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1

Innledning

Studier av graver har lenge hatt et stort innpass innenfor arkeologien, både i Norge og ellers i
verden. Da arkeologien ble etablert i Norge på slutten av 1800-tallet og tidlig 1900-tallet var
man mest opptatt av å få kronologisk orden i det arkeologiske materialet (Olsen 1997:29, 3132). Arkeologer på den tiden hadde en stor kunnskap om selve utformingen av gravene og
brukte dette til å sammenligne og skille ut ulike varianter av graver (Glørstad og Wenn
2013:114). Videre var studier om graven og dets innhold rettet mot andre aspekter enn selve
gravleggingen og om de rituelle hendelsene rundt den. Det var større vekt på studier som
omhandlet temaer som kronologi, bosetningsmønster, samfunnsanalyser, handel,
kulturtilhørighet og kulturlån (Shetelig 1912; Solberg 2003:30; Østigård 2006:9).

Mye har forandret seg frem til i dag og gravforskning er nå preget av rituelle studier som blant
annet tar utgangspunkt i religionshistorie og antropologiske perspektiver (Kaliff og Østigård
2013:25-28, 91-102). I dag er det større vekt på selve begravelsen, der man tar utgangspunkt i
å se graven som en hendelsesbasert prosess (Johansen 2012:50; Nilsson Strutz og Tarlow
2013:5). Det vil si at i tillegg til selve gravleggingen, er det et fokus på å utforske
aktivitetsspor som er knyttet til hendelser rundt gravleggingen. Dette kan være hendelser som
for eksempel behandling av den avdøde, kullag, kokegroper, gravkammer og konstruksjon av
graven (Gansum og Oestigaard 2004; Glørstad og Wenn 2013:113). Det har blitt mer vanlig å
knytte studier av begravelsesritualer sammen med hendelser som fant sted lenge etter selve
begravelsen. For eksempel årlige minnestunder, årsmarkeringer og andre ritualer der man
ønsket kontakt med de avdøde (Johansen 2012:50).

1.1

Problemstilling og mål med avhandlingen

Videre består gravskikkstudier av naturvitenskapelige metoder som tar for seg den biologiske
død. Humanoria og sosialvitenskap blir benyttet til å forstå de historiske, rituelle, sosiale og
kulturelle elementene ved en begravelse (Nilsson Strutz og Tarlow 2013:2). Kombinasjon av
disse to forskningsfeltene er med på å viser at død og gravskikk er et viktig forskningsfelt.
Dette kommer til utrykk ved at forskningen ikke bare er med på å viser til hvordan gangen i
en begravelse foregikk, men også til religiøs og kosmologisk tro og ideer som ligger bakenfor
valget og utførelsen av disse handlingene. Denne typen begravelsesstudier er en viktig kilde
til å forstå aspekter som den forhistoriske religionen og hvordan disse menneskene oppfattet
verden.
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Viktigheten med begravelsesstudier kan settes i sammenheng med branngravskikk, som vil bli
tatt opp nærmere i kapitel 2. Branngraver har noen karakteristiske elementer som gjør at de er
viktige kilder til å forstå forhistorisk gravleggingstradisjoner. Det er tidkrevende og krever
kunnskap å utføre en kremasjon. Det hadde vært langt enklere å begravd en person ubrent.
Dette indikerer at det må ha ligget noen dypere ideer om religion og kosmologisk tro bakenfor
valg av denne typen begravelsesform, derfor er dette et relevant forskningsområde.

Jeg vil ta for meg branngraver fra vikingtid for å få en avgrensing av materialet og for å få en
kompleks studie fra en periode. Jeg valgte vikingtid fordi denne perioden har den største
funnmengden av graver, med ca. 8000 registrerte graver, der begravelsesskikken var
mangfoldig (Stylegar 2010:71). De døde kunne bli begravd i ubrente, brente eller delvis
brente graver. Gravstedet kan være haug eller røys i forskjellige størrelser og former,
flatmarksgraver, kammergraver eller båtgraver. Forskjellig mengde gravgods av alle former
og typer oppstår. Det kan være alt i fra smykker til våpen og hverdagsgjenstander som
matredskaper til møbler og kjerrer (Price 2012:257-266; Solberg 2003: 30, 222- 223).

I min avhandling vil jeg ta for meg arkeologiske materialet fra utvalgte branngraver fra
vikingtiden fra Hedmark. Ut i fra dette materialet skal jeg diskutere branngravskikken. Som
nevnt over er gravskikk en prosess som kan foregå i hundrevis av år etter jordnedleggelsen
(Johansen 2012:50). For å få en avgrensing vil jeg diskutere handlingssekvensene som fant
sted under selve begravelsen. Det vil si hendelser som fant sted før, under og etter brenning,
men før haugen ble fylt igjen. Med dette utgangspunktet er problemstillingen min at jeg skal
analysere et utvalg av arkeologiske gravmateriale for å finne ut gangen i selve utførelsen av
begravelsen. Jeg vil benytte brente bein etter mennesker og dyr, samt gjenstander for å finne
endespor etter ritualer og rekonstruere disse til handlinger som kan ha funnet sted under
begravelsene. Med andre ord jeg vil rekonstruere rituelle sekvenser og ta for meg hvordan de
døde ble håndtert under begravelsen.
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1.2

Metode, teori og oppbyggingen av avhandlingen

Metoden jeg vil benytte er en komparativ analyse der jeg vil analysere utvalgte elementer som
inngår i kategoriene brente bein av dyr og mennesker og gjenstander. Analysen går ut på å
analysere gjenstander og brent bein som er representert i gravene og sette dette sammen til
handlingssekvenser under begravelsen. Denne metoden vil bli utdypet i kapittel 3.
Det er rituelle teorier til antropolog Victor Turner og sosiolog Robert Hertz som vil være
teoretiske hovedmodeller for min avhandling. Jeg vil ta utgangspunkt i disse teoretiske
rammeverkene for å få en dypere forståelse av hvordan enkelte sekvenser i begravelsen kan
ha foregått. Disse diskuterer i kapittel 3.
Kapittel 2, 3 og 4 vil være innledende kapitler til analysen og diskusjonen om
branngravskikken jeg har studert. I kapittel 2 vil jeg presentere en forskningshistorie om
branngravskikk fra Norge, samt innspill fra Sverige og England. I kapittel 3 vil det bli
fremstilt metoden jeg har benyttet for denne analysen; hvordan jeg har gått frem for å
analysere de forskjellige elementene, forskningsspørsmål jeg tok utgangspunkt i fra, samt
utfordringer som oppstod under analysen. Det vil i dette kapittelet bli fremstilt det teoretiske
rammeverket jeg har benyttet. Der har jeg tatt for meg hvordan rituelle sekvenser kan spores i
det arkeologiske materialet, samt hvordan jeg har oppfattet ritual begrepet i denne formen for
gravstudier. Jeg vil her presentere de rituelle teoriene til Hertz og Turner jeg har benyttet i
diskusjonen. I kapittel 4 vil jeg presentere osteologiske aspekter angående brente bein. Det vil
bli presentert hvordan Holck gikk frem for å undersøke de brente beina; metodene han
benyttet for å finne kjønn, alder, brennegrad og vekt. Jeg vil nevne generelle utfordringer og
metoder som omhandler identifisering, bevaring, kjønn og aldersvurderinger og brennegrad
av menneskebein. Det vil være en egen del om dyrebein og tilslutt vil det bli informert om
gravene fra Hedmark. I kapittel 5 vil jeg presentere analysen jeg har tatt for meg. Analysen er
inndelt etter type elementer som tar for seg kategoriene brente menneskebein, brente og
ubrente dyrebein, samt gjenstander. I kapittel 6 diskuteres resultatene fra analysen jeg har tatt
for meg, her vil resultatet bli satt sammen med det teoretiske rammeverket. Diskusjonen vil
jeg fremstille de rituelle handlingene under begravelsen som jeg har identifisert gjennom
analysen. Kapittelet er bygget opp etter disse fasene og rituelle handlingene jeg har
identifisert gjennom analysen. Disse rituelle handlingene vil bli drøftes og satt i relasjon til
andre forskninger som er gjort av lignende studier for å forsterke min argumentasjon og
resultater.
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1.3

Det arkeologiske materialet

Gravene er hovedsakelig valgt ut i fra osteologiske undersøkelser utført av rettsantropolog Per
Holck. Dette er for å ha informasjon om det osteologiske materialet og for å kunne sette dette
sammen med begravelsesritualene som fant sted. Holck undersøkte og analyserte brent
beinmateriale fra Oldsaksamlingens museumsdistrikter da han jobbet med sin
doktorgradsavhandling i medisinsk antropologi (1996). Under denne undersøkelsen tok Holck
for seg totalt 1082 beinfunn fra Sør-Norge; der 16 er fra bronsealder, 919 fra eldre jernalder
og 147 fra yngre jernalder (Holck 1996:37- 38). Av dette igjen undersøkte Holck 32 funn fra
yngre jernalder fra Hedmark.
Det er i alt 23 registrerte graver jeg har benyttet i min analyse, der det inngår 25
gravkonstruksjoner, 20 av disse gravene har blitt antropologisk undersøkt og inneholder
menneskebein. 17 graver inneholder dyrebein. Alle gravene har registrerte gjenstandsfunn.
Disse branngravene er i fra Hedmark fylke, tabell 1 og illustrasjon 1 nedenfor viser hvor
mange graver det er i fra hver kommune og spredning av gravene. Nærmere informasjon om
gravenes ID og hvor de kommer i fra ligger som vedlegg (vedlegg 1). Disse gravene er datert
til vikingtid.
Jeg valgte Hedmark for å få en strategisk avgrensing på mitt materiale. Grunnen til at jeg
valgte akkurat dette materialet er fordi denne samlingen av graver har aldri blitt arkeologisk
studert med utgangspunkt i gravskikken. Det mangler derfor en innsikt i hvordan
begravelsesritualene fra branngraver foregikk i dette området under vikingtiden.
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Figur 1 Kart over de utvalgte gravene. Mus.nr på de forskjellige gravene står til venstre med fargekoder.
Laget i GIS med kart fra kartverket.

Kommune

Elverum

Hamar

Løten

Ringsaker

Rendalen

Stange

Tynset

Våler

Åmot

Antall

2

4

6

3

1

3

1

1

2

graver
Tabell 1 Viser antall utvalgte graver fra hver kommune i Hedmark.
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2. Forskningshistorie: branngraver som gravskikk
Forskningshistorien som er representert nedenfor er en oppsummering av tidligere studier
gjort av branngraver hovedsakelig fra Norge, men med innslag fra forskning gjort i Sverige og
England.
I Norge har branngraver fått liten interesse opp gjennom tiden. Hovedsakelig har rike ubrente
graver som skipsgravene Oseberg og Gokstad fått størst fokus (Myhre 1992:18). Likevel
finnes det noen rike eksempler på branngraver, det gjelder spesielt Myklebostad fra Eid som
ble gravd ut av Anders Lorange i 1874. Der kan en av branngravene være det største
vikingskipet som er begravd i Norge (Oestigaard 2015:368). Branngravene fra dette gravfeltet
kan inneholde noen av de mest spesielle funnene i Norden. Selv de unike branngravfunnene
har branngraver likevel blitt viet lite forskning opp gjennom tiden. Dette ligger til bakgrunn
av av deres tolkning som funnfattige og dermed blitt tolket som at de har tilhørt en del av det
lavere sjiktet i samfunnet og dermed vært av lite interesse (Blindheim 1981:93; Østigård
2007: 67).
Selv om bein fra branngraver ikke har blitt viet stor interesse på den tiden de ble funnet, har
mange av de brente beinene blitt tatt vare på og lagret i magasiner til museer (Holck 1996:1921, 40). I 1970- årene ble bein fra branngraver satt i fokus i Norge, og beinene i museets
magasiner ble tatt frem fra glemselen. Dette var på grunn av rettsantropolog Per Holck som
undersøkte beina fra alle til da utgravde branngraver, som nevnt i kapittel 1.3 På bakgrunn av
disse utgravningene utga Holck i 1986 første utgaven av Cremated Bones. Den tar for seg en
osteologisk undersøkelse av alle brente bein fra kremasjonsgraver i Sør-Norge og deler av
Danmark. Dette er den første undersøkelsen av brente bein som er blitt gjort i arkeologisk
sammenheng i Norge.
I de siste årene har studier av branngraver og de brente beina som gravskikk blitt et større
forskningsfelt. En av de som har jobbet mye på dette området er Terje Østigård (2007), som
har tatt for seg blant annet forholdet mellom kremasjon og mestersmeden som krematør.
Østigård har også jobbet med å dra paralleller mellom kremasjoner fra Hinduismen og bronse
og kremasjoner fra jernalderen i Skandinavia (Oestigaard 2013). Han har forsket på
kremasjon som en ofring til gudene (Oestigaard 2000). Andre, som Terje Gansum og HansJohnny Hansen (2004) har diskutert brent beinkull fra branngraver og hvordan disse kan ha
blitt brukt i smedproduksjon av våpen.
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I de senere årene har det fremkommet nye forskninger om branngraver fra forskjellige
gravfelt i Norge. Deriblant fra Steinkjer, Nord-Trøndelag, der blant annet Torkel Johansen
(2012) har studert branngraver fra eldre jernalder og studert spor etter dødekult.Vivian
Wangen (2009) har diskutert hva branngraver kan fortelle om døderitualer og kultøvelser i
yngre bronsealder og eldste jernalder fra gravfeltet Gunnarstorp i Sarpsborg, Østfold.
Dyrebein i branngraver fra Norge har fått mer fokus etter forskning gjort av Anja Mansrud
(2004a; 2004b; 2004c; 2006). Mansrud har jobbet med osteologiske undersøkelser av
dyreoffer fra et utvalg av branngraver fra ulike jernalder gravfelt på Østlandet. Disse
gravfeltene er Sore Dal, Holøs, Ula, Store og lille Gullkronen, Berg, Opstad og Gile. Der
fokuserte hun på de symbolske aspektene knyttet til dyrenes rolle som offer i gravritualer
(Mansrud 2004b: 83: 2004c:44). Mansrud har diskutert den kulturelle betydningen av
offerdyr, tidligere forskning på offerdyr i Norge har fokusert på de funksjonelle og
økonomiske delene av selve dyreholdet (Mansrud 2004b: 83).
Det har forekommet studier på branngraver fra andre land. Howard Williams (2001, 2015).
har blant annet forsket på de religiøse og kosmologiske aspektene ved gravstudier fra det
angelsaksiske England, der han blant annet drar paralleller til vikingtiden Jacqeline McKinley
(2015) har nylig fokusert på branngraver og deponeringer tilknyttet til disse kremasjonene,
der hun blant annet har sett på osteologiske undersøkelser av brent bein og konstruksjon og
utførelsen av bålbrenning tilknyttet deponeringer utover graven. Julie Marie Bond (1996) har
forsket mye på brent dyrebein fra branngraver i fra Angel- Saksiske graver fra England fra
forskjellige gravfelt.
I Sverige har det foregått et stort omfang med studier av branngraver og deres innhold av
brente bein. For eksempel Elisabeth Iregren (1972) har analysert menneske- og dyrebein fra
branngraver datert til jernalderen i fra gravfeltene Vårby og Vårberg. Anders Kaliff (1997)
har studert branngraver, datert yngre bronsealder og eldre jernalder fra gravfelt i Östergötland
som en kultplass. Berit Sigvallius (1994) har analysert brente menneskebein og dyrebein i
branngraver datert jernalder fra Nordre Spånga.

Nyere metoder samt kombinasjon av metode og teori fra andre forskningsfelt muliggjør flere
studier av bein og gjenstander fra branngraver. Ved å sette sammen denne nye informasjonen
sammen med hva man vet fra før, samt erfaringer fra andre land, kan man få et mer helhetlig
bilde av hvordan en kremasjon ble foretatt samt betydningen av branngravene og
7

gravskikkene i vikingtiden, og i fra de andre førkristne periodene. Dette gjør at vi kan forstå
mer av hvordan våre forfedre levde og hvordan forhistoriske samfunn var oppbygget og
fungerte. Dette er utgangspunktet for den kommende analysen og diskusjonen jeg vil ta for
meg i denne avhandlingen.
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3. Metode og teori
I dette kapittelet vil jeg redegjøre metodene jeg har benyttet for å utføre analysen av de
rituelle handlingene som fant sted under begravelsene. Jeg vil redegjøre for metodeoppsettet,
forskningsspørsmålene jeg benyttet under analysen og utfordringer med metoden. I teori
kapitelet vil jeg redegjøre for hvilke type materielle spor arkeologer kan finne etter rituelle
handlinger. I teori kapittelet vil jeg redegjøre for hvilke type materielle spor som kan vise til
rituelle handlinger i en begravelse. Utgangspunktet for dette kapitelet er å forstå ritualer som
fant sted under begravelsen og som hadde utgangspunkt i overgangen mellom liv og død. Jeg
vil definere hvordan jeg oppfatter begrepet ritual med denne gravskikk-studien av
branngraver, kalt liminalitetsritualer; ritualer som fant sted i overgangssonen.

3.1 Metode
For å kunne studere gravskikk har jeg tatt utgangspunkt i en komparativ analyse der jeg har
sammenlignet gravmateriale fra utvalgte branngraver. Dette har foregått ved at jeg valgte
ulike gravmaterialer og deretter kategoriserte dem inn etter typeelementer. Videre gikk jeg inn
og analyserte hva dette kunne være og hvilke handlinger som ble utført.
Jeg var i det topologiske arkivet ved Kulturhistorisk museum i Oslo og fant registrerings-,
utgravningsrapporter, innberetninger og annen informasjon om gravene. Jeg tok bilder av alle
dokumentene, evaluerte dem og skrev ned den nødvendige informasjonen. For å få full
oversikt lagde jeg tabeller ved bruk av Excel og jeg benyttet GIS for å lage et oversiktskart
som viser plasseringen av hver enkelt grav.
Det er mange elementer som kan undersøkes og som viser til rituelle handlinger. Jeg valgte å
fokusere på brente bein og gjenstandsfunn ettersom brente bein er kjernen i branngraver.
Selve gravhaugen, dens plassering og indre og ytre konstruksjoner er vesentlige deler til å si
noe om rituelle hendelser som fant sted under begravelsen. Grunnet tidkrevende analyser av
brente bein og gjenstander, ble det dessverre ikke tid nok til å utføre en grundig analyse av
selve gravhaugen. Det var nødvendig med en avgrensing og gravkonstruksjoner vil derfor
ikke være en del av denne analysen eller diskusjonen.
For å få en oversikt over materialet delte jeg det inn i tre hovedkategorier: menneskebein,
dyrebein og gravgods. For å kunne sammenligne og analysere disse kategoriene lagde jeg
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grafer og tabeller over de elementene jeg skulle undersøke nærmere. Basert på dette
utarbeidet jeg forskningsspørsmål for å kunne finne ut hvilke rituelle hendelser som fant sted:
Menneskebein
a) Hvor mange av skjelettene kan man fastslå kjønn og alder på?


Er det likheter i alder og kjønn i de forskjellige gravene? Er det en
aldersgruppe eller kjønnsgruppe som dominerer?



Hvordan kan denne informasjonen være med å forklare rituelle handlinger
under begravelsen?

b) Hva er brennegraden på materialet?


Hva kan dette si om kompetansen til de som har utført kremeringen?

c) Hvor stor mengde bein er representert i gravene?


Hva kan dette si om behandling av bein etter brenning?



Hva kan dette si om hvor brenningen fant sted: in- situ eller flyttet til graven i
etterkant?



Hva kan dette si om handlinger som fant sted?

d) Er materialet intensjonelt knust?


Hva kan dette si om behandling av bein etter brenning?



