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Etnografiske paralleller og arkeologiske perspektiver
Terje Østigård

er det lite til felles med før-kristen religion i Nor-
den. Dette er i seg selv et viktig aspekt ved sammen-
likning: ved å identifisere hva som ikke er felles har 
man identifisert andre alternative hendelsesforløp 
og tolkninger. Likevel er det en del fellestrekk ved 
kremasjon uavhengig av tid og rom fordi kremasjon 
som praksis er en teknologisk, komplisert prosess. 
Denne artikkelen vil belyse tre aspketer. Det før-
ste er tre faser i en kremasjon. Dette er felles for alle 
kremasjoner som teknologiske prosesser, men de 
kan ta uendelige mange former. Det andre er spørs-
målet om rituelle spesialister. Dette kan poten-
sielt la seg spore i det arkeologiske materialet net-
topp fordi å kremere er en teknologisk prosess som 
forutsetter ulik grad av kunnskap for å gjennomføre 
en fullstendig forbrenning av et lik. Det siste aspek-
tet er sosial status. Dette aspektet er mye diskutert 
innen arkeologien, men ved å fokusere på allmenne 
og mellommennskelige relasjoner kan man også 
identifisere prosesser som har større allmenngyl-
dighet i tid og rom uavhengig av kultur og religion 
nettopp fordi døden også er et sosialt anliggende. 
Med disse tre eksemplene søker jeg å belyse hvor-
dan entografiske paralleller kan ha direkte relevans 
for arkeologiske tolkninger og materiale.

De tre fasene i en kremasjon
Utgangspunktet for denne analysen av kremas-
jon er at en kremasjon er ikke en, men mange ulike 
begravelsesformer (Oestigaard 2013, Kaliff & Østi-
gård 2013). Alle døderitualer består av ulike faser 
som har forskjellige tidsmessige og romlige dimens-
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Introduksjon1

Etnografiske data er hovedsakelig en kilde til nye 
forståelseshorisonter for tolkninger om hvordan 
forhistorien kan ha vært og ikke en kilde til ahis-
toriske og universelle generaliseringer uavhengig 
av tid og rom. Analytisk er komparativt kulturhis-
torisk og partikulært etnografisk materiale vik-
tig for å identifisere prosesser og ulike variab-
ler som kan hjelpe oss til å tolke de fragmenter av 
materiell kultur som er funnet i det arkeologiske 
materialet. Etnografiske paralleller er derfor først 
og fremst et nyttig tankeredskap hvor man analy-
tisk utvider den samtidige forståelseshorisonten og 
derigjennom muliggjør en dypere forståelse av for-
historien. Debatten om hvorvidt ‘analogier’ er en 
metode og hvordan det vitenskapelig kan legiti-
meres, er i denne sammenhengen mindre relevant 
siden vi i all tolkning bruker vår egen erfaringsbak-
grunn i et komparativt perspektiv uavhengig av om 
man er klar over det eller ikke. Relevansen av etno-
grafiske paralleller kan kun evalueres ut fra om 
det har muliggjort ny eller annerledes forståelse 
av forhistorien som virker mer plausibel enn tidli-
gere tolkninger basert på det samme arkeologiske 
materialet. 

Etnografisk kunnskap om kremasjon kan tilføre 
relevante forståelser for arkeologiske perspektiver 
med hensyn til likbrenning. Eksemplene i denne 
artikkelen vil primært være moderne hinduistiske 
og kristne kremasjoner; to veldig ulike praksiser i to 
vidt forskjellige religioner. Både når det gjelder kos-
mologiske forestillinger og praktisk gjennomføring 
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joner. En kremasjon kan deles inn i tre primærfaser 
(Hertz 1996, Oestigaard 1999):
1. stedet hvor den avdøde blir brent eller kremert.

2. en mellomfase i tid og rom. Dette intervallet 
øker mulighetene for å utføre ritualer som for-
nyer, reorganiserer og relegitimerer relasjo-
ner både innad blant de levende samt mellom de 
etterlevende og avdøde. I løpet av denne perio-
den kan beinrestene bli renset, eventuelt forbli 
urenset, lagt i ei urne og transportert over store 
avstander.

3. stedet hvor asken og beinene er deponert eller 
begravd. Dette stedet kan være den samme grav-
plassen hvor avdøde ble kremert hvis det er en 
sammensmelting av mellomfasen i tid og rom, 
men vanligvis må den avdøde fraktes i ei urne til 
det siste og endelige hvilestedet.

Avgrensing og begrensing  
i tilnærmingen 
Denne inndelingen skal ikke forstås absolutt og i 
kremasjon som i andre begravelser kan det være en 
rekke andre faser, men analytisk er det et utgangs-
punkt for å nærme seg kremasjon som praksis. I 
de fleste begravelsesritualer er det en forutgående 
fase før stedet hvor begravelsesritualene starter, det 
vil si avstanden i tid og rom fra der hvor en person 
dør og til der hvor begravelsesritualene finner sted. 
Uavhengig av om det er kremasjon eller jordbegra-
ving, selve begravelsesritualet finner sjeldent sted 
på nøyaktig samme sted som en person dør, selv om 
det fins eksempler på at døde har blitt begravd på 
slagmarker hvor de har falt i strid. En vanlig begra-
velse i dag belyser denne prosessen. Uavhengig av 
hvor den omkomne har dødd – hjemme i stua, i tra-
fikken eller på sykehus – så er det en forutgående 
transportfase av den døde kroppen fra selve døds-
plassen til enten likhuset eller sykehuset og deretter 
til det rituelle stedet hvor de primære døderitualene 
blir utført (for eksempel i kirken). 

Denne fasen i tid og rom før selve hovedritua-
lene finner sted vil ikke bli diskutert fordi det er 
vanskelig å identifisere hvilke ritualer (for eksempel 
vasking av liket, bønn eller ofringer) som har fun-
net sted som del av et begravelsesrituale i forhold til 
andre typer ritualer, nettopp fordi den døde krop-
pen er i en prosess hvor den blir flyttet. Fokuset her 
er derfor på de stedene og prosessene som lettest lar 
seg identifisere i det arkeologiske materialet. Like-
vel kan denne preliminære fasen ha stor betydning 
for gjennomføringen av selve kremasjonen. I Vest-
nepal hvor majoriteten er fattige og kremasjons-
plassene er lokalisert flere timer fra landbyene hvor 

døden inntreffer, må de døde fraktes til elven hvor 
de skal kremeres. Ved Kaligandakielven er det lite 
trevirke og alle må frakte med seg trevirket som 
skal brukes til kremasjonen. Jo flere som deltar i 
gravprosesjonen, desto bedre er det sosialt og kos-
mologisk. I flere tilfeller, som en siste ære til den 
fattige avdøde, bar alle i prosesjonen med seg ett 
trevirke til bålet (Oestigaard 2000a). I praksis, et 
stort gravfølge muliggjør et større bål, og små kre-
masjonsbål i arkeologiske kontekster på steder som 
anses å være hellige eller spesifikke kremasjons-
plasser kan delvis indikere størrelsen på gravfølget 
eller avstanden de har transportert den døde. 

