olika gravtypers samband med varandra, d.v.s hur ofta 
de förekommer tillsammans på en fornlämningslokal eller ett 
gravfält. Detta rumsliga samband antas då återspegla de 
tidsmässiga relationerna mellan typerna, ju oftare desto mer 
tidsrelaterande. Fördelen med metoden är att den tillåter analys av 
kvantitativt stora mängder material, utan att kvaliteten i 
resultatet försämras. Kvaliteten ligger i antalet variabler t.e.x. 
gravtyper, deras material, konstruktionsdetaljer m.m, ju fler man 
väljer desto mer finfördelat. Metoden är inte heller beroende av 
dateringsresultat från tidigare undersökningar, eftersom den 
bearbetar materialet med hjälp av statistiska och procentuella 
utfall, till motsats från den förra som bearbetar materialet med 
likhetsresonomang. Det är dock viktigt. att påpeka att dateringen i 
den senare metoden är "relativ", d.v.s en kronologisk gruppering 
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görs först och främst i äldre resp. yngre järnålder (Hyenstrand 
1974 :17, Selinge :1986 :83f, Larsson opubl. manuskript). 

I dag är det uteslutande den senare metoden som används inom 
den bebyggelsearkeologiska forskningen och då främst vid 
regionala analyser, där stora mängder gravmaterial studeras 
(Selinge 1986 :79f). 

I denna uppsats är det också tidigare gravdateringsresultat 
gjorda med kombinationsanalys och dess resultat, som kommer att 
bli föremål för analys gentemot dendrogramanalysen (se kap. 5). 

4.3 "Den ideella lämningen" 

Den förhistoriska gravanläggningen är en ideell lämning, d.v.s den 
är ej enbart ett resultat av en praktisk problemlösning, utan ett 
uttryck för en bakomliggande ide, tanke eller rituell handling. 
Omsorgen, valet av material, konstruktionsdetaljer och gravens 
lokalisering i terrängen är en medveten markering av gravbyggarna 
för den döde. Betydelsen av den rituella handlingen och gravens 
symboliska innebörd, samt den bakomliggande samhälls
organisationen, är problem som är svåra att lösa, men dock 
centrala inom den arkeologiska forskningen (Welinder 1986 :12, 
Selinge 1979 :32f, 1986:83f, Hyenstrand 1982 :17ff). 

På det internationella planet startades en teoretisk diskussion 
kring problemet tidigt 1970 - tal med L. Binford i spetsen. I sitt 
arbete "Mortuary Practises : Their Study and Their Potential"(1972) 
ger han bl.a förslag på faktorer som kan ha motiverat anläggandet 
av gravar samt variationer i utförandet av dessa. Faktorerna kan 
vara, tradition, yttre påverkan, identifikation, släktskap, social 
status i samhället, kön, dödsorsak, mm (Binford 1972 :208 - 243). 
Diskussionerna kring detta har sedan fortsatt med arbeten av ex. 
Tainter (1975) och Chapman & Randsborg (1981). 

I Sverige har bl. a Å. Hyenstrand analyserat och bearbetat 
problemen kring gravens roll som samhällsspegel. I volymen 
"Forntida samhällsformer och arkeologiska forskningsprogram" 
{1982), menar han att den internationella teoretiska diskussionen 
kring problemen i Sverige har förblivit alltför teoretisk. 
Förutsättningarna för att konkret omsätta teori till praktik har 
funnits och finns i det omfattande antalet registrerade gravar runt 
om i landet, men denna möjlighet är dock föga utnyttjad, 
(Hyenstrand 1982 :17f). 
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Fornlämningsregistret är användbart och tillförlitligt, trots 
vissa reservationer (se kap.4.1 ), för att genom anläggningarnas 
yttre morfologi och gravfältskombinationer, grovt indela gravtyper 
kronologiskt. Men finns det även möjligheter att använda registret 
för att utröna samhällsmässiga skillnader ? 

Samhällsanalyser med aspekter kring organisation, ekonomi, 
population, ideologi, religion, mm, är ytterligt svåra frågor att 
besvara, enbart med hjälp av gravanläggningarna. Registret kan 
vara till hjälp med basfakta typ, monumentalitet, omsorg, teknik, 
o.s.v. Men steget är stort mellan en konkret fysisk slutprodukt och 
en abstrakt bakomliggande tankegång och handling. För att komma 
tillrätta med det krävs noggranna rumsliga analyser, 
kompleterande kunskap i form av ex. paleologiska undersökningar, 
socialantropologiska studier av begravningsmönster, precisering av 
variationer i den lokala gravutformningen, e.t.c (Hyenstrand 1982 
:263f, 1984 :27). Men det viktiga i sammanhanget är trots allt att 
valet av material, detaljer, lokal, mm, uttrycker något som varit av 
betydelse i det förhistoriska samhället, det är studiet av de 
efterlevande gravbyggarna som är det intressanta, inte den döde i 
graven (Hyenstrand 1980 :240). 

Under mitten och slutet av 1980 - talet har diskussionerna fått 
en nytändning, med arbeten av Furingsten (1985) och Bennet (1987). 
I dessa fall har det inte inneburit att spegla graven från en 
ekonomisk eller samhällsorganisatorisk roll. Utan författarna har 
valt att analysera graven utifrån en mera existensiell syn, dvs 
abstrakta företeelser som tro, tanke, religiösa föreställningar mm. 
Men även sociala aspekter såsom gravens könstillhörighet 
(Jennbert 1988 : 87ff). 

I sitt arbete " Graven. Religiös och social symbol " (1987), prövar 
Bennett att analysera graven från helt andra aspekter än 
kronologiska. Hon försöker här besvara frågorna, varför en gravtyp 
har en viss form och ett visst gravskick ? Vad föremålen som finns 
i gravarna speglar, varför vissa anläggningar är fyndtomma och vad 
konstruktionsdetaljerna betyder samt om man ur dessa element kan 
utkristallisera könstillhörighet ? 

Detta är exempel på frågor som tidigare inte har bearbetats i 
någon större grad, utan endast skrapats på ytan (Bennett 1988 : 
73). 

Gravmaterialet hon studerat är utgrävt och daterat till 
folkvandringstid, vilket är intressant ur bebyggelsehistoriskt 
perspektiv, då perioden utgör en övergång mellan äldre - och yngre 
järnålder. Men perioden visar även på skillnader i gravformer och 
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gravskick, det tidigare varierade formspråket löses upp och blir 
mer stereotypt. 

Brandlagergravskicket blir det allmänna, där benen inte längre 
skiljs ut från de övriga resterna, utan kroppen bräns tillsammans 
med klädedräkt och personliga tillhörigheter. 

Vid diskussionerna kring förändringarna, menar Bennett, att 
många tidigare forskare alltför enkelt har accepterat förändringen 
utan att diskutera vilka värderingar som legat bakom den nya 
utformningen av gravarna och gravskicket. Vilket slutat med att 
gravarna endast funnits med vid kronologidiskussioner (Bennett 
1988 : 73ff). 

För att sammanfatta det hela menar hon att : Gravanläggningens 
form, proportioner och konstruktionsdetaljer innefattar ett 
symbolspråk som påvisar könstillhörighet och social status hos den 
gravlagda individen. De olika elementen i anläggningen är 
slutprodukten av den religiösa begravningsritualen, den rådande 
dödsuppfattningen samt den dödes roll i förhållande till de 
efterlevande. 

Graven är i första hand en religiös och social produkt och inte 
ett resultat av den samhälleliga sociala organisationen (Bennett 
1988 : 84). 

Det måste påpekas att Bennetts analys härrör från utgrävda 
gravar, det borde också vara av intresse att utröna den information 
som man kan få utifrån outgrävda gravar. Är det endast 
kronologiska och någon mån sociala aspekter som går att analysera 
utifrån en outgrävd grav ? 

I det förhistoriska gravmaterialet finns mängder av skilda 
gravtyper med varierande utförande, men även stora antal artlika 
anläggningar spridda över geografiskt vida områden inom landets 
mellersta och södra delar. Variationerna i gravmaterialet kan ligga 
till grund för resonomang kring exempelvis innovationsförlopp, för 
att en idespridning och påverkan har ägt rum gällande gravtypernas 
utformning är uppenbart. Detta uttrycks mer eller mindre klart, 
dels i den omfattande geografiska spridningen av typerna, dels i 
den liknande omsorg och noggranhet i anläggandet som 
kännetecknar många gravtyper. Det kan dock påpekas att att 
likheter ifråga om gravarnas utförande, inte behöver innebära 
mera djupgående likheter i samhällen i olika områden (Hyenstrand 
1979 :13, 20ft, 1982 :28 - 31). 

Gravens form i planet är en intressant mätbar faktor för ökad 
förståelse av den bakomliggande iden. Bennett menar att i den 
runda stensättningen har företrädesvis kvinnorna gravlagts, medan 
männen ofta har begravts i andra former såsom tresidiga, ovala, 
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kvadratiska e.t.c. Vidare är kvinnogravarna små och låga men mer 
välanlagda, med ett finare stenmaterial, under 0.3 m i diameter, 
dessutom äger gravarna mer konstruktiondetaljer ån mansgravarna. 
Männens gravar är större, både i höjd och i dimension, men har inte 
den omsorg i uppbyggnaden som kvinnogravarna (Bennet 1988 : 
78ff). 

En intressant teori, är också att gravar utgjort en markering för 
arvsrätten till ett område, anläggningarna är då ett uttryck för en 
identitet, individuell eller för gruppen (Burström 1984 :40). 
Gravens roll som territoriemarkering utvecklades, enligt N. 
Broadbent, i samband med att jordbruksekonomin och ett statiskt 
beteende ifråga om landskapsutnyttjandet introducerades 
(Broadbent, muntl. uppg.). Kan det ha varit så att dessa 
territoriemarkeringar utgjort lokala särarter i gravmaterialet 
gentemot övriga områden ? 

