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Forord 
Endelig har tiden kommet for å ferdigstille og avslutte denne avhandlingen. Jeg skal ikke 

legge skjul på at dette halvannet skriveåret har vært både tøft, frustrerende og tungt, men 

samtidig har det selvfølgelig vært spennende, lærerikt, og litt morsomt også. Nå står en ny 

epoke i livet for tur, og endelig skal jeg ut i arbeidslivet som en ekte arkeolog. Samtidig som 

det blir rart å ikke være student lengre, så tror jeg jammen meg det blir godt også. J  

 

Det er en god håndfull mennesker som på forskjellige måter har hjulpet meg gjennom denne 

skriveprosessen, og som fortjener en stor takk for all veiledning, hjelp og innsats. Først og 

fremst vil jeg takke min alltid positive og forståelsesfulle veileder Unn Pedersen. Jeg kan 

umulig rose henne nok for all positiv støtte hun alltid har gitt meg, selv de gangene jeg har 

følt at jeg ikke har strukket til. Takk for at du er deg rett og slett, med dine gode ord og varme 

kopper med te. Jeg har alltid gått ut fra ditt kontor lettere til sinns, og med et klarere blikk og 

nytt pågangsmot. Jeg setter pris på den trua du har hatt på meg, for det har betydd mye. Jeg vil 

takke smilende og koselige Lisa Virginia Benson ved arkeologisk bibliotek for å alltid ha 

klargjort og satt frem til henting all litteratur jeg har forespurt henne om – som ikke er lite. 

Det er alltid hyggelig å komme innom deg, og det er ikke sjelden at jeg har kommet ut igjen 

fra biblioteket med mange flere bøker enn hva jeg hadde tenkt, da du ofte har lagt frem noen 

ekstra jeg kanskje finner interessante.  Jeg vil takke Lars Erik Gjerpe, Jan Brendalsmo og 

Dagfinn Skre for litteraturtips og kart jeg har fått tilsendt. Takk til Per Ditlef Fredriksen for 

hjelp til å utarbeide oppgavetema under arbeidet med prosjektbeskrivelsen våren 2016. Takk 

til studievenninne Kristin, som har lest gjennom avhandlingen og gitt gode og hjelpsomme 

kommentarer og tips. Takk til medstudenter på B11, for gode og beroligende samtaler i 

stunder av panikk, og for problemløsende diskusjoner i skriveprosessen. Vi kan være stolte av 

oss selv hele gjengen. 

 

Videre vil jeg takke mamma for urokkelig støtte uansett hva det måtte være. Takk for 

oppmuntrende og motiverende samtaler, for hjelp med opptegning av figurer til avhandlingen, 

og for at du alltid har trua på meg. Takk for alt du er for meg – jeg setter utrolig stor pris på 

det. Takk til lillebror Kenneth for godt humør og lystige telefonsamtaler. Takk til bestefar 

Alfred som alltid lurer på hvordan det går med veslejenta – det er alltid et koselig avbrekk å 

besøke deg. Takk til venner og familie som har støttet meg og oppmuntret meg gjennom hele 

prosessen. Og sist, men ikke minst, takk til min samboer og kjæreste Finn, for at du alltid 
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heier på meg og stiller opp for meg, og for at du skjemmer meg bort med hjemmelagede 

middager og små overraskelser når jeg trenger det som mest. Det betyr mye. 

 

Helt til sist vil jeg takke for meg. Takk for fine og lærerike år ved Universitetet i Oslo og 

IAKH Blindernveien 11. Jeg har kost meg, og er nå klar for nye eventyr. 

 

Oslo, 20.11.2017 

Wenche Nygård Kristiansen 

 

 

 

 

”[…] Kor er den beste teori for ei lukke og litt fri? 

Kva er pensum for å få rastlause menn til å få ro? 

Ikkje boka eg les no. 

Ikkje den eg las i går, 

og faga eg må ta opp att til neste år. 

 

Altfor mange lause ting, 

altfor myrke krokar, 

altfor mykje skummelt rot, 

altfor store flokar, 

altfor store rom, 

altfor mange ord, 

altfor mange gode råd, 

gjev altfor mykje å tenke på. […]” 

 

Utdrag fra sangen ”Lause ting” av Odd Nordstoga 
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1. Introduksjon 
Det er noe mystisk, men samtidig urovekkende spennende, når det kommer til menneskers 

forhold til de døde. Jeg kan spore min egen interesse for dette temaet tilbake til da jeg var 

barn, og var med mine foreldre på kirkegården for å plante blomster på gravene til 

slektninger. Jeg synes det var både rart og spennende å tenke på at det rett under føttene mine 

lå døde mennesker på rekke og rad. Opp i gjennom årene har denne nysgjerrigheten og 

fascinasjonen forblitt hos meg, og hver gang jeg ferdes forbi en kirkegård slår det meg hvor 

stor del de døde faktisk er av våre liv og vårt samfunn. Jeg kan ikke la være å undres over 

historien bak disse dødeplassene – deres utvikling gjennom årene, deres plassering og deres 

rolle i samfunnet. Hvorfor blir de døde begravet der de blir begravet?  

 

Sentralt i denne avhandlingen er spørsmål tilknyttet det romlige forholdet mellom de levende 

og de døde. Det er blitt utført flere studier på arkeologisk materiale fra skandinavisk jernalder 

og middelalder som tar for seg, eller inkluderer, dette temaet, hvor spesielt forholdet mellom 

gård og grav er godt representert (for eksempel Bukkemoen 2008, 2014; Eriksen 2015:271-

300; Fallgren 2006; Gansum 2004; Herschend 2009; Jonsson 2009; Lia 2001; Lund 

2009:127-128; Skre 1998; Sollund og Brendalsmo 2013; Strömberg 2005; Zachrisson 1994, 

1998; Ødegaard 2007, 2010) Det er derimot ikke gjort noen studier på skandinavisk 

jernaldermateriale hvor forholdet mellom gård og grav blir sammenlignet med forholdet 

mellom by og grav, og det er dette jeg skal gjøre i denne avhandlingen.  

 

Med utgangspunkt i arkeologisk materiale fra Vestfold, skal jeg studere det romlige forholdet 

mellom bosetning og graver i jernalder og tidlig/høy middelalder. Det overordnede målet er å 

vurdere i hvilken grad det kan påvises en seig struktur, et vedvarende mønster over tid, i dette 

forholdet. Det utvalgte arkeologiske materialet er fire gårdslokaliteter, og byene Kaupang og 

Tønsberg. Tidsrammen i studiet vil strekke seg over rundt 1800 år, da det eldste materialet 

som er inkludert i analysen er datert til førromersk jernalder, og det yngste er datert til 

tidlig/høy middelalder. 

 

Det teoretiske rammeverket som ligger til grunn for avhandlingen er strukturasjonsteorien  til 

Anthony Giddens (1979, 1984), samt Pierre Bourdieu (1977, 1996) sine begreper felt, sosialt 

rom og habitus. Jeg mener Giddens og Bourdieu komplementerer hverandre, og gir en god 

bakgrunn for å forstå hvordan organiseringen mellom menneskene og samfunnet fungerer. 

Dette er nyttig i forhold til avhandlingens problemstilling, da det forklarer hvorfor og hvordan 
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menneskets handlinger og opptreden kan gjenspeiles i samfunnsstrukturen over lang tid. I tråd 

med dette vil analyseresultatene bli knyttet opp mot Fernand Braudel (1980) sitt begrep la 

longue durée – seig struktur, for å undersøke i hvilken grad det finnes et vedvarende mønster i 

det romlige forholdet mellom de levende og de døde over det valgte tidsrommet. Med 

utgangspunkt i disse teoriene, vil jeg gå frem metodisk ved å analysere lokalitetene ut fra 

deres romlige organisering, og med innslag av landskapsanalyse (Øystein Lia:2001) spesielt 

på Kaupang hvor jeg hever blikket og inkluderer landskapet mer aktivt i analysen (se kap. 

2.2). I diskusjonen vil resultatene fra de ulike lokalitetene sammenstilles, og tendensene i 

plasseringsforholdene vil drøftes. På grunnlag av hva som fremkommer i drøftingen, vil den 

videre diskusjonen ta for seg problemstillingen om seig struktur i det romlige forholdet 

mellom levende og døde i Vestfolds jernalder og tidlig/høy middelalder. Avslutningsvis vil 

avhandlingens hovedmomenter bli oppsummert i en sammenfatting, og jeg vil avrunde med 

en konklusjon. 

 

1.2 Problemstilling, underordnede forskningsspørsmål og avgrensninger 

Den overordnede problemstillingen er; i hvilken grad finnes det en seig struktur, et 

vedvarende mønster over tid, i det romlige forholdet mellom bosetning og grav i Vestfolds 

jernalder og tidlig/høy middelalder? 

Underordnede forskningsspørsmål er: 

• På hvilken måte viser en eventuell seig struktur seg? 

• Hvilke eventuelle endringer kommer til syne? 

• Hva kan dette si oss om forholdet mellom de levende og de døde i jernalder og 

middelalder i Vestfold? 

 

Jeg vil for øvrig presisere at det er mulig det blir inkludert for få lokaliteter i dette studiet til å 

kunne få frem et entydig resultat. Da en masteroppgaves omfang ikke er stort nok til å kunne 

inkludere alle Vestfolds lokaliteter med hus og graver, har jeg gjort et utvalg jeg mener vil 

kunne gi innblikk i temaet jeg har valgt. På bakgrunn av dette er jeg klar over at resultatet fra 

dette studiet ikke trenger å være dekkende for andre lokaliteter i Vestfold, men samtidig vil 

jeg tro at det også kan være det. Jeg vil si det er mulig at resultatene kan være gjeldende 

utenfor Vestfold sine grenser også, men dette faller utenfor denne avhandlingens rammer, og 

må heller undersøkes ved en annen anledning. Jeg har valgt å kun forholde meg til romlig 

organisering mellom bosetning og graver, og av den grunn vil det ikke legges vekt på 

gjenstander funnet i hus og graver, gravskikk eller individer i gravene. I tilfeller hvor jeg er i 
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tvil om datering eller hvor det er usikkerhet om graver og hus kan regnes som graver og hus, 

vil gjenstander eller andre strukturer som kan gi informasjon om dette bli nevnt. Gravskikken 

til hver grav/hvert gravfelt vil kun bli nevnt i introduksjonen til hver lokalitet, men blir ikke 

behandlet på noe dypere nivå enn dette da det faller utenfor oppgavens tema. Informasjon om 

individene i gravene vil heller ikke bli gått spesifikt inn på, da dette også ligger utenfor 

avhandlingens undersøkelsesområde. 

 

1.3 Undersøkelsesområdet og kronologisk ramme 

Jeg har valgt å studere arkeologisk materiale fra Vestfold fylke. Vestfold er et funnrikt 

område med bosetningsspor gjennom alle forhistoriske perioder, muligens på grunn av en 

sentral plassering med mulighet for vareutveksling både over lands og til sjøs (Brendalsmo 

1989:38), samt gode forutsetninger for både jordbruk og fiske. Da den overordnede 

problemstillingen omhandler seig struktur, må det arkeologiske materialet som skal bli 

undersøkt spenne seg over en forholdsvis lang tidsperiode. På de utvalgte lokalitetene er det 

representert hus og graver fra alle jernalderens perioder, samt tidlig/høy middelalder. Dette er 

et tidsrom som strekker seg over rundt 1800 år (ca. 500 f.Kr.-1300 e.Kr.) – et tidsrom som er 

så langt at endringer i samfunnet på det sosiale og strukturelle plan vil være reelt. Spesielt i 

overgangene eldre/yngre jernalder og yngre jernalder/tidlig vikingtid skjer det 

samfunnsendringer som kan ha påvirket forholdet mellom de levende og de døde. 

 

I yngre romertid og folkevandringstid blir gården mer standardisert, og både inngjerding av 

bosetning, synliggjøring av gravanlegg og statusmarkering i gravene øker, noe som forsterker 

fokuset på individet og gården (Bukkemoen 2014:43). I merovingertid derimot, avtar funn av 

rike og mektige graver, og flere gårder blir lagt øde (Solberg 2010:197). De fire gårdene som 

skal studeres i denne avhandlingen er; Ringdal 13, Rødbøl 19, Rødbøl 27 i Larvik kommune, 

og Jarlsberg 9 i Tønsberg kommune (Gjerpe og Østmo 2008; Gjerpe og Rødsrud 2008; Rønne 

2008; Grindkåsa 2012). Disse er blitt valgt ut på grunnlag av at de inneholder både hus og 

graver som kan gi en indikasjon på det romlige forholdet mellom levende og døde i 

jernalderen. I vikingtiden skyller den første urbaniseringsbølgen inn over Norge, hvor 

Kaupang i Skiringssal er Norges første urbane bosetning, etablert rundt år 800, med spor av 

håndverks- og handelsvirksomhet, parsellinndeling, havneanlegg, og flere gravfelt (Skre 

2007a:13). Kaupang blir imidlertid forlatt rundt midten av 900-tallet (Skre 2007:13), og 

derfor kan denne  første bydannelsen ansees for å være en episode, da Kaupang kun vedvarer 

i en periode på 100-150 år. Ved vikingtidens slutt og middelalderens begynnelse skjer det 
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blant annet en endring innen forestillingsverdener, et religionsskifte fra hedendom til 

kristendom (Fuglestvedt 1997; Sigurđsson 2012; Steinsland 1994; Steinsland 1995; Straum 

2004). Urbaniseringsbølge nummer to inntreffer i denne perioden, og gir et sterkt og 

vedvarende rotfeste til fenomenet by i Norge. Middelalderbyen Túnsberg, dagens Tønsberg, 

begynte virkelig å ta form som en by på 1100-tallet, og hvor Peterskirken og tilhørende 

kirkegård kan ha eksistert allerede fra rundt 1000-tallet (Brendalsmo og Molaug 2014:160; 

Brendalsmo 1989:38). 

 

Grunnet at både første og andre urbaniseringsbølge i Norge fant sted i Vestfold, mener jeg 

dette fylket er svært godt egnet for et studie vedrørende seig struktur, da samfunnsendringene 

jeg nevnte ovenfor høyst sannsynlig vil vises i det arkeologiske materialet her. Det blir 

interessant å studere om forholdet mellom levende og døde endrer seg i takt med disse 

samfunnsendringene, eller om det har så dype røtter fra fortidige samfunn at de vedvarer over 

så lang tid som flere århundrer. Jeg vil tro det er en kombinasjon, og analyseresultatene vil 

forhåpentligvis kunne vise til noe mer sikkert angående dette. 

 

1.4 Kapitteloversikt  

I kapittel 1 har jeg i hovedsak introdusert avhandlingens tema og problemstilling, og gitt 

innblikk i hvordan dette skal arbeides med, hvordan det skal løses, og det valgte 

undersøkelsesområdet. I kapittel 2 vil det teoretiske rammeverket for avhandlingen bli 

gjennomgått, før jeg viser hvordan jeg skal gå metodisk til verks for å komme nærmere et 

svar på oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål. Kapittel 3 vil belyse 

forskningshistorien på den overordnede temaet denne avhandlingen tar for seg. I kapittel 4 vil 

jeg analysere det romlige forholdet mellom bosetning og graver på alle de seks utvalgte 

lokalitetene. Analysen vil bli utført i to deler, da de ulike lokalitetene kan deles inn i 

kategoriene gårder og byer. Før hver lokalitet blir analysert, vil de presenteres kort. Kapittel 5 

vil inneholde diskusjonen, hvor jeg vil drøfte det mest bemerkelsesverdige ved 

analyseresultatene for gård og by hver for seg. De hovedsakelige resultatene fra diskusjonen 

vil bli trukket ut og brakt videre til konklusjonen. Kapittel 6 vil være konklusjonen, hvor jeg 

vil sammenstille de mest bemerkelsesverdige observasjonene fra diskusjonen og knytte de 

opp mot begrepet seig struktur, noe som vil lede frem til min konklusjon. Til sist vil det i 

kapittel 7 bli gitt en sammenfatning av avhandlingens hovedmomenter og resultater. 
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2. Teori og metode  
I dette kapitlet vil jeg presentere det teoretiske rammeverket i avhandlingen, og hvorfor det er 

velegnet for mitt studie. Giddens strukturasjonsteori vil forklares, sammen med Bourdieus 

begreper felt, sosialt rom og habitus. Videre vil Braudels la longue durée, seig struktur, 

utdypes, og sammen utgjør disse tre det hovedsakelige teoretiske rammeverket for 

avhandlingen. Deretter vil jeg forklare hvordan jeg skal gå frem metodisk, for å få tilgang til 

informasjonen jeg trenger angående det romlige forholdet mellom bosetning og grav. Her vil 

jeg også blant annet trekke inn litt om landskapsanalyse, da dette vil bli benyttet særlig på 

Kaupang, og til dels på Tønsberg. 

 

2.1 Det teoretiske rammeverket 

I denne avhandlingen ønsker jeg å finne ut av hvordan det romlige forholdet mellom 

bosetning og graver utvikler seg over et tidsrom på rundt 1800 år, med utgangspunkt i 

arkeologisk materiale fra Vestfold. Ved å analysere gårder med hus og graver fra jernalder, og 

vikingtidsbyen Kaupang og middelalderbyen Tønsberg med gravfelt og kirkegårder, håper jeg 

å kunne trekke slutninger om hvorvidt det eksisterer et vedvarende mønster i det romlige 

forholdet mellom de levende og de døde, og hvilke eventuelle endringer som fremkommer av 

analysen.  

 

For å kunne forsøke å forstå hvorfor tendenser i dette forholdet vedvarer og eventuelt endrer 

seg over tid, må analyseresultatene knyttes opp mot et egnet teoretisk rammeverk. Da 

spørsmålet jeg ønsker å undersøke er av sosial art, og omhandler hvordan mennesker 

strukturerer sine omgivelser over tid, er det fruktbart å benytte teorier som bygger på 

mennesket og dets opptreden i samfunnet. Derfor har jeg valgt å benytte meg av sosiologen 

Anthony Giddens sin strukturasjonsteori og sosiologen og antropologen Pierre Bourdieu sine 

begreper felt, sosialt rom og habitus, hentet fra hans praksisteori. Som Bukkemoen 

(2007:158) påpeker er begge opptatt av dialektikken mellom menneskelig handling og 

rammen rundt, og også årsakene bak handlingen og resultatet de fører med seg. Derfor har jeg 

valgt å benytte meg hovedsakelig av strukturasjonsteorien til Giddens, samt utbygge med 

Bourdieus begreper. Holdningene til disse vil bli kombinert med historikeren Fernand Braudel 

sitt begrep la longue durée, på norsk kjent som seig struktur. 

2.1.1 Strukturasjonsteori 

Menneskets oppførsel og handling vedrørende deres livsverden beror på noe større enn kun de 
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enkelte menneskers handlinger, og de enkelte hendelser i seg selv. For å forklare dette har 

sosiologen Anthony Giddens (1979, 1984) utviklet en enhetlig handlingsteori han kaller 

strukturasjonsteorien, som omhandler både handlingsprosess og sosial struktur, samt aktører 

og aktørenes omgivelser. Giddens strukturasjonsteori tar hovedsakelig utgangspunkt i 

oppfatningen om at det eksisterer en dualitet mellom aktørenes handlinger og strukturene i 

samfunnet, hvor de er i et symbiotisk forhold som påvirker hverandre og opprettholder 

hverandre ustanselig over tid og rom, igjen og igjen (Giddens 1979:5; 1984:25). Dette foregår 

på bakgrunn av at menneskers sosiale handlinger er av tilbakevendende art, hvor handlingene 

gjenskapes kontinuerlig på grunn av strukturene i samfunnet. Samfunnsstrukturene blir derav 

midlene menneskene benytter seg av for å uttrykke seg som aktører, og gjennom handling 

reproduserer aktørene midlene som gjør disse handlingene mulige (Giddens 1984:3, 25). 

Dette samsvarer for øvrig med Bourdieus begrep habitus – praksis skaper habitus på lik linje 

som habitus skaper praksis (Bourdieu 1977:79). Mennesker og deres handlinger er altså et 

resultat av de inkorporerte erfaringer de har tilegnet seg via samfunnsstrukturen og kulturen 

de er en del av, og ved å eksistere i samfunnet viderefører menneskene disse erfaringene. 

Strukturasjonsteorien forklarer hvordan samfunnet og menneskets livsverden er strukturert, og 

hvordan de virker sammen. Den viser hvordan menneskene via handling skaper elementer og 

strukturer i samfunnet, hvorav disse blir en form for variable normer og retningslinjer for 

hvordan menneskene skal handle og oppføre seg. Slik jeg forstår det, kan det hele ses på som 

en runddans. Mennesker handler på diverse måter som resulterer i at samfunnet påvirkes og 

formes ut ifra dette. Samfunnet tar til seg menneskenes opptreden, og reflekterer menneskenes 

handlinger tilbake til de, i form av strukturer menneskene innretter seg etter. Slik går 

runddansen igjen og igjen. Menneskene er først og fremst de vesentlige i denne prosessen, og 

Giddens påpeker for øvrig at sosiale systemer i seg selv verken har noe formål eller hensikt 

gitt på forhånd uten menneskets innblanding (Giddens 1979:7). Til syvende og sist er det 

menneskene som skaper sin egen historie.  

