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Introduksjon : 1

Den første tida kallar dei brennalderen; da skulle 

ein brenne alle døde menn og reise bautasteinar etter 

dei. Men etter Frøy hadde vorte hauglagd i Uppsala, 

gjorde mange hovdingar likså tidt haugar som bau-

tasteinar til minne om frendane sine. Og sidan, da 

danekongen Dan den storlåtne let gjere seg haug, og 

bad at dei skulle bere han dit når han var død, med 

kongsskrud og hærklede og hesten hans med salreie 

og mykje anna gods, og mange av ættemennene hans 

gjorde det same etterpå, så tok haugalderen til der 

i Danmark. Men brennalderen heldt seg lenge etter 

hos sveane og nordmennene 

 Snorre Sturalson

Innledning

Målet for denne analysen er å studere fortidens mennesker, eller 

rettere sagt, en spesiell gruppe av mennesker og hvordan deres so-

siale og religiøse posisjon i jernalderen endres. Denne gruppen av 

mennesker har vært ildens mester og transformert samfunnet og 

kosmos. Hvor mange som har hatt denne rollen er vanskelig å si, 

og derfor vil denne sosio-rituelle posisjonen i samfunnet bli refe-

rert til i entall; transformatøren som ildens mester. Tilnærmingen 

til dette problemkomplekset må være vid og kan ikke avgrenses til 

1.  INTRODUKSJON: 
  TRANSFORMATØREN - 
  ILDENS MESTER I JERNALDEREN
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en funnkategori eller lokalitet. Tidsmessig strekker analysen seg fra 

romertid til vikingtid og empirien er først og fremst hentet fra ulike 

steder i Norge, men eksempler og funn ellers fra Norden er også 

inkludert. En slik bred innfallsvinkel er uvanlig inne arkeologien 

hvor de fleste analyser tar utgangspunkt i avgrensete kontekster 

både romlig og tidsmessig, men det har sin årsak i mitt syn på hva 

arkeologi er og omhandler. Målet med arkeologi kan best belyses ut 

fra målsetningen og virkefeltet til antropologi.

Sosialantropologien har nemlig hele det menneskelige 

samfunn som sitt interessefelt, og forsøker å gi en forståelse 

av sammenhengene mellom de ulike sidene ved den men-

neskelige tilværelse […] Sosialantropologien har et dobbelt 

siktemål. Den har som sin ambisjon å gjøre rede for den so-

siale og kulturelle variasjon som finnes i verden, men sam-

tidig er det også en viktig del av det antropologiske prosjekt 

å begrepsfeste og forstå likheter mellom sosiale systemer og 

mellommenneskelige relasjoner (Eriksen 1993: 1).

Arkeologien har foruten det samme interessefeltet også fortidige 

samfunn og kulturer som studieobjekt (Oestigaard 2004a: 47). Ut 

fra denne tilnærmingen er målet til arkeologi å analysere og forstå 

all kulturell variasjon i verden i et historisk perspektiv. I praksis er 

det et umulig prosjekt fordi vi er begrenset av datatilfanget foruten 

våre egne fortolkningsrammer og forståelser. Likevel endrer ikke 

disse praktiske begrensingene målsetningen om å studere den so-

siale, kulturelle og religiøse variasjonen som finnes i verden til ulike 

tider; det gjør det bare vanskeligere. Arkeologer har som oftest kun 

den materielle kulturen og materialiserte spor av menneskers virke 

som kildemateriale for tolkninger av hva mennesker har gjort, og 

dette er grunnlaget for å tolke fortidens kulturelle, ideologiske og 

mentale konstruksjoner. Mange arkeologiske analyser stanser ved 

funnkatalogen hvor gjenstandene er dokumentert, typologisert og 

datert. I denne sammenhengen er det verdt å nevne Clifford Geertz’ 

kommentar om at ”antropologer studerer ikke landsbyer (stammer, 

byer, nabolag…); de studerer i landsbyer” (Geertz 1973: 22). 
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Tilsvarende er det med arkeologer. Vi studerer ikke keramikks-

kår, økser, stolpehull, etc., men vi studerer mennesker. Man må 

ikke forveksle målet for studiet med typen av data og kontekstene 

datatilfanget opptrer i. Selv om vi analyserer materiell kultur, så 

studerer vi mennesker og kultur. Studiet av tro, eskatologi og re-

ligiøse forestillinger er komplekst, og de materielle implikasjonene 

av en religionsarkeologi kan være hverdagslige og innbefatte alle 

aspekter av materiell og sosial kultur. Det er viktig å påpeke at en 

religion kan være kjernen i en persons identitet, men det implise-

rer ikke at alt er religion uavhengig av sosiale og praktiske forhold 

(Insoll 2004). Teknologiske prosesser kan være både hverdagslig og 

religiøst definert på samme tid, og selv om døden som fenomen 

tilhører den religiøse sfæren, er implikasjonene av ritualene i sam-

funnet ofte ikke-religiøse. 

Howard Williams har argumentert for at det til nå ikke har 

vært utført detaljerte analyser av hvordan de spesifikke utførelsene 

og hva innholdet av kremasjoner var, samt hvordan ritualene etter 

kremasjoner er forbudet med førkristne ideologier, kosmologier og 

verdensforståelser. Det er kun gjennom en analyse av de religiøse 

verdiene, symbolene og metaforene av ulike dødepraksiser at man 

kan tilnærme seg betydningen av kremasjon for etniske, sosiale, po-

litiske og andre strukturer (Williams 2001: 194). Ildens mester har 

hatt ulike roller og religiøse arbeidsoppgaver som skaper, forener og 

utfordrer ulike ideologier og kosmologier. Følgelig kan man heller 

ikke forvente at alle disse ulike tankesystemene til enhver tid er lo-

gisk koherente i et gitt samfunn.

I en kristen kontekst beskrev Sarah Tarlow problemet slik: 

Forestillinger om døden er sjeldent koherente, enhetlige eller or-

todokse. Mennesker kombinerer teologisk lære med overtro eller 

tradisjonell folketro og personlig overbevisning. Så når vi dør er det 

på ulikt sett forstått som at vi går direkte til himmelen, venter i gra-

ven til dommedag, råtner i jorden, blir spøkelser eller ånder, sovner 

inn eller møter gamle venner og slektninger som har dødd før oss. 

Disse ulike versjonene av hva som skjer med oss etter døden er lo-

gisk inkompatible, men likevel kan en person forfekte flere av dem 

på samme tid (Tarlow 1999: 103). Videre er det å studere døden 
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i virkeligheten å analysere slektskap, arv, kvinners fertilitet, menns 

sosiale makt og hierarkier (Seremetakis 1991: 13), osv.

Operasjonelt kan det derfor være en fordel å skille ut tre spørs-

målskomplekser, som i praksis utgjør en helhet og er uatskillelige, 

men som analytisk klargjør premissene for diskusjonen: 

1) Hva er en grav?

2) Hva er et begravelsesritual?

3) Hva er de religiøse forestillingene og forutsetningene 

for dem?

Målet med å definere er å avgrense. Ved å avgrense vil vi bestemme 

et begrepsinnhold og et omfang på en slik måte at det ikke kan 

forveksles med andre definisjoner, samtidig som definisjonen skal 

være en kort karakteristikk av det vesentligste ved et fenomen. I 

vanlig bruk vil en definisjon altså inneholde to hovedkomponenter 

og målsetninger: 1) avgrensing, og 2) presisering. Ved å avgrense 

og presisere vil man klargjøre og konkretisere et innhold eller en 

mening. Men nettopp gjennom avgrensingen vil også en definisjon 

være begrensende for forståelse. Gjennom avgrensing etablerer man 

grenser. En definisjon vil begrepsfeste et innhold og et omfang på 

en slik måte at det ikke kan forveksles med andre definisjoner.

Ved å definere hva en grav ”er”, så legger man, gjerne utilsiktet, 

føringer for hva et menneske er og hvilken verdensforståelse for-

tidens mennesker hadde. I kremasjonskontekster finner man ofte 

bare noen få gram brente bein av det totale brente skjelettet som i 

snitt veier ca. 3 kg etter en kremasjon. Kvalifiserer 10 gram brente 

menneskebein i en urne til å defineres som en grav? Mange har tatt 

et slikt utgangspunkt og diskutert hvor mye av det kremerte skje-

lettmaterialet som må finnes for at man rettmessig kan kalle en kon-

tekst med menneskebein for en grav. Forutsetningene for en slik 

debatt er en implisitt holdning om at menneskekroppen som helhet 

er autonom, både i livet og i døden. I dag blir alt kremert beinma-

teriale enten spredd for vinden eller begravd i en urne, men slik har 

det ikke vært i forhistorien. Hvis man opprettholder den kristne 

troen på kroppens autonomi, så forstår man ikke kremasjonens 
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hemmeligheter og muligheter. Døden er medium. Den døde er et 

middel, og kremasjon muliggjør at avdøde kan bli brukt og inngå 

i ulike sosiale og religiøse strategier. De brente menneskebeinene 

forbinder ulike sfærer i det hinsidige med verdenen på denne siden 

– de utgjør en enhet, men er likevel forskjellige og atskilte. Det er i 

et slikt perspektiv man kan forstå transformatørens rolle i samfun-

net som ildens mester.

Hva er en grav? Det er vanskelig å gi en religiøs og utfyllende 

definisjon av hva en ”grav” er, fordi hva som til enhver tid blir opp-

fattet som en ”grav”, endres. En strategi for ikke å definere fortolk-

ningsrammer som hindrer en forståelse av hvordan døden har blitt 

oppfattet og følgelig hva som ligger i begrepet en ”grav”, er å defi-

nere ”grav” minimalistisk og mest mulig uten spesifikke religiøse fo-

restillinger. Terje Gansum har etter en kritisk gjennomgang av ulike 

gravdefinisjoner og problematisering av døden åpnet opp begrepet, 

og ”i det følgende arbeid skal gravbegrepet forbeholdes ideologiske 

konstruksjoner hvor sporbare levninger etter mennesker og eller dyr 

foreligger og er behandlet intensjonelt” (Gansum 2004a: 112).

Tilsvarende med et begravelsesritual, og ”a minimalist and ten-

tative definition of ”funeral” as a practice is ”at least a ritual prepa-

ration of the flesh of the deceased” whether this preparation is con-

sumption by fire or preservation of the flesh” (Oestigaard 2004b: 

24, 2005: 202). Begrepet ”begravelsesritual” vil i det følgende blir 

brukt som et nøytralt ord i mangel av bedre alternativer. Det eng-

elske ordet ”funeral” indikerer ikke hvorvidt det er snakk om kre-

masjon, jordfesting, mumifikasjon, etc. Ordet ”begravelsesritual” 

blir ofte tolket som jordfestingsseremonien, selv om uttrykket også 

blir brukt ved kremasjon i stedet for ordet ”bisettelse”, eventuelt for 

å begrepsfeste ritualene som blir utført ved begravingen av urnen. 

I det følgende skal et begravelsesritual forståes som religiøst 

definerte praksiser som foreskriver i alle fall en rituell behandling 

av kjøttet på avdødes kropp som ellers vil råtne. Alle begravelses-

ritualer løser dette problemet på en eller annen måte. Felles for 

begravelsesritualer et at de starter med en persons død, og ut fra 

van Genneps (1960) tredeling av ritualer i en separasjons, liminal 

og inkorporasjonsfase, så fullføres et begravelsesritual når behand-
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lingen av kroppen er ferdig. Et begravelsesritual er videre en del av 

et overgripende døderitual. Et døderitual inkluderer relasjoner og 

riter utenom selve behandlingen av kroppen og kjødet.

Kremasjon tilintetgjør kroppen mens mumifikasjon foreviger 

kroppen, og kan sees på som to diametralt ulike måter å forholde 

seg til det forgjengelige og forråtnede kjødet, selv om praksisene i 

visse tilfeller kan kombineres (Oestigaard 2004b). I de fleste tilfeller 

vil et begravelsesritual inkludere en begravelse av avdøde og even-

tuelt oppføring av ulike former for monumenter, men ikke alltid. I 

tibetanske luftbegravelser blir avdøde hogd opp og gitt til gribbene. 

Det store fraværet av graver i jernalderen kan indikere at mange har 

blitt kremert hvorpå asken er kastet på sjøen eller i en elv. Hvis for 

eksempel mennesker har fått vannbegravelser ved å ha blitt senket 

i sjøen, så er det en praksis innenfor rammene av definisjonen av et 

begravelsesritual som er ”i alle fall en rituell behandling av kjøttet 

på avdødes kropp som ellers vil råtne”.

Et døderitual har derimot et langt videre omfang enn et begra-

velsesritual. Døderitualer kan være evigvarende og inkludere for-

fedrekult, og i visse tilfeller starter døderitualene før man er død og 

levende personer kan også utføre og fullføre sine egne døderitualer i 

forkant av sin egen død. Døderitualer kan under gitte forutsetning-

er sees på som en destillert forståelse av essensen i religionen. Forstår 

man døderitualene i vid betydning, så forstår man også religionen.

Religion er både en modell av ”virkeligheten” og en modell for 

”virkeligheten”, for å låne Geertz’ uttrykk; religion beskriver ikke 

kun den sosiale virkeligheten, men den skaper også virkelighetsopp-

fatninger (Geertz 1973: 93). Hvilke religiøse forestillingene som ek-

sisterer og hva som er forutsetningene for dem vil være styrende og 

avgjørende for hva døden representerer, hva en ”grav” er, og hvilke 

ritualer som utføres. Likevel kan det som sagt være hensiktmessig 

analytisk å skille mellom: 

1) Hva en grav er; det vil si visse typer av materielle etter-

levninger som er ideologiske konstruksjoner hvor sporbare 

levninger etter mennesker og/eller dyr foreligger og er be-

handlet intensjonelt.
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2) Hva et begravelsesritual er; det vil si en rituell behand-

ling av avdødes kropp og kjød, som er en del av, men ikke 

tilsvarende, et døderitual.

3) Hva de religiøse forestillingene er; det vil si forestil-

linger og oppfatninger som definerer og skaper menneskets 

forståelse av seg selv, samfunnet og kosmos, og følgelig fo-

reskriver ulike praksiser og ritualer ved død som kan, men 

ikke nødvendigvis vil, etterlate seg materielle spor.

Transformatøren som ildens mester har hatt en avgjørende sosial og 

religiøs rolle og posisjon i jernalderens samfunn, men det skjer kon-

tinuerlige endringer i de religiøst definerte identitetene og de ritu-

elle forpliktelsene. I forhold til bronseladeren hvor transformatøren 

har hatt en rekke rituelle og praktiske arbeidsoppgaver, så ser det 

ut til at transformatørens rolle blir mer definert og avgrenset i jer-

nalderen. Det har tidligere blitt argumentert for at smeden i jernal-

deren var ildens hersker (Rønne 2002), men smedyrket- og virket 

var likevel bare ett av transformatørens hoveddoméner. Kremasjon 

var det andre kjerneområdet for smeden eller transformatøren som 

jeg benevner begge disse posisjonene i jernalderen, og ofte ble disse 

religiøst definerte rollene utført i ett og samme ritual av transfor-

matøren som ildens mester. 

Selv om transformatøren var ildens mester, så avgrenses de ritu-

elle arbeidsoppgavene i løpet av jernalderen og transformatøren blir 

mer og mer marginalisert før denne religiøse rollen med foreskrevne 

arbeidsoppgaver forsvinner ut av historien ved kristendommens 

innføring og vikingtidens slutt. Målsetning med dette arbeidet er 

derfor å gi svar på to hovedspørsmål: 

1) Hvordan kan transformatøren spores i det arkeologiske 

materialet i jernalderen?

2) Hvordan og hvorfor endres transformatørens identitet, 

posisjon og rituelle oppgaver?

For å søke svar på disse spørsmålene har jeg brukt en rekke funn-

kategorier og kildetyper fra Norge og delvis andre steder i Norden. 



8 : Introduksjon Introduksjon : 9

Argumentet er bygd opp rundt fem tilnærminger og premisser som 

hver er basert på et gitt empirisk materiale, men disse innfallsvink-

lene forutsetter hverandre og har utgjort en helhet i jernalderes 

samfunn hvor transformatøren har virket. 

For det første, hvordan kan man i det arkeologiske materialet 

spore hvorvidt det har vært en spesialisert (profesjonell) gruppe 

av krematører eller om kremeringene var utført på et familienivå? 

Transformatørens oppgave som krematør er en religiøs institusjon 

og prestefunksjon som må identifiseres ut fra det arkeologiske mate-

rialet og metodologiske kriterier. Kremasjon som gravform er egnet 

til å diskutere praktisk kunnskap og kompetanse i selve gjennom-

føringen av ritualet for å identifisere hvem som kan, og ikke kan, 

kremere.

For det andre, hva er relasjonen mellom mesterkrematøren og 

mestersmeden? Forholdet mellom disse rituelle funksjonene belyser 

essensielle aspekter ved døden i jernalderen og hva som kjennetegner 

kremasjon som praksis. Brente menneskebein som et overskridende 

middel og medium inkorporeres i en langt videre samfunns- og 

kosmologisk betydning utover den sfæren som er definert gjennom 

transformatørens rolle som ildens mester.

For det tredje, hvilken rolle har nærværet eller fraværet av urner 

i kremasjonsbegravelser og hvordan relaterer det seg til endringer i 

forståelser av kropp og identitet? Den overordnete kremasjonsprak-

sisen i eldre jernalder er at avdøde blir kremert et annet sted enn der 

hvor de brente og rensete menneskebeinene er deponert i en urne 

og gravlagt, mens i yngre jernalder blir beinrestene liggende igjen i 

bålmørjen etter kremasjonen hvorpå haugen reises på stedet, men 

det finnes en rekke unntak.

For det fjerde, hva er forholdet mellom hedendom og kristen-

dom ut fra forståelser om hva det guddommelige er, samt hvordan 

mennesket er en del av kosmos? Gjennom en religionshistorisk 

diskusjon av hva som kjennetegner animistiske, polyteistiske og 

monoteistiske religioner, så argumenteres det ut fra endringer i 

kremasjonsgravskikken at den største religiøse endringen i men-

neskenes forståelse av seg selv, hva det guddommelige og følgelig 

hva døden er (ontologisk sett), skjer ved overgangen eldre og yngre 
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jernalder og ikke ved overgangen hedendom-kristendom.