Videre kan det være hensiktmessig å skille mel-
lom overordnede døderitualer og spesifikke begra-
velseritualer (som kremasjon, jordbegravinger, luft-
begravelser eller vannbegravelser). Et døderitual i 
vid forstand trenger ikke å ha noen begynnelse eller 
slutt – de døde er alltid med de levende som forfe-
dre eller nærværende i andre guddommelige sfærer. 
Bønn eller ofring til de døde er ikke kun en kontakt 
mellom de levende og døde, men kan også forene og 
skape kontinuitet i historien siden alle levende vil 
ta del blandt de døde. Et begravelsesritual derimot 
retter fokuset på den døde som et fysisk (dødt) indi-
vid og den rituelle behandlingen av kroppen. Dette 
relaterer seg til den arkeologiske debatten om hva 
en ‘grav’ er. Basert på historiske og nåtidige analo-
gier fins det ‘tomme’ graver eller kenotafer, men en 
slik tilnærming er problematisk innen arkeologien 
fordi man definerer en positiv funnkategori på bak-
grunn av fravær av materiale. Et annet mye disku-
tert spørsmål er hvor mye av den avdødes ben er 
nødvendig for å definere en kontekst som grav? (se 
for eksempel Kaliff 1997, Gansum 2004a, Goldhahn 
og Østigård 2007). 

Den skisserte tredelingen av hendelseforløpet i 
kremasjon som en teknologisk prosess åpner opp 
for nye forståelser av kremasjon som både et over-
ordnet døderitual og spesifikt begravelsesritual, 
siden menneskebein og spesielt kremerte beinrester 
kan inngå i en rekke kontekster som ikke primært 
kan defineres som en begravelse.

Stedet hvor den avdøde blir 
brent eller kremert 
I teorien og rent praktisk kan en person bli kremert 
eller begravd hvor som helst. Krig, epidemier og 
unntakstilstander er slike tilfeller. I det virkelige og 
vanlige livet hvor døden er en integrert del av sam-
funn og religion, hvor måten og stedet den døde blir 
kremert og restene begravd på har betydning for 
forståelse av det videre livet til den døde i en annen 
sfære, er det teknologiske og kosmologiske mulighe-
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ter og begrensinger for hvor den avdøde kan bli kre-
mert. Dette kan belyses med to forskjellige, nåtidige 
og komparative eksempler.

En moderne kremasjon i Norge forgår i et kre-
matorium. Det er forbudt ved lov for venner, familie 
og slekt å utføre kremasjon på åpent bål. Den avdø-
des lik fraktes til krematoriet etter bisettelsen hvor 
det kan ligge på kjølelager i flere dager før selve kre-
masjonen. Profesjonelle krematører utfører selve 
kremasjonen. Kremasjonsovnen er forvarmet til 
ca. 700 grader som er temperaturen hvor krop-
pen blir selvantennelig. Kisten brenner opp i løpet 
av femten minutter hvorpå det skjer en rask tem-
peraturøkning opp til max. 1000 grader når ener-
gien i den dødes kropp og mykdeler tar fyr. En kre-
masjon tar vansligvis ca. 2 timer (Ottesen 2006). 
Hvorvidt man er kristen eller ateist, dette er en tek-
nologisk og ikke primært kosmologisk prosess og 
kremasjonsovnen er ikke et hellig sted. Og som en 
selvfølge, de brente menneskebeinene blir ikke lig-
gende igjen ovnen (det vil si at kremasjonsovnen er 
en grav), men blir behandlet og flyttet i tid og rom 
før den endelige spredningen eller begravingen av 
asken finner sted. 

En tradisjonell kremasjon i hinduismen fremvi-
ser mange av de samme fysiske og tekniske aspek-
tene i forhold til en kremasjon som tredelt prosess, 
selv om det er fundamentale og distinktive forskjel-
ler med hensyn til andre teknologiske og kosmo-
logiske prosesser. I hinduismen er den foretrukne 
praksisen at den avdøde skal bli kremert i løpet av 
et døgn på et åpent bål enten av de nærmeste slekt-
ningene eller av en profesjonell krematør. Det ide-
elle stedet for å kremere er på et hellig sted som 
Pashupatinath i Kathmandu i Nepal, Manikarnika 
Ghat eller Harishchandra Ghat i Varanasi i India, 
eller andre gravplasser langs hellige elver. Forut for 
selve kremasjonen kan det ha vært en relativ lang 
transportetappe hvor den avdøde har blitt fraktet 
på båre eller kjørt med bil, og i løpet av denne peri-
oden mellom selve dødsfallet og kremasjonen er 
det en rekke ritualer som blir utført for å verne sje-
len fra negativ påvirkning fra ulike ånder. I hindu-
istiske kremasjoner blir ikke asken og beinrestene 
liggende igjen på stedet hvor selve kremasjonen fin-
ner sted, men gitt til en hellig elv (Oestigaard 2005). 
Det retter fokuset på mellomfasen i tid og rom.

Mellomfasen i tid og rom
Selv om det fins arkeologiske eksempler på at krem-
sjonsplassen også er gravplassen, det vil si at det 
blir bygd en haug eller røys oppe på de brente kre-
masjonsrestene som ligger igjen i bålmørja, er dette 
mer unntak enn regelen siden det delvis reduserer 

potensialet som kremasjon har som både døde- og 
begravelsesritual i forhold til inhumasjon.

Mellomfasen i tid og rom er fundamental for å 
forstå kremasjon som praksis og denne mellomfa-
sen kan være både ekstremt kort eller lang i tid og 
rom. Hinduistiske og norske kremasjoner kan igjen 
gi innblikk i ulike prosesser som et utgangspunkt 
for videre ressonering og eksemplifisering. I tradis-
jonelle hinduistiske kremasjoner er mellomfasen i 
tid og rom kort, ofte bare noen få sekunder og et par 
meter. Når kremasjonen er ferdig, blir asken gitt til 
den hellige elven. Dette kan gjøres på flere måter. 
På Pashupatinath blir asken og beinrestene skuf-
fet direkte fra kremasjonsplattformen ned i elven 
hvorpå det gjenværende av asken og trevirket blir 
vasket bort med vann. I Varanasi er avstanden litt 
lengre og den avdødes rester blir bært noen meter 
fra selve kremasjonsplassen og gitt til den hellige 
elven Ganges. 