Hva kan dette si om handlinger som fant sted?

e) Har noen av skjelettene parteringsmerker eller andre synlige former for behandling?


Hva kan dette si om hendelser som fant sted før brenning?



Hvorfor ble disse handlingene utført?

Dyrebein
a) Hvilke arter er representert i gravene?


Hva er spesielt med disse artene?



Hvorfor ble de ofret under begravelsen?

b) Kan disse artene fortelle noe om rituelle hendelser under begravelsen?
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Finnes det slaktemerker på knoklene eller er hele dyret lagt ned?



Funnet sammen med menneske eller hver for seg?



Er dyrene brent eller ubrent?



Har dyrene blitt ofret som måltider?

Gravgods
a) Er det noen gjenstander som har vært utsatt for varme?


Hvilke type gjenstander er dette?



Hvorfor er disse brent?



Hva kan dette si om handlinger?



Hvor er de plassert i graven?

b) Er noen av gjenstandene ubrent?


Hvilke type gjenstander er dette?



Hva kan dette si om handlinger?



Hvorfor ble de lagt ned ubrent?



Hvor er de plassert i graven?

c) Er noen av gjenstandene intensjonelt ødelagt?


Hvilke typer gjenstander er dette?



Hvilken type ødeleggelse er det snakk om?



Hvorfor har de blitt ødelagt?

d) Er det noen gjenstander som er en form for beholder?


Hvilken type beholder er dette?



Hvor er de plassert i graven?

3.2 Metodiske utfordringer
Noen utfordringer med metoden jeg benyttet er blant annet at det er veldig varierende kvalitet
på informasjonen fra de forskjellige gravene. Dette er fordi mange av gravene ble utgravd på
begynnelsen av 1900- tallet og detaljerte utgravingsrapporter finnes ikke. Det er mange av
gravene som har blitt utgravd av ufaglærte og ødelagt før fagfolk kom inn i bilde. Det er en
mangel på bilder fra utgravingene. De få som finnes er av usedvanlig dårlig kvalitet og er
derfor ikke tatt med. Når det gjelder beinmateriale som er benyttet i analysen er problemet at
dette er undersøkt på 1970-tallet. Metodene for undersøkelser av beinfragmenter har utviklet
seg siden den gang og nyere analyser kan potensielt beskrive det osteologiske materiale bedre
(Mays 2010). I tillegg er det kun en person som har undersøkt dette materialet, og dermed
ikke blitt bekreftet av andre. Det er heller ikke skrevet mye informasjon om hvert enkelt
individ i katalogen. På grunn av disponibel tid og nødvendighet med en avgrensing på
oppgaven har ikke jeg selv undersøkt og observert gjenstandene. Informasjonen er hentet fra
ut i fra Unimus og arkivet i Kulturhistorisk museum. Det er en mulighet for at opplysningene
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ikke stemmer og at gjenstandsanalysen ikke blir korrekt. Selv om det har vært en del
utfordringer har det likevel vært mulig å analysere, identifisere og rekonstruere et utvalg av
rituelle handlinger ut i fra dette branngrav materialet.

3.3 Teoretisk rammeverk
Jeg benyttet rituelle teorier som omhandler begravelsesritualer, disse ble nevnt i
introduksjonen (kapittel 1.2). Ut fra dette vil jeg hovedsakelig fokusere på de teoriene som tar
for seg overgangsritualer fra levende til død. Disse teoriene vil ta utgangspunkt i arbeidene til
antropolog Victor Turner samt sosiolog Robert Hertz. Disse forskerne har studert hva som
foregår under denne overgangsfasen. Disse forskerne er godt kjent innenfor arkeologisk
forskning. Andre teoretiske forskere vil bli benyttet for å få en bredere aspekt av rituell teori,
deriblant Caroline Humphrey og James Laidlaw.

3.3.1 Bruk av teori i arkeologisk forskning
Det å ta i bruk teoretiske tilnærminger for å få en større forståelse av fortiden har blitt en
vanlig del innenfor arkeologisk forskning, dette gjelder også gravskikkstudier (Johansen
2012:50). En brannbegravelse kan bestå av mange rituelle sekvenser, disse kan spores fra
fysiske spor i gravmaterialet. Dette kan være bein, gravgods, konstruksjoner inne i graven og
selve gravhaugen (Lia 2004:299-300; Østigård 2006:11, 15). Selv om det er en stor mengde
gravmateriale til stede, kan det være vanskelig å studere gravskikk. Dette er fordi
gravpraksisen fra vikingtiden er mangfoldig, og det kan være store forskjeller både regionalt
og lokalt. Terje Østigård (2006) argumenter for at en begravelse kan ha bestått av
skreddersydde rituelle handlinger som var laget for den som skulle begraves. Noe som kan
være en av grunnene til at det finnes stor variasjon i likbehandling, gravgods og monumenter
(Østigård 2006:18). Mange handlingssekvenser er ikke sporbare, de legger ikke igjen fysiske
spor og de som er sporbare kan være vanskelig å tolke. Derfor er det nødvendig å ta i bruk
andre metoder for å kunne få en forståelse av hva som kan ha funnet sted, rituell teori er en av
disse metodene (Lia 2002:293).

Hvordan kan antropologiske studier fra andre tidsperioder, samfunn og verdensdeler være
med å tolke gravmateriale fra vikingtiden? Antropolog Victor Turner mener at små samfunn
med utviklede liminalitetsfaser er naturnære og sirkulære i sin tidsforståelse (Turner
1999:131). Sannsynligvis har vikingtidssamfunnet vært et slikt samfunn. Dette vises blant
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annet i hvordan dyr ble brukt i sjels og dødeforestillinger og ved at de døde ble gravlagt ute i
landskapet (Lia 2004:299). Vikingtidssamfunnet hadde antagelig en sirkulær tidsforståelse
(Lia 2004:299). Den moderne vestlige verdenen oppfatter og praktiserer dødeomsorg på en
helt annen måte nå en i vikingtiden. Dette påvirker tolkninger og synet på døden og for å få en
forståelse av hvordan det ble praktisert og tankemønsteret bak er det nødvendig å ta i bruk
hjelpemidler som antropologisk teori.

3.3.2 Ritualbegrepet
Ritualbegrepet er et bredt begrep og kan brukes i mange sammenhenger. Jeg har valgt ut noen
definisjoner som jeg mener er passende for denne studie av branngravskikk. Jeg vil derfor
avgrense ritualbegrepet til omhandle kun det jeg tar for meg, nemlig begravelsesritualer.
Jeg synes blant annet definisjonen til Victor Turner (1999) er passende i denne
sammenhengen. Turner har definert et ritual som ”den mest passende betegnelse på
forskjellige former for religiøs oppførsel i forbindelse med sosiale overganger… ritualet
innebærer en forandring» (Turner 1999:133). Grunnen til at jeg valgte denne betegnelsen er at
selve utføringen av begravelser stammer i fra den religiøse tro som blir praktisert i det gitte
samfunnet. Død og begravelse innebærer sosiale overganger fra levende til død og det er en
stor forandring og påvirkning for de etterlevende og for samfunnet da noen dør.
En brannbegravelse fra vikingtiden kan bli utført på mange forskjellige måter, men likevel er
de regel bunnet med utvalgte rituelle handlinger som må gjennomføres. Disse rituelle
handlingene vil bli fremstilt i analysen og diskutert i kapittel 6. Jeg valgte derfor å ta i bruk
ritual definisjonen til Caroline Humphrey og James Laidlaw (1994) for å få et bedre begrep på
dette. James og Laidlaw har argumentert for at alle handlinger kan være rituelle handlinger
(Humphrey og Laidlaw 1994: 3, 64). Men en handling blir først ritualisert når individene som
utfører disse handlingene har en forpliktelse til å utføre dem. Humphrey og Laidlaw
argumenterer for at det er fire faktorer som er med på å bestemme denne forpliktelsen og
rituelle handlinger er definert som (Humphrey og Laidlaw 1994: 88- 89):


En ikke intensjonell handling. Det vil si at ritualet er ikke avhengig av de intensjonelle
handlingene til individene som utfører dem.



Stipulert. Det vil si at handlingene som blir utført er allerede bestemt i forkant av
ritualet.
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Navngitte og de eksister med egne historier og karakteristikker. Det vil si at rituelle
handlinger er etablert og identifisert før utførelsen av dem.



Følt eksterne. Den rituelle forpliktelsen bestemmer ikke over deltakernes egen tro,
men individene som utfører handlingene er forpliktet til å innta en bestemt rolle under
utførelsen av ritualene. Ved å godta denne rollen er man forpliktet til å følge reglene
og gjennomføre ritualene.

3.3.3 Overgangsritualer, liminalitetsritualer og mellomfasen
Ved å dele ritualer inn i forskjellige steg kan man tolke gjenstandenes og ritualenes
forskjellige betydning og meninger som oppstår i flere stadier under begravelsen. Det gjør det
mulig å se ritualenes innvirkninger på samfunnsendringer, kultursyn og maktrelasjoner
(Østigård 2006:27).
Robert Hertz har poengtert at det i mange samfunn ikke fantes noe skarpt skille mellom det å
være levende eller død, det var snakk om et mellomstadium. Dette mellomstadiet er
representert med ideen om at døden er en langvarig prosess der begravelsesritualer kan foregå
i flere stadier og over lengre tid (Bloch 1988:11-12; Hertz 1960:81-84). Dette synet om at det
ikke fantes noe skille mellom levende og død finnes i vikingtidssamfunnet. I dette samfunnet
ble ikke døden sett på som slutten. Døden og begravelsen var i stedet en overgang til en ny
dimensjon (Steinsland 1997:98).
Victor Turner har bygget sin forskning videre på Arnold van Gennep sitt konsept om
overgangsritualer. Van Gennep deler overgangsritualer inn i tre faser: separasjon, liminale og
integrasjonsfaser (van Gennep 1999 [1909]:26). Turner sitt hovedarbeid ligger innenfor den
liminalefase (Turner 1999:131). Det er mange ritualer som kan klassifiseres som
overgangsritualer. Overgangsritualer noe alle samfunn har, men de synes spesielt i små,
stabile og sykliske samfunn. Samfunnsendringer i disse små samfunnene er nært knyttet til
biologiske og meteorologiske rytmer som repeteres. Disse overgangsritualene utgjør en
tilstand til en annen (Turner 1999:131). I følge Turner er kjernen i liminalitetsfasen
formidlingen av sacra, som er hemmelig kunnskap som formidles gjennom rituelle
handlinger, der det blir fremstilt hellige gjenstander eller ikoner (Turner 1999:129, 138-139).
Sacra er delt inn i tre handlinger:
1. Utsillingen ” det som vises”
2. Handling ”det som gjøres”
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3. Opplæring ”det som sies”
Disse handlingene må følge spesifikke instruksjoner og handlinger (Turner 1999:129). I
denne liminale fasen har den avdøde en tosidigkarakter ved å ikke være klassifisert som
verken levende eller død; den biologiske død er klassifisert som ikke- levende og heller ikke
klassifisert som sosial død (Turner 1999:134) .
Robert Hertz har diskutert mellomfasen i brannbegravelser. Hertz poengterer at en kremasjon
ofte verken er den første eller siste rituelle handlingen under en begravelse. Ofte opptrer det
ritualer senere der asken og beinene inngår i avsluttende ritualer (Hertz 1960: 42-43). Det er i
den mellomliggende fasen den døde blir transformert til en ny karakter, til en ny kropp og det
er en nødvendig handling for å frigjøre sjelen. Dette er hele poenget med kremasjonen (Hertz
1960:42-43). Kremasjonen er ikke for å ødelegge kroppen, kremasjonen gjenskaper og lager
muligheten for et nytt liv. Den voldelige handlingen med å bruke ild til å tilintetgjøre kroppen
sparer de etterlevende og den døde for sorg og fare som er involvert i å transformere kroppen,
eller den er med på å forkorte tiden med å ødelegge den døde kroppen. Noe som ville ha tatt
mye lengre tid med naturens gang av forråtnelse av liket (Hertz 1960:43).
Hertz beskriver en bestemt form for ritual behandling av den avdøde som finner sted før
brenning. Nemlig preparering av den avdøde, der kjøttet og det bløte vevet blir separert i fra
beinene og deretter destruert. Kjøttet blir sett på som noe urent, mens beinene er reine og
disse elementene må derfor bli separert fra hverandre (Hertz 1960:43). Kjøttet blir videre
brukt til rituelle handlinger der kjøttet blir konsumert av de etterlatte. Dette er en variant av
kannibalisme (Hertz 1960:44). Det er ikke en vanlig form for kannibalisme, men ett hellig
måltid der utvalgte deltagere er til stede. Gjennom dette ritualet blir de levende inkorporert
inn i sitt eget vesens vitalitet og de spesielle kvalitetene som bor i kjøttet til den avdøde. Hvis
de lot kjøttet bli løst opp og råtnet bort ville samfunnet mistet sin helhet og styrke (Hertz
1960:44).
De teoriene som ble tatt opp her vil bli satt sammen med mine resultater og tolkninger i
diskusjonen. Fremstillingen av disse teoriene er for å få en bredere forståelse av de rituelle
handlingene som fant sted under disse brannbegravelsene.
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4 Osteologi av brente bein og kildekritiske forhold
Det brente beinmateriale er en stor og sentral del av min analyse, derfor vil det i dette
kapitelet være dedikert til hvordan man kan undersøke brent bein og kildekritiske forhold
knyttet til dette. Både da det kommer til dokumentasjon, analyser, utgravningsmetoder og
bevaringsforhold er det en del kildekritiske forhold man må være klar over da man håndterer
brent bein i fra branngravmateriale.

4.1 Per Holck sin undersøkelse av de utvalgte gravene fra Hedmark
Under sin undersøkelse av det brente skjelettmaterialet var det spesielle kriterier Holck gikk
etter. Han forsøkte å bestemme graden på brenningen, vekt på bein, kjønn, alder, identifisere
dobbelgraver, dyrebein og patologiske merker (Holck 1996:41). Det er vanlig å se etter ting
som høyde, sykdom og dødsårsak på beinene, men ettersom det brente materialet var
fragmentarisk og ufullstendig hadde ikke Holck mulighet til å fastslå noe av dette og det ble
dermed ikke nærmere undersøkt (Holck 1996:77).

Gravene som er undersøkt av Holck er ikke nok til å gi en grundig oversikt over hvordan
distribusjonen over branngravene er i de forskjellige regionene. Hvis man legger sammen alle
branngraver fra branngravbegravelser man antar har funnet sted helt fra bronsealder til
middelalder er det få graver som totalt er funnet og undersøkt. Det kommer blant annet av at
det er mange branngraver i eldre og yngre jernalder som er flatmarksgraver (Holck 1996:4243; Solberg 2003: 40-41, 76, 186). Det vil si de har ikke noe synlig markering i terrenget og
de som er funnet er for det meste funnet ved en tilfeldighet. Det er antagelig mange
flatmarksgraver som ikke er funnet, og det er dermed umulig å si noe om hvor mange
branngraver det finnes i Norge. Det er å anta at mange brannbegravelser ikke fikk noe
monument eller gravgods og asken spredt i landskapet og brannbegravelser med båt til sjøs.
Dette har dermed ikke etterlatt seg materielle spor. Selv om branngravene Holck undersøkte
representerer en liten andel, kan disse gravene være en kilde til å vise hvordan
branngravskikken ble utøvd i tidsperiodene og områdene de stammer i fra.
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4.2 Osteologiske undersøkelser av brent bein
4.2.1 Kjønnsvurdering
Det første premisset for å bestemme kjønn fra brente individer er at man må være sikker på at
det kun er ett individ som er brent (Gonçalves et al. 2015:81). Kjønnsvurdering er en enten
eller avgjørelse, men på grunn av det fragmentariske innholdet i branngraver blir det ofte mer
problematisk enn på ubrente bein (White og Folkens 2005:385). I branngraver der alt det
organiske materialet er brent bort er det kun skjeletale trekk som kan benyttes til
kjønnsbestemmelse (Lynnerup et al. 2008:89).

For å få en sikker kjønnsvurdering som mulig må det oppfylles en del kriterier som teoretisk
sett betyr at det må en stor mengde skjelettmateriale til. Dette er et problem da det kommer til
branngraver der det er fragmentarisk og ofte mye bein som er borte (Alexandersen et al.
2008:398; Holck 1996:50; Mays 2010:320; Stenfelt 2009:91- 92). Videre kan det være en stor
variasjon på individnivå, der beinstrukturer og utseende på skjelettet spiller inn. Forskjeller på
skjelettet kan variere mellom ulike folkeslag og tidsperioder og dermed gjøre det utfordrene å
identifisere kjønn (Petersen og Alexandersen 2008:114-115). Det er viktig å ha kjennskap til
disse variasjonene før man undersøker skjelettmateriale (Petersen og Alexandersen
2008:115).

Vanligvis er det formen og størrelsen på bekkenet og kraniet som blir brukt til å bestemme
kjønn (Sofaer 2006:91; White and Folkens 2005:386). Figur 2 og 3 viser forskjellen mellom
størrelse på kranium og bekken i forhold til mann og kvinne. Kjønnsbestemmelse som tar
utgangspunkt i form og størrelse av skjelettdeler, har en svakhet ved at det alltid finnes en
overlapp blant menn og kvinner. Det vil si at det er en overlapp på spinkle menn og kraftig
bygde kvinner som gjør det vanskelig å kjønnsbestemme riktig (Gjevall 1960:27; Lynnerup et
al 2008:89, 93; White and Folkens 2005:386). Men det er store problemer knyttet til denne
sammenligningsmåten, eksempelvis er at det er vanlig at skjelettet krymper og forandrer form
under brenning og det er dermed enkelt å bedømme feil både da det kommer til å fastslå kjønn
og alder (Alexandersen et al. 2008:404; Iregren 1972:23; Magnell 2008:132).
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Hvis den avdøde har blitt utsatt for skader eller
sykdom som har påvirket skjelettet kan dette være
med å vanskeliggjøre bestemmelsen av kjønnet
(Holck 1996:52).

Figur 2 Forskjell i fasong på hodeskalle i
forhold til kjønn. Mann øverst, kvinne
nederst (Lynnerup et al. 2008:90).

Figur 3 Forskjell i bekkenstørrelse i forhold til kjønn. Mann til venstre, kvinne til høyre (Lynnerup et al.
2008:92).
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4.2.2 Kjønnsbestemmelse i Norge
I Norge er det gravgods som har blitt brukt til å kjønnsbestemme individer fra branngraver og
ubrente graver (Dommasnes 1979:97). Kjønnsbestemmelse med utgangspunkt i gravgods er
basert på sosiale konstruerte kjønnsroller for menn og kvinner (Sofaer 2006:89). Problemet
med denne metoden er at det er mange graver uten gravgods, gravgods som er umulig å
typebestemme og gravgods som ikke er bevart eller at det er kjønnsnøytralt (Yilmaz
2005:250). Graver med kjønnsspesifikke gjenstander er en luksuskategori og denne
kategorien gjelder et få tall av alle de utgravde gravene (Stylegar 2010:74). Samtidig har man
funnet ut at mange graver som først er kjønnsbestemt ut i fra gravgods får et tvetydig resultat
ved osteologiske undersøkelser. Antageligvis har biologisk menn og kvinner ikke alltid hatt
ett sett bestemte kjønnsroller (Hofseth 1999:125; Yilmaz 2005:250). Denne problematikken
med at gravgods og kjønn ikke alltid stemmer overens gjør det vanskelig å sammenligne
Norske graver med det sørskandinaviske da disse gravene er kjønnsbasert på gravgods. Dette
er fordi det sørskandinaviske er osteologiske undersøkt og gir dermed et annet resultat
(Stylegar 2010:71).