Fornlämningsregistret och den allmänna bilden av landets 
gravmaterial visar på stora regionala skillnader och olikheter i 
gravtyper och spridningsmönster. Det är en angelägen uppgift inom 
dagens forskning att precisera dessa gravtyper och utkristallisera 
de lokala och särpräglade typerna gentemot de övriga. 
Målsättningen för detta är att definiera och avgränsa forntida 
lokalsamhällen. En stor fördel med att rumsligt avgränsa lokala och 
särpräglade gravtyper, är att de sannolikt påvisar den kulturella 
yttring den representerar (Hyenstrand 1982 :24, 30ff). 

Mats Burström har i en uppsats diskuterat metoder och 
förutsättningar för att rumsligt avgränsa forntida lokalsamhällen. 
Den teoretiska diskussionen kring problemet prövas på ett konkret 
arkeologiskt material, gravar, och ett antal hypoteser formuleras. 
Hypoteserna är: 

1. Stora delar av det arkeologiska källmaterialet har utformats 
i enlighet med respektive samhällsforms sociala sfär. Dessa 
lämningar kan betraktas som ideella lämningar och utgör en 
del av de forntida samhällsformernas symbolspråk. 

2. Om det i en regionalt avgränsad mängd samtida ideella 
lämningar, lokalt finns en del mängd ideella lämningar med 
markant awikande utformning, kan denna delmängd sägas 
uppvisa en lokal särart. 

3. Utbredningen av de ideella lämningar som uppvisar en lokal 
särart inom en region är en rumslig avgränsning av ett 
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forntida lokalsamhälle eller en social organisationsnivå inom 
detta. 

4. Genom att analysera den lokala särartens rumsliga relation 
till regionens totala bebyggelsestruktur kan man utröna 
vilken social organisationsnivå den lokala särarten 
representerar. 

(Burström 1984 :11) 

Med bakgrund av vad som har diskuterats i kapitlet kan följande 
punkter ställas upp: 

• Gravar utgör det ojämförligt största antalet registrerade 
fasta fornlämningar i Sverige. Genom sin geografiska 
spridning.täckningsgrad och konsekventa termino1ogi vid 
registrering, öppnar dessa en rad möjligheter för 
bearbetningar och analyser. 

* Studier av gravtyper, dess morfologi samt 
kombinationsanalyser i gravfältssammanhang. Har inom 
bebyggelsearkeologiska studier haft framgång vid 
resonomang kring gravarnas kronologi. 

* Gravens roll som spegel av ett forntida samhälle eller en 
bild av det dåtida samhällets dödsuppfattning och den 
religiösa begravningsriten är ett komplicerat problem . Att 
gravanläggningen uttrycker något könstillhörighet, social 
status mm, är ett faktum, men skillnader i gravutformningen 
får idagsläget sträcka sig till olikartade kulturella yttringar. 

* En grav utgör en territoriemarkering av ett område, d.v.s 
monumentet visar på den arvsrätt den döde samt de 
efterlevande har till området. 

* Förekomsten av särpräglade gravar inom ett område, ökar 
möjligheterna till att avgränsa och isolera ett område 
gentemot ett annat, vid en jämförelse av samtida gravar. 
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5. MATERIAL- OCH METODBEARBETNING 

5.1 Underlagsmaterialet 

Materialet som ska bearbetas i kap. 5.4 består av 488 gravfält från 
1 O socknar i Östergötland och 1 O i Södermanland. Genom avgränsningar 
faller 124 stycken gravfält bort (se kap. 5. 2). Uppgifterna kring 
gravarna och deras konstruktionsdetaljer kommer från 
fornlämningsregistret för berörda socknar och är till största delen 
oundersökta. de få undersökta gravarna inom området kommer dock att 
behandlas på samma premisser som de övriga. 

Gravtyperna och konstruktionsdetaljerna kommer i fortsättningen, 
när de förekommer tillsammans, att benämnas variabler. Dessa var från 
början 23 stycken, d.v.s det totala antalet olika varianter som går att 
återfinna i fornlämningsregistret för de berörda socknarna. Några faller 
emellertid bort p.g a sin låga representativitet (se kap. 5.2). 

De 23 variablerna är 

övertorvade gravaoläggoiogar (Ö) 

* Hög (H) 
* Rund stensättning (RuSÖ) 
* Kvadratisk stensättning (KSÖ) 
* Rektangulär stensättnig (RSÖ) 
* Triangulär stensättning (TSÖ) 
* Treudd (TÖ) 
* Skeppsformig stensättning (SSÖ) 

fyllda gravaoläggoiogar (E) 

* Röse (R) 
* Rund stensättning (RuSF) 
* Kvadratisk stensättning (KSF) 
* Rektangulär stensättning (RSF) 
* Triangulär stensätning (TSF) 
* Treudd (TF) 
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Konstruktjonsdetaljer 

• Kantkedja (KK) 
• Kantränna (KR) 
• Hörnsten (HS) 
• Mittblock (MB) 
• Mittsten (MS) 
• Mittfyllnad (MF) 
• Mittsvacka (MSV) 

Samt: 

• Domarring (D) 
• Rest sten (RS) 

Termer som övertorvad, fylld, stensättning, hög - och röse karaktär 
samt gravarnas geometriska form i planet, förklaras i kap. 4.1, som de 
tas upp av Selinge i hans inledning av gravbyggnaden. Det är dock vissa 
termer som ytterligare behöver förklaras. 

Treudd är en benämning på tresidiga stensättningar med mot centrum 
likformigt insvängda sidor. 

Rest sten är avsiktligt upprest så den vilar på sin minsta eller näst 
minsta genomskärningsyta. Vanligtvis markerar den en 
gravanläggning, men kan ibland också utgöra en del i den, 
såsom mitt - kantmarkering. 

Domarrjng är en krets bestående av stenar placerade vanligtvis i en 
rund ring, men det förekommer även andra former som ex. 
kvadratiska. 

Kantkedja är den vanligaste konstruktionsdetaljen under järnålder 
och består av en stenrad runt gravanläggningens kant. 

Kantränna är en rännformig fördjupning i anslutning till kanten på 
anläggningen. 

Mjttb!ock är ett naturligt block, på vilken en anläggning placerats så 
att blocket utgör centrum. 

~ 

M jttsten är en sten som utvalts och lagts i mitten på en 
gravanläggning. 
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Mjttsyacka eller insjunkning, kan indikera att en inre konstruktion 
form av en träkista eller en kammare störtat in. 

Mjttfyllnad är avsiktligt anlagda förhöjningar i anläggningens 
centrum. Benämningen är en sammanslagning av termerna 
mittstensättning och mittröse samt där det i registret 
finns formuleringar typ "talrikt med grova stenar i 
anläggningens centrum". 

5.2 Avgrinsningar och indringar 

Statistiska analyser, såsom dendrogramanalysen, är enbart ett 
hjälpmedel för bearbetning av ett material. Oavsett vilket material det 
gäller, är det viktiga att den som utför analysen gör det motiverade 
urvalet. För detta krävs det kunskap om vilket material som ska 
användas för att resultatet ska vara relevant vid en tolkning. 

Därför är det nödvändigt att man gör vissa empiriskt grundade 
avgränsningar och ändringar. Dessa är före analysen : 

• Gränsen för att en variabel ska bli analyserad, är att den finns 
representerad på minst 4 gravfält inom landskapet. Detta förhållande 
gäller även då variabeln finns på ex. 4 gravfält i det ena landskapet, 
men endast· på 1 gravfält i det andra. Motiveringen till detta är att en 
variabelmängd på mindre en 4, skapar en snäv och troligtvis en 
statistisk felkälla av dennes samband gentemot övriga variabler. Detta 
gör att 4 variabler faller bort. De är ; triangulär stensättning, både den 
övertorvade och den fyllda (TSÖ och TSF), rektangulär stensättning fylld 
(RSF) samt fylld treudd (TF). 

* Gravfält med enbart övertorvade runda stensättningar utgår från 
vidare analys och de är 124 stycken i båda landskapen. Skälen till detta 
är två. Det ena är att det inte finns någon annan variabel på lokalen att 
kombinera den med. Det andra är att gravtypen är välrepresenterad 
genom järnålderns alla perioder,· vilket gör att typen ändå finns med på 
459 av de 488 ursprungliga gravfälten (jfr Selinge 1986 :92). 

* I Östergötland finns en konstruktionsdetalj som i samtliga lokaler 
där den finns representerad, direkt kan knytas samman med rund 
övertorvad stensättning (RuSÖ), och det är mittfyllning (MF). 

Det kan därmed vara av intresse att separera runda övertorvade 
stensättningar med mittfyllning från de övriga av samma gravtyp. Inom 
den arkeologiska forskningen och av tradition är denna speciella typ av 
grav benämnd såsom "östgötatypen", och daterar sig vanligtvis till äldre 
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grav benämnd såsom "östgötatypen", och daterar sig vanligtvis till äldre 
järnålder (Selinge m. fl 1976 :26, 1986 :85, Larsson 1985 :420f, Nilsson 
1979 :109, Norden 1929 :24ff). Variabeln kommer i fortsättningen att 
benämnas som rund övertorvad stensättning med mittfyllning (RuMF). 

I de socknar jag studerat i Södermanland finns inte det direkta 
sambandet mellan rund övertorvad stensättning och mittfyllnad, som i 
Östergötland. I de fall de förekommer är antalet så fåtaligt att en 
sammanslagning är meningslös. 

5.3 Dendrogramanalysen - beskrivning och avgrlnsningar 

Dendrogramanalysen är en variant av sambandsanalys där graden av 
samband mellan flera variabler belyses grafiskt i ett träddiagram. 
Variablerna kan vara olika g ravtyper, yxor, fibulor, 
konstruktionsdetaljer, mm. Sambanden, graden av likhet, mellan 
variablerna, d.v.s hur ofta två variabler uppträder på samma lokal, sett i 
relation till det totala antalet lokaler där dessa variabler är 
representerade, uttrycks i mätbara värden. Ju starkare samband desto 
högre värde. 