For det femte, hva er forholdet mellom kremasjon og inhu-

masjon som gravskikker, og hvordan kan de relateres til transfor-

matørens rolle som ildens mester? I yngre jernalder er det to spesielle 

forhold som kan belyse denne problematikken: Det store antallet av 

kremasjons- og smedgraver i Norge og fraværet av både kremasjons- 

og smedgraver på Island. De religiøse identitetene og rollene som 

var knyttet til transformatøren samt en del av forestillingene om 

døden som fantes i Norge, ble ikke videreført eller tatt med til andre 

norrøne bosetninger når utflytterene kolonialiserte øyene.

Disse fem tilnærmingene muliggjør en diskusjon om transfor-

matørens endrete rolle og funksjon gjennom jernalderen. 

Til tross for at jeg bruker en rekke funn og kildekategorier i 

denne analysen, så er det en spesiell kremasjon som går igjen som 

en rød tråd: Den kremerte skipsgraven på Myklebostad i Eid i 

Nordfjord på Vestlandet. Haugen ble gravd ut så tidlig som 1874 

av Anders Lorange. Skipet som ble brent i forbindelse med denne 

kremasjonen og begravd i haugen, er mest sannsynlig Norges største 

og dermed større enn Gokstadskipet. Dette var den første utgra-

vingen til Lorange og dessverre er funndokumentasjonen utilstrek-

kelig, men han var klar over viktigheten av dette funnet (Lorange 

1875: 153) fordi det: 

mere end noget andet af Muséets mange Vikingealders 

Gravfund kaster Lys over den Tid, hvortil det hører, og 

som med Hensyn til Indhold er et af de rigeste, der hidtil 

er opdaget i Norden. Hovedinteressen ved et saadant stort 

Fund ligger nemlig ikke i de enkelte Oldsager, ei heller i 

Oldsagernes Mængde men især i de i det samlede Fund 

fremtrædende Gravskikke, der lader os forfølge og gjenfin-

de de Tanker og Hensyn, som har været bestemmende for 

den anvendte Begravelsesmaade, og hvori vi ikke alene kan 

se en Afspeiling af de i Vikingetiden herskende Forestil-

linger om Død og Hedenfart, men ogsaa et Billede af den 

Tids Liv, Livsanskuelse og hele religiøse Opfatning.
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Lorange har helt rett i denne beskrivelsen, men dessverre falt dette 

funnet fort i skyggen av de senere utgravde vikingskipene og da 

i særdeleshet Gokstad og Oseberg. Myklebostadfunnet har i liten 

grad blitt analysert og inkorporert i den arkeologiske diskursen. 

Det skyldes delvis at dette er en kremert skipsbegravelse og at funn-

innberetningen er mangelfull. Likevel, dette funnet er unikt i sitt 

slag på mange sett, og ritualene og de religiøse forutsetningene for 

denne kremasjonsgraven kan belyses ut fra perspektivet hvor trans-

formatøren som ildens mester er i fokus. På mange måter oppsum-

merer og eksemplifiser dette funnet alle de nevnte problemstillin-

gene i lys av endringene som skjer ved overgangen mellom eldre og 

yngre jernalder. Og det mest spesielle med denne kremasjonsgraven 

foruten at det kan være Norges største skipsbegravelse, er urnen 

som etter Rygh (1885) har blitt klassifisert som R 727. Lorange 

(1875: 159-161) skriver selv at:

Det mærkeligste Stykke i Møklebustfundet er Gravurnen, 

der heller ikke ligesom alle de andre Gjenstande er bleven 

beskadiget ved Ild […] Den har været en Sjeldenhed og et 

kostbart Stykke [...] jeg kjender [ikke] eller har kunnet fin-

de Underretning om noget lignende Kar i de derværende 

Samlinger. 

Selv mer enn 130 år etter at funnet ble gjort, så er denne urnen unik 

i nordisk sammenheng. Både urnen og størrelsen på skipet vitner 

om kremasjonsgravskikkens betydning i jernalderen som sosialt, 

økonomisk, politisk og religiøst medium, og dermed rettes søke-

lyset mot transformatøren som ildens mester. Med utgangspunkt 

i Snorres beskrivelse av den tiden som ble kalt ”brennalderen”, 

så vitner det om hvilken gjennomgripende rolle og funksjon kre-

masjon hadde i jernalderen. Brennalderen retter søkelyset på ildens 

kraft og potensial i den førkristne religionen og samfunnet. Ildens 

fundamentale betydning og strukturerende funksjon må derfor sees 

i lys av den religiøst og institusjonaliserte samfunnsfunksjonen som 

ildens mester besatte og kontrollerte.
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Innledning

Hvem kremerer de døde? Er kremasjonene utført av spesialister eller 

lekfolk, og hvordan er det mulig å spore ulik grad av spesialisering 

i utføringen av døderitualer i det arkeologiske materialet? Hvorfor 

det er forskjeller i det arkeologiske gravmaterialet kan studeres ut fra 

ulike innfallsvinkler, og her vil jeg anlegge et aktørperspektiv med 

fokus på praktisk kompetanse lært gjennom å utføre døderitualer. 

Krematøren er en rituell spesialist som har kunnskap om hvordan 

han skal kremere. Krematøren kan være en prest med høy sosial 

status eller krematøren kan tilhøre en separat og uren lavkaste. I 

begge tilfeller vil vedkommende arbeide innenfor institusjonelle, 

og dermed religiøst, definerte praksiser. Hovedspørsmålet er derfor 

om det i et gitt samfunn eksisterer en rituell og religiøs organisasjon 

som har ansvar for å utføre døderitualer generelt, og kremasjoner 

spesielt, for deler av – eller hele – befolkningen. Dette kan man, 

ut fra gitte premisser og forutsetninger, spore i den materielle kul-

turen og restene etter kremasjoner. Hvis det på et gitt tidspunkt 

har eksistert en rituell og religiøs gruppe av spesialister som utfører 

døderitualer, så har dette samfunnsmessige og kulturhistoriske im-

plikasjoner.

Jeg skal belyse ulike kremasjonspraksiser med eksempler fra 

hinduistiske familiebegravelser og kremasjoner på Nire gravplass 

utenfor Baglung Basar i Vest-Nepal (fig 2.1) og profesjonelle kre-

matører ved Pashupatinath-tempelet i Kathmandu i Nepal (fig 

2.8), for deretter å teoretisere rundt forholdet mellom ulike typer av 

2.  KREMATØRER, KUNNSKAP
  OG KOMPETANSE
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kunnskap og kompetanse i praktisk gjennomføring av døderitualer 

gjennom en ritualteoretisk diskusjon. Til sist skal jeg problemati-

sere dette i forhold til forhistoriske kremasjoner og synliggjøre fak-

torer som kan bidra til å forstå deler av variasjonen i den materielle 

kulturen, slik den finnes i det arkeologiske materialet i jernalderen i 

Norge på et generelt nivå, og mer spesifikt med konkrete eksempler 

fra Østfold basert på beinanalyser av kremerte bein.

Karakteristika av kremasjoner og begravelser som ritualer

Begravelsesritualer som ritualer har visse karakteristika som hand-

linger og praksiser i forhold til andre ritualer. Begravelsesritualer 

er en spesiell type ritualer som, strengt tatt, ingen lekmann kan. I 

forhold til sykliske, årlige eller andre regelmessige ritualer, så gjen-

nomfører enkeltindivider få begravelser eller kremasjoner. Til tross 

for at man kan ha sett og deltatt som slektning i ulike døderitualer, 

så har man ikke selv førstehåndserfaring med hvordan ritualet skal 

utføres. I studier av døden er ofte religiøse forestillinger og kosmo-

logiske oppfatninger vektlagt, men selve den ritualiserte praksisen er 

i stor grad erfarings- og kunnskapsbasert gjennom fysisk handling. 

Figur 2.1. Nire gravplass utenfor 

Baglung Bazaar, Vest-Nepal. Foto: 

Terje Østigård.
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Rent praktisk er det å kremere en teknologisk og kompetansebasert 

handling, selv om hver del av handlingsrekken ofte har religiøse og 

kosmologiske betydninger og implikasjoner. 

Ritualteknisk er det viktig å skille mellom de som ”kan” og 

de som ”ikke kan” utføre ritualene (fig 2.2). Fravær av praktisk 

erfaring med å kremere er rituelt sett uproblematisk fra et religiøst 

synspunkt fordi ritualets funksjon likevel blir oppfylt, og disse ri-

tualteoretiske aspektene vil bli utdypet siden. Når jeg innfører et 

analytisk skille mellom de som ”kan” kremere i forhold til de som 

”ikke kan” kremere, så innebærer ikke det at ritualet ikke ”fungerer” 

hvis man ikke har kremasjonsteknisk kompetanse. Målet er å rette 

fokuset mot den kompetansebaserte kunnskapen tillært gjennom 

praksis som ofte er fraværende i døderitualer utført av lekfolk. 

I repeterende ritualer blir handlingene gjentatt gang etter 

gang, år etter år, og den rituelle deltakeren lærer hvordan ritualet 

skal utføres riktig. Handlingssekvensene og innholdet blir innøvd, 

forbedret og perfeksjonert. Sykliske ritualer blir utført hvert år, 

eventuelt flere ganger hvert år, og den praktiske kunnskapen i gjen-

nomføringen av ritualet er spesialisert selv om det ikke er spesialister 

som utfører ritualet. På et familienivå er det ofte husholderen som 

er rituelt ansvarlig for å gjennomføre de aktuelle ritualene, og ved-

kommende har både praktisk og kosmologisk kunnskap om hvor-

dan og hvorfor ritualene skal utføres. 

Begravelses- og døderitualer er ofte av en annen karakter. 

Kunnskap om hvordan en kremasjon gjennomføres er i stor grad 

en muntlig og tradisjonsbundet kunnskap, men ikke en praktisert og 

personlig erfaringsbasert kunnskap. I praksis er det få som kan ritualet 

selv om de har sett ritualet mange ganger som deltakere og sørgende 

i begravelsesprosesjoner. Skillet mellom hvordan man har sett og 

hørt at en kremasjon skal gjennomføres og hvordan man faktisk skal 

gjøre det i praksis, er av betydning for å forstå rituelle og institusjo-

nelle praksiser. Dette har i seg selv, som nevnt, ikke konsekvenser 

for viktigheten eller gjennomføringen av ritualet, men det er en inn-

fallsvinkel til å forstå deler av variasjonen i den materielle kulturen 

etter et døderitual. Når det gjelder døderitualer på et familienivå, 

så er viktigheten og de etterlattes egen forståelse av ritualet i et kos-

Figur 2.2. Rituelle deltakere bærer 

båren. Pashupatinath, Kathmandu, 

Nepal. Foto: Terje Østigård.
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mologisk perspektiv ofte uavhengig av det å selv inneha praktisk 

kunnskap til å gjennomføre selve ritualet. 

Familiemedlemmer som uerfarne krematører 

I hinduismen er det vanligvis den eldste sønnen som skal kremere 

sin far og sin mor. Hvis man tar utgangspunkt i normale morta-

litetskurver, så vil besteforeldregenerasjonen dø før deres barn og 

deres barnebarn. I de fleste tilfeller har sønnen ikke gjennomført en 

kremasjon før faren eller moren dør. Det er likevel mulig å konstru-

ere et tenkt tilfelle. Avhengig av hvordan døden rammer en familie 

gjennom sykdom og ulykker, så kan man tenke seg at en sønn kan 

ha kremert begge foreldrene sine, en av besteforeldre hvis hans far 

døde før bestefaren, og under enda mer tragiske omstendigheter 

kan vedkommende ha begravd eller kremert et av sine barn. Denne 

tenkte konstellasjon av tragedier på et familienivå belyser et viktig 

poeng. Det skal svært uheldige omstendigheter til før en sønn har 

kremert eller begravd fire personer i løpet av sitt liv. Det normale 

for den eldste sønnen er kun å kremere sine foreldre, det vil si en 

eller to personer i løpet av sitt liv, og de yngre sønnene og døtrene 

vil bare være deltakere og tilskuere i begravelsesritualene.

Hvis en sønn skal kremere for første gang uavhengig av hvem 

den avdøde er, så vil vedkommende ikke ha praktisk erfaring med 

hvordan ritualet skal gjennomføres. I flere kremasjoner som jeg har 

deltatt i, har en av de eldste i prosesjonen, enten det er et familie- 

eller landsbymedlem, instruert sønnen til den avdøde om hvordan 

ritualet skal utføres. I ritualet er den avdødes sønn ofte famlende i 

sine bevegelser og handlinger, stopper opp for å få råd om hvordan 

neste handlingssekvens skal gjennomføres, og hele ritualet er usik-

kert gjennomført fordi det er forskjell på muntlig overført kunn-

skap om hvordan ritualet skal gjennomføres, og praktisk erfaring. I 

andre gravfølger har jeg overhørt og sett intense diskusjoner blant 

deltakerne i prosesjonen om hva som er den riktige måten å utføre 

ritualet på, hvor det skal foregå og hvordan de enkelte rituelle hand-

lingssekvensene skal utføres. Når de etterlevende endelig kommer 
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til enighet blir gravritualet utført etter løsningen de kom frem til, 

som ofte sammenfaller med meningen til de eldste, mest respekterte 

og erfarne i familien eller landsbyen. I et tilfelle på Nire gravplas-

sen var de ulike rituelle sekvensene tegnet i sanden for at det ikke 

skulle være noe tvil. Først skulle den avdøde bli gitt hellig vann på 

et bestemt sted, så skulle kremasjonsbålet bygges, dernest skulle den 

avdøde bli bært tre ganger rundt vedkonstruksjonen før han ble lagt 

oppå for deretter at kremasjonen kunne starte. Dette viser at de som 

utførte kremasjonen ikke hadde praktisk erfaring til å gjennomføre 

ritualet (fig 2.3).

Et begravelsesritual som del av et døderitual består av forskjel-

lige sekvenser som får ulike materielle etterlevninger når ritualet er 

sluttført. Når det gjelder kremasjon er de tekniske aspektene først 

og fremst knyttet til bålkonstruksjonen og brenningen av den av-

døde. Disse to aspektene muliggjør størst variasjon i den materielle 

kulturen slik den ligger igjen etter at ritualet er sluttført. Hvordan 

bålkonstruksjonen blir bygd har konsekvenser for hvordan kre-

masjonen lar seg gjennomføre. Ofte blir bålkonstruksjonen lagd av 

ved med ulike størrelser og kvaliteter. En vanlig bålkonstruksjon ute 

på landsbygden bygd av den avdødes slektninger, er gjerne en tilfel-

dig oppbygd haug av ved i varierende størrelse hvorpå den avdøde 

plasseres oppå (fig 2.3). 

Figur 2.3. Kremasjonsbål lagd av 

familiemedlemmer uten profesjo-

nell, rituell erfaring. Nire Ghat, 

Vest-Nepal. Foto: Terje Østigård.
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En slik bålkonstruksjon vil brenne ujevnt og det er vanskelig å 

holde en jevn temperatur gjennom hele kremasjonen. Det resulte-

rer i at det vil være stor variasjon i hvor mye ved som er brent, det 

ulike trevirket vil være forskjellig brent, og det samme vil også den 

avdøde. Hvis ikke kremasjonsbålet brenner jevnt hele tiden, så vil 

det oppstå praktiske problemer fordi kroppen forkulles og brenner 

ikke helt opp. Videre vil også beinmaterialet ha ulik brenningsgrad 

som en konsekvens av ujevn brenning. Hvordan kremasjonsflakene 

ser ut etter en kremasjon og hva som ligger igjen, vil derfor være et 

utgangspunkt for å kunne forstå den rituelle aktørens kunnskap og 

kompetanse til å gjennomføre ritualet (fig 2.4). 

Nire gravplassen ligger ved den hellige Kaligandakielven i Vest-

Nepal, og både kremasjonene og begravelsene finner sted i elveleiet. 

Hvert år når monsunen kommer om sommeren blir restene etter 

døderitualene skyldt bort og ført med eleven til Ganges, og myto-

logisk vil de avdøde bli ført til Varanasi; det helligste stedet for en 

Hindu å dø og bli kremert. Før monsunen er det lite vann i elven 

og alle kremasjonsflakene og begravelsene ligger i elveleiet og det 

er mulig å telle hvor mange som har blitt begravd og kremert. I 

februar 1997, et halvt år siden forrige monsun, var det 86 graver og 

38 kremasjonsflak. I slutten av september samme år var det 52 gra-

ver og 7 kremasjonsflak, syv uker senere var tallene 74 graver og 13 

kremasjonsflak (Oestigaard 2000a: 32). I november 2000 var det 

46 graver og 19 kremasjonsflak (Oestigaard 2005: 156).

Tilsvarende variasjon i den materielle kulturen blant kre-

masjonsflakene finnes i begravelsene. Begravelsene er først og fremst 

små røyser som dekker den avdøde, men de har ulike former. Deler 

av båren kan stikke utenfor røysen, noen er nesten helt flate, mens 

andre er runde (fig 2.5, 2.6). Det vanligste er at avdøde ligger på 

ryggen orientert langs nord-syd aksen, men noen graver er anlagt 

øst-vest med variasjoner nordøst-sydvest og nordvest-sydøst. Videre 

kan den avdøde bli begravd sittende i Buddha-stilling i røyser med 

ansiktet vendt i en av kardinalretningene (Oestigaard 2000a: 34). 