Det er et velkjent faktum at det er registrert et større antall menn enn kvinne graver i
vikingtiden i Norge. Dette kommer fram både i fra regionale og lokale undersøkelser
(Stylegar 2010:71), hvor man har fastslått at det er fem mannsgraver på hver kvinnegrav
(Solberg 2003:269). Dette temaet har blant annet Frans Stylegar(2010) tatt for seg. Stylegar
argumenter for at forskjellen blant annet kommer av at gravmaterialet fra vikingtiden består
veldig mye av tilfeldig innkomne funn eller fra utgravninger som er utført av ufaglærte.
Utgravninger utført av faglærte har en likere distribusjon av antall registrerte menn og kvinne
graver (Stylegar 2010:71). Dette kommer for eksempel frem i utgravninger foretatt av
arkeologer på gravfelt fra Kaupang, Søndre Vestfold. Der er det registrert et stort antall
kvinnegraver (Hofseth 1999). Videre i denne avhandlingen vil jeg benytte kjønnsvurderinger
utført på skjelettmaterialet ettersom dette er den mest sikre metoden til å fastslå biologisk
kjønn.

4.2.3 Aldersvurdering
Aldersbestemmelse tar utgangspunkt i den kronologiske og den biologiske/fysiologiske
alderen. Det må være en sammenheng mellom disse to for at en avgjørelse skal bli nøyaktig
som mulig (Sofaer 2006:119- 120). Den kronologiske alderen tar utgangspunkt i hvor gammel
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den avdøde er i kalenderår og den kan ikke leses av skjeletett (Sofaer 2008:119). Det er vanlig
at den biologiske alderen ikke stemmer helt overens med den kronologiske alderen. Dette
kommer av at vår vekst og aldring er dels genetisk styrt og dels preget av livskvaliteten. Et liv
preget av dårlig og næringsfattig kosthold og fysisk hardt arbeid er faktorer som er med på å
framskynde den biologiske alderen, dette betyr at det er umulig å bestemme alder helt presist
(Lynnerup et al. 2008:69).

Problemene som oppstår når man skal anslå alder på menneskeskjelett er mye de samme ved
kjønnsbestemmelse (Stenfelt 2009:94). Det kommer av at skjelettmaterialet er fragmentert,
det er nødvendig å bruke mindre sikre metoder enn det som er vanlig på ubrent
skjelettmateriale. I mange tilfeller er det umulig å fastslå alder (Holck 1996:61, 63; Sigvallius
1994:37). Skjelettet til et voksent individ forandrer seg lite etter at det er fullt utvokst, derfor
kan det være vanskelig å avgjøre en mer nøyaktig alder på et voksent individ (Lynnerup et al.
2008:69). Her finnes det et overlappingsproblem, hvor mange aldersvurderinger blir dratt mot
midten. Det vil si at mange unge skjeletter blir bestemt til å ha en høyere alder og mange eldre
blir satt til å være yngre enn det de er (Lynnerup et al. 2008: 86).

En metode som ofte er benyttet med
aldersbestemmelse av brent bein er å
undersøke suturer på skallen (Iregren
1972:20). Figur 4 viser eksempler på disse
suturene. Det er en sammenheng mellom
sammenvoksning av suturer og alder, men det
finnes et stort unntak. Hos enkelte individer
vokser suturene sammen i tidlig alder, mens
hos andre kan de vokse sammen i sen alder
Figur 4 Skalle med suturer. Suturene er
strekene med tall (Lynnerup et al. 2008:79).

(Iregren 1972:20). Mange forskere mener at
denne metoden bare egner seg til å dele inn
individer i grove aldersgrupper, men at den er

for upålitelig til å kunne gi en nærmere alder (Lynnerup og Jacobsen 2003:335). Mange
fraråder å bruke denne metoden på fragmentarisk materiale da det kan oppstå store
individuelle forskjeller på samme kraniet, som er motsatt av det Holck mener (Gjevall
1960:36; Lynnerup et al. 2008:76).
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Holck sin undersøkelse av alder på skjelettene tok utgangspunkt ifra suturer på skallen. Holck
argumenterer med at det ofte forekommer intakte deler av skallen etter brenning som viser
suturer. Videre argumenterer Holck med at dette en av de bedre metodene å bruke selv om
den er sterkt kritisert og ikke veldig pålitelig (Holck 1996:64). For å dele individene i inn i
aldersgrupper brukte Holck en metode der aldersgruppene overlapper hverandre, tabell 2 viser
denne aldersinndelingen (Holck 1996:68-69).

Barn I: Infans I

Individer på 0- 7 år gamle.

Barn II: Infans II

Individer på 5- 14 år gamle.

Ung voksne: Juvenis

Individer på 10-24 år gamle.

Voksne: Adultus

Individer på 18- 44 år gamle.

Eldre voksne: Maturus

Individer på 35- 64 år gamle.

Gamle: Senilis

Individer på 50- 79 år gamle.

Tabell 2 Viser forskjellig inndelinger av aldersgrupper som Holck tok utgangspunkt i under sin undersøkelse
(Holck 1996:69).

Denne aldersgrupperingen er relevant for meg å benytte i analysen jeg utførte, da dette sier
noe om alderen på de som er brent. Alderen kan være med å vise til hvilke individer som fikk
brannbegravelse.

4.2.4 Bestemmelse av brennegrad
Når man studerer brent bein fra branngraver ser man fort at brennegraden på skjelettmaterialet
kan variere veldig. Både fra grav til grav og skjelettmaterialet fra samme grav (Holck 1996:
90). Det er flere variabler som er involvert i brenning, noe av det er tilgang på varme og
oksygen. Dette påvirker fargen på beinene (Thompson 2015:21). Fettmengden i kroppen er
med på å påvirke temperaturen under brenning (Mays 2010:325). Desto høyere temperatur
kremasjonsbålet har hatt, har mer av den avdøde blitt brent. Det er dermed mindre materialet
igjen. Graden på brenning vil derfor være avgjørende for hvilke skjelettdeler som mest
sannsynlig vil være igjen (Holck 1996:43).

Det er flere metoder for å undersøke hvordan skjelettet brenner i forskjellige
temperaturstadier, ett av dem er å se farge forandringer på beina. Holck (1996) er en av de
som benyttet denne metoden. I sin doktorgradsavhandling utførte han et eksperiment ved
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Asker Krematorium hvor han analyserte forhistoriske kremasjonsgraver. Der utførte han
eksperimenter for å finne ut vekten på brente bein etter brenning, forskjellig brennegrader
som må til for å kremere et lik og hvilke farge beina får ved ulik temperatur. Studier som dette
fungerer som en basislinje for kremasjoner fra forhistorien (Mays 2010:322). Holck er ikke
den eneste som har gått etter farge forandringer på beina for å fastslå brennegrad. Filipa
Cortesão Silva (2015) benyttet denne metoden da hun undersøkte brent menneskebein fra
Mérida, Spania for å studere branngravskikken fra det Romerske imperiet, datert til 100-200
etter Kristus. En ting man må være klar over er at det finnes ikke noe konkret fasit svar ved å
gå ut i fra fargeforandringer, resultatet av disse studiene gir forskjellig svar (Mays 2010:322).
Holck brukte en metode som er basert hovedsakelig på inndeling etter farger på de brente
beina, deretter puttet han det inn i forskjellige brennegrader, vist i tabell 3 nedenfor (Holck
1996:90-104). Holck valgte å dele noe av materialet inn i grupper som ligger mellom
brennegradene. De er da kategorisert som for eksempel 3,5 for moderat til kraftig brent. Dette
var innimellom vanskelig fordi gradene kan gli inn i hverandre (Holck 1996:43, 100). Bruken
av fargekart alene kan være risikabelt. Det har blitt argumentert for at det ikke er varmen som
forandrer fargen på beina men forbrenningen av karbon som er i beinet (Thompson 2015:22).

Grad

Type grad

Temperatur

Beskrivelse

Grad V

Variabelt

Flere brennegrader

Dette kan komme av et lavt klima

brent

temperatur i området der kremasjonen ble
utført. Dette kan tyde på at kremasjonen
har foregått i de kalde sesongene høst,
vinter og vår.

Grad O

Ubrent

< 150 ºC

Beina kommer fra ilden men er lite
påvirket av varmen at de ikke har merker
av å være brent.

Grad 1

Sotete

< 400 ºC

Veldig lite brent, der overflaten av beina
har fått en sotet farge, men ikke blitt brent.
Disse blir ofte funnet sammen med brente
bein fra en høyere temperatur. Dette kan
komme av dårlig oksygen eller varme
tilførsel. Det er dermed vanskelig å
avgjøre hvor høy varme de har vært utsatt
for. Temperaturen kan sees ved at
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beinsubstansen blir forandret ved denne
temperaturen.

Grad 2

Svakt brent

<700-800 ºC

Beinet er brent, men har en svak og lys
farge. Beinet kan ha blitt deformert av
varmen, men har fremdeles den naturlige
hardheten inntakt. Å prøve å lage et merke
i beinet gir nesten ingen synlige spor.

Grad 3

Moderat brent

<900-1100 ºC

Beinet ser nesten lik ut som i grad 2, men
med en blekere farge. Ved å prøve å lage
et merke i beinet vil det komme frem en
tydelig stripe.

Grad 4

Kraftig brent

<1200-1300 ºC

Beinet er brent og det er nesten er hvit i
farge og det har en porøs, krittaktig
konsistens. På dette stadiet er mange av
beinbitene ofte forandret til små,
fragmentariske biter som lett får merket på
beina

Tabell 3 Oversikt over ulike steg av brennegrad Holck inndelte materialet etter under sin undersøkelse (Holck
1996:85).

Det er relevant for meg å benytte disse gradene av brennegrad i min analyse ettersom
brennegrad kan være med å vise til hvor kompetente krematørene var. Brennegrad kan være
med å indikere hva som var mål med brenningene. Dette vil bli tatt opp igjen i analysen og
diskusjonen.

4.2.5 Beinmengde i graven og knusing
Flere forskere har studert beinmengde som er igjen etter brenning av menneske. Studiene
viser til litt forskjellige vekttall, gjennomsnittlig ligger vekten for beinrester hos menn på
2004- 3380 gram, kvinner 1539- 2350 gram (Mays 2010:325). Det er i nærheten av det
samme som Holck kom frem til ved et av eksperimentene ved Asker Krematorium. Han kom
frem til at vekten av det brente skjelettet etter brenning er gjennomsnittlig er 3375 gram for
menn og 2626 gram for kvinner. Etter knusing reduseres vekten med ca. 1/3 (Holck 1996:47).
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Det er et kjent faktum at de brente restene funnet i branngraver fra forhistorien veier mye
mindre enn dagens rester. De forhistoriske funnene kan variere fra 1- 3000 gram, veldig
sjeldent er det funnet mer enn 1000 gram beinrester (Mansrud 2004a:31; Østigård 2007:50).
Noe av forklaringen kan være at moderne mennesker er høyere enn mennesker fra
forhistorien, som betyr større skjeletter som betyr mer bein vekt etter brenning (Mays
2010:325- 326). Andre grunner som kan påvirke vekta er hvor godt beinene er renset, spor av
kull, smelta jern, jord og lignende kan være oversett og bli med i veiing (Holck 1996:43).

Brent bein kan forsvinne under oppsamling under utgravning, og en del kan være smuldret
opp (Mays 2010:325). Det er ulike tolkninger på hva som har skjedd med de beina som ikke
er gravlagt. En kildekritisk forklaring når det gjelder brenning og deponering på to
forskjellige steder har det blitt forklart med at beina har blitt borte under flytting (Thompson
2015:25). Beina kan ha blitt intensjonelt knust noe som vil påvirke vekta på beinmengden,
men knusing alene kan ikke være årsaken til den lave representasjonen da mye av materiale
vil være bevart bare i små fragmenter (Wangen 2009:72).
Generelt sett har brente bein en tendens til å bli bedre bevart i jorda enn ubrente bein. Ubrente
bein blir ofte nedbrutt av mikroorganismer som angriper de organiske delene. Dette skjer
sjelden med brente beina, siden det organiske materialet blir borte under brenning (Magnell
2008:132; Mays 2010:314). Samtidig er brente bein veldig skjøre, men etter at de er blitt
plassert i jorda og får tilført fuktighet blir de ofte herdet (Mays 2010:314). Selv om brente
bein blir herdet etter brenning for mikroorganismer, er det andre faktorer som er med på å
spille inn på bevaringen. Geologiske faktorer som bevegelser i jorda på grunn av røtter,
meitemark, tele kan være med å ødelegge bein (Holck 1996:42). En annen faktor som
påvirker i stor grad er syre forhold i jorda. Dette er et kjent faktum i Norge, der høyt syre
innhold påvirker bevaringen av både brente og ubrente bein (Holck 1996:42).

Holck rensket det arkeologiske materialet for kull, røtter og eventuelt andre ting, deretter ble
beinene veid (Holck 1996:80). Beinene ble veid på en vanlig vekt (OHAUS type), med
nøyaktighet på 1 gram. Prøvene som veide mer enn 25 gram ble rundet opp til det nærmeste
fem gram. Denne unøyaktigheten ble godtatt ettersom det allerede er en del feilmarginer på
hvor mye vekta er etter brenning. Materiale som veide mindre enn ett gram, fikk betegnelsen
«< 1 g» (Holck 1996:80). Noe av materialet var allerede blitt veid, der vekta stod beskrevet i
dokumentasjonen, men ofte stemte ikke dette med resultatet Holck fikk (Holck 1996:80- 81).
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Det kom for det meste av at vekta i de tidligere registreringene hadde blitt rundet oppover og
at mye av beinmaterialet ikke hadde blitt rensket på forhånd. På grunn av vanskeligheten med
å anslå vekt til hvert enkelt individ der det var funnet dobbelgraver, ble bare enkeltgraver veid
(Holck 1996:81). Holck brukte denne vekten av bein for å finne den opprinnelige mengde
bein som var brent. Selv om Holck brukte denne metoden var han klar over begrensningene
ved den, deriblant at det kunne være iblandet flere menneskeindivider i samme grav, men
også at andre dyre arter kunne være representert i graven. Siden mange av gravene var
fragmentariske var det vanskelig å separere bein fra forskjellige individer, både når det gjaldt
mennesker og dyr (Holck 1996:41). Holck kommenterte at brennegraden på beina kunne
påvirke vekten (Holck 1996:80). Dermed var det vanskelig å si eksakt hvor mye vekt
menneskebein det var i alle gravene. Selv om det er vanskelig å si eksakt hvor mye brent bein
som er representert i gravene, er vekten med på vise til at det mangler store beinmengder og
derfor er dette relevant i min analyse.

4.2.6 Brent dyrebein i graver
Brent dyrebein skiller seg ut i fra brent menneskebein ved at de har et mer kompakt vev
(Holck 1996:121), der de mikroskopiske forskjellene overlever varmebehandling under
brenning. Dette faktumet er tatt i bruk av osteologer som bruker mikroskopiske metoder for å
skille mellom menneske og dyrebein. Simon Mays (2010) har argumentert for hvor viktig det
er å ta i bruk disse metodene da hoveddelen av brent materiale er for fragmentarisk for å
kunne skille mellom ut hva menneske- og dyrebein. Det er fordi det er mulig å finne
forskjeller mellom menneske og dyr på mikroskopisk nivå. Disse forskjellene overlever
varme og kan dermed ofte være den eneste muligheten for å skille dem da materiale er for
fragmentarisk og ødelagt (Mays 2010:317).
Det har ofte blitt konkludert med at bare deler av dyr ble brent i jernalderen. Dette har skjedd
med mye av det angel- saksiske materialet fra brent bein av hest fra gravfeltet Spong Hill og
Sancton I fra England (Bond 1996: 80). Der mange av hestene har blitt registrert med kun
skjelett deler som stammer i fra kranium eller bein, der det har blitt konkludert med at de
mindre kjøttrike delene ble brent (Bond 1996: 80). Bond har kritisert dette , der hun viser til
ostelogiske undersøkelser som har innblanding av andre skjelett deler (Bond 1980: 80-82).
Som nevnt over skilte ikke Holck mellom dyre og menneskebein. Det er generelt lite
informasjon om dyrene og det er ikke mulig å vite om det er lagt ned hele eller deler av dyret.
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Selv om det er utfordringer og vanskeligheter med dette er det mulig å benytte det som Holck
klarte å fastslå, at det faktisk er dyr representert i mange av gravene. Dette vil bli tatt opp i
analysen.

4.3 De utvalgte gravene fra Hedmark
Gravene har blitt registrert og utgravd mellom årene 1866- 1974, der de fleste er gravd ut på
begynnelsen av 1900-tallet. Det er dermed viktig å ta i betraktning at materiale har blitt
utgravd og samlet inn over en lang tidsperiode, som vil representere forskjeller ved
fremstilling av informasjon. Dette kommer blant annet av at det har blitt brukt ulike
utgravning og dokumentasjonsmetoder, hvor arkeologer fra forskjellige «epoker» har hatt
forskjellig syn på hva som har vært viktig å fokusere på. Flere kildekritiske forhold ved det
utvalgte materialet, er problemer assosiert med nettopp feilinformasjon fra ulike
forskningsperioder. Dokumentasjonen av de forskjellige gravene varierer veldig. Noe som
spesielt gjelder de tidligste utgravningene. Enkelte av gravene har henvisninger til flere
undersøkelser og utgravninger, men noen av disse dokumentene ligger ikke under de aktuelle
gravene i mappene fra arkivet. Jeg har ikke undersøkt gjenstandene personlig, informasjonen
om gjenstandene stammer i fra det som er beskrevet i databasen Unimus, fra KHM. Det er
umulig å vite om gjenstandene som er funnet representerer det hele som ble lagt ned under
begravelsen. Gjenstander kan ha blitt ødelagt under brenning, de har ikke blitt bevart i graven
og gått tapt gjennom tiden. En del gjenstander har blitt destruert av ilden og dermed umulig å
typebestemme. Det er umulig å vite hvor mye gjenstandene med synlig glødeskall er brent,
derfor er det vanskelig å ta en avgjørelse hvor i stegene av en begravelse de er nedlagt. Andre
kildekritiske forhold er blant annet at gjenstandene er ødelagt og rustet at det ikke har vært
mulig å påvise glødeskall, eller en mangel ved dokumenteringen. Det er vanskelig å si noe
konkret da jeg ikke har undersøkt gjenstandene selv. I graver med både menneske- og
dyrebein er ikke vekten av disse skilt. De er veid sammen og det er derfor umulig å vite
akkurat hvor mye som er fra menneske og hvor mye som er fra dyr. Selv om det har oppstått
mange utfordringer med de utvalgte gravene fra Hedmark er det fullt mulig å benytte dette
materialet til gravskikkforskning. Dette fungerer ved å benytte materialet i gravene som er
best dokumentert og utføre analyser på dette. Hvordan jeg har gjort denne analysen kommer i
neste kapitel.
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4.4 Oppsummering
Selv om det er mye usikkerhet og vanskeligheter med ostelogiske undersøkelser og det er
mange av de brent beina som ikke kan fastslå noe sikker informasjon. Er det som regel alltid
en liten del av materialet som kan være med å si noe om kjønn, alder, vekt, brennegrad og
lignende. Dette er med på å si noe om hvordan behandlingen de døde fikk og hvordan gangen
i brannbegravelse foregikk. Osteologiske undersøkelser er dermed en viktig del av
forskningsfeltet med å studere gravskikk.
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5 Analyse: gravmateriale fra Hedmark
I dette kapittelet vil jeg presentere et utvalg av det arkeologiske materialet fra branngravene i
Hedmark. Disse branngravene ble presentert i introduksjonen (kapittel 1.3), detaljert
informasjon om hva gravene inneholder ligger som et eget vedlegg (vedlegg 1,2 og 3).
Målsetningen med denne analysen er å vise kompleksiteten i det utvalgte materialet fra
Hedmark og sette sammen elementene valgt i studien til å rekonstruere rituelle steg under
begravelsene. Dette vil debatteres i diskusjonskapitelet. Det vil i dette kapitelet være fokus på
materialet som er funnet i gravene. På grunn av lite informasjon og bevart materiale i enkelte
graver vil de best dokumenterte gravene per analysedel bli benyttet. Kildekritiske forhold som
omhandler de forskjellige analysene ble tatt opp i kapittel 4 og vil derfor ikke bli gått innpå
her. De tre hovedkategoriene jeg skal analysere er menneskebein, dyrebein og gjenstander.
Forskningsspørsmålene som analysen er basert på ble presentert i metode kapitelet og vil
dermed ikke bli gjentatt her.