Analysmetoden utvecklades och användes i första hand inom biologi 
(Sokal & Sneath 1963), men på senare år har även arkeologer fått upp 
ögonen för metoden och dess använbarhet på det egna materialet 
(Jqhnson 1972 :334, Larsson opubl. manuskript). 

Inom arkeologin är metoden väl lämpad för att bearbeta ett 
kvantitativt material, där den kronologiska struktureringen av 
materialet i två större grupperingar är det primära. 
Dendrogramanalysen skulle därmed passa utmärkt för 
bebyggelsearkeologernas kronologiska gruppering av ett områdes gravar 
i yngre - resp. äldre järnålder. 

Analysen börjar med att man ställer upp en matris där alla variabler 
kombineras med varandra. Kombinationen gäller antalet lokaler 
(gravfält) på vilka de kombinerade variablerna uppträder tillsammans, 
oberoende av antalet gravar på lokalen. Vid studier kring t. ex 
"demografiska variationer mellan olika tidsperioder", kan det vara 
befogat att även ta med gravantalet på de olika lokalerna (Larsson 
opubl. manuskript). Variablerna kombineras med varandra enligt en 
formel kallad Robinson Index - värde (RI). De värden som formeln ger är 
då sambandens storlek uttryckt i procent (0 - 200 %), (Johnson 1972 
:335). 

Formeln är: Sn Sn 
RI = - + - x 100 

1 n 2n 
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RI betecknar det sökta indexvärdet (Robinson Index). Sn står för 
antalet lokaler där variablerna 1 och 2 förekommer tillsammans. 

1 n och 2n är antalet lokaler där variabel 1 resp. 2 förekommer 

Det första som görs efter 1 : a matrisens uppställande är att söka 
efter variablernas högsta gemensamma värden. De två variabler som 
tillsammans har det högsta värdet för resp. variabel bildar ett "basic 
pair" 

För att illustrera förloppet ställer jag upp en fiktiv matris med 5 
variabler. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

35 10.Z.,_38 65 
41 64 12 

84 94 
.ll1 

Börjar man med nummer 1, har den det högsta värdet tillsammans 
med nummer 3, som också har detta nummer som sitt högsta värde. 
Nummer 2 har sitt högsta värde med nummer 4, som däremot har högre 
värden med både nummer 3 och 5. De enda möjliga parbildningarna eller 
de som bildar "basic pairs", är de understrukna, 1 och 3 samt 4 och 5. 
Dessa par kommer i följande beräkningar att behandlas som en variabel. 

För matris 2 gäller följande, att när ett "basic pair" kombineras med 
en enkel variabel används formeln : 

RI (1+2) + RI (1+V) + RI (2+V} 
3 

V står för den enkla variabeln. Indexvärdena (RI) för samtliga av de 
tre kombinationerna får man ur matris 1. När två "basic pairs" 
kombineras, beräknas dessa efter samma princip och formeln blir : 
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RI (1+2) + RI (3+4) + RI (1+3) + RI (1+4) + RI (2+3) + RI (2+4} 
6 

RI (1 +2) och RI (3+4) betecknar de indexvärden paren har i matris 1 
och de övriga värdena finns också att hämta i matris 1. 

Gällande nämnaren i formlerna ovan, är det viktigt att påpeka att den 
alltid är lika med kombinationsantalet. 

(1+3) 

2 

(4+5) 

59 ~ 

69 

Matris 2 med enda möjliga parbildningen understruken 

Räkneoperationerna fortsätter på samma vis, att korsjämföra 
samtliga variabler och att täcka alla kombinationer. Arbetsmetoden 
gäller i fortsättningen genomgående och är oberoende antalet 
kombinerade variabler. Väl framme vid slutmatrisen samlas de olika 
variablerna i två huvudgrupper, de kombineras och dendrogramanalysen 
är klar. 

Den grafiska bilden får man genom att ta de framräknade 
kombinationsvärdena för de olika parbildningarna och placera dessa 
värden i figuren enligt skalan på den lodräta axeln. De olika 
sammanlänkningarna visar därmed styrkan I svagheten av variablernas 
samband till andra variabler och resp. grupp. 



26 
' 

För det fiktiva exemplet ovan skulle ett dendrogram se ut på följande 
vis: 

1 3 4 5 2 
R I 200 ---.--~~~_,.....,,,..........-.---. 

RI 100 

RI O L.-- _____ _,___ __ 

Dendrogramet ovan visar på två klara huvudgrupperingar med starkt 
samband mellan de olika variablerna (över RI 100 %). Emellertid har en 
variabel (nr. 2) ett såpass svagt samband med de två grupperingarna, att 
den faller ut. Vilka faktorer som orsakar denna typ av bild kommer att 
behandlas i kap.5.4. 

5.4 Analysen 

Analysbearbetningen är uppdelad i flera delar, dels analys av alla 
variablerna, d.v.s gravtyper och konstruktionsdetaljer, dels en analys 
endast av gravtyperna. Den sistnämnda bearbetningen är i sin tur 
uppdelad i två avdelningar. Den , första där alla gravtyperna analyseras 
och en andra där gravtypen rund övertorvad stensättning (RuSÖ) utgår. 
Motiveringen . till denna sista uppdelning är att undersöka om sambanden 
mellan variablerna förändras om gravtypen utgår. Rund övertorvad 
stensättning (RuSÖ) förekommer under hela järnåldern och har ett 
mycket starkt samband med alla andra gravtyper. Tanken år alltså att 
bilden kan bli mer nyanserad, då en så starkt styrande variabel plockas 
ur. 

Skälet till att jag uppdelat analyserna i sammanlagt sex stycken 
beror på att åskådligheten och tolkningsmöjligheterna ökar betydligt. 
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Dessutom blir materialet mer lättbearbetat och graden av noggranhet 
ökar. 

I det följande kommer den första stora matrisen för resp. 
Östergötland (sid 28 , fig. 3) och Södermanland (sid 29 , fig. 4) med alla 
variabler att redovisas. För att få de kombinerade värdena mer exakta, 
har RI - värdena uträknats med två decimaler för varje variabel. 

Själva arbetsprocessen med alla de ca 50 matriserna har tagits bort, 
varav endast det slutliga dendrogrammet för varje analys kommer att 
redovisas. Att detta har gjorts motiveras av att det snarare ökar 
förståelsen än minskar den. 

Poängteras bör, att i matriserna och i dendrogrammen kommer endast 
förkortningarna för resp. variabel att användas. Förklaringar på dessa 
finns i kap. 5.1 samt i kap. 5.4.1 och 5.4.2. 
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Flg. 3 för Östergötland, visande sambandsvärdena för områdets 19 variabler. 
Variablerna som bildar "basic pairs" är inringade, dessa är också matrisens enda 
möjliga parbildningar. 
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~ 

Fig. 4 för Södermanland, visande sambandsvardet mellan områdets 18 
variabler. Variablerna som gemensamt har sitt högsta värde och bildar 
matrisens "basic pairs", är inringade. 
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5.4.1 Analys av gravtyperna 

I första analysen ska de två landskapens olika gravtyper bearbetas. 
Till antalet är de 12 i Östergötland och 11 i Södermanland. Anledningen 
till att det blev en variabel mer i Östergötland beror på separeringen av 
rund övertorvad stensättning, utan - och med mittfyllnad, (RuSÖ - och 
RuMF), (se kap. 5.2). För analysen i sin helhet spelar det en liten roll om 
ett landskap har en variabel mindre, det intressanta i detta fall är 
trots allt vad separeringen kan utvisa. 

Gravtyperna är : 

övertocvade anläggningar (Ö) 

w Hög 
* Rund stensättning (RuSÖ) 
* Kvadratisk stensättning (KSÖ) 
* Rektangulär stensättning (RSÖ) 
* Treudd (TÖ) 
* Skeppsformig stensättning (SSÖ) 
* Rund stensättning + mittfyllnad (RuMF), (endast Östergötland) 

Fyllda antäggoiogar (E) 

* Röse (R) 
* Rund stensättning (RuSF) 
* Kvadratisk stensättning (KSF) 
Samt: 
* Rest sten (RS) 
* Domarring (D) 

De följande dendrogrammen, 6 stycken, visar styrkan och sambandet 
mellan de olika variablerna samt deras grupptillhörighet, yngre resp. 
äldre järnålder. 

Yngre järnålder redovisas till vänster i dendrogrammen och äldre 
järnålder till höger. 

De hårt skrafferade staplarna visar på värden över RI 100 och de 
övriga på kombinationsgrupperna. I de fall då en tjockare skraffering 
förekommer betecknar de ett sammanlänkande fält mellan variabler 
som hör till samma kombinationsgrupp Dendrogrammen i den första 
analysen är 4 stycken, 2 för vardera lanskapet. Den ena analyserar alla 
gravtyperna, medan rund övertorvad stensättning utgår i den andra (se 
kap. 5.4). 
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H R\ISÖ TÖ RSÖ D RS ICSÖ R ICSF R\ISF Rv.MF SSÖ 
l1I200~~~ K'-~~~~~ l 

150,- · 

200 

so 

19.62 

O.._ ________________ _._ _________ _ 

H TÖ RSÖ D RS ICSÖ R ICSF R'VSF RvMF SSÖ 

1U200 ™'"~ ~~~~~'® l 

lSO 

soo 

50 

30.1◄ 

1◄ .41 

oL---------------"-----------

Fig. 5 Dendrogram för Östergötland, visande sambandet mellan 
områdets alla 12 gravtyper. 

