
En granskning av Holmsmalma
Johnsen-Welinder, Barbro
Fornvännen 74, 89-94
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1979_089
Ingår i: samla.raa.se



En granskning av Holmsmalma 

Av Barbro Johnsen -Welinder och Stig Welinder 

Johnsen-Welinder, B. & Welinder, S. 1979. En granskning av Holmsmalma. 
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The authors present a revised chronology, based on C14 determinations, for 
the Iron Age cemetery at Holmsmalma, Malma parish, Västmanland (pub
lished 1973). As a result, they also test former theories on the internal structure 
of the cemetery. 

Barbro Johnsen-Welinder och Stig Welinder, Universitetets Oldsaksamling, 
Frederiks gate 2, Oslo 1, Norway. 

Gravfältet med fornlämningsnummer 1, 
Holmsmalma, Malma sn, Västmanland, hör 
till Mellansveriges mest omsorgsfullt utgräv
da, analyserade och publicerade gravfält 
(Johnsen-Welinder et al. 1973). Fältet be
stod av 19 runda och 6 kvadratiska låga hö
gar med kärnröse och en rund stensättning 
utan mantel av mineraljord. Dessa är num
rerade 1—26 (fig. 1). Fältet var långsträckt 
och i öster och söder avgränsat av grustag. 
Utmed grustagskanterna kan en eller flera, 
dock sannolikt ett ental, gravhögar ha blivit 
raserade utan föregående undersökning eller 
registrering (op. cit. fig. 1). 

Inom gravfältet har utbredningen av 28 
typologiska element studerats (op. cit. s. 
25—46). 17 individer har kunnat könsbe
stämmas, ytterligare 5 har kunnat visas vara 
vuxna, 4 små barn föreligger med säkerhet 
och sannolikt ytterligare minst 4 (op. cit. s. 
46, 61) . De osteologiska bestämningarna om
fattar således en ovanligt stor andel indivi
der. Möjligheterna att utföra dateringar inom 
gravfältet med hjälp av föremål eller grav
konstruktioner är däremot begränsade (op. 
cit. s. 49—55). 

Studiet av gravfältets horisontella strati
grafi, dess kronologi och gravfältspopulatio-
nens köns- och ålderssammansättning har lett 
fram till att tre skilda teorier om fältets upp
byggnad har kunnat formuleras (op. cit. s. 
70—76): 

I. Gravfältet har byggts successivt från söder 
mot norr. 
I I . Gravfältet tolkas som uppbyggt av fyra 
gravgrupper, som innehåller människor av 
bestämda kategorier. De tre sydliga grupper
na, som innehåller vardera lika många kvin-
no- och mansgravar och därtill barngravar, 
tolkas som skilda gårdsgravfält. Den nord
ligaste gruppen innehåller fem kvinnogravar 
och en barngrav. 
I I I . Inom gravfältet har kärnfamiljer be
gravts sammanhållna med kvinnan öster om 
mannen. Kvinnor med en särskild social ställ
ning har placerats längst i norr på gravfältet. 

De tre teorierna kombinerades i 1973 års 
publikation av gravfältet med det kronolo
giska antagandet att fältet använts i högst 
200 år till en sammanfattande hypotes om 
fältets tillväxt och struktur (op. cit. s. 
78—79). I denna antogs att en kvinna och 
en man begravts per gård och generation 
inom fältet. Följande schema erhölls därvid: 

Generation Antal gårdar 
(nummer enl. 
%• 2) 

Antal begravningar 
av vuxna individer 

-3) 
-3) 

Inom den nordligaste gravgruppen antogs en 
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Fig. 1. Gravfältet Holmsmalma, Malma sn, Väst
manland, med 26 undersökta gravanläggningar. 
Två stycken (nr 6, 16) var skadade före under
sökningens början. — The cemetery at Holms
malma, Malma parish, Västmanland, with 26 
excavated graves. Two graves (nos. 6 and 16) 
were partly destroyed before the exeavation. 
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Fig. 2. Typologisk-topografisk gruppering av grav
fältet Holmsmalma i fyra grupper (Johnsen-Welin
der et al. 1973). — Typological-topographical 
grouping of the Holmsmalma cemetery into four 
groups of graves. 

kvinna ha begravts per generation. För att 
hypotesen skall stämma exakt med det arkeo
logiska källmaterialet fattas en mansgrav i 
grupp 3. 