Bruk av urne er fundamentalt for å forstå dyb-
den av mellomfasen i tid og rom. En urne er 
primært en beholder og kan bestå av hvilket som 
helst materiale fra et teknologisk synspunkt; et 
stykke tøy, et trekar, keramikk eller metall. I kre-
masjoner i Norge består mellomfasen av en rekke 
ulike ledd og prosesser. Når kremasjonen er ferdig 
i selve kremasjonsovnen, blir beinene overført til 
en større metallboks, som ikke er en urne i en tra-
disjonell forstand. Her er beinene uknust og ligger 
sammen med eventuelle andre metallgjenstander 
som var i den avdødes kropp fra tidligere operasjo-
ner (fig. 1). Beinmaterialet blir fraktet noen få meter 
til en maskin som kalles ‘askebereder’. Dette er en 
maskin med store, runde og tunge steiner som knu-
ser alt beinmaterial til fin aske (fig. 2). I askeberede-
ren blir også jernproteser og implantater som hofte-
kuler fjernet (Ottesen 2006). 

Dette har ikke utgangspunkt i kosmologi, men 
teknologi og lovverk; uknuste bein har lang ned-
brytningstid og kan arkeologisk eksistere i tusen-
vis av år: i Norge skal alle rester av den avdøde ha 
forvitret i graven i løpet av 20 år slik at den samme 
graven kan brukes igjen. Etter at beinmaterialet 
er knust til fin aske, blir asken overført til en urne. 
Denne urnen blir så flyttet noen få meter til et nytt 
rom – et lager. Avhengig av vær og vind, og slekt-
ningenes ønsker, kan urnen stå på lageret i opp til 
et halvt år. Hvis det er vinter, kan ikke urnenedset-
telsen gjennomføres på grunn av tele og frost i jor-
den og ritualet må utsettes til våren har kommet. 
Når urnen forlater lageret starter den egentlige mel-
lomfasen i tid og rom: urnen kan transporteres og 
begraves på den nærmeste gravplassen eller frak-
tes over lange strekninger avhengig av hvor urnen 
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Fig. 1. Krematør i Møllendal krematorium, Bergen. Beinbygningen blir manuelt raket ut av ovnen ned i en metall-
beholder før askeberedningen. Foto: Terje Østigård.
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skal begraves eller om de etterlevende vil ha askes-
predning i naturen. I Håndbok for krematører og 
krematorieansatte (2005:7) anbefales det at hvert 
enkelt krematorium inngår avtale med posten om 
den mest hensiktsmessige formen for forsendelse 
av urner, for eksempel ‘Bedriftspakke Postkon-
tor’. Ved forsendelse av urnen til utlandet, kan det 
være nødvending med plombering som normalt 
skjer ved en ambassade eller av politiet og tollvese-
net. I India kan urner sendes til Varanasi for askes-
predning, men også selve liket kan sendes med 
egne transportbyråer til den hellige byen for kre-
mering. Busselskaper spesialisert i transport av lik 
har hatt navn som ‘The Last Rites Mail’, ‘The Hea-
ven Express’ eller rett og slett bare ‘Corpse Waggon’ 
(Parry 1994:53).

Selv om det moderne norske eksempelet er tek-
nologisk og funskjonelt, så belyser det viktige pro-
sesser i kremasjon som likbehandlingsform uav-
hengig av kultur eller religion. Mellomfasen i tid 
og rom kan bestå av ulike sekvenser i varierende 
omfang og lengde hvor det foregår partikulære 
behandlinger av beinene gitt spesifikke teknolo-
giske eller kosmologiske premisser.

I det norske eksempelet er alle levningene av den 
avdøde i urnen og kroppens helhet og enhet vide-
reføres i døden selv ved kremasjon. Dette har kul-
turhistoriske og kontekstspesifikke årsaker: den 
kristne arven og det norske lovverket om at krop-
pen skal bevares som enhet selv i døden. I et kom-
parativt perspektiv er det derimot nettopp mellom-
fasen i tid og rom som åpner opp uendelige mange 
muligheter kremasjon som gravform kan frem-
vise i forhold til inhumasjon. Inhumasjon kan frem-
vise en begrenset variasjon i transport og distribus-
jon av liket og i mange tilfeller knyttet opp til ulik 
grad av partering. Gitt fysiske prosesser og begren-
singer, i praksis at den døde kroppen vil begynne 
å råtne og at et lik er relativt tungt – det siste en 
begrensning som i seg selv ikke nødvendigvis har 
vært den primære for valg av gravskikk – råtnende 
lik er et problem som i alle kulturer har blitt løst og 
som må løses. Mummifisering løser dette problemet 
på en effektiv måte hvis målet er å bevare kroppen 
på veien mot evigheten. Kremasjon med ild som 
medium er derimot den raskeste og mest effektive 
måten å løse problemet med forråtnende lik. Ildens 
metaforiske og magiske kvaliteter i kosmologiske 
forståelser har ofte vært fundamentale for valg av 
kremasjon som begravelsesform, men dette er ikke 
fokuset her. Asken og beinene kan brukes i en rekke 
ulike kontekster etter en kremasjon. I mange arkeo-
logiske kontekster kan det synes som denne bruken 
og inkorporeringen av den døde i andre sfærer og 
prosesser var viktigere eller i alle fall like viktig som 
selve begravelsen av aske og bein i en grav – med 
eller uten urne.

Stedet hvor asken og beinene 
er deponert eller begravd
Mellomfasen i tid og rom muliggjør store distan-
ser og en rekke muligheter. Selv om alt beinmate-
riale eller asken i moderne kremasjoner blir lagt i 
urner, er dette mer atypisk i historiske kontekster. 
Asken fra den historiske Buddha ble delt og begravd 
i fire forskjellige urner på fire ulike steder. Asken fra 
Mahatma Gandhi ble ikke kun gitt til hellige elver 
i India forutenom også andre steder, og deler av 
asken til Gandhi ble transportert til det afrikanske 
kontinentet og gitt til Nilen i Uganda. Ved utløpet av 
Viktoriainnsjøen hvor John Hanning Speke doku-
menterte Hvitenilens kilde i 1862 ble deler av Gan-
dhis aske gitt til elven i 1948. Mellomfasen i tid og 
rom parallelt med bruk av urne åpner opp et enormt 
potensial for bruk av den dødes kropp andre steder 
og i ulike sfærer. Dette har en rekke arkeologiske 
implikasjoner.