Fig. 6 Dendrogram för Östergötland, med 11 gravtyper. 
Rund övertorvad stensättning är borttagen. 
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RvlÖ TÖ RIÖ ICIÖ 88Ö R RI ICIF R~IF I> 

15'0 

200 

50 

o.__ _______________ __...__ _______ _ 

H TÖ RSÖ SSÖ ICSÖ RS ICSF Rv8F I> R 
III aoo K«««< < < :a .: < < a < < < c < < ««««< 

iso~~~ 

100 

193◄ 

0------------------------

Fig. 7 Dendrogram för SOdermanland, visande sambandet 
mellan 11 gravtyper. 

Flg. 8 Dendrogram för SOdermanland med 1 O gravtyper, 
där rund övertorvad stensättning saknas. 
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5.4.2 Analys av alla variablerna 

Den andra analysen behandlar alla variablerna, 18 stycken i 
Södermanland och 19 i Östergötland (för det olika antalet variabler se 
kap. 5.4.1 ). Variablerna är förutom de i kap. 5.4.1 redovisade gravtyperna 
7 stycken konstruktionsdetaljer, dessa är : 

* Kantkedja (KK) 
• Kantränna (KR) 
• Hörnsten (HS) 
• Mittblock (MB) 
* Mittfyllnad (MF) 
• Mittsvacka (MSV) 

Förklaringar till dessa variabler ges i kap. 5.1. 

RvSÖ JC:K H :KR TÖ MS RSÖ D :KSÖ RS MIV RvSF R-.MF MB H8 :KSF MF R SSÖ 

:iuioo &..."""'"'~""""~ 

JSO 

so 
32~9 ,.._ ___ ...,.. ___ __,22DS 

o.__ _______________________________________ _ 

Fig. 9 Dendrogram för Östergötland, visande sambandet mellan områdets 
19 variabler, gravtyper och konstruktionsdetaljer. 
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RvSÖ XIC H ICR MS TÖ MB RSÖ RS ICSF RvSF H8 JCSÖ ISÖ MSV D R MF 

JSO 

ioo 

50 ◄3.9'1 36.I0 '31.49 
29.80 

o.__ ______________________________ ...&.. _____ _ 

Flg. 1 O Dendrogram för Södermanland, visande sambandet mellan 
18 variabler, gravtyper och konstruktionsdetaljer. 

5.5 Resultat och tolkningar 

Redovisningen av resultaten kommer för enkelhetens skull att ske 
landskapsvis med gravtypsanalyserna först och sedan analyserna av alla 
variabler. 

ÖSTERGÖTLAND-GRAVTYPER 

De två analyserna av gravtyperna i landskapet visar en 
förvånandsvärd samstämmighet, trots att rund övertorvad stensättning 
(RuSÖ) tagits bort. Detta förhållande kan bero på att gravtyperna i de 
olika kombinationerna har så starkt samband med varandra, att de står 
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orubbliga trots att en så betydande variabel som rund övertorvad 
stensättning (RuSO) finns med eller tas bort. 

Yngre järnålderskombjnat;onen är i båda analyserna : 

* Hög (H) 
• Rund övertorvad stensättning (RuSÖ) 
• Treudd övertorvad (TÖ) 
• Domarring (D) 

Äldre järnålderskombjnatjonen är i båda analyserna 

• Rund övertorvad stensättning med mittfyllnad (RuMF) 
• Rund fylld stensättning (RuSF) 
• Kvadratisk fylld stensättning (KSF) 
• Röse (R) 

Rest sten (RS) samt kvadratisk övertorvad stensättning (KSÖ) bildar 
en egen grupp, men hör till äldre järnålder genom sin anslutning till 
kombinationen på RI 43. 73. 

Utanför båda kombinationerna hamnar skeppsformig övertorvad 
stensättning (SSÖ). Detta kan bero på att gravtypen endast finns 
representerad på 4 lokaler inom undersökningsområdet och att 4 lokaler 
är för litet, för att en statistisk analys ska vara relevant (se kap. 5.2). 

Skillnaden mellan de två analyserna för Östergötlands gravtyper är 
att sambandstalen sjunker något sedan rund övertorvad stensättning 
(RuSÖ) tagits bort. Någon skillnad i grupperingarna är det inte. 

SÖDERMANLAND-GRAVTYPER 

För Södermanlands del visar däremot de två analyserna stora 
skillnader. 

Yngre järnåtderskombjnat;onen i analysen tör samtliga gravtyper 

* Hög (H) 
• Rund övertorvad stensättning (RuSÖ) 
• Treudd övertorvad (TÖ) 
• Rektangulär övertorvad stensättning (RSO) 
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* Kvadratisk övertorvad stensättning (KSÖ) 
• Skeppsformig övertorvad stensättning (SSÖ) 

Äldre järnålderskombjnatjonen i analysen för aua gravtyper 

* Rund fylld stensättning (RuSF) 
• Kvadratisk fylld stensättning (KSF) 
• Rest sten (RS) 
* Röse (R) 

Domarring (D) hamnar utanför båda kombinationerna. I detta fall kan 
det inte bero på att gravtypen finns på för få lokaler, då den finns 
representerad på 15 lokaler. Enligt gravtypsanalysen går inte domaring 
att använda som en tidsindikator i SV - delen av Södermanland. 

I den andra analysen där rund övertorvad stensättning borttagits 
visar dendrogrammet på stora olikheter. 

Yngre järnålderskombinatjoneo 

* Hög (H) 
• Treudd övertorvad (TÖ) 
• Rektangulär övertorvad stensättning (RSÖ) 

Äldre järnålderkombjnatjonen 

• Rund fylld stensättning (RuSF) 
• Kvadratisk fylld stensättning (KSF) 
* Rest sten (RS) 
• Kvadratisk övertorvad stensättning (KSÖ) 
• Skeppsformig övertorvad stensättning (SSÖ) 

Domarring (D) och röse (R) hamnar med låga sambandstal utanför båda 
kombinationerna. 

Skillnaden mellan de båda analyserna är i stort : 

I den första analysen, då alla gravtyper är medräknade, finns 
kvadratisk övertorvad stensättning (KSÖ) samt skeppsformig övertorvad 
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stensättning (SSÖ) med i den yngre kombinationen. I andra analysen, då 
rund övertorvad stensättning (RuSÖ) är borttagen, är förhållandet precis 
det motsatta. Kvadratisk övertorvad stensättning (KSÖ) samt 
skeppsformig övertorvad stensättning (SSÖ) finns nu i den äldre 
kombinationen. Dessutom är sambandsvärdena lägre i den senare 
analysen. 

Förklaringen till fenomenet med gravtypernas "byten" av 
kombinationsgrupp ovan är troligen flera, måhända är det just 
kombinationen av flera faktorer som bidrar till beteendet. Två teorier 
kan dock uppställas. 

Den första teorin har att göra med att gravtypen rund övertorvad 
stensättning (RuSÖ) äger ett så starkt samband inom 
kombinationsgruppen att den s.a.s binder upp, de två ovannämnda 
gravtyper till "fel" kombinationsgrupp. Slutsatsen av denna tolkning blir 
då att kvadratisk övertorvad stensättning (KSÖ) samt skeppsformig 
övertorvad stensättning (SSÖ) ska placeras i äldre järnålder. 

Den andra teorin är lite försiktigare i tolkningen. 
Skeppsformig övertorvad stensättning (SSÖ) finns, som i 

Östergötland, endast på 4 lokaler inom området. Detta förhållande kan 
vara anledningen till att gravtypen ligger och väger mellan två olika 
kombinationer, d.v.s att det låga antalet kan utgöra en statistisk 
felkälla. 

Detta förhållande gäller inte för kvadratisk övertorvad stensättning 
(KSÖ) då gravtypen finns representerad på 16 lokaler inom området och 
alltså statistiskt sätt borde vara bearbetbar. Gravtypen kan alltså 
enligt denna teori och de ovanstående analyserna inte sägas tillhöra 
endera yngre - eller äldre järnålder. 

I analyserna av alla variabler är det intressanta, dels till vilken 
kombinationsgrupp konstruktionsdetaljerna ansluter sig till, dels om 
de har ett "speciellt" intimt samband med vissa gravtyper. 

ÖSTERGÖTLAND - ALLA VARIABLER 

Dendrogrammet för Östergötland visar på fyra grupperingar, en för 
yngre järnålder och sannoligt tre för äldre järnålder. Ett litet 
frågetecken måste dock ställas till grupperingen, kvadratisk övertorvad 
stensättning (KSÖ) och rest sten (RS). Gruppens anslutning till den 
yngre kombinationen är på ett såpass lågt sambandstal som RI 57.39, 
dessutom förgrenar sig både den yngre och den äldre kombinationen 
strax därefter på RI 52.51. Den tidigare dateringen av dessa gravtyper 
till äldre järnålder får dock även i fortsättningen gälla, men med en 
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viss reservation (se kap. 5.4.1.). Anslutningen av gravtyperna till yngre 
järnålder kan bero på det starka samband som rund övertorvad 
stensättning (RuSÖ) och kantkedja (KK) har med variablerna. 

De konstruktioosdetaljer som enligt dendrogrammet placerar sig 
den yngre kombjnatjoneo är : 

* Kantkedja (KK) 
* Kantränna (KR) 
* Mittsten (MS) 

Konstruktionsdetaljer som placerar sig i den äldre kombinationen är 

* Hörnsten (HS) 
* Mittblock (MB) 
* Mittsvacka (MSV) 

Konstruktionsdetaljen mittfyllnad (MF), d.v.s mittfyllnad på 
gravanläggningar förutom rund övertorvad stensättning (RuSÖ)i hamnar 
utanför både yngre - och äldre järnålderskombinationerna. 

Konstruktionsdetaljer som har ett starkt intimt samband (> RI 100) 
med resp. gravtyp är : 

* Kantkedja (KK) och rund övertorvad stensättning (RuSÖ) har ett 
starkt samband på RI 171. 73. 

* Kantränna (KR) och Hög (H) samt de ovan nämnda har ett samband 
på RI 128.55. 

* Hörnsten (HS) och kvadratisk fylld stensättning (KSF) förgrenas på 
RI 134.27. 