Men andre ord, det er en stor variasjon med hensyn til hvordan den 

avdøde kan begraves. Videre er det viktig å huske på at den kogni-

tive retningene som den avdøde er tenkt begravd mot, er viktigere 

Figur 2.4. Kremasjonsflak i ulik 

størrelse og form. Nire Ghat, Vest-

Nepal. Foto: Terje Østigård.
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enn hva kompasskursen tilsier. I Bhakimly, en landsby ca. 6 timers 

gange fra Nire Ghat, fortalte informantene meg at gravene var lo-

kalisert mot nord og det hellige fjellet Dhaulagiri. Gravplassen lå på 

nedsiden av en åsrygg slik at det ikke var fritt utsyn til det hellige 

fjellet. Kompasset viste at de fleste gravene lå orientert mer eller 

mindre øst-vest, men det ble avvist av informantene: Gravene lå 

mot nord (Oestigaard 2000a: 43). Variasjon i de materielle etterlev-

ningene etter begravelsesritualer er meningsbærende data i seg selv. 

Prester som profesjonelle krematører

Hvis det er en stor grad av likhet i de materielle etterlevningene, så 

kan det vitne om et strengt organisert og regissert handlingsmøns-

ter, og det kan representere en profesjonell prestekaste eller spesia-

liserte grupper som kun arbeider med begravelser eller kremasjon. 

Uavhengig av hvorvidt den gruppen med ansvar for å kremere eller 

begrave har høy eller lav sosial status, så vil en slik religiøs organise-

ring være styrt og strukturert av et presteskap som enten kremerer 

selv eller delegerer urene arbeidsoppgaver til stigmatiserte grupper. I 

Varanasi i India er det en egen gruppe av Brahminprester som kun 

utfører døderitualer rent spirituelt, og transformerer den avdødes 

Figur 2.5 (nederst). Båren stikker 

utenfor graven. Nire Ghat, Vest-

Nepal. Foto: Terje Østigård.

Figur 2.6 (venstre). Grav hvor 

den avdøde sitter i Buddhastilling. 

Nire Ghat, Vest-Nepal. Foto: Terje 

Østigård.
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sjel fra denne eksistensen til et nytt liv enten i en himmel eller en 

annen dimensjon. Disse prestene kremerer ikke selv, og de prak-

tiske oppgavene er delegert til en egen lavkastegruppe med ansvar 

for å gjennomføre den praktiske kremeringen (fig 2.7).

På kremasjonsplattformene langs Bagmati-elven ved Pashupa-

tinath-tempelet i Kathmandu i Nepal blir det årlig kremert mellom 

5-6,000 mennesker (fig 2.8). I motsetning til i Varanasi, er det i 

Kathmandu Brahminprester som utfører selve kremasjonene. Det 

er 21 prester som kremerer på skiftbasis, og hver av prestene har 

et eget nummer slik at når prest nr. 1 har kremert, så er det prest 

nr. 2 sin tur, osv., og dermed kremerer alle prestene like mange og 

følgelig tjener det samme. Ved Pashupatinath-tempelet er det også 

Figur 2.7. Kremasjoner på Mani-

karnika Ghat, Varanasi, India. 

Foto: Terje Østigård.
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en egen lavkastegruppe som har ansvar for å fremskaffe trevirke til 

kremasjonene og å bygge kremasjonsbålene, som blir bygd ut fra 

praktiske og kosmologiske prinsipper. 

Bålkonstruksjonen skal bestå av fem lag med ved hvor hvert 

av lagene symboliserer et av de fem elementene med tilhørende 

kvaliteter som konstituerer og forener mikro-og makrokosmos: 1) 

Eter eller den romlige dimensjonen med lyd som kvalitet, 2) luft 

med følbarhet som kvalitet, 3) ild med lys og farge som kvaliteter, 

4) vann med smak som kvalitet, og 5) jord med lukt som kvalitet. 

Ethvert menneske som alle andre skapninger består av disse fem 

elementene, og når en person blir kremert går vannkomponenten 

tilbake til vannet, ilden til ilden, osv., og en kremasjon gjennom 

bålkonstruksjonen forener mennesket med sitt kosmiske opphav og 

dermed mikro- og makrokosmos. 

Hvordan bålkonstruksjonen er oppbygd har dermed betyd-

ning for den avdødes videre liv og følgelig hvilken inkarnasjon 

vedkommende vil få. Videre skal et kremasjonsbål først og fremst 

bygges av sandaltre, som er et ekstremt kostbart trevirke, men kos-

mologisk viktig. I praksis blir ingen kremert med sandaltre, som på 

kremasjonsplassen på Pashupatinath blir solgt for 1000 Rs per kilo, 

i motsetning til vanlig trevirke hvor kiloprisen er 2,75 Rs (1 US$ 

er ca. 75 Nepali Rs.). Selv da Kong Birendra og Kong Dipendra 

Figur 2.8. Kremasjoner på Pashu-

patinath, Kathmandu. Foto: Terje 

Østigård.
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ble kremert i 2001 var det kun noen få kilo av det totale trevirket 

som var av sandaltre. I de fleste kremasjoner blir det derfor lagt ved 

et lite stykke sandaltre på avdødes brystkasse eller ved halsen som 

symboliserer at hele bålkonstruksjonen er bygd av dette kostbare 

trevirket.

En bålkonstruksjon består normalt sett av ca. 300 kilo ved. 

En ideell bålkonstruksjon er bygd av 32 store vedkubber (fig 2.9). 

Det første laget består av 4 kubber hvor 2 og 2 ligger parallelt langs 

hverandre. Det andre laget består også av 4 kubber som blir lagt på 

tvers av det første laget, og lag 3-5 består alle av 8 kubber. I praksis 

kan det av og til bli brukt noe mer ved, men generelt sett så blir alle 

bålene bygd ut fra dette prinsippet. Grunnen til at de to nederste 

lagene ikke er helt tette er at det muliggjør mer trekk slik at det res-

terende bålet kan få en høyere temperatur. Lengden på en slik bål-

konstruksjon er under to meter og høyden og bredden er normalt 

omtrent 0,75 meter, og slik sett er det en meget effektiv konstruks-

jon med tanke på bruk av trevirke (pris) samt det har kremasjons-

tekniske fordeler. Når lavkasten har ferdigstilt bålkonstruksjonen, 

kan kremasjonen starte.

Kun unntaksvis tenner kremasjonsprestene på bålet selv, og 

den rituelle forpliktelsen til å kremere hviler på den avdødes sønn. 

Dette er først og fremst representert ved påtennelsesritualet – dag-

batti – hvor den eldste sønnen bærer ilden tre ganger rundt bål-

konstruksjonen med solens gang hvorpå han tenner på risen som 

er gitt i den avdødes munn. Kremasjonen starter der hvor den siste 

livspusten forlot den døde og hvor livsånden og nytt liv igjen vil 

starte. Når sønnen har startet kremasjonen, utføres resten av ritualet 

av kremasjonsprester mens alle i, eller deler av, sørgeprosesjonen 

overværer ritualet.

Kremasjonspresten starter med å tenne på bålet ved å stikke 

inn små brennende kjepper i lag en og to (fig 2.10), og han legger 

flere pakker med ghee – hellig smør/olje fremstilt av kumelk – på 

strategiske steder i bålkonstruksjonen. Bruk av bensin og andre 

pyrotekniske hjelpemidler er strengt forbudt fordi det vil forurense 

kremasjonen og elementene, og følgelig vil den avdøde få en negativ 

inkarnasjon. Ghee er derimot svært brennbart og et hellig produkt. 

Figur 2.9. Ideell oppbygging av 

et kremasjonsbål. Pashupatinath.     

Illustrasjon: Terje Østigård.
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Deretter legger kremasjonspresten vått høy oppe på den avdøde for 

å kjøle ned hele bålet slik at ilden nedenfra får tid til å opparbeide 

seg en høy temperatur. Når hele bålet er påtent passer kremasjons-

presten på at det brenner jevnt over det hele. Han står med en bam-

buskjepp som vanligvis er tatt fra den demonterte båren, og flytter 

på trekubber i bålet samt liket slik at alt brenner opp. Ofte blir det 

i forkant lagt en trekubbe på avdødes bein slik at de ikke reiser seg 

under kremasjonen, noe som forvansker selve kremasjonen. En 

kremasjon utført av en profesjonell prest tar normalt sett et sted 

mellom 2-3 timer mens vanlige folk bruker gjerne opp til 5 timer. 

Som vist er både byggingen av bålkonstruksjonen samt selve 

gjennomføringen av kremasjonen en komplisert prosess. Kunnskap 

om hvordan dette gjøres på en mest mulig effektiv måte avspeiles 

i både brenningen av den døde og de materielle restene som blir 

igjen. En kremasjonsprest jeg snakket med estimerte at han hadde 

kremert om lag 15,000 personer i løpet av de tjue årene han hadde 

jobbet som krematør. Selv om dette tallet kan være for høyt, utgjør 

Figur 2.10. Kremasjonsprest tenner 

på bålet fra bunnen av konstruksjo-

nen. Ilden på bildet er høy som har 

tatt fyr etter påtennelsesritualet i 

munnen til avdøde. Pashupatinath. 

Foto: Terje Østigård.
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det ikke mer enn ca. to kremasjoner hver dag. Uavhengig av hvor 

mange tusen en krematør har kremert, så vil kunnskapen om å kre-

mere være kvalitativt forskjellig i forhold til en sønn som kremerer 

et av sine familiemedlemmer for første gang (fig 2.3, 2.10). De in-

stitusjonaliserte og ritualiserte kremeringene utført av profesjonelle 

prester etterlater seg et ensartet materielt uttrykk. Hvorvidt asken 

blir gitt til elven, som i dette tilfellet på Pashupatinath, eller om 

det blir begravd eller transportert over store avstander som i andre 

tilfeller, har ikke betydning i forhold til en diskusjon om hvorvidt 

det har vært profesjonelle krematører som har utført selve kremasjo-

nen.

Ensartheten i den materielle kulturen etter kremasjoner utført 

av profesjonelle prester står i sterk kontrast til variasjonen i gravenes 

og kremasjonsflakenes form når ritualene er utført av lekfolk uten 

praktisk, rituell kompetanse. Likhet og ulikhet i materiell kultur er 

derfor meningsbærende, empiriske størrelser i seg selv. Variasjon i 

den materielle kulturen må ikke sees på som avvik fra en gitt struk-

tur, men analyseres som et resultat av menneskers praksis hvor de 

ulike aktørene har forskjellig kunnskap og kompetanse til å utføre 

et begravelsesritual.

Rituell forpliktelse og materielle spor

Et begravelsesritual er mer enn en situasjon hvor samfunnets sosiale 

ulikheter kan bli utspilt og fremvist. I et begravelsesritual er det 

ulike mennesker og sfærer som deltar. Det er et samspill mellom 

den døde, de levende og en åndelig eller metafysisk verden (Arriaza 

1995: 26). Deltakerne i ritualet (de levende) kan videre bli inndelt 

i to grupper, primær sørgende (familie, slektninger, nære venner 

osv.) og de andre. Dette skillet gjelder med hensyn til rituell del-

takelse og forpliktelser (Kas 1989: 125). Et ritual er derfor også en 

tradisjonsbestemt seremoni for overholdelse av foreskrevne normer 

(Stefánsson et al 1985: 344).

Ritualer lærer mennesker til å tro på kulturelle prinsipper gjen-

nom å skape erfaringer som de kan forstå. Ritualene skaper sosial 
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orden gjennom å skape konseptuell orden i form av fornuft og 

forståelse av samfunnet. Ritualene er en kollektiv organisering av 

subjektets bevissthet. Forståelse og fornuft er skapt gjennom kon-

traster i den allmene erfaringen, og dermed impliserer det en under-

trykking av visse erfaringselementer for å gi relevans og å fremheve 

andre elementer. Dermed vil en skapelse av konseptuell orden og 

hierarki innebære en undertrykking av visse aspekter (Valeri 1985: 

x-xi). Videre tenderer begravelsesritualer til å skape moralske kon-

notasjoner hvor ondskap og uorden blir forkastet eller nedkjempet 

(Hocart 1954: 26).

Ved å se på et ritual som en religiøs og sosial praksis gir det også 

et inntak til en forståelse av kosmologien som styrer handlingene. 

Ritualene tar tid å utføre. Inkorporasjon og eksklusjon i deltakelse 

av utførelsen er strukturerende i samfunnet. Den rituelle mobilise-

ringen eller aktiviseringen kan avspeile samfunnsforhold, konflikter 

og spenningsforhold. Nettopp ved en stor rituell deltakelse og mo-

bilisering blir ulike maktinstitusjoner i samfunnet synliggjort. Noen 

har plikt til å delta i ritualene, mens andre ikke har lov. Utførelsen 

av ritualene er derfor innenfor den allmene religiøse forståelses-

horisonten som eksisterer i samtiden og samfunnet (Gansum & 

Oestigaard 1999, 2004). Et ritual kan oppfattes på forskjellige må-

ter: 1) Bekreftelse av en felles offentlig enhet i kontrast til det dag-

ligdagse samfunnet. Ritualene er da skapende ”antistrukturer”. 2) 

Mekanismer for å integrere handling og tro, siden tro kan eksistere 

uten ritualer, men ikke motsatt. 3) Handlinger eller aktiviteter som 

uttrykker konseptuelle orienteringer og verdier inspirert eller frem-

brakt av tro, symboler og myter. Ritualer er dermed regelbundete, 

sedvanemessige og nødvendige handlinger (Bell 1992: 19-21). 

Ritualer er også mål i seg selv, legitimert ved deltakelse og ut-

førelsen av dem, handlinger som blir gjort fordi de er ”det rette å 

gjøre”, men også fordi det er umulig ikke å gjøre det. Strengt tatt 

trenger man ikke vite hvorfor man gjør det eller for hvem. Et ritual 

trenger ikke ha, i ytterste konsekvens, verken mening eller funksjon 

utenom den funksjonen og betydningen som ligger nettopp i selve 

eksistensen og fremførelsen av riten. Selve meningen ligger i ut-

førelsen av handlingene (Bourdieu 1995).
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Caroline Humphrey og James Laidlaw har utviklet en ritual-

teori som fokuserer på handling og ritualenes karakter. Ritualisering 

er et nøkkelbegrep de innfører fordi enhver handling kan rituali-

seres. En handling blir ritualisert når vedkommende som utfører 

handlingen har en opplevd forpliktelse av å gjøre handlingen, og 

den ritualiserte forpliktelsen kjennetegnes av fire faktorer (Humph-

rey & Laidlaw 1994: 89ff): 

1) Ritualisert handling er ikke-intensjonell. Det betyr at selv 

om aktørene som utfører handlingene har intensjoner, så 

er ikke kjennetegnet eller identiteten til den rituelle hand-

lingen avhenging av aktørens intensjon når vedkommende 

utfører handlingen. Aktørens intensjoner avspeiles ikke i 

de ulike handlingselementene som utføres; intensjonen lig-

ger i det å handle i seg selv. 

2) Ritualisert handling er stipulert eller forutbestemt. Ri-

tualer består av separate handlinger som er foreskrevet i 

forkant av det å utføre dem. I stedet for at aktøren har en 

intensjonell forståelse av hvorfor ritualene har den karakte-

ren de har, så konstituerer ritualene en ontologi av rituelle 

handlinger som ikke er aktørens egne.

3) Rituelle handlinger er navngitte og allerede eksisterende 

enheter med særegne karakteristikker og historier. Rituelle 

handlinger er forutfor ritualet allerede etablert, konstituert 

og identifisert, og reglene for ritualet er stipulert. Ritualets 

ontologi er forutfor de som utfører ritualet.

4) Rituelle handlinger er følt eksterne. Den rituelle forplik-

telsen medfører ikke at aktøren må ha en spesiell tro, men 

at vedkommende er forpliktet til å innta en spesiell posis-

jon. Ved å godta den rituelle forpliktelsen aksepterer man å 

følge spilleregler innført av andre.

Ritualisering krever at mennesker føler at det finnes et sted hvor det 

er regler som forteller hva man skal gjøre og hvorfor man skal gjøre 

en handling på den foreskrevne måten. Ved å konfrontere disse reg-

lene så kan man utføre handlingen korrekt (fig 2.11). Det er denne 
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følte forpliktelsen til regler som er det viktige i et ritual fremfor det 

å produsere en foreskrevet handlingssekvens. Dette medfører at et 

ritual har en paradoksal karakter: På den ene siden, et ritual er en 

foreskrevet handlingssekvens som må utføres på riktig måte, men 

på den andre siden, hvis man først har akseptert den rituelle forplik-

telsen, så ser det ut til å være umulig å gjøre et ritual feil (Humphrey 

& Laidlaw 1994: 89, 128).

Dette perspektivet er velegnet i gravskikkstudier (e.g. Oesti-

gaard 2003: 27-30), og spesielt i forhold til hvordan man skal 

tolke variasjon i den materielle kulturen. Variasjonen i den mate-

rielle kulturen gir i utgangspunktet ikke rom for å uttale seg om 

et ritual ”fungerte” eller ikke, og man må ha anta at det utførte 

ritualet oppfylte de personlige intensjonene som lå til grunn for 

selve gjennomføringen av ritualet. Ritualiseringen og den rituelle 

forpliktelsen muliggjør dermed at det viktigste er ikke hva som blir 

Figur 2.11. Chaurasi-feiring av at 

en person har blitt 1000 fullmåner 

gammel (84 år) og vedkommende 

blir sett på som en levende forfedre. 

Vest-Nepal. Foto: Terje Østigård.
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gjort, men at noe blir gjort, og at vedkommende som utfører disse 

handlingene har følt seg forpliktet til å utføre ritualene. Ut fra et 

slikt perspektiv forutsetter det ikke at en aktør har kunnskap om å 

kunne gjennomføre et begravelsesritual – hvorvidt det er kremasjon 

eller begravelse – det viktigste er at de som utfører ritualet tror de 

utfører det i henhold til et etablert sett av regler som foreskriver 

deres rituelle handlinger.