Fig. 2. Askebereder hvor beinene blir malt opp etter 
kremasjonen. Møllendal krematorium, Bergen. 
Foto: Terje Østigård.
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Opphavet til urnen kan indikere hvor den avdøde 
har dødd, men dette er ikke et uproblematisk krite-
rium. Mange urner som ‘eksotiske’ objekter er tolket 
som importvarer. ‘Import’ er i seg selv et problema-
tisk begrep, men en rekke objekter har blitt trans-
portert over lange strekninger. Et hensiktmessig 
skille er kar eller kjeler som primært eller uteluk-
kende har blitt lagd og brukt som urner og kar eller 
beholdere som sekundært har blitt brukt som urner, 
for eksempel at de primært var mat-og drikkeut-
styr. I den sistnevnte kategorien er det vanskelig å 
si noe om dødsstedet siden spise- og drikkeutstyr 
fra for eksempel Romerriket har en vid distribus-
jon. Andre beholdere primært eller utelukkende 
brukt som urner kan derimot gi indikasjoner på 
hvilken region den avdøde var i når døden inntraff. 
Hvis en person er på reise og langt hjemmefra, noe 
som i mange tilfeller er sannsynlig gitt de vide sosi-
ale og materielle distribusjonsnettverkene, er det 
også sannsynlig at mange må ha dødd på steder 
langt borte fra sitt hjemsted. I slike tilfeller er kre-
masjon som gravskikk ikke kun en måte som fasi-
literer hjemtransporten, men urnen kan også indi-
kere hvor dødsfallet skjedde. Ansiktsurner i Norge 
er en slik kategori av urner som kan si noe om døds-
sted; alternativt så må de få ansikturnene forklares 
ut fra at en liten gruppe har importert de i forkant 
av sin død. Eller for å bruke Gandhi som eksempel, 
selv om asken i dette tilfellet ikke ble gravd ned i en 
urne, men urnen var brukt til transporten: Er det 
mest sannsynlig at urnen i Uganda (hvor enn den 
er i dag) indikerer at Gandhi døde i India eller er 
det mest sannsynlig at indere i Uganda har impor-
tert en indisk urne? I hvert enkelt arkeologisk til-
felle er det konteksten som må avgjøre hva som er 
mest plausibelt.

Nærværet eller fravær av brente bein i gravkon-
tekster og i hvilke mengder må ses på som viktig for 
å forstå begravelsesritualer spesielt og døderitualer 
generelt. Basert på målinger Per Holck utførte ved 
Asker Krematorium, så er vekten av det kremerte 
skjelettet i gjennomsnitt 3075 gram (3375 gram for 
menn, 2625 gram for kvinner). Volumet av beinene 
før de ble malt opp var i snitt på 7,8 liter (Holck 
1987:71–73). Andre analyser viser at en ‘normal’ 
mann på 70 kg har et skjelett som veier 4159 gram 
og for en kvinne veier et ubrent skjelett 2829 gram. 
Vekten reduseres ved kremasjon og restene etter en 
mann er i gjennomsnitt 2700 gram og 1840 gram 
for en kvinne (Holck 1987:121). Hvor mye beinrester 
som blir igjen etter en kremasjon avhenger selvføl-
gelig også av høyde og kroppsbygning.

I materialet som finnes i arkeologiske kontekster 
er de kremerte restene overraskende små, og ofte 

er det fra et par gram og opp til 100 gram med kre-
merte bein. I ytterst få tilfeller er det mer enn 1000 
gram med brente skjelettrester i funnkontekstene, 
som i praksis er en tredjedel av alt det brente bein-
materialet som er igjen etter en kremasjon av en 
voksen mann. I sin doktorgrad analyserte Per Holck 
kremert beinmateriale fra Oldsaksamlingens muse-
umsdistrikt i Norge. Kun to funn i Holcks analyse 
av 1082 kontekster har mer enn 3000 gram (Holck 
1987:251), som vil si at i disse to tilfellene ble alt det 
brente skjelettmaterialet tatt vare på, deponert og 
begravd. Dette var mannsgraver. Den høyeste vek-
ten på beinmateriale funnet i en kvinnegrav er 1950 
gram, og kan under gitte forutsetninger represen-
tere et helt, kremert skjelett. Den neste høyeste 
vekten blant kremerte kvinner er 1450 gram bein 
(Holck 1987:121), og dette er neppe et komplett, kre-
mert individ. Det kan finnes andre eksempler på at 
hele individet er bevart; yngre mennesker og barn 
har mindre skjelettbygning og derfor vil beinmas-
sen veie mindre, men uansett er det unntak som 
fraviker fra den etablerte praksisen. Funn av kre-
merte mennesker hvor hele beinmassen er tatt vare 
på, er ytterst sjeldne. Av mer enn 1000 analyserte 
beinkontekster kan det faktisk være kun tre tilfel-
ler hvor alt det kremerte beinmaterialet er deponert 
i graven.

Dårlige bevaringsforhold og ikke komplett doku-
mentering i felt av de faktiske funnene kan være 
medvirkende årsaker til at ikke alt beinmaterialet 
er bevart, men det endrer ikke det generelle bildet 
av at kun i veldig få tilfeller var det intensjonen at 
alt kremert beinmateriale skulle begraves.

Gjennomsnittsvekten for det totale materi-
alet Holck har analysert er 269,7 gram for enkelt-
graver med de ekstreme ytterpunktene fra 1 gram 
til C11092-94 i Evje med 3175 gram. Gjennom-
snittsvekten tilsier at kun 1:10 av den avdødes kre-
merte beinrester er gravlagt. I mange av tilfellene 
var beinmaterialet så lite at det ikke var mulig med 
kjønnsbestemming, og i de kontekstene hvor slik 
identifisering var mulig, var det generelt sett mer 
bein. For identifiserte menn er gjennomsnittsvek-
ten 637,9 gram (med variasjon fra 10 gram til 3175 
gram) og for kvinner er gjennomsnittsvekten 455,6 
gram (med variasjon fra 30 gram til 1950 gram) 
(Holck 1987:119). 