När det gäller gravtyperna i denna analys, bör påpekas att röse (R), 
som i föregående analyser placerade sig i äldre järnålder, hamnar helt 
utanför båda kombinationerna i denna analys (se sid. ). Dessutom 
placerar sig även skeppsformig övertorvad stensättning (SSÖ) utanför 
yngre - och äldre järnålder. 
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SÖDERMANLAND - ALLA VARIABLER 

Dendrogrammet för Södermanland visar på en yngre samt två äldre 
kombinationer. Det finns en fjärde bestående av röse (R) och mittfyllnad 
(MF), men denna gruppering hittar man betydligt utanför de övriga 
kombinationerna på ett sambandstal av RI 57.69. Dessutom ansluter sig 
grupperingen till de andra kombinationerna först på RI 29.80 (se sid. ). 

Konstruktjonsdetaljer som hamnar i yngre järnålder är : 

* Kantkedja (KK) 
• Kantränna (KR) 
• Mittsten (MS) 
* Mittblock (MB) 

Konstruktjonsdetalj som placerar s;g i äldre järnålder är , 

• Hörnsten (HS) 
Konstruktionsdetaljen mittsvacka (MSV) hamnar utanför båda 
kombinationsgrupperna och går därmed inte att tidsfästa. 

Konstruktionsdetaljer som har ett starkt samband (> Al 100) med en 
gravtyp är : 

• Kantkedja (KK) och rund övertorvad stensättning (RuSÖ) har ett 
starkt samband på RI 171.84. 

• Kantränna (KR) och hög (H) samt variablerna ovan, har även i 
Södermanland, ett högt samband på RI 132. 93. 

• Mittsten (MS) tillsammans med variablerna ovan har ett samband 
på Al 105.82. 

• Hörnsten (HS) och kvadratisk övertorvad stensättning (KSÖ) har 
ett samband på RI 123.75. 

De gravtyper i dendrogrammet för alla variabler som placerar sig 
utanför de båda kombinationerna är ; skeppsformig övertorvad 
stensättning (SSÖ) samt domarring (D). 

Sammanfattar man alla dendrogrammen grupperar sig variablerna i 
Östergötland och i Södermanland på följande vis : 
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ÖSTERGÖTI.AND 

Yngre järnålder 

* Rund övertorvad stensättning (RuSÖ) 
* Hög (H) 
* Treudd övertorvad (TÖ) 
* Rektangulär övertorvad stensättning (RSÖ) 
* Domarring (D) 
* Kantkedja (KK) 
• Kantränna (KR) 
• Mittsten (MS) 

Äldre järnålder 

• Rund övertorvad stensättning med mittfyllnad (RuMF) 
• Rund fylld stensättning (RuSF) 
• Kvadratisk fylld stensättning (KSF) 
• Kvadratisk övertorvad stensättning (KSÖ) 
• Rest sten (RS) 
• Hörnsten (HS) 
* Mittblock (MB) 
• Mittsvacka (MSV) 

Utanför de båda kronologiska grupperingarna hamnar variablerna : 

• Skeppsformig övertorvad stensättning (SSÖ) 
• Röse (R) 
* Mittfyllnad (MF) 

Gravtypen röse (R) som faktiskt finns med under äldre järnålder i 
analyserna, enbart för gravtyperna, men utanför i den senare. Måste utgå 
p.g.a.dess osäkra datering, möjligtvis kan detta indikera en datering för 
röset tidigare än järnålder (Winberg 1986 : 113). 

SÖDERMANLAND 

Yngre järnålder 

• Rund övertorvad stensättning (RuSÖ) 
* Hög (H) 
• Treudd övertorvad (TÖ) 
• Rektangulär övertorvad stensättning (RSÖ) 
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* Kantkedja (KK) 
* Kantränna (KR) 
* Mittsten (MS) 
* Mittblock (MB) 

Äldre järnålder 

* Rund fylld stensättning (RSF) 
* Kvadratisk fylld stensättning (KSF) 
* Rest sten (RS) 
* Hörnsten (HS) 
* Kvadratisk övertorvad stensättning (KSÖ). Ett frågetecken måste 

dock sättas för gravtypens placering. Då den i analysen av alla 
gravtyper (se kap.5.4.1) daterade sig till yngre järnålder, men de 
resterande analyserna pekar dock på äldre järnålder. 

Utanför de två kombinationsgrupperna finns variablerna 

* Skeppsformig övertorvad stensättning (SSÖ) 
* Domarring (D) 
* Mittsvacka (MSV) 
* Röse (R) 
* Mittfyllnad (MF) 

För variablerna röse (R) och mittfyllnad (MF) gäller troligtvis 
detsamma som för Östergötland, att variablerna hör hemma i 
tidsperioder före järnålder (se ovan). Skeppsformig övertorvad 
stensättning ger ett mycket förvirrat intryck, med tre olika 
grupperingar utav tre analyser. Som tidigare har påpekats är det 
sannolikt att denna bild uppstår p.g.a. typens låga representativitet (4 
lokaler) i området. Domarringen placerar sig utanför 
kombinationsgrupperna i alla fall och går därmed inte använda som 
tidsindikator inom SV - Södermanland. 
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6. TIDIGARE GRAVDATERINGAR SAMT UNDERSÖKTA 
GRAVAR 

6.1 Jämförelse med tidigare gravdateringar 

Innan studiet av de tidigare gravdateringarna bör problemet med 
geografisk samstämmighet belysas. Av de två undersökningsområdena, 
Vikbolandet (Östergötland) och SV Södermanland, är det endast 1 av de 
4 tidigare gravdateringarna som äger en direkt geografisk 
samstämmighet till områdena i uppsatsen, nämligen Selinges analys av 
just Vikbolandet (Selinge 1986). Den andra analysen i Östergötland 
ligger ca 4 mil V om Vikbolandet (Winberg 1986). 

För Södermanlands del använder jag Ambrosianis (1964) samt 
Hyenstrands (1974) gravdateringar från Mälardalsområdet. Uppsatsens 
område räknas naturgeografisk traditionellt inom Mälardalsområdet 
(Sporrong 1985 : 34ft}, men gravdateringarna är gjorda (och gäller !) ca 
1 O -15 mil norrut från undersökningsområdet. 

Problemet är om den geografiska diskrepansen ger en snedfördelning i 
resultatet av jämförelseanalyserna ? 

Jämförelsen mellan uppsatsens dendrogramanalys och de tidigare 
gravdateringarna kommer att ske landskapsvis. 

ÖSTERGÖn.AND 

Inom landskapet är (som ovan sagts) två gravdateringsanalyser 
gjorda, en större och heltäckande av Selinge (1986) samt en mindre av 
Winberg (1986). 

Selinges studium är geografiskt belägen på Vikbolandet och är gjord 
så sent som 1986, d.v.s efter revideringsinventeringarna i landskapet 
(1979 - 1981). Materialet omfattar 13 socknar med 423 gravfält och 
10825 anläggningar samt att bearbetningen har skett med hjälp av 
korrelationsanalys (Selinge 1986). 

Denna analys är ypperlig som jämförelsematerial gentemot 
dendrogrammet, då gravarnas rumsliga belägenhet helt överensstämmer. 
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Selinges resultat för Vikbolandet är 

Äldre järnålder 

Gravfält innehållande rösen, runda fyllda stensättningar, triangulära 
och kvadratiska stensättningar (båda senare oberoende av material), och 
resta stenar - speciellt i flertal. De runda övertorvade stensättningarna 
i dessa gravfält är ofta stora och vida. Karaktäristiska 
konstruktionsdetaljer är mittblock, rundad mittsten, mitthög, mittröse 
och mittstensättning eller bara talrikt med grova stenar i mittpartiet. 

Yngre järnålder 

Karaktäristiska för denna kombination är typer som hög, övertorvad 
treudd, övertorvad rektangulär och skeppsformig stensättning. De runda 
övertorvade stensättningarna är små och något välvda, de är ofta också 
slarvigt uppbyggda. Det finns inga signifikanta konstruktionsdetaljer 
från den här perioden. 

En gravtyp som inte är tidsindikerande här, d.v.s förekommer i båda 
kombinationerna , är domarring, trots att den i andra landsdelar 
indikerar en datering till äldre järnålder (Hyenstrand 1984 :78). 

När det gäller konstruktionsdetaljer uppträder både kantkedja och 
kantränna i äldre och yngre järnålder. Den konstruktionsdetalj som 
kronologiskt sätt är mest tydlig, är mittmarkeringarna, t.ex 
mittfyllnad, mittblock, mm, som daterar sig till äldre järnålder 
(Selinge 1986 : 85). 

Björn Winberg prövar i Bebyggelsehistorisk tidskrift 1986/11, att 
kombinera ett traditionellt kulturgeografiskt material (stensträngar), 
med gravar och boplatser för att nå en ökad kunskap kring järnålderns 
bebyggelse. I sin kombinationsanalys över gravtyperna använder han sig 
av dendrogramanalys. 

Studiet härrör från 3 socknar kring Linköping och omfattar 168 
lokaler. Resultatet av Winbergs analys måste dock tas med försiktighet 
i det här fallet, av två orsaker. Analysen omfattar inte bara gravfälten 
utan även lokaler med minst 2 gravar. Den andra orsaken är att Winberg 
bearbetar endast 9 olika gravtyper mot uppsatsens 12 (Winberg :112ff). 
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Hans resultat är : 

Äldre järnålder 

Gravlokaler bestående av runda fyllda stensättningar, kvadratiska 
stensättningar, runda stensättningar med mittstensättningar och resta 
stenar. 

Yog re järnålder 

Gravlokaler innehållande högar och runda övertorvade stensättningar. 

SÖDERMANLAND 

För detta område är det Ambrosianis (1964) och Hyenstrands (1974) 
gravdateringar som blir gällande. 