Menneskers handlinger og samfunnsstruktur eksisterer i tid og rom, og Bukkemoen 

(2007:159) påpeker at tid og rom er utgangspunktet for å skape kulturell mening. Handlinger 

og samfunnsstruktur må utspille seg et sted, og her kommer Bourdieu på banen med 

begrepene felt og sosialt rom. Felt er ulike ”områder” innen samfunnet hvor handling skjer, 

for eksempel det kulturelle felt og det religiøse felt, mens det sosiale rommet er sammensatt 

av strukturene i de mest sentrale feltene ( Bourdieu 1996:150; Broady 1990:270). Med 

bakgrunn i dette vil et sosialt rom kunne være et samfunn. Det fysiske rommet, for eksempel 
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mine utvalgte lokaliteter, kan settes i sammenheng med det sosiale rommet. Romlige 

motsetninger i det fysiske rommet uttrykker det sosiale rommets struktur, og på denne måten 

vil det fysiske rommet symbolisere det sosiale rommet, og reflektere blant annet sosiale 

tilstander (Bourdieu 1996:150). I forhold til denne avhandlingen vil dette si at gravenes 

romlige plassering i forhold til bebyggelsen, de dødes rom i forhold til de levendes rom, 

avspeiler det sosiale rommet. Den romlige organiseringen belyser den sosiale ordningen i 

samfunnet. 

2.1.2 La longue durée – seig struktur 

Giddens hevder at strukturasjon innebærer en samfunnsmessig integrasjon - en 

systemintegrasjon. Via serier av tids- og romspesifikke ansikt-til-ansikt-relasjoner mellom 

mennesker som lever sammen, oppstår en sosial integrasjon. Denne sosiale integrasjonen 

sikrer systemintegrasjonen som gjør strukturene innen den sosiale integrasjonen gyldig for 

sosiale aktører som ikke direkte tok del i ansikt-til-ansikt-relasjonene. På denne måten mener 

Giddens at sosiale regler er generaliserte − de har blitt utviklet innen et spesifikt sted til en 

spesifikk tid, men er opprettholdt over lengre tidsperioder og viser seg gyldige og anvendelige 

innen ulike steder og kontekster (Giddens 1979:76-78, 202). Det er altså grunnen til at 

samfunnsstrukturen kan opptre relativt likt over lengre tidsrom. Dette passer godt med 

Braudel (1980) sitt begrep la longue durée, som går ut på å se historien i et 

langtidsperspektiv, i stedet for oppstykket og delt opp i enkelthendelser. Slik vil blant annet 

strukturer i den sosiale organiseringen som er så godt rotfestet at de vedvarer og består 

gjennom endringsprosesser over tid og rom, såkalte seige strukturer, komme til syne. For at 

strukturasjonsteorien til Giddens skal kunne benyttes for å oppnå avhandlingens formål, må 

den knyttes opp mot seig struktur.  

Noen strukturer i samfunnet har lange liv, og på grunn av dette vil de bli stabile elementer for 

et betydelig antall generasjoner, noe som resulterer i at slike strukturer er med på å forme 

historien over tid (Braudel 1980:31). Fortidige handlingsmønstre vil på denne måten 

gjenspeile seg i fremtiden. Håkon Glørstad (2008:30) påpeker at særs stabile og vedvarende 

trekk i kildematerialet nettopp er så stabile fordi de har vært viktige grunnstrukturer i 

samfunnslivet. Den beste måten å studere historien til sivilisasjoner på er å studere den i et 

langtidsperspektiv mener Braudel. På denne måten vil man kunne studere og bli bevisst dens 

oppbygning og strukturer, samtidig som man vil kunne studere dens nedgang og død, og dens 

gjenoppblomstring i andre former. Det påpekes at brudd som fører til endringer forekommer 
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sjeldnere og lenger fra hverandre i tid enn hva man kanskje forventer, og at det sosiale 

innholdet innen en sivilisasjon ofte kan fornye seg selv uten å måtte bytte ut rotfestede 

strukturer (Braudel 1980:12). Dette kan samsvare med Giddens syn på endringer, hvor han 

påpeker at noen prosesser vil føre til variasjoner innenfor samfunnsstrukturen, mens større 

samfunnsendringer er et resultat av bestemte strukturelle sosiale transformasjoner, såkalte 

episodiske endringer (Giddens 1995:23). Urbaniseringens inntog og religionsskiftet kan slik 

sett karakteriseres som episodiske. Samtidig skal det påpekes at religion endres i takt med 

utviklingen av samfunnet, og at det ikke er et statisk fenomen (Sigurđsson 2012:24). Det 

utvikles ikke over natten, men når det først trer i kraft kan det fremstå som en transformasjon. 

Slik Giddens forklarer strukturasjonsteoriens dualitet hvor aktørenes handlingsprosesser og 

samfunnsstrukturene skaper hverandre, hevder Braudel noe lignende angående seige 

strukturer – de blir så stabile elementer i det sosiale liv at de nærmest hindrer historien i å gå 

videre, og på denne måten vil de samtidig forme historien. De blir som en grense det er 

vanskelig å krysse for mennesket og dets erfaringer, og slik vil seige strukturer påvirke 

fremtidige sivilisasjoner mulig flere århundrer inn i fremtiden. Fortid og nåtid belyser 

hverandre gjensidig, og skaper en god kontekst å forstå historien ut ifra (Braudel 1980:31, 37, 

38).  

 

Braudel vil frem til at ved å se på historien som en helhet som brer seg over lang, lang tid, vil 

man kunne se sammenhengen i sivilisasjoner − seige strukturer som binder dem sammen, til 

tross for at endringer og små brudd har oppstått underveis. Noen strukturer vedvarer nesten 

uendelig lenge, med kun små variasjoner og tilpasninger over tid. Jeg vil si det er et fenomen 

som kan tenkes på som en form for nedarvet kulturarv, tradisjoner med røtter langt tilbake til 

fortida og våre forfedre. En måte å leve på fra fortida som har fungert så godt at også vi i 

dagens samfunn fortsatt lever og praktiserer på en nogen lunde tilsvarende måte, selvfølgelig 

med tilpasninger til vårt urbane og moderne samfunn. Braudel er imidlertid kritisert for å 

være noe overfladisk i sin teori, og at han gir for lite oppmerksomhet til de enkelthendelser og 

handlinger. Det kortsiktige tidsperspektivet blir heller forklart innenfor la longue durée, enn å 

bli behandlet for seg selv, og på denne måten setter han begrensninger på menneskers atferd 

(Knapp 1992:6). Denne kritikken kan slik sett være passende for Giddens sin 

strukturasjonsteori også, da han mener mennesker ikke er totalt bevisste om hva deres 

handlinger bidrar med innen samfunnsstrukturen, og at de i mindre grad er klar over utfallet 

handlingene deres gir på lang sikt (Giddens 1979:57). 
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Dualiteten mellom handlende aktør og samfunnsstruktur danner en ramme for hverandre, og 

innenfor denne rammen oppstår det et velfungerende samfunn som varer og varer og varer. 

Alt mennesket tar for seg i sin livsverden spiller seg ut innen denne rammen, blant annet 

livssyn, trosretning, lovverk, og resten av livets aspekter. Organiseringen av gravfelt i forhold 

til bosetning er også et element som er en del av denne gjensidige påvirkningen mellom aktør 

og samfunnsstruktur, og selv om strukturasjonsteorien ikke nødvendigvis forklarer den 

eksakte grunnen til hvorfor menneskene i utgangspunktet organiserte seg i landskapet slik de 

gjorde, gir den en forståelse av grunnlaget for hvordan slik sosial organisering oppstår. 

Strukturasjonsteorien og teorien om seige strukturer er aktuelle i forhold til denne 

avhandlingen da de vil bidra med kunnskap om hvordan sosial organisering i samfunnet 

utarter seg og hvordan gradvise endringer og episodiske endringer i samfunnsstrukturen over 

tid trer i form, og i noen tilfeller vedvarer over veldig lang tid. 

2.2 Metode 

Metoden jeg benytter vil overordnet være en komparativ analyse, hvor jeg sammenligner 

romlige analyser av ulike lokaliteter. Slik sett vil dette være et kvalitativt studie. 

Analyseresultatene vil bli satt opp mot hverandre og sammenlignet for å kunne studere 

likheter og forskjeller, hvorvidt det er noe påfallende mønster dem imellom eller ikke, samt 

hvilke eventuelle endringer som inntreffer. 

Metoden som skal benyttes når det gjelder de utvalgte lokalitetene vil primært være romlig 

analyse à la Bourdieu, hvor forholdet mellom plasseringen av bosetning og nærliggende 

graver skal studeres. I analysen vil jeg skille mellom gårdene og byene, og de vil bli analysert 

hver for seg. På gårdslokalitetene vil analysen bli utført i et mikroperspektiv, hvor fokuset vil 

være på lokalitetenes kronologi for å finne frem til samtidighet mellom hus og graver, og 

gravenes og husenes posisjon i forhold til hverandre. Jeg vil bemerke ulike tendenser i 

plasseringsforholdet, som jeg tar med meg videre til diskusjonen. Det omliggende landskapet 

på gårdene vil imidlertid bli lite vektlagt, da det er gitt svært lite informasjon om dette i 

publikasjonene. Jeg synes allikevel jeg får den informasjonen jeg trenger ut ifra husene og 

gravene i seg selv. Når det kommer til byene endres perspektivet til et makroperspektiv, hvor 

landskapet i en større grad vil spille inn, spesielt på Kaupang. Grunnen til dette er at området 

er større, med hundrevis av graver og et stort bosetningsområde. Derfor vil det være mer 

fruktbart å zoome ut, og konsentrere seg om det større bildet. Plasseringen gravfeltene har i 

forhold til bosetningsområdet er fokuspunktet, og gravfeltenes plassering i landskapet vil 

være nyttig å analysere for å få informasjon om det romlige forholdet disse imellom. 
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Angående dette tar jeg utgangspunkt i Øystein Lias (2001:104-113) underordnede 

landskapsanalyse på Kaupang (se kap. 4.5). 

 

2.2.1 Metodisk fremgangsmåte vedrørende gårder 

Mitt studie tar utgangspunkt i andres publiserte arbeid, og jeg baserer analysen min på andre 

sitt publiserte materiale vedrørende lokalitetene jeg har valgt ut. Jeg har med andre ord ikke 

utarbeidet noe eget materiale, men tabeller og tegnede figurer, samt tolkninger, er mine egne 

om det ikke refereres til noe annet. Jeg har fått tilsendt originalkartene fra publikasjonene, 

som viser oversikt over bosetning og graver på hver av de utvalgte lokalitetene. Disse kartene 

vil være hovedverktøyet mitt i analyseprosessen, i tillegg til teksten som beskriver de ulike 

hus/bosetninger og graver. Når det gjelder gårdene vil det første steget i analysen være å få 

samlet den vesentlige informasjonen jeg trenger for å få oversikt over lokalitetenes kronologi. 

Dette vil jeg gjøre ved å trekke ut dateringsopplysninger over de ulike hus og graver, og 

opprette en oversiktlig tabell med denne informasjonen. Jeg benytter meg av 

periodedateringene som er brukt i publikasjonene, og inkluderer kun mer presise dateringer,  

fra kalibrerte C14-dateringer med ett sigma, i teksten om jeg er i tvil om for eksempel 

kronologiske forhold på lokaliteten. Jeg har sjekket opp at periodedateringene er riktige i 

forhold til talldateringene, så om jeg ikke påpeker andre forhold i teksten, skal dette være i 

orden. Jeg vil også redegjøre for at jeg har slått sammen tre så vidt ulike periodedateringer fra 

tre ulike gårder. Dateringen sein romertid eller folkevandringstid på Rødbøl 19 og dateringen 

sein romertid/folkevandringstid på Rødbøl 27, er blitt lagt inn under samme dateringsperiode 

som forekommer på Ringdal 13, nemlig romertid eller folkevandringstid. Dette er blitt gjort 

for å minske antall ulike begreper om perioder. 

 

Tabellene vil fungere som kronologiske tidstabeller over gårdene, hvor alle variasjoner av de 

representerte periodene på lokalitetene er satt opp kronologisk, og hus og graver er fylt inn 

der de hører hjemme ut ifra deres datering. På denne måten får jeg frem hvilke hus og graver 

som mest sannsynlig har vært samtidige, og hvilke som har vært opprettet før og etter andre. 

Her er det imidlertid viktig å presisere at flere hus og graver enn hva tabellen hovedsakelig 

viser kan ha vært samtidige med hverandre, noe som også gjelder for figurene. Det må tas til 

etterretning at de ulike tidsperiodene i tabellen kan overlappe med hverandre, for eksempel på 

Rødbøl 19 hvor noen hus er estimert til å være fra blant annet sein romertid, mens andre fra 

overgangen mellom romertid og folkevandringstid. Husene dette gjelder blir plassert i 

tabellen i tilknytning til perioden de er vurdert til å stamme fra, men de kan allikevel ha 
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eksistert på lokaliteten samtidig, noe kun stratigrafiske forhold kan avdekke, noe det ikke 

alltid kan finnes ut av. Ved å redegjøre for usikkerheten her, slik at det blir tatt til ettertanke, 

vil jeg si at tabellene og figurene allikevel presenterer informasjonen på en god og velegnet 

måte i henhold til studiet mitt og den videre analysen. 

 

Med utgangspunkt i informasjonen tabellene gir, vil jeg lage mine egne figurer basert på 

originalkartene. Her tildeler jeg de ulike periodene hver sin farge og skravering/symbol, og 

markerer husene og gravene ettersom hvilken periode de hører hjemme i. På denne måten får 

jeg et oversiktsbilde over hvilke hus og graver som kan ha vært samtidige, samt lokalitetens 

kronologi. Det vil bli enklere å studere plasseringsforhold som skiller seg ut, hvordan denne 

utmerkelsen forholder seg til kronologien på lokaliteten, samt dateringen i forhold til de 

resterende hus og graver. Jeg vil påpeke at periodene både har hver sin farge og 

skravering/symbol for at meningen dette gir skal vises ved utskrift både i farger og sort/hvitt. I 

tillegg samsvarer alle markeringene på alle figurene – for eksempel så har vikingtid samme 

farge og symbol på alle kart vikingtid forekommer på.  

 

Når det gjelder Ringdal 13, har jeg avviket noe fra originalkartet da noen av markeringene av 

husene ikke samsvarte helt med dateringene i teksten i publikasjonen. Hus 8 er for eksempel 

markert opp som overlappende/yngre enn Hus 1 og 2, når teksten forteller at Hus 2 er yngst 

og Hus 8 er eldst (se Figur 1 og 2). Jeg har tatt meg friheten å tegne inn husene etter 

dateringene og informasjonen om stratigrafiske forhold i mitt eget kart. Det er også noen 

overlappende hus på mitt eget kart med stiplede linjer og hvor dateringsymbolene glir over i 

hverandre. Dette er overlappende hus hvor verken datering eller stratigrafiske forhold kan 

vise hvilket som er eldst og hvilket som er yngst. Ved hjelp av tabellene, figurene og 

informasjonen i publikasjonene, vil jeg utføre analysen av gårdene, og trekke ut all relevant 

informasjon om det romlige forholdet mellom hus og graver. 

 

2.2.2 Metodisk fremgangsmåte vedrørende byer 

Som sagt så vil byene bli analysert på en litt annen måte. Tabellene vil falle bort da blikket 

heves grunnet at Kaupang og Tønsberg er posisjonert innen hver sin enkelte periode – 

vikingtid og middelalder. Jeg vil imidlertid fortsette på samme måte som med gårdene, ved å 

lage egne figurer ut fra originalkartene. På disse tegner jeg inn relevant og viktig informasjon 

det er verdt å ta med seg videre i diskusjonen. På Kaupang vil som sagt analysen foregå ved å 

tolke gravfeltenes plassering i forhold til bosetningsområdet og landskapet rundt, ved hjelp av 



	 12	

det jeg observerer på kartet, informasjon fra publikasjonene, samt andre forskeres studier gjort 

på Kaupang – spesielt Øystein Lia (2001). Analysen av Tønsberg vil foregå ved å tolke 

kirkegårdenes plasseringer i forhold til hedenske gravfelt og i forhold til resten av 

bystrukturen, her også med utgangspunkt i kart og relevant informasjon publikasjoner og 

feltrapporter gir. 

 

Alle iøynefallende tendenser jeg oppdager i analysen, både når det gjelder gårdene og byene, 

vil bli tatt med videre for å settes opp mot hverandre og bli drøftet i diskusjonen. Jeg vil 

fortsette å skille mellom gårder og byer i diskusjonen, hvor tendensene ved gårdene blir 

drøftet først, deretter tendensene ved byene. I konklusjonen vil trådene fra diskusjonen bli 

samlet, og jeg vil knytte de opp mot begrepet seig struktur for å kunne konkludere med i 

hvilken grad en seig struktur kan påvises i det romlige forholdet mellom bosetning og graver. 

Eventuelle endringer i dette forholdet vil bli diskutert, samt hva resultatet jeg kommer frem til 

kan si om forholdet mellom de levende og de døde i jernalder og tidlig/høy middelalder i 

Vestfold. 
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3. Forskningshistorie 
Hovedtemaet i denne avhandlingen er det romlige forholdet mellom levende og døde, og det 

er blitt utført en rekke studier av dette forholdet ved hjelp av landskaps- og romlige metoder. I 

dette kapittelet skal jeg gi en kort innføring i når interessen for temaet blomstret opp og 

hvorfor landskaps- og romlige analyser ble viktige verktøy for å undersøke relasjonen mellom 

levende og døde. Jeg vil trekke frem noen eksempler på hvordan forholdet har blitt studert, 

med utgangspunkt i et utvalg av tidligere studier av temaet. Jeg vil presisere at temaet er 

bredt, og at utvalget som fremheves her kun er noen av mange, og de er sentrert innen 

Skandinavias jernalder. 

 

Den postprosessuelle arkeologien vokste frem på 1980-tallet, og var en mer kognitivt rettet 

arkeologi med mange ulike teoretiske grener tilknyttet seg, blant annet strukturalisme, 

hermeneutikk, feministisk teori og kritisk teori. Den postprosessuelle arkeologien vektla de 

kommunikative og symbolske trekkene ved materiell kultur, fremfor den prosessuelle 

arkeologiens positivistiske og funksjonalistiske syn (Olsen 1997:60,61). Det ble lagt stor vekt 

på å tilnærme seg relasjonen mellom samfunnsstrukturer og mennesker, med et mål om å 

tilegne seg kunnskap og forståelse om hvordan fortidige samfunn og levesett utspilte seg. For 

å kunne studere slike relasjoner måtte egnede teorier og metoder tilknyttes det arkeologiske 

materialet, og teorier og metoder fra nabodisipliner som sosiologi, antropologi og etnologi, 

ble nå benyttet hyppig innen arkeologisk forskning (Olsen 1997:122). I denne avhandlingen 

blir for eksempel teorier og metoder fra blant annet sosiologen Anthony Giddens, sosiologen 

og antropologen Pierre Bourdieu, og historikeren Fernand Braudel benyttet (se kap. 2.0). 

 

Analytiske metoder som hjelpemiddel til å studerer det arkeologiske materialet, både i forhold 

til det omliggende landskapet og i forhold til andre nærliggende kulturminner, såkalte romlige 

analyser eller landskapsanalyser, har de siste tiårene stått svært sentralt innen arkeologien 

(Bukkemoen 2014:37). På 90-tallet begynte disse metodene å tas i bruk, og i de nye studiene 

av kulturlandskapet ble det lagt vekt på blant annet; landskapet som et medium, anvendelse av 

landskap i maktforhandlinger, at mening er forankret i bruk og utforming av landskapet, og at 

ulike individer opplever landskapet ulikt (Lund 2009:50). Landskapet ble en aktiv del av 

menneskets sosiale verden – et sosialt produsert og meningsfylt konstituert ”rom” (Tilley 

1994:9-11). Ved å bruke landskapet og landskapsrommet aktivt i analysen av arkeologiske 

monumenters- og strukturers plassering (som gravfelt og bebyggelse), har man muligheten til 

å studere og få innblikk i praksisen som ligger bakenfor de materielle manifestasjonene, som 
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samfunnsstruktur og verdensoppfattelser (Bukkemoen 2014:38; Lund 2009:218). I min 

avhandling tar jeg hovedsakelig utgangpunkt i Øystein Lia (2001) sin underordnede 

landskapsanalyse av gravfeltene på Kaupang (se kap. 4.2.1). 

 

Gravanlegg er konstruerte monumenter i landskapet, gjerne godt synlige både for fortidens 

mennesker og for oss som lever i nåtiden. Interessen for å studere disse er stor, og de kan 

fortelle oss noe om fortidig gravskikk, gravritualer og gravmateriale. Om de studeres i 

sammenheng med det omliggende landskapet og andre nærliggende arkeologiske strukturer, 

kan dette si noe om relasjonen mellom de levende og de døde. Julie Lund (2009) gjør blant 

annet dette i sin doktoravhandling, hvor hun tar for seg vikingtidens kognitive landskaper med 

utgangspunkt i deponeringer, gjenstandsbiografier og romlig strukturering som kilde. Ved å 

blant annet romlig analysere plasseringen av bebyggelse og gravfelt på forskjellige lokaliteter, 

viser hun til ulike måter vikingtidens mennesker kan ha forholdt seg til de døde på. Hun 

observerer at naturlandskapet har satt rammer for hvordan menneskene strukturerte og 

anvendte rommet, hvor både vei og våtmark hadde nær beliggenhet til boplass og gravfelt, og 

kunne tolkes som å både skape forbindelse og adskillelse mellom de levende og døde (Lund 

2009:230-232, 235). 

 

Grethe Bjørkan Bukkemoen (2008, 2014) har gått en lignende vei i sitt studie om sosiale 

strukturers romlige manifestasjon, hvor landskap og gravanlegg på Jæren sammenstilles og 

brukes som kilde til å kunne si noe om mentalitet og sosiale inndelinger. Hun nevner at 

landskapet kan skape fysiske skillelinjer som kan opptre som territoriegrenser i samfunnet, 

som blant annet bekker og våtmark. Slike skiller kan bli kroppsliggjorte og bli faktiske 

kontaktsoner for menneskene gjennom ritualisering (Bukkemoen 2014:42). Hun påpeker også 

at gravanleggene i seg selv kan uttrykke territorielle rettigheter (Bukkemoen 2014:44), noe 

blant annet Marie K. Ødegaard (2007; 2010:27) studerer i sin avhandling om graver som 

grensemarkører i landskapet. Hun påpeker antallet forhistoriske graver som ligger på eller ved 

gamle gårdsgrenser, og mener at gravminnenes plassering intensjonelt markerer eiendom og 

grenser (Ødegaard 2007:1). 