5.1 Brente menneskebein (n=20)
Brente menneskebein er det mest karakteristiske kildemateriale ved en branngrav. Analyser
av dette kildematerialet kan gi informasjon om kjønn og alder, samt hvilken behandling som
ble utført på den avdøde. I tillegg til kunnskap om brennegrad og vekt til beinene som er
representert. Dette er alle viktige komponenter for å kunne tolke ritualer i jernalderens
branngravskikk og det er derfor viktig å sette dette i fokus (Wangen 2009:67) og det er
nettopp det jeg vil gjøre her.

I materialet fra Hedmark er det 21 av de 25 gravene som inneholder menneskebein og 20 av
disse 21 gravene har blitt osteologisk undersøkt av Per Holck. Det er ikke i alle gravene det er
mulig å si noe om kjønn og alder, de fleste gravene har fastslått vekt av bein og brennegrad.

5.1.1 Kjønn i det utvalgte materialet (n= 5)
Av skjelettmaterialet som tilhører gravfunnene i Hedmark er det kun 5 av de 20 funnene
Holck klarte å fastslå kjønn, denne kjønnsvurderingen er vist i figur 5 nedenfor. Det er snakk
om fire menn og en kvinne, de 15 gjenværende funnene var ufullstendige og fragmenterte.
Det var dermed ikke mulig å fastslå kjønn på disse. Ut i fra dette materialet er det umulig å
konkludere med at dette er et resultat av teorien om det finnes flere menn enn kvinnegraver,
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det er for lite representert i materiale. Generelt i vikingtidsstudier er det et velkjent faktum at
det er registrert flere manns enn kvinnegraver, både brente og ubrente, dette ble nevnt
(kapittel 4.2.2) (Stylegar 2010:71; Petersen 1951:61).

Kjønn
15

4
1
Kvinner

Menn

Usikker

Figur 5 Oversikt over kjønn som er bestemt ut i fra osteologiske undersøkelser fra utvalgte fravær fra
Hedmark. Bestemt av Holck.

5.1.2 Alder i det utvalgte materialet (n= 12)
12 individer ble aldersbestemt basert på skjelettmaterialet fra Hedmark, hvor resultatet av
aldersbestemmelsen er vist i figur 6 nedenfor. Holck satte alderen av disse funnene til å være
sannsynligvis; ett barn, ett yngre individ, sju voksne og tre eldre voksne. Alderen innenfor
disse kategoriene er nevnt i kapittel 4.2.3. For de resterende åtte individene er alderen usikker.
Sammenlagt er 10 av de 12 undersøkte satt til å være voksen og eldre voksen, det vil si en
alder mellom 18-64 år. Jeg vil fokusere på disse to aldersgruppene siden den største andelen
av de aldersbestemte individene faller innenfor disse to grupperingene. Stian Hamre (2011)
har gjort nyere aldersstudier på befolkningen i fra utvalgte gravplasser fra tidlig middelalder i
Norge. Disse gravplassene er i fra Peterskirken i Tønsberg, gamle Hamar domkirke,
Mariakirken i Bergen og Olavs kirken under Folkebiblioteket i Trondheim. Undersøkelsene
Hamre utførte på skjelettene tok sted mellom 2008 og 2009 (Hamre 2011:25). Resultatet
Hamre kom frem til viser at gjennomsnittsalderen var 35,5 år (Hamre 2011:105). Som nevnt
tidligere i kapittel 4.1 er det ingen av disse skjelettene som er registrert med noen form for
skader, sykdommer eller andre bemerkninger som kan fortelle hvordan de døde. Ettersom 10
av disse individene faller inn under gjennomsnittsalderen, er det en mulighet for at disse 10
individene døde av høy alder.
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Figur 6 Viser inndelingen av alder i det utvalgte materialet fra Hedmark. Alder står i parantes, antall individer
står over. Bestemt av Holck.

5.1.3 Brennegrad i det utvalgte materialet (n= 21)
Det er 21 av de 23 gravene som har registrert brennegrad. Materialet fra Hedmark indikerer at
det ble brukt ulike temperaturer på de ulike kremeringene, figur 7 nedenfor viser den
prosentmessige forskjellen. Mesteparten (36 %) av materialet er moderat brent (900- 1100 ºC,
grad 3), hvis man legger sammen flere grader som viser relativ høy temperatur blir det
sammenlagt 75 % av materialet som er brent på høye temperaturer (grad 2,5 til 4, ca 8001300 ºC).
Dypere forklaring på de forskjellige temperaturene ble nevnt i kapittel4.2.4 Selv om det er en
stor andel av materialet som er brent på høye temperaturer, er det viktig å få med seg at en
mindre andel av det er brent på lavere temperaturer (10 % er brent på grad 0,5 - 2, <150 – 800
ºC). Det er kun en grav som Holck har satt til å være variabelt brent, den har brennegrad 1-3,
som vil si mellom 400- 1100 ºC. Kort forklart både høy og lav brennegrad kan være
intensjonelt med ulike mål og ritualer under brenningen og dette vil bli tatt opp i diskusjonen.

30

Brennegrad
V
4
10 % 5 %

0,5
10 %

3,5
16 %

2
10 %
2,5
13 %
3
36 %

Figur 7 Viser brennegrad og antall prosent over utvalgt materialet fra Hedmark. Bestemt av Holck.

5.1.4 Vekt bein i det utvalgte materialet (n=18)
I materialet fra Hedmark har de fleste gravene iblandet dyrebein. Dette påvirker vekta og ble
nevnt i kapittel 4.25 og 4.26 sammen med andre kildekritiske forhold. Figur 8 viser oversikt
vekt på beina. Sammenlagt viser mengde bein for hver grav stor variasjon, kort oppsummert:


12 av gravene har iblandet dyrebein.



Seks av gravene har ikke registrert dyrebein og de har lavest registrert beinmengde.
Den minste funnmengden er fem gram og den største er 65 gram.

Vekt brent bein
1075

390 420
5

530

125 155 160 180 195
10 15 30 40 65

Figur 8 Viser distribusjon av vekt bein i gram over utvalgte gravene fra Hedmark. Er til sammen 18 graver.
Bestemt av Holck.
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Eksperimenter i moderne kremasjoner, som nevnt i kapittel 4.2.5. Har vist at vekt etter
kremasjon er gjennomsnittlig 3375 gram for menn og 2626 gram for kvinner (Holck
1996:47). Gjennomsnittsvekten på alt av materialet Holck undersøkte fra jernalder er 269,7
gram for enkeltgraver (Holck 1996:82). Det tilsvarer ca 1:10 av den totale kremerte vekten av
et menneske (Østigård 2007:52). Mangelen av et helt brent individ er et kjennetegn ved
branngraver i jernalderen (Iregren 1972:26, 29-30; Sigvallius 1994:32). Dette har blitt påvist i
blant annet på gravfeltet Store-Dal i Østfold, der 45 % av branngravene inneholder en
beinmengde på under 100 gram (Mansrud 2004a:31).

I materialet fra Hedmark er den høyeste vektandelen på 1075 gram, dette viser at selv i graven
med den høyeste vektandelen, er vekten bare halvparten av hva som er vanlig ved en moderne
kremasjon. I denne graven er det iblandet dyrebein. Alle de utvalgte gravene fra Hedmark
indikerer at det er store beinmengder mangler. Til og med der dyr er representert er ikke
vekten i nærheten av hva beinmengden til et fullvoksent menneske veier etter moderne
kremasjon. Hvorfor dette er tilfellet og hva dette kan si om hendelsesforløpet under
begravelsen vil bli utdypet nærmere i diskusjonen.
Rengjøring av bein er en handling som ofte forekom i eldre jernalder (Sigvallius 1994:32;
Johansen 2012:55). Det er mulig dette fant sted i yngre jernalder. Materialet fra Hedmark har
blitt knust og det har forekommet en intensjonell utplukking av bein, det er mulig at disse
beinene ble rensket i samme omgang.

5.1.5 Intensjonell knusing av bein i det utvalgte materialet (n=?)
Knusing kan gjenkjennes etter hvor fragmentert de brente beinene er. I moderne kremasjoner
males bein etter kremering, siden enkelte skjelettdeler er uorganisk materiale som bilde
nedenfor viser (Ottersen 2006:46). Funn av fragmentariske beinbiter kan dermed indikere på
intensjonell knusing. Analyser av denne typen er gjort i fra branngraver fra gravfeltet StoreDal, og viser at det er snakk om intensjonell knusing. Fragmentfliser viser til en størrelse fra
noen millimeter opp til ca 2 cm, der gjennomsnittet ligger på ca 1- 1,2 cm (Mansrud
2004a:31; 2004c:54-55).
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Figur 9 Brente menneskebein etter brenning i moderne kremasjonsovn (fotograf Terje Østigård, i Ottesen
2006:50).

Beinmaterialet fra Hedmark har sannsynligvis blitt knust. Denne antagelsen er dratt ut i
fragmenteringen av skjelettmaterialet; mye kan ikke bli brukt til å vurdere alder eller kjønn.
Denne slutningen er dratt ut ifra tolkninger gjort av flere osteologer, som mener at
beinmateriale fra branngraver i jernalder ofte er intensjonelt knust etter brenning (Glørstad og
Wenn 2013:11; Mansrud 2004a:31).

5.1.6 Partering (n= 2)
Partering er oftest å se i graver fra eldre jernalder (Wangen 2009:118, 130- 131). I materialet
fra Hedmark var dette tilfelle i to av gravene, noe som viser at denne skikken var tilstede i
vikingtiden. Av de 23 skjelettene er det to av disse som er registrert med parteringsmerker.
Dette kan enten tyde på at partering ikke inngikk som en nødvendig rituell hendelse i
vikingtiden som den gjorde i eldre jernalder eller det kan være en behandlingsform som bare
få utvalgte fikk. Det kan komme av at det osteologiske materialet er fragmentert at det ikke er
mulig å se parteringsmerkene.
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Kort oppsummert om disse gravene:


De er antagelig menn.



De er plassert på bunnen av gravene.



De har iblandet dyrebein, ubestemt art i begge to.



Alderen er en voksen (20- 40 år) og en eldre voksen (40- 60 år).



Vekten på bein er 155 gram i den ene og 530 gram i den andre.



Brennegraden er ulike: 0-1 og 2,5.



Den ene graven har en form for gravkammer, der heller er reist mot hverandre.



Begge har gravgods, den ene ni gjenstander, den andre skiller seg desidert ut med hele
39 gjenstander.

I hele det arkeologiske materialet som Holck undersøkte ble det registrert 72 graver med
parteringsmerker (Holck 1996:126). Holck sin teori går ut på at denne formen for behandling
er for individer som har lav status i samfunnet. Holck drar denne konklusjonen ut i fra en
sammenligning av beinmengde, brennegrad og gjenstandsinnhold, der han konkluderer med at
bein med parteringsmerker i fra graver der individer har blitt tatt mindre vare på. Dette ble
bestemt ut i fra blant annet lavere brennegrad og lite gravgods (Holck 1996:126- 127). Denne
tolkningen har blitt kritisert av andre forskere, deriblant Vivian Wangen (2009). Wangen har
analysert gravfunn med parteringsmerker på gravfeltet Gunnarstorp i Sarpsborg, Østfold fra
yngre førromersk jernalder. Disse gravene stammer fra voksne individer av begge kjønn
(Wangen 2009:130). Wangen konkluderer med at ved Gunnarstorp har partering av de avdøde
antagelig inngått som en stor del av dødeomsorgen og at dette var ritualer som ofte måtte
gjennomføres (Wangen 2009:131). På grunn av det fragmentariske beinmateriale kan
partering ha vært mer vanlig en det som er representert i gjenværende beinmateriale (Wangen
2009:130). Wangen konkluderer dermed med at teorien til Holck ikke kan støttes (Wangen
2009:131). Ut i fra de to parteringsfunnene fra Hedmark stemmer heller ikke Holck sin teori.
Som nevnt over er den ene graven rikt utstyrt med hele 39 registrerte gjenstander, deriblant to
sverd, to spyd, tre snellehjul, en skjoldbule. I den andre graven er det sju gjenstander,
deriblant ett sverd, ett spyd og en bryne. Disse gravene kan ikke kalles funnfattige.
Brennegraden er forskjellig, men relativ lavt i forhold til største parten av gravene som er
brent på grad 3. Det er ikke mulig å trekke en konklusjon om at dette var individer fra et
lavere sjikt i samfunnet kun ut i fra lav brennegrad. Andre teorier om hvorfor partering
inngikk som en behandling vil bli tatt opp dypere i diskusjonen.
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5.1.7 In-situ gravlegging eller sekundær deponering av bein?
In- situ brenning er brenning som har funnet sted der graven er reist. Sekundær deponering av
bein er når brenningen har foregått et annet sted og de brente beina er flyttet til graven. Hva
kan man se etter når det skal fastslås om det har vært in-situ eller deponering? Beskrivelse om
det er lokalisert kullag eller brannlag, skjørbrente steiner og trekull kan alle være med å vise
til brenning. Hvor utbredt er kullaget eller brannlaget? Liten avgrensing kan tyde på
deponering av bein og kull, spredt kan tyde på bål på stedet (Johansen 2012). Gravkammer,
brent bein bare funnet inni i kammeret og ikke noe stort spor av kullholdig jord rundt kan tyde
på at den avdøde ble brent ett sted og gravlagt ett annet sted.
Det er ni graver som har dokumentasjon til å kunne dra en antagelse om at det er snakk om insitu eller deponering, der åtte antagelig er in-situ og en sannsynligvis er deponert, hvilke
graver dette gjelder er listet opp i tabell 4. Disse konklusjonene er dratt ut i fra
forskningsspørsmålene som ble nevnt over. Alle in- situ brenningene har registrert kullag i
utgravningsrapportene. Det som er interessant å bemerke seg her er at alle in-situ brenningene
har den minste representerte beinmengden i alle gravene, fra 5 gram på det minste til 180
gram på det meste. Graven som har blitt satt til å inneholde deponert bein er tolket på denne
måten fordi utgraveren Per Oscar Nybruget har tolket denne graven som deponering i
utgravningsrapporten. Dessuten hadde graven et kammer laget av stein.
De gravene som ikke er med i denne delen av analysen, har veldig magert dokumentert
informasjon om hvor mye kull det er funnet. Det er dermed vanskelig å tolke dette materialet
og ble derfor ikke med i denne delen av analysen.
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Mus.nr

In- situ eller sekundær

Beinmengde

deponeringer
C22134

In- situ

180 gram (menneske og dyr)

C22136

In- situ

Ikke oppgitt

C22504

In- situ

160 gram (menneske og dyr)

C23149

In- situ

30 gram

C24773

In- situ

40 gram

C29310

In- situ

10 gram

C29553

In- situ

5 gram

C34261

Deponering

420 gram (menneske og dyr)

Tabell 4 Oversikt over in-situ og sekundær deponering med vekt med det utvalgte materialet fra Hedmark.

5.2 Dyrebein i branngraver
Dyrebein har blitt funnet i mange typer kontekster, branngraver men, ubrente graver,
dyregraver, groper, vann, myrer og lignende (Mansrud 2006:146-148). Ettersom det er
branngraver med begravd menneske som er benyttet i denne analysen, er det bare informasjon
tilknyttet denne type gravlegging som vil bli nevnt her.
Offerdyr er ofte en vanlig komponent i branngraver fra jernalderen (Iregren 1972:74- 117;
Sigvallius 1994:61-117) og det er med på å vise til rituelle handlinger som fants sted under
begravelsen (Mansrud 2004b:82- 83). En av teoriene som indikerer at offerdyr ble benyttet er
troen på at det fantes en spesiell link mellom menneske og dyr som ble skapt under
begravelsesritualer, spesielt under kremasjon. Dette er med på å indikere at dyr hadde en
større rolle enn kun å vise til identitet og status den kremerte personen hadde, men
til en transformasjonsprosess som fant sted under kremeringen (Williams 2001:197, 199).
Dette vil jeg komme tilbake til i diskusjonen.

36

5.2.1 Dyr i det utvalgte materialet (n= 17)
I materialet fra Hedmark har 17 av de 25 gravene dyrebein. Full oversikt over hvilke graver
dette gjelder ligger i vedlegget (vedlegg 2). Kort oppsummert:


14 av gravene inneholder dyrebein blandet med menneskebein.



De tre resterende gravene har kun registrert dyrebein og ikke menneskebein.

Som tabell 5 nedenfor viser er det er tre graver med hest, to graver med bjørneklør, en grav
med storfe, de resterende gravene har ubestemt art. De to gravene med bjørneklør har
registrerte ubestemte arter, det er funnet en hest og en storfe i samme grav. Med alle gravene
med dyrebein som Holck undersøkte ble disse satt til å ha samme brennegrad som menneske.
Det er en grav som skiller seg ut (C24772/ C24767), denne graven er registrert med to numre,
men den første som gravde i haugen var gårdssønnen, deretter ble den gravd ut av en arkeolog
og fikk derfor to registrerings numre. Antagelig er det er snakk om en begravelse ettersom
begge er datert til vikingtid og det ble funnet kun ett brent individ. Det er to dyr i den, den har
registrert ubrent skjelettdeler av hest og okse.
Bjørn

Hest
2

Storfe
3

Ubestemt
1
13

Tabell 5 Antall arter funnet i de utvalgte gravene fra Hedmark.

5.2.2 Bjørneklør
Det er sjelden det er funnet en hel ofret bjørn i graver, det mest vanlige er enten rester etter
bjørnefell eller bjørneklør (Sigvallius 1994:76; Solberg 2003:76). Berit Sigvallius (1994) har
tolket dette som at bjørneklør i graver burde bli sett på som gjenstander og ikke dyreofringer
(Sigvallius 1994:76), men siden opplysningene om bjørneklørne fra Hedmark er dokumentert
under osteologiske funn, vil jeg beholde de i denne delen av analysen.

Bjørneklør er funnet i både brente og ubrente menn og kvinnegraver i hele Skandinavia fra
hele jernalderen, der hovedmengden av disse funnene stammer ifra eldre jernalder, nærmere
bestemt yngre romertid og folkevandringstid (Moe Henriksen 2001:10: Petre 1980: Sigvallius
1994:74- 75). Som nevnt over er det to graver som inneholder bjørneklør i materialet fra
Hedmark. I den ene graven er det funnet en bjørneklo med gjennomboring. Dette stammer i
fra en mannsgrav, der individet var voksen (18- 44 år) og det ble funnet flere dyrebein av
ubestemmelig art. Denne bjørnekloen med gjennomboring er antagelig en amulett. Denne
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tolkningen er basert på andre studier av bjørneklør med gjennomboring (Mansrud 2004b: 9091: 2004c:81: Petrè 1980:8, Hedeager 2004:243). Den andre graven inneholder fem
bjørneklør, der kjønnet på individet ikke er bestemt og det er snakk om et individ som var
eldre voksen (35-64 år). Disse bjørneklørne kan ha blitt sett på som amuletter selv om de ikke
har gjennomboring. Som indikert fra tidligere forskning er bjørneklør og bjørnetenner blitt
brukt som amuletter (Moe Henriksen 2001:12). Selv om det bare er to graver med registrerte
bjørneklør, der den ene graven viser til deponering av flere enn en klo, så viser det at skikken
med å legge bjørneklo i graven var til stede i enkelte tilfeller i vikingtiden.