Björn Ambrosiani bygger i "Fornlämningar och bebyggelse" (1964) sin 
studie på 831 undersökta gravar, vilket han menar ger en god statistisk 
tillförlitlighet för bedömmandet av gravarnas tidsmässiga skiktning. 
Resultaten, betonar han, gäller endast för Mälarområdet. 

Han kommer fram till följande resultat 

Äldre järnålder 

Varierande gravfält med fyllda och ofyllda stensättningar 
(kvadratiska, rektangulära, tresidiga, ovala eller runda former), högar, 
rösen samt resta stenar. Anläggningarnas storlek kan växla från några 
meter upp till 20 meter i diameter. Gravarna har ofta ett utvalt, 
jämnstort stenmaterial, ibland avjämnat med en grusfyllning. 
Konstruktionsdetaljer som kantkedjor och fotkedjor är vanliga 
(Ambrosiani 1964 :64). 
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Yngre järnålder 

Stereotypa gravfält med runda eller ovala högar och stensättningar, 
ofta slarvigt byggda. Ofta finns någon enstaka skeppsformig - eller 
rektangulär stensättning eller treudd på gravfältet. De yngre 
gravtyperna är storleksmässigt jämnare än de äldre (Ambrosiani 1964 
:68). 

Åke Hyenstrand utvecklar i " Centralbygd och Randbygd " (1974) 
Ambrosianis resultat gällande gravdateringar inom samma område. Han 
är bland de första bebyggelsearkeologerna som praktiserar 
sambandsanalys, för att kronologiskt strukturera gravtyperna. 

Hans resultat är : 

Äldre järnålder 

Gravfält bestående av resta stenar, triangulära stensättningar och 
rösen i gravfält kan indikera äldre järnålder (Hyenstrand 1974 :23). 

I senare arbeten räknar han även in fyllda stensättningar av rund 
eller kvadratisk form i den här perioden (Hyenstrand 1979 :118ff), men 
med viss reservation för kvadratiska stensättningar (Hyenstrand 1984 
:85). När det gäller domarringar, menar han att de i Mälarlandskapen 
förekommer vanligen i kombination med resta stenar och stensättningar 
av äldre järnålderskaraktär (Hyenstrand 1979 : 104). 

Yngre järnålder 

Gravfält innehållande högar (särskilt om antalet är över 5), treuddar 
och skeppsformiga stensättningar. Gravfält med enbart runda 
övertorvade stensättningar eller också runda övertorvade 
stensättningar med rektangulära - och kvadratiska stensättningar, kan 
även tillhöra den här perioden (Hyenstrand 1979 :122, 1984 :85). 
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6.2 Studium av undersökta gravar 

Undersökning av gravar utförs . dels i forskarsyfte, eller oftast, i 
exploateringssyfte för byggandet av t.ex en väg eller ett hus, på platsen 
för gravarna. Exploateringsutgrävningarna gjorda av RAÅ, finns samlade 
i UV's publikationsserie "Rapporr, som började utges 1970. 

Från denna serie är 25 olika utgrävningar tagna för den här 
jämförelsen, dessa ligger också godtagbart (högst 4 mil) från 
uppsatsens undersökningsområden. 15 av grävningarna är gjorda i 
Östergötland och rapporterade mellan 1974 - 1984 och 1 O finns i 
Södermanland och dessa är redovisade under samma tidsperiod. 

Till dessa exploateringsgrävningar kommer en forskningsgrävning 
från Östergötland, Fiskebyundersökningen, gjord 1951 - 52 (se fig. 3). 

Tyvärr har ingen liknande forskningsgrävning av denna storlek utförts 
i Södermanland, inom ett rimligt geografiskt avstånd från 
undersökningsområdet. Så jämförelsen får för Södermanlands del, 
sträcka sig till de 1 O exploateringsutgrävningarna. 

Jämförelsematerialet kan verka både magert och snedfördelat, 
speciellt för Södermanlands del, för att en analys av dessa ska vara 
fruktbar. Men i detta fall då jämförelsen snarare vilar på en kvalitativ 
bas, än en kvantitativ, d.v.s en fixering till gravens utseende och dess 
datering, har det totala antalet anläggningar en liten betydelse. 

Syftet med delmomentet är alltså att jämföra daterade utgrävda 
gravar med uppsatsens dendrogram och med de tidigare dateringarna av 
outgrävda gravar. 
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Fig. 11. Karta över NO östergötland och SÖ Södermanland, visande gräv
undersökningarna Inom de två områdena.16 stycken i Östergötland 
och 1 O I Södermanland. 

ÖSlEAGöllAND 

Av de 15 exploateringsutgrävningarna i landskapet, finns 13 VSV om 
Vikbolandet i närheten av Linköping 1 strax N och 1 ö om Norrköping, i 
anslutning till Vikbolandet (se fig 11 ). 

Undersökningarna är alla delundersökningar, vilket innebär att det 
oftast är endast en bråkdel av det totala antalet gravar på gravfältet 
som utgrävts. Vanligtvis är det endast de gravar som berörs av 
exploateringen som undersöks. 

Av de 15 undersökningarna är det 13, med sammanlagt 122 
anläggningar, daterade till äldre järnålder och 2, med 16 anläggningar, 
till yngre järnålder. 

Ur de 138 gravarna kan 7 olika gravtyper samt 4 varianter av 
konstruktionsdetaljer särskiljas, och för att vara konsekvent, används 
endast de variabler som också finns med i dendrogramanalysen (se kap. 
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5.2). Dessa är; rund övertorvad stensättning (RuSÖ), rund fylld 
stensättning (RuSF), rund övertorvad stensättning med mittfyllnad 
(RuMF), kvadratisk övertorvad stensättning (KSÖ), kvadratisk fylld 
stensättning (KSF), treudd övertorvad (TÖ) samt hög {H). 
Konstruktionsdetaljerna är; kantkedja (KK), mittblock (MB), mittsten 
(MS) samt hörnsten (HS). 

Gravtyperna med resp. konstruktionsdetalj grupperar sig procentuellt 
för äldre järnålder på följande vis : 

RuSF • 40.16 %, 
Rusö- 31.96 %, 
RuMF-19.67 %, 
KSF • 4.92 %, 
KSÖ • 2.46%, 

KK • 69.39 %, MB • 2 %, MS • 2 % 
KK • 10. 36 %, MS = 7. 7 % 
KK • 12.50 %, MB • 12.50 % 
KK = 66.67 %, MB-16.6 %, HS-16.6 % 
KK • 66.67 %, MS • 33.3 % 

För yngre järnålder gäller : 

H-37.5% 
RuSÖ • 56.25 %, 
TÖ-6.25%, 

KK • 66.67 % 
KK -100 % 

Eiskebyundersökoiogen 

Undersökningen varade mellan åren 1951 - 52, under ledning av Per 
Lundström. Från början var utgrävningen tänkt som en 
exploateringsutgrävning inför byggandet av ett pappersbruk på platsen. 
Men ganska snart stod omfattningen av gravfälten klar och området 
belöts då att totalundersökas, exploateringsutgrävningen blev till ett 
forskningsprojekt. Resultaten av undersökningen publicerades i två 
delar, en fornlämnings - och materialpublikation 1965 och en 
bearbetnings - och tolkningspublikation 1970 (Lundström 1965, 1970). 

Undersökningens centrala fråga och syfte var att studera om det 
förelåg kontinuitetsbrott mellan de äldsta anläggningarna (bronsålderns 
slutskede), och de yngsta (vikingatid). Genom en noggrann bearbetning 
av materialet påvisade Lundström att kontinuitetsbrott inte hade 
förekommit. 

Ur undersökningens material kan 106 gravar med överbyggnad skiljas 
ut , 59 av dessa är fynd - eller C-14 daterade och det är också dessa 59 
gravar som ska analyseras. 
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Tillvägagångssätt är detsamma som i den tidigare analysen, d.v.s att 
undersöka gravtypernas och konstruktionsdetaljernas inbördes 
förhållande, uttryckt i procent, inom resp. yngre - och äldre järnålder. 

Av de 59 anläggningarna hör 28 till äldre järnålder och 31 till yngre 
järnålder. Vidare finns 5, möjligen 6, gravtyper samt 5 
konstruktionsdetaljer representerade. Dessa är ; rund övertorvad 
stensättning (RuSÖ), rund fylld stensättning (RuSF), kvadratisk fylld 
stensättning (KSF), hög (H), treudd övertorvad (TÖ) samt ev. domarring 
(D), kantkedja (KK), mittsvacka (MSV), mittfyllnad (MF), mittsten (MS) 
samt hörnsten (HS). 

För äldre järnålder gäller följande procentuella samband 

RuSF • 57.14 %, 

RuSÖ • 35.71 %, 
KSF -3.57 %, 
H • 3.57% 

KK • 87.5 %, MSV • 31.25 %, MF • 18.75 %, 
MS = 6.25 
KK • 80 %, MF • 80 % 
MSV • 100 %, HS • 100 % 

För yngre järnålder gäller : 

H -46.67 %, 
RuSÖ - 32.26 %, 
RuSF • 9.67 %; 
TÖ • 6.46%, 
D? = 9.67 %, 

KK-7.15% 
KK • 40 %, MF • 20 % 
KK • 33.33 % 
MF-100% 
KK • 100 % 

Om man lägger ihop exploateringsutgrävningarna med 
Fiskebyundersökningen, får gravtyperna och konstruktionsdetaljerna 
inom periodena följande procentuella utseende : 

För äldre järnålder : 

RuSF • 43.6 %, 

RuSÖ • 27.5 %, 
RuMF• 21.5 %, 
KSÖ + F • • 6. 7 %, 
H • 0.7% 

KK = 73.8 %, MF, MSV • 4.6 %, MS = 3.1 %, 
MB-1.5% 
KK-29.3%, MS-7.3% 
KK, MB-9.4% 
KK-60 %, HS-20 %, MS, MB, MSV, MF = 10 % 

• Kvadratisk övertorvad samt fylld stensättning, är här ihopslagen 
till en variabel 
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För yngre järnålder : 

H •41.7%, 
RuSÖ • 39.6 %, 
RuSF-6.3 %, 
TÖ •6.3%, 
D? • 6.3 %, 

SÖDERMANLAND 

KK-5% 
KK • 52.6 %, MF -15.8 % 
KK-33.3 % 
KK • 66.6 % 
KK -100 %, MF • 33.3 % 

den SV delen av landskapet är det endast 1 O 
exploateringsutgrävningar gjorda av RAÄ, mellan åren 1974 - 84, som 
går att använda till denna analys och de ligger alla kring uppsatsens 
område i en radie av maximalt 1 O km (se fig. 11,sid. 45 ). _ 

Av dessa 10 undersökningar daterade sig 5 till äldre järnålder samt 5 
till yngre järnålder. Men antalet gravläggningar varierar starkt mellan 
periodena, 28 för äldre - samt 72 i yngre järnålder. Ur dessa 100 gravar 
har 7 olika gravtyper resp. 5 varianter av konstruktionsdetaljer kunna 
separeras. På grund av att det i vissa fall, inte skrivs ut vilket material 
graven är uppbyggd av, kommer 4 gravtyper att reovisas oberoende av 
material, fylld eller övertorvad. 