Likheter og ulikheter i gravmaterialet kan sees i et slikt per-

spektiv. Når jeg har snakket med informanter på Nire gravplassen 

i Vest-Nepal, så har de referert til den kosmologiske betydningen 

av de fem elementene i bålkonstruksjonen selv om kremasjonsbålet 

ikke var konstruert så elegant som det er vanlig å gjøre på Pashu-

patinath (fig 2.12). Ideelt sett skal alt kjøttet på kroppen brennes 

opp, og ortodokse prester hevder at det er individuelt og kosmisk 

negativt hvis det fremdeles er kjøtt igjen på kroppen eller beinene 

til avdøde når kremasjonen er sluttført. Som vist er det å kremere en 

vanskelig og komplisert teknologisk prosess som krever mye kunn-

skap og erfaring hvis kremasjonen skal gjennomføres effektivt. Hvis 

det likevel er noen forkullede rester igjen av den avdøde når kre-

masjonsbålet slukner og det ikke er mer ved igjen, noe som hender 

ganske ofte, så blir alle restene gitt til elven og kremasjonen ansees 

som sluttført og fullendt. De kosmologiske og eskatologiske betyd-

ningene av ritualet kan oppfattes likt selv om både de ritualiserte 

handlingene og de materielle elementene som inngår i ritualet kan 

fremvise stor lokal og regional variasjon. Følgelig vil de materielle 

etterlevningene også kunne variere til tross for at intensjonene som 

lå bak, samt de personlige oppfattelsene av virkningene av ritualene, 

kan være de samme. 

Etnografiske eksempler kan alltid fremvise stor variasjon i grav-

skikk. Ut fra et arkeologisk perspektiv er det ønskelig å operasjona-

lisere denne kunnskapen slik at den kan tilføre et nytt tolknings-

potensial i forhistoriske kontekster fremfor alltid å være en kilde 

til diskusjoner om hvorfor og hvordan man tolker materiell kultur. 

Målet er å se hvilken kunnskapsproduksjon et gitt utgangspunkt 

og nytt premiss kan gi. Materielle kulturstudier uavhengig av tid 

og rom er analytisk en tilnærming til å forstå dynamiske prosesser 
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og forholdet mellom sosiale strategier og variasjon i materiell kul-

tur (Miller 1985: 4). Perspektivering av materiell kultur avhenger 

av hvilke spørsmål man stiller og hvilke fortolkningsrammer man 

anvender på et gitt materiale. Spørsmålet er derfor hvilken ny kunn-

skap perspektivet og det analytiske skillet mellom spesialiserte og 

ikke-spesialiserte krematører kan gi i andre kontekster? Før dette 

spørsmålet blir drøftet, er det hensiktsmessig å se på hva som karak-

teriserer kremasjon som et ritual.

De tre stadiene i kremasjonsbegravelser

Ved å dele et kremasjonsrituale inn i ulike stadier kan man tolke 

gjenstandenes og ritualenes forskjellige betydning og mening i hvert 

enkelt stadium. Dette har implikasjoner for kultursyn, samfunn-

sendring og maktrelasjoner. Robert Hertz har studert og poengtert 

Figur 2.12. Kremasjonsbål hvor 

hvert av lagene med ved symboli-

serer ett av elementene. Pashupati-

nath. Foto: Terje Østigård.
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viktigheten av mellomfasen i kremasjonsbegravelser (Hertz 1960). 

Kremasjon er vanligvis verken det siste ritualet i et begravelsesritual 

eller nok i seg selv. Asken og beinrester blir sjelden liggende igjen 

på stedet uten videre ritualer; etter en mellomliggende periode blir 

et avsluttende eller endelig ritual eller en sekundær begravelse utført 

(Hertz 1960: 42-43). 

Av praktiske grunner er det begrensninger i distanse det er 

mulig å frakte et lik på en båre for enten å kremere eller begrave 

den døde. Det viktige er å få etablert de rituelle båndene mellom 

generasjonene samt å få avdøde forent med sine forfedre. Derfor 

må den avdøde fraktes til et passende sted som normalt sett er en 

gravplass, et hellig sted eller hjem til sitt eget land hvis avdøde døde 

på reise. Kremasjon som gravskikk åpner for langt flere og fleksible 

praksiser enn inhumasjon. Det kan være en stor avstand i både tid 

og rom med tanke på hvor den avdøde blir kremert i forhold til 

hvor vedkommendes aske blir deponert. Hvis avdøde er kremert på 

en gravplass ved ei hellig elv hvor asken er spredt ut i elven umid-

delbart etterpå, er mellomfasen i tid og rom kort. Det er likevel en 

sekundærbegravelse selv om bruken av urne er unødvendig. Men 

hvis distansen øker i tid og rom er urnen en transportabel beholder 

for asken og beinrestene. Dermed kan man skille ut tre faser i en 

kremasjon (Oestigaard 1999, 2000a): 

1) stedet hvor den avdøde blir brent eller kremert.

2) en mellomfase i tid og rom. Dette intervallet øker mu-

lighetene for å utføre ritualer som fornyer, reorganiserer og 

re-legitimerer relasjoner 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 gravplassen 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.
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Ved å fokusere på de interne delene av ritualene, hvem som kan 

ha utført dem, hvor og hvorfor, er det mulig å få ny innsikt i kre-

masjonsbegravelser og forhistoriske samfunn generelt. Viktigheten 

av forfedredyrking forklarer hvorfor den avdøde må fraktes hjem 

eller til kosmologisk viktige gravplasser. Det er ofte en nær tilknyt-

ning mellom sjelen til avdøde og urnen som det siste hvilestedet 

(Hertz 1960: 60).

Mellomfasen i tid og rom muliggjør ulike nivåer av institus-

jonelle og private/familiære sfærer. Det som kjennetegner mange 

kremasjoner er skillet mellom stedet hvor den avdøde kremeres, og 

stedet hvor beinene eventuelt blir lagt i en urne og deponert. Hvor-

for ikke alle kremasjoner utføres på stedet hvor haugen blir bygd 

eller urnen nedsatt, er fremdeles et uløst problem, men det kan 

synes som det i mange tilfeller har vært av fundamental betydning å 

kremere den avdøde på et definert og regulert sted. Man kan derfor 

tenke seg et kremasjonssted utenfor landsbyen hvor den døde blir 

fraktet til for å kremeres, hvor enten den avdødes familie kremerer 

eller det er en egen prestekaste eller spesialiserte krematører med 

ansvar for denne oppgaven. 

Ut fra et slikt perspektiv er det mulig å kombinere både 

religiøse/institusjonelle aspekter og private/familiære aspekter ved 

at kremasjonsritualet består av ulike sekvenser som blir tilskrevet 

forskjellig betydning. Selve transporten når den døde blir bært på 

båre som en del av en prosesjon kan også ha hatt viktig betydning 

for å separere den døde fra de levende – vedkommende forlater 

dette samfunnet på vei til kremasjonsplassen og blir forent med sine 

forfedre gjennom avslutningen av ritualet. 

I mange tilfeller vil dette være tilfelle, men det fins eksempler 

på at mellomfasen i tid og rom ikke trenger å være stor. Osteologen 

Caroline Arcini har vist gjennom analyser av svenske kremasjoner 

at i en del tilfeller har den avdøde kun blitt flyttet noen få meter fra 

selve kremasjonsplassen til stedet hvor vedkommende ble begravd. 

Kremert beinmaterial lå igjen både på selve kremasjonsplassen og 

i begravningene som muliggjorde at hun kunne identifisere at det 

faktisk var de samme personene. Vedkommende skulle ikke begra-

ves i bålmørjen, men måtte flyttes noen få meter (Arcini 2005).
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Uavhenging av størrelsen og lengden på mellomfasen i tid og 

rom, så er det kun unntaksvis at hele den døde personen blir retur-

nert eller begravd. I forhistoriske kremasjoner blir som regel mes-

teparten av den døde igjen hos krematøren og/eller brukt i andre 

sfærer av familiemedlemmene. Døden muliggjør komplekse ritualer 

og behandlingen av den døde kan i alle fall deles inn i fire kategorier 

(Kaliff 1997: 83): 

1) Kroppen begraves ubrent og som en enhet – skjelettgrav.

2) Kroppen kremeres og asken eller de brente beinene blir 

nedlagt på gravfeltet.

3) Kun deler av kroppen blir kremert.

4) Kroppen parteres og visse deler gravlegges på gravfel-

tet.

Det fins en rekke eksempler på praksiser hvor den avdøde blir pors-

jonert ut etter at vedkommende er kremert eller før kroppen blir 

begravd. Etter kremasjonen av den historiske Buddha ble de brente 

beinene lagt i flere forskjellige urner som ble gravlagt på ulike ste-

der i India (Datta 1936: 290). Tilsvarende praksis er beskrevet i 

Snorres sagaer, men da med et ubrent lik. I følge mytene samlet de 

fornemste høvdingene av Ringerike, Hedmark, Romerike og Vest-

fold seg etter Halvdan Svartes død. De ble ikke enige om hvor han 

skulle begraves, og løsningen ble å dele liket i fire deler. Hodet ble 

angivelig begravd i en haug på Stein i det som i dag er Hole kom-

mune i Buskerud, og de andre delene i hver sin haug i de respektive 

områdene (Snorre 1993: 47). Hvorvidt dette faktisk representerer 

en historisk hendelse med utgangspunkt i Halvdan Svartes død er i 

denne sammenhengen ikke relevant. Det viktige for denne analysen 

er at praksisen og tradisjonen med oppdeling av lik synes å ha vært 

institusjonalisert i jernalderen. Kremasjon er en meget egnet grav-

skikk til dette formålet og kan belyses med Ringeby som empirisk 

eksempel. 

Gravfeltet og kultplassen Ringeby i Östergötland dateres fra ca. 

1000 f.Kr. til ca. 350 e.Kr. Det er sannsynligvis over 60 gravleg-

ginger og 44 individer er identifisert. Både brent og ubrent beinma-
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teriale ble funnet, og den totale massen med bein veide til sammen 

knapt 7 kg. Distribusjonen av bein i gravene varierte fra 0,2 gram 

til 983 gram som det meste, og mange funnenheter inneholdt ikke 

beinmateriale i det hele tatt. Gjennomsnittsvekten på det kremerte 

beinmaterialet fra de 44 kontekstene er 159 gram (Kaliff 1997: 46, 

90). Anders Kaliff stiller derfor spørsmålene: hvilken betydning har 

selve graven i forbindelse med kremasjon, og er det trolig at bein fra 

alle døde har blitt lagt ned i graver? (Kaliff 1997: 54). Med utgang-

spunkt i Ringeby konkluderer han med at (Kaliff 1997: 92): 

1) Deponering av bein på gravfeltet er av underordnet be-

tydning, selv om det kan ha hatt en viktig funksjon som for 

eksempel å markere at den dødes sjel er atskilt fra kroppen. 

Ut fra dette formålet var det tilstrekkelig med en mindre, 

symbolsk del av kroppen.

2) Andre ritualer kan ha vært viktigere enn å begrave 

beinene på et gravfelt, og den avdødes beinrester kan ha 

blitt distribuert og plassert på bålplassen, på boplassen, i 

elver og i åkrer hvor asken har gitt kraft og fertilitet til av-

lingene.

3) Skärvstenshögar, altere og andre kultiske konstruks-

joner hvor det er spor etter beinmateriale har hatt en av-

gjørende rituell funksjon forutenom selve graven.

4) Andelen av bein som har blitt nedlagt på gravfeltet 

kan avspeile ulike funksjoner eller forskjeller i status og 

tilhørighet hos ulike individer. Beinmengden vil da variere 

og kan sees som parallelt til forskjellene i gravgaver.

5) Rituell fortæring av oppmalte bein kan ha forekommet, 

og en slik endokannibalistisk praksis kan ha vært en del av 

en overgripende forfedrekult.

6) Altere som kultiske plasser kan ha forsterket ulike ri-

tuelle bruk av beinene, enten det dreier seg om offer eller 

konsumpsjon av den døde.

7) Begravingen av beinene på gravfeltet kan sees på som 

et relikt av eldre tiders tradisjon, men som har utviklet seg 

parallelt med stedet som kultplass.



32 : Krematører, kunnskap og kompetanse  Krematører, kunnskap og kompetanse : 33

8) Rester fra et og samme individ kan ha blitt begravd i 

flere graver, enten på samme gravfelt eller på ulike plasser. 

Kremasjon som religions- og kulturhistorie

Per Holck har i sin doktorgardsavhandling i medisinsk antropologi 

studert og analysert kremert beinmateriale fra Oldsaksamlingens 

museumsdistrikt (Holck 1987). Deler av hans analyser vil være 

et videre utgangspunkt for å analysere rituelle spesialister og kre-

matører i forhistorien. Av alt materialet Holck har analysert, så er 

flesteparten av funnene fra eldre jernalder. 84,9% av det kremerte 

beinmaterialet stammer fra før-romersk jernalder, romertiden og 

folkevandringstiden. I merovingertiden og vikingtiden er det færre 

funn, og fra bronsealderen er funnene sjeldne. Det brente knokkel-

materialet utgjør totalt 1082 funn hvorav 16 er fra bronsealderen, 

919 fra eldre jernalder og 147 fra yngre jernalder (Holck 1987: 

55-56). Holck har analysert og inndelt beinmaterialet i ulike bren-

ningsgrader (Holck 1987: 134-146): 

Grad 0: Ubrente bein uten synlige spor av ild, men som har 

vært varmepåvirket. Temperaturen har sannsynligvis ikke over-

skredet 200 °C.

Grad 1: Sotete bein. Temperaturen har sannsynligvis ikke over-

skredet 400 °C.

Grad 2: Svakt brente bein. Temperaturen har sannsynligvis 

ikke overskredet 700-800 °C.

Grad 3: Moderat brente bein, hvor beinene har vært eksponert 

for temperaturer på 1000-1100 °C.

Grad 4: Sterkt brente bein, hvor beinene har vært eksponert for 

temperaturer på 1200-1300 °C.

Hvordan kremasjoner har foregått i jernalderen er usikkert, men ut 

fra brenningsgradene på beinene synes det sikkert at det har vært 

mange ulike kremasjonsteknikker, og det kan muliggjøre å spore 

spesialiserte krematører. Ett og samme beinfragment kan ha flere 
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Figur 2.13. Møllendal kremato-

rium. Bergen. Foto: Terje Østigård.

brenningsgrader – og i slike tilfeller har det blitt klassifisert ut fra 

de ulike brenningsgradene – og derfor blir det samlede antallet kre-

masjoner over 100%. Det som kjennetegner materialet generelt er 

den høye temperaturen de avdøde har blitt kremert med. 6,5% av 

materialet er brent ved temperaturer beskrevet som Grad 0, 11,9% 

tilhører kategorien Grad 1, 28% er i kategorien Grad 2, mens hele 

73,3% av det kremerte materialet faller inn i kategori Grad 3 og 

Grad 4 utgjør 37,5% (Holck 1987).

Kremasjonsteknisk er temperatur viktig. I moderne kremato-

rier blir ovnen forvarmet til 650-700 °C (fig 2.13). Når kroppen 

tar fyr vil temperaturen i ovnen kunne stige til 1000-1200 °C. En 

kremasjon ute i det fri vil verken kunne produsere like mye varme 

i forkant eller en så høy temperaturøkning på grunn av varmetapet 

(Holck 1987: 41). I en moderne kremasjonsovn er det enklere å 

kremere tykke enn tynne folk fordi de førstnevnte brenner bedre av 

seg selv når temperaturen blir varm nok (Jonny Ottesen pers. med). 

Ute i det fri er det omvendt fordi det er vanskelig å både få fyr samt 

å holde temperaturen oppe på bålet, og følgelig er det lettere å kre-

mere tynne personer. 

Generelt så vil en kremasjon med ved i friluft være vanskelig å 

gjennomføre med høy temperatur. Det paradoksale er at i jernal-

deren er mange kremasjoner så komplette og hardt brente at de over-

går moderne kremasjoner i ovner, og som vist så er størsteparten av 

det kremerte materialer brent på temperaturer mellom 1000-1200 

°C. Dette er maksimumstemperatur i moderne kremasjonsovner, 

og slike temperaturer er vanskelig å få til på åpne bål. Med dette 

utgangspunktet er det derfor sannsynlig at en del har blitt kremert 

i spesielle ovner av spesialiserte krematører. En nærmere analyse av 

det kremerte materialet kan sannsynliggjøre en slik tolkning.

Av gravfeltene i Østfold har gjennomsnittlig Store-Dal i 

Skjeberg den laveste brenningsgraden med 2,60 mens Holøs i 

Rakkestad har den høyeste brenningsgraden med 3,74. Store-Dal 

gravfeltet vil i den videre analysen danne grunnlag for en diskusjon 

om strukturelle og rituelle kremasjonspraksiser. Av 184 gravhauger 

er 116 utgravde hvorav 10 er inhumasjoner og 81 kremasjoner, de 

resterende 25 var ikke mulig å bestemme på grunn av manglende 
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funn eller ødeleggelser (Løken 2002: 25). Holck har analysert 82 

beinprøver fra Store-Dal. 

Mange av beinprøvene inneholder kun små mengder bein, og 

i visse tilfeller er det innsamlete materialet kommet fra ulike steder 

i en og samme haug. Derfor er det sannsynlig at flere av prøvene 

kan representere et og samme individ hvor de kremerte levningene 

er lagt ned på ulike steder i haugen. Videre er det varierende doku-

mentasjon av de ulike lagene og stratigrafiske forhold, spesielt med 

hensyn på Store-Dal gravfeltet som ble gravd ut tidlig på 1900-tal-

let. Likevel er det klare tendenser som kommer frem der hvor do-

kumentasjonen er tilstrekkelig. Jeg vil her kun konsentrere meg om 

kremasjonsrester og kullag, og for videre gjennomgang av funnma-

terialet henvises det til Oldsaksamlingen – Arkeologiske Tilvekster 

og Petersen (1916).

Av de 82 prøvene som ble analysert, er det syv prøver som vi-

ser entydig, kraftig brente bein (C21500d, C21511d, C21521b, 

C21529e, C21539f, C21546a, C21582e), og ut fra andre funn er 

C21500 datert til yngre romersk jernalder/folkevandringstid, mens 

de resterende ikke kan dateres mer presist enn til eldre jernalder. 

Fem prøver er klassifisert til å inneholde moderat til kraftig brente 

bein. Utgangspunktet videre er å se på funnforholdene i de gravene 

hvor beinene er entydig, kraftig brent. I to av kontekstene finnes det 

positive kullag (fig 2.14).