 

Dette er eksempler på hvordan forholdet mellom levende og døde kan studeres ved bruk av 

landskaps- og romlige analyser, og hvilken innsikt dette kan gi oss i dette forholdet. Det er for 

øvrig ikke tidligere blitt utført studier som knytter forholdet mellom levende og døde sammen 

over et langt tidsrom, i samme område, på tvers av større samfunnsendringer, slik som jeg 
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skal gjøre i denne avhandlingen. Ved å studere plasseringsforholdet mellom bosetning og 

graver på fire gårder, vikingtidsbyen Kaupang og middelalderbyen Tønsberg – et arkeologisk 

materiale som strekker seg over bortimot 1800 år – vil jeg ved å sammenligne 

analyseresultatene kunne undersøke om det er noe vedvarende mønster i dette forholdet over 

tid. Jeg håper dette vil bidra til økt forståelse av det romlige forholdet mellom levende og 

døde i Vestfolds jernalder og middelalder. 
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4. Analyse: Grav og boplass i Vestfold 

I dette kapitlet vil gårdene og byene bli presentert og analysert. Som forklart i metodekapitlet 

vil utgangspunktet for analysen være kart og relevant informasjon fra publikasjoner og andre 

studier utført på de utvalgte lokalitetene. Analysen utføres i to bolker – først gårder, deretter 

byer. Viktige verktøy i analysen er oversiktstabellene som viser husenes og gravenes 

periodeinndeling på gårdene, samt figurene jeg lager ut ifra informasjonen i tabellene og 

originalkartene. Innenfor hver enkelt lokalitet vil jeg først gi en kort presentasjon av den, så 

vil tabellen (kun på gårdene) og kartene forekomme, og deretter vil analysen i tekstform bli 

gitt, samt en kort sammenfatning av de mest iøynefallende observasjonene. 

Etter presentasjonen og analysen, vil jeg diskutere de ulike tendensene som fremkommer, da 

dette vil skape grunnlag for den avsluttende diskusjonen om seig struktur i kapittel 5 og 6. 

4.1 Presentasjon og analyse av gårder 

Fire gårder fra Vestfold er valgt ut på bakgrunn av at de inneholder både hus og graver som 

kan være samtidige, samt at de representerer et bredt spekter av jernalderens perioder. Jeg vil 

påpeke at jeg tar for meg kontinuiteten på plassen fra da hus og graver dukker opp. På flere av 

gårdene er det funnet steinaldermateriale og også tidlige dyrkningslag, men dette vil ikke bli 

inkludert da det er forholdet mellom bosetning og graver denne avhandlingen søker å få mer 

forståelse av. Lokalitetene kan på denne måten ha en bredere kontinuitet enn hva jeg 

fremlegger, men det er jernalderens bosetning jeg skal studere. 

4.1.1 Ringdal 13, Larvik 

Lokaliteten Ringdal 13 befinner seg i Larvik kommune, og ble undersøkt av Kulturhistorisk 

museum sesongen 2005 (Gjerpe og Østmo 2008). Det ble avdekket et 14 500 m2 stort område 

på en flate på toppen av raet og nedover raets vesthelling. Lokaliteten ligger på dyrket mark, 

og det finnes både høyereliggende sandholdige og steinfrie flater på området, samt mer 

steinete områder i hellingen, hvor det nederst i denne renner en bekk som er lagt i rør. 

Lokaliteten er selvdrenerende og velegnet for bebyggelse. På området er det funnet 21 

hustomter, de fleste fra periodene romertid, folkevandringstid og merovingertid, og sju graver 

hvorav seks er fra førromersk jernalder og én er fra folkevandringstid. Flesteparten av 

funnene befinner seg innenfor et kjerneområde på ca. 3 500 m2,  som starter ca. 30 meter vest 

for det vestre hjørnet på gårdens driftsbygning, og strekker seg derfra mot nord og vest. 

Området ligger dels på en flate, noe lavere enn ryggen av raet, dels øverst i raets vesthelling. 

Søndre del ligger ca. 88 meter over havet på en flate høyt på moreneryggen, mens et par 
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meter lavere i hellingen ligger den nordligste delen. Hustomtene ligger tett og til dels 

overlappende på sandete underlag med sporadisk innslag av grus og stein. Husenes 

orientering varierer mellom nordnordøst-sørsørvest og vestnordvest-østsørøst (Gjerpe og 

Østmo 2008:39). 

 

Tabell 1: Periodeinndeling av hus og graver på Ringdal 13. 

Periode Hus Graver 

Førromersk jernalder  Grav 1, 2, 3, 4, 

5, 6 

Romertid (sein) Hus 8, 16, 23  

Romertid - folkevandringstid 

(overgang) 

Hus 7  

Romertid eller folkevandringstid Hus 10, 11, 22  

Folkevandringstid (tidlig) Hus 3  

Folkevandringstid Hus 4, 5, 9, 17  

Folkevandringstid (sein) Hus 1, 6 Grav 7 

Merovingertid (tidlig) Hus 2  

Mulig bronsealder - jernalder 

(udaterte) 

Firestolperskonstruksjoner 

Hus 12, 13, 14, 15, 20, 21 
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Figur 1:  
Oversikt over husområdene på 
Ringdal 13. (Etter Figur 3.3, Gjerpe 
og Østmo 2008:42). 

 

  
Figur 2: Oversikt over gravene på Ringdal 13 (utsnitt av Figur 1). (Etter Figur 3.4,  

               Gjerpe og Østmo 2008:44). 
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  Figur 3: Periodeinndeling av hus og graver på Ringdal 13. (Av forfatter etter  

                 Figur 3.3 og 3.4, Gjerpe og Østmo 2008:42). 
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På Ringdal 13 er 15 av husene fra periodene romertid, folkevandringstid og merovingertid, 

mens de seks resterende husene er såkalte firestolperskonstruksjoner (Tabell 1). De er 

udaterte, men er muligens fra perioden bronsealder til jernalder, og tolkes som lagringsbygg 

med tilhørighet til gårdstunet på plassen (Gjerpe og Østmo 2008:102). Grunnet deres 

manglende datering og tolkning som noe annet enn bolighus, blir disse bygningene sett bort 

fra i analysen. Videre er det funnet seks graver fra førromersk jernalder og én grav fra sein 

folkevandringstid (Tabell 1). Det skal påpekes at Hus 10, 11 og 22 er fra eldre jernalder, 

antakelig fra romertid eller folkevandringstid slik som mange av de andre husene på plassen, 

men det foreligger ikke tilstrekkelig daterbart materiale til å fastslå dateringene (Gjerpe og 

Østmo 2008:94, 98, 114). På dette grunnlaget blir de plassert i kategorien ”romertid eller 

folkevandringstid” i Tabell 1 og Figur 3, men med forbehold om at det ikke kan utelukkes at 

de kan ha vært samtidig med de førromerske gravene, noe som påpekes i feltrapporten 

(Gjerpe og Østmo 2008:134). 

Av dateringene fremkommer det at det antakeligvis er Hus 8 fra sein romertid, med 

dateringene AD 250-390 (korn fra takbærende stolpe) og AD 260-420 (korn fra veggrøft) som 

er eldst på lokaliteten, mens Hus 2 fra tidlig merovingertid med dateringene AD 580-650 og 

AD 540-620 (to forkullede korn) er yngst på lokaliteten (Gjerpe og Østmo 2008:57,89). Den 

eldste graven er sannsynligvis Grav 4 fra førromersk jernalder med dateringen BC 405-375 

(brente bein), mens Grav 7 fra sein folkevandringstid er definitivt yngst med dateringen AD 

350-530 (brente bein) (Gjerpe og Østmo 2008:47,49). Det skal nevnes at Grav 7 blir omtalt 

som en usikker grav. Den inneholdt deler av et keramikkar, del av ei hektespenne i sølv, og 

seks gram brente bein, hvor beina som kunne bestemmes var dyrebein. Det er også lite trolig 

at keramikken stammer fra en gravurne, og muligheten for at Grav 7 kan være boplasspor 

med et tilfeldig innhold er tilstede (Gjerpe og Østmo 2008:49). Den er imidlertid tolket som 

en grav, og jeg tar utgangspunkt i dette i avhandlingen. 

På lokaliteten er det dokumentert hus og graver som strekker seg fra førromersk jernalder til 

tidlig merovingertid, grovt regnet er kontinuiteten på plassen på bortimot 1000 år. Muligens 

også fra bronsealder, men da det ikke foreligger noen sikre dateringer, ser jeg bort fra dette. 

Den mest iøynefallende observasjonen er at alle gravene bortsett fra Grav 7 er betydelig eldre 

enn husene på lokaliteten. Gravene 1-6 er datert til førromersk jernalder, og har blitt plassert 

på lokaliteten lenge før noen av de dokumenterte husene ble oppført. De seks gravene fra 

førromersk jernalder befant seg i tre grupperinger på feltet. Med rundt 2,7 meter avstand fra 

hverandre lå Grav 1 (urnegrav) omtrent i vegglinjen på Hus 1, mens Grav 2 (branngrav) lå i 
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inngangsrommet. Grav 3 (branngrav), 4 og 5 (urnegraver) lå samlet mellom hus 2, 23 og 16. 

Grav 6 (urnegrav) var delvis forstyrret av Hus 4 sin gavlstolpe og lå for seg selv ca. 25 meter 

østnordøst for Grav 3, 4 og 5. Det er ikke funnet spor av gravmarkeringer, men disse kan ha 

forsvunnet ved senere dyrking (Gjerpe og Østmo 2008:44, 46). 

Grav 7 er eneste grav som har opprinnelse innenfor samme tidsperiode som noen av husene 

på Ringdal 13, nemlig Hus 1 og 6 fra sein folkevandringstid. Kombinasjonen av tre dateringer 

fra gulvlag, stolpe- og pelehull gir Hus 1 en sannsynlig datering til AD 330-440 med 61,9% 

sannsynlighet (det vurderes om huset kan være fra sein folkevandringstid), mens tre 

forholdsvis samtidige dateringer fra korn fra to takbærende stolper (AD 565-640 og AD 260-

410) og trekull fra ildsted (AD350-560) daterer Hus 6 til sein folkevandringstid, mens Grav 7 

som sagt er datert til AD 350-530 ut fra brente bein (Gjerpe og Østmo 2008:49,55,56,89). 

Grav 7 ligger inne på tomten til det udefinerte husområdet Hus 23, rundt 15 meter fra 

samlingen av Grav 3, 4 og 5 (Gjerpe og Østmo 2008:44). Hus 23 blir omtalt som en udefinert 

huskonstruksjon da både tak- og veggkonstruksjoner er uklare (Gjerpe og Østmo 2008:122). 

Da det allikevel er påvist leirgulv og jordgravde stolper, vurderes det om husets konstruksjon 

kan ha skilt seg ut fra de andre husene på lokaliteten, som for øvrig er grindbygde, treskipede 

langhus, og det konkluderes med at det sannsynligvis har stått et hus på plassen i slutten av 

romertid (Gjerpe og Østmo 2008:114, 122). Ut ifra opplysningene som blir oppgitt, velger jeg 

å behandle strukturen som et hus.  

Av husene og gravene som er dokumentert på lokaliteten er det altså husene som er blitt 

plassert rundt og over gravene, med unntak av Grav 7 fra sein folkevandringstid som er 

plassert over Hus 23 datert til sein romertid. Gravene fra førromersk jernalder har altså ingen 

direkte tilknytning til de dokumenterte husene på lokaliteten. Hus 1 ligger plassert over Grav 

1 og 2, mens Hus 2, 4 og 5 er alle plassert i svært nær tilknytning til de seks eldre gravene. 

Hus 4 og 5 har Grav 6 klemt mellom husveggene deres, og Hus 2 har Grav 1 nesten helt inntil 

vestre husvegg og Grav 3, 4 og 5 relativt nær østre husvegg. Grav 7 er som sagt plassert over 

Hus 23, og det ser ut til at den ligger rundt 20 meter øst for Hus 1 og rundt 30 meter sør for 

Hus 6, som begge er fra samme periode som Grav 7. 

Den lange kontinuiteten på bortimot 1000 år er et karakteristisk trekk på Ringdal 13. Videre 

er det bemerkelsesverdig at Grav 7 skiller seg ut ved å være den eneste kjente graven plassert 

på gården etter at husene ble opprettet, og er derfor samtidig med to av husene på plassen. 

Graven er plassert over et eldre hus. De resterende seks gravene er førromerske og er anlagt 
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på området før husene ble bygd. Ett av husene på plassen er bygd over to av gravene, mens 

flere av de andre husene er bygd i nokså umiddelbar nærhet av de andre gravene. Det er 

imidlertid viktig å ta i betraktning muligheten for at de som bygde hus på plassen i slutten av 

romertid og senere, ikke var klar over at det allerede eksisterte seks førromerske graver der. 

Det er snakk om en periode på kanskje flere hundre år mellom disse gravene og husene. 

Vegetasjon kan endre seg vesentlig på relativt kort tid, og om gravene ikke var godt markert 

til å begynne med, kan det eventuelle tilfellet av hus anlagt over graver heller være mer 

tilfeldig enn intensjonelt. 

 

4.1.2 Rødbøl 19, Larvik 

Rødbøl 19 ligger i Larvik kommune, og Kulturhistorisk museum utførte arkeologiske 

undersøkelser på denne lokaliteten i 2005 og 2006 (Gjerpe og Rødsrud 2008). Lokaliteten lå 

mellom 47 og 51 meter over havet, på en sørvendt svakt hellende flate i skog, rundt 320 meter 

vestnordvest for driftsbygningen på Rødbøl. Området utgravningen foregikk på lå delvis i 

skog, delvis i dyrket mark, og sand, silt og leire preget undergrunnen, samt at store steiner var 

spredt over store deler av lokaliteten. Mot sør og sørøst faller landskapet ned i en svak 

dalbunn, og reiser seg igjen mot et høydedrag. Noen bergknauser som avgrenser lokaliteten 

ligger mot nord og nordvest, men innover i skogsområdet er det flere flater som kan ha vært 

brukt i forbindelse med bosetningen. En bekk som er lagt i rør renner 200 meter mot øst. Øst 

for denne igjen steiler landskapet opp i et berg rundt 70 meter over havet, og på dette berget 

befinner andre lokaliteter seg, blant annet Rødbøl 27. Av hus og graver ble det funnet spor 

etter 6 bygninger fra romertid og folkevandringstid, 2 gravrøyser fra romertid og 

folkevandringstid, og 1 overpløyd gravhaug med fotgrøft fra vikingtid. Alle hus er orientert 

tilnærmet nord-sør eller nordnordøst-sørsørvest (Gjerpe og Rødsrud 2008:143, 186). 

Tabell 2: Periodeinndeling av hus og graver på Rødbøl 19. 

Periode Hus Graver 

Romertid (sein) Hus 1 
(firestolperskonstruksjon) 

Grav 2 

Romertid - folkevandringstid 
(overgang) 

Hus 2, 3, 5  

Romertid eller 
folkevandringstid 

Hus 4, 6  
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Folkevandringstid  Grav 3 

Vikingtid  Grav 1 

 

 
Figur 4: Oversikt over hus og graver på Rødbøl 19. (Etter Figur 4.3, Gjerpe og  

               Rødsrud 2008:147). 

 

 

 



	 24	

 
Figur 5: Periodeinndeling av hus og graver på Rødbøl 19. (Av forfatter etter  

               Figur 4.3, Gjerpe og Rødsrud 2008:147). 

 

 



	 25	

Av dateringene fremkommer det at Hus 1 som er datert til sein romertid muligens er eldst på 

lokalitet Rødbøl 19, men dette kan ikke bevises stratigrafisk (Hus 2 som er datert til 

overgangen mellom romertid og folkevandringstid er overlappende med Hus 1 som er datert 

til sein romertid). Hus 1 er imidlertid en firestolperskonstruksjon, og tolkes som lagerbygning 

og ikke en boligenhet (Gjerpe og Rødsrud 2008:149), derav blir den i mindre grad vektlagt i 

analysen når det gjelder plasseringsforholdet mellom de levende og de døde. 

Firestolperskonstruksjonen kan imidlertid ha vært samtidig med Grav 2. 

De resterende husene på lokaliteten har nokså like dateringer som tilsier at de faller innunder 

omtrentlig samme periode: Hus 2 har dateringene AD 330-510 og AD 400-540 (begge korn 

fra stolpehull) som gjør at huset dateres til overgangen romertid-folkevandringstid, Hus 3 har 

blant annet dateringene AD 350-550 og AD 235-335 (begge trekull fra ildsted) som gjør at 

det dateres til slutten av romertid-begynnelsen av folkevandringstid, Hus 5 har kun datering 

fra et keramikkskår med negledekor som dateres på stilistisk grunnlag til AD 300-350 og ut 

fra dette antydes det at huset er fra overgangen romertid-folkevandringstid (Gjerpe og 

Rødsrud 2008:165), Hus 4 er hovedsakelig datert ut fra at det har likheter med 

folkevandringstidens hus fra Forsandmoen og svenske hus fra romertid og folkevandringstid 

og blir derfor datert til sein romertid eller folkevandringstid, men dateringer fra to ildsteder på 

hustomta som ikke regnes som tilhørende til huset er datert til eldre romertid, Hus 6 har 

dateringene AD180-410 og AD 440-640 (begge trekull fra ildsted) og blir datert til sein 

romertid eller folkevandringstid (Gjerpe og Rødsrud 2008:154, 159, 163, 165, 168).  

Det er altså vanskelig å si noe om hvilke av Hus 2, 3, 4, 5 og 6 som ble oppført først. Hus 4 

kan være fra eldre romertid grunnet dateringene fra ildstedene, men det er et lite underbygget 

grunnlag å trekke en slik konklusjon ut fra (Gjerpe og Rødsrud 2008:186). Hus 2, 3, og 5 er 

alle fra overgangen mellom romertid og folkevandringstid, mens Hus 6 er fra én av disse 

periodene, men usikkert hvilken. Flere av disse husene kan ha stått på plassen samtidig, men 

det er usikkert hvilke av de som har vært samtidige. Grunnet at noen av husene overlapper 

hverandre (Hus 4, 5, 6) trekkes slutningen om at kun tre hus kan ha eksistert samtidig (Gjerpe 

og Rødsrud 2008:186). Ut fra brente bein fra menneske, trekull og leirkar med negledekor er 

Grav 2 (gravrøys) datert til å ha blitt anlagt på 300-tallet. Grav 3 (gravrøys) er datert til 

folkevandringstid ut fra brente bein fra menneske (AD 430-580). Begge disse gravene har 

vært samtidige med flere av husene, men det er usikkert akkurat hvilke hus de var samtidige 

med. Grav 1 er en bortpløyd gravhaug hvor fotgrøften er intakt, og graven inneholder rester 

etter en antatt ubrent grav. Ut fra et låsbeslag funnet i graven, og en innlevert 
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vikingtidsnøkkel funnet på gården Rødbøl fra et tidligere tidspunkt, blir graven datert til 

mulig vikingtid (Gjerpe og Rødsrud 2008:148, 149). Jeg tar utgangspunkt i 

dateringsgrunnlaget som foreligger, selv om jeg mener det er litt vagt, og dermed noe 

usikkert. 

Bebyggelsen og gravene på Rødbøl 19 er sentrert rundt tidsperioden romertid-

folkevandringstid, med unntak av Grav 1 som antas å være en vikingtidsgrav. Flere av 

husene, muligens tre, har stått på plassen samtidig. Og både Grav 2 og 3 har med stor 

sannsynlighet også vært samtidige med flere av husene, om ikke alle. Grav 2 er en gravrøys 

plassert omtrentlig midt på den østre langsiden av feltet (Gjerpe og Rødsrud 2008:149), noen 

meter fra Hus 3 sin østre husvegg, og rundt 10 meter nordvest for nordenden på Hus 2 (Figur 

4 og 5). Grav 1 er plassert sørøst på feltet, hvor fotgrøften har en indre diameter på rundt 9 

meter (Gjerpe og Rødsrud 2008:148). Fotgrøften overlapper midten av søndre del av Hus 3 

sin østre husvegg, samt søndre del av Hus 2 sin vestre husvegg, og ligger helt inntil sørvestre 

hjørne på Hus 1. Plasseringen er rundt 17 meter sør for Grav 2 (Figur 4 og 5). Grav 3 er en 

gravrøys plassert i den sørvestre utkanten av lokaliteten (Gjerpe og Rødsrud 2008:149), 

mellom 10-15 meter sørøst for husene (Figur 4 og 5). 

Verken Grav 2 eller 3, som er antatt å kunne være samtidig med flere av husene på 

lokaliteten, overlapper hus eller blir overlappet av hus. De ligger for seg selv i utkantene av 

utgravningsfeltet. Grav 2 ligger relativt nær husveggen til Hus 3, mens Grav 3 ligger lenger 

vekk fra husene. Om Grav 1 er fra vikingtid, er den definitivt yngst av de dokumenterte 

strukturene på lokaliteten, og er blitt anlagt mulig flere hundre år etter husene og de andre 

gravene. Fotgrøften skjærer inn i både Hus 3 og Hus 2 og da graven har en senere datering 

enn disse husene, er fotgrøften dens plassert så vidt over disse to husene – altså grav over hus. 