Gravtyperna i analysen är ; rund övertorvad samt fylld stensättning 
(RuSÖ och RuSF), rektangulär övertorvad och fylld stensättning (RSÖ och 
RSF), hög (H), skeppsformig övertorvad och fylld stensättning (SSÖ och 
SSF) samt treudd övertorvad och fylld (TÖ och F). 
Konstruktionsdetaljerna är ; kantkedja (KK), mittfyllning (MF), mittsten 
(MS), kantränna (KR) samt hörnsten (HS). 

För äldre järnålder är det procentuella sambandet : 

RuSÖ • 71.42 %, 
RuSF • 7.1 %, 
RSÖ + F -·10.71 %, 
KSÖ + F • 7 .14 %, 
TÖ + F == 3.57 %, 

KK • 50 %, MF • 40 %, MS = 10 % 
KK-50% 
KK = 100 % 
KK• 50% 
KK -100 % 
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För yngre järnålder gäller : 

RuSO • 61.1 %, KK • 52.27 %, MS • 4.54 %, KR • 2.27 % 
H = 15.27 %, KK • 36.4 % 
RSÖ + F • 9.72 %, KK • 85.7 %, HS • 14.28 % 
KSÖ + F • 11.1 %, KK • 100 % 
SSÖ+ F • 1.38% 
TÖ + F • 1.38 %, KK • 100 % 

6.3 Resultat av de jlmf6rande analyserna 

ÖSTERGÖTI.AND 

Av landskapets två gravdateringsanalyser, Selinges och Winbergs, 
kommer den förstnämnda att korsjämföras med uppsatsens dendrogram. 
Skälet till detta är, dels den rumsliga samstämmigheten, dels att 
dendrogramets 19 variabler finns representerade hos Selinge. 

Selinges dateringar av gravtyper och konstruktionsdetaljer visar i 
stort en överensstämmelse med dendrogrammet, det är endast på några 
få punkter de går isär. 

Gravtypen domarring som i dendrogrammen visar en tillhörighet till 
yngre järnålder i alla analyserna för Östergötland, frekventerar enligt 
Selinge både yngre - och äldre järnålder (Selinge 1986 : 85). I andra 
landsdelar anses typen vara karaktäristik för äldre järnålder 
(Hyenstrand 1984 : 78). 

Rösen som förekommer i gravfält placerar Selinge i äldre järnålder 
(Selinge 1986 : 85), i uppsatsens analyser är dateringen mer osäker och 
typen utgår p.g.a en inte enhetlig periodindelning i dendrogrammen (se 
kap. 6.1). 

När det gäller konstruktionsdetaljerna finns det saker att påpeka. 
Selinge nämner både i texten och i tabeller minst två olika typer av 
mittstenar, den resta och den runda. Den runda mittstenen placeras i 
äldre järnålder, medan den resta förekommer både i yngre - och i äldre 
järnålder. I dendrogramanalyserna görs ingen skillnad mellan resta -
och runda mittstenar, utan båda inryms under samma variabel. Detta 
innebär att placeringen av mittsten, i dendrogrammen, till yngre 
järnålder, inte får accepteras helt reservationslöst. 
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Konstruktionsdetaljerna kantkedja och kantränna. förekommer lika 
starkt, enligt Selinge i båda kombinationsgrupperna (Selinge 1986 : 85). 
I uppsatsens analyser kan ett tydligt samband av dessa detaljer knytas 
till yngre järnålder och dess karaktäristiska gravtyper rund övertorvad 
stensättning (RuSÖ) samt hög (H). 

Jämförelsen mellan landskapets 26 gravundersökningar och de övriga 
analyserna kan inte göras helt okritiskt, då det saknas gravtyper, 
konstruktionsdetaljer och i vissa fall uppgifter om anläggningens 
material, mm. Man måste dessutom vara uppmärksam på de procentuella 
förhållandena mellan gravtyperna med resp. konstruktionsdetalj, 
speciellt då gravtypen är representerad i ytterst få fall. Procentvärdet 
blir så orimligt högt, att det knappast speglar en verklig bild. Men trots 
allt går det att se en viss struktur som påvisar en samstämmighet 
analyserna emellan. 

För att ta några exempel, så är rund fylld stensättning (RuSF) en 
stabil och stark variabel för äldre järnålder, i alla analyserna. Ett 
likartat beteende har gravtyperna hög (H) och rund övertorvad 
stensättning (RuSÖ), för yngre järnålder. Dessutom placerar sig 
gravtyperna treudd (TÖ) samt kvadratisk stensättning, i alla analyserna, 
i yngre resp. äldre järnålder. 

Det mest intressanta i jämförelsen med de undersökta gravarna, är 
domarringen. Det rör sig om 3 stycken på västra Fiskebygravfältet, som 
enligt Lunström är .. " påminnande om domarringar " . Men det kan i detta 
fallet också vara fråga om en stensättning med en ovanligt kraftig 
kantkedja av stora stenblock (Lundström 1970 :71 ). Om dessa 
anläggningar är domarringar, daterade av Lundström till yngre 
järnålder, skulle det innebära att dendrogrammets placering av 
domarringen till yngre järnålder äger sin giltighet. 

Det är naturligtvis helt oacceptabelt att fästa för stor betydelse vid 
detta, speciellt då osäkerhetsmarginalen var ganska stor. Ett 
frågetecken lämnar det dock efter sig (?). 

För konstruktionsdetaljerna gäller det att, mittsvacka (MSV), 
mittsten (MS), mittblock (MB) samt hörnsten (HS), förekommmer i äldre 
järnålder, medan kantkedja (KK) och mittfyllnad (MF), frekventerar båda 
kombinationsgrupperna. Detta stämmer mer med Selinges analys än med 
dendrogramanalysen, förutom att placeringen av mittfyllnad (MF) som 
inte ansluter sig till någondera av analyserna. 
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SÖDERMANLAND 

Vid en studie av Ambrosianis och Hyenstrands analyser av 
Mälardalsområdet, visar det sig att de är i stort sätt eniga om vilken 
gravtyp som hör till resp. period. Den skillnad som finns dem emellan, 
är att Hyenstrand kontinuerligt har utvecklat sina gravanalyser från 
1974, (t.e.x. Hyenstrand 1979, 1984, mm) och har bl. a genom 
revideringsinventeringarna fått ett bredare underlagsmaterial att 
arbeta med. Detta gör naturligtvis att bilden av gravdateringarna blir 
mer kritiskt hållbara och mer nyanserad. I slutändan blir det då att 
vissa gravtyper med stor säkerhet kan placeras i en period, medan det 
och andra sidan uppstår problem med andra gravtyper och deras 
periodtillhörighet. En sådan gravtyp är kvadratisk stensättning, som 
enligt Hyenstrand uppträder i både äldre och yngre järnålder 
(Hyenstrand 1984 : 85). 

Vid jämförelse med dendrogrammet, visar det sig att just kvadratisk 
övertorvad stensättning (KSÖ) är svårplacerad, av tre analyser hamnade 
gravtypen i två fall i äldre järnålder och i ett i yngre järnålder. 
Kvadratisk fylld stensättning (KSF) har däremot en stark förankring till 
äldre järnålder. 

Gravtyper som misstämmer mellan analyserna är skeppsformig 
övertorvad stensättning, som både Ambrosiani och Hyenstrand placerar 
i yngre järnålder, men som i dendrogrammen hamnar utanför båda 
periodena. 

Domarringen visar även i detta landskap skillnader mellan analyserna. 
I dendrogrammen placerar den sig helt utanför båda periodena i alla 
analyserna, medan typen har en traditionell förankring till äldre 
järnålder i Södermanland (Hyenstrand 1979 : 104). 

I gravfältsammanhang har röset placerats i äldre järnålder i 
landskapet (Hyenstrand 1974 :23), men i dendrogrammen är dateringen 
mera osäker, då gravtypen endast i ett fall av tre hamnar i den äldre 
perioden. Röset får även för detta landskap utgå p.g.a osäkerhet 
tidsplaceringen (se kap.6.1 ). 

Vid jämförelse mellan de tidigare analyserna och de 1 O 
gravundersökningarna, gäller samma kritiska hållning som för 
Östergötland (se sid. 51 ). 

Resultaten av analysen för de undersökta gravarna visar på en 
splittrad bild för gravtyperna. Av 7 olika gravtyper finns 4 av dem 
representerade i båda periodena, medan de 3 övriga finns i en period. 
Dessa är, i yngre järnålder, hög (H) och skeppsformig stensättning (SSÖ 
- F) och i äldre järnålder, rund fylld stensättning (RuSF). 