Hvordan skal man tolke disse funnene? Et kildemetodisk 

problem er selvfølgelig å bruke antall gram som en indikator fordi 

det er vanskelig å vite hvor mye bein som ble samlet inn under ut-

gravingen. I haug 168 er det et stort kullag hvor det var beinrester 

spredt i hele laget, som kan indikere at kremasjonen fant plass på 

stedet. Videre er kullaget stort med en lengde på nesten 4 meter og 

en bredde i underkant av 3,5 meter, og det må ha vært en stor bål-

konstruksjon for å lage et slikt massivt kullag som kremerte beinene 

på temperaturer opp mot 1200 °C. I haug 138 har kullaget en dia-

meter på ca. 3 meter. Problemet her er hvorfor det er så få beinrester 

hvis den avdøde ble kremert på stedet hvor haugen ble oppført. 

Dimensjonene på kremasjonsbålene kan indikere at det har vært 

spesialiserte krematører som har utført ritualene.
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Figur 2.14. Sammendrag av graver 

med høy brenningsgrad, Store-Dal 

(etter Holck 1987).

Figur 2.15. Urnen Rygh 364.

Haug 168 (C21529), en rundhaug med diameter på 7,30 m, var 

det på bunden ”et kullag, som strakte sig 2,80 m. N for centrum 

til 2 m. i NØ, 1 m. S og 1,30 m. V. Mest kul i den nordlige del. 

Spredt i hele laget brændte ben”. Avdøde var et voksent individ, og 

vekten på beinprøven var 50 gram (Holck 1987: 258). 

Haug 138 (C21539), en rundhaug med diameter på 9 m, er det 

beskrevet ”et kullag 5 cm. fra bunden som strakte sig til 1,5 m. N 

og 1,5 S og V for centrum under midtrøisen. Laget var omkring 

midten optil 7 cm. tykt”. Beinprøven kunne ikke bestemmes nær-

mere og vekten var 25 gram (Holck 1987: 259).

Haug 89 (C 21500) inneholdt meget få kullbiter og ingen sammen 

med beinene, som var deponert i et leirkar, av hovedtypen Rygh 

364 (fig 2.15), hvor over halvparten av karet manglet. Til sammen 

var det 400 gram med bein fra et yngre individ (Juvenis) (Holck 

1987: 256). C 21511d inneholdt kun en beinbit som veide 5 gram 

(Holck 1987: 257) og det ble funnet noen kullbiter. 

Haug 88 (C21521b) inneholdt ubestembare bein som veide 15 

gram (Holck 1987: 258), og ”Tversover haugens midte paa bun-

den fra centrum begyndte et glissent sortagtig lag hvori hist og her 

fandtes noget kulstumper samt endel hvite brændte benbiter. Ved 

videre gravning viste det sig at dette forsatte like til 21⁄2 - 3 m. fra 

den nordlige ende”. 

Haug 14 (C21546), ”Ca. 75 cm. O for centrum i 50-60 cm.’s 

dybde (bunden her 80 cm. under overflaten) var et tyndt stripelag 

med litt sortere jord og nogen brændte benbiter; pletten bare 40x50 

cm”. Ingen opplysninger om kjønn og alder var mulig å bestemme, 

og vekten på prøven var 20 gram (Holck 1987: 259). 

Haug 21 (C21582) ”saaes spredte sorte flekker i sanden med smaa 

kulbiter, nogen faa sterkt brændte benstumper og nogen faa lerkar-

stykker, et stykke av et snellehjul av sten og nogen bronsesmuler. 

Ca. 1,40 m. fra centrum ophørte disse pletter”. Vekten på beinene 

var 20 gram og tilhørte et voksent individ, som kan ha vært kvinne, 

men det er usikkert (Holck 1987: 162).
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De resterende kremasjonene med brenningsgrad 4 har fore-

gått andre steder enn der hvor beinene ble deponert på Store-Dal 

gravplass. Bortsett fra haug 89 hvor det var 400 gram med brente 

bein, så er de små mengdene av brente bein i de andre gravene opp-

siktsvekkende. Uavhengig av hvor de ble kremert, så har kun små 

rester de avdøde blitt fraktet til gravplassen og begravd, og de spo-

radiske restene av kull kan indikere etterkremering eventuell andre 

ritualer hvor ild har vært sentralt. Skillet mellom en avansert kre-

masjon med høy temperatur på et separat sted og deponeringen av 

et fåtall beinrester kan representere spesialiserte krematører på den 

ene siden, og slektningenes begravelsesrituale på den andre siden. 

Hvorfor det har vært nødvendig å dele ritualet opp med even-

tuell kombinert bruk av spesialister og lekfolk til å utføre ulike deler 

av ritualet, er et problem jeg vil komme tilbake til siden. Videre 

kan også prester og spesialister ha deltatt som en del av prosesjonen 

når slektninger og etterlatte har utført ritualene og sluttført haugen, 

selv om de ikke nødvendigvis har tatt del i den praktiske og fysiske 

utførelsen av ritualene. Dette er kremasjoner utført ved høy tempe-

ratur, som kan indikere spesialister, men det finnes også kremasjo-

ner utført ved lav temperatur. Hvordan skal man tolke forholdet 

mellom kremasjoner utført ved høy og lav temperatur?

Haug 105 (C21579) på Store-Dal har mange markante sær-

trekk, og er datert til eldre romersk jernalder (Løken 2002, Vedlegg 

1: X). Haugen hadde en diameter på 20 meter Ø-V og 18 meter 

N-S, en høyde på 1,15 meter, og inneholdt to kremasjonsgraver, 

den ene inneholdt 20 gram moderat brente bein. Den andre graven 

er mer spesiell: 

20 cm. under overflaten, blev paatruffet en horisontalt 

liggende helle, langagtig, men med uregelmæssig omrids, 

nærmest 5 kantet, 98 x 57 cm. største længde og bredde, 

12-15 cm. tyk. Under denne helle laa et tæt sort brændt 

lag hvori brændte ben og nogen bronsesaker (grav A). 70 

cm. under haugoverflaten, 3,30 m. O for centrum laa en 

stenrøis, som strakte sig omtrent like til centrum og fort-

satte helt ned til bunden i 80-90 m.’s dybde med 1 eller 
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2 stenlag av større og mindre sten imellem. 60 cm. SSO 

for centrum fortstatte røisen ned i den røde bundsand og 

dannet her dækket over en grav i en længde av vel 2 m., 

en bredde av 60 cm. og en dybde av 45 cm. omtrent i ret-

ningen NO-SV. 1,20 m. SSO for centrum laa stykket av 

en hjerneskalle med tænderne mot S, like ved tænderne en 

bronsefibula med tøirester. 

Størrelsen på brannlaget er lite og er dekket av hellen på 98 x 57 cm. 

Hvis det er dette brannlaget som er restene etter kremasjonen, noe 

man må anta ut fra funnbeskrivelsen, så kan ikke bålet ha vært stort 

og en kremasjon må ha vært vanskelig å gjennomføre. Beinmateria-

let kan støtte en slik tolkning. Beinene er svakt, til dels ubrente, og 

beinmengden utgjør i alt 1395 gram. Det er likevel kun bein av ett 

individ, og vedkommende har vært en mann tilhørende aldersgrup-

pen Senilis. Det er også funnet rester av dyreknokler med spor etter 

partering iblandet menneskebeinene (Holck 1987: 261). 

Med mindre dette er en tilsiktet preparering av liket hvor av-

døde for eksempel ble kokt eller røyket som en del av ritualet (se 

Oestigaard 2000b), så kan det vitne om en uerfaren krematør. Den 

sistnevnte tolkningen kan underbygges ved funnet av praktisk talt 

ubrente, store biter av en hjerneskalle med to tenner. Spørsmålet 

er om hodeskallefragmentet tilhører samme individ. Holck antyder 

at det kan være et individ i aldersgruppen Maturus (Holck 1987: 

261), den svake brenningen kan indikere at alle beinene tilhører ett 

og samme individ.

Hvis skallefragmentet tilhører samme individ som beinmateria-

let på 1395 gram – alt beinmaterialet svakt og til dels ubrent – så er 

det vanskelig å forstå hvorfor kremasjonen ble utført på denne må-

ten. På den ene siden kan man tenke seg at dette er ikke-spesialiserte 

krematører som kremerer uten kunnskap og får det ikke ”til” – de 

har ikke kunnskap om hvordan de skal kremere. Skallefragmentet er 

mest sannsynlig resultat av at hodet gikk i stykker under kremasjo-

nen, noe som er vanlig. Når temperaturen blir høy eksploderer ho-

deskallen med et kraftig smell. Det er likevel problemer med en slik 

tolkning. Haugen er på 20 meter i diameter og det ble funnet flere 
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bronsegjenstander, deriblant en fibula, så man kan ikke vurdere det 

lille kremasjonsbålet ut fra økonomiske årsaker. Uansett om de et-

terlevende ikke hadde kremert tidligere, så vil tidligere erfaring som 

deltagere i gravprosesjoner tilsi at man ikke bygger et bål på under 

en meter i lengde hvis en person er nærmere to meter lang, også tatt 

i betraktning at det har vært andre store kremasjoner på Store-Dal 

hvor de avdødes bein har blitt brent på 1000-1200 °C. 

Hvis man på den andre siden tenker seg at denne lettere ”stei-

kingen” eller ”røykingen” av den avdøde var intensjonell, så må det 

teknisk sett ha vært et komplisert ritual som kan ha nødvendiggjort 

spesialister fordi et slikt bål nesten ikke vil brenne og konsumere 

den dødes kropp, og mest sannsynlig vil det ikke ha vært høy nok 

temperatur til at hodeskallen eksploderte. Og beinmaterialet kan 

indikere at nettopp dette var intensjonen. Størstedelen av hode-

skallen har blitt brukt til andre formål og kan gjerne ha blitt knust 

intensjonelt av de rituelle deltakerne hvor bare en liten del ble lig-

gende igjen i haugen. Den døde inngår i sfærer som overskrider 

selve begravelsesritualet. Hvorfor og hvordan kremasjon muliggjør 

at den avdøde blir et middel og medium til andre rituelle og reli-

giøst definerte praksiser vil bli utdypet siden. 

Oppsummering

Ved å studere og sammenlikne ulike gravkontekster på et detaljnivå 

kan man analysere de rituelle praksisene som har foregått for de-

rigjennom å tilnærme seg hvilken kunnskap aktørene som utførte 

ritualene hadde. Forholdet mellom erfarne krematører og lekmenn 

kan, under gitte teoretiske og epistemologiske forutsetninger, spores 

i det arkeologiske materialet. Dette har kultur- og religionshistorisk 

betydning siden rollen til den spesialiserte krematøren indikerer et 

rituelt presteskap med ansvar for en rekke åndelige sfærer som både 

integrerer og omfatter dette livet og den hinsidige verden. 

Ved først å identifisere profesjonelle krematører kan man videre 

analysere hvordan denne rollen endres over tid og hvilke andre opp-

gaver som krematøren var ansvarlig for.
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Innledning

Mesterkrematøren som mestersmeden er synlig i det arkeologiske 

materialet gjennom de spesialiserte prosessene som finner sted i en 

kremasjon. Rollen til kremasjonssmeden endres i løpet av jernal-

deren, og det kan synes som om oppgavene blir mer definert og av-

grenset i yngre jernalder i forhold til eldre jernalder. I kremasjoner er 

den døde et middel til noe annet. Et kjennetegn ved majoriteten av 

kremasjoner hvor det er gjort beinanalyse er fraværet av brente bein 

enten nedlagt i urne og/eller begravd i selve graven. Brente men-

neskebein har vært et middel til andre formål og prosesser, og det 

kan synes som begravingen av en liten del brente bein er sekundær i 

forhold til de andre kontekstene kremasjonsrester inngår i. 

For å forstå den rituelle bruken av menneskebein må man både 

se på hvem som kremerer samt brukerne av beinmaterialet i de ar-

keologiske kontekstene hvor man kan spore rester av kremasjoner. 

Ritualteoretisk vil dette muliggjøre en diskusjon om kremasjon som 

rituell og religiøs gravskikk i forhold til inhumasjon. En kremasjon 

åpner opp for flere handlingsvalg enn en inhumasjon. 

Mesterkrematøren som mestersmeden blir videre analysert gjen-

nom myter og folketro samt etnografiske og etnologiske paralleller 

som belyser strukturelle prosesser i jernalderen. Med utgangspunkt 

i konkrete funnsituasjoner både fra Østlandet og Vestlandet i eldre 

og yngre jernalder vil jeg fremsette noen preliminære hypoteser om 

kremasjonssmedens rolle og endrete posisjoner opp gjennom tiden. 

De dødes plass i samfunnet overskrider de avdødes kropper som 

3.  MESTERKREMATØR – MESTERSMED
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individer, og spesielt kremasjon er et egnet medium til å uttrykke 

og transformere individet, samfunnet og kosmos.

Myter og folketro om smeden

De skriftlige kildene gir et bilde av smeden som en mektig og my-

tisk person. I norrøn tid var Volund mestersmeden og han er en 

kjent sagnfigur i hele det nordeuropeiske området, og omtalt som 

både kongesønn, halvgud og høvding for de underjordiske alvene 

(Eikehaug 1997: 15). I Volundskvadet, ett av de mest kjente kjem-

pekvadene i Edda (1993), kan vi lese om Volund. Han var den 

ypperste mestersmeden og ble tvunget av kong Nidud til å arbeide 

for seg. For at Volund ikke skulle flykte, skar kongen knehasene av 

Volund og satte han på en holme. 

Men Volund tok hevn; han drepte kongens sønner og voldtok 

datteren Bodvild. Det interessante i denne sammenhengen er at Vo-

lund kastet hodeskallene, tennene, øynene og kroppene til sønnene 

i smia og smidde vakre smykker som han ga i gave til dronningen 

og den voldtatte datteren: 

25. Han sneid av hovud

på sveinane båe

og føtene slengde 

i smidjekråi;

men hauseskålene 

under hårgarden

med sylv han sette

og sende Nidud

26. Gjorde av augo

glimesteinar,

gløgge kona

til kongen fekk dei.

Tennene deira

tok han sidan
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til bringesylgje

og gav Bodvild.

35. Gakk til smidja

du sette opp åt meg,

og du belgane finn

blodflekte.

Eg sneide av hovud

på sønene dine,

bort i kråi

eg kroppande slengde.

Denne myten er mest sannsynlig avbildet på en billedstein fun-

net under golvet i Ardre kirke på Gotland hvor det ligger to døde 

kropper med avhugde hoder ved smedens smie (fig 3.1). Relasjo-

nen mellom smed og død er uansett tydelig. Mestersmeden var en 

mektig person, og mytene i folketroen underbygger de krefter som 

smeden kontrollerte og besatte. 

Som en anekdote, selv om man strengt tatt ikke skal bruke 

eventyr som litterær kilde i arkeologiske tolkninger, kan man like-

vel nevne Asbjørnsen og Moes eventyr ”Smeden som de ikke torde 

slippe inn i helvete”. Smeden inngikk en pakt med djevelen hvor 

avtalen var at de siste syv år av smedens liv skulle han være mester 

over alle mestre i smedkunst, og når hans dager var talte, så skulle 

han tilhøre Fanden selv. Men smeden lurte selveste Satan flere 

ganger, til Djevelens store forargelse. Parallelt med at smeden lurte 

Fanden, så utfordret Vårherre smeden i smiekunst, og det viste seg 

at selveste Gud var bedre enn smeden til å smi. 

Interessant i denne sammenhengen er midlene Vårherre bruker 

når han skal smi bedre enn smeden: ”Litt etter kom mor til smeden 

bort og ba ham komme hjem og ete til middag; hun var gammel 

og skral, fælt kroket i ryggen og rynket i ansiktet, og kunne med 

nød og neppe gå. ”Legg nå merke til det du ser”, sa Vårherre; han 

tok kona, la henne i smieavlen og smidde en ung deilig jomfru av 

henne. ”Jeg sier som jeg har sagt, jeg”, sa smeden, ”du er slett ikke 

noen dårlig smed” (Asbjørnsen & Moe 2002: 68)”. 

Figur 3.1. Billedstein funnet under 

golvet i Ardre kirke på Gotland som 

viser myten om Volund (modifisert 

etter Rosborn et al 1989: 43).
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Det skal tilføres at da smeden skulle prøve det samme med ei 

annen gammel, stygg kjerring, så brant han henne opp, og Vårherre 

var ikke glad. Og da smedens dager var talte, slapp han ikke inn 

i helvete fordi han hadde lurt Fanden, og Fanden befalte vakten 

å låse igjen alle ni låsene på porten i helvete, ”og sett på enda en 

hengelås til”, sa Fanden; ”for kommer han inn, gjør han ugreie i 

hele helvete” (Asbjørnsen & Moe 2002: 73). Smeden innså at han 

hadde stelt seg dumt da han hadde gjort seg uvenn med Fanden, og 

han beinfløy til himmel, og eventyret slutter før vi får greie på om 

St. Peter slapp han gjennom Vårherres port. 

Grunnen til at jeg har tatt med denne anekdoten er de to aspek-

tene den belyser: 1) de enorme kreftene og maktene mestersmeden 

hadde, som til og med gjorde Fanden redd, og 2) bruk av mennes-

ker i smia – som også inngår i Vårherres smedpraksis. 

Det har antakelig vært en kulturell og religiøs forskjell mellom 

mestersmeden og bygdesmeden. I et preurbant samfunn var det be-

hov for spesialisert produksjon, og det har vært foreslått at det var 1) 

deltidsspesialister som var bofaste og drev jordbruk i kombinasjon 

med annet erverv, 2) omvandrende spesialister som kunne betjene 

befolkningen innenfor et stort område, og 3) flerfaglige spesialister 

(Martens 1995). 

Ut over i jernalderen blir jernteknologien mer utbredt og all-

menn, og jernet har med rette blitt karakterisert som et ”demokra-

tisk” metall. Gårdbrukere som smidde enkle redskaper til eget hus-

hold eller andre i bygda, har mest sannsynlig ikke hatt tilsvarende 

kunnskap eller statusposisjon som de virkelige mestersmedene. 