Tilsvarende forhold er dokumentert i de fleste 
regionale kontekster; kun en brøkdel av det totale 
beinmaterialet er begravd. I Sverige er gravfeltet 
og kultplassen Ringeby i Östergötland, som date-
res fra ca. 1000 f.Kr. til ca. 350 f.Kr, et godt eksem-
pel for å diskutere denne typen problemstilling. Det 
er sannsynligvis over 60 gravlegginger og 44 indivi-
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der er identifisert. Både brent og ubrent beinmateri-
ale ble funnet, og den totale massen med bein veide 
til sammen knapt 7 kg. Gjennomsnittsvekten på det 
kremerte beinmaterialet fra de 44 identifiserte indi-
videne er 159 gram (Kaliff 1997:90). 

Det faktum at det er lite beinmaterial igjen 
og at beinene har blitt brukt til andre prosesser 
og inkludert i andre sfærer kan man også analy-
sere ut fra størrelsen på mange urner. På Vestlan-
det i Norge er spesielt spannformete leirkar brukt 
som urner i graver samt som gravgaver i inhumas-
joner, og leirkarene er et gjennomgående trekk ved 
gravene i Vest-Norge i folkevandringstid. Spann-
formete leirkar fra Hardanger, Voss og Sogn har en 
høyde som varierer fra 4,3 cm til 15,5 cm, og leir-
karene rommer gjennomsnittlig 1,5 liter (Fredrik-
sen 2005:188–189). Som nevnt er gjennomsnittsvo-
lumet av beinmaterialet etter en kremasjon på ca. 
8 liter, så de spannformete leirkarene som er lagd 
som urner er intensjonelt lagd for ikke å romme 
alle beinrestene etter den avdøde. Kun litt av det 
brente beinmaterialet skulle deponeres i graven 
eller urnen – resten skulle brukes til andre formål. 

Dette retter igjen fokuset på mellomfasen i tid 
og rom. Det kan se ut som i mange tilfeller at det er 
denne mellomfasen som er det viktigste og primære 
aspektet av kremasjon som praksis. I mange kre-
masjoner har selvfølgelig den tredje og siste delen 
vært viktig – en brøkdel av den døde skulle også 
begraves i jorden i en av de mange formene for kre-
masjons- og urnegraver som fins dokumentert i det 
arkeologiske materialet – men det er heller ikke uri-
melig å tenke seg at i en rekke tilfeller har det ikke 
forekommet det vi kaller en ‘begravelse’ av kremert 
materiale. Antallet graver funnet og dokumentert er 
bare et fragment av alle de som har dødd, men her 
er det store kildekritiske utfordinger siden mange 
ikke kan være funnet eller har forsvunnet som følge 
av tidens tann. Og mange av de som er funnet kan 
også representere dobbelt-eller trippelbegravelser 
av samme individ som tilfellene med den historiske 
Buddha eller Gandhi. Uansett, basert på materialet 
som fins deponert så er det en sterk indikasjon på 
at kun deler av den døde skulle begraves med eller 
uten urne etter en kremasjon. Dette åpner opp for 
bredere perspektiver.

Fra begravelsesritualer  
til døderitualer
Det kan være hensiktmessig som analytiske (men 
ikke ontologiske) kategorier å skille mellom begra-
velsesritualer og døderitualer. Hvis man analytisk 
antar at et begravelsesritual er rituelle handlinger 
og deponeringer av mennesker eller deler av men-

nesker i en eller annen form vidt definert – i grav, 
urne, røys, elv, innsjø, osv – så fins det en rekke 
kontekster hvor det er fragmenter av døde men-
nesker som vanskelig kan defineres som ‘grav’, selv 
om man definerer en grav ekstremt vidt. Et døde-
ritual som forener forfedre og de levende med frem-
tiden uten en start og en slutt kan derimot inklu-
dere de ulike konteksene hvor brente menneskebein 
opptrer. Døderitualene eller dødesfæren overskri-
der begravelsesritualene som blir en del av en større 
helhet.

Kremasjon muliggjør et stort handlingspoten-
sial for å inkorporere den døde i samfunnet som en 
inhumasjon ikke kan fremvise. En kremasjon over-
skrider det døde individet og blir dermed en kol-
lektiv representasjon i større grad enn en inhumas-
jon hvor den avdøde normalt sett blir gravlagt med 
hele sin kropp, eventuelt mer atypisk partert. Den 
kraften og makten som lå i de brente beinene må 
ha vært enorm og fundamental for de etterlevende; 
det viser seg både i de små konsentrasjonene av kre-
merte bein i gravene og alle kontekstene brente bein 
opptrer i utenfor gravplassen. Kort sagt, beinrester 
ser ut til å kunne inngå i hvilken som helst kontekst, 
og det kan synes som disse sfærene var det primære 
målet for de kremerte beinene, og graven det 
sekundære. Kremasjon er ikke et døderitual, men 
mange. Bruk av ild og ulike temperaturer avspeiler 
forskjellige ritualer og preparering av den avdødes 
kjøtt, og ikke minst ulik bruk av det brente bein-
materialet etter kremasjoner muliggjør å bruke den 
avdøde på helt unike og spesifikke måter som ingen 
andre gravskikker kan muliggjøre eller fasilitere.

I Manang-landsbyen i Himalaya hvor buddhis-
tistiske luftbegravelser har forsvunnet som ritu-
ell praksis, er kremasjon blitt dominerende. I en del 
kremasjoner blir deler av de brente beinene malt 
opp etter kremasjonen og blandet med andre ingre-
disenser som bark, chili og hvete. Dette blir så mag-
ret inn i 108 små leirfigurer som blir kalt chatafar. 
Disse symboliserer de originale stupaene som asken 
av Buddha ble begravd i. Hver enkelt død person tar 
dermed del av den kosmiske begravelsen av Budd-
has kremerte aske (Oestigaard 2005).

I det arkeologiske materialet finner man rester 
etter kremert beinmateriale i en rekke ulike kon-
tekster; på åkermark, i stolpehull, i keramikk og 
andre steder. Både konteksten og de små mengdene 
av bein vanskeliggjør å kalle dette for ‘graver’, men 
de døde er bokstavelig talt innvevd og smeltet inn i 
en videre dødesfære, og det retter fokuset på hvem 
som gjør hva og rituelle spesialister, og andre sfæ-
rer hvor den døde kan være et aktivt medium i en 
videre dødekult.
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Familekremasjoner eller  
rituelle spesialister
Hvorvidt døderitualene blir utført av rituelle spesi-
alister eller ikke, kan la seg avgjøre av gravmateri-
alets karakter (se Golhahn & Østigård 2007). Ritu-
aler er ofte teknologiske, kompliserte prosesser. 
Gjennom å analysere hvem som ‘kan’ og ‘ikke kan’ 
utføre ritualene – eller rettere sagt hvordan de er 
utført – er det mulig å identifisere ulik grad av spe-
sialisering. Hvorvidt ritualene har blitt utført av 
spesialister eller ikke, har ikke betydning for forstå-
elsen og oppfatningen av viktigheten av ritualene. 
Ut fra en ritualteoretisk forståelse ‘fungerer’ ritua-
lene like godt, men gjennom å tilnærme seg rituelle 
spesialister som institusjon kan man identifisere 
ulike religiøst, definerte grupper.