Husene og Grav 2 og 3 ser ut til å høre til eldre jernalder, mens fotgrøften som er tolket som 

gravhaug fra vikingtid er da sannsynlig godt plantet inne i yngre jernalder. Hus fra samme 

periode som denne kan være plassert utenfor utgravningsområdet. Det er verdt å nevne at en 

jernvinne datert til perioden mellom vikingtid og høymiddelalder (Gjerpe og Rødsrud 

2008:170, 186) ligger plassert omtrent midt på den vestre langsiden av feltet, noen meter unna 

Hus 4 sin vestre husvegg. Det har altså vært aktivitet på området etter bosetningen i romertid-

folkevandringstid. 

Kontinuiteten på Rødbøl 19 kan være bortimot 1000 år, om jernvinna fra middelalder tas med 

i beregningen. Gårdsbebyggelsen ser ut til å ha eksistert i rundt 300 år grovt regnet, mens  



	 27	

Grav 1 ble anlagt over to av husene henholdsvis rundt 300-500 år senere, i vikingtid om 

dateringen er riktig. Det kan også her, slik som på Ringdal 13, spekuleres i om gravhaugen er 

plassert over husene intensjonelt, eller om det ikke var tydelig å se at det har stått hus der 

tidligere, slik at plasseringen er tilfeldig. De to resterende gravene har muligens  vært 

samtidige med flere av husene, om ikke alle. De blir verken overlappet eller overlapper, men 

Grav 2 ligger plassert relativt nær vegglinjen til et hus, og Grav 3 ligger litt i utkanten av 

lokaliteten. 

 

4.1.3 Rødbøl 27, Larvik 

Rødbøl 27 ligger også i Larvik kommune, rundt 300 meter i luftlinje sørvest for Rødbøl 19, 

og ble undersøkt av Kulturhistorisk museum i 2005 og 2006 (Rønne 2008). Lokaliteten ligger 

rundt 200 meter nordvest for tunet på Rødbøl gnr. 2040/2, og mellom 65 og 70 meter over 

havet. Landskapet skråner mot øst, i sør ender det i en bratt skrent ned mot dyrka mark, og en 

knaus befinner seg mot vestnordvest. En steinfri flate befinner seg helt sør på lokaliteten, 

ellers preges lokaliteten av blokksteiner fra morene. På området er det funnet to hus; ett fra 

sein romertid og ett folkevandringstid, samt tre graver; en gravrøys fra romertid eller 

folkevandringstid, en nedgravning med brente bein fra sein folkevandringstid-tidlig 

merovingertid, og en gravrøys fra sein merovingertid-tidlig vikingtid. Det er også funnet et 

smieområde fra romertid (Rønne 2008:61,64,72,74,80,85). 

Tabell 3: Periodeinndeling av hus og graver på Rødbøl 27. 

Periode Hus Graver 

Romertid (sein) Hus 1  

Romertid eller 
folkevandringstid 

 Grav 1 

Folkevandringstid Hus 2  

Folkevandringstid (sein) – 
merovingertid (tidlig) 

 Grav 3 

Merovingertid (sein) – 
vikingtid (tidlig) 

 Grav 2 
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Figur 6: Oversikt over hus og graver på Rødbøl 27. (Etter Figur 6.5, Rønne 2008:69). 
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Figur 7: Periodeinndeling av hus og graver på Rødbøl 27. (Av forfatter etter Figur 6.5, Rønne  

2008:69). 

 

 



	 30	

Av dateringene (Tabell 3) fremkommer det at på lokalitet Rødbøl 27 er Hus 1 fra sein 

romertid det eldste elementet, mens Grav 2 fra sein merovingertid-tidlig vikingtid er det 

yngste – en kontinuitet på grovt regnet 400-500 år. Hus 2 (langhus med steinvegger og stolper 

som muligens har stått på steinheller) er bygd over Hus 1 (Rønne 2008:83), og dermed kan 

Hus 1 og Hus 2 ikke ha vært samtidige, og det kan kun ha stått ett hus på denne plassen av 

gangen. Når det gjelder gravene viser dateringene at kronologien dem imellom fra eldst til 

yngst er Grav 1, Grav 3 og Grav 2 (Tabell 3). Grav 1 (gravrøys) er plassert i smieområdet på 

lokaliteten (Rønne 2008:73). Gravrøysa var konstruert rundt en stor jordfast stein som 

avgrenser smieområdet i øst, hvor selve gravgjemmet lå innunder steinens østside, plassert 

over den yngste essen på området datert til AD 255-370. Det er funnet bein fra to ulike 

individer i graven, og det kan være snakk om enten to separate begravelser eller en 

dobbeltbegravelse. Menneskebein fra Grav 1 er datert til AD 350-530, og kan antyde at 

graven er plassert over essen i nær tid etter at aktiviteten på smieområdet opphørte (Rønne 

2008:72,73,99). Hus 2 ligger 20 meter sørsørvest for smieområdet (Rønne 2008:93), noe som 

tilsier at Grav 1 er anlagt et godt stykke borte fra husene på plassen. Graven kan ha vært 

samtidig med både Hus 1 og Hus 2 ut fra dateringene (Tabell 3), men det er vanskelig å si noe 

sikkert om hvilket hus den er samtidig med. Den kan ha blitt anlagt da Hus 1 eksisterte, men 

den kan også ha blitt anlagt etter Hus 1 opphørte, og heller være i tilknytning til Hus 2. Det er 

uansett god sannsynlighet for at Grav 1 har tilknytning til ett eller begge husene på plassen. 

Menneskebein fra Grav 3 (nedgravning med fragmenterte bein) har dateringen AD 565-630 

(Rønne 2008:80). I forhold til Hus 2 sin datering (Tabell 3), virker det som Grav 3 er 

konstruert mens Hus 2 eksisterte. Det er altså sannsynlig at Grav 3 kan inneholde mennesker 

som har en tilknytning til Hus 2. Gravens plassering er øst for Hus 2 sin østre langvegg 

(Rønne 2008:80), og ligger noen meter unna dette husets vegglinje. Grav 2 (gravrøys hvor 

stein fra Hus 2 sin konstruksjon kan ha blitt benyttet, mulig stokkebåt som gravgjemme) er 

ikke datert ut fra organisk materiale, men funn i graven daterer den til sein merovingertid-

tidlig vikingtid (Rønne 2008:79). Gravens plassering er interessant da den er anlagt midt inne 

i Hus 2, noe som indikerer at Hus 2 har opphørt å eksistere før vikingtiden (Rønne 

2008:74,90). Ola Rønne (2008:80) påpeker at en slik plassering ofte ikke er tilfeldig, og viser 

til eksempler som har med forfedrekult og markering av territorie å gjøre, noe jeg kommer 

tilbake til i diskusjonen. 

 

Jeg vil for øvrig påpeke muligheten for at det er en tidsperiode på rundt 200-250 år som 
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skiller Hus 2 og Grav 2. Da Hus 2 er det yngste huset på plassen, samt eneste huset på plassen 

i sin tid, og da de to andre gravene på plassen kan være i relativt nær tilknytning til huset 

grunnet dateringene, kan det virke som gården opphørte rundt folkevandringstid eller tidlig 

merovingertid. Grav 2 sin datering er relativt sein i forhold til dette. Rønne (2008:90, 110) 

mener plasseringen av Grav 2 over Hus 2 tyder på et bevisst valg, og at det er mulig at 

hustuften har hatt en brukstid opp til Grav 2 ble anlagt i huset. Med tanke på dateringene 

mener jeg det heller er mer usikkert hvorvidt huset har eksistert nesten frem til vikingtid, da 

Rønne (2008:90) også påpeker selv at det ikke er funnet arkeologisk materiale i huset, bortsett 

fra graven vel å merke, som kan knyttes opp mot yngre jernalder. Stolpebygde hus har ofte en 

levetid på mellom 25-50 år (Gjerpe og Østmo 2008:134), noe som i mine øyne svekker tanken 

om at Hus 2 eventuelt har vært i bruk i grovt regnet 200 år. Samtidig har Hus 2 vært 

konstruert av steinvegger og mulige stolper plassert på steinheller, noe jeg vil tro kan forlenge 

husets levetid. Jeg vil si at det er vanskelig å si noe sikkert om relasjonen mellom Hus 2 og 

Grav 2. 

Den mest oppsiktsvekkende informasjonen å bringe med seg videre til diskusjonen fra Rødbøl 

27 er Grav 1s plassering over smieområdet og Grav 2s plassering over Hus 2. I tillegg er Grav 

3 plassert nokså nær Hus 2 sin østre langvegg. 

4.1.4 Jarlsberg 9, Tønsberg 

Jarlsberg 9 ligger i Tønsberg kommune, og ble undersøkt av Kulturhistorisk museum i 2009 

(Grindkåsa 2012). Lokaliteten ligger i utkanten av et åpent jordbrukslandskap, terrenget heller 

svakt mot oppdyrkede leirsletter mot nord, vest og øst, og Aulielva befinner seg rundt 700 

meter mot øst. På motsatt side av elva, rundt 3 kilometer øst, ligger Jarlsberg Hovedgård, og 

lokaliteten ligger i utkanten av denne gårdens gårdsgrense. Plassen hadde stått udyrket noen 

år, og undergrunnen bestod av morenemasser. Det ble avdekket rundt 3380 m2. På området er 

det funnet ett hus fra sein folkevandringstid-tidlig merovingertid, én firestolperskonstruksjon 

fra sein merovingertid og et gravfelt fra merovingertid og muligens også vikingtid som 

inneholder en inhumasjonsgrav og fem fotgrøfter (Grindkåsa 2012:43,48,55,74,75).  
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Tabell 4: Periodeinndeling av hus og graver på Jarlsberg 9. 

Periode Hus Graver 

Folkevandringstid (sein) – 

merovingertid (tidlig) 

Hus 1  

Merovingertid (tidlig)  Grav 6 

Merovingertid (sein) Hus 2 

(firestolperskonstruksjon) 

 

Merovingertid eller vikingtid  Grav 2 

Muligens merovingertid 

og/eller vikingtid, men mulig  

eldre enn dette (udaterte) 

 Grav 1, 3, 4, 5 

 

Figur 8: Oversikt over hus og graver på Jarlsberg 9. (Etter Figur 11,  

               Grindkåsa 2012:46). 
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Figur 9: Periodeinndeling av hus og graver på Jarlsberg 9. (Av forfatter etter  

               Figur 11, Grindkåsa 2012:46). 
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Før den videre analysen vil jeg presisere at Grindkåsa (2012) inkluderer gravskikken til 

inhumasjonsgraven og fotgrøftene 1-5. Ved de tre foregående lokalitetene har gravene blitt 

omtalt som Grav 1 og Grav 2 osv. For ordens skyld, i både tekst, tabell og figur, velger jeg å 

omtale inhumasjonsgraven som Grav 6 og fotgrøftene 1-5 som Grav 1-5. Jeg vil også 

presisere at av Grav 1-5 er det kun Grav 1 og Grav 2 jeg vet plasseringen til grunnet 

stratigrafiske forhold. Ingen av disse gravene er markert med verken nummer eller navn på 

kart eller tekst i publikasjonen, og derfor har jeg markert de som Grav 3/4/5 på figur 9. 

Av dateringene fremkommer det at Hus 1 fra sein folkevandringstid-tidlig merovingertid har 

vært det eldste elementet på lokalitet Jarlsberg 9, mens det er usikkert hvilke av gravene 1-5 

som utgjør lokalitetens yngste element − enten merovingertid eller vikingtid (Tabell 4). 

Kontinuiteten kan være på rundt 300 år. Line Grindkåsa (2012:43,55) påpeker at Hus 1 er blitt 

ødelagt i brann i løpet av de fire eller fem første tiårene av 600-tallet. Flere tiår etter brannen 

har en firestolperskonstruksjon (Hus 2) blitt plassert noen meter øst for Hus 1 sin veggrøft 

(Grindkåsa 2012:74). Dette viser at Hus 1 og Hus 2 ikke har vært samtidige. De har ikke hatt 

noen direkte tilknytning til hverandre, til tross for at firestolperskonstruksjoner ofte blir tolket 

som en form for lagerbygning i sammenheng med blant annet høytørking ved gårdsdrift 

(Grindkåsa 2012:74; Gjerpe og Østmo 2008:102). For å kunne sette dette huset i forbindelse 

med gravfeltet er det blitt stilt et åpent spørsmål om Hus 2 kan ha fungert som et slags 

dødehus eller ha vært støttestolper til et likbål, men tolkningen er usikker (Grindkåsa 

2012:75,99). Firestolperskonstruksjoner regnes ikke for å være vanlige boenheter (Gjerpe og 

Østmo 2008:98), men det er allikevel interessant å ta Hus 2 i betraktning da det både er datert 

og kan ha vært samtidig med flere av gravene på plassen. 

Grav 6 ble funnet under massene fra Grav 2, og den lå plassert midt inne i boligdelen i Hus 1. 

Fyllmassen inneholdt blant annet brannmasse fra huset, noe som indikerer at graven har blitt 

anlagt intensjonelt over huset kort tid etter brannen, noe som videre sannsynliggjør en 

forbindelse mellom den gravlagte og Hus 1 (Grindkåsa 2012:77,87). Graven er altså blitt 

plassert over huset etter det brant ned, og Grindkåsa (2012:43,75,99) mener at med dette så 

har plassen endret funksjon fra boplass til gravfelt. Ifølge Grindkåsa (2012:43,74,89) har Hus 

2 vært samtidig med gravfeltet som er blitt anlagt på plassen etter brannen. Videre påpekes 

det at gravfeltet har vært i bruk i merovingertid og mulig vikingtid, men at muligheten er der 

for at en eller flere av gravene (Grav 1, 3, 4, 5) kan ha vært samtidige med eller eldre enn Hus 
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1, men også yngre. Da Hus 2 to ser ut til å ha blitt bygd flere tiår etter brannen i Hus 1, og 

derfor også mest sannsynlig etter anleggelsen av Grav 6, vil jeg tro at Grindkåsas utsagn ikke 

gjelder Grav 6, og at denne graven og Hus 2 ikke har hatt noen tilknytning til hverandre.  

Gravhaugene, og gravene de inneholdt, som en gang har eksistert der det nå kun står tilbake 

fem fotgrøfter, er helt fjernet på grunn moderne pløyeaktiviteter (Grindkåsa 2012:75). De er 

ikke daterte, og det er vanskelig å si noe om når de ble anlagt. Stratigrafiske forhold kan 

imidlertid vise at Grav 2 er yngre enn Hus 1, Grav 6 og Grav 1 (Grindkåsa 2012:89). Ved å 

observere kartet (Figur 8 og 9) kan det virke som Grav 1 og graven nordøst for denne kan ha 

overlappet Hus 1 slik som Grav 2 gjør, da veggrøften ikke markerer hele huset. De søndre 

stolpehullene antyder at søndre kortvegg på huset har vært her (Grindkåsa 2012:62), noe som 

tilsier at det antakeligvis ikke er tilfellet at andre graver enn Grav 2 overlapper Hus 1. 

På Jarlsberg 9 er det altså vanskelig å si noe om dateringen til Grav 1-5, bortsett fra Grav 2 

som ut ifra stratigrafiske forhold med sikkerhet kan være fra merovingertid, eller eventuelt 

vikingtid. I tillegg til å være yngre enn både Hus 1 og Grav 6, er den også yngre enn Grav 1, 

noe som tilsier at Grav 1 må ha blitt anlagt før Grav 2 i merovingertid eller enda tidligere enn 

dette. Grav 3-5 vet vi således ingenting sikkert om, og Grindkåsa (2012:99) understreker at 

det ikke kan utelukkes at noen av gravene kan ha vært både samtidige med og eldre enn Hus 

1, men at det antas at de har blitt anlagt på plassen etter at bosetningen ble flyttet eller forlatt. 

Om dette er tilfellet vil påstanden om at Hus 2 har vært samtidig med gravfeltet være riktig, 

men det er altså ikke sikkert. 

Det er noen tilfeller som skiller seg ut når det gjelder det romlige forholdet mellom bosetning 

og graver på Jarlsberg 9. Grav 6 har blitt anlagt over Hus 1 kort tid etter at huset brant ned, 

noe som kan tyde på en endring av plassens funksjon. Grav 2 har blitt anlagt over Hus 1, Grav 

6 og Grav 1. I tillegg bør det nevnes at om noen av gravene (Grav 1, 3, 4, 5) er samtidige med 

Hus 1, så er de plassert veldig nære huset. Da dette er et veldig usikkert moment, velger jeg å 

ikke legge stor vekt på dette i diskusjonen. 

4.2 Presentasjon og analyse av byer 

Videre vil byene bli presentert og analysert, først vikingtidsbyen Kaupang, deretter 

middelalderbyen Tønsberg. Som nevnt tidligere, vil analysen av byene bli utført på en annen 

måte enn gårdene, da perspektivet må tilpasses i tråd med omfanget av lokaliteten. På 

Kaupang vil landskapet spille en større rolle, og i Tønsberg vil den etter hvert tette 

bybebyggelsen være vesentlig i analysen. 
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4.2.1 Vikingtidsbyen Kaupang, Larvik 

Først vil jeg presisere at jeg er klar over den pågående diskusjonen vedrørende om Kaupang 

kan karakteriseres for by å være eller ikke. Dagfinn Skre (2007d:452-455) definerer den som 

by, blant annet fordi det er funnet arkeologiske spor etter spesialiserte håndtverksaktiviteter, 

parseller, bygninger av en mer permanent art, havneanlegg og importgjenstander. Det råder 

for øvrig uenigheter om Kaupangs bystatus (for eksempel Brendalsmo og Molaug 2014:139-

142; Sindbæk 2007:70-74; Skre 2008; Urbańczyk 2008) da noen mener Kaupang passer bedre 

inn under begrepet emporium − en permanent periodisk handels- og markedsplass (Hodges 

1982:49-54). Jeg skal ikke gå dypt ned i denne diskusjonen, da det er utenfor denne 

avhandlingen rammer. Jeg velger å forholde meg til begrepet vikingtidsby om Kaupang, med 

utgangspunkt i tanken om at byer ikke bør tillegges en universal og enhetlig definisjon da de 

er bundet til individuelle tidsrom og er kontekstuelle ut ifra seg selv (Hillerdal 2010:502). Jeg 

mener byer bør bli sett ut ifra deres eget ståsted i tid og rom. 

Det er blitt gjort omfattende undersøkelser av vikingtidsbyen Kaupang i Larvik (tidligere 

Tjølling kommune) i to omganger; først mellom 1950 og 1974 av Universitetets 

Oldsakssamling under ledelse av Charlotte Blindheim (Blindheim, Heyerdahl-Larsen og 

Tollnes 1981; Blindheim og Heyerdahl-Larsen 1995, Blindheim og Heyerdahl-Larsen og 

Ingstad 1999), så fra 1998 til 2003 av IAKH under ledelse av Dagfinn Skre (red. Skre 2007, 

2008, 2011; Pedersen 2016). De første undersøkelsene av gravfeltene ble gjort av Nicolay 

Nicolaysen i 1867, så av Gabriel Gustafson i 1902, og deretter av Charlotte Blindheim i 1950-

1957 (Stylegar 2007:68). Bosetningsområdet fremkom først under Blindheims utgravninger i 

1956-1974 (Skre 2007b:39). Kaupang ble etablert rundt år 800, og regnes som et av de aller 

første urbaniserte områdene i Skandinavia (Skre 2007a:13). Ulike kalkuleringer gjort i forhold 

til gravfunn, antall døde, teorier om antall savnede graver tilhørende barn og treller og 

lignende, har vist at befolkningen på Kaupang kan ha vært fra rundt 200 mennesker på 800-

tallet til bortimot 1000 mennesker på starten av 900-tallet, og det ser ut til at plassen ble 

forlatt rundt midten av 900-tallet (Stylegar 2007:85-86, Skre 2007:13).  

Under de innledende årene av plassen, fra rundt 800 og et tiår fram i tid, var bosetningen 

sesongbasert, men etter dette ble den permanent (Pilø 2007b:222). I tillegg til 

bosetningsområdet, er det dokumentert to store gravfelt med gravhauger på Nordre Kaupang 

og Lamøya (på Lamøya er det også funnet flatmarksgraver på Guristranda), et stort felt med 

flatmarksgraver på Bikjholberget, og i tillegg noen mindre gravområder; Søndre Kaupang og 
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Hagejordet (den sørligste delen av Nordre Kaupang) med både gravhauger og 

flatmarksgraver, Vikingholmen med gravhauger, og Bjønnes, et nærliggende gravfelt, med 

gravhauger, samt en sirkulær steinsetting lenger sør og flere båtformede steinsettinger like 

ved (Stylegar 2007:65,72,74,75). 

 
Figur 10: Oversikt over bosetningsområdet og gravfeltene på Kaupang. (Etter  

                 Figur 5.2, Stylegar 2007:67, Kaupang Excavation Project, University of Oslo). 
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Figur 11: Gravfeltenes relasjon til bosetningsområdet, sjøen og veien på Kaupang. Legg 

                 merke til at det er ingen graver helt sør på Lamøya. (Av forfatter etter Figur 5.2, 

      Stylegar 2007:67, Kaupang Excavation Project, University of Oslo). 

 



	 39	

I vikingtiden lå bosetningsområdet på Kaupang plassert langs den vestlige siden av et sund 

tilknyttet indre Oslofjord, omkranset av øyer som beskyttet vannveien inn til byen. Området 

var avgrenset av et gravfelt med gravhauger i nord (Nordre Kaupang), bratte bergknauser i 

vest, av sjøen og enda et gravfelt med gravhauger i sør (Søndre Kaupang), og av sjøen i øst 

(Pilø 2007a:162,178). Sammen med gravfeltene Nordre- og Søndre Kaupang, omkranses 

bosetningsområdet av ytterlige tre gravfelt plassert på øyene Vikingholmen og Lamøya, samt 

halvøya Bikjholberget (se figur 10 og 11). På denne måten var det uunngåelig å passere flere 

gravfelt på vei inn og ut fra vikingtidsbyen, både til vanns og til lands (Lia 2001:99, 101; Skre 

2007c:383; Tollnes 1981:21), noe som er iøynefallende. 