Samma typ av hypotes har applicerats på 
ytterligare två mellansvenska gravfält, vilka 
liksom Holmsmalma anlagts under yngre ro
mersk järnålder—folkvandringstid (op. cit. 
s. 80; Welinder 1974 s. 156—162). Hypote
sens användbarhet för bebyggelsehistoriska 
studier har prövats (Johnsen-Welinder et al. 
1973 s. 80—81; Welinder 1974 s. 204—210). 

1977 erhölls en möjlighet att pröva de upp
ställda hypotesernas riktighet för gravfältet 
Holmsmalma. Nio C 14-dateringar av harts 
från 9 av fältets 26 gravar utfördes. Detta 
är 35 %, vilket torde vara den största an
delen C 14-daterade gravar på något mellan
svenskt gravfält av liknande slag. 

Samtliga dateringar är utförda på harts 
ur gravarnas benbehållare. Denna harts är 
framställd genom upphettning av björknäver 

(Sandermann 1965). Detta material synes 
vara något äldre, beroende på trädets ålder, 
än de yngsta årsringarna i veden (Olsson et 
al. 1969 s. 542; cf. Jansen 1970 s. 265—266). 
Eventuellt har den skenbara åldern ytterli
gare höjts genom inblandning av träkol vid 
framställningen av hartsen (Arrhenius 1972; 
cf. Waterbolk 1971 s. 16). För järnålders
kronologin besvärande skillnader mellan sys
tematiska serier av hartsdateringar och den 
etablerade historisk-arkeologiska kronologin 
har observerats. Ferenius har föreslagit at t 
åldern av hartsdateringar sänks med 160 år. 
Siffran är baserad på en serie av 15 date
ringar, som med 15—340 år avviker från den 
förmodade folkvandringstida åldern, vilken 
för samtliga prover satts till 475 e. Kr. (Fere
nius 1971 s. 84—85). Även med hänsyn tagen 
till att Ferenius inte räknat med någon dend
rokronologisk kalibrering, vilken för det ak
tuella tidsavsnittet sänker åldern av en C 14-
datering med 50—100 år, synes den av honom 
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föreslagna korrigeringen vara större än de av 
Olsson et al. och Arrhenius påvisade fel
källorna motiverar. I det följande har de en
ligt tabell 1 kalibrerade C 14-dateringarna 
korrigerats med 30 år, vilket är en tämligen 
godtyckligt vald siffra, och standardavvikel
serna utökats med likaså godtyckligt valda 
10 år. 

Följande C 14-dateringar utnyttjas således 
för den kronologiska utvärderingen av grav
fältet Holmsmalma: 

@o 
°o f e 

Grav (nr 

1 
4 

11 
12 
15 
16 
20 
21 
26 

Datering (A.D.) . , 

4101130 / 1 
380±130 ' • 
200±110 
2401110 
24O±110 
190±110 ' 
150 ±170 
420+ 110 
2401110 

1 
1 

• 

10m 

o® 
-)OpO 

Det är att observera att samtliga dateringar 
i tabellen ovan är meddelade med standard
avvikelsen för konfidensintervallet 0,68 ( l a ) . 
Tolkningen av dateringsserien innehåller så
ledes en köhflikt mellan de väl samlade 
centralvärdena och de långa intervallen ba
serade på standardavvikelserna. Inräknat 
dubbla standardavvikelsen för äldsta och 
yngsta datering ligger serien mellan 190 B.C. 
och A.D. 670, vilket är 860 år. Centralvär
dena ligger inom A.D. 150—420, vilket är 
270 år. 

De för datering uttagna gravarna har inte 
valts slumpvis även om detta med hänsyn 
till tillgången på prover hade varit möjligt. 
Alla gravar utom 3 å 4 hade kunnat dateras. 
I vissa gravar kan flera benbehållare dateras 
(Johnsen-Welinder et al. 1973 fig. 16). Pro
verna har valts ut med 2 i var och en av de 
topografiskt avgränsade gravgrupperna (fig. 
2 ) , dock 3 i den största. Vidare har hänsyn 
tagits till att en tillräcklig mängd harts skulle 
finnas kvar från varje grav. En jämn topo
grafisk spridning av de daterade gravarna 
har erhållits (fig. 3 ) . 

