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September är en verklig symposiemånad. I flera
länder börjar höstterminen först i oktober medan
den ordinarie semestern är slut vilket bidrar till
att så många både större och mindre möten gen-
omförs vid denna tid. Den här aktuella konferen-
sen, som omfattade ett femtiotal föredrag och be-
tydligt fler deltagare, hölls vid Landesmuseum für
Vorgeschichte i Halle. Museet har anordnat en rad
internationella möten under de senaste åren. Där-
till bör nämnas att man har en ny för historisk ut -
ställning, fylld med innovativa pedagogiska ar-
rangemang utan att tillgripa en enda bild skärm.

Konferensen erbjöd utmärkt tillfälle att få en
inblick i vad som hänt under de senaste åren be -
träffande mesolitiska gravar och analyserna av des-
sa. Det visade sig vara en hel del. Presentationerna
sträckte sig från rena beskrivningar av nya grav-
fynd till vidgade undersökningar av både äldre
och nyare fynd och några få mera teoretiskt ba -
serade studier. Geografiskt sträckte sig fyndplat-
serna från Wales i väst till Rumänien i öst och
från det sydsvenska inlandet i norr till Nordafrika
i söder. Tyvärr var Östeuropa dåligt representerat.
Nedan skall jag bara beröra ett par utvalda te -
man.

Flera presentationer rörde sig med termen
»grav» utan att man mera ingående diskuterade
definitionen. Många europeiska fyndplatser har
givit människoben: enligt uppgift har antalet
ökat från ett femtiotal år 1979 år till mer än fem
gånger så många nu och växer ständigt. Mest rör
det sig om skallfragment. Huruvida det beror på
att skallens ben är lätta att identifiera eller på ett
verkligt förhållande är oklart. Fynd från konti-
nenten visar att skallar har samlats samman och
nedlagts tillsammans. På vissa fyndplatser före -
kommer endast lösa ben medan det på andra ock-
så finns ordinära gravar, och ibland verkar det
röra sig om sönderplöjda gravar. Att det som vid
Skateholm finns belägg för folk grävde upp ben
ur gravar är ett tydligt belägg för att enstaka ben
gavs speciella funktioner. 

Som vanligt bidrar danska fyndplatser till en

mångnyanserad bild. Från en jylländsk kustbo-
plats finns lösa ben som enligt 13C-analys tillhört
en person från inlandet. De sedan länge kända
benen från Dyrholmen i Jylland med skär- och
krossmärken som antyder kannibalism är åter
aktuella. Det blev en intensiv diskussion om denna
tolkning. Skall det vara så märkligt att acceptera
att människor ibland åt varandra?

Fynden från Kanaljorden i Motala blev mycket
uppmärksammade – och märkligt vore det an -
nars. Vid Strandvägen har man nu dokumente-
rat flera gravar på sluttningen ovanför merparten
av boplatsen. Denna placering ligger i linje med
var gravar uppträder i sydligaste Skandinavien.
Skelettfynden från Västkusten med platser som
Österröd och Skebbevall blev också presenterade.
Här framkom ett annat tema som upprepades
några gånger, nämligen att skelett och dokumen-
tation kan komma mer eller mindre på avvägar
och tillfälligt dyka upp igen efter mycket sök -
ande. Det kan vara lönande att gräva i samlingar-
na – det är ju ofta där man gör intressanta fynd.
Någon gång kan även en återutgrävning av en
känd fyndplats vara informativ, vilket framgick
av en insats i Tyskland.

Ett fynd av en tidigmesolitisk brandgrav vid
Hammelev mitt på en järnåldersboplats i södra
Jylland stämmer till eftertanke. Man noterade
graven särskilt eftersom den innehöll flera flint-
föremål och rödockra. Men tänk om antalet grav -
gåvor hade varit mindre eller om de helt saknats
– hur hade den då uppfattats? Det kan finnas and -
ra brandgravar i magasinen som inte tillhör vare
sig brons- eller järnåldern!

I norra Lettland, vid samma sjö som det stora
gravfältet vid Zvejnieki, finns en kökkenmöd-
ding, Rinnukalns, helt uppbyggd av skal från söt-
vattensmusslor. Den innehåller både mesolitiska
och medeltida gravar. Vid en konferenspresenta-
tion påtalades problemet med 14C-datering av både
människor och djur som ätit mycket sötvattens-
fisk. Reservoareffekten för de stora saltvattnen
har vi en relativt god kunskap om medan samma
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effekt kan variera med åtskilliga århundraden i
vissa sjöar. Här återstår mycket att beakta och
testa.

Fyndplatsen Dudka i nordöstra Polen får an-
ses en av de märkligaste i Europa. Här finns 18
gravar men i flertalet har flera personer satts ned
i samma gravgrop. Det totala antalet gravlagda
beräknas till 79!

Eftersom konferensen var förlagd till Halle
blev de tyska gravarna ingående redovisade. Bl.a.
är det intressant att begrunda gravarnas läge i
terrängen. I Sydskandinavien och Baltikum lig-
ger de flesta på öar medan de åtminstone i östra
delen av Tyskland är belägna på höjder. Möjligen
kan det här bero på topografin med höjder som
metaforiska öar i en flack terräng. 

Enligt strontiumanalyser av gravlagda längre
söderut verkar den mesolitiska befolkningen främst
ha utnyttjat floddalarna medan de jordbrukande
bandkeramikerna höll sig till lössjordarna. Den-
na uppdelning postulerades för länge sedan men
kan nu också verifieras.

Två närliggande boplatser vid Hardinxveld
på en strandvall som täckts av flera meter sand i
södra Holland har givit betydelsefull information
som tyvärr inte uppmärksammats särskilt mycket.
Båda platserna är mycket lika de som påträffats i
Sydskandinavien med omfattande och välbeva-
rade kulturlager samt gravar. Här har också en
hundgrav påträffats. För mig, som gammal hund -
gravsutgrävare, är detta av speciellt intresse och
än mer överraskad blev jag när jag fick veta att en

hundgrav nyligen påträffats i den portugisiska
kökkenmöddingen vid Poças de São Bento som
jag var med och delundersökte på 1980-talet. Även
vid ovannämnda Dudka i Polen förekommer grav -
lagda hundar.

Ända sedan mitten av 1800-talet har kökken-
möddingar och gravar uppmärksammats i Portu-
gal. Det är för övrigt 150 år sedan som de första
utgrävningarna inleddes vid Muge vid Tagusflo-
dens nedre lopp nära Lissabon. Nya undersök -
ningar där och på andra kökkenmöddingar har
givit ny kunskap om gravskicket. Vissa gravar an -
lades innan skalanhopningen började medan and-
ra lagts ovanpå skallagret och täckts över med fler
skal. I något fall vid Cabeço da Amoreira har man
vid ett tillfälle täckt över hela kökkenmöddingen
med ett stenlager. Här kan gravläggningar ha före-
 kommit under flera århundraden.

En diskussionspunkt som återkom rörde grav-
läggningskontinuitet. Någonstans har de döda pla-
cerats, men beror lakuner i gravläggningarna på
att gravskicket förändrats? Eller beror det på and -
ra faktorer som bebyggelseomläggningar eller för -
ändringar av fysiska faktorer som havsnivån? Nå -
got entydigt svar var väl inte att förvänta, men det
är viktigt att problemkomplexet hålls aktuellt.

Landesmuseum für Vorgeschichte ger flitigt
ut konferensböcker så förhoppningsfullt kom-
mer en skrift som redovisar konferensbidragen
att publiceras i en nära framtid.

Lars Larsson
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