5.2.3 Hest
Som nevnt over er det tre graver som er artsbestemt til å inneholde hest. Selv om det ikke er
mange av gravene som er artsbestemt, gravgodset kan gi en indikasjon på hvilke arter som er
ofret. Flere av gravene har rester etter hesteutstyr som reimbeslag og bissel, fremstilt i tabell
6. Åtte av gravene har minst ett eller flere bisler, og en grav har seletøybeslag. To av disse
gravene har blitt osteologisk bestemt til å inneholde hest, men hva med de resterende seks
gravene? Fire av disse gravene har ubestemt dyreart, mens to av gravene har funn av bissel
men ikke noe registrert dyrebein. Dette kan bety at det ble ofret hester i disse gravene og at
det er kildekritiske forhold som bevaring eller oppsamling som har skyld i at det ikke er
registrert dyr i de to gravene med bissel. Hesteutstyret uten hesteoffer kan komme av
symbolske meninger. Det har blitt argumentert for at hesteutstyr i graver representerer hesten,
der den ikke er til stede (Oma 2011:93). Dette vil komme opp i diskusjonen.
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Mus.nr

Hesteutstyr

Dyreart

C20314

2 bisler

Ubestemt

C21812

Bissel, seletøybeslag

Hest

C22134

Ubestemt

C22135

Ubestemt

C22136

Ubestemt

C22324

2 bisler

Ubestemt

C22504

2 bisler

Ubestemt

C23149
C24010

Ubestemt
1 bissel

Hest

C2477 2/ C24767

Hest/storfe

C24887

Ubestemt

C25591

Ubestemt

C29310

1 bissel

Ubestemt

C34016

Ubestemt

C34261

Ubestemt

C34466

Ubestemt

C20697d

Bissel

C22027

2 bisler

Tabell 6 Oversikt over hesteutsyr og dyrebein i graver.

5.2.4. Dyr i forhold til menneskets kjønn og alder
Av de 17 gravene med dyr er det fire mannsgraver som har blitt identifisert, der alderen til ett
individ er voksen, to individer er eldre voksen, ett individ ubestemt alder. Av disse igjen er
det en grav som har blitt delvis artsbestemt, det er graven med bjørneklo med gjennomboring
samt ett dyr av ubestemt art. En annen grav har registrert hest og storfe. Det er to mulige
kvinnegraver, der den ene er voksen og den andre er ubestemt, ingen av gravene har blitt
artsbestemt. Sju av gravene er ikke kjønnsbestemt, hvorav tre av disse er aldersbestemt; to
voksne og en eldre voksen. Det er sammenlagt sju av de 17 gravene som er aldersbestemt og
de faller inn under kategoriene voksen og eldre voksen. Dette er fremstilt i tabell 7. Ut i fra
dette er det ikke mulig å si noe om det er et spesielt kjønn som får med seg dyr i gravene.
Iregren (1972) utførte en studie for å se om det var mulig å se en sammenheng mellom
menneskets alder og kjønn sammen med dyr i graven. Iregren kom frem til at det ikke fantes
noe skille mellom kjønn og dyr (Iregren 1972:116).
Sigvallius (1994) utførte en studie der hun på sammenhengen mellom alderskategorier og dyr
i graver. Sigvallius konkluderte med at det var en aldersgruppe som skilte seg ut. Det var
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voksen (18- 44 år), disse hadde et større antall dyr representert i gravene en de andre
alderskategoriene (Sigvallius 1994:83). I materialet fra Hedmark er aldersbestemte med dyr i
graven voksne eller eldre voksne. Men ettersom det kun er representert ett barn og ett yngre
individ i dette materialet, mangler det en representativt materiale fra denne kategorien.
Mus.nr

Kjønn
Mann

Alder
Voksen

Usikkert Usikkert

Dyr
Bjørn +
ubestemt
Hest

Usikkert Voksen

Usikkert

Mann

Eldre
voksen
Usikkert Eldre
voksen
Kun dyr
Usikkert Usikkert

Usikkert

Usikkert Usikkert
Kun dyr
Mann
Usikkert

Usikkert
Hest
Hest + storfe,
ubrent
Usikkert
Usikkert
Usikket

C20314
C21812
C22134
C22135
C22136
C22324
C22504
C23149
C24010
C24772/
C24767
C24773
C24887
C25591

Usikkert Voksen
Kun dyr
Mann?
Eldre
voksen
Kvinne? Voksen

Bjørn +
usikkert
Usikkert
Usikkert

Usikkert

C29310
Usikkert Usikkert

Usikkert

Kvinne? Usikkert

Usikkert

Usikkert Voksen

Usikkert

C34016
C34261
C34466

Vekt
520 gram (dyrebein og
menneskebein)
390 gram (dyrebein og
menneskebein)
180 gram (dyrebein og
menneskebein)
195 gram (dyrebein og
menneskebein)
Usikkert

Brennegrad
0,5

Usikkert
160 (dyrebein og
menneskebein)
30 gram
Usikkert
Usikkert

2,5
3

40 gram
Usikkert
155 gram (dyrebein og
menneskebein)
1075 gram (dyrebein og
menneskebein)
30 gram (dyrebein og
menneskebein)
420 gram (dyrebein og
menneskebein)
125 gram

3
0,5
2,5

V: 1-3
2,5
3
3

4
Usikkert
Usikkert

3,5
3,5
2
3,5

Tabell 7 Oversikt over menneske kjønn og alder, med dyrearter, vektbein og brennegrad.

5.2.5 Skjelettdeler og parteringsmerker, brennegrad og vekt
Sammenlagt er brennegrad på dyrene varierende fra grav til grav, fra variabelt og svakt brent
til moderat, kraftig brent. Ut i fra Holck sine analyser viser det hovedsakelig at de brente
dyrebeinene har den samme brennegraden som menneskene. Dette kan bety at dyrene ble
ofret i forkant av kremasjonen og deretter lagt på bålet med den avdøde. Det kan være et
resultat av at Holck ikke undersøkte dyrene hver for seg fra menneske og at det dermed viser
de samme resultatene, dette ble tatt opp i kapittel 4.5.6.
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Det har sannsynligvis skjedd en utplukking av menneskebein etter brenning, nevnt i
underkapittel 5.1.4. Grunnen til at dette kommer opp igjen her er at fem av gravene er
registrert med hovedsakelig dyrebein. Dette støtter hypotesen om at brente menneskebein ble
fjernet og brukt videre, som blir tatt opp dypere i diskusjonen. Men ble da dyrene brent
sammen med menneskene? Hvordan klarte de å skille mellom menneske og dyrebein etter
brenning da til og med dagens forskere ofte har problemer med det? Dette betyr at enten ble
menneske og dyr brent side om side eller ble de blandet sammen etter brenning. Det kan være
kildekritiske forhold ved at de har blitt blandet ved utgravning og innsamling.
En av teoriene om ofring av dyr i branngraver er at de ble slaktet for å være med den døde
gjennom den rituelle reisen og inn til etterlivet (Williams 2001:198). En annen teori er at
dyrene ofte ble slaktet for festmat for de sørgende. En måte å få en større antagelse om dette
er å lete etter parteringsmerker på skjelettene som er representert i gravene (Williams
2001:198). Det er flere forskere som har tatt for seg skjelettdeler av dyr i branngraver og
tolket dette som rituelle aktiviteter. Parteringsmerker på skjelettene har blant annet blitt tolket
til at dyrene er matrester etter rituelt måltid under begravelsen (Bond 1996:82).
I katalogen til Holck er ingen av de utvalgte gravene som inneholder dyr registrert med
parteringsmerker. Men når man tar i betraktning til de dyrene som er artsbestemt hester og
storfe har disse mest sannsynlig blitt delt opp før brenning. En okse og en hest veier kan bli
store og veier mye opp mot og det er dermed vanskelig å forflytte et helt dyr av disse artene
da det er avlivet.
Som nevnt tidligere i kapittel 4.2.6 er det veldig lite opplysninger om skjelettene. Der
skjelettdeler er nevnt står det lite om type og antall, jeg har dermed ikke valgt å fokusere på
hvilke skjelettdeler som er representert da det er å si umulig å si noe om dette.

5.3 Gjenstander
Det er påvist forskjellige behandlinger av gjenstander, ofte ble gjenstander lagt på bålet
sammen med den avdøde og brent sammen med liket. Men de kunne bli lagt ned i etterkant av
kremasjon. Det er påvist at gjenstander ble intensjonelt knust før de ble lagt ned i graven
(Price 2012:260).
Alle gravene har registrerte gjenstandsfunn, men mengden og kvaliteten på disse funnene
varierer veldig. De gjenstandene som vil bli nevnt her er utvalgte gjenstander som senere i
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diskusjonen kan være med å si noe om de utvalgte handlingssekvensene som fant sted. En
fullstendig liste over hvilke gjenstander som er funnet i hvilken grav ligger som en egen tabell
i vedlegget (vedlegg 3).

5.3.1 Utsatt for ild (graver=9, gjenstander=38)
Det er ni graver med til sammen 38 gjenstander som har spor etter å ha vært varmepåvirket.
Dette betyr at gjenstandene ble lagt på bålet med den døde enten før kremering eller under
kremering. I Unimus står det ikke hvor mye varmepåvirket gjenstandene er og det er dermed
vanskelig å plassere de nærmere i stegene av begravelsesprosessen enn at de ble lagt på bålet
enn gang det fortsatt var varme på det. Det er å anta at mange gjenstander som ble lagt på
bålet ble destruert under brenning eller at de har ikke har blitt bevart i jorden.
Det er for få gjenstander til å komme med en konklusjon om det er en bestemt typekategori
som var vanlig å brenne på bålet med den avdøde og hvilke som ble lagt ned i ettertid, tabell 6
viser antallet av de forskjellige gjenstandene som er varmepåvirket. Det er for få antall graver
som er kjønns og aldersbestemt til å kunne dra en konklusjon om det er noe spesielt kjønn
eller alder som fikk med seg gravgods på bålet.
Gjenstandene som er varmepåvirket kan tolkes som eiendeler til den avdøde og det er dermed
en mulighet for at de ble lagt ned på bålet med den avdøde for å få samme behandling og
destrueres akkurat som eieren. Dette støttes opp av at to av de ni gravene har registrert
gjenstander der alle er varmepåvirket, se tabell 7 I de resterende gravene er noen gjenstander
varmepåvirkning og noen ikke. En rask oppsummering vil dette tyde på at de brente
gjenstandene ikke følger noe generelt mønster med tanke på hvilke typegjenstander som ble
lagt på bålet, men er plukket ut fordi de var betydningsfulle for den personen som ble
gravlagt.
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Sverd

7

Bissel

3

Skjoldbule

5

Krampe

1

Spydspiss

4

Nagle

1

Øks

4

Bryne

1

Pilspiss

4

Fil

1

Kniv

1

Hengesmykke

2

Sigd

1

Kam

1

Tabell 8 Antallet av hver gjenstandtype som er varmepåvirket.

Mus.nr

Kjønn

Alder

Antall brent/ubrent
gjenstander

C19941-2a-b

Usikkert

Usikkert

2/5

C20363a

Mann?

Yngre individ

½

C21812c

Usikkert

Usikkert

2/17

C22504a-m

Usikkert

Usikkert

12/12

C24010a

Usikkert

Usikkert

7/7

C24887a-g

Usikkert

Usikker

7/13

C29310 a-c

Kvinne?

Voksen

3/6

C34261 b-c

Usikkert, mulig
kvinne
Usikkert

Usikkert

2/18

Voksen

½

C34466 a

Tabell 9 Antall brente og ubrente gjenstander

5.3.2 Gjenstander lagt ned i graven uten å brennes (ubrent= 173, svak grad=36)
Det er 173 gjenstander uten dokumentert varmepåvirkning, disse er enten nedlagt etter at bålet
var kaldt eller er det snakk om sekundær deponering, fra 21 graver. Det er 36 gjenstander fra
8 graver som er markert med synlig eller svak grad av glødeskall. Full oversikt over hvilke
gjenstander dette gjelder ligger som eget vedlegg (vedlegg 3).
Det er funnet gjenstander som ubrente sverd, økseblad, skjoldbule, kniv som kan være
personlig utstyr, men ikke brent. Dette kan tyde på at det ikke alltid var nødvendig å brenne
eiendelene. Alle gjenstandene som er funnet i gravene trenger ikke å være eiendeler av den
avdøde, mye var antagelig gravgaver fra de pårørende, kan dette være de ubrente?
43

5.3.3 Intensjonell ødeleggelse av gjenstander (n= 8)
De aller fleste gjenstandene er ødelagte og avbrukket på et vis, men bare noen få er beskrevet
som intensjonelt avbrukket i rapportene. De gjenstandene jeg har valgt ut i denne delen av
analysen er de som er beskrevet som intensjonelt avbrukket og bøyd av utgraverne.
De intensjonelt ødelagte gjenstandene er seks gjenstander som stammer i fra åtte graver, disse
er fremstilt i tabell .Det er interessant å se at alle de gjenstandene som er intensjonelt bøyd er
våpenutstyr: fire sverd og ett spyd. Det er et bilde (figur 10) der et av sverdene som er bøyd
vises (C24887). Det er fem av de syv gjenstandene som er varmepåvirket.
Mus.nr
C22027a

C22504a

C24010a
C24887a

Gjenstand
Sverd: klingen er
sammenbøyet på to
steder
Sverd: klingen kraftig
bøyd og avbrukket på
to steder

Varmepåvirket

Kjønn
Ubestemt

Alder
Ubestemt

Glødeskall

Ubestemt

Ubestemt

Dyrebein

Ubestemt

Dyrebein

Ubestemt

Dyrebein
Dyrebein

Ubestemt
Ubestemt

Mann

Eldre
voksen
Voksen

C25591f

Sverd: sammenbøyet
Sverd: bøyet og
Glødeskall
avbrekt,
Sverd: bøyet,
Glødeskall
Spyd: forbøyet i en 90 Glødeskall
graders vinkel,
Ten: bøyet

C34466a

Sverd: avbrukket

C24887b
C24887c

Glødeskall

Ubestemt

Tabell 10 Oversikt over de intensjonelt ødelagte gjenstandene med hvem som er varmepåvirket, som har
dyrebein i graven og kjønn på menneske.

I disse seks gravene er det kun en grav som er kjønnsvurdert og to graver som er
aldersvurdert: en grav med mulig eldre voksen mann og en grav med ett voksent individ. Det
interessante er at i to av gravene er det kun registrert dyrebein.
I alle disse gravene er det registreringer av flere gjenstander. Der det er representert minst ett
sverd og mange inneholder skjoldbule. Dette kan være med å indikere på at det var krigere
som var begravd. Det er spesielt en grav som skiller seg ut med at den inneholder tre
gjenstander som er bøyet, dette gjelder to sverd og ett spyd. Denne graven er registrert med
kun dyrebein. Hvis man ser på de andre gjenstandene som er funnet i denne graven er det 7 av
de 13 gjenstandene som er varmepåvirket. De andre gjenstandene med glødeskall er også
våpenutstyr: sverd, spyd, øks, skjoldbule. De gjenstandene som ikke er varmepåvirket kan
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listes opp som hverdagsgjenstander: deriblant saks og hammer. Hva slags handlinger som er
forbundet med dette er tatt opp nærmere i diskusjonen.

Figur 10 Sverd og øks fra C24887 (fotograf Istvàn Ràcz, www.unimus.no).

5.3.4 Beholdere (n= 7)
Det er til sammen sju gjenstander fra seks graver som enten er registrert som kar, kjele eller
skål, lagd av jern eller kleber. Det er ikke noe informasjon om de er importerte gjenstander.
Det er heller ikke registrert noe varmepåvirkning på disse beholderne. Det er kun en grav der
beholderne og brente menneskebein er funnet sammen. Fem av gravene har ikke noen
registreringer om hvor de brente beinene ble funnet, en er funnet med bein spredt rundt om i
haugen, der beholderne ble funnet midt i haugen like under overflaten, men det er mulig
denne haugen er tidligere utgravd og gjenstandene og jorden er kastet tilbake. Det er funnet
dyrebein i fem av dissegravene med beholdere. Med den manglende informasjonen om
beinene er det dermed umulig å si noe konkret om beholderne var ment for de brente beina.
Det er 5 av 7 graver der beholderne er funnet enten langt ned i haugen eller på bunnen
sammen med de andre gjenstandene. I den ene graven lå beholderen over de andre
gjenstandene. Det har blitt gjort studier der det har blitt knyttet kjønn til forskjellige kar som
er funnet i graver (Holand 1999:156). Det er umulig å si noe om dette her, da fem av de sju
funnene har usikkert kjønn, mens de to andre er en mann og en muligens kvinne.

45

5.4 Oppsummering
I dette kapittelet har jeg presentert de ulike type elementene jeg har analysert. Det har vært et
omfattende arbeid og kapitelet har gitt mange spennende resultater. Jeg vil nå trekke frem de
elementene som vil bli satt sammen til handlingssekvenser som fant sted under begravelsen
og som vil bli diskutert nærmere i neste kapittel.
Partering av mennesker. Hvorfor noen ble partert kan komme av mange årsaker. For å få en
avgrensning har jeg valgt å fokusere hovedsakelig på partering av den avdøde der rituelle
måltider inngår. Med brennegrad vil jeg ta opp de forskjellige resultatene og forklare hvorfor
jeg tror det har vært profesjonelle eller uprofesjonelle krematører som har utført disse
brenningene. Jeg vil videreføre vekt bein og knusing for å si noe om handlinger som fant sted
etter brenning, der intensjonell fjerning av bein og knusing vil være de jeg ser nærmere på.
Det er mange studier og teorier om offerdyr i graver. Ettersom hesten er det dyret som er
størst representert i gravene fra Hedmark er det dette dyret jeg vil fokusere på. Gjenstandene
jeg vil ta for meg er de som er intensjonelt ødelagt, ubrent og brent. Jeg vil fokusere på
handlinger som forklarer hvorfor disse har blitt ødelagt, blitt brent eller og lagt ned i graven
etter brenning.
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6 Diskusjon: rituelle handlinger under begravelsen
Branngravskikken fra vikingtiden er mangfoldig, det finnes variasjoner både lokalt og
regionalt. Det er flere måter å utføre en brannbegravelse på og dette kommer tydelig frem i
materialet jeg tok for meg. Det var faktisk nødvendig med flere avgrensinger med hvilke
rituelle handlinger som skulle diskuteres i dette kapittelet.
Robert Hertz (1960) har diskutert mellomfasen i brannbegravelser. Hertz poengterer at selve
brenningen ofte verken er den første eller den siste rituelle handlingen som fant sted under en
begravelse (Hertz 1960:42-43). Jeg har identifisert tre faser som viser til ulike steg i
brannbegravelsene der rituelle handlinger fant sted før, under og etter brenning, men før
haugen ble konstruert ferdig. Videre kan dette gi et innblikk i gravskikken som ble praktisert i
Hedmarks området i vikingtiden. Jeg vil derfor i dette kapittelet diskutere utvalgte rituelle
hendelser som kan ha funnet sted under disse brannbegravelsene og sette dette sammen med
det teorietiske rammeverket som ble presentert tidligere (kapittel 3).