De kronologiska utvärderingar av grav
fältet, som 1973 lades till grund för de upp
ställda hypoteserna om gravfältsstrukturen, 

Fig. 3. Kalibrerade centralvärden för C 14-date
ringar på gravfältet Holmsmalma (cf. tab. 1). -— 
Calibrated radiocarbon dates for the Holmsmalma 
cemetery (cf. Table 1). 

kan prövas med hjälp av C 14-dateringarna. 
Sex kronologiska påståenden kan exerperas 
ur publikationen (op. c i t . ) : 

1. Gravfältet tillhör i sin helhet äldre järn
åldern, 400 f. Kr.—550 e. Kr. enligt histo-
risk-arkeologisk datering (op. cit. s. 58). Den 
äldsta dateringen är 150±340 (2 o) och den 
yngsta A.D. 4 2 0 ± 2 2 0 (2 a ) . Sannolikheten 
för att den yngsta dateringen skall falla inom 
yngre järnåldern, efter 550 e. Kr., är c. 0,15 
(denna och de i det följande presenterade 
sannolikhetsberäkningarna bygger på grafiska 
beräkningar ur normalfördelningskurvan). 

2. Den kronologiska ramen för gravfältet är 
300—500 e. Kr. (op. cit. s. 58). Centralvär
dena för dateringarna ligger inom intervallet 
A.D. 150—420. Detta är c. 100 år tidigare 
än förväntat. Antingen är det kronologiska 
påståendet fel, eller finns det ett systema
tiskt fel av denna storleksordning i C 14-
dateringarna. 

3. Gravfältets användningstid har varit högst 
200 år (op. cit. s. 78). Detta är den svåraste 
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fc number 
Of graves 

Fig. 4. Sannolikheten (p) för att inte välja någon 
individ av typ a ur ett prov omfattande 26 indi
vider, varav 0, 1, . . . (number of graves) faktiskt 
tillhör typ a, då 9 individer slumpmässigt utväljs. 
— The probability (p) not to select one or more 
graves of a defined type from a sample of 26 
graves, where 0, 1, . . . (number of graves) actually 
belong to the type in question, when 9 graves are 
randomly selected. 

Tabell 1. C 14-dateringar av gravfältet Holms
malma, Malma sn, Västmanland. Prov
serien har nr St 6193—6201 i den ne
dan anförda ordningen. Kalibrering en
ligt Ralph et al. 1973. — Radiocarbon 
determinations (St 6193—6201) for the 
cemetery at Holmsmalma, Malma parish, 
Västmanland, listing grave number, con
vcntional age and calibrated age (cali-
bration according to Ralph et al. 1973). 

Grav 
(nr) 

1 
4 

11 
12 
15 
16 
20 
21 
26 

Konventionell ålder Kalibrerad ålder 
(B.P.) 

1615± 100 
1635190 
1785190 
1745190 
1745190 
1800190 
18551140 
1605190 
1750190 

(A.D.) 

3801120 
3501120 
1701100 
2101100 
2101100 
1601100 
1201160 
3901100 
2101100 

och viktigaste hypotesen att pröva. Resulta
tet kan användas i en demografisk tolkning 
av gravfältet. 

Skillnaden i centralvärdena för äldsta och 
yngsta dateringen är 270 år. En användnings
tid av 250—300 år är således sannolik. För
delningen av dateringarna inom detta inter
vall är dock ojämn. Sex dateringar faller 
inom intervallet A.D. 150—240 (90 å r ) . 
ingen datering inom intervallet A.D. 240— 
380 (140 år) och 3 dateringar inom inter
vallet A.D. 380—420 (40 å r ) . Det bör således 
utvärderas om fältet kan ha två skilda an
vändningsperioder. Tre faktorer måste be
aktas. Gravfältet är eventuellt inte fullstän
digt undersökt, 60 % av de undersökta gra
varna är inte daterade, och varje datering 
är försedd med ett statistiskt fel. 