Et utgangspunkt for å identifisere en slik ritu-
ell spesialistgruppe er kremasjon. Å kremere er en 
vanskelig prosess. En hinduistisk kremasjonsprest 
som har kremert 15000 personer kremerer på en 
helt annen måte enn en sønn som for første gang 
skal kremere sin far (Oestigaard 2005). I den mate-
rielle kulturen som er igjen etter kremasjonen vil 
det kunne identifiseres likhet eller ulikhet i hvor-
dan ritualene har blitt utført. Rituelle spesialister 
kremerer ensartet og følgelig vil de materielle etter-

levningene fremvise stor grad av likhet. Uerfarne 
familiemedlemmer som kremerer vil ikke ha den 
praktiske kremasjonskompetansen. Selv om de har 
en forestilling om hvordan ritualet skal utføres, så 
vil det være en variasjon over et tema, og disse små 
ulikhetene i den materielle kulturen kan indikere 
familiebasert kult (Golhahn & Østigård 2007). 

I mange arkeologiske kontekster med kremas-
jon er det en stor variasjon i brenningsgrad. Ett 
og samme bein kan være både strekt brent og nes-
ten ubrent. I praksis betyr det at deler av kroppen 
har vært utsatt for sterk temperatur mens andre 
deler har vært utenfor bålet. Profesjonelle krematø-
rer eller rituelle spesialister vet hvordan man skal 
kremere med høy temperatur slik at alt kjøtt på 
kroppen brenner opp. Med mindre bålkonstruk-
sjonen har hatt store proporsjoner, vil familieba-
serte kremasjoner hvor slektningene kremerer ha 
færre praktiske og tekniske forutsetninger for å 
kremere hele kroppen jevnt på høy temperatur. Jo 
mindre bålet er, desto mer komplisert er det å kre-
mere jevnt og komplett. Ujevn kremering er derfor 
en indikasjon på at det er familebaserte kremasjo-
ner (fig. 3).

Temperatur er en viktig faktor i kremasjon og 
forhistoriske kremasjoner fremviser en stor vari-

Fig. 3. Kremasjon utført av familiemedlemmer, Nire Ghat, Vest-Nepal. Foto: Terje Østigård.



Kremasjon 73

asjon fra temperaturer hvor det ikke har vært mer 
enn et par hundre grader opp til 12–1300 grader, 
som er oppsiktsvekkende med tanke på at moderne 
kremasjoner sjeldent har temperaturer som over-
stiger 1000 grader. Den døde har blitt inkorporert 
i andre sfærer. Det kan ha vært familiemedlem-
mer med ansvar for disse ritualene og kremasjoner 
ved ekstrem høy temperatur, men mange har vært 
så kompliserte at de mest sannsynlig har forutsatt 
rituelle spesialister med spesifikk kunnskap om 
ildens kvaliteter, og den person som kjente ildens 
makter og mysterier best av alle, var smeden.

Terje Gansum og Hans-Jonny Hansen har vist 
viktigheten av bein i prosessen hvor smeden trans-
formerer jern til stål. Beinkull herder jernet. Ved 
temperaturer fra 720 grader skjer det strukturelle 
endringer i jernet og karbon fra beinkullet over-
føres til jernet og trenger inntil 3 mm ned i overfla-
ten. I denne prosessen spør Gansum om det forut-
setter at smeden var ansvarlig for å fremskaffe den 
rette typen beinkull? Ved å bruke enten dyre- eller 
menneskebein har det muliggjort å smi dyr eller 
mennesker inn i våpen og ornamentikk. Spesielt 
sverd har navn foruten menneskelige karakterer og 
kvaliteter, og de lever sine egne liv. Det kan indikere 
at det har vært brukt menneskebein i denne proses-
sen (Gansum 2004a, Gansum 2004b, Gansum & 
Hansen 2004). 

Beinkull beholder energien til forskjell fra bein 
som er brent på bål med oksygen. Det som kjen-
netegner beinkull i forhold til vanlige kremerte 
bein er at beinkull er brent uten tilførsel av oksy-
gen. Foruten at slikt beinkull kan ha blitt produ-
sert i kokegroper, sammenfaller prosessen og bren-
ningsgraden med kremasjoner hvor beinene er 
så vidt brent på grunn av mangel på oksygen (Gan-
sum & Hansen 2004:351–353). Dette kan indikere 
et mer komplisert rituelt hendelsesforløp i kremas-
joner enn tidligere skissert. Kremasjoner med lav 
temperatur – koking eller grilling – kan foruten å 
være en egen praksis med spesifikke eskatologiske 
meninger (Oestigaard 2000b), også være et mid-
del for å fremskaffe beinkull som siden blir brukt 
i herdeprosessen når sverd og andre gjenstander 
har blitt smidd. Hvis det er tilfelle vil rollen til kre-
matøren som smed være mer komplett, og sannsyn-
ligvis har smeden som krematør hatt ansvar både 
for kremasjonene ved høy og lav temperatur. De 
rituelle prosessene hvor de dødes brente bein var 
viktige overskred graven som et avgrenset rom og 
avsluttet tidssekvens.

Basert på analyser fra Østlandet er 2/3 av det 
kremerte beinmaterialet i jernalderen utsatt for 
temperaturer høyere enn moderne kremasjoner 

(Holck 1987). Mange bein har vært brent på opp-
til 1200–1300 grader. Slike høye temperaturer er 
vanskelig å oppnå på åpne kremasjonsbål, og sme-
den var den rituelle spesialisten som kontrollerte 
ildens krefter. I smien smelter døden og det videre 
livet sammen i gjenstander, som kunne være hellige 
eller ha magiske krefter. Bronse smelter på mellom 
830–1000 grader avhenging av tinninnholdet, rent 
jern smelter på 1537 grader, men hvis det er tilsatt 
karbon smelter jern på 1145 grader. Det er likevel 
ikke nødvendig med temperatur på over 1500 gra-
der fordi jernslagg smelter på 1200–1300 grader. 
Når kjøttet på kroppen brenner øker temperaturen 
kraftig til nivåer hvor metaller smelter. Kjøttet på 
kroppen frigir enorme mengder energi og basert på 
målinger ved Asker Krematorium, så stiger tempe-
raturen raskt fra 700 grader til 1000–1100 grader 
når kroppen selvantenner og brenner. 