Mestersmeden må utvilsomt ha hatt en stor makt, og som Volunds-

kvadet indikerer, så var smeden en farlig person. Isolasjonen på en 

øy kan tilsi at mestersmeden var en liminal og ambivalent person; 

viktig for samfunnet, men også en trussel. Denne ambivalente ka-

rakteren – skapende og ødeleggende – sammenfaller godt med rol-

len som krematør med ansvar for dødens sfære og transformasjonen 

av nytt liv i en annen eksistens. Dette vil bli utdypet videre etter en 

kort gjennomgang av etnografiske og etnologiske eksempler og/eller 

paralleller.
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Etnografiske og etnologiske eksempler

Det er en lang, etnografisk forskningstradisjon som har studert 

jernfremstilling og produksjon i ulike kontekster (e.g. Rijal 1998, 

Barndon 2001, Haaland 2004, som innføringer til tematikken og 

eventuelt flere referanser). Jeg skal ikke gå inn på disse studiene i 

detalj, men kun fremheve to aspekter som kjennetegner mange av 

de etnografiske studiene: 

1) Seksuelle metaforer. Smelteprosessen har ofte sterke 

seksuelle metaforer og konnotasjoner, og er i mange tilfel-

ler sett på som et samleie mellom en mann og ei kvinne. 

Selve prosessen er i stor grad tabubelagt og utført på sepa-

rate steder hvor ingen andre enn smedene har lov til å være 

fordi det vil ødelegge prosessen.

2) Smeden tilhører uren lavkaste. I de fleste etnografiske 

eksemplene tilhører smeden en uren lavkaste som til dels 

er ekskludert fra det øvrige samfunnet. Viktigere enn 

om denne kasten er rangert lavt eller høgt på den sosiale 

rangstigen; i de fleste etnografiske kontekster utfører ikke 

smeden andre oppgaver enn det som tilfaller smedyrket.

Det finnes likevel eksempler hvor gruppeidentiteten som smed 

innbefatter flere aktiviteter, og da er det gjerne knyttet til rollen 

som ildens mester. I Etiopia finnes det en gruppe som både driver 

med jernsmelting og lager keramikkar. Begge prosessene involve-

rer transformasjon av naturlige elementer – malm til jern og leire 

til krukker – med bruk av ild som transformativt element. Videre 

er både smelteovnen og keramikkrukkene lagd av leire, men med 

forskjellige prosesser; ovnen er soltørket mens krukkene er brente. 

Og begge beholderne er medier for transformasjoner av naturlige 

produkter (malm og korn) til kulturelle produkter (jern og grøt/øl) 

(Haaland et al 2004). 

Etnologiske eksempler fra Norden fremviser tilsvarende, om 

enn andre, multifunksjonelle roller. Disse eksemplene faller inn un-

der det som kan kalles bygdesmeden fremfor mestersmeden. Seksu-
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elle metaforer er ikke så fremtredende i de etnologiske eksemplene, 

hvis de finnes i det hele tatt. 

Det som kjennetegner smeden i den nordiske bondekulturen 

er hans rolle som altmuligmann. For bare hundre år siden fungerte 

smeden også som lege. Siden smeden hadde overnaturlige evner til 

å lage redskaper i jern, så kunne disse evnene også brukes til andre 

formål. Den mest kjente sykdommen som ble kurert i smia var alve-

eld, eller det som i dag kalles elveblest, men også andre sykdommer 

ble leget av smeden. Herdevannet var brukt til mangt, og spesielt til 

utvortes sår. Videre knyttet det seg overtro til vinden fra smibelgen. 

Hvis man blåste luft fra smibelgen på vann, så fikk man et univer-

salmiddel. Videre var smeden ofte tannlege i bygda med spesial-

lagde tenger for å trekke tenner (Eikehaug 1997: 24), og den dag i 

dag har vi uttrykket ”å bli smidd i hymens lenker” ved inngåelse av 

ekteskap. Viktigheten av smeden er også poengtert med humor av 

Johan Herman Wessel (1742-85) i ”Smeden og Bageren”. Smeden 

slo til en kar på kroa så han døde. Men selv om det var smeden som 

var synderen, så kunne ikke landsbyen miste han, og de valgte i ste-

det å henrette en baker fordi det var flust med bakere. Og fremdeles 

har man uttrykket ”å rette baker for smed” (Espelund 2004: 82).

I Danmark hadde landsbysmeden i tillegg en hel rekke andre 

oppgaver tidlig på 1800-tallet. Smeden sto som en konge mellom 

bøndene og skulle spørres til råds og ordne deres vanskeligheter, og 

han ble sett på som et mellomledd til både Gud og Fanden – og 

han kunne mer enn sin Fadervår. Ved brann var han sprøytefører, 

han var formann for fellesbrønnen i landsbygda, han ordnet og 

fremskaffet det som trengtes til gilder og begravelser, han var stev-

ningsmann og ikke minst, liksynsmann (Andersen 1952: 63). Dø-

desfæren er inkludert i dette tilfellet, som sannsynligvis er en relikt 

fra tidligere tiders praksis. 

Mestersmeden som mesterkrematøren

Etnografiske data er hovedsakelig en kilde til nye forståelseshorison-

ter for tolkninger om hvordan forhistorien har vært (Hodder 1999: 
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46), og ikke en kilde til lettvinte analogier. Etnografisk materiale 

er en viktig faktor for å identifisere generaliserbare prosesser og et 

forsøk på å begrepsfeste ulike variabler som kan brukes til bedre å 

forstå de materielle sporene slik de er etterlatt i det arkeologiske 

materialet. 

Analogibruk er således ikke en selvstendig og uavhengig me-

tode som kan underkastes vitenskapelige kriterier, men et tanke-

redskap i en hermeneutisk prosess, hvor graden av vellykketheten 

innbefatter hele den arkeologiske resoneringen omkring et problem 

og materiale, og kan kun vurderes ut fra troverdigheten eller over-

talelseskraften i de endelige tolkningene. Har tolkningene tilført ny 

kunnskap som setter forhistorien inn i et bedre eller mer interessant 

perspektiv? 

De etnologiske eksemplene samsvarer mest sannsynlig bedre 

enn de etnografiske til de forhistoriske kontekstene jeg har disku-

tert. Problemet med de etnografiske analogiene er at de er begren-

sende i vår forståelse av hva en ”smed” er. Som nevn tilhører sme-

den i de fleste etnografiske eksemplene en separat kastegruppe som 

kun har smedoppgaver innen sitt virkefelt. Det er mer sannsynlig 

at smeden, spesielt mestersmeden, har vært en rituell spesialist med 

kompetanse og ansvar for en rekke arbeidsområder, og hvor døden 

har vært den viktigste sfæren. 

Viktig i denne sammenhengen blir igjen å rette fokuset mot 

de rituelle endringene som skjer i overgangen mellom eldre og 

yngre jernalder. Med utgangspunkt i Vestlandet så var den avdøde 

i eldre jernalder kremert på et annet sted enn der hvor beinene ble 

deponert. Dette kan indikere et religiøst definert og avgrenset sted 

som var atskilt fra lekfolk hvor mesterkrematøren utførte sine ritua-

ler, som inkluderte både kremasjon og bruk av mesteparten av de 

brente beinene til andre formål. I yngre jernalder blir brannflakene 

vanlige og beinene ligger igjen i bålmørja etter kremasjonen hvorpå 

de blir begravd. Dette kan indikere, som tidligere nevnt, en endring 

fra spesialiserte krematører til familiemedlemmer, og siden fami-

liemedlemmene ikke kan kremere i forbindelse med jernsmelting, 

så blir kremasjonsstedet det samme stedet som begravelsen og hvor 

haugen oppføres.



46 : Mesterkrematør – mestersmed Mesterkrematør – mestersmed : 47

Hvorvidt det har vært seksuelle metaforer ritualisert i en-

ten smelteprosessen eller kremasjonen – kremasjonssmelten – er 

vanskelig å si. Det er likevel en del elementer som mer enn antyder 

at seksuelle aktiviteter og symboler var en integrert del av begravel-

ser og kremasjoner i jernalderen. 

Seksuelle praksiser og metaforer i døderitualer

Ibn Fadlans beskrivelse av en rituell voldtekt av en ung slavinne før 

hun ble drept og kastet på bålet sammen med sin allerede avdøde 

høvding, er den mest kjente og eksplisitte. Hvite steiner er ofte as-

sosiert med fertilitetskult, og en av de mest uttvetydige i en grav-

kontekst er en stor hvit fallos på Dønna i Nordland. I alt har 56 fal-

lossteiner blitt funnet og dokumentert, hvorav 21 av dem er funnet 

i eller på grav eller haug (Solberg 1999). Hvilken rolle krematøren 

har hatt i eventuelt ulike fertilitetsritualer skal være usagt – det kan 

ha vært andre spesialister eller familiemedlemmer med ansvar for 

disse ritualene siden fertilitetsritualer ofte er sykliske og derfor må 

gjentas i forbindelse med årlig forfedrekult.

Det finnes en enda mer eksplisitt og seksualisert praksis i jer-

nalderen som mest sannsynlig har sitt utgangspunkt i felles indoeu-

ropeisk mytologi. I både Mahabharata og Ramayana er hesteofferet 

asvamedha utførlig beskrevet. Det kompliserte offeret inkluderte 

regenereringen av hele kosmos og besto blant annet i at den ut-

valgte hesten ble sluppet fri i ett helt år og den vandret hvor den 

ville. Etter at den ble drept med et krumsverd skulle dronningen ha 

et symbolsk samleie med hestekuken. I Satapatha Brahmana er det 

en annen variant hvor en Brahmin eller Ksatriya blir en fange mot 

at familien mottar tusen kyr og hundre hester. Fangen blir etter de 

første ritualene satt fri og kan gjøre hva han vil i ett år bortsett fra å 

ha sex. Etter ett år blir han ofret og drept, og som en del av ritualet 

har dronningen samleie med han uavhengig av om han er døende 

eller død (Puhvel 1987: 271). 

I Europa tar denne praksisen andre former, men slike ritualer 

levde videre helt inn i kristen tid. Gerald fra Cambria beskriver med 
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avsky i Topographia Hibernica (ca. 1185 e.Kr) om et slikt ritual i en 

avsidesliggende del i Ulster i Irland. Ritualet er reversert i forhold til 

de indiske eksemplene. Initieringsritualet til en kommende konge 

involverte at vedkommende hadde samleie med ei levende hoppe 

som siden ble ofret. Merra ble partert og kokt, og i det samme van-

net som hesten ble kokt tok kongsemnet et bad og spiste av kjøttet 

sammen med de andre rituelle deltagerne (Puhvel 1987: 273).

Tilsvarende ritualer har mest sannsynlig funnet sted i Norge og 

Norden også. Spesielt helleristningsmotiver fra bronsealderen viser 

denne praksisen hvor menn har samleie med dyr (fig 3.2), men 

fremfor å sette dette materialet inn i en fortolkningsramme som 

kan forklare hvorfor det har skjedd og er blitt avbildet, så har det 

vært en tendens til å bortforklare disse ristningene. En tolkning av 

disse ritualene i forbindelse med et parallelt ritual som det kosmisk 

regenererende hesteofferet i India eller et kongelig initieringsritual, 

synes derimot sannsynlig. Denne praksisen var ikke avgrenset til 

bronseladeren, men hadde kontinuitet opp til og med vikingtid.

I Flateyarbók er det et sagn kalt Volsetåtten om hvordan hes-

tefalloser ble brukt på Olav den Helliges tid. Fallosen ble lagt sam-

men med lauk og svøpt i lin for at den ikke skulle råtne: 

Mot slutten av ein haust hende det at køyrehesten til 

bonden døyde. Han var svært feit, og sidan heidne folk åt 

hestekjøt, ble hesten stelt til og nytta. Og då han blei flådd, 

skar drengen i same slengen av den lemen som desse dyra 

etter naturens orden har til øksling, slik som andre dyr 

økslar seg. Etter det fornskalden fortel, heiter denne lemen 

vingul på hestane (Volsetåtten 2003: 356).

Så går [kona] fram og turkar han omhugsamt, viklar han 

inn i ein linduk, legg laukar og urter ved han, slik at han ik-

kje skulle rotne, og legg han ned i kista si. Utetter hausten 

tek kona han opp kvar kveld medan ho seier etkvart for å 

dyrke han. Det går slik at ho vender all si tru til han og held 

han for guden sin, og ho fører mann og born og alt hus-

folket sitt inn i samme vilfaringa. Med djevelens kraft veks 

Figur 3.2. Helleristningsmotiv hvor 

rituelt samleie med dyr er avbildet. 

Helle nr. 30 i Sagaholmgraven, 

Sverige (etter Goldhahn 1999: 64).
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han og blir sterkare slik at han kan stå hjå kona dersom 

ho vil. Då lagar ho den skikken at ho ber han inn i stova 

kvar kveld, og kved som den fyrste ei vise over han. Sidan 

gjev ho han til mannen, og slik går han frå den eine til den 

andre heilt til trælkvinna som den siste. Kvar av dei skulle 

kvede ei vise over han (Volsetåtten 2003: 357).

Hestens død må sees på som et rituelt hestedrap utført av mennene 

utendørs. Kvinnene venter innendørs og kjernen er at husfruen har 

kontrollen over den private kultus (Steinsland & Vogt 1981: 90). 

Hestefallosen før husfruens behandling ble kalt Vingull, men et-

ter den rituelle handlingen med lin og løk er fallosen ikke kun en 

offergjenstand, men Volse; guddommen selv (Steinsland & Vogt 

1981: 95). Volse er identisk med Frøy og offerriten kan sees som 

et symbolsk hieros gamos mellom fruktbarhetsguden og kvinnelige 

guddomsmakter (Steinsland & Vogt 1981: 89). Volsetåtten kan 

derfor tolkes som et symbolsk bryllup mellom fruktbarhetsguden 

Frøy og jotunkvinner hvor de inngår et hellig eksteskap (Steinsland 

1997: 89). 

I en kremasjonsgrav fra Fløksand i Meland datert til slutten av 

romertiden ble det funnet en runekniv med inskripsjonen linalau-

kaRa (Indrelid 1996: 178-179, 195). Dette er tolket som både lin 

og lauk, og det siste tegnet ”a” kan henspille på den første bokstaven 

i det magiske ordet alu, som kommer igjen senere i den gammel-

norske formen som ol, det vil si øl (Olsen 1909). Bortsett fra bein-

kniven var det ikke andre funn enn brente bein i urnen. Dateringen 

til romertid, som er en periode hvor branngravskikken dominerer 

med rensete bein gravlagt i urne på et annet sted enn kremasjons-

plassen, kan indikere at fertilitetsritualene har vært en del av selve 

kremasjonsritualet og de rituelle oppgavene som mesterkrematøren 

og eventuelt mestersmeden har utført. 

Tre aspekter kan utdypes: 

1) I det irske eksempelet var hesteritualet en del av det 

kongelige innsettelsesritualet og kan ha vært avgrenset til 

denne typen ritualer eller det øverste sjiktet i samfunnet. 
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2) Fløksandfunnet er ikke en ”fyrstegrav” – Avaldsnes er 

det – og det kan vitne om at denne praksisen var institusjo-

nalisert som en del av folkereligionen i eldre jernalder. 

3) Uavhengig av om denne praksisen var knyttet til eliten 

eller alle, så var fertilitetsritualene knyttet til dødesfæren og 

begravelsesritualene. Døden var regenererende hvor pro-

kreative symboler og handlinger var del av ritualene.

Karakteristika av kremasjon som praksis

Hva kjennetegner kremasjon som praksis? Foruten rituell kon-

sumpsjon av den avdødes kropp gjennom ild som medium, så er 

en kremasjon først og fremst en transformasjon og krematøren er 

transformatøren. Ved å fokusere på kremasjon som transformasjon 

blir den avdøde et middel til noe annet. Det mest oppsiktsmessige 

ved kremasjoner i forhistorien er fraværet av brente bein selv i de 

kontekstene hvor kremerte bein finnes. Selv om man inkluderer kil-

dekritiske faktorer, i hovedsak at beinene kan ha forvitret gjennom 

tiden samt at utgraver ikke har dokumentert alle beinene som lå i 

brannlagene, så er konklusjonen likevel entydig: Bare en brøkdel av 

de dødes kremerte beinrester har blitt begravd i urner og nedsatt i 

hauger. Størrelsen på urnene og beinbeholderne er ofte så små at de 

er intensjonelt lagd for ikke å romme alt beinmaterialet etter kre-

masjonene. Resten av de dødes bein har blitt brukt til andre formål 

og tilskrevet nye betydninger og roller.

Basert på målinger Per Holck utførte ved Asker Krematorium, 

så er vekten av det kremerte skjelettet i gjennomsnitt 3075 gram 

(3375 gram for herrer, 2625 gram for kvinner). Volumet av beine-

ne 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), men som vist ved undersøkelser i moderne kremasjonsovner, 

så var resultatet høyere (fig 3.3). Hvor mye beinrester som blir igjen 
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etter en kremasjon avhenger selvfølgelig også av høyde og kropps-

bygning.

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 kremerte bein. I ytterst få tilfeller er det mer enn 

1000 gram med brente skjelettrester i funnkontekstene, som i prak-

sis er en tredjedel av alt det brente beinmaterialet som er igjen etter 

en kremasjon av en voksen mann. 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 

vekten på beinmateriale funnet i en kvinnegrav er 1950 gram, og 

kan under gitte forutsetninger representere et helt, kremert skjelett. 

Den neste høyeste vekten blant kremerte kvinner er 1450 gram 

bein (Holck 1987: 121), og dette er neppe et komplett, kremert 

individ. 

