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Early Medieval mortuary practices. New perspectives. 
Exeter 7—8februari 2004 

Englands järnålder slutade med den romerska 
invasionen år 43 e.Kr. Därefter blev det romersk 
civilisation i knappt fyrahundra år, kristen sådan 
mot slutet, varpå germanerna kom och den mör
ka medeltiden dagades. När britterna talar om 
sina Early Middle Ages menar de alltså de år
hundraden som i Skandinavien går under nam
net yngre järnåldern. 

Under fornminnesinventeringens, bebyggelse
arkeologins och förortsexpansionens glansdagar 
var yngre järnålderns gravar och gravfält omtyckt 
villebråd för svenska arkeologer, men nu för ti
den är det tystare om dem. I Storbritannien 
forskas det dock livligt om dessa gravar. För att 
få lite inblick i vad britterna gör med sina Early 
Medieval graves åkte jag till Exeter för en helg
konferens 7—8 februari 2004. Jag förberedde 
mig genom att läsa Burial in F,arly Medieval Eng
land and Waks (red. Sam Lucy & Andrew Rey
nolds, London 2002), rapporten från en kon
ferens över samma tema 1999. Denna bok visar på 
ett växande intresse för det artefaktlösa obrända 
gravskick som i västra Britannien var regel genom 
hela Early Middle Ages och som antogs även i det 
anglosaxisk;! området med böljan under ooo-ta
let I slumdinaviska termer är denna forskning 
jämförbar med studier av 1 ooo-talets och 11 oo-ta
lets kyrkogårdar, ett fält som väntar på nya insat
ser efter »Lagmanshejdan och Ixiddeköpinge. Vem 
sätter föret spaden i Sigtuna? 

Under Exeter-mötet gavs 18 halvtimmeslånga 
föredrag, mest om England och Wales men även 
om Skandinavien och Tyskland. Vi fick höra om 
hästar och hästutnistning i gravar (Chris Fem, 
York), textilier i gravar (Sue Harrington), gmpp-
tillhörighet i sydöstra Tysklands radgravar (Susanne 
Hakenbeck, Cambridge), identitet och åminnelse 
(Zoe Devlin, York), toaleltartiklarnas symbolik 
(Howard Williams, Exeter), bebyggelsearkeologi 
(Dawn Hadley, Sheffield), störda gravar på kyrko
gårdar (Annia K. Cherryson, Sheffield), social 
identitet och kyrkogårdsbegravning (Jo Buck-
beny, Sheffield), demograf! (Ixiusie Loe, Bourne
mouth), spädbarnsgravar (Marion Manwaring, 
Llandeilo), precis ^a-datering av 600-talets gra

var (Chris Scull, English Heritage), GlS-stödd 
landskapsarkeologi (Stuart Brookes, Notting
ham), gravfältsflyttning (Nick Stoodley, Win
chester), sekundärbegravning i engelska forn
lämningar (Sarah Semple, Oxford), landskaps
arkeologi och religionsskifte (Lemont Dobson, 
York), sekundärbegravning i norska fornläm
ningar (EvaThäte, Reading), och protohistorisk 
gravarkeologi i Wales (David Petts, Durham). 
Själv bidrog jag med en översikt över skandina
visk forskning 1994—2003 (http://www. algo-
net.se/~arador/emb94-03.bui1l). 

En modetanke bland britterna just nu tycks 
vara att övergången från ett omväxlande hed
niskt gravskick till ett enformigt kristet var lång 
och invecklad. Olika typer av kristna begrav
ningsplatser förekommer under långa tider: 
med och utan kyrkor, med och utan kloster, 
med och utan aristokratiska anspråk. Teore
tiska modebegrepp är identitet och åminnelse, 
som i »kniven var en förlängning av den dödes 
identitet» och »gravspråket syftar till att konst
ruera åminnelse». Nyligen utgivna symposie
rapporter om åminnelse är Archaeologies of re-
n/einhrance (red. Howard Williams, New York 
2002) och Frinnerungskultur irn Bestaltungsrilual 
- Archéiokgisch-Historisches Forum (red. Jörg Janiul 
& Matthias Wemhoff, Miinchen 2003). 

Exetermötet ägde rum kort efter det atl kunga-
graven vid Southend Pritdewell offendiggjorts 
(http://wvAV.museumoflondon.org.uk/MOLfflt 
e/exhibits/prittiewdl/index.htm). Denna rika 
ostörda kammargrav tycks ha innehållit resterna 
av en kung av Essex som avlidit under 600-talets 
första fjärdedel. Graven är samtida med den 
ostörda båtgraven vid Sutton Hoo men talar ett 
helt annat och utpräglat kristet symbolspråk 
(med bl.a. två guldbleckkore). Forskningen kan 
nu glädjas åt tillgången till stora propagandaul-
spel från ömse sidor i det tidiga 600-talets hätska 
debatt om luinivida en riktig engelsman skulle 
vara hednisk nordbo eller kristen sydlänning. 
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