6.1 Fase 1: preparering før brenning
Døden har inntruffet og det foregår forberedelser i forkant av brenningen. Det blir tatt et valg
med hvor plasseringen av bålet og graven skal være, den døde blir preparert for sin siste reise
og fraktet til bålet. Ofte ble dyr brent på bålet med den døde. I disse tilfellene ble det i denne
fasen valgt ut hvilke dyr som skulle ofres eller slaktes og transportert til bålet. I enkelte
tilfeller ble utvalgte gjenstander behandlet og destruert i forkant av brenningen, ofte ble andre
gjenstander lagt på bålet og brent med den avdøde.
Handlingene som jeg vil ta opp nærmere i denne fasen er: partering av mennesker.
Gjenstander som er intensjonelt ødelagt, det finnes både brente og ubrente gjenstander som er
intensjonelt ødelagt. Dette betyr at gjenstandene kan ha blitt lagt ned både før og etter
brenning. For å få best mulig oversikt og ikke for mye gjentagelse har jeg valgt å samle disse
under denne fasen. Dyreofringer blir tatt opp i denne fasen ettersom de er registrert sammen
med menneskebein og har den samme brennegraden, som kan indikere at de ble slaktet og
lagt ned sammen med menneske på bålet før brenning.
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6.1.1 Preparering av den avdøde: partering
I den moderne vestlige verdenen er parteringer av menneske en grotesk handling, men mye
tyder på at dette ofte kunne være en vanlig form for behandling i jernalderen. Spesielt i eldre
jernalder er det funnet mange graver med parteringsmerker (Wangen 2009:118, 130-131),
men det er registrert denne typen handlinger fra yngre jernalder. Dette vises i materialet Holck
undersøkte, der 72 registrerte graver fra Norge inneholder menneske eller dyr med
parteringsmerker. Der 56 av disse er datert til eldre jernalder og 16 datert til yngre jernalder
(Holck 1996:128). Holck registrerte 20 individer med parteringsmerker fra Danmark, der alle
er datert til eldre jernalder (Holck 1996:128). Dette antallet av parterte individer viser at det
var ikke alle som fikk denne typen behandling, som nevnt tidligere undersøkte Holck
sammenlagt 1082 individer fra eldre og yngre jernalder (Holck 1996:37). Materialet jeg
analyserte er med på å støtte opp at det kun var kun enkelte som fikk denne typen behandling,
kun 2 av de 23 individene er registrert med parteringsmerker.
Det er viktig å være klar over at individene med registrerte parteringsmerker fra Hedmark
viser kun til selve handlingen partering og ikke til videre handlinger de ble benyttet til. Det
betyr heller ikke at disse individene ble partert for samme formål, det kan ha ligget
forskjellige mål og handlinger bak parteringene.
Det finnes flere rituelle teorier som kan være med å gi en indikasjon på hvorfor partering ble
benyttet. Som nevnt i analysen (kapittel 5.1.3), ble disse to individene brent på lavere varme
enn mesteparten av det andre materialet. Den lave temperaturen kan oppfattes som en
intensjonell handling ment for å steke eller koke den avdøde (Oestigaards 2000). Hvis dette
var tilfellet kan dermed parteringen komme av at de døde ble preparert som et måltid. I
materialet fra Hedmark er det ene individet brent på grad 0-1 (150 ºC - 400 ºC) som nettopp
betyr at beinene er veldig lite brent. Brenning av den avdøde på svak varme har Terje
Østigård (2000) diskutert. Fokuset hans tar utgangspunkt i at den avdøde ble preparert som et
offer til gudene, der den avdøde var måltid ment for gudene (Oestigaard 2000:44). Videre
nevner Østigård at brenning av den avdøde kan bli sett på som en måte å preparere kjøttet, der
den avdøde enten ble stekt eller kokt og partering kan ha inngått som en del av den rituelle
handlingen (Oestigaard 2000:44, 48). Ofring av mennesker er ikke et ukjent fenomen innenfor
vikingtiden, det er funnet en rekke gravfunn der de avdøde har klare tegn på å ha blitt ofret.
Dette kommer til uttrykk gjennom funn der avdøde enten har blitt halssugd, knivstukket, brekt
nakke eller hengt (Price 2012:266). Ofte er disse funnet med hender eller bein eller begge
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deler bunnet fast (Price 2012:266). Eksempler på dette oppstår i skriftlige kilder, deriblant
skildringene til Ibn Fadlan fra Volga. Der beskriver Fadlan en vikingtidsbegravelse der en
trellkvinne blir ofret under rituelle handlinger og plassert i skipet sammen med sin avdøde
mester før skipet blir satt fyr på og sendt ut på havet (Montgomery 2000).
Selv om de avdøde ble preparert som måltid betyr det ikke at det var et måltid ment for
gudene. Som nevnt over er det umulig å vite hvorfor disse individene ble partert og det kan
være mange grunner til hvorfor de fikk denne behandlingen, men det kan ikke utelukkes helt
at disse individene var ment som rituelt måltid for de etterlevende. I mange kulturer er det
vanlig å tilberede den avdøde som et rituelt måltid for utvalgte etterlatte, dette har blant annet
Robert Hertz (1960) studert. I disse studiene argumenterer Hertz med at det kan ha blitt holdt
et helligmåltid av de pårørende der de har konsumert kjøttet av den avdøde. Blant enkelte
folkegrupper er dette et kjent fenomen, for eksempel hos forskjellige folkegrupper i Indonesia
(Hertz 1960:42-44). Det som Hertz viser til er en form for kannibalisme (Hertz 1960:43- 44).
Dette er en skikk for å få knoklene rene og frie for kjøtt, siden det blir sett på som urent. En av
grunnene til at kjøttet blir konsumert og ikke gravd ned er at de tror samfunnet vil bli svakere
hvis kjøttet blir liggende å råtne og dele seg. Ved å konsumere kjøttet vil de som konsumerer
det bli tilegnet kvaliteten som bor i kjøttet og forsterke samfunnet (Hertz 1960:44). Det er
umulig å vite om dette var tilfellet, men hvis konsum av den avdøde var tilfellet med
parteringene fra Hedmark er det logisk å anta at de døde må ha betydd mye for de gjenlevende
og hatt en høy status. Det er ikke logisk at noen ville ha konsumert noen med lav status, noen
som ikke var noe. Hvis dette var tilfellet kan konsum av menneske komme av at de etterlatte
ønsket å få egenskapene og styrken til den avdøde. Den ene graven jeg analyserte er veldig
rikt utstyrt med hele 39 gjenstander (kapittel 5.1.6). Hvilket indikerer at denne personen
hadde høy status og dermed mulighet for at de etterlate ønsket å få egenskapene til denne
personen. Dette kan settes i sammenheng med smiing av våpen fra jernalderen. Studier av
dette har blant annet blitt argumentert for at kull av brente menneskebein ble brukt til sverd
for at sverdet skulle få egenskapene til den avdøde (Gansum og Hansen 2004:355-357).
Kanskje enkelte ganger ble de døde konsumert for at de etterlevende skulle få disse
egenskapene.
En annen måte å tolke partering på er å oppfatte det som en destruksjonsprosess av den døde
kroppen, der liket blir skåret opp og tatt fra hverandre før brenning. Partering kan dermed
være en handling ment kun for dette; målet var å destruere kroppen mest mulig. Dette har
også Vivian Wangen (2009) foreslått. Wangen foreslår at partering kan muligens ha vært en
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form for å destruere kroppen før brenning. Dermed vil partering være en del av en
transformasjonsprosess som kan knyttes sammen med kremasjon og beinknusing. Hvor målet
var en frigjørelsesprosess der sjel og ånd blir separert fra den døde kroppen (Wangen
2009:132- 133). Denne teorien om destruksjon av bein vil bli tatt opp igjen senere i dette
kapittelet.

6.1.2 Dyreofring
Dyrebein i jernalder graver er påvist i flere studier fra Skandinavia og England (Bond 1996;
Iregren 1972; Jennbert 2002; Mansrud 2004b; 2006; Sigvallius 1994; Williams 2001). I
materialet fra Hedmark var det dyrebein i over halvparten av de undersøkte gravene: 17 av 25
gravene (kap. 6.2). Disse funnene er med på å støtte opp at offerdyr var en vanlig komponent i
graver. I England er det gjort mange studier i fra angelsaksiske branngraver, datert ca 500700- tallet etter Kristus (Bond 1996; Williams 2001). Et av disse gravfeltene er Spong Hill i
Norfolk, England. Der er det antagelig rundt 2000 graver, 1500 av disse har godt nok bevart
materiale til å kunne bli analysert. I disse gravene er det funnet dyrebein i hele 43 % av
gravene (Bond 1996:78).
Det finnes et mangfold av variasjoner på hvordan dyrene har blitt behandlet og gravlagt med
den avdøde. Den store representasjonen av dyr i graver er med på å vise at dyr hadde en
betydningsfull rolle i ritualer under begravelser (Bond 1996; Jennbert 2002:202; Mansrud
2004b:82-83: Mansrud 2006:133, 135). Det finnes forekomst av både hele og deler av dyr i
graver, som er både brente og ubrente av både domestiserte og ville dyr (Jennbert 2002:109;
Mansrud 2006:142). Hovedsakelig opptrer domestiserte dyr i graver fra yngre jernalder. Dette
kommer frem i materialet fra Hedmark, der noe av det som var mulig å artsbestemme er tre
hester og en storfe (kapittel 5.2). I andre utgravninger har det kommet frem at domestiserte
dyr dominerer. Elisabeth Iregren (1972) analyserte dyrearter i branngraver fra gravfelt i
Vårberg, Sverige. Undersøkelsene viste et stort innslag av hund (n=11) og kløvdyr (sau/geit,
n=5). Det forekom noen andre domestiserte arter som hest, gris, katt, tamhøns, tamgås og
noen innslag av ville dyr som ekorn og bjørneklør (Iregren 1972:83, 85).
Jeg vil nå diskutere ulike tolkninger som tar for seg hvorfor dyr ble gravlagt sammen med
mennesker. Det jeg vil fokusere på er dyr som rituelle måltider og hesten sin rolle innenfor
død og begravelse.
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6.1.2.1 Rituelle måltider
Dyrebein i graver har tradisjonelt blitt tolket som enten matrester etter måltid fra pårørende, til
gudene eller som mat til den avdøde på reisen til dødsriket (Williams 2001:198). Dette kan
stemme, men det har forekommet andre perspektiver på hvorfor dyr finnes i graver. Ett av
disse perspektivene er at dyrene kan ha blitt slaktet for å få den samme behandlingen og følge
den avdøde i etterlivet (Williams 2001:198).
I materialet fra Hedmark er alle dyrene brent og registrert med samme brennegrad som
menneske som kan indikere på at de ble lagt ned og brent med den avdøde, med unntak av en
grav med to registreringer av en ubrent hest og okse samt, dette ble nærmere beskrevet i
analysen (kapittel 5.2.1). Ingen av dyrene fra min analyse har registrerte slaktemerker, det er
heller ikke registrert hvilke kroppsdeler som var tilstede (kapittel 5.2.5). Dermed kan man
umulig anta noe nærmere enn at disse dyrene ble brukt til rituelle handlinger under
begravelsen, hvor måltid kan ha vært en av ritualene som ble utført. Selv om dyrene ble
slaktet til måltid betyr ikke dette at det var mat til de pårørende, dyrene kan ha blitt ofret som
mat til den avdøde eller til gudene. Dette ble nevnt i partering av menneske, der menneske
kan ha blitt konsumert. Den samme antagelsen kan dras på måltid der dyr er konsumert. Det
er muligheter for at dyrene ble ofret og konsumert fordi kjøttet ga egenskaper og styrke til de
som konsumerte dette. I det førkristne samfunnet ble dyr sett på som hellige, de var på lik
linje som med menneske og hadde antageligvis en spesiell rolle i det norrøne samfunnet
(Jennbert 2002:105; Wangen 2009:132; Williams 2001:198- 199).

6.1.2.2 Hest
Hesten sin store betydning både i livet og i etterlivet kan støttes opp av materialet fra
Hedmark. Som nevnt over er det tre hester som har blitt artsbestemt, der to er brent og en er
ubrent. Det er 14 ubestemte arter fra 14 graver, det er umulig å vite, men det er en mulighet
for at disse er hest. Det er åtte graver som har hesteutstyr i seg.
Hesten kan bli tolket som en medhjelper med overgangsritualer som fant sted under disse
brannbegravelsene. Dette er ikke noe nytt, hest og død er ofte assosiert sammen (Oma
2004:44). Ved denne typen overgangsritualer menes det med at hesten ble benyttet som et
transportmiddel av den avdøde til etterverdenen (Oma 2004:44; Turner 1999: 131- 134).
Denne representasjonen av hest i graver som er vist i min analyse kan tolkes som et mulig
resultat av denne type overgangsrituale som fant sted under begravelsene. Der hesten kan ha
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blitt ofret som en medhjelper og følgesvenn til den avdøde eller som ett offer til gudene og
ikke bare til mat under begravelsen. Den store forekomsten av hester i de utvalgte gravene er
med på å indikere at den hadde en større rolle en som rituelle måltider under begravelsene.
Denne teorien er blant annet basert ut i fra Bond (1996) sine studier av brent hesteskjelett fra
gravfeltene Spong Hill og Sancion I, England. Der registrerte Bond at det er som oftest
slaktemerker på sau og gris, mens det er få hester som har disse kuttemerkene (Bond
1996:82). Bond foreslo at hestene med kuttemerker kan ha blitt kuttet opp for å bli enklere
flyttet på bålet (Bond 1996:82). Denne teorien er støttet opp av andre forskere, deriblant av
Kristin Oma (2001), som har argumentert at hesten var en stor og en sentra del av ritualer som
ble utført i sammenheng med døden. Denne teorien baserte Oma ut i fra blant annet den
hyppige forekomsten av hesteoffer både i myrer, hus, i nærheten av hus og i graver gjennom
hele jernalderen (Oma 2001:38- 41).
Hesten forekommer i mange materielle kontekster fra hele jernalderen. For eksempel Oseberg
graven inneholder et mangfold av gjenstander der hesten er representert. Noen eksempler er
hestemotiv på bildevevene, fire sleder og en vogn, og ikke minst er det identifisert 15 ofrete
hester i graven (Ingstad 1992: 183; Oma 2011:87-89). Hesten opptrer i andre kontekster enn
kun graver, eksempelvis avbildet på Gotlandke runer. Det er vanlig at hesten ble brukt som
offer i myrer og vann eller i hus. Litterære kilder beskriver hesten hyppig (Oma 2001:41;
Oma 2004:69; Oma 2011:60, 87). Eksempler på litterære kilder er Edda, der hesten blant
annet har blitt beskrevet som et transportmiddel til å komme seg til dødsriket. Et eksempel er
vers to i Balders Draumar, der Odin saler på Sleipner for å kunne dra til dødsriket, Nivlheim
(Oma 2001:44; Mortensen- Egnung og Eggen 2002:102 ).
Som nevnt over er det noen av gravene fra Hedmark som har registrert hesteutstyr, men ikke
hest. Dette er ikke uvanlig da det kommer til graver fra jernalderen (Oma 2011:73). Hesten
hadde en stor betydning i jernalderen, kan man tolke hesteutstyret til å inneholde en lignende
betydning? Muligens hesteutstyret erstattet hesten ved de begravelsene der det ikke var mulig
å ofre en hest. Selv om hester er assosiert med død og kosmologi var de også et
arbeidsredskap og ett transportmiddel i denne verdenen. Kanskje hesteutstyr i graver uten hest
er et resultat av at familien til den døde ikke hadde råd til å ofre en hest eller at de ikke hadde
råd til noen hest i det hele tatt. Lignende antagelser har Oma (2011) foreslått der hun tar
utgangspunkt i at hesteutstyret kan representere en erstatning for hesten (Oma 2011:93).
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Dette er bare en liten del av materialet der hesten er representert og bare det lille som er nevnt
her er med å viser til at hesten hadde en stor rolle i jernalderen, der hesten ble sett på som mer
en føde og arbeidskraftet, men som symbol til død, reise og grenseoverskridelse fra en
dimensjon til en annen (Oma 2004:74-75).

6.1.3 Intensjonelt ødelagte gjenstander
I gravene fra Hedmark er det til sammen åtte gjenstander som har blitt intensjonelt ødelagt,
der alle går under kategorien våpenutstyr i form av sverd eller spyd: fem av disse
gjenstandene har registrert varmepåvirkning, de resterende tre har ikke dette registrert og kan
ha blitt lagt på bålet i etterkant av brenningen (kapittel 5.3.1). Alle disse gjenstandene er
registrert med at de enten er kraftig bøyd eller brekt av. Dette viser til at de ble ødelagt før de
ble plassert på bålet og at det enkelte ganger ble gjort et valg der utvalgte gjenstander ble
intensjonelt ødelagt og destruert akkurat som dens avdøde eier. Dette har også Neil Price
(Price 2012:260) og Julie Lund (2013:49- 50) foreslått. Det er i mange branngraver fra
vikingtiden registrert sverd som har blitt intensjonelt ødelagt eller bøyd og deretter blitt
plassert på bålet med den avdøde (Lund 2013:49-50). En annen mulighet for å se dette er hvis
sverdene er smidd med menneskebein, dette ble nevnt tidligere i dette kapittelet. Hvis dette
var tilfellet kan sverdene ha blitt destruert fordi man ønsket å ødelegge kraften de hadde, dette
er noe av det Østigård (2007:59) har foreslått. Videre har Østigård tatt opp at destruksjon av
våpen på denne måten kun har blitt funnet i branngraver og at disse rituelle handlingene hører
dermed utelukkende til branngravskikken (Østigård 2007:59).

6.1.4 Oppsummering fase 1
I denne fasen har jeg tatt for meg handlinger som fant sted før brenning, der jeg har inkludert
ofring av dyr. De rituelle handlingene jeg har diskutert er partering av menneske. Det jeg kom
frem til er at det ble utført rituelle handlinger som inkluderte partering. Men det er umulig å si
noe nærmere om hvorfor dette var tilfellet, med unntak at dette antagelig var rituelle
handlinger som måtte gjennomføres for disse individene. Jeg har tatt for meg ofring av dyr
der hesten har vært utgangspunktet. Det jeg har fokusert på er hesten og overgangsritualer.
Dette er fordi ingen av hestene i materialet fra Hedmark er registrert med parteringsmerker.
Det er dermed mulig at disse hestene ble ofret for andre formål, der overgangsritualer var
målet med ofringen. Dette er bygget opp av at mange av gravene fra Hedmark inneholder kun
hesteutstyr. Det er mulig at dette utstyret representerte hesten og ble benyttet til disse
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overgangsritualene der det ikke var tilgang på en hest. Men det var nødvendig for å fullføre
overgangsritualene og hesteutstyr ble brukt som symboler på hest i stedet. I gravene fra
Hedmark er det flere våpengjenstander som har blitt intensjonelt ødelagt før brenning eller før
de har blitt lagt ned i graven. Dette kan tyde på at det var våpen til den avdøde som fikk
samme behandling som den døde; de ble destruert. Det holdt ikke med kun å brenne disse
gjenstandene, de måtte ødelegges på forhånd av brenningen og begravelsen.

6.2 Fase 2: bålet brenner
Bålet har blitt tent og transformasjonen fra en fysisk kropp og sosial levende individ til sosial
død og en destruksjon av den fysiske kroppen har begynt. Krematørene jobber i denne fasen
med å holde bålet brennende og opprettholde riktig temperatur kremeringen kan bli
gjennomført. I denne fasen vil jeg diskutere kompetansen til de som utførte kremasjonen.