Det kan finnes andre eksempler på at hele individet er bevart; 

yngre mennesker og barn har mindre skjelettbygning og derfor vil 

beinmassen veie mindre, men uansett er det unntak som fraviker 

fra den etablerte praksisen. Funn av kremerte mennesker hvor hele 

beinmassen er tatt vare på, er ytterst sjeldne. Av mer enn 1000 ana-

Figur 3.3. Beinmateriale etter kre-

masjon i krematorium før beinknu-

singen. Møllendal krematorium, 

Bergen. Foto: Terje Østigård.
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lyserte beinkontekster kan det faktisk være kun tre tilfeller hvor alt 

det kremerte beinmaterialet er deponert i graven.

Funnet med mest kremerte beinrester – 3175 gram – er 

C11092-94 fra Evje verk, Evje i Aust-Agder, og ble gravd ut av 

Nicolaysen i 1882. Beinene er moderat brent og stammer fra kun 

ett individ, en voksen mann, i aldersgruppen Adultus. Store knok-

kelbiter fra hele legemet er bevart, og spesielt ryggvirvlene er svakt 

brente. Det var også iblandet noen dyreknokler samt 16 bjørneklør. 

Både dyre- og menneskeknoklene hadde parteringsmerker (Holck 

1987). Funnet er beskrevet slik: 

Broncekjedel af Formen [fig 3.4] 17.5 cm. høi og 29.5 cm. 

vid oventil, vel vedligeholdt. Kjedelen har i eet og alt den 

vanlige Form; paa Ydersiden inddreiede parallele Linier. 

Paa 4 Steder meget net lappet med smaa paanaglede Styk-

ker. Hadden af Jern, vertikal flad, nu i Stykker. Fyldt med 

brændte Ben til c. 2/3 af Høiden. Udvendig sodet. 

Rund Haug, der i Størrelse langt overgik alle de andre 

Hauger paa denne Gravplads, kaldet ”Kongshaugen”. 28 

m. i Tvermaal, 3 m. dyb. I Toppen et dybt Indsnit, gjort 

for over 20 Aar siden, da der skal være fundet en ”Mande-

skalle”, som blev nedlagt igjen (?). […] 6.70 M. i VSV: for 

Midten var i Bunden en Fordybning, c. 50 cm. i Tvermaal 

og 15 cm. dyb, flad Bund og indeholdende øverst et Lag af 

brændte Sten og derunder Kul, hvoriblandt spredte Stum-

per af brændte Ben. 8.40 m. SV. for Midten paa Bunden 

et firkantet Rum 36 cm. indvendig i kvadrat og dannet af 

4 flade Stene, nedstukne i Bunden samt overlagt med en 

Helle og derover to flade Stene. I dette Rum stod paa to 

flade med Næver overlagte Stene Broncekjedelen, dækket 

med Næver, der gik ud over dens Rand (Prøver deraf ved 

Fundet). Blandt Benene laa de øvrige Sager samt et større 

forbrændt Stenstykke og enkelte Stumper af Kul.

 

Figur 3.4. Rygh 353. Parallell til 

urnen som ble funnet på Evje.
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Gjennomsnittsvekten for det totale materialet Holck har analysert 

er 269,7 gram for enkeltgraver med de ekstreme ytterpunktene fra 

1 gram til C11092-94 i Evje med 3175 gram. Gjennomsnittsvekten 

tilsier, hvis vi ser bort fra de ovenfornevnte kildekritiske proble-

mene, at kun 1:10 av den avdødes kremerte 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 gjennomsnittsvekten 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). Fyl-

kesvis ser statistikken slik ut (tab 3.1), (Holck 1987: 121). 

Det er ikke gjort tilsvarende systematiske analyser av det brente 

beinmaterialet på Vestlandet, men den materielle kulturen indike-

rer tilsvarende mønstre. Spesielt spannformete leirkar er brukt som 

urner i graver samt som gravgaver i inhumasjoner, og leirkarene 

er et gjennomgående trekk ved gravene i Vest-Norge i folkevand-

ringstid. Spannformete leirkar fra Hardanger, Voss og Sogn har en 

høyde som varierer fra 4,3 cm til 15,5 cm, og leirkarene rommer 

gjennomsnittlig 1,5 liter (Fredriksen 2005: 188-189). Som nevnt er 

gjennomsnittsvolumet av beinmaterialet etter en kremasjon på ca. 8 

liter, så de spannformete leirkarene som er lagd som urner er intens-

jonelt lagd for ikke å romme alle beinrestene etter den avdøde.

Hvorfor skal ikke alle restene etter kremasjoner begraves? Kan 

deler av løsningen på forholdet mellom inhumasjon og kremasjon 

ligge i det faktumet at mens i en skjelettbegravelse blir hele perso-

nen og individet stedt til hvile og begravd, så muliggjør kremasjon 

nettopp det motsatte? Hvis begravelser representerer det hinsidige, 

så vil kremasjoner representere dette livet. Kun deler av den døde 

blir gitt til dødsriket og en kremasjon muliggjør å transformere 

individets kraft og styrke i dette livet. Empirisk er det belegg for 

påstanden om at i jernalderen var den kremerte et medium for noe 

annet – for de levende – som brukte beinene og eventuelt kjøttet 

i andre ritualer og prosesser. En jordfestelse hadde ikke tilsvarende 

potensial: kremasjonen var det livgivende og det transformative. 
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Hvis en kremasjon kun var et begravelsesritual, så burde alle 

levningene bli begravd uavhengig om det var med eller uten urne. 

Dette har, med noen få unntak, aldri vært hensikten, snarere tvert 

om. Det arkeologiske materialet viser tydelig at kun en liten del av 

det totale beinmaterialet ble tilskrevet og tilbakeført til familien og 

de sørgende som de kunne begrave. Begravelsene i seg selv kunne 

være monumentale og inkludere rikt gravgods, men mesteparten av 

de døde ble ikke begravd – de var et middel til noe annet. 

En kremasjon var ikke først og fremst et begravelsesritual, 

men som døderitual inkluderte de brente beinene flere sfærer. Selv 

i kremasjoner hvor avdøde er kremert på det samme stedet som 

vedkommende er begravd, så er det oppsiktsvekkende lite beinma-

teriale igjen når gravritualet er sluttført. Hvorvidt det er krematøren 

som har beholdt mesteparten av beinene, eller om det er slektninger 

som selv har tatt dem, så synes det som om religiøse forestillinger 

eller tabuer har foreskrevet praksiser hvor kun en liten del av bein-

materialet skulle begraves. Kremerte bein var ikke kun et familie-

anliggende, men inkluderte samfunnsmessige og kosmiske årsaker 

og konsekvenser. Den som kunne kremere styrte over liv og død 

– han var mektig og kontrollerte maktene, men hva ble de kremerte 

beinene brukt til?

Fylke Høyeste/Laveste

vekt menn (g)

Høyeste/Laveste

vekt kvinner (g)

Telemark 1090/195 855/60

Oppland 950/110 285/110

Akershus 470/10 1450/50

Buskerud 1420/165 1270/45

Hedmark 660/50 1075/80

Aust-Agder 3175/100 1005/70

Vestfold 2510/80 1445/45

Vest-Agder 3040/40 1000/30

Østfold 1950/20 1950/35

3175/10 1950/30

Tabell 3.1. En fylkesoversikt over 

høyeste og laveste vekt av kremerte 

menn og kvinner (etter Holck 

1987).
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Hvem var krematøren og hva ble beinene brukt til?

Jeg har foreslått et analytisk skille mellom spesialiserte krematører 

og familiemedlemmer som uerfarne krematører, og mest sannsynlig 

så har det vært en kombinasjon av disse to idealtypene av kunnskap- 

og kompetansebaserte aktører. En tilnærming til å finne ut hvem 

den profesjonelle krematøren har vært, er temperaturen. Mestepar-

ten av det kremerte materialet i fra jernalderen har brenningsgrad 3 

eller 4, det vil si at temperaturen har vært over 1000 °C og ofte over 

1200 °C. Slike høye temperaturer er vanskelig å få til med et vanlig 

bål med mindre det har store proporsjoner, som ofte var tilfellet og 

representert i det arkeologiske materialet som tykke brannflak. 

En person som behersket ilden og høye temperaturer var sme-

den, og smedens rolle i kremasjoner har med noen få unntak i liten 

grad blitt problematisert. Med utgangspunkt i bronsealdermateriale 

fins det tilfeller hvor menneskebein ligger i smedens ovner, og jern-

alderens kremasjonspraksis må sees i lys av eldre bronsealdersstruk-

turer. I jernalderen har de fleste kremerte beinene en brenningsgrad 

som temperaturmessig tilsvarer smedens ovner uavhengig om det er 

bronse eller jernfremstilling det dreier seg om. 

Terje Gansum og Hans-Jonny Hansen har vist viktigheten av 

bein i prosessen hvor smeden transformerer jern til stål. Beinkull 

herder jernet (fig 3.5). Ved temperaturer fra 720 °C skjer det struk-

turelle endringer i jernet og karbon fra beinkullet overføres til jernet 

og trenger inntil 3 mm ned i overflaten. I denne prosessen spør 

Gansum om det forutsetter at smeden var ansvarlig for å fremskaffe 

den rette typen beinkull? Ved å bruke enten dyre- eller menneske-

bein har det muliggjort å smi dyr eller mennesker inn i våpen og or-

namentikk. 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 prosessen (Gansum & Hansen 

2004, Gansum 2004b). 

Beinkull beholder energien til forskjell fra bein som er brent 

på bål med oksygen. Det som kjennetegner beinkull i forhold til 

vanlige kremerte bein er at beinkull er brent uten tilførsel av oksy-

gen. Foruten at slikt beinkull kan ha blitt produsert i kokegroper, 

Figur 3.5. Smeden transformerer 

jern til stål. Foto: Helge Rivrud.
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sammenfaller prosessen og brenningsgarden med Holcks Grad 0 i 

kremasjoner hvor beinene er så vidt brent på grunn av mangel på 

oksygen (Gansum & Hansen 2004: 351-353).

Dette kan indikere et mer komplisert rituelt hendelsesforløp i 

kremasjoner enn tidligere skissert. Kremasjoner på lav grad – koking 

eller grilling – kan foruten å være en egen praksis med spesifikke es-

katologiske meninger være et middel for å fremskaffe beinkull som 

siden blir brukt i herdeprosessen når sverd har blitt smidd. Hvis det 

er tilfelle vil rollen til krematøren som smed være mer komplett, og 

sannsynligvis har krematøren som smeden hatt ansvar både for kre-

masjonene ved høy og lav temperatur. De rituelle prosessene hvor 

den dødes brente bein var viktige, overskred graven som et avgren-

set rom og avsluttet tidssekvens. 

Smeden er krematøren og den rituelle spesialisten som har 

ansvaret for deler av døderitualene. Bruken av kremerte bein over-

skrider likevel smedens domene. Menneskebein, både brente og 

ubrente, finnes i både skärvstenshögar, keramikk, stolpehull, ildste-

der, kokegroper, eiendomsgrenser (Gansum 2004a: 109), alter-

konstruksjoner (Kaliff 1997) og dyrket mark (Kaliff & Oestigaard 

2004). Bruk av brente bein i dyrket mark kan ha sammenheng 

med svedjejordbruk og bruk av ild for å skape jordens livgivende 

kraft (Arnberg 2005). Kort sagt, beinrester ser ut til å kunne inngå 

i en hvilken som helst kontekst, og det kan synes som disse sfærene 

var det primære målet for de kremerte beinene, og graven det se-

kundære. 

Beinmengden i gravene bør sees på som reell i den forstand at 

fraværet av mesteparten av den avdødes kropp har vært intensjonelt 

(Kaliff 1997). Kremasjon muliggjør et enormt stort handlingspo-

tensial for å inkorporere den døde i samfunnet som en inhumasjon 

ikke kan fremvise. En kremasjon overskrider det døde individet og 

blir dermed en kollektiv representasjon i større grad enn en inhu-

masjon hvor den avdøde normalt sett blir gravlagt med hele sin 

kropp. 

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 kremerte bein i gravene og alle kontekste-
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ne brente bein opptrer i utenfor gravplassen. Kremasjon blir på sett 

og vis det motsatte av en begravelse, selv om noen beinfragmenter 

ble begravd. Kunnskap og kompetanse om kremasjon i vid forstand 

– fra selve likbrenningen til ulik rituell bruk av beinene i ettertid 

– forener religiøse praksiser og institusjonaliserer de døde blant de 

levende.

Endring i smedens rituelle rolle som krematør?

Ved å se på forholdet mellom prester/smeder som spesialiserte 

krematører og familiemedlemmer som uerfarne krematører på den 

ene siden, og kremasjoner som religion- og kulturhistorie på den 

andre siden, så kan man spore samfunnsmessige endringer over tid. 

Bruken og viktigheten av brente bein i samfunnet generelt har vært 

lite påaktet og dokumentert, og kan relatere seg til folkelige eller 

lavreligiøse fenomener, selv om de samme praksisene har vært en 

integrert del i ritualene til eliten. Likevel er det først og fremst blant 

eliten at inhumasjon med rikt gravgods vinner frem som gravskikk i 

yngre romertid og den tidlige delen av folkevandringstiden, og ved 

overgangen til yngre jernalder ser det ut til at de religiøse funksjo-

nene og integreringen av de døde blant de levende gjennom bruk av 

kremerte bein som medium endrer karakter. 

Praksisen fortsetter i yngre jernalder, men i mindre skala, og 

statistisk sett, mens Holck hadde 919 empiriske kontekster fra 

eldre jernalder på Østlandet, så var det bare 147 fra yngre jernalder 

(Holck 1987: 55-56). Den folkelige og gjennomgripende bruken 

av kremerte bein avtar. Selv om man må anta at ulike religiøse 

praksiser sameksisterte i lang tid, så må overgangen mellom eldre 

og yngre jernalder ha representert endringer i forfedrekulten og 

de dødes betydning for de levende i samfunnet. Smedens bruk av 

beinkull i fremstillingen av stål, først og fremst til våpenproduksjon 

av sverd, fortsetter i yngre jernalder (Gansum 2004b), og det kan 

indikere en mer avgrenset og definert bruk av kremerte bein, som 

igjen vil forsterke smedens rolle som krematør og rituell spesialist i 

enkelte institusjonaliserte ritualer.
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Likevel kan det synes som smedens rolle i kremasjoner blir mer 

avgrenset eller spesialisert i yngre jernalder. Hvis man tar utgangs-

punkt i Vestlandet, hvor det ikke er gjort tilsvarende, systematiske 

undersøkelser av beinmaterialet som på Østlandet, så var det i både 

førromersk jernnalder og romertid praksis at beinene ble begravd 

rene og hvite uten kull og andre rester fra likbålet, selv om det frem-

deles var skikk på Østlandet med begge former for kremasjonsprak-

siser (Shetelig 1912: 22). I folkevandringstiden endrer dette seg: 

Trods alle forskjelligheter i gravenes anlæg viste brand-

gravene fra den romerske periode dog i hovedsaken en 

ensartet oppfatning, idet man saagodtsom altid fulgte 

samme skikk ved behandlingen av de brændte rester av 

den døde. De brændte benene blev altid begravet samlet, 

rensete og hvite, uten nogen blanding med baalmørje fra 

brandpladsen. Bare i et par enkelte tilfælder har jeg kunne 

nævne undtagelse fra denne regel. I folkevandringstiden 

blir forholdene straks mer sammensatte. Det findes for det 

første en række brandgraver hvor man fremdeles følger den 

ældre skikk at begrave benene rensete, uten bålmørje; men 

samtidig optræder andre graver; dels mindre brandflak og 

brandgroper, som tydelig hænger sammen med den skikk 

som alt længe hadde været herskende østpaa […] med en 

betydelig masse av bålmørje (Shetelig 1912: 72).

Når det gjelder gravgodset så har det vært en stigende rikdom i 

branngravene gjennom romertiden og den tidlige delen av folke-

vandringstiden, men selv de rikeste branngravene nærmet seg aldri 

det fullstendige og kostbare gravgodset som skjelettgravene kunne 

fremvise. Fra den senere delen av folkevandringstiden og gjennom 

hele vikingtiden er derimot både brente og ubrente graver utstyrt 

med henholdsvis rikt eller fattig gravutstyr, og fordelingen av grav-

gods er omtrent likt uavhengig av om det er en ubrent eller brent 

grav (Shetelig 1912: 104). I kremasjoner i vikingtiden er brann-

flaket den gjennomgående gravform, men det finnes unntak som 

Lirhus på Voss hvor det var en branngrav uten bålmørje (Shetelig 



58 : Mesterkrematør – mestersmed Mesterkrematør – mestersmed : 59

1912: 179), som kan indikere at avdøde har dødd et annet sted og 

urnen med de brente beinene er blitt transportert tilbake til de et-

terlatte (Oestigaard 1999).

Overgangen fra branngraver uten bålmørje til brannflak repre-

senterer endring i krematørens rolle. Når beinene blir liggende igjen 

på det stedet hvor kremasjonen fant sted – haugen ble bygd over 

kremasjonsbålet – så vitner det om at betydningen av kremasjon 

som praksis har blitt tilskrevet ny mening. Stedet hvor avdøde ble 

kremert er ikke separert fra stedet hvor vedkommende har blitt be-

gravd. Hvis det er familiemedlemmer som har kremert, så kan dette 

indikere at krematørens rolle som spesialist i døderitualer blir mer 

definert og avgrenset. Videre medfører inhumasjon som praksis at 

færre blir kremert, selv om man kan tenke seg at den tradisjonelle 

krematøren kan ha hatt rituelle oppgaver i forbindelse med vanlige 

begravelser eller ulike forpliktelser når familien kremerer på stedet 

hvor graven siden oppføres. Likevel må det konkluderes med at 

krematørens rolle har endret seg i yngre jernalder i forhold til den 

dominante posisjonen vedkommende hadde i eldre jernalder. Når 

jeg hevder at krematørens rolle blir mer avgrenset og definert, så 

må det sees i sammenheng med de endringene som kan spores i det 

arkeologiske materialet hvor smeden er involvert.