Det er få aktivitetsspor i området før Kaupang ble etablert som et parsellert område, og både  

dendrokronologi og dateringer av gjenstandsfunn, gir en sterk indikasjon på at  

bosetningsområdet og gravfeltene på Kaupang er samtidige og tilknyttet hverandre (Pilø 

2007a:172,175; Stylegar 2007:80). Gravene er i sin helhet datert til yngre jernalder og 

vikingtid (Blindheim 1981:15; Lia 2001:86), men stratigrafiske forhold ved noen gravfelt 

(Hagejordet), og deler av gravfelt (sørligste del av Nordre Kaupang og Lamøya), kan vise til 

kronologi på plassen (Stylegar 2007:65). Dette er forøvrig i så liten skala, at det vil være 

ubetydelig for analysen å inkludere disse forholdene i denne avhandlingen. I denne forstand 

skiller analysen av Kaupang seg fra analysen av gårdene, da det blir nødvendig å studere 

lokaliteten ut ifra et større perspektiv med mer fokus på det omliggende landskapet (se kap. 2 

og 2.2.2). På figur 11 har jeg gjenkonstruert kartet over Kaupang og hvordan vikingtidsbyen 

lå plassert i landskapet. Jeg har tegnet inn elementer jeg mener fremmer viktige og unike 

observasjoner ved plassen, som vil være fruktbare å ta med seg videre til diskusjonen. 

Jeg tar blant annet utgangspunkt i Øystein Lias (2001:104-113) underordnede 

landskapsanalyse av gravfeltene på Kaupang. Jeg vil påpeke at jeg benytter Lia sin analyse til 

et litt annet formål enn hva han selv søkte å finne svar på, som hovedsakelig var å finne ut 

hvordan gravritualene kan ha forholdt seg til landskapet på Kaupang (se kap. 3). Jeg vil legge 

vekt på at analysemetoden hans fremhever gravenes orientering mot bosetningsområdet og 

innfartsveiene både til lands og til sjøs. Lia (2001:104,105) studerer de underordnede 

landskapsrommenes eksponering, henvendelse og relasjon i forhold til det omkringliggende 

landskapet, og påpeker at de underordnede landskapsrommene ofte befinner seg i gravfeltene. 

Ved hjelp av pilmarkeringer på kart over gravfeltene på Lamøya, Bikjholberget, Nordre 

Kaupang og Søndre Kaupang (Lia 2001:108,110,112,113), vil han få frem hvilke/hvor mange 

landskapsrom som henvender seg til bestemte områder (ut ifra helling i landskapet) og 
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hvilke/hvor mange landskapsrom som eksponeres ut i landskapet (ut ifra høydemomenter i 

landskapet), slik at gravene får ”innsyn til” og ”utsyn over” fjernområder (Lia 2001:105). 

Slike fjernområder kan for eksempel være innfartsveier og bosetningsområdet.  

I Lias analyse benytter han seg av symbolene ”røde piler” for å markere henvendelse og ”røde 

stiplede piler” for å markere eksponering på alle de nevnte gravfeltene. Jeg går ikke like 

grundig til verks i min analyse av Kaupang, da jeg legger større vekt på helheten som 

fremkommer på et samlet kart over hele området. Derfor har jeg valgt ut de mest vesentlige 

”røde pilene/stiplede pilene” fra Lias analyse, som viser hovedretningene de underordnede 

landskapsrommene retter seg mot. 

 

Fra helhetsbildet (Figur 11) kommer det tydelig frem at gravfeltene på Kaupang har en klar 

posisjonering i retning mot bosetningsområdet og innfartsveiene, med delvis unntak av 

Nordre Kaupang, noe jeg kommer tilbake til. Både når det gjelder eksponering og 

henvendelse retter gravene på de ulike gravfeltene seg både mot hverandre, mot 

bosetningsområdet og mot innfartsveiene. Lia (2001:107) påpeker at det er en tydelig 

landskapsmessig sammenheng mellom gravene på Lamøya og Kaupangkilen/sjøen når det 

kommer til henvendelse og eksponering, og rommenes utsyn retter seg mot Bikjholberget, 

bosetningsområdet og til en viss grad Nordre Kaupang. Omtrent halvparten av rommene på 

Lamøya er allikevel av mer privat karakter, plassert mellom lavtliggende åser (Lia 2001:107; 

Moen 2010:50).  

 

På Bikjholberget henvender sju rom seg til dets nærområder, mens seks eksponeres ut i 

Kaupangkilen/sjøen. På Nordre Kaupang er det godt innsyn, hvor alle rom henvender seg ut 

mot Kaupangkilen/sjøen, mens ett henvender seg opp mot Huseby og tre rom eksponeres ut 

over gravfeltet. På Søndre Kaupang er det også godt innsyn, med alle rom henvendende mot 

sjøen (tre til Kaupangkilen, og ett til Drengskilen), mens på Vikingholmen er det liten 

eksponering (Lia 2001:109,111,113). Det er selvfølgelig usikkert med tanke på vegetasjon, i 

hvilken grad man fra bosetningsområdet og gravfeltene på land, kunne observere gravfeltene 

med beliggenhet på øyene. Marianne Moen (2010:50), som også har foretatt 

landskapsanalyser av Kaupangs gravfelt, mener forøvrig at det på vikingtidens Kaupang - et 

område med en betydelig befolkning, håndtverksproduksjon og jordbruk – kan man anta at 

landskapet var mer åpent med mindre vegetasjon og derav økt synlighet. Lia inkluderer ikke 

Bjønnes i sin analyse, men beliggenheten dens rett overfor Nordre Kaupang og åpent mot den 
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nordre havneinngangen (Stylegar 2007: 74-75), kan man tenke seg at gravhaugene har vært 

synlige fra både sjøen og veien gjennom Nordre Kaupang (Skre 2007c:381). 

 

Av Lias analyse fremkommer det blant annet at Nordre Kaupang har landskapsrom som 

henvender seg opp mot Huseby. Dagfinn Skre (2007c:380, 381) påpeker at Nordre Kaupang 

skiller seg noe ut fra de andre gravfeltene på Kaupang, da det med sin plassering på begge 

sider langs den eneste kjente landeveien mellom Kaupang og Skiringssal, samt i noe avstand 

unna både bosetningsområdet og Hagejordet, henvender seg i mindre grad til sjøen og 

bosetningsområdet enn hva de andre gravfeltene gjør. Han påpeker at Bikjholbergets graver er 

plassert nesten nede i havnebassenget og veldig nært bosetningen, noe som også gjelder for 

Søndre Kaupang og Vikingholmen. Mange av Lamøyas graver er også plassert helt nede ved 

sjøen, godt synlig fra innfartsrutene i nord, vest og sør. Gravene på Nordre Kaupang, sammen 

med Bjønnes sine nordvestlige graver rett overfor Nordre Kaupang over elva (Figur 10 og 

11), er de eneste som har tilknytning til landlig ferdsel, og de måtte passeres for å komme inn 

og ut fra bosetningsområdet. Skre (2007c:363,381) mener derfor at Nordre Kaupang kan ha 

vært et gravfelt tilknyttet distriktet Skiringssal og småkongene deres, samt folk som tilhørte 

andre deler av Skiringssal, mens de resterende gravfeltene var for folk tilknyttet Kaupang og 

dens besøkende. Jeg vil si meg enig i Skre sin teori angående Nordre Kaupang, men samtidig 

velger jeg å forholde meg noe kritisk til den, da Lia sin analyse viser at landskapsrom 

tilknyttet Nordre Kaupang i stor grad henvender seg ut mot sjøen og også i retning mot nordre 

del av bosetningsområdet (Lia 2001:111,112). 

 

Samlet sett er nesten alle gravfeltene på Kaupang orientert mot, og eksponert for, områdene 

der de levende oppholder seg og beveger seg. Det kan virke som det har vært av viktighet å 

kunne ha overblikk over de omliggende gravfeltene fra fastlandet, og at de snarere var mer 

vendt mot bosetningsområdet og veiene inn dit, enn ut mot den mer åpne sjøen bak/sør for 

Lamøya og Vikingholmen. Jeg har trukket en mørkeblå stiplet linje her (Figur 11), for å vise 

at de sørlige delene av Lamøya i liten/ingen grad er blitt tatt i bruk til anleggelse av graver. 

Gravene er posisjonert rundt bosetningsområdet og så nærme dette som mulig, selv med sjøen 

imellom. Samtidig som det ser ut til at Kaupangs befolkning har utnyttet de områdene som 

har vært til disposisjon, er det likevel verdt å vedkjenne seg at det stort sett er delene av 

Lamøya som vender mot bosetningsområdet og Nordre Kaupang og Bjønnes som er blitt 

utnyttet, mens områdene i sør ut mot sjøen står ubrukt. Skre (2007c:380) påpeker at det 

samme gjelder for det midterste området vest for veien på Nordre Kaupang, hvor en åpen 
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skråning mellom bergknauser ikke har blitt benyttet til graver, og hvor gravene heller er 

anlagt nær veien. Dette gir det klare inntrykket av at valget vedrørende gravfeltenes plassering 

har vært intensjonell, og ikke kun dreiet seg om å benytte rom til graver der det var ledig 

plass. 

 

På Kaupang er det altså iøynefallende at gravfeltene omkranser bosetningsområdet på alle 

kanter der det er mulig, og at plasseringen er i umiddelbar nærhet til sjøen, veien og 

bosetningen – eksponert for all inn- og utfart, og nærmest som et beskyttende skjold for 

vikingtidsbyen. De fleste gravfelt og graver kunne mest sannsynlig bli observert fra 

fastlandet, og til tross for at landskapet åpner opp for flere ledige og mulige steder å plassere 

graver, virker de valgte plasseringene av gravene gjennomtenkte og intensjonelle. Dette er 

elementer det blir nødvendig og vesentlig å drøfte videre i kapittel 5, hvor det vil bli trukket 

linjer til de andre lokalitetene. 

 

4.2.2 Middelalderbyen Tønsberg 

Tønsberg by ligger i Tønsberg kommune, og det har blitt utført omfattende arkeologiske 

utgravninger i byen spesielt fra 1970-tallet og frem til i dag (Brendalsmo 

og Molaug 2014:136). Tønsberg regnes for å være Norges eldste by (Ulriksen 1995:4), men 

dette kan diskuteres da flere mener Kaupang hører hjemme innunder denne tittelen, noe som 

er en diskusjon i seg selv (se kap. 4.2.1). Byen har trolig røtter tilbake til 900-tallet, og det 

diskuteres om det allerede på den tiden hadde begynt å utvikle seg en handelsplass der 

(Brendalsmo og Molaug 2014:138; Gjessing 1913:7-8; Ulriksen 1995:4). Det er også blitt 

diskutert om virksomheten på Kaupang ble flyttet til Tønsberg da Kaupang opphørte 

(Eriksson og Thoresen 1976:13), men dette kan det kun spekuleres i ettersom det ikke 

foreligger dateringer tilbake til midten av 900-tallet eller tidligere. 

 

Tønsberg ligger på en halvøy på vestsiden av Oslofjorden, ved den indre enden av 

Tønsbergfjorden, hvor det smale sundet Kanalen skiller Tønsberg fra øyene Nøtterøy og 

Tjøme, som ligger beskyttende i sør, likesom Slottsfjellet beskytter i nord (Brendalsmo 

1993:52-54; Gjessing 1913:6; Johnsen 1971:15; Ulriksen 2008:93). Topografien gjør plassen 

velegnet for bydannelse. Arkeologisk er det påvist både brygger, bebyggelse, parseller, rester 

av håndtverksaktiviteter, kongsgård, befestningsanlegg, hospitaler, klostre, kirker og 

kirkegårder (Brendalsmo og Molaug 2014; Ulriksen 2008) – kriterier det argumenteres for at 

bør være tilstede for at en plass skal kunne kalles en by. I takt med  fremveksten av 
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middelalderbyen Tønsberg, vokste også staten Norge frem sammen med innføringen av 

kristendommen. På denne måten skiller Tønsberg seg fra de andre lokalitetene, da det her er 

mulig å studere plassering av graver i forhold til bebyggelse på tvers av et religionsskifte. Det 

er påvist å ha vært seks kirker i Tønsberg rundt år 1300 e.Kr., flere med tilhørende 

kirkegårder; Peterskirken, Mariakirken, Lavranskirken, Thomaskirken, Mikaelskirken og 

Olavskirken (Brendalsmo og Molaug 2014:168). 

 

Figur 12: 

Arkeologiske funn i 

Tønsberg eldre enn ca. år 

1100. (Etter Figur 4, 

Brendalsmo og Molaug 

2014:150). 
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Fig. 13:  

Tønsberg rundt år 1300. (Etter Figur 7, 

Brendalsmo og               

Molaug 2014:157).  

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	
	

	
	
	
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14:  

Tønsberg, sammenslått kart av 

Figur 12 og 13.(Av forfatter etter 

Figur 4 og 7 fra  

Brendalsmo og Molaug 2014:150, 

157). 
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Tabell 5: Kirker i middelalderbyen Tønsberg. (Utdrag fra tabell fra Brendalsmo og Molaug 

                2014:168). 

Kirke Datering Grunnplan Forgjenger 

Peterskirken 1100-1120? Romansk En? 

Mariakirken 1100-1150 Romansk  

Lavranskirken Ca. 1100 Romansk En? 

Thomaskirken Før 1200 Ukjent  

Mikaelskirken 1100-1150 Romansk  

Olavskirken 

(Premonstratenserklosteret) 

1130-1160? Romansk rundkirke  

 

Angående Tønsbergs arkeologiske materiale vil jeg hovedsakelig ta utgangspunkt i artikkelen 

til Jan Brendalsmo og Petter B. Molaug fra 2014 To norske byer i middelalderen – Oslo og 

Tønsberg før ca. 1300, som dekker utviklingen av middelalderbyen Tønsberg på bakgrunn av 

arkeologiske funn gjort opp igjennom årene. I analysen av Tønsberg har jeg lagt større vekt på 

å belyse byens omfang og bosetningsspor enn hva jeg gjorde på Kaupang. Det er to grunner, 

for det første er det påvist spor av både dyrkning og gårdsdrift tilbake til eldre jernalder i 

Tønsberg – middelalderbyen har sannsynligvis vokst frem av en gård som stod på samme 

plassen som den senere byen, noe som ikke var tilfellet med Kaupang (Kap. 4.2.1). For det 

andre er plasseringsforholdet mellom bebyggelsen og gravene ikke adskilt på samme måte 

som på Kaupang, et argument som vil bli utdypet i den videre analysen, og som blir tatt opp 

igjen i diskusjonen. 

 

Når det gjelder plasskontinuitet har Tønsberg røtter tilbake til før 1000-tallet. Det er blitt 

påvist spor av jordbruk og dyrkning fra rundt 300-1100-tallet over hele området der 

middelalderbyens bebyggelse senere ble anlagt, og det er blitt dokumentert fast bosetning i 

form av en gård oppe på Berget i nord, antakelig ved navn Túnsberg, som kan ha hatt opphav 

allerede i eldre jernalder, og som trolig var en sentralgård i yngre jernalder (Brendalsmo 
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1993; Brendalsmo og Molaug 2014:151, 162, 185). Tidlig på 800-tallet ble en selvstendig 

gård, Gunnarsbær, med et tilhørende gravfelt skilt ut fra Túnsberg og plassert på søndre del av 

halvøya (Figur 12 - nr. 1 VT gravfelt nær nr. 15 og 16). Fra dette gravfeltet, som lå sørøst på 

neset, er det innkommet gjenstander fra fem vikingtidsgraver. Videre er det funnet ytterlige to 

gravfelt fra dette tidsrommet – to storhauger datert til 800-900-tallet, samt rest av en tredje 

haug, ligger på Haugar, som for øvrig var plassen for lagtinget i vikingtid, (Figur 12 – nr. 2), 

og seks graver datert til 800-tallet er registrert på en odde ute i sjøen (Figur 12 – nr. 1 det 

andre VT gravfeltet). På denne odden har det tidligere blitt funnet gravgods fra 200-tallet, og 

det ble også etablert et Premonstratenserkloster (Olavskirken) der i andre halvdel av 1100-

tallet (Brendalsmo og Molaug 2014:149, 151, 152). I tillegg er det funnet en bygning under 

Berget i nordvest (Figur 12 – nr. 3), datert til sein merovingertid/tidlig vikingtid (Brendalsmo 

og Molaug 2014:151). 

 

På 1000-tallet er det funnet tre bygninger datert til sein vikingtid/1000-tallet (Figur 12 – nr. 4 

langs Stræti nr. 8), plassert nærmere sjøen og orientert vinkelrett på oversiden av Stræti, et 

gateløp som strekker seg parallelt med sjøen fra Berget i nord og mot sørøst, med mulig 

datering tilbake til 900-tallet (Brendalsmo og Molaug 2014:156, 160). Rundt 50 meter 

ovenfor dette igjen har det vært etablert en kirkegård på samme tid (Figur 12 – nr. 14). På 

Peterskirkens kirkegård er det funnet graver liggende til dels under 1100-talls steinkirken, 

som er orientert helt annerledes enn steinkirken og dens tilhørende graver. Gravene antas å 

være fra 1000-tallet, og lå orientert vinkelrett på et flettverksgjerde som tilhørte den eldste 

kirkegårdsavgrensningen, også datert til 1000-tallet, noe som gir god indikasjon på at disse er 

samtidige (Blohme og Runeby 1985a:21-22; Brendalsmo og Molaug 2014:158, 161; Flodin 

og Runeby 1983a:28-30). Gravene har trolig sammenheng med en trekirke som stod på 

plassen før Peterskirken ble bygd (Brendalsmo 1989:21; Brendalsmo og Molaug 2014:164; 

Flodin og Runeby 1983a:29Ulriksen 2008:99-100). I tillegg viser radiologiske dateringer 

gjort på materiale fra boreprøver at det har vært en form for intens bosetning i området 

mellom Stræti og sjøen rundt år 1000 eller tidlig på 1000-tallet, med mulig røtter tilbake til 

900-tallet (Brendalsmo og Molaug 2014:158, 161, 162). Mye tyder på at det på 1000-tallet 

var aktivitet på området som kan vise til en mellomfase mellom jernaldergården og den senere 

middelalderbyen (Brendalsmo og Molaug 2014:156). 

 

Fra rundt midten av 1100-tallet og fremover begynner parsellgrenser og bebyggelse, som 

blant annet brygger og lagerboder, å opptre på plassen, spesielt i det nordlige området nær 
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sjøen, for så å utvide seg østover og sørøst langs stranden (Brendalsmo og Molaug 2014:160, 

161; Ulriksen 2008:99). En slik utvikling av byen gjenspeiler seg også i hvor og når 

kirkeanleggene ble bygd (se Figur 12 og Tabell 5). På oversiden av Stræti ligger Peterskirken 

(1000-tallet, sognekirke), Mariakirken (senest tidlig 1100-tallet, sognekirke) og 

Fransiskanerklosteret (1200-tallet), mens Premonstratenserklosteret (Olavskirken, annen 

halvdel av 1100-tallet) ligger i Strætis sørøstlige ende, og Lavranskirken (ca. 1100-tallet, 

sognekirke) ligger i Strætis nordvestlige ende. Sistnevnte har sannsynlig hatt en forgjenger i 

tre, nevnt ca. 1018 i Soga om Olav den heilage kap. 84 (Brendalsmo og Molaug 2014:161). 

Gården Gunnarsbær har muligens vært tilknyttet en egen kirke dedisert St. Thomas 

(Thomaskirken, fra før 1200-tallet), men denne er ikke påvist arkeologisk, kun nevnt i Soga 

om Håkon Håkonsson kap. 34 (Brendalsmo og Molaug 2014:161, 166; Ulriksen 2008:106). I 

tillegg til disse ble Mikaelskirken (sannsynlig første halvdel av 900-tallet) bygd på Berget 

(Brendalsmo og Molaug 2014:167). 

 

Olavskirken var en rundkirke dedisert St. Olav som ble bygd rundt midten av 1100-tallet, men 

som ble benyttet som klosteranlegg få år senere da den ble gitt premonstratenserne 

(Brendalsmo og Molaug 2014:168). Olavsklostret var høyt ansett, og i klostrets første 

hundreår ble flere fremstående personer gravlagt der (Johnsen 1929b:214; Johnsen 1971:61). I 

sagaene fremkommer det at blant annet Erling jarl og kongene Håkon den unge (sønn av kong 

Håkon Håkonsson) og Erling Steinvegg ble begravet inne i selve kirkerommet, hvor 

sistnevnte skal ha blitt lagt i klostrets nordre steinvegg, ut fra alteret, i år 1207 (Johnsen 

1929ab:108, 214; Lunde 1993:12; Ulriksen 2008:106). Det ble utført arkeologiske 

utgravninger av kirkeruinene blant annet i 1877, hvor det ble funnet to gravsteiner i 

kirkegulvet – den ene i kirkens midtparti, den andre foran inngangen til koret. Videre ble 

rester etter en klostermur funnet på nordsiden av klostret, og det antas at muren har omsluttet 

kirkegården. Dette ble bekreftet ved funn av tallrike levninger av begravede på de 

omkringliggende tomtene, både i 1877 og i 1928 (Johnsen 1929:b214-215). En utgravning av 

kirkeruinene utført i 1969 førte også til funn av en markert grav i midten av korhuset (Lunde 

1993:11). 