6.2.2 Hvor stor kompetanse hadde krematørene?
Det er umulig å si med sikkerhet hvem som utførte kremasjonene, om det var lekmenn,
profesjonelle krematører, presteskap, mestersmed eller andre. Det som er mulig er å få en
indikasjon på hvor stor kompetanse krematøren hadde. Dette er mulig å oppnå ved å benytte
brennegraden av det brente beinmaterialet. I analysen jeg utførte, under brennegrad (kapittel
5.1.3) ble det vist at en stor mengde av beina er brent på høye temperatur; 75 % er brent på
grad 2,5 til 4,ca 800- 1300 ºC. Moderne brenninger har en start temperaturen på 700 ºC,
deretter går den opp til 800 ºC, der den holder seg i to timer, enten med manuell eller
automatisk lufttilførsel (Ottersen 2006:46,48). Dette viser at materialet jeg tok for meg har
brent på mye høyere temperaturer enn det som er vanlig i dag. Krematørene som utførte disse
brenningene må derfor ha hatt store kunnskaper om kremering. Total kremering av større ting
som hest, storfe og mennesker krever gode praksiskunnskaper, både til å konstruere riktig
type og stort nok bål, kunnskap om klima forhold, oksygentilførsel og om hvilke vedtyper
som brenner best (Sigvallius 1994:15-17). Ved dårlig konstruksjon vil bålet brenne ujevnt og
det blir vanskelig å holde en jevn temperatur over lengre tid som fører til at liket lett forkulles
i stedet for å brennes opp (Sigvallius 1994:15-17). Kremering er bygget opp av to typer
kunnskap, den teoretiske og den praktiske kunnskapen om kremering (Østigård 2007:13).
Selv om man blir fortalt i teorien om hvordan en kremasjon skal gjennomføres må store
praktiske kunnskaper og erfaring til for å kunne gjennomføre dette på en bra måte (Østigård
2007:13). Dette er med å på å støtter opp min antagelse om at store deler av materialet fra
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Hedmark har blitt brent av noen med rike kunnskaper om dette emnet. Hvis dårlig
bålkonstruksjon var tilfellet ville ikke mye av dette materialet hatt den høye brennegraden
Brenning ved høy temperatur er noe av det mest karakteristiske fra branngraver i jernalderen.
Det gjelder ikke bare materialet fra Hedmark, ellers i landet er det påvist mange branngraver
fra jernalderen hvor temperaturen har ligget på rundt brennegrad 3 og 4 (900- 1300 ºC). For
eksempel har enkelte branngraver fra gravfeltet Holøs i Rakkestad hatt en brennegrad på 3,74
grader (900- 1300 ºC) på det høyeste (Østigård 2007:33).
Som nevnt over hvis man ikke vet hvordan man konstruerer et kremasjonsbål brenner det
ujevnt. Dette kan være med å forklare hvorfor en liten andel av materialet fra Hedmark er
brent på variabel og lav varme, men det kan ha vært en større religiøs handling bak disse
brenningene. Dette er viktig å være klar over fordi den lave temperaturen kan ha vært
intensjonell og kan dermed si noe om rituelle hendelser som fant sted da bålet brant. Østigård
(2000) har foreslått at lave temperaturer på bålet kan ha vært intensjonelt for å koke eller
steke de døde som et rituelt måltid til gudene (Oestigaard 2000:41, 47). Dette ble diskutert
over og vil dermed ikke bli gått dypt innpå her. Det som vil bli nevnt er at den lavere
temperaturen på disse brenningene kan ha vært intensjonelle. Hvis dette er tilfellet må det her
ha krevd kunnskaper til å kunne holde akkurat lav nok temperatur til at de blir kokt eller stekt.
I materialet jeg tok for meg er det en grav som kan indikere på at det ikke var profesjonelle
utøvere (kapittel 5.1.3). Det er graven med variabelt brent, som nevnt over ved ujevn brenning
blir liket verken kokt, stekt eller brent den blir forkullet. Sammenlagt viser mesteparten av
kremeringene i Hedmark at de må ha hatt krematører med store kunnskaper for å kunne få til
alle disse brenningene.

6.2.3 Oppsummering fase 2
I denne fasen har jeg tatt for meg rituelle handlinger som fant sted under brenning. Det jeg
har diskutert er kompetansen krematørene som utførte kremeringene i de utvalgte gravene fra
Hedmark har hatt. Med unntak av en grav som er brent på variabelt, indikerer dette materialet
at det har vært mennesker med gode kunnskaper om kremering som har utført disse
kremeringene. Dette kommer både av den lave og høye temperaturen disse gravene har hatt.
Jeg har valgt å anta at disse brennegradene var intensjonelle og det krever dermed kunnskap
og erfaring for å opprettholde disse temperaturene oppe.

55

6.3 Fase 3: bålet er nedbrent
Bålet har brent ned og rituelle handlinger som må fullføres etter brenning starter. En ny
transformasjonsprosess begynner med de brente beina, der noen blir plukket ut til videre bruk,
noen blir knust og noen blir valgt ut til å være i graven. Gjenstander som har blitt valgt ut til å
ikke bli brent blir lagt ned i graven. I enkelte tilfeller kan det bli konstruert et rom i graven for
bein eller gjenstander, eller begge deler. Det kan være rituelle handlinger som tar for seg
ofring av dyr som har blitt valgt ut til å følge den døde, men som ikke skal brennes. Tilslutt
blir haugen ferdig konstruert og begravelsen er over. De rituelle handlingene jeg vil gå inn på
i denne fasen er ubrente gjenstander og brente gjenstander. Jeg har valgt å ha disse under
samme fase for å unngå for mye repetisjon. Jeg vil ta for meg intensjonell utplukking og
knusing av bein. Tilslutt vil jeg diskutere hvorfor brannbegravelse ble valgt.

6.3.1 Gjenstander som er brent og ubrent
I analysen jeg utførte viser resultatet at det til sammen er 173 gjenstander fra 20 graver som er
dokumentert uten varmepåvirkning (kapittel 5.3.2). Gjenstandene med varmepåvrikning
stammer i fra ni graver med til sammen 38 gjenstander (5.3.1). Det er ikke noe spesiell type
kategori som dominerer, det er et mangfold av forskjellige varianter. Det er en stor forskjell i
antall gjenstander som er representert i hver grav. Enkelte graver har bare ett par gjenstander,
mens andre har over 20 gjenstander. Dette er ikke uvanlig, andre gravfunn fra vikingtiden
viser til at det eksisterte et stort omfang av forskjellige mengde og type gjenstander (Price
2012:260; Solberg 2003:223). Tradisjonell tolkning har tatt utgangspunkt i å inndele disse
gjenstandene inn i kategorier som tilhører typiske menn og kvinne gjenstander. Der
kvinnegravene ofte har gjenstander i form av ulike typer draktutstyr som ovale spenner,
hengesmykker, perler og armringer, men også redskapsutstyr som kjøkkenredskaper og
enkelte jordbruksredskaper (Solberg 2003:223; Stylegar 2010:71-72). I mannsgravene er det
hovedsakelig våpen som dominerer, det kan være et våpen til flere, men også
jordbruksredskaper, smed og snekkerredskaper (Solberg 2003:223; Stylegar 2010:71-72).
Problemer med å kjønnskategorisere gjenstander ble nevnt (kapittel 4.2.2). Den store
forekomsten av antall og type gjenstander i vikingtid er en stor forskjell i fra mange av
gravene som er datert til eldre jernalder. Et eksempel er fra førromersk jernalder var det
vanlig med lite og ensartet innhold av gjenstander, disse enkelte kategorier av gjenstander har
blitt tolket som gjenstandene skulle følge den døde på bålet og inn i etterverdenen (Wangen
2009:130). En annen tradisjonell tolkning av gjenstander i graver har vært å oppfatte disse
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som arbeidsredskaper til den døde, der gjenstandene benyttet til å reflektere den dødes liv
(Dommasnes 1979:97). Et annet utgangspunkt er å assosiere antall og type gjenstander med
sosialstatus den døde hadde i samfunnet (Dommasnes 1979:97, 104-106). Det er fullt mulig
dette stemmer, men ettersom det er gravskikk jeg skal fokusere på vil jeg her fortsette med
hvordan gjenstander kan ha blitt brukt til rituelle handlinger under begravelsen.
En av Turner (1999) sinte teorier går ut på formidling av sacra. Dette er en rituell handling
som tar for seg formidling av hemmelig kunnskap, der gjenstander blir brukt som et
hjelpemiddel til å formidle denne kunnskapen. Sacra blir inndelt i tre rituelle handlinger, det
som vises, det som gjøres og det som sier (Turner 1999:129, 138-139). Kan disse brente og
ubrente gjenstandene fra Hedmark ha blitt brukt til lignende ritualer? Gjenstander har
antagelig hatt en større symbolsk mening enn den faktiske penge verdien de har (Holand
1999:150:Wangen 2009:130). Dette kommer til uttrykk med gjenstandene fra Hedmark, de
fleste av disse gjenstandene er forskjellige typer hverdagsgjenstander eller våpenutstyr. Det er
ingen registreringer om at noen av disse var importert eller at de er laget av gull, sølv eller
annen form for dyre prestisjegjenstander. Men ettersom disse gjenstandene har blitt utsatt for
forskjellig form for behandling som intensjonell ødeleggelse, en del brent og mange ubrent.
Kan man anta at mange av disse gjenstandene ble brukt til rituelle handlinger under
begravelsene. Akkurat hva disse rituelle handlingene var er vanskelig å anta, men muligens
ble de brukt til å formidle sacra, eller at gjenstandene ble brukt til å kommunisere med
gudeverden (Hedeager 1992:93- 94).
Utvalgte brente gjenstander er en vanlig opptreden blant branngraver fra vikingtid (Price
2012: 260). Gjenstander som er brent mens andre ikke er det viser til et valg som er tatt av de
etterlatte. Der de har bestemt hvilke gjenstander som skulle bli plassert på bålet og hvilke som
skulle plasseres i graven i etterkant av brenningen. I gravene fra Hedmark er det kun to graver
der alt av gravgods er brent. I de resterende gravene er noe av gravgodset brent og resten
ubrent. En mulighet er å tolke dette brente gravgodset som personlige eiendeler til den
avdøde. Disse gjenstandene kan ha blitt valgt til å inngå i overgangsritualer, der de måtte
gjennomgå den samme transformasjonsprosessen som den avdøde. Antagelig har disse
gjenstandene hatt en stor sentimental verdi for den avdøde ettersom de ble valgt ut for å få den
samme behandlingen som eieren. Det er flere som har spekulert om at utvalgte gjenstander ble
brent for å få den samme behandlingen som den døde (Lund 2013:49), der disse gjenstandene
kan ha vært personlig utstyr (Wangen 2009:128).
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Hva med de ubrente gjenstandene, hvorfor ble de lagt i graven uten å brennes? En måte å
tolke dette på er at alle gjenstandene som er funnet i gravene trenger ikke å være eiendeler av
den avdøde, mye kan ha vært gravgaver fra de pårørende, kan dette være de ubrente? Wangen
(2009) har foreslått at gjenstander som ikke kan klassifiseres som personlig utstyr muligens
kan være gravgaver (Wangen 2009:129). Det eneste som er mulig å si om når de ubrente
gjenstandene ble plassert i graven er en gang etter brenning og da bålet var nedkjølt, hvor lang
tid etter er det umulig å si noe om.

Gjenstandene fra Hedmark viser til at det ikke var nødvendig å brenne alle gjenstander som
ble valgt ut til å være i graven. En annen mulighet er å ta utgangspunkt i gravleggingene med
brente og ubrente gjenstander som begravelsesritualer der selve gjenstandene hadde ulike mål
og meninger (Kaliff 1997:23). Ved å ta dette et sted videre kan brente gjenstander ikke bare
tolkes som personlige gjenstander, men at de hadde flere oppgaver som innebar et mål om å
følge den døde til full destruksjon. Dette har også Wangen (2009) foreslått, der hun videre tar
opp at hvis dette er tilfellet kan ubrente gjenstander bli oppfattet som gjenstander som skulle
følge den døde i graven (Wangen 2009:130). Ved å ta utgangspunkt i å oppfatte representerte
gjenstander som bruksmidler til rituelle handlinger, kan gjenstandene bli oppfattet som
symboler om død (Wangen 2009:130). Williams (2015) har tatt for seg lignende tolkninger,
der han foreslår at enkelte gjenstander ble laget spesielt for rituelle handlinger under
begravelser (Williams 2009:198- 200).

6.3.2 Utplukking av bein
Her vil det bli fokusert på andre aspekter enn kildekritiske forhold som tar utgangspunkt i
intensjonell fjerning av beinene. Det store fraværet av bein i graver viser til at mye av disse
beinene er tatt intensjonelt ut av graven, kildekritiske forhold alene kan ikke forklare den lave
representasjonen, dette ble tatt opp i kapittel 4. Denne lave representasjonen av bein er en av
de tingene som karakteriserer branngraver fra jernalderen, dette gjelder både fra eldre og
yngre jernalder (Kaliff 1997:90).

I materialet fra Hedmark er det funnet beinmengde mellom fem gram på det minste til 1075
gram på det største (kapittel 5.1.4). Dette er graver med og uten dyrebein og det viser til at det
mangler store beinmengder. Det ble tatt opp i kapittel (kapittel 4.2.5), at etter brenning er
vekten gjennomsnittlig på 3375 gram for menn og 2626 gram for kvinner (Holck 1996:47).
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De fleste brannbegravelsene fra vikingtid foregikk in-situ (Price:259). I materialet jeg tok for
meg er det åtte graver som er satt til å stamme i fra in-situ brenninger (kapittel 5.1.7). En del
av disse gravene er noen av de med minst representert beinmengde (5- 180 gram). Disse lave
beinrepresentasjonene viser til at bein må ha blitt intensjonelt fjernet, dette kommer frem i
graven med mest registrert bein og det kommer godt frem i in-situ brenningene.
Den intensjonelle fjerningen viser til at det ble utøvd rituelle handlinger under begravelsen.
Der det ble tatt et valg om å plukke ut bein og bare en liten representativ del ble liggende
igjen i graven. Det er dermed en stor grunn til å anta at de brente beina ble brukt til andre
formål. Kanskje det var hele grunnen til at et individ ble brent, for å få tilgang til beinene og
bruke disse i andre sammenhenger enn kun å være representert i en grav. Dette kan støttes opp
av synspunktene til Østigård (2007) som har argumentert med at hvis brannbegravelse kun var
et begravelsesritual burde man finne hele individet igjen i graven og ikke bare deler av det
(Østigård 2007:39, 53). Hertz (1960) har poengtert at det i mange før - industrielle samfunn
ikke fantes noe stort skille mellom levende og død. Det fantes en mellomfase i en begravelse,
denne mellomfasen kan være representert ved å vare over flere stadier over en lengre periode
(Bloch 1988:11-12; Hertz 1960:81-84). Dette skillet fants heller ikke i vikingtidssamfunnet.
De døde var inkorporert i de levendes verden, dette kommer tilsyne i branngravskikken der
store mengder av de brente menneskebeina ble utplukket og brukt til andre formål enn selve
gravleggingen.

Det finnes mange teorier om hva beinene ble brukt til. Som vist over med materialet fra
Hedmark er det lite vekt i gravene. Hvis disse beinene ble benyttet til andre formål kan dette
indikere på at de som ble brent hadde en høy eller spesiell rolle i samfunnet. De etterlevende
ønsket å ha med seg den døde ved å ta med seg noen av de brente beina. Dette indikerer
dermed med at brente menneskebein hadde en stor rolle og betydning for de etterlevende.
Antagelig har de trodd at de brente beina har inneholdt en form for kraft, dette har også
Østgård konkludert med (Østigård 2007:55-56). Anders Kaliff (1997) har nevnt at det har
vært en betydningsfull rolle å plassere den avdødes bein andre steder enn kun i graven. Det
kan være på gården, huset, åkeren og i vannet (Kaliff 1997:92).
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6.3.3 Knusing
Moderne kremasjoner knuser bein etter brenning, dette er fordi bein er uorganisk materiale og
brenner dermed ikke opp (Ottesen 2006:46). Intensjonell knusing før endelig deponering er en
handling som ofte går igjen da det gjelder branngraver fra jernalderen (Sigvallius 1994:29;
Wangen 2009:70).
I materialet jeg tok for meg konkluderte jeg med at mye av materiale antagelig er intensjonelt
knust (kapittel 5.1.5). Knusing er en behandling av den døde etter brenning der målet har vært
fullstendig destruksjon av den avdøde, der både det bløte og kompakte vevet måtte destrueres.
Hvorfor disse handlingene ble utført kan settes sammen med Hertz (1960) sine studier om
mellomfasen i brannbegravelser. Hertz argumenterer med at brenning av den avdøde sjelden
er den siste rituelle handlingen i en begravelse. Det er ofte rituelle handlinger i etterkant av
brenningen som tar for seg asken og beinene (Hertz 1960:42-43). Hertz poengterer at dette er
en mellomfase der den døde blir transformert til en ny karakter. Knusing er nødvendige
handlinger for å frigjøre den dødes sjel (Hertz 1960:42-43). Ut i fra dette synspunktet kan
knusing av materialet fra Hedmark bli tolket som nødvendige rituelle handlinger som måtte
gjennomføres for å slippe den avdødes styrke og sjel helt fri. Dette har også Wangen (2009)
tatt opp, men hun kommer med et godt motargument. Ved at denne hypotesen er vanskelig å
benytte spesielt i yngre jernalder der et er veldig stor forekomst av ubrente graver (Wangen
2009:133). Muligens det fantes mer enn en måte å frigjøre sjel og styrke på og knusing av
bein var en måte, mens det fantes andre ritualer som utførte det samme med ubrente
individer?

6.3.4 Oppsummering fase 3
I denne fasen har jeg fremstilt flere rituelle handlinger etter brenning, basert på materialet fra
Hedmark. Når man tar i betraktning med alt arbeidet som ligger bakenfor kremering av den
døde, med knusing og utplukking av bein. Er det mulig å anta at gjenstandene hadde en større
symbolisk funksjon i gravlegging en å bare være personlig gjenstander eller gravgaver
ettersom mange av dem har gjennomgått lignende behandling som den avdøde. Alle gravene
fra Hedmark inneholder en eller annen form for gjenstander, dette viser til at gjenstander var
en vanlig komponent i begravelser. Sammenlagt har gjenstandene blitt utsatt for forskjellig
typer behandling, noen ødelagte, noen brente og andre ubrente. Dette er med på å vise til
forskjellige valgt av etterlatte til hvilke gjenstander som skulle brukes til forskjellige rituelle
handlinger under begravelsen. Alle gravene fra Hedmark har knust og utplukking av bein.
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Dette viser til rituelle handlinger som sannsynligvis måtte gjennomføres for å fullføre
begravelsene. Dette er basert på at knusing og utplukking er kjennetegn blant mange
branngraver fra jernalderen. Hvorfor disse handlingene måtte gjennomføres, kan sees på
bakgrunn av dødetro.