En nöjaktig statistisk utvärdering av grav
fältets tillväxt låter sig knappast göras, men 
en enkel vägledande statistisk modell kan 
byggas. Premisserna för denna är följande. 
Gravarna antas fördelade i två distinkta grup
per, dels sådana som tillhör de med C 14-
dateringar belagda perioderna, dels sådana 
som tillhör det mellanliggande tidsavsnittet. 
C 14-dateringarna antas vara slumpvis ut
plockade ur totalmängden gravar. De en
skilda dateringarnas standardavvikelse beak

tas ej. Därmed låter sig sannolikheten för att 
exakt 0 gravar skulle dateras till mellan
perioden beräknas under förutsättning att 0. 
1 , 2 , . . . , 18 gravar faktiskt är anlagda under 
densamma enligt den andra premissen ovan. 
O m antalet gravar anlagda under mellan
perioden är 0 blir sannolikheten 1, och om 
antalet gravar är 18 blir sannolikheten för 
att ingen skall C 14-dateras dit 0 (eftersom 
endast 8 gravar som ej anlagts under perioden 
skulle föreligga). De mellanliggande möjlig
heterna är redovisade i figur 4. 

Redan om 2 gravar från den ovan avgrän
sade mellanperioden skulle finnas är det san
nolikare att en av dem blir uttagen än att 
ingen blir det, om 9 gravar av 26 undersökta 
C 14-dateras (fig. 4 ) . Mellan 5 och 6 gravar 
passeras sannolikheten 0,05, som är en ofta 
använd gräns, vid vilken en hypotes anses 
verifierad. Det betyder att enligt den här an
vända statistiska modellen är det rimligt att 
3 å 4 gravar tillhör perioden A.D. 240—380. 
Samtidigt visar modellen att gravläggnings
frekvensen bör ha varit avsevärt lägre under 
denna period än under de angränsande — 
ungefär en tredjedel. 

4. Gravarna med kantkedja av små, tätt 
lagda stenar i fältets södra del (op. cit. fig. 
11) är dess äldsta (op. cit. s. 55). Två av 
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dessa gravar är daterade (nr 1, 4) till 380 
± 1 3 0 och 410 ±130 . Dessa är därmed två 
av fältets tre yngsta daterade gravar. 
5. Gravarna nr 1, 23 tillhör folkvandringstid 
(op. cit. s. 53), 400—550 e. Kr. enligt den 
historisk-arkeologiska kronologin. Grav nr 1 
är daterad till 410 ± 130. Sannolikheten för 
att den tillhör folkvandringstiden är 0,5. Grav 
nr 23 är inte daterad. 
6. Gravarna nr 9, 11—12, 16, 20, 22 till
hör tiden yngre romersk järnålder—folkvand
ringstid, 200—550 e. Kr. (op. cit. s. 53) . 
Fyra av dessa gravar är daterade (nr 11—12, 
16, 20) till 2 0 0 ± 1 1 0 , 2 4 0 ± 110, 190± 110 
och 150 ± 170. Centralvärdet för en av date
ringarna faller inom det förutsedda inter
vallet (cf. punkt 2 ovan). Sannolikheten för 
att alla fyra faller inom intervallet är c. 0,05. 
Den 1973 gjorda kronologiska utvärderingen 
av gravfältet kan sägas vara korrekt så långt 
som att fältet tillhör äldre järnålder och an
vänts under en kort tid, mindre än 300 år. 
Huvuddelen av gravarna, eventuellt alla, är 
anlagda under två avgränsade perioder om 
tillsammans 150 år. 

Klart är däremot att uppfattningen av 
gravfältets inre kronologiska struktur var fel
aktig. Detta beror inte bara på att långt
gående slutsatser drogs av ett arkeologiskt 
källmaterial fattigt på daterande element, 
utan främst på att den byggde på logiskt 
oförenliga premisser. I de kronologiska på
ståendena ovan förklarades grav nr 1 till
höra folkvandringstid (punkt 5) och vara 
en av fältets äldsta (punkt 4) samtidigt som 
den totala kronologiska ramen för fältet an
ges till yngre romersk järnålder—folkvand
ringstid (punkt 2, cf. punkt 6 ) . 

Den nya syn på gravfältets kronologi, som 
framkommit som ett resultat av C 14-date
ringarna, ger en möjlighet också att testa 
de olika teorierna för gravfältets inre struk
tur. Dessa presenterades ovan numrerade 
I—II I . 