I både bronse- og jernalderen i Skandinavia er 
det funnet rester av brente menneskebein i smier 
(Goldhahn & Østigård 2007). Teknologi blir der-
for kosmologi. Ved å bruke mennesker og dyr i selve 
produksjonen av prestisjeobjekter som sverd, så 
kunne man smelte inn identiteter og personer. For-
fedrene ble en del av gjenstandene. Sverdene hadde 
iboende krefter. I vikingtiden er det kjent at sverd 
hadde identiteter og navn som Tyrving, Gråsida, 
Kvernbitt, Gram, Fetbrei, Bastard og Skrep (Gan-
sum 2004b). Hvis identiteter og krefter ble smidd 
inn i sverdene, så kan det også forklare hvorfor 
mange sverd er intensjonelt ødelagte i kremasjons-
begravelser. Personene og maktene ble smidd ut 
igjen som del av døderitualet.

Smeden er en type rituell spesialist, som kan ha 
kremert. I hindusimen er det spesifikke kremas-
jonsprester på de store kremasjonsplassene som 
Pashupatinath i Nepal og Varanasi i India. Pro-
fesjonelle krematører i Skandinavia er en annen 
type. Felles for disse rituelle spesialistene eller kre-
matørene er at de kremerer på en spesifikk måte 
som etterlater seg et relativt homogent materiale. 
Dette relativt homogene materialet kan derimot 
fremvise forskjeller i et komparativt perspektiv. En 
smed som kremerer jevnt på ekstremt høye tempe-
raturer er et eksempel. Jevnt kremerte bein av pro-
fesjonelle prester i hinduismen er et annet, og det 
finmalte beinmaterialet i form av aske etter at bei-
nene har blitt knust i askeberederen i moderne kre-
matorier er en tredje type. Fellesnevneren er likevel 
homogeniteten i de brente beinene. Stor varias-
jon i brenning av ett og samme individ kan derimot 
indikere at det har vært mindre erfarne eller spe-
sialiserte personer involvert, i praksis familemed-
lemmer. Dette har ikke nødvendigvis betydning 
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for oppfattelsen av viktigheten av kremasjonene 
og døderitualene, netttopp fordi døden er en sosial 
prosess som involverer de levende. 

Sosial status: fra de døde til de levende
Arnold van Gennep (1960) var den første til å iden-
tifisere overgangsritualer eller rites de passage som 
en egen kategori ritualer. Kjennetegnet ved disse 
ritualene er at de muliggjør et individ å flytte seg fra 
en veldefinert posisjon og status i samfunnet til en 
annen tilsvarende definert rolle (Gennep 1960:2). 
Disse ritualene er vanligvis knyttet til endringer, 
transformasjoner og hendelser som fødsel, initie-
ring, ekteskap og død. Victor Turner utviklet dette 
konseptuelle rammeverket videre (Turner 1967, 
1969). Pierre Bourdieu kaller denne typen ritualer 
for innstiftelsesritualer eller legitimeringsritualer. 
Det viktige med disse ritualene er den sosiale funk-
sjonen i samfunnet, nemlig å skille personer som 
har gjennomgått ritualet fra de som ikke har det 
eller ikke kan oppnå en slik sosial status. Ritualene 
konstituerer en sosial praksis som legitimerer for-
skjeller i samfunnet (Bourdieu 1996:27–28). Dette 
er tydelig i den brahmanistiske hinduismen, som 
har fem livssyklus ritualer (Oestigaard 2005).

De viktigste trekkene i gravskikken relatert til livs-
syklusritualene avhenger av karma og den avdø-
des sosiale posisjon i samfunnet ervervet gjennom 
innstiftelsesritualer. Det styrende prinsippet er 
karma caleko, i hvilken grad karmaen er ‘aktivert’ 
eller i hvilken grad den avdøde hadde tatt del i sam-
sara, ‘syklusen av fødsel og død’. Inngangen til og 
deltakelsen i dette livet avgjør hvilken utgang som 
er best for det neste livet, dvs. når en person dør. 
Ut fra brahmanistisk ideologi er individets sosiale 
status uttrykt i tre fysiske manifestasjoner i grav-
materialet: (1) Nærværet eller fraværet av grav-
gods. (2) Valg av jordfestelse eller kremasjon som 
likbehandling. (3) Enkens smykker i ektemannens 
kremasjon.
1. Nærværet eller fraværet av gravgods. Den vik-

tigste og som oftest den eneste gravgaven er mat. 
Rå ris er den avgjørende faktoren i nærværet 
eller fraværet av gravgaver. Avdøde barn uten 
pasne, den første ris seremonien, kan ikke motta 
rå ris som gravgave eller annet gravgods. Hvis 
den avdøde derimot er introdusert til risens ver-
den, er ris alltid den viktigste faktoren i grav-
godset, ofte kombinert med de grønnsakene som 
vanligvis er brukt i måltider. Deltakelsen i den 

Fig. 4. Ektemannen blir kremert med enkens smykker, Nire Ghat, Vest-Nepal. Foto: Terje Østigård.
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første ris-seremonien avgjør om avdøde kan få 
gravgods eller ikke. Om maten er kokt eller ikke, 
eller gitt i en eller annen beholder, avhenger 
av familiens tradisjon. Den foreskrevne prak-
sisen for brahminene er å legge ingrediensene 
ukokt direkte på den avdødes kropp uten bruk 
av beholder eller matkar.

2. Valg av jordfestelse eller kremasjon som likbe-
handling. I hindusimen er det et overgangsri-
tual som markerer karma caleko tilstanden, det 
vil si den sosio-religiøse statusen til sjelen hvor 
et individ har ansvar for sin egen renhet. Denne 
posisjonen defineres gjennom et overgangsritual 
som kalles bartamande når gutter blir menn i 
tenårene, mens kvinner kan bare oppnå denne 
rituelle statusen gjennom ekteskap. Den sosio-
rituelle statusen karma caleko foreskriver kre-
masjon som gravskikk hvis døderitualene skal 
bli utført på en religiøst passende måte. Hvis sje-
len derimot ikke har oppnådd karma caleko til-
standen, har ikke vedkomne lov til å bli kremert 
og liket skal bli begravd. Med andre ord, menn 
med bartamande og gifte kvinner skal bli kre-
mert, mens gutter uten bartamande og ugifte 
kvinner skal bli begravd. Forskjeller i grav- og 
kremasjonskonstruksjoner som fysiske monu-
menter og strukturer, er av mindre betydning 
fordi gravskikken tilhører enten jordfestelse eller 
kremasjon som kategori.