6.4 Hvorfor brenning?
Det ble nevnt over at det er mange registreringer av både brente og ubrente graver i
vikingtiden. Hvorfor ble noen brent mens andre ikke? Hvis man tar for seg den tekniske og
tidsmessige utførelsen er det enklere å gravlegge noen i jorda enn å konstruere et bål og
gjennomføre brenning og deretter opprette en grav. Knusing av bein i etterkant, krever tid.
Det ligger dermed mye arbeid innenfor utførelsen av en kremasjon. Det er dermed å anta at
det må ligge en større ide og tro bakenfor utførelsen av denne begravelsesmåten.
De rituelle handlingene som er vist i denne diskusjonen kan tolkes som overgangsriter. Turner
hevder at overgangsriter er noe som alle samfunn har, men de er tydeligst i små, stabile og
sykliske samfunn der samfunnsendringer som døden er nært tilknyttet til ritualer som må
repeteres. Dette er overgangsriter som utgjør en tilstand til en annen (Turner 1999:131). I
denne overgangsfasen, kalt den liminalefasen har den avdøde en tosidig karakter ved å verken
være levende eller død (Turner 1999:134). Kremasjon en destruktiv transformasjonsprosess,
brenningen forandrer den døde kroppen om til bein og aske. Den døde går fra en tilstand til å
være en levende, til å ha en jordlig kropp til en annen eksistens der den dødes kropp opphører,
blir ødelagt. Hertz (1960) poengterer at brenningen av den avdøde ikke er ment kun for å
ødelegge kroppen. Det ligger intensjonelle meninger bak denne begravelsesformen som tar
for seg å gjenskape og lage mulighet for et nytt liv. Dessuten bruken av ild til å destruere
kroppen sparer de etterlevende for sorg og fare som er involvert i å transformere kroppen,
eller den er med på å forkorte tiden med å ødelegge den døde kroppen. Noe som ville ha tatt
mye lengre tid med naturens gang av forråtnelse av liket (Hertz 1960:43). I vikingtiden ble
ikke døden sett på som endepunktet, døden og begravelsen var i stedet en overgang til en ny
dimensjon (Steinsland 1997:98). Brenning er en form for destruksjon kanskje de som ble
tilegna brannbegravelse, var disse ritualene ment for å hindre at den døde ble igjen i graven.
Der målet var å ødelegge den avdøde fullstendig for å transformere den døde til en ny
livsform (Kaliff 1997:79).
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Det finnes mange variasjoner på hvordan en brannbegravelse kan bli utført. Det finnes mange
ulike spor etter rituelle handlinger og det har blitt foreslått at alle disse variasjonene skyldes
ulike sjelsforestillinger har vært et viktig utgangspunkt (Kaliff 1997:23). Dette kan bety at det
finnes mange forskjellige måter å utføre ritualer på men bestemte mål i forkant av begravelsen
gjør at dette er overgangsritualer som må utføres etter bestemte regler og mønster (Humphrey
og Laidlaw 1994: 3, 64, 88-89).

6.5 De rituelle handlingene
I dette kapittelet har jeg diskutert rituelle handlinger som fant sted under begravelsene. Jeg
inndelte disse inn i faser som tok for seg rituelle handlinger før, under og etter brenning. For å
få en bedre forståelse og oversikt over hvilke handlinger har jeg nedenfor presentert en figur
der disse handlingene er oppsatt. Dette er for å få et visuelt og helhetlig bilde av mine tre faser
og handlinger som kan ha funnet sted i dem. Jeg har tatt utgangspunkt i Howard Williams sin
oversiktstabell over handlingssekvenser under en brannbegravelse (Williams 2001:196). Jeg
har ut i fra dette laget en lignende figur (figur 11) med eksempler på hvordan
handlingssekvenser kan ha oppstått under brannbegravelser fra Hedmarks område i
vikingtiden.
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Figur 11 Forslag til rituelle hendelser under begravelsene. Handlingene er basert på resultatet i analysen.
Oransje, grønn og blå er handlinger som har spor i det arkeologiske materialet. Hvit er handlinger som er
funnet sted, uten materielle spor igjen.
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7 Konklusjon
I min problemstilling tok jeg opp at målet med denne avhandlingen var å analysere et utvalg
av branngravmateriale for å finne ende-spor etter rituelle handlinger. For å rekonstruere disse
rituelle handlingene for å finne ut gangen i begravelsen.

Gravmaterialet jeg analyserte tok for seg tre hovedkategorier: menneskebein, dyrebein og
gjenstander. Jeg delte disse rituelle handlingene inn i tre faser som tok for seg handlinger før,
under og etter at bålet var nedbrent. Resultatet av disse handlingssekvensene viser til til
forskjellige valg som ble tatt av pårørende i forkant av begravelsene. Dette kommer til uttrykk
ved mye forskjellig behandling av materialet innenfor de ulike gravene. For eksempel noen
individer har parteringsmerker, mens andre har ingen. Noen individer ble brent på svak
varme, andre på høy. Dette er med på å vise til at det fantes lokale variasjoner i
branngravskikken i Hedmark under vikingtiden.

Selv om analysen viser til mange forskjellige rituelle handlinger viser den til noen
likhetstrekk. Disse likhetstrekkene kan bli tolket som at det fantes enkelte bestemte mønstre
og regler for hvordan brenningen måtte utføres på. Dette kommer til uttrykk ved at de brente
menneskebeina i alle gravene er intensjonelt knust og det har forekommet en utplukking av
bein. Med tanke på at dette er handlinger som er skjedd i de fleste registrerte branngraver fra
jernalder, kan dette tyde på at dette var bestemte handlinger som måtte gjennomføres for alle.

De rituelle handlingene viser til innslag av gjenstander og behandling som ikke opptrer ofte i
vikingtid, men i eldre jernalder. Dette gjelder partering av enkelte individer og forekomst av
bjørneklør i enkelte graver. Dette viser til at innslag av rituelle handlinger som opptrer i
gravskikk fra eldre jernalder forekom enkelte ganger under vikingtiden i Hedmark.

Sammenlagt viser min analyse at kremering er mer en bare en begravelse under vikingtiden.
Det må ha ligget tro og oppfatninger om døden bakenfor disse rituelle handlingene. Dette
kommer til uttrykk gjennom behandlingen de døde, offerdyrene og gjenstandene fikk, samt
kompetansen til krematørene. De døde har blitt brent, enkelte partert og beina knust og
utplukket etter brenning. Mange av gjenstandene har gjennomgått den samme behandlingen
som de døde; brent eller intensjonelt ødelagt. Flere hester har blitt brent på bålet med den
avdøde. Alt dette viser til rituelle handlinger som må ha hatt et mål og en bakenforliggende
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mening, hvorfor skulle de ellers utføre alle disse handlingene rundt brenningen. Den store
kompetansen krematøren sannsynligvis har hatt er med på å vise til at utførelsen av
branngraver inngikk som en vanlig form for gravskikk i dette området under vikingtiden.
Kremering krever mye erfaringsbasert kunnskap som betyr at de som utfører kremeringene
må ha utført mange kremeringer. Ved å fortsette denne forskningen med dette materialet kan
man få et innblikk i en viktig kilde som tar for seg hvordan vikingtidssamfunnet oppfattet
dødstro, som igjen er med å viser til den kosmologiske og religiøse troen dette samfunnet
levde i.
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Vedlegg 1. Oversikt over gravene som ble benyttet i analysen
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Lund Nordre

C29310 a-i

Løten

By

C29553 a-c

Våler

C34016 a-b

Hamar

C34261 a-u

Hamar

C34466 a-c
C4103-4 a-d

782 (294)

Vikingtid

220

1 Vikingtid

Sjurderud

34

45 Vikingtid

Hoksnes

160

Vikingtid

Vang Prestegård

20

10 Vikingtid

Åmot

Skramstad

15

Vikingtid

Åmot

Tingstad

3

Vikingtid

Vedlegg 2. Oversikt over brente menneskebein og dyrebein fra det utvalgte
materialet
Menneskebein
Mus.nr

Kjønn

Alder

Vekt bein

C19941-45

Usikkert

Usikkert

10 gram

Brennegrad

C20314

Mann

Voksen

530 gram (menneske og dyrebein)

C20363

Mann?

Yngre individ

15 gram, lårbein

C20697

Usikkert

Voksen

10 gram

C21812

Usikkert

Usikkert

390 gram (menneske og dyrebein)

C22027

Usikkert

Voksen

65 gram

C22134

Usikkert

Voksen

180 gram (menneske og dyrebein)

C22135

Mann

Eldre voksen

195 gram (menneske og dyrebein)

3

C22136

Usikkert

Eldre voksen

Ikke oppgitt

3

C22504

Usikkert

Usikkert

160 gram (menneske og dyrebein),

3

C23149

Usikkert

Usikkert

30 gram

4

3
0,5
2
2,5
V= 1-3
3
2,5

75

C24772/
C24767

Mann

Ikke undersøkt

Ikke undersøkt

C24773

Usikkert

Voksen

40 gram

C25591
C29310

Mann?
Kvinne?

Eldre voksen
Voksen

155 gram (menneske og dyrebein)
1075 gram (menneske og dyrebein)

2,5
3

C29310

Usikkert

Usikkert

10 gram

3,5

C29553

Usikkert

Usikkert

5 gram

C34016

Usikkert

Usikkert

30 gram (menneske og dyrebein)

C34261

Usikkert,kvinne

Usikkert

420 gram (menneske og dyrebein)

C34466

Usikkert

Voksen

125 gram (menneske og dyrebein)

C4103-4

Usikkert

barn?

30 gram

Ikke undersøkt
3

4
3,5
2
3,5
3

Vedlegg 3. Oversikt over gjenstandsfunn i de utvalgte gravene
Musnr

Gjenstand

Materiale

Glødeskal

C19941a

Sverd

Jern

C19942b

Skjoldbule

Jern

C19943c

Spydspiss

C19944d

Intensjonelt
ødelagt

Musnr

Gjenstand

Materiale

Synlig på
flere steder

C23149a

Kniv

Jern

Synlig

C23149b

Ring

Jern

Jern

C23149c

Krampe

Jern

Økseblad

Jern

C23149d

Krampe

Jern

C19945e

Sigd

Jern

C23149e

Tyngde

Bergart

C20314a

Sverd

Jern

C23149f

Slag

Jern

C20314b

Sverd

Jern

C23149g

Ukjent

Bein

C20314bb

Nøkkel

Jern

C23149h

Ukjent

Trekull

C20314c

Spyd

Jern

C24010a

Sverd

Jern

Svak grad

C20314cc

Stekespidd

Jern

C24010b

Øks

Jern

Svak grad

C20314d

Spyd

Jern

C24010c

Skjoldbule

Jern

Svak grad

C24010d

5
Pilespisser

Jern

C20314dd

Stekespidd

Jern

Glødeskal

Intensjonelt
ødelagt

Svak grad

Dyrebein
Mus.nr

Brent/ubrent

C20314

0,5

Bjørn

Hest

Storfe

C21812

V 1-3

C22134

2,5

x

Dyrebein innblandet med menneskebein

C22135

3

x

Dyrebein innblandet med menneskebein

C22136

3

x

5 bjørneklør, samt brente bein av andre arter

C22324

2,5

x

kun registrerte dyrebein

C22504

3

x

Dyrebein innblandet med menneskebein

C23149

4

x

En dyretann (står ikke i Holck, men i utgravingsrapport)

x

Ubestemt
x

x

Opplysning
Bjørneklo med gjennomborring, brente bein av andre arter
Dyrebein innblandet med menneskebein, hestetenner

x

C24010
C24772/
C24767

x
3

C24773

3

x

Pose "e" innholder hovedsakleig dyrebein brent

C24887

0,5

x

Dyrebein, ubrente/svakt brente

C25591

2,5

x

Dyrebein innblandet med menneskebein og trekull

C29310

3,5

x

Dyretann og beinflis, kun registrerte dyrebein
x

Inneholdt hest , samt okse, ubrent.

x

Dyrebein innblandet med menneskebein

C34016

3,5

x

Dyrebein innblandet med menneskebein

C34261

2

x

Dyrebein innblandet med menneskebein
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C34466

3,5

x

Dyrebein innblandet med menneskebein

C20314e

Øks

Jern

C24010e

Bissel

Jern

Svak grad

C20314ee

Nagle

Jern

C24010f

Fil

Jern

Svak grad

C20314f

Skjoldbule

Jern

C24010g

Beslag, lås

Jern

Svak grad

C20314ff

Ukjent

Jern

C24010h

Ukjent

Bein

C20314g

Bissel

Jern

C24767a

Øks

Jern

C20314gg

Kam

Horn

C24767b

Rangle

Jern

C20314h

Bissel

Jern

C24767c

Kar

Kleber

C20314hh

kam

Horn

C24767c

Hank

Jern

C20314i

Kniv

Jern

C24767d

Bryne

Skifer

C20314ii

Kam

Horn

C24767e

Doppsko

Jern

C20314k

Kniv

Jern

C24767f

Ring

Jern

C20314kk

Kam

Bein

C24767g

Ukjent

Jern

C20314l

Kniv

Jern

C24767h

Dyre
kranium
og tann

Bein

C20314ll

Ukjent

Bronse

C24772a

Sverd

Jern

C20314m

Rangle

Jern

C24772b

Spyd

Jern

C20314mm

Ukjent

Bein

C24772c

Skjoldbule

Jern

C20314n

Rangle

Jern

C24772d

Pil

Jern

C20314nn

Perle

Glass

C24772e

Kniv

Jern

C20314o

Rangle

Jern

C24772f

Kniv

Jern

C20314p

Kar/Kjele

Jern

C24772g

Sigd

Jern

C20314q

Vevsverd

Jern

C24772h

Bissel

Jern

C20314r

Vevske

Jern

C24772i

Spenne

Jern

C20314s

Sigd

Jern

C24772k

Spenne

Jern

C20314t

Saks

Jern

C24772l

Beslag

Jern

C20314u

Saks

Jern

C24772m

Ukjent

Jern

C20314v

Snellehjul

Stein

C24772n

Ukjent

Tre

C20134x

Snellehjul

Stein

C24772o

Ukjent

Bein

C20134y

Snellehjul

Stein

C24773a

Kar/skål

Jern

C20314z

krok

Jern

C24773b

Rembeslag Jern

C20314æ

Meisel

Jern

C24773c

Ukjent

Jern

C20314ø

Hank

Jern

C24773d

slag

Slagg

C20314aa

Beslag

Jern

C24773e

Ukjent

Bein

C20363a

Sverd

Jern

C24773f

Ukjent

Trekull

C20363b

Ukjent

Horn

C24887a

Sverd

Jern/sølv

C20697a

Spydspiss

Jern

C24887b

Sverd

Jern

C20697b

Øks

Jern

C24887c

Spyd

Jern

Synlig

Synlig
Synlig

Synlig
C20697c

Rangle

Jern

C24887d

Spyd

Jern

Synlig

C20697d

Bissel

Jern

C24887e

Øks

Jern

Synlig

C20697e

Bryne

Skifer

C24887f

Øks

Jern

Synlig

C20697f

Kar

Kleber

C24887g

Skjoldbule

Jern

Synlig

C20697g

Kar/Kjele

Jern

C24887h

Kniv

Jern

C20697i

Ukjent

Brent bein

C24887i

Saks

Jern

C20697k

Ukjent

Jern

C24887k

Hammer

Jern

bøyet og
avbrekt
bøyet
forbøyet i en
90 graders
vinkel,
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C21812a

Sverd

Jern

C21812b

Skjoldbule

Jern
Tydelig
markert

C24887l

Bor

Jern

C24887m

Ten

Jern

C24887n

Bryne

Skifer

C21812c

Spydspiss

Jern

C21812d

Stigbøyle

Jern

C248870

Ukjent

Bein

C21812e

Stigbøyle

Jern

C25591a

Sverd

Jern

C21812f

Kar/kjele

Jern

C25591b

Spyd

Jern

C21812g

Vekt

Bronse

C25591c

Kniv

Jern

C21812h

Bryne

Bergart

C25591d

Bryne

Skifer

C21812i

Bissel

Jern

C25591e

Ten

Jern

C21812k

Beslag,
seletøy

Jern/brons
e

C25591f

Ten

Jern

C21812l

Ukjent

Bronse

C25591g

Ten

Jern

C21812m

Beslag

Jern

C25591h

Spiker,
søm

jern

C21812n

skjoldbule

Jern

C25591I

Ukjent

Jern

C21812o

Knoll

Flint

C25591K

Ukjent

Trekull

C21812p

Ukjent

Bein

C25591m

Ukjent

Bein

C21812q

Hest

Bein

C29310a

Pil

Jern

Synlig

C21812r

Ukjent

Trekull

C29310b

Pil

Jern

Synlig

C29310c

Ildstål

Jern

Synlig

Tydelig
markert

klingen
sammenbøy
et på to
steder

C22027a

Sverd

Jern

C22027b

Sigdblad

Jern

C29310d

Bissel

Jern

C22027c

Øks

Jern

C29310e

Ukjent

Jern

C22027d

Spydspiss

Jern

C29310f

Slagg

Slagg

C22027e

Kniv

Jern

C29310g

Ukjent

Bein

C22027f

Krok

Jern

C29310h

Ukjent

Bein

C22027g

Bissel

Jern

C29310i

Ukjent

Trekull

C22027h

Bissel

Jern

C29553a

Nål

jern

C22027i

Bryne

Bergart

C29553b

Ukjent

Jern

C22027k

Ukjent

Bein

C29553c

Ukjent

bein

C22134a

Ukjent

Sølv

C34016a

Sverd

Jern

C22134b

Perle

Kjeramikk

C34016b

Ukjent

Bein

C22134c

Ukjent

Horn

C34261a

Spenne

Bronse

Hengesmy
kke
Hengesmy
kke

C22134d

hank

Jern

C34261b

C22134e

Ukjent

Jern

C34261c

C22134f

Ukjent

Bein

C34261d

Hempe

Bronse

C22134g

Ukjent

Trekull

C34261e

Perle

Glass

C22135a

Snellehjul

Skifer

C34261f

Beslag

Jern

C22135b

Ukjent

Bein

C34261g

Nagle

Jern

C22136a

Bryne

Skifer

C34261h

Beslag

Jern

C22136b

Slagg

Slagg

C34261i

Krok

Jern

C22136c

Ukjent

Flint

C34261k

Nøkkel

Jern

C22136d

Ukjent

Bein

C34261l

Kniv

Jern

C22324a

Sverd

Jern

C34261m

Kar

Kleber
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Bronse
Bronse

Bøyet

Synlig
Mulig

C22324b

Spydspiss

Jern

C34261n

Kam

Horn/jern

C22324c

Øks

jern

C34261o

Kam

Horn

C22324d

Sigd

jern

C34261p

Ring

Jern
Jern

C22324e

Meisel

Jern

C34261q

Spiker/Stif
t

C22324f

Tang

Jern

C34261r

Tang

Jern

C22324g

Saks

Jern

C34261s

Ukjent

Jern

C22324h

Bissel

Jern

C34261t

Ukjent

Bark

C22324i

Bissel

Jern

C34261u

Ukjent

Bein

C22324j

Beslag

Jern

C34466a

Sverd

Jern

C22324k

Kniv

Jern

C34466b

Ukjent

bein

C22324l

Krok

Jern

C34466c

Ukjent
moderne?

Glass

C22324m

Krampe

Jern

C4103

Beslag

Jern

C22324m

Ring

Jern

C4104a

Ukjent

Jern

C22324n

Spenne

Bronse

C4104b

Krampe

Jern

C22324o

Kam

Horn

C4104c

Ukjent

Bein

C22324p

Kar

kleber

C4104d

Ukjent

Jern

C22324q

Bryne

Skifer

C22324r

Ukjent

Bein

C22504a

Sverd

Jern

C22504b

Spyd

Jern

Svak grad

C22504c

Øks

Jern

Svak grad

C22504d

Pil

Jern

Svak grad

C22504e

Skjoldbule

Jern

Svak grad

C22504f

Kniv

Jern

Svak grad

C22504g

Sigd

Jern

Svak grad

C22504h

Bissel

Jern

Svak grad

C22504i

Krampe

Jern

Svak grad

C22504k

Nagle

Jern

Svak grad

C22504k

Bissel

Jern

Svak grad

C22504l

Bryne

Bergart

Svak grad

C22504m

Ukjent

Bein

Svak grad

Svak grad

Synlig

Synlig

Avbrukket

klingen
kraftig bøyd
og var
avbrukket på
to steder

79