I. Kronologisk gruppering. C 14-dateringar
na visar att gravfältet inte byggts ut från sö
der mot norr. Istället kan två kronologiska 
etapper urskiljas enligt figur 5. 
I I . Gruppering efter bebyggelseenheter. Den
na teori kan varken avgörande styrkas eller 

10m 

Fig. 5. Hypotetisk indelning av gravfältet Holms
malma i en äldre och en yngre (skrafferade gravar) 
del. Indelningen är baserad på C 14-dateringar (cf. 
fig. 3) och typologisk-topografiska överväganden. — 
Hypothetical grouping of the Holmsmalma cemet
ery into an early and' late (shaded) phase. The 
grouping is based on radiocarbon datings (cf. Fig. 
3) and typological-topographical analysis. 

avvisas med hjälp av C 14-dateringarna. 
Teorin förutsätter att de tre sydligaste grav
grupperna (fig. 2) är åtminstone delvis sam
tida. Från samtliga dessa finns C 14-date
ringar med centralvärdena inom 50-års-
perioden 190—240 (fig. 3) . 
I I I . Social gruppering. Inte heller denna 
teori kan entydigt styrkas eller avvisas. Ur
valet av gravar för C 14-datering möjliggör 
inte detta även om C 14-metoden hade en 
noggrannhet tillräckligt stor för att påvisa 
om två gravar tillhör samma generation 
eller ej. 

Teorierna I I — I I I är således formulerade på 
ett sådant sätt att de inte kan prövas med 
hjälp av C 14-dateringar, åtminstone inte 
styrkas avgörande. Teori I har däremot kun
nat definitivt avvisas. 

Den sammanfattande hypotesen om grav
fältets struktur och tillväxt ur 1973 års publi-
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kation bygger på en rad kronologiska förut
sättningar: 

1. De fyra gravgrupperna har anlagts under 
samma tid. 
2. Grupp 1 har därtill börjat anläggas före 
grupperna 2—3. 
3. I den nordligaste gruppen kan gravar ha 
anlagts under hela den tid varunder gravar 
anlagts i de övriga tre grupperna. 

C 14-dateringarnas centralvärden fördelar sig 

på grupperna enligt följande: 

Grupp 1: 200 380, 410 
Grupp 2: 240, 240 
Grupp 3 : 190, 240 
Grupp 4: 150 420 

Den första och tredje premissen är väl upp
fyllda. För den andra premissen gäller om-
vändningen. Av kronologiska orsaker kan så
ledes den sammanfattande hypotesen endast 
bibehållas, om dess kronologiska förlopp 
vänds, det vill säga att antalet gårdar som 
använt gravfältet minskat istället för ökat. 
Tolkningen kompliceras dock avsevärt av det 
faktum att C 14-dateringarna grupperar sig 
till två tidsavsnitt med få eller inga gravar 
emellan. Detta är det mest svårförklarliga 
resultatet av C 14-dateringarna. 

En förklaringsmodell kan hämtas från Fe
renius analys av gravfälten inom Vårby/Vår-
berg-området (Ferenius 1971). Han har för 
detta område föreslagit att gravplatsen för en 
bosättningsenhet, en gård med 6 vuxna indi
vider, utgörs av en serie gravfält, där varje 
fält använts under 100—150 år, och ett och 
samma fält kan ha återanvänts vid en senare 

tidpunkt. Detta mönster skulle gälla för järn
åldern mellan Kristi födelse och vikingatidens 
början (op. cit. s. 91—92, 107, 114—116). 
Gravläggningsmönstret anser han återspeglar 
en flyttning av åkermark och boplats inom 
ett avgränsat område. Gravfältet Holms
malma kunde utgöra en del av ett liknande 
mönster. 
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Holmsmalma reconsidered 

In 1973 the Iron Age cemetery at Holms
malma, Malma parish, Västmanland, was 
investigated and published; its typology, 
chronology and internal structure were stu
died, and a series of hypotheses concerning 
its use by several settlement units and social 
groups were proposed. Now it has been 
possible to test these hypotheses with the aid 
of a series of radiocarbon datings, and the 
major part of these hypotheses has been found 

to be false. Instead it is demonstrated that the 
cemetery was in use during two periods of 
50—100 years, separated by an interval of c. 
150 years. It is suggested that the cemetery 
complies with a model proposed by Ferenius 
1971, where an Iron Age population which 
has moved its settlement site periodically 
within a defined area, has in the process also 
moved its cemetery and incidentally reused 
the same site. 

Fornvännen 74 (1979) 