3. Enkens smykker i ektemannens kremasjon. Når 
Husholderen dør, forandrer enken sin sosiale 
posisjon både i samfunnet og i husholdet. Hun 
blir delvis stigmatisert og får nye sosiale forplik-
telser og oppgaver i familien. Siden enken for-
later en posisjon i samfunnet og inntar en ny 
sosial rolle, må hun markere denne overgangen. 
Hun tar av seg alle tingene hennes ektemann 
var ansvarlig for og forpliktet til å gi henne. Før 
gravprosesjonen forlater huset, tar hun av seg 
smykkene og armringene, knekker dem, og plas-
serer dem på ektemannens bryst. Dette skjer i 
hjemmet av to grunner. Brahminkvinner har 
ikke lov til å delta i begravelsesseremonien på 
gravplassen og hennes nye status er forbun-
det med hjemmesfæren. Ektemannen blir kre-
mert med hennes smykker på sitt bryst (fig. 4). 
Når jenter og gifte kvinner dør, skjer det tilsva-
rende, men deres smykker blir først knekt på 
gravplassen.

Kremasjon som gravskikk og de ritualene som 
utføres er derfor ikke kun et kosmisk anliggende 
vedrørende en fremtidig skjebne eller inkarnas-
jon, men relaterer seg til og er en konsekvens av det 

levde livet, sosiale relasjoner og i dette tilfellet livs-
syklusritualer. Døden er i like stor grad et anlig-
gende for de levende som de døde (Oestigaard & 
Goldhahn 2006). Og det er nettopp i døden at ikke 
kun den avdøde endrer sin sosiale status og posis-
jon: det gjør også de gjenlevende. Samfunnet skal 
rekonstitueres og det sosiale tomrommet en person 
etterlater seg ved et dødsfall skal fylles. Gravgavene 
kan være gitt av slektninger og andre gjenlevende 
som et tegn på at de selv har endret sosial status og 
posisjon i samfunnet. En sosial identitet er basert 
på relasjoner mellom mennesker, og når en person 
som har vært med å konstituere en identitet dør, vil 
det påvirke de gjenlevende. I et slikt perspektiv er 
det forståelig hvorfor mange mannsgraver har kvin-
negjenstander: kvinnen som enke markerer sin nye 
sosiale status i døderitualene. 

Dette åpner opp for en mer kompleks forstå-
else av gravgaver. De kan på den ene siden symboli-
sere og visualisere den avdødes status (jmf Binford 
1971), inkludert kjønnsroller og identiteter som det 
tredje kjønn (e.g. Solli 2002). På den andre siden, og 
kanskje mer relevant i de fleste kontekster, så avs-
peiler gravgodset en kombinasjon av avdødes sosi-
ale status og posisjon og de gjenlevendes relasjon til 
den døde. En vanlig begravelse i Skandinavia kan 
eksemplifisere dette. Størrelsen på kisten og blom-
stene i kirkerommet reflekterer hvor respektert den 
avdøde var, men også den økonomiske statusen og 
posisjonen til de etterlevende. Og på sløyfene på 
blomstene og kransene som ligger på kisten har de 
etterlevende skrevet inn sine egne navn og relasjon 
til den døde; far, mor, sønn, datter eller kollegaer 
på jobben. De gjenlevende markerer sin egen status 
og endrete relasjon i døden. Hvorvidt den avdødes 
status var definert gjennom livssyklusritualer eller 
på andre måter, er i denne sammenhengen mindre 
relevant. Poenget er at døderitualer involverer de 
levende i like stor grad som de døde, og de levende 
endrer også sin sosiale posisjon i døden. Det er net-
topp derfor døden er så viktig sosialt og ikke kun 
kosmologisk. Det kan også involvere personer den 
døde aldri har kjent eller hadde mulighet til å bli 
kjent med, men den avdøde har likevel satt så sterke 
spor og hatt så stor betydning at de levende har et 
ønske om å markere det (fig. 5).

Konklusjon
Etnografiske paralleller har liten relevans for arkeo-
logiske tolkninger hvis de ikke tilfører ny kunnskap 
slik at man kan ressonnere rundt det arkeologiske 
materialet på måter som åpner opp for nye forståel-
ser av fortiden med utgangspunkt i empiri. Kunn-
skap om prosesser og premisser gjennom person-
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lig deltakelse i begravelser og kremasjoner av våre 
egne kjære og nære er like mye etnografiske paral-
leller som studier av kremasjon fra fjærnere him-
melstrøk. I mange tilfeller vil det være en av de 
viktigste erfaringshorisontene arkeologer har for 
forståelse av hva døden er og hvordan begravelseri-
tualer foregår (i tillegg til litteraturstudier av andre 
dødsforestillinger og praksiser). Dette kan i mange 
tilfeller være like relevant og aktuelt for arkeolo-
giske tolkninger som studier fra andre kulturer eller 
religioner. Dette har vært bakgrunnen for å bruke 
nåtidige hinduistiske og kristne kremasjoner paral-
lelt i diskusjonen. De relevante aspketene for arke-
ologiske tolkninger i denne sammenhengen kan 
man finne i begge kontekstene; mellomfasen i tid 
og rom i kremasjoner, hvorvidt det er rituelle spe-
sialister eller ikke som har utført kremasjonene, og 
dødens sosiale og fundamentale rolle for de etterle-
vende. Dette belyser et viktig aspekt med etnogra-
fiske paralleller eller antropologiske analogier: det 
er ikke nødvendigvis hva som skjer, men hva vi ser 
som arkeologer, som avgjør om det har relevans for 
forståelse av fortiden og våre tolkninger. Ofte kan 
premisser og prosesser være mer synlige for oss 
hvis de etnografiske parallellene er fra mer frem-
mede kulturer og religioner i tid og rom; i andre til-
feller er det motsatt. Vi vil uansett alltid bruke vår 
egen samtidige forståelsehorisont for tolkning av 
fortiden. Oppgaven vår er å få frem det unike i det 
arkeologiske materialet på sine egne premisser, 
men det betyr ikke at alle premissene er unike og 
ikke har paralleller til i dag.
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