En jämförelse mellan analyserna pekar på en överensstämmelse vad 
gäller gravtyperna, utom i två fall. Det första gäller rektangulär 
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stensättning (RSÖ - F), som enligt den sista analysen för undersökta 
gravar, har sin starkaste förankring i äldre järnålder. Det andra är 
treudden (TÖ- F) som också, procentuellt sätt, har sin hemmahörighet i 
samma period. Detta visar en totalt motsatt bild gentemot de tidigare 
analyserna. 

Då det gäller konstruktionsdetaljerna är kantkedjan (KK) något mer 
förankrad hos rund övertorvad stensättning (RuSÖ) i yngre järnålder, än 
hos samma gravtyp i äldre järnålder. Detta finner sitt stöd i 
dendrogrammet, men inte hos Ambrosiani, som tidsfäster detaljen till 
äldre järnålder (Ambrosiani 1964 : 64). 

Mittsten (MS) och mittfyllnad (MF) daterar sig till äldre järnålder och 
kantränna (KR) samt hörnsten (HS) till yngre järnålder. Kantrännan (KR) 
är här den enda av dessa detaljer som överensstämmer med 
dendrogramanalysen. 

Sammantattoiog av de jämförande studierna 

För Östergötlands del är den största och intressantaste skillnaden 
mellan analyserna domarringen och dess datering. I dendrogrammen 
pekar den på en datering till yngre järnålder, medan Selinge avstår från 
att tidsfästa gravtypen (Selinge 1986 :85). Observera också att 
Fiskebygravfältets 3 domarringar, (om det är domarringar ?), har en 
datering till yngre järnålder (Lundström 1970 : 71 ). 

Konstruktionsdetaljerna kantkedja (KK) och kantränna (KR) placerar 
sig i dendrogrammet i yngre järnålder, medan de enligt Selinge 
frekventerar båda periodena (Selinge 1986 :85). 

För Södermanland är bilden lite mer komplicerad. 
Vid jämförelse mellan dendrogammen och tidigare gravdateringar, 

visar det sig att de största olikheterna analyserna emellan beror på 
osäkerhet i tidsfixeringen av 3 gravtyper i dendrogramanalyserna. Dessa 
är ; skeppsformig övertorvad stensättning (SSÖ), domarring (D) samt 
röse (R), som utgår p.g.a att dessa inte går att periodindela i 
dendrogrammen. 

En likhet värd att nämnas, gäller kvadratisk stensättning (KSÖ +F). 
Hyenstrand menar att typen uppträder i både äldre - och yngre järnålder 
och avstår följdaktligen från att datera den. Han nämner tyvärr inte om 
det är fråga om en övertorvad eller fylld grav (Hyenstrand 1979 : 122f). 
I dendrogramanalysen har också funnits svårigheter att tidsplacera 
gravtypen, speciellt kvadratisk övertorvad stensättning (KSÖ), men 
trots allt lutar dateringen mest åt äldre järnålder. Däremot kvadratisk 
fylld stensättning (KSF), har ett klart samband med äldre järnålder. 
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För konstruktionsdetaljerna har kantkedja (KK) och kantränna (KR), 
som i Östergötland, ett starkt samband med yngre järnålder i 
dendrogrammen, vilket motsäges av Ambrosiani (Ambrosiani 1964 : 64). 

Vidare visar mittsten (MS) och mittblock (MB), intressant nog, ha en 
placering i yngre järnålder i dendrogrammen för området. 

Analysen med landskapets undersökta gravar visar en 
överensstämmelse gentemot de övriga analyserna, utom i två fall. Det 
är gravtyperna rektangulär stensättning (RSO + F) och treudd (TÖ + F), 
som gör ett periodbyte, från yngre till äldre järnålder. 

Som tidigare sagts måste den sistnämnda analysen ses med stor 
försiktighet, för båda landskapen, men speciellt för Södermanland. Då 
materialet, undersökningar, gravtyper, konstruktionsdetaljer, är mycket 
begränsat. 

Med mindre undantag överensstämmer uppsatsens analyser bra, med 
de tidigare gravdateringarna av oundersökta - och undersökta gravar 

7. REDOVISNING AV GRÄNSFRÅGAN 

I delmålsättningen (kap.1.2) uppställdes frågan om eventuella 
skillnader och särarter i gravmaterialet fanns mellan Östergötland och 
Södermanland. Den kronologiska grupperingen av materialet i yngre resp. 
äldre järnålder för båda landskapen, i kap. 5, visade på få olikheter. Då 
det gäller gravtyperna grupperar de sig, utom i ett fall, i stort sett 
likartat mellan områdena. Gravtypen som skiljer är domarring (D), som i 
Södermanland helt ställer sig utanför båda periodena, d.v.s den går inte 
med hjälp av dendrogramanalysen att tidsfixera i området. För 
Östergötland är dateringen något osäker, men den lutar åt datering till 
yngre järnålder. 

För konstruktionsdetaljerna är skillnaderna lite större. Mittblock 
(MB) visar på två olika dateringar mellan områdena, i Östergötland 
placerar den sig i äldre järnålder, medan detaljen hamnar i yngre för 
Södermanland. Mittsvacka (MSV) har en tydlig förankring till den äldre 
kombinationen för Östergötland, men placerar sig utanför båda 
periodena i Södermanland. 

Eventuella särarter bland gravarna finns i ett fall, nämligen rund 
övertorvad stensättning med mittfyllnad (RuMF), som har en kraftig 
övervikt i Östergötland gentemot Södermanland och utgör en 
signifikant skillnad mellan landskapen. Gravtypen dateras till äldre 
järnålder. 
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Det finns alltså skillnader mellan landskapen enligt 
dendrogramanalysen, men trots allt är likheterna större. 

Vad beror det på att landskapen visar upp en nästan identisk bild 
ifråga om gravmaterialet, både vad gäller gravtyperna, 
konstruktionsdetaljerna samt deras kronologiska gruppering ? 

Faktorerna till detta är många, det kan exempelvis vara fråga om 
innovation, likartad samhällsstruktur eller ett liknande religiöst och 
socialt beteende vid uppförandet av gravanläggningarna, mm. Men 
viktigt att påpeka i sammanhanget är att skillnaderna områdena 
emellan, ifråga om gravarna skulle troligtvis uppenbara sig vid 
noggranna och mer finfördelade studier av anläggningarna, än vad denna 
uppsats gjort. Ett problem i sammanhanget är att en kronologisk 
strukturering av gravmaterialet, inte visar på eventuella skillnader och 
särarter vad gäller anläggningarnas uppbyggnad. Dendrogramanalysen är 
i första hand en kvantitativ analys, som inte lämnar utrymme för mer 
kvalitativa studier av t. ex enskilda gravanläggningar. För att kunna 
besvara frågan om skillnader och särpräglade gravar mellan områdena 
måste andra analyser göras och andra frågeställningar ställas. 

Kolmården var sannoligt en gräns även under järnåldern mellan 
Södermanland och Östergötland, men att påvisa detta med en grund av 
endast en specifik gravtyp, rund övertorvad stensättning med 
mittfyllnad (RuMF), är dock källkritiskt mycket vanskligt. 
Kompletterande studier av andra fornlämningar som ex. stensträngar, 
fornborgar, mm, är troligen ett minimum för att besvara frågan om 
Kolmården utgjorde en gräns under järnålder. 
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8. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

I denna uppsats har två frågor ställts och bearbetats. Den första, som 
också var huvudsyftet med arbetet, var att undersöka en analysmetod, 
dendrogramanalysen, vilken utvecklades inom biologin på 1960- talet, 
om analysmetoden var tillämpbar på ett arkeologiskt material. Metoden 
som kronologiskt skiktar upp ett antal variabler och påvisar styrkan i 
deras samband gentemot varandra, prövades på ett arkeologiskt 
material. Materialet bestod av 488 gravfält från 1 O socknar i 
Södermanland samt 10 i Östergötland, hämtade från 
fornlämningsregistret från berörda socknar. 

Analysens resultat jämfördes med framförallt. tidigare gjorda 
gravdateringar under likartade premisser, dvs av oundersökta gravar. Av 
dessa tidigare gjorda analyser härörde två från Östergötland och två 
från Södermaniand. Dessutom jämfördes dendrogramanalysens resultat 
samt de tidigare gravdateringarna med ett utgrävt gravmaterial, 16 
undersökningar från Östergötland samt 1 O från Södermanland. 
Resultatet av jämförelserna , dendrogramanalysen gentemot de övriga 
analyserna var i det närmaste samstämmig och ger därmed en positiv 
verifikation på forsatt användande av dendrogramanalysen som 
instrument att kronologiskt strukturera variabler såsom gravtyper och 
konstruktionsdetaljer och som värdefullt t:,jälpmedel inom 
bebyggelsearkeologin. 

Den andra målsättningen med uppsatsen var att studera om 
dendrogramanalysen visade på skillnader i den kronologiska 
grupperingen, samt om eventuella särarter i gravmaterialet kunde 
spåras mellan de två områdena. Tanken med detta syfte var att 
undersöka om skogsbältet Kolmården, som ligger mellan Östergötland 
och Södermanland, utgjort en gräns mellan landskapen och avlagt 
kulturella skillnader i form av särpräglade gravar samt en kronologisk 
diskrepans gällande gravtyper och konstruktionsdetaljer. 

I denna sista målsättning visade det sig att dendrogramanalysen och 
den kronologiska strukturering av gravmaterialet den utför, inte räckte 
till att besvara frågan om Kolmården utgjort en gräns i järnålder. För 
att kunna belägga detta krävs mer totala analyser av områdenas 
fornlämningar samt andra frågeställningar. 

Analyserna, landskapen emellan, var så sammstämmiga att 
områdenas utformning av gravar snarare speglade likheter än tvärtom. 
Det är därför svårt att med hjälp av oundersökta gravar samt 
uppsatsens analyser, belägga en kulturgräns och att utröna Kolmårdens 
betydelse såsom gräns i förhistorisk period, mellan Östergötland och 
Södermanland. 
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