 

Middelalderbyen Tønsberg var på sitt største i første del av 1300-tallet, med stor vekst 

gjennom 1100- og 1200-tallet, spesielt i den strandnære bebyggelsen, men også ovenfor 

denne hvor det blant annet ble etablert et nytt gateløp, Øvre strete, ovenfor og parallelt med 

Stræti (Brendalsmo og Molaug 2014:184). I tillegg til de nevnte strukturer og bygninger ble 
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det også opprettet et Fransiskanerkloster (1200-tallet), et leprahospital (første halvdel av 

1200-tallet) og et fattighospital (rundt 1315), et kongsgårdsanlegg (slutten av 900-tallet) med 

kirke (Lavranskirken), en bispegård ved navn Teigar (trolig 1000-tallet) som lå innenfor 

Tønsbergs takmark, og riksborgen Tunsberghus (slutten av 1100-tallet) (Brendalsmo og 

Molaug 2014:168, 169, 171, 177, 178, 179, 182). 

 

Det er blant annet interessant at middelalderbyen Tønsberg har forløp i en gård som muligens 

stammer fra eldre jernalder, Túnsberg, og etter hvert også gården Gunnarsbær. Det er også 

påvist både gravhauger og gravfelt fra før år 1000. Tønsberg er derfor en velegnet plass å 

benytte i mitt studie, da det på samme plassen finnes spor etter både bebyggelse og graver fra 

både hedensk- og kristen tid. For å underbygge et viktig argument angående 

plasseringsforholdet mellom bebyggelse og graver i Tønsberg, har jeg valgt å slå sammen 

kartene som viser arkeologiske funn i Tønsberg eldre enn ca. 1100 (Figur 12) og kartet som 

viser Tønsberg rundt 1300 (Figur 13). Disse to ble tilsammen et tredje kart over Tønsberg 

(Figur 14), hvor jeg har fokusert på å vise plasseringen til både hedenske graver (gravhauger 

og gravfelt) og kristne graver (kirker og kirkegårder), for å kunne studere eventuelle 

sammenhenger mellom disse.  

 

Det fremkommer flere oppsiktsvekkende trekk. Ifølge kartet har Thomaskirken mest 

sannsynlig ligget nokså nær vikingtidsgravhaugene på Haugar, spesielt den sørøstligste av de. 

Noe av det samme gjelder for Stefan-/Jørgen hospitalkirke, som ligger nokså nært 

vikingtidsgravfeltet som tilhørte Gunnarsbær (se Figur 14 for begge). Det er for øvrig viktig å 

huske på at Thomaskirken ikke er påvist arkeologisk, kun i de skriftlige kildene, derav kan 

plasseringen på kartet avvike noe. Stefan-/Jørgen hospitalkirke ble ikke anlagt før på nærmere 

midten av 1200-tallet, og er kjent fra de skriftlige kildene (Johnsen 1929b:237-238). 

Peterskirkens kirkegård, samt delvis selve kirken, er plassert over et eldre gravfelt, men dette 

gravfeltet var antakeligvis en kristen kirkegård fra 1000-tallet, og ikke hedensk. Spesielt 

iøynefallende er det at kirkegården til Olavskirken/Premonstratenserklosteret er plassert over 

et gravfelt fra vikingtid. Disse plasseringene vitner om plasskontinuitet på tvers av 

religionsskiftet.  

 

Videre er det bemerkelsesverdig hvordan kirkene og kirkegårdene er plassert i byen. På 1300-

tallet var middelalderbyen på sitt største. Man kan se for seg et fortettet bybilde, noe 

litteraturen støtter (Brendalsmo og Molaug 2014; Ulriksen 2008), med bygårder og 
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bystrukturer over store deler av området. Kirkene og kirkegårdene er omgitt, og plassert midt 

mellom, bebyggelse på mange kanter. Boligområder og graver er ikke lenger adskilt på 

samme måte som på Kaupang, men tildelt plasser innimellom bebyggelsen. Samtidig som 

skillet mellom levende og døde ikke er like markant lenger, er det allikevel et tydelig skille i 

form av kirkegården – en innhegning med et eget rom for de døde.  

 

Når det gjelder det romlige forholdet mellom bebyggelse og graver i Tønsberg er det særegent 

at kristne gravplasser blir lagt både over, og relativt nært, hedenske gravfelt. Skillet mellom 

de levende og de døde viser seg å være noe annerledes enn tidligere, da kirkene, kirkegårder 

og annen rural bebyggelse blir plassert om hverandre, men samtidig blir gravene innhegnet på 

kirkens område. Det er også iøynefallende at graver er plassert inne i kirkerommet – en 

situasjon som minner om relasjonen mellom hus og graver på gårdene i jernalder. 

 

4.3 Bemerkelsesverdige analyseresultater 

Det utvalgte arkeologiske materialet har blitt analysert i dette kapitlet, og av analysen 

fremkom det bemerkelsesverdige resultater som vil bli diskutert for å til sist kunne svare på 

problemstillingen vedrørende seig struktur. Resultatene viste at på gårdene var det tendenser i 

det romlige forholde mellom hus og graver som skilte seg ut. Graver plassert over hus, hus 

plassert over graver, graver i utkanten av bosetningen, og hus og graver i umiddelbar nærhet 

til hverandre. På Kaupang omkranset gravfeltene bosetningsområdet, og de var intensjonelt 

plassert med nær relasjon til både veien og sjøen. I middelalderbyen Tønsberg var for øvrig 

situasjonen noe annerledes, med graver fra både hedensk- og kristen tid. Det viste seg at flere 

kirker og kirkegårder var plassert over hedenske gravfelt. Kirkeanleggene lå innimellom 

bebyggelsen, avgrenset av murer og gjerder, og i Olavsklostret ble det funnet graver ikke bare 

ute på kirkegården, men også inne i kirken. Disse observasjonene vil bli diskutert i neste 

kapittel. 

 

5. Diskusjon: Det romlige forholdet mellom levende og døde 
I dette kapitlet vil jeg diskutere de ulike romlige forholdene som fremkom av analysen. 

Gårdene, Kaupang og Tønsberg vil bli diskutert hver for seg, men utover i diskusjonen vil det 

bli trukket linjer mellom lokalitetene der observasjonene er i tråd med hverandre. 

 

Analyseresultatene viser at det på gårdene er enkelte tendenser som går igjen i det romlige 

forholdet mellom bosetning og graver; graver over hus og over andre strukturer, graver i 
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umiddelbar nærhet til hus, og graver i utkanten av bosetningen (Tabell 6). I tillegg er hus over 

graver et trekk som forekommer på én enkelt lokalitet. For å få en forståelse av dette 

forholdet, vil hver av tendensene bli diskutert. I diskusjonen har jeg valgt å sammenstille 

kategoriene ’graver over hus og over andre strukturer’ og ’hus over graver’, samt ’graver i 

utkanten av bosetningen’ og ’hus og graver i umiddelbar nærhet til hverandre’. Ved Kaupang 

og Tønsberg er situasjonen noe annerledes, derfor blir plasseringsforholdet mellom de 

levende og de døde på Kaupang og i Tønsberg diskutert for seg selv avslutningsvis i dette 

kapitlet. 

 

Tabell 6: Oversikt over karakteristiske trekk ved gårdene. 

Tendenser Ringdal 13 Rødbøl 19 Rødbøl 27 Jarlsberg 9 

Graver over hus 

og over andre 

strukturer 

X X X X 

Hus over graver X    

Graver i 

utkanten av 

bosetningen 

X X X  

Hus og graver i 

umiddelbar 

nærhet til 

hverandre 

X X X X 

 

5.1 Graver over hus og over andre strukturer, samt hus over graver 

Graver over hus og over andre strukturer er å finne på alle de fire gårdene. På Ringdal 13 er 

en grav fra sein folkevandringstid anlagt over et hus fra sein romertid, på Rødbøl 19 er en 

grav fra vikingtid plassert over to hus fra overgangen mellom romertid og folkevandringstid, 

på Rødbøl 27 ligger en grav fra sein merovingertid-tidlig vikingtid over et hus fra 

folkevandringstid, samt at her er også en grav fra romertid eller folkevandringstid plassert 

over en esse tilhørende et smieområde. Til sist er det på Jarlsberg 9 funnet spor etter en grav 

fra tidlig merovingertid som er plassert over et hus fra sein folkevandringstid-tidlig 

merovingertid, samt en fotgrøft fra merovingertid/mulig vikingtid som ligger anlagt over disse 

to igjen. Det er til sammen fem tilfeller av graver over hus og ett tilfelle av grav over 

smieområde. Hva kan ligge bakenfor valget av å plassere de døde slik?  
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Det er ulike forutsetninger som kan ha ført til plasseringen av de døde på denne måten. I noen 

tilfeller kan kanskje huset tolkes for å være ubeboelig etter huseierens død, hvor personen og 

huset har så sammenknyttede biografier at ingen andre kan, eller ønsker, å benytte seg av 

huset, og derfor har huset blitt destruert og begravet med eieren (Hem Eriksen 2015:278). En 

annen teori kan være at huset eller plassen i seg selv har vært ved enden av sitt livsløp og 

bruksperiode, og at det derfor skjer en endring av plassens funksjon, noe en grav plassert over 

huset kan være med på å indikere (Grindkåsa 2012:43, 75, 99; Rønne 2008:74, 90). Noen kan 

også ha valgt en slik plassering av mer politiske grunner, hvor for eksempel gravhauger over 

hus kan manifestere rettigheter til jord (Gansum 2004:164; Skre 1996). Det er disse tre 

teoriene jeg har valgt å fokusere på, for å prøve å forstå noe om bakgrunnen for valg av 

plassering av graver over hus. 

 

Marianne Hem Eriksen (2015:276) påpeker at ved tilfeller hvor graver er anlagt over hus er 

dette gjort etter at huset er blitt dekonstruert, og at det er sannsynlig at de som er gravlagt der 

har hatt en sentral rolle under husets levetid. Et av eksemplene hun benytter seg av er nettopp 

Jarlsberg 9, hvor hun i tråd med Grindkåsa (2012:99) mener at den begravede har en 

tilhørighet til huset og er gravlagt i huset intensjonelt før bosetningen har blitt forlatt (Eriksen 

2015:277). Hun påpeker at huset kan ha blitt påtent i sammenheng med et ritual, og at den 

døde deretter har blitt begravet i sitt eget hus. Gravhauger er deretter plassert over boligdelen 

av huset, og ikke fjøset, noe hun mener kan vise sammenheng mellom domestiserte rom og 

graver (Hem Eriksen 2015:278), samt kontakt med forfedre (Lindeberg 1995:14, 22). Dette er 

et tilfelle som er kjent fra andre steder i Norge også, som for eksempel på Ullandhaug i 

Stavanger (Gansum 2004:160, 163) og på Engelaug i Hedmark (Hem Eriksen 2015:276). 

Dette er også et tilfelle på Rødbøl 19, hvor Grav 1 fra vikingtid er anlagt over Hus 2 og Hus 3, 

og hvor den søndre delen av Hus 3 kan ha vært brukt som fjøs (Gjerpe og Rødsrud 2008:159). 

Det at gravhauger er anlagt over hus kan også relateres til å manifestere rettigheter til jorda, 

og at haugene på denne måten er bærere av denne symbolikken (Zachrisson 1994:222, 226; 

Skre 1996). 

 

Tolkningen av hva som kan ha utspilt seg på Jarlsberg 9 er nokså berettiget med tanke på 

husets og gravenes samtidige dateringer, samt at huset har vært utsatt for brann. Det kan for 

øvrig også være et resultat av en ulykke, hvor huset har brent ned og dets beboere har 

omkommet, og i etterkant blitt gravlagt i og over huset. På den ene eller den andre måten - 
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plassen har endret funksjon fra boplass til gravfelt (Grindkåsa 2012:43, 75, 99). Dette trenger 

ikke kun å dreie seg om begravelse av huset og menneskene, men også om en rituell 

markering av selve plassen der livet, med alle sine aspekter, har foregått. Det å hauglegge 

både levninger av hus og folk kan dermed ses på som en portal til fortiden og historien bak 

hva som en gang utspilte seg der, samtidig kan det også ses på som en åpning for, og forming 

av, plassens fremtid (Gansum 2004:164). Dette kan være i tråd med tilfellet på Rødbøl 27. 

Der er det vanskelig å si noe sikkert om relasjonen mellom graven over huset, da dateringene, 

gjenstandsfunnene, samt husets estimerte levetid, kan tilsi at graven kan være plassert over 

huset kanskje 150 år etter at huset eventuelt har sluttet å eksistere (se kap. 4.1.3).  

 

Selv om det skulle være slik at den begravede ikke nødvendigvis er huseieren selv, men heller 

en slektning med tilhørighet til plassen, kan det antas at hustuften/ruinen av huset har vært 

synlig i landskapet mange tiår etter at husets funksjon som bolig opphørte, og at graven 

allikevel er intensjonelt plassert over huset. Om dette er tilfellet, fremfor at huseier er blitt 

gravlagt i sitt eget hus slik det virker som på Jarlsberg 9, kan dette markere at plassen har 

opphørt som hjem for de levende, og heller er et hjem for de døde. Det at stein fra 

huskonstruksjonen ser ut til å ha blitt brukt til å konstruere gravrøysen til graven kan også 

indikere at plassen endrer funksjon ved at huset fysisk blir omgjort til en grav. Terje Gansum 

(2004:163-164) viser til et tilfelle av omtrentlig samme art på gården Ullandhaug i Stavanger 

kommune. Der var to hauger (uten graver i vel å merke), bestående av materiale fra 

huskonstruksjonen, plassert over ruinene av langhuset de var konstruert av, noe han tolker 

som at huset ble transformert til hauger. 

 

Gravhaug over hus er det som sagt også på Rødbøl 19, hvor en vikingtidshaug overlapper to 

hus fra overgangen mellom romertid og folkevandringstid. Gravhaugen er det yngste 

elementet av hus og graver på plassen, og kan være plassert over husene bortimot 300 år 

senere. Her kan samme resonnement gis som ved Rødbøl 27 – at graven er så mye yngre enn 

husene at det ikke kan dreie seg om en begravelse av gårdens siste beboere, noe som virker 

enda mer sikkert på Rødbøl 19 da det er enda lenger tid mellom hus og grav enn hva det var 

på Rødbøl 27. Muligens stammer vikingtidsgraven fra en etterkommer av plassen, men i dette 

tilfellet er jeg derimot mer i tvil om plassen kan ha endret funksjon til et gravfelt, da det kun 

er denne ene graven som er plassert der i ettertid, mens resten av hus og graver er nokså 

samtidig datert til periodene romertid og folkevandringstid. 
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Et vesentlig element på plassen er et jernvinneanlegg fra perioden mellom vikingtid og  

høymiddelalder. Med tanke på at plassen tydeligvis har blitt benyttet på andre måter etter at 

gårdsdriften tok slutt, kan situasjonen på Rødbøl 19 heller vitne om at graven markerer slutten 

på plassen som bosted, og på samme måte som forklart ovenfor, klargjør den plassen for noe 

nytt, nemlig håndverksaktiviteter i tilknytning til jernfremstilling og smiing. Gansum 

(2004:164-165) påpeker muligheten for at slike forlatte huslevninger måtte gjennom en rituell 

behandling før området igjen var trygt for mennesker igjen − at dødens fenomenologi var 

iboende en slik forlatt plass, og for å kunne benytte den igjen, noe som kanskje var 

nødvendig, kunne anleggelsen av gravhaugen ha initiert plassen og åpnet den for nye 

menneskelige aktiviteter. Videre sier han at en slik bruk av den ”døde” plassen, hvor de 

levendes rituelle handlinger for utvalgte døde foregikk, kunne foregå selv flere hundre år etter 

at plassen gikk av bruk (Gansum 2004:165), noe som kan passe godt med dateringene både av 

gården, gravhaugen og jernvinneanlegget på Rødbøl 19. På grunnlag av dette vil jeg tro at 

gravhaugen er intensjonelt plassert over gården. 

 

En slik uskadeliggjøring av et område er i tråd med blant annet oppfatninger om 

smievirksomhet, hvor gjenstander og områder i tilknytning til smieproduksjon, samt smeden 

selv, kan bli assosiert med magi, mystikk, transformasjoner og gjengangeri (Rønne 2008:73, 

74; Pedersen 2009:132). Både status og frykt kan forbindes med smievirksomhet grunnet 

smedens evner til å håndtere ild og å omforme metaller, og å begrave en plass hvor slikt 

nærmest magisk og skummelt arbeid er utført, kan være for å beholde statusen og det magiske 

på dette området, eller for å kvitte seg med det grunnet frykt (Prescott 2000:222). På Rødbøl 

27 er det blitt anlagt en grav delvis over en smieplass kort tid etter at smieområdet opphørte. 

Det er nærliggende å tro at grunnen til plasseringen enten har å gjøre med en form for 

begravelse av smieområdet, og/eller en markering av den endrede funksjon til området. 

Muligheten for at smeden selv er den gravlagte er ikke til å se bort ifra. 

 

Det siste tilfellet av graver over hus er på Ringdal 13. Der er en grav fra sein 

folkevandringstid plassert over et hus fra sein romertid. Graven er i hvert fall samtidig med to 

andre hus på området, og sammen med disse utgjør graven det nest siste sporet av 

menneskelig aktivitet på plassen. Et langhus fra tidlig merovingertid er plassens yngste 

element. Det kan være rundt 100-150 år mellom graven og huset den er anlagt over, og 

grunnet den lange kontinuiteten med gårdsdrift og bebyggelse, kan det antas at plasseringen er 

intensjonell. Det virker ikke som om denne plassen har blitt forlatt eller fått endret funksjon 
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fra et bosted for de levende til et gravfelt for de døde ved anleggelsen av graven, da det 

fortsetter å eksistere hus her. Det kan tenkes at en person med tilknytning til huset har blitt 

gravlagt der, eller at graven har blitt plassert der av praktiske årsaker med tanke på 

organisering av tunet og at det der var plass. Det er for øvrig iøynefallende at det ikke er 

funnet flere graver med tilhørighet til husene på plassen. Da det ser ut til at konsentrasjonen 

av hus fortettet mot sørvest på det avdekkede utgravningsområdet, er det mulig at både flere 

hus og flere graver kan befinne seg utenfor utgravningsområdet. 

 

Det er også kjent tilfeller hvor hus er plassert over graver og gravhauger – Åker, Borg i 

Lofoten, Hedrum Prestegård, Huseby (Hem Eriksen 2015:273) og Sydhaugen i Jelling 

(Gansum 2004:165) for å nevne noen. Ringdal 13 er den eneste lokaliteten i denne 

avhandlingen hvor hus over graver er representert. Her er to av gravene fra førromersk 

jernalder under et hus fra sein folkevandringstid, samt en tredje grav ligger klemt mellom 

vegglinjene til to hus fra folkevandringstid (Figur 2 og 3). Det er allerede påpekt at grunnet 

det lange tidsrommet mellom gravene fra førromersk jernalder og generelt alle husene på 

plassen, har nok ikke plasseringen av husene over gravene vært intensjonelle, slik for 

eksempel Eriksen (2015:273) viser til at var tilfellet på Borg i Lofoten og på Hedrum 

Prestegård, hvor hall og hus var intensjonelt plassert over deler av eldre gravhauger.  

 

Selv om ikke husene på Ringdal 13 ser ut til å være plassert over gravene intensjonelt, er det 

allikevel interessant at de er plassert på et eldre gravfelt. Da det faktisk er seks graver fra 

førromersk jernalder på plassen, kan det være grunn til å tro at plassen i seg selv kan ha vært 

kjent for å ha vært et gravfelt. Selv om nybyggerne på Ringdal 13 ikke visste akkurat hvor 

gravene var plassert, kan det hende de var klar over hva området hadde blitt benyttet som 

tidligere. Eriksen (2015:273) mener at å plassere hus over eldre graver kan ha to betydninger 

– enten å knytte seg til forfedre, eller en form for maktdemonstrasjon for å markere en ny 

familie sitt revir. Muligheten er der for at en av disse forklaringene kan ha vært tilfelle på 

Ringdal 13, muligheten er der også for at plasseringene er tilfeldige. 

 

5.2 Graver i utkanten av bosetningen, samt hus og graver i umiddelbar nærhet til  

      hverandre 

De resterende gravene har ingen spesiell fysisk relasjon til husene, annet enn at de er plassert 

rett i nærheten, eller hva som kan virke som innenfor tunets område. Dette er vanlig praksis i 

det førkristne samfunnet, og således ikke noen påfallende observasjon. Det representerer 
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heller den hedenske religionen og forestillingsverdenen som regjerte i jernalderen. Det er 

nærliggende å tro at de døde ble oppfattet som biologisk døde, men sosialt levende, og derfor 

var det et naturlig valg å plassere graver og gravhauger på tunet eller i utkanten av det - i 

nærheten av de levende (Brendalsmo 1994:108). Brendalsmo (1994:108) viser til et eksempel 

fra Orkneyinga saga som gir et godt bilde på de levendes forhold til de døde spesielt i de 

norrøne samfunn, nemlig det å ”utiseta” eller utesitje. Å kommunisere med de døde var både 

nødvendig og mulig i norrøn tro, og det regnes med at det å utesitje foregikk ved å sitte ute på 

gravhaugen og konversere med forfedre og be om rådgivning (Brendalsmo 1994:108).  

 

Den hedenske religionen gikk mer under navnet sed eller skikk, enn religion, og en stor del av 

skikken gikk ut på å praktisere kultiske (gudsdyrkende) riter som gjerne var nedarvet fra 

forfedrene (Sollund og Brendalsmo 2013:212; Straum 2004:21). Utøvelse av den private 

kulten var ofte tilknyttet den enkelte gård (Sollund og Brendalsmo 2013:212); Steinsland 

1995:15; Straum 2004:26), hvor både husbonden og husmoren kunne fungere som kultiske 

ledere (Steinsland 1995:15). Å ha graver og gravhauger på tunet, innenfor nær rekkevidde til 

alle døgnets tider, var en stor og viktig del av livene til menneskene i det førkristne 

samfunnet. Gården ble et sosialt rom bestående av både levende og døde, hvor meningsfulle 

rituelle praksiser ble utøvet. 

 

Likeledes som med de hus og graver som ble plassert over og under hverandre, kan også 

graver og gravhauger plassert på tunet implisere status, nedarvet rett og rettigheter til jord. 

Ved sin tilstedeværelse i landskapet har gravhauger blitt tolket som symbolske uttrykk for 

eiendomsretten til gårdsinnehaveren, og på denne måten blir de levende sine bruks- og 

eiendomsretter legitimert av avdøde slektninger (Ødegaard 2007:15, 25). Ved å gravlegge de 

døde i tilknytning til gården og dens landområde, kan det altså sies at eierskapet til boplassen 

rettferdiggjøres av forgjengerne. De døde hadde eierskap til jorda da de levde, og når de dør 

blir de aktivt benyttet til å øremerke området og knytte det til slekten og sine etterkommere.  

 

Graver med plassering nær hus og graver som er plassert i lengre avstand fra huset, er 

dokumentert på så å si alle gårdene denne avhandlingen tar for seg. Det er kun på Jarlsberg 9 

det ikke er graver med lengre avstand til huset, men fem fotgrøfter er samlet i nær tilknytning 

til det. Husene på Ringdal 13 er muligens plassert over et eldre gravfelt, men plasseringen kan 

være tilfeldig grunnet langt tidsrom mellom graver og hus. Rødbøl 19 og Rødbøl 27 innehar 

både graver rett i nærheten av hus, samt graver lenger unna bygningene. Graven i utkanten av 
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bosetningen på Rødbøl 27 er den samme graven som er plassert over smieområdet. Rønne 

(2008:110) påpeker at smiens plassering et stykke unna husene kan ha sammenheng med 

redsel for brann, samt å forhindre innsyn i de teknologiske prosessene vedrørende smiingen. I 

dette tilfellet var antakeligvis valget av gravens plassering i tråd med å nettopp ville ha den 

plassert intensjonelt over smia, fremfor noe annet. Noen steder kan hus bli plassert så tett 

opptil graver at husene og gravene blir som en del av hverandre (Eriksen 2015:275), men 

dette er altså ikke tilfellet ved noen av lokalitetene i dette studiet. Graver kan også fungere 

som grensemarkører, og selv om jeg ikke har gjort et dypdykk ned i gårdsgrensene 

vedrørende de utvalgte lokalitetene, påpeker Marie Ødegaard (2007:95) at mange (151 

gravminner/gravfelt har hun registrert) av Vestfolds gårdsbefolknings avdøde ble gravlagt tett 

inntil gårdsgrensene.  

 

5.3 Omkransende gravfelt og veien gjennom de dødes landskap 

På Kaupang er situasjonen noe annerledes enn på gårdene. For det første er Kaupang anlagt 

på hva som kan kalles for ”jomfruelig jord”. Den dukket opp fra nærmest ingenting i 

begynnelsen av 800-tallet (Skre 2007a:13), i et område det var lite spor av fortidig aktivitet, 

og det kan virke som den opphørte rundt midten av det tiende århundre (Stylegar 2007:85-

86). Dette gjør lokaliteten til den med kortest kontinuitet av alle plassene denne avhandlingen 

tar for seg, på bare rundt 150 år. Det arkeologiske materialet som er funnet på Kaupang er 

derav nokså samtidig, og det trengs ikke å grunnes over hvilke strukturer som har direkte 

tilknytning til hverandre innen tid, slik som ved gårdene. Både bosetningsområdet og graver 

er datert til vikingtid. For det andre er strukturen på området annerledes på Kaupang enn ved 

gårdene. Gårdene var en enkelt enhet i seg selv, mens Kaupang var en vikingtidsby med et 

estimert innbyggertall på rund 200 mennesker i gjennomsnitt, men muligens opp mot 800 på 

begynnelsen av 900-tallet (Stylegar 2007:85-86). Kaupang er fordelt utover et mye større 

område enn gårdene, og var organisert med et bosetningsområde og 7 gravfelt - noen av stort 

omfang, andre av mindre. I analysen av Kaupang måtte fokuset rettes over på hvordan 

landskapet ble benyttet i valg av plassering av gravfeltene i forhold til bosetningsområdet, og 

Lias (2001:104-113) underordnede landskapsanalyse ble benyttet til dette. 

 

Av analysen fremkom det flere interessante observasjoner angående gravfeltenes plassering. 

For det første er mange av gravene både posisjonert mot, og i umiddelbar nærhet til, sjøen og 

veien – inn- og utfartsveiene til vikingtidsbyen. Gravfeltene er også i stor grad posisjonert 

mot bosetningsområdet. For det andre er det noen områder i landskapet som ikke er benyttet 
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til gravlegging, spesielt den sørlige og sørøstlige delen av Lamøya, samt det midterste 

området vest for veien på Nordre Kaupang. For det tredje omkranser gravfeltene 

bosetningsområdet i alle retninger der det er mulighet for det i landskapet. Hva kan være 

grunnen til en slik organisering av gravfeltene? 

 

Det er spesielt Nordre Kaupang som er i umiddelbar relasjon til landeveien inn og ut fra 

vikingtidsbyen. På denne måten kan den kan kalles et ”vei-gravfelt”, og en slik plassering av  

graver og gravfelt langs veier er ikke uvanlig praksis i verken Vestfold eller andre steder 

(Lund 2009:231; Sollund og Brendalsmo:2013; Skre 2007c:363). I Landsbyen Fjälkinge i 

Nordøstskåne er det for eksempel funnet spor etter to vikingtidsgravfelt liggende på hver sin 

side av en øst-vest gående landevei, hvor det ikke hadde vært mulig å passere landsbyen uten 

å måtte passere gravene (Lund 2009:223, 231). Gravfelt med en slik nær relasjon til 

ferdselsårer er gjerne plassert i landskapet slik at det er vanskelig å komme utenom. Ofte er de 

anlagt ved innsnevrede passasjer langs hovedveiårene inn til steder av betydning, som for 

eksempel større gårdsanlegg (Skre 2007c:363, 383). Grunnen til plasseringen kan være flere. 

Dagfinn Skre (2007c:363, 383) påpeker at plasseringen kan forbindes med å ville arrangere, 

eller iscenesette,  reisendes tilnærming og ankomst til plassen, ved å via gravfeltet, med 

gjerne store gravhauger, presentere plassens viktighet og posisjon – markere makt. Dette er i 

tråd med hva som fremkom av diskusjonen vedrørende gårdene (kap. 4.3.1 og 4.3.2), hvor 

spesielt gravhauger og gravfelt kan både markere status og eiendom. 

 

Julie Lund (2009:231) fremlegger en annen teori om hvorfor gravfelt ofte blir plassert langs 

veier. Hun trekker linjer mellom det å utesitje (kap. 5.2), eller å sidde i høj som hun kaller det, 

samt højboere (faretruende og uroskapende vesener i gravhaugen), og de såkalte vei-

gravfeltene. Gravfelt kunne oppfattes som farlige steder, og kontakten som kunne oppstå 

mellom levende og døde i nærheten av gravfelt, ville muligens oppleves som  skremmende, 

spesielt for fremmende reisende. Ved å plassere gravfelt langs veier, kunne man på denne 

måten kontrollere de forbipasserende, samtidig som man fremviste slektene som hadde 

tilhørighet til plassen (Lund 2009:231), noe som kan stemme med tilfellet på Kaupang. Skre 

(2007c:383) viser til et studie gjort av Engesveen (2005:114-115, 120-1), hvor det blant annet 

fremkommer at plassering av gravfelt i nær relasjon til veier mest av alt var for at de skulle 

være iøynefallende for passerende, og at synlighet med relasjon til spesifikke deler av 

landskapet var en betydelig mindre faktor, om det i det hele tatt var en faktor. Skre 

(2007c:383) påpeker at dette ikke er noen overraskelse med tanke på at fra lang avstand vil 
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kun de aller største gravhaugene kunne skimtes. Jeg er for øvrig enig i argumentasjonen, da 

dette hovedsakelig dreier seg om gravfelt langs veier. Jeg vil allikevel påpeke at det generelt 

sett kan virke som spesielt gravhaugers plassering med tanke på synlighet i landskapet i 

mange tilfeller har vært en viktig faktor, noe det fremkommer i litteraturen (Gansum 

2004:164). 

 

Det var ikke bare denne ene ferdselsåren inn til Kaupang. Vikingtidsbyen hadde en god 

beliggenhet med tanke på handel via sjøveien. Den var plassert langs vestsiden av et sund, 

med små øyer i sør, som lå beskyttende mellom havnebassenget Kaupangkilen og Viksfjorden 

(Pilø 2007a:162), samt ytre Oslofjord. Også her var det umulig å ikke passere gravfelt ved 

innseiling til vikingtidsbyen, hvor både Lamøya, Vikingholmen, Søndre Kaupang og Bjønnes 

hadde beliggenhet som tilsvarte at noen av de måtte passeres, avhengig av hvilken side av 

Lamøya man seilet inn på. Gravhauger var representert på alle disse gravfeltene (kap. 4.2.1 og 

Figur 10), og i analysen fremkom det at innsyn til disse fra sjøen burde ha vært mulig når det 

gjelder flere av disse gravfeltene. Bikjholberget, Hagejordet og Nordre Kaupang kom 

sannsynligvis  til syne så snart man var inne i Kaupangkilen. De fleste gravfeltene relaterer 

seg og posisjonerer seg mot sjøen (Skre 2007c:380, 381; Lia 2001:107, 109, 111, 113), og det 

er grunn til å tro at de oppgitte mulige årsakene til plassering av gravfelt langs landlige 

innfartsveier, kan være gjeldende for gravfeltene plassert nær sjøen også. 

 

Å plassere gravfelt ved våtmark, vann og vannløp er ikke et ukjent fenomen. På Fjälkinge 

skilte et våtområde bebyggelsen og en av gravfeltene, og på Gl. Lejre på Sjælland var blant 

annet et vikingtidsgravfelt plassert mellom to elver, hvor den ene elven skilte gravfeltet fra 

bebyggelsen (Lund 2009:231, 235). Lund (2009:124, 127) bemerker at vannløp kosmologisk 

sett, kjent fra blant annet norrøne kilder, kan markere grenser mellom mennesker, jetter og 

guder, og at de også kan oppfattes som et skille mellom levende og døde. I gude- og 

heltemytene utspilte farlige situasjoner seg gjerne i periferien, og vannets bredd kan på denne 

måten oppfattes som et grenseland hvor overgangsriter kunne bli praktisert (Lund 2009:65). 

Overgangsriter er ritualer som muliggjør at noe eller noen kan gå fra et stadie til et annet, hvor 

stadiet imellom kalles liminalfasen, og der er man verken eller (Turner 1967:96). 

Kaupangkilens bredd kan ha fungert som et slikt liminalt rom, som en overgang til dødsriket, 

og Lia (2001:120) påpeker at sjøen muligens kan ha blitt oppfattet som tilholdssted for de 

døde, og at dødsritualer som inkluderte vannet kan ha blitt benyttet på Kaupang.  
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Flere av de allerede nevnte mulige årsaker til gravfeltenes plassering kan inneholde svaret på 

hvorfor de omkranser bosetningsområdet slik de gjør. Muligens fungerte de som et slags 

kosmologisk forsvarsverk som beskyttet de levende fra ukjente tilreisende, ved å skape frykt, 

markere status, makt og nedarvet jordlig rett – å sette seg i respekt utad. Muligheten for at de 

levende ville ha de døde så nærme seg som mulig er også legitimt å anta, da det allerede er 

blitt nevnt at de levende ofte søkte til de døde for rådgivning og kommunikasjon. En annen, 

men nokså åpenbar forklaring, kan være at gravfeltene ble plassert der det er plass til de i 

landskapet. De fleste områdene på Kaupang er fylt med graver, bortsett fra 

bosetningsområdet. Her har de valgt å ha et tydelig skille mellom levende og døde, hvor 

gravene ikke er iblandet bebyggelsen. Allikevel er det bemerkelsesverdig at ikke den søndre 

delen av Lamøya, eller midtpartiet vest for veien på Nordre Kaupang, er blitt benyttet til 

graver. Det er tydelig at befolkningen på Kaupang intensjonelt har valgt å anlegge gravene så 

nærme som mulig ferdselsårene, sjøen, og seg selv. 

 

5.4 På tvers av religioner 

Middelalderbyen Tønsberg skiller seg ut fra de andre lokalitetene ved å ha ett bein på hver 

side av religionsskiftet – én fot innen hedendommen og den andre innen kristendommen. 

Kontinuiteten på plassen når det gjelder gårdsdrift kan arkeologisk spores tilbake til rundt 

200-300 e.Kr., og fra 900-1000-tallet vokser middelalderbyen frem, med sin storhetstid rundt 

år 1300. Tønsberg eksisterer fortsatt den dag i dag, noe som gjør lokaliteten til den med lengst 

kontinuitet i avhandlingens arkeologiske materiale. Jeg har for øvrig kun tatt for meg 

Tønsberg frem til og med 1300-tallet, og dermed avgrenset meg til en periode på rundt 1000-

1100 år. 

 

Analysen viste at det romlige forholdet mellom levende og døde i middelalderbyen Tønsberg 

var preget av at kirker og kirkegårder ved flere anledninger var plassert både over og i 

nærheten av hedenske gravfelt fra jernalderen. Videre var kirkene og de tilhørende 

kirkegårdene plassert innimellom bebyggelsen, men samtidig adskilt fra den, med omringende 

murer og gjerder. Ved arkeologiske utgravninger ble det også funnet graver inne i en av 

kirkene. Hva kan disse observasjonene fortelle om forholdet mellom levende og døde i 

middelalderens Tønsberg? 

 

Innføringen av kristendommen i Norden og Norge er et meget omdiskutert felt, hvor det er 

delte meninger om både tidsperspektivet på kristningsprosessen, samt hvor komplisert 
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prosessen var. Det ligger utenfor denne avhandlingens rammer å redegjøre for denne 

diskusjonen, samt diskutere kristningen generelt. Allikevel er det fruktbart å trekke inn 

temaet, da det oppstår endringer i samfunnet som viser seg i det arkeologiske materialet i 

Tønsberg, og som har innføringen av kristendommen som årsak. Det kan virke som Norden 

allerede så tidlig som på 400-500-tallet så smått begynte å bli påvirket av kristendommen, 

grunnet kontakten mellom Sør-Europa, Romerriket og Nordens elite, og at påvirkningen økte 

betraktelig i vikingtiden via vikingferdene (Sigurđsson 2012:17). Kristningen av Norge 

regnes gjerne for å offisielt ha tredd i kraft i år 1024, da Olav Haraldsson på Mostratinget 

vedtok kristendommen som eneste tillatte religion i Norge, og innførte kristenrettene 

(Steinsland 2005:422). De første kirkene ble bygd allerede på 900-tallet, men de aller fleste i 

perioden mellom 1050 og 1150. Kirkebyggerne var gjerne konger og høvdinger, og 

drivkreftene bak var basert på både religiøse og politiske motiver, da religionen hadde 

strukturelle og ideologiske trekk som kunne hjelpe med å legitimere kongemakten 

(Sigurđsson 2012:38, 50, 51). På denne måten trakk innføringen av staten og innføringen av 

kristendommen hverandre opp og frem, og formet et samfunn med to nye styrende organer – 

statsmakten og kirken. 

 

I middelalderbyen Tønsberg viser det arkeologiske materialet tydelige tegn på 

kristendommens tilstedeværelse, hvor ruiner av kirker og kirkegårder datert til spesielt 1100-

tallet er påvist, samt graver med øst-vest orientering, og også mulige forgjengere til et par av 

kirkene. Øst-vest-orienterte graver regnes ofte for kristne å være da den avdøde skal møte 

Jesus som er sagt skal tilbakevende fra øst (Sigurđsson 2012:21). Det som er 

bemerkelsesverdig er at flere av kirkeanleggene er plassert både over og i nærheten av de 

påviste hedenske gravfeltene fra jernalderen. Dette er ikke et ukjent fenomen, og May-Liss 

Bøe Sollund og Jan Brendalsmo (2013:208) påpeker at det ved gjennomgang av 

funnkataloger fra landsdelsmuseene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, er registrert 34 

tilfeller av oldsaksfunn gjort i tilknytning til, eller på, kirkegårder fra middelalder. Funnene er 

tolket som gravmateriale, og dateringene viser til en representasjon av alle jernalderens 

perioder, noe som indikerer at gravfeltene har blitt brukt over tid – altså  plasskontinuitet 

(Sollund og Brendalsmo 2013:208). Videre kan Sollund og Brendalsmo (2013:209) vise til at 

over en fjerdedel av gårdsnære kirker i Norge har hedenske graver innenfor en rekkevidde på 

100 meter, noe som kan tyde på bevisste valg angående plasseringen av kirkene. 
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Tilfeller av kontinuitet innenfor gravfelt er også kjent fra jernalderen, hvor blant annet 

gravmonumenter fra bronsealderen er blitt gjenbrukt til jernaldergraver. Dette er tilfellet på 

for eksempel Jylland, hvor det på Kobberup er funnet en vikingtidsgrav i en steinkiste fra 

neolitikum inne i en bronsealderhaug med en sekundærgrav, og på Ramsing en vikingtidsgrav 

i en bronsealderhaug med en sekundær kremasjonsgrav (Pedersen 2006:348). En lignende 

situasjon er å finne på Hunn i Østfold, hvor det ble funnet en merovingertidsgrav i en 

bronsealderhaug (Resi 1986:14, 78). Det er også for øvrig sjeldent å finne nyopprettede 

vikingtidsgravfelt i Vestfold, da disse ofte er å finne på allerede eksisterende gravfelt fra sein 

romertid og folkevandringstid (Stylegar 2007:80). Eksemplene tilsier at gjenbruk av gravfelt 

har vært nokså vanlig i jernalderen, og årsakene kan ha sammenheng med å ville 

rekonstruere-, minnes-, eller glemme noe fra fortiden (Andrén 2013:279). Det kan dreie seg 

om forfedrekult slik det fremkom i de tidligere diskusjonene, hvor man benytter samme 

plassen for å opprettholde rettigheter til jord (kap. 5.1 og 5.2), eller muligens å hedre den 

avdøde ved å plassere graven i en majestetisk bronsealderhaug. Ved å gjenbruke tidligere 

gravfelt og gravmonumenter, kan grupper i samfunnet knyttes til spesifikke forfedre, samt at 

de fortidige gravene kan få tillagt ny verdi i samtiden (Lund 2009:219). Kirkenes plassering 

over de hedenske gravfeltene kan samsvare med jernalderens bruk av fortiden i fortiden.  

 

Det er tydelig at det hedenske samfunnet ikke hadde noe imot å opprettholde kontinuiteten 

over lang tid ved å gjenbruke eldre gravfelt og gravmonumenter. Spørsmålet er hvorfor denne 

praksisen ser ut til å fortsette inn i middelalderen, til tross for et religionsskifte? Gro 

Steinsland (1995:9) påpeker at møtet mellom hedendommen og kristendommen først og 

fremst en kulturkonflikt mellom en etnisk religion på ene siden, og en universell 

frelsesreligion på den andre. I den etniske religionen var alle kulturens aspekter innvevet, og 

den var tilknyttet en bestemt folkegruppe og et bestemt landområde. Den universelle 

frelsesreligionen skulle være gjeldende for alle uavhengig av folkegruppe og sted (Steinsland 

1995:9). Den førkristne religionen var altomfattende, hvor det var vanskelig å skille mellom 

politiske og hverdagslige forhold, uten en sentral religiøs organisasjon (Sigurđsson 2012:15), 

mens kristendommen var et offentlig statlig organ, med lover og regler som måtte overholdes 

for å unngå straff (Straum 2004:26). I kristenrettene av Eidsivatingsloven stod det blant annet 

at alle døde skulle gravlegges på kirkegården, med unntak av mennesker kirka anså som 

usømmelige å ha begravet der, slik som selvmordere, kongssvikere og de som utøvde falsk 

tro. Videre ble det stadfestet i Gulatingsloven forbud mot å gravlegge døde i hauger og røyser 

slik praksisen var i hedensk tid, og at straffen var bot (Rindal 1995:53).  
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Med alle disse innførte lover og regler, med spesifikke krav om at hedensk praksis var strengt 

forbudt, hvordan kunne kirkebyggerne plassere kirken og kirkegården over, og i nærheten av, 

eldre gravfelt? Helt enkelt kan det tenkes at det var av viktighet for både byggherrer og de 

allerede konverterte kristne generelt, å opprettholde den nære relasjonen til sine forfedre 

(Sollund og Brendalsmo 2013:211). Lund (2009:8) påpeker at ved å etablere noe nytt nær en 

eldre gravplass, kan skape forestillinger om kontinuitet og forankring til stedet. Å forsømme 

sine forfedre og slektninger stod antakeligvis ikke høyt innen kristendommen, og ønsket om å 

ivareta forholdet til sine slektninger var muligens stort med tanke på den sammentvunnede 

relasjonen mellom levende og døde i hedendommen. En annen grunn kan være i tråd med 

litteraturhistorikeren Fredrik Paasche (1958:108) syn på kontinuiteten mellom den gamle og 

den nye religionen. Han påpekte at kirken så på det hedenske som et famlende forsøk på å 

finne sannhet, og at kirken var en form for arvtaker for hedendommen, som hadde lykkes i å 

finne sannheten. Videre mente han at kristen tro ikke kunne tvinges frem hos mennesker, og 

at kirken blant annet var villig til å ”se gjennom fingrene” angående uviktige tilfeller – dette 

for å forenkle misjoneringen av flere tilhengere ved å oppføre seg på en god måte (Paasche 

1958:108).  

 

Om kirken faktisk så på seg selv som en mer vellykket etterkommer av hedendommen, var 

det muligens ikke så ufarlig om de hedenske plassene ble gjenbrukt til videre religiøs praksis, 

selv om praksisen i seg selv var ulik. Sollund og Brendalsmo (2013:209) påpeker akkurat 

dette, og hevder at selv om den hedenske kultpraksisen ble fordømt, trengte ikke det å bety at 

områdene praksisen foregikk på var forbudte. Kirken var bevisst at også mange gårder 

opprettet gårdskirker over, eller i nærheten av, de hedenske gravplassene, hvor gjerne udøpte 

slektninger ble begravet. Disse kirkene kunne vigsles i etterkant, noe som konverterte de 

avdøde på plassen til kristendommen (Sollund og Brendalsmo 2013:210). På denne måten 

virket det ikke uproblematisk for kirken at deres virksomhet ble benyttet på områder hvor det 

tidligere hadde foregått hedensk kultpraksis. 

 

Noen av kirkeanleggenes plassering i middelalderbyen Tønsberg kunne på denne måten være 

delvis bestemt av plasseringen til tidligere hedenske gravfelt. En annen observasjon om 

kirkeanleggene er at de er plassert rundt omkring i byen, innimellom den etter hvert fortettede 

bybebyggelsen. En slik plassering minner meg om forholdet mellom graver og hus på 

gårdene, hvor det fysiske romlige forholdet kunne være svært sammentvunnet og nært, og 
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hvor de døde var en aktiv del av samfunnet og hverdagen. Det var ikke noe fysisk skille 

mellom de levende og de døde, og de døde kunne i seg selv fungere som fysiske skiller og 

grensemarkører i landskapet (kap. 5.2). Kirkene og kirkegårdene innehar for øvrig dette 

fysiske skillet, i form av gjerder og murer som skiller de dødes rom fra de levendes. En slik 

avgrensning var en forutsetning på en middelaldersk kirkegård (Brendalsmo 1989:21).  

 

Det er også klare paralleller på Kaupang, hvor bosetningsområdet var fritt for graver, mens 

gravfeltene lå i klynger rundt. Det var ikke spor etter inngjerdede gravfelt, noe som er i tråd 

med det hedenske samfunnet hvor de døde fungerte og virket aktivt i de levendes liv, men 

gravene hadde fått egne rom og plasseringer for seg selv. Som nevnt tidligere kunne 

Kaupangkilen rituelt ha fungert som en liminal terskel for de døde - en overgang til dødsriket 

(kap. 5.3). Muligens kunne kirkegården oppfattes på samme måte, da det å bli gravlagt i 

vigslet jord førte til frelse og en åpen vei til himmelen, noe som var et mål i seg selv (Sollund 

og Brendalsmo 2013:212; Straum 2004:58). På denne måten kan det romlige forholdet 

mellom levende og døde i middelalderens Tønsberg fremstå som en slags hybridtilstand 

mellom det veldig tette forholdet mellom grav og hus på gårdene i jernalder, og det fortsatt 

tette, men noe mer adskilte forholdet mellom bosetningsområde og gravfelt på Kaupang. Det 

er også viktig å vedkjenne seg at middelalderbyen på 1300-tallet hadde et tett bybilde (kap. 

4.2.2), og at plasseringen innimellom bebyggelsen kan være et resultat av at kirkeanleggene 

måtte plasseres der det var plass. 

 

I Olavsklostret ble det ved arkeologiske undersøkelser funnet graver inne i kirkerommet, og i 

sagaene fortelles det om flere ærbødige personer som ble stett til hvile og gravlagt inne i selve 

kirken. Dette gir assosiasjoner til den nære relasjonen mellom hus og grav i jernalderen, noe 

som er påvist på flere av gårdene jeg har analysert (kap. 5.1 og 5.2). På gårdene er det for 

øvrig ikke funnet spor av graver intensjonelt plassert inne i fortsatt eksisterende hus, noe som 

gjør situasjonen noe annerledes enn begravelser inne i kirker. Men Hem Eriksen (2015:273) 

viste til en hall som var intensjonelt plassert over eldre gravhauger, og på denne måten 

inkorporerte de døde i huset (kap. 5.1). Forfedrekult var muligens grunnen i dette tilfellet, 

mens status og en sikker tilgang til himmelen er nok årsaken til graver i kirkerom, hvor det 

stort sett var geistlige og verdslige stormenn som fikk ligge (Hodne 1980:119).  

 

At rike, viktige personer ofte var de som fikk ligge gravlagt inne i kirken, kan sammenstilles 

med majestetiske og rike gravanlegg for småkonger og høvdinger i jernalderen. Å bli gravlagt 
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inne i kirken i middelalderen kunne vise til makt og sosial status, noe gravgods og 

gravmonumenter gjør i jernalderen. Hvor de døde ble plassert inne på kirkegården var for 

eksempel heller ikke tilfeldig, og dette kunne også fortelle om den avdødes sosiale plassering 

i samfunnet. Sydsiden av kirken ble for eksempel regnet som den beste gravplassen, mens 

nordsiden ofte var for forbrytere og folk med lav moral – jo nærmere kirken man ble gravlagt, 

jo bedre (Hodne 1980:120; Jonsson 2009:162). Slike plasseringer skiller seg fra jernalderens 

ved å ikke vise til noen spesiell funksjon for de gjenlevende. I tillegg til å hedre den avdøde 

og sende den inn i dødsriket med gjeve gjenstander og høy status, spilte det også en rolle for 

de levende at de døde ble behandlet godt for at det videre forholdet dem imellom skulle være 

fruktbart og fredelig, da tanker om at de døde både kunne hjelpe de levende, samt ødelegge 

for de, regjerte (Sollund og Brendalsmo 2013:212). Plasseringen i kirken, samt riktig 

plassering på kirkegården, handlet utelukkende om status i samfunnet og å få en direktebillett 

til etterlivet i himmelen med Gud (Straum 2004:58). Generelt sett kan det sies at kirken 

overtar ansvaret for de døde i middelalderen, der det i jernalderen var de enkelte mennesker 

som gjerne hadde ansvaret for sine egne døde. Funksjonen de døde hadde for de levende i 

jernalderen, er på denne måten så å si borte i middelalderen. 

 

5.5 De døde i samfunnet 

I dette kapitlet har det utvalgte arkeologiske materialet blittdiskutert. De ulike tendensene i 

det romlige forholdet mellom bosetning og grav har blitt belyst og diskutert, med et mål om å 

finne ut av hvilke drivkrefter og ideologier som ligger bakenfor handlingene og valgene som 

ble tatt vedrørende plasseringen av de døde. Av diskusjonen fremkom det at ideologiske 

drivkrefter med røtter både i religion og politikk ligger bak, men at det utspiller seg på ulike 

måter innad de tre forskjellige kategoriene det arkeologiske materialet i denne avhandlingen 

representerer, nemlig gårder, vikingtidsby og middelalderby.  

 

Vedrørende gårdene var det noen spesifikke tendenser som skilte seg ut, og som var 

tilstedeværende på flere lokaliteter. Fenomenene grav over hus, graver i utkanten av 

bosetningen og hus og graver i umiddelbar nærhet til hverandre var spesielt fremtredende, 

mens hus over graver var et trekk som ble påvist på en av gårdene. Ved å nøste opp trådene 

fra denne diskusjonen kan det sies at gravene som ble anlagt på jernaldergården hadde en klar 

funksjon – enten det var å manifestere eierskap til jord eller å markere en form for overgang 

mellom liv og død, både for plassen, menneskene, hus og andre strukturer. Forholdet mellom 

de levende og de døde fremstår som veldig nært og sammentvunnet, både når det gjelder den 
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fysiske romlige organisering av graver og hus i forhold til hverandre, og kosmologisk og 

rituelt. 

 

På Kaupang var situasjonen noe annerledes. Ikke nødvendigvis annerledes fra gårdene når det 

gjelder det funksjonelle forholdet mellom de levende og de døde, men selvfølgelig grunnet et 

område av større skala, med mange flere mennesker boende på én og samme plass. På én 

måte er de døde mer adskilt fra de levende på Kaupang, hvor den fysiske romlige 

organiseringen mellom bebyggelse og gravfelt ikke er like godt tvunnet sammen som ved 

gårdene. Det er én plass for de levende og det er en annen plass for de døde. Allikevel spiller 

de døde en stor rolle i samfunnet og i menneskenes liv, hvor omkransende gravfelt rundt 

bosetningsområdet symboliserte makt, revir og skremsel utad. Det kan virke som hensikten 

var å holde de døde så nær seg som mulig, ved å intensjonelt la områder som kunne blitt 

benyttet til graver stå tomme. Selv om sjøen skilte de levende og døde, kunne sjøen i seg selv  

opptre som et rituelt rom, og en viktig del av befolkningens forestillingsverden. 

 

Middelalderbyen Tønsberg skiller seg ut ved å ha spor av både hedensk og kristen bebyggelse 

og graver. Dette gjør det mulig å sammenligne hvordan det romlige forholdet mellom levende 

og døde utartet seg på den samme plassen på tvers av religionsskiftet. Plasseringen av kirker 

og kirkegårder både over og i nærheten av hedenske gravfelt, bygget på et ønske om å 

opprettholde den nære relasjonen man hadde til sine forfedre, på tvers av religioner. En annen 

grunn var muligens at det ikke var problematisk for kirken å benytte seg av hedenske gravfelt, 

da det var den hedenske kultpraksisen som var det store problemet, og ikke området i seg 

selv. Samtidig kunne de hedenske gravene under kirken konverteres ved en vigsling. Videre 

kan det virke som plasseringen rundt omkring i middelalderbyen delvis kunne minne om det 

nære forholdet mellom hus og graver på gårdene, men også om Kaupangs klarere skille 

mellom bosetning og gravfelt, med henblikk på kirkegårdsmurene rundt de kristne 

gravplassene. Plassering av graver på ulike deler av kirkegården, og også inne i kirken, vitnet 

om den avdødes sosiale status og plass i himmelen, og ikke om hva en slik plassering hadde å 

si for livet til de gjenlevende. I middelalder opprettholdes den fysiske plasseringen av gravfelt 

delvis, men funksjonen bak valg av plassering dreier seg utelukkende om goder for de døde, 

og ikke for de levende. I konklusjonen i kapittel 6 vil disse trådene fra diskusjonen bli samlet, 

og knyttet opp mot begrepet seig struktur. 
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6. Konklusjon: Plasskontinuitet og funksjonsendring 

Diskusjonen av de konkrete analyseresultatene har lagt et solid grunnlag for å kunne besvare 

avhandlingens problemstilling, om i hvilken grad det finnes en seig struktur i det romlige 

forholdet mellom bosetning og grav i Vestfolds jernalder og tidlig/høymiddelalder, samt de 

underordnede forskningsspørsmålene knyttet til problemstillingen. Jeg tok for meg de mest 

iøynefallende trekkene i det romlige forholdet mellom bebyggelse og grav ved gårdene, 

vikingtidsbyen og middelalderbyen.  

 

Ved gårdene var det; graver over hus og over andre strukturer, graver i umiddelbar nærhet til 

hus, og graver i utkanten av bosetningen, samt et tilfelle av hus over graver. På Kaupang var 

gravfeltenes plassering som et omkransende skjold rundt bosetningsområdet fremtredende, 

samt deres nære relasjon til sjøen og veien. I tillegg var det et klarere skille mellom gravfelt 

og bosetning på Kaupang, enn hva det var på gårdene. I Tønsberg ble kirker og kirkegårder 

plassert over hedenske gravfelt, og det virker som den romlige organiseringen av 

kirkeanleggene er en hybridtilstand sammensatt av den sammentvunnede relasjonen mellom 

hus og graver på gårdene, og den mer adskilte relasjonen mellom bosetningsområdet og 

gravfeltene på Kaupang. Ved å trekke sammen trådene fra diskusjonen, fra et overordnet plan 

og helt ned til det mest konkrete, vil jeg gi et overblikk over hvilke trekk som skiller seg fra 

hverandre, og hvilke trekk som samsvarer. På denne måten kan jeg trekke en slutning om i 

hvilken grad det er en seig struktur i det romlige forholdet mellom levende og døde i 

jernalderens og middelalderens Vestfold. 

 

Av diskusjonen i kapittel 5 fremkom det at de døde spilte en aktiv rolle i jernalderens 

gårdssamfunn, hvor både levende og døde, samt elementer som hus, plass og smie, hadde et 

sammentvunnet og nært forhold til hverandre. Hedendommen omsluttet samfunnet, og en stor 

del av den hedenske kulten tok utgangspunkt i forestillingsverdener hvor de døde nærmest ble 

sett på som levende, og som en vesentlig bestanddel i de levendes samfunn. Derav ble de 

døde benyttet aktivt i samfunnet, hvor graver ble brukt som blant annet grensemarkører, 

markering av rett på jord, tilknytning til slektninger, samt andre rituelle markeringer som for 

eksempel slutten på en boplassfase. De døde kunne konverseres med og spørres om 

rådgivning, og de kunne skape frykt og uro. Alt tilsier at de døde var utrolig viktige for de 

levende i jernaldersamfunnet. De døde hadde en funksjon for de levende, og plasseringen av 

gravene vitner om dette. Det samme gjelder for vikingtidsbyen Kaupang, hvor de døde 

fortsatt spilte en aktiv rolle i samfunnet. På Kaupang er imidlertid den romlige organiseringen 
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av gravene i forhold til bygningene ikke fullt så sammentvunnet. Det er ikke graver og hus 

om hverandre inne på bosetningsområdet. Gravfeltene ligger samlet som enheter omkring 

bebyggelsen, men ikke innimellom. På denne måten er det fysiske skillet mellom de levende 

og de døde mer tydelig på Kaupang, men det hedenske regjerer fortsatt, og de døde hadde 

fortsatt en funksjon for de levende. 

 

Middelalderbyen Tønsberg er preget av religionsskiftet, og har graver fra både hedensk og 

kristen tid. Kirken blir etablert og kristenrettene inneholder lover om at alle skal gravlegges i 

vigslet jord på kirkegården. Til tross for dette er det allikevel sammenheng på tvers av 

religionene, da det arkeologiske materialet viser at kirkeanlegg blir plassert over hedenske 

gravfelt. Samtidig oppstår det en mer hybrid organisering av de døde i samfunnet, en slags 

blanding av det romlige forholdet mellom levende og døde som viste seg på gårdene og på 

Kaupang. De dødes rom innhegnes av gjerder og murer i middelalder, men kirkeanleggene 

ligger innimellom bybebyggelsen. Kirken som institusjon overtar ansvaret for de døde, og 

plasseringene av gravene på kirkegården eller inne i kirka har lite med de gjenlevende å gjøre, 

og heller mest med den dødes status i samfunnet, samt plassen i himmelen. De dødes aktive 

rolle i samfunnet faller på denne måten vekk i middelalderen. Funksjonen de døde hadde for 

de levende i jernalder blir ikke videreført i middelalder. 

 

Ut fra denne informasjonen merker jeg meg to tydelige trekk som kan knyttes opp mot 

begrepet seig struktur, nemlig plasskontinuitet og funksjonsendring. På bakgrunn av de 

utvalgte lokaliteter som er blitt studert i denne avhandlingen, et arkeologisk materiale som 

strekker seg over en tidsperiode på rundt 1800 år, vil jeg si at det er en seig struktur 

vedrørende plasskontinuitet, men det er ikke en seig struktur vedrørende funksjon. Svaret er 

mer nyansert enn dette, noe diskusjonen jevnlig har vist, og som jeg vil utdype lenger ned,  

men overordnet sett er dette et tydelig mønster.  

 

Religionsskiftet fører til en markant endring i forholdet mellom de levende og de døde. Dette 

er i tråd med Giddens og Braudel sine teorier om samfunnet og samfunnsendringer (kap. 2.1.1 

og 2.1.2). I jernalderen var nesten alle aspekter av samfunnet i stor grad påvirket av 

hedendommen og den hedenske kulten. Samfunnet ble reprodusert gang på gang ved at 

menneskene handlet ut ifra de kroppslige erfaringer de fikk av å eksistere i samfunnet. Slik 

ble strukturen i samfunnet opprettholdt over lang tid, hvor endringer ble vanskelig å 

vedkjenne seg, grunnet små drypp av variasjoner fra for eksempel generasjon til generasjon. 
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Skiftet fra hedendom til kristendom skjer via påvirkninger fra, samt økt kontakt med, 

kontinentet. Den nye religionen medbrakte lover og regler som både var nye og helt ulike fra 

den hedenske kulten. Da kirken ble opprettet overtok den ansvaret for de døde, og fordømte 

all hedensk praksis. De døde skulle alle gravlegges på en innhegnet kirkegård i tilknytning til 

kirken, og derav ble de døde kun døde i samfunnet, og sluttet å være sosialt levende. Det 

eneste som kan være et vedvarende mønster over tid, er markering av status ved å enten 

fortjene eller kjøpe seg en høyt ansett plassering på kirkegården eller i kirka, samt muligheten 

til å velge en gjev gravstein, som har klare likhetstrekk med jernalderens rike og 

monumentale graver. 

 

Plasseringen av de døde i forhold til de levende er overraskende nok, en nokså seig struktur. 

Det er en forskjell i plasseringen av graver i jernalder og middelalder, da det med 

kristendommen kom bestemmelser om at de døde skulle gravlegges på kirkegården, og ikke 

hvor som helst etter de levende sitt ønske, men dette har for øvrig mer sammenheng med at 

religionsskiftet førte til endring innen funksjonen. Det store bildet viser at til tross for 

religionsskiftet, kunne gravfelt fra jernalder fortsatt bli benyttet, noe det er flere tilfeller av i 

Tønsberg. Jeg vil derfor konkludere med at religionsskiftet fører med seg et brudd i forholdet 

mellom de levende og de døde, noe som også fører til at graver ikke lenger kan plasseres der 

de levende ønsker. Allikevel er det flere eksempler på at gravfelt fra hedensk tid blir 

gjenbrukt i kristen tid til tross for bytte av religion. 
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7.0 Sammenfatning 
I denne avhandlingen har det romlige forholdet mellom de levende og de døde i jernalder og 

middelalder i Vestfold blitt studert. Hovedsakelig ville jeg undersøke hvorvidt det var et 

vedvarende mønster i dette forholdet over tid, til tross for religionsskiftet som utspilte seg i 

overgangen mellom vikingtid og middelalder. Jeg ønsket å finne ut av hvilke endringer som 

kom til syne over tid, og hva dette kunne si om relasjonen mellom de levende og de døde. Det 

utvalgte arkeologiske materialet var fire gårder fra Vestfold, vikingtidsbyen Kaupang, og 

middelalderbyen Tønsberg. Det teoretiske rammeverket har vært Giddens sin 

strukturasjonsteori og Braudel sitt begrep la longue durée – seig struktur. Ved å benytte meg 

av romlig analyse á la Bourdieu, har jeg analysert gravers plassering i forhold til hus og 

bebyggelse ved samtlige lokaliteter.  

 

Av analysen fremkom det at forholdet mellom de levende og døde var svært sammentvunnet i 

det hedenske jernaldersamfunnet. Hus og graver var plassert om hverandre – både graver over 

hus, hus over graver, hus i utkanten av bosetningen, og hus og graver i umiddelbar nærhet til 

hverandre. De døde hadde en funksjon for de levende, hvor de ble benyttet av de levende til å 

blant annet markere eiendom, grenser og sosial status, samt til å skremme og kontrollere 

uvedkommende. Ved vikingtidsbyen Kaupang var situasjonen noe lik, hvor den hedenske 

kulten fortsatt var rådende, og de døde ble benyttet til mye av det samme som ved gårdene. 

Her var imidlertid gravfeltene mer adskilt fra bosetningsområdet, enn hva gravene og husene 

var ved gårdene. Gravfeltene lå i klynger hver for seg, omkranset rundt bosetningsområdet 

som et beskyttende skjold. De døde hadde altså fortsatt en funksjon, og spilte en aktiv rolle i 

samfunnet. I middelalderbyen Tønsberg var det mulig å studere hedenske gravfelt og kristne 

kirkegårder i forhold til hverandre. Det viste seg at de kirker og kirkegårder ved flere tilfeller 

ble plassert over hedenske gravfelt. Samtidig ble bebyggelsen og graver mer blandet igjen, da 

kirkeanleggene ble plassert rundt omkring i byen. Allikevel var det et skille mellom levende 

og døde i form av murer og gjerder rundt kirkegården. Det ble også påvist graver inne i 

Olavskirken, noe som kunne minne om tilfellene av graver over hus og hus over graver på 

gårdene. 

 

De bemerkelsesverdige trekkene fra analysen ble deretter diskutert, og de ulike forholdene 

mellom de levende og de døde ble belyst. Fra diskusjonen ble de mest konkrete 

observasjonene trukket ut. De dødes aktive rolle i jernaldersamfunnet vitnet om deres viktige 

funksjon i de levendes liv. Dette forholdet fortsatte på Kaupang, men bosetningsområdet og 
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gravfeltene var mer adskilt fra hverandre enn hva tilfellet var ved gårdene. I Tønsberg faller 

de dødes aktive rolle i samfunnet vekk i middelalderen, og det skjer en funksjonsendring. 

Årsaken var kristendommens etablering. Allikevel viser det arkeologiske materialet til en 

sammenheng i plasseringsforholdet mellom levende og døde på tvers av religioner, hvor 

kirkeanlegg i flere tilfeller har en nær relasjon til hedenske gravfelt. En mer hybrid 

organisering av de døde i samfunnet ble etablert – en slags krysning mellom organiseringen 

på gårdene og på Kaupang. 

 

Med utgangspunkt i disse resultatene fra både analysen og diskusjonen, konkluderer jeg med 

at det finnes en seig struktur når det gjelder gjenbruk av hedenske gravfelt i kristen tid, sett 

bort ifra at kristenrettene fjernet muligheten til å gravlegge avdøde på valgfri plass. Samtidig 

er dette grunnen til at det ikke er en seig struktur i det funksjonelle forholdet mellom de 

levende og de døde. Religionsskiftet skapte i dette tilfellet et brudd – de døde var ikke lenger 

en del av de levendes samfunn. 
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