Som Terje Gansum har vist så trengs bein i prosessen hvor 

smeden lager våpen (Gansum 2004b). Foruten smedgraver som vil 

bli diskutert siden, så kommer relasjonen mellom smed og våpen 

i graver og kremasjoner synligst til uttrykk i den intensjonelle og 

rituelle ødeleggelsen av våpen:

Vi har set at den [praksisen] kommer til uttryk ved de faa 

brandgraver med vaaben som vi har paa Vestlandet fra 

den romerske tid; men da de vestlandske brandgraver med 

vaaben er overmaade sjeldne i hele ældre jernalder, blir det 

først henimot vikingetiden vi paa Vestlandet merker noget 

videre til den forsætelige ødelæggelse av gravgodset. I vi-

kingetiden er det saa godt som fast skikk i alle brandgraver 

(Shetelig 1912: 107). 
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Denne empiriske beskrivelsen kan være et inntak til å forstå forhol-

det mellom kremasjon og inhumasjon. Hvis smeden er krematøren, 

så trenger ikke kremasjon som gravskikk ha så mye med den avdøde 

i seg selv å gjøre som de andre kremerte personene som er brukt og 

smidd inn i våpnene. I en kremasjon hvor våpnene blir ”omsmidd” 

og destruert, en prosess som i seg selv kan ha involvert smeden, så 

innebærer det spirituelt at flere blir kremert når våpnene intensjo-

nelt ødelegges. De som allerede er kremert og smidd inn i våpnene 

blir kremert igjen, eventuelt transformert ut av gjenstanden. Denne 

rituelle ødeleggelsen kan reversere tidligere initieringer av døde 

personer i sverdet, og kan på den måten pasifisere de kreftene som 

smeden opprinnelig investerte våpnene med. 

Hvis en slik tolkning medfører riktighet, så må man anta at må-

ten vedkommende døde på hadde betydning for hvordan hans egen 

kropp samt våpnene skulle behandles. Hvem som destruerte våpne-

ne, er vanskelig å si. Hvis sverdene var lagd av bløtt jern kunne man 

bøye dem uten bruk av ild, og ellers vil en temperatur på 250-300 

grader være tilstrekkelig for å deformere dem. Man kan derfor tenke 

seg at familemedlemmer la våpnene på kremasjonsbålet og ødela 

dem som en del av ritualet, men denne rollen kan også ha vært 

forbeholdt et rituelt presteskap som transformatørene. Intensjonelt 

ødelagte våpen finnes kun i kremasjonsgraver og ikke i ubrente 

graver. Den forsettelige ødeleggelsen må derfor sees i sammenheng 

med kremasjon som gravskikk og hvilken rolle krematøren hadde 

i ritualet. 

Myklebostadgraven

Arkeologisk kjennetegnes vikingtiden først og fremst av de store og 

rike skipsbegravelsene. Vikingskipet på Borre i Vestfold var det før-

ste vikingskipet som ble gravd ut av arkeolog så tidlig som i 1852, 

men interessen for dette skipet forsvant fort, delvis fordi funnet var 

sterkt ødelagt. I 1867 ble både publikums og fagfolks interesse ret-

tet mot vikingskipet som ble gravd ut i Tune i Østfold, og deretter 

ble interessen rettet mot skipsbegravelsen på Gokstad i 1880. På 
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Karmøy på Vestlandet ble det gravd ut to rike skipsbegravelser i 

1886 og 1902, henholdsvis Storhaug og Grønhaug. Men det mest 

sensasjonelle og oppsiktsvekkende funnet var likevel vikingskipet på 

Oseberg som ble gravd ut i 1904. Oseberg kom i en særstilling, men 

også Gokstad og Tune tok oppmerksomheten bort fra de andre vi-

kingskipene. Skipene på Karmøy har lenge ligget i den faghistoriske 

skyggen, men har nylig blitt trukket frem i debatten igjen (Opedal 

1998, 2005). Vikingskipet på Myklebostad har derimot blitt viet 

liten oppmerksomhet, som skyldes i hovedsak to faktorer: graven er 

lokalisert langt fra Oldsaksamlingen og den er en branngrav.

Likevel, det antatt største av alle vikingskipene kan være den 

kremerte skipsgraven på Myklebostad i Eid undersøkt av Anders 

Lorange. Gokstadskipet har sannsynligvis hatt 64 skjold (Nicolay-

sen 1882: 62), men på grunn av ødeleggelser ble kun 32 funnet 

(Shetelig 1912: 201). Skipet på Myklebostad hadde 44 skjoldbulder 

i følge Lorange og Shetelig (Shetelig 1912: 200-201), mens Magnus 

nevner 57 eller 58 skjoldbuler (Magnus 1967: 61), som gir en an-

tydning om skipets størrelse. Til det skal det bemerkes at hele hau-

gen ikke ble gravd ut, og i Sheteligs eget interfolierte eksemplar av 

Samlingen av Norske Oldsager i Bergens Museum (Lorange 1875) 

har han på side 156 tilført ”Det blev mig fortalt på stedet at kun lidt 

over halvdelen av haugen er udgravet, idet Lorange afbrød arbeidet, 

da graven selv var undersøkt. Etter dette kan det fremkomne antal 

av skjoldbuler og klinknagler ikke tas identisk med gravens fulls-

tendige udstyr” (Magnus 1967: 60-61). Gokstadhaugen var ca. 50 

meter i tverrmål mens Oseberghaugen var ca. 40 meter, og skipene 

var henholdsvis ca. 24 og 21,5 meter lange. 

Haugen på Myklebostad var mindre, men kan ha inneholdt 

flere skjoldbuler. Det er i hovedsak to tolkningsmuligheter av 

skjoldbulene. Jo større båter, desto vanligere er det at skjoldene blir 

sett på som representasjoner av mannskapet. Hvert besetningsmed-

lem hadde skjoldet sitt på skipssiden. Men skjoldene trenger ikke 

nødvendigvis å representere mannskapet. Gauselgraven, som jeg 

skal komme tilbake til, var en båtgrav som har vært 27-30 fot lang 

og mest sannsynlig utstyrt med fem par årer (femkjeiping/tiæring). 

I graven var det blant annet to sverd og fire skjold (Børsheim 1999, 
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2001, 2002), som indikerer at skjold ikke nødvendigvis represen-

tere det totale mannskapet eller roere. Andre i hærfølget eller kun 

en del av mannskapet kan ha lagt ned skjoldene sine som en del av 

begravelsesritualet, noe som kan ha vært situasjonen i dette tilfellet. 

Et slikt perspektiv åpner opp muligheten for at skipet på Myklebo-

stad ikke har vært større enn Oseberg og Gokstad, men at det har 

vært en stor gravprosesjon som har hedret den avdøde og kremerte 

personen. Denne muligheten må holdes åpen. Men uvanhengig av 

størrelsen på dette vikingskipet – det kan også tenkes at dette er 

Norges største vikingsskip – så har det blitt utført ekstraordinære 

ritualer og funnmaterialet er spektakulært.

Haugen på Myklebostad – Rundehogjen – ble undersøkt i 1874 

(fig 3.6). Den ligger et lite stykke sydøst for Eid kirke på sletten som 

skråner opp fra stranden med fri utsikt ut over fjorden, mens en ter-

rasse bakenfor avskjærer utsikten inn gjennom dalen. Haugen var 

rund og jevnt hvelvet med en høyde på 4 meter og et tverrmål på 31 

meter. Haugen var meget regelmessig og omhyggelig bygget. Rundt 

haugen var det gravd en grøft som ved utgravingen var 4 meter bred 

og 1 meter dyp, men som sannsynligvis hadde vært atskillig større 

opprinnelig. Mot syd og vest var grøften avbrutt av brede jordvoller 

som kan ha fungert som broer med hensikt å forbinde haugen med 

Figur 3.6. Haugen på Myklebostad 

– Rundehogjen. Foto: Ragnar Børs-

heim.
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den omkringliggende marken. Urnen (Rygh 727) – en av de mest 

spesielle i Norge som vil bli drøftet senere – var satt ned i en grop i 

auren. I den nedgravde gropen lå det 12 skjoldbuler med åpningen 

ned. Skjoldbulene var sammenrustede og lå som et dekke over den 

praktfulle bronseurnen. Urnen var fylt to tredeler med brente bein 

sammenblandet med kull og aske. Mellom beinrestene fantes det 

også bruddstykker av forbrente jernsaker og klumper av smeltet 

bronse. Midt i beinmassen lå en pilespiss, seks spillebrikker og tre 

terninger av bein (Lorange 1875). I urnen var det kun en person. 

Beinmaterialet veide til sammen 1712 gram og var fra et mannlig 

individ, trolig mellom 30-35 år, muligens yngre. Brenningen var 

ujevn – moderat til svak brenning. Det er også en glatt snittflate i 

skulderleddet (?) som kan indikere et hugg eller spor etter partering 

post mortem (Holck 1983).

På haugens bunn i høyde med marken var det et lag av kull og 

brent jord med små brente beinstumper innblandet. Dette laget 

strekte seg helt ut til haugens kanter, men var størst i midten. Ad-

skilt fra dette kullaget var et mellomliggende lag av lys strandsand. 

Dette laget av strandsand strakte seg ikke helt ut til haugens yt-

terkant og følgelig var det noe mindre enn kullaget. Over strands-

anden var det igjen et kullag. Dette siste kullaget dekte laget med 

strandsand og gikk i ytterkantene sammen med det første laget av 

kull. På midten av haugen var således de to kullagene adskilt av 

strandsanden, og høyden mellom de to kullagene var ca. 20 centi-

meter. Innenfor et ovalt stykke omtrent 9,5 x 5 meter i omkrets var 

det i begge kullagene spekket med klinknagler, klinkbolter, spiker 

og brente beinrester. 

I den østre delen av det øverste kullaget fantes 6 skjoldbuler, og 

i vestre del av det ovale området fantes det i begge lag skjoldbuler 

spredt omkring i de forskjelligste stillinger; noen ganger enkeltvis, 

andre ganger tett ved hverandre, og to ganger fantes de stukket inn 

i hverandre. Dessuten ble det funnet fem pilespisser og rester av for-

kullete stenger som kan ha vært brukt som buer og spydskaft. Litt 

vest for midten av haugen, men omtrent under midten av det buete 

kullaget, lå en stor knute av forsettelig sammenbøyde våpen; blant 

annet to sverd, to små spydspisser, en øks, tre skjoldbuler hvorav 
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den ene bærer merker etter et voldsomt hugg (Shetelig 1912: 200). 

Alle sverdene var intensjonelt ødelagte når de ble deponert. Hvilke 

rituelle funksjoner krematørene har hatt kan diskuteres – og det har 

sannsynligvis vært flere – men krematøren/smeden har mest sann-

synlig vært involvert i omformingen av våpnene. 

Stratigrafisk er haugen komplisert og denne skipsgraven er en 

av de mest spesielle kremasjonene som har funnet sted i viking-

tiden. Et problem i denne sammenhengen er dokumentasjonen. 

Lorange publiserte utgravingen i Samlingen av Norske Oldsager i 

Bergens Museum (Lorange 1875), men han etterlot seg ingen gra-

vingsrapport og følgelig er det vanskelig å finne ut av hvordan gra-

vanlegget egentlig har vært (Magnus 1967: 60). Et sentralt spørsmål 

er hvorvidt skipet har blitt brent på stedet hvor haugen er oppført 

eller ikke. Det er ingen entydige svar på dette spørsmålet og det kan 

føres argumenter for begge alternativer, og en endelig avgjørelse av 

dette spørsmålet kan bare søkes ved å ettergrave deler av haugen for 

å dokumentere brannlaget og stratigrafien på nytt.

Denne kremasjonsgraven vil i de følgene kapitlene være sentral 

for en forståelse av branngravskikken og transformatørens endrete 

rolle i jernalderen foruten å være et viktig utgangspunkt for en dis-

kusjon om gravskikk på Island og De britiske øyene.

Døden og det videre livet

Dødsfall skaper en rekke sosiale problemer samtidig som døden 

skaper nye muligheter. Forholdet mellom mulighetene til endring 

eller videreføring av tradisjon er innenfor en struktur av kulturelle, 

rituelle og religiøse premisser og forutsetninger. Myter kan ikke 

oppfinnes ved tilfeldigheter eller ønskete situasjoner, men må ska-

pes, oppbygges og blir umerkelig forandret gjennom generasjoner 

(Hedeager 1996: 222). Det er alltid grenser for hvor mye det til 

enhver tid er mulig å forandre en muntlig tradisjon og endre ved 

folks hellige historier. Den politiske dominans legitimert gjennom 

guder og kosmologi vil forsvinne hvis de manipuleres for mye og for 

synlig (Weiner 1992: 11, diskutert i Hedeager 1996).
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Totaliteten av hellige symboler vevd sammen i en ordnet helhet 

utgjør et religiøst system, og dermed forpakter og formidler dette 

systemet fundamentale restriksjoner og levemåter for de menneske-

ne som er en del av dette systemet (Geertz 1973: 129). Et samfunn 

får guddommelig legitimitet for samfunnsordenen gjennom offer. 

Offer er en handling i en kult som i gavens form søker å anerkjenne, 

etablere eller gjenetablere et forhold til livsbestemmende ikke-men-

neskelige makter (fig 3.7). I en offerkult står livets grunnleggelse, 

beskyttelse og fornyelse på spill, og i denne sammenheng er offer 

et uttrykk for menneskenes vilje til medskapende innflytelse på 

egen skjebne. Gavefunksjonen tjener nettopp dette formål fordi 

gaven har en fellesskapsstiftende og forpliktende karakter mellom 

mennesker, og mellom mennesker og guder (Stefánsson et al 1985: 

294).

Hvis man har en religion og en forestilling om en gudeverden, 

så ligger det implisitte forståelser om både offer og gave. Hva som 

blir gitt til en gud er ikke gudens ønske, men relatert til gudstilbe-

derens egen dype motivering (Obeyesekere 1990: 4). En offergave 

er en representasjon av hva som kulturelt er ansett for verdifullt, og 

hva en gudstilbeder underdanigst kan tilby en gud. Fundamentalt 

for forholdet mellom mennesker og guder er erkjennelsen av hie-

rarkiet hvor menneskene er underordnede og gudene er overord-

nede. Dette hierarkiske forholdet hvor menneskene underkaster seg 

gudene er representert i offeret som gave fra menneskene til gudene. 

Gudene etablerer sin posisjon som overordnet ved å gi mer enn de 

tar i mot fra menneskene. Nettopp gjennom denne asymmetriske 

resiprositeten opprettholder gudene sin overordnete status gjennom 

gaveutveksling (Valeri 1985: 66). Et gravrituale er en av de vikitig-

ste hendelsene i struktureringen av forholdet mellom mennesker 

og guder, og ved å se på døderitualet som offer får samfunnet et 

guddommelig, legitimert hierarki tilbake for elaborerte manifes-

tasjoner.

Døden medfører spesielle problemer som må løses sett fra et 

samfunnsperspektiv. Døden representerer en fare og trussel mot 

den eksisterende orden og samfunnsstrukturen er truet (Hertz 

1960). Døden er dermed kontra-sosial og uttrykte forestillinger 

Figur 3.7. Bøffelofring i Nepal. 

Foto: Terje Østigård.
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om et liv etter døden kan møte den trusselen døden utgjør mot et 

sosialt system. Når en person dør, skal vedkommendes rettigheter, 

plikter og økonomiske fordeler videreføres til neste generasjon. Arv 

mellom generasjoner er et viktig element hvor målet er å tilegne seg 

avdødes status og prestisje (Goody 1962). 

Uavhengig av den dødes status og posisjon innad i et gitt 

samfunn, vil overføring av rettigheter og plikter til de etterlevende 

være av avgjørende betydning for slekten. Jo større og viktigere den 

avdøde var, desto mer kritisk kan denne overføringen være. Ritua-

lene vil derfor kunne ha en avgjørende betydning nettopp som en 

offentlig manifestasjon av denne overføringen eller transaksjonen 

mellom generasjonene, og dermed får samfunnsordenen en gud-

dommelig legitimitet. Begravelser og døderitualer vil da gjenskape, 

bekrefte og/eller omforhandle visse sosiale forhold og hierarkier i 

samfunnet (Strathern 1981: 206, Oestigaard 2004d, 2004e). Ar-

ven mellom generasjoner markerer sosiale distinksjoner i samfun-

net, og en visualisering eller materialisering av disse distinksjonene 

gjennom nedleggelse av gjenstander/gravgaver, konstruksjoner av 

graver og Monumentale Minner, vil dermed legitimere og struktu-

rere samfunnsordenen og skape hierarkier. Ved at den religiøse og 

guddommelige sfæren legitimerer samfunnsordenen, blir hierarkiet 

og sosiale forskjeller institusjonalisert. I et slikt perspektiv kan ferti-

litetsritualer og bruk av hestefallos forståes.

Oppsummering

Mesterkrematøren som mestersmeden er et perspektiv som åpner 

opp for å analysere dødesfæren i et videre samfunnsperspektiv 

hvor rituelle spesialister har hatt ansvar for flere religiøse funks-

joner. Materialet kan igjen tyde på at rollen til mesterkrematøren 

endres utover i yngre jernalder hvor materialet er mer heterogent. 

Dette kan indikere at rollen til mestersmeden blir mer definert og 

avgrenset i forhold til døden selv om vedkommende uomtvistelig 

er med i prosessene hvor blant annet våpnene smies og smies om i 

kremasjonsseremoniene. 
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Uavhengig av endelige eller åndelige svar på hva som skjer med 

et menneske etter at døden inntrer, så er det mange fellestrekk og 

problemer alle må forholde seg til når et menneske dør. Døden er 

meningsfull i seg selv ved at de gjenlevende gir fraværet av liv betyd-

ning, og derfor er døden og de ritualene menneskene utfører når en 

person faller bort en innfallsvinkel til å belyse hva livet betyr for oss 

uavhengig av et eventuelt videre liv i en annen eksistens. Hvis vi ser 

bort fra den avdøde, så er døden først og fremst et problem for de 

gjenlevende. Døden er en gradvis prosess og forandring som omfat-

ter mye mer enn kun hva som skjer med avdøde selv i en hinsidig 

verden. 

De etterlevendes holdninger til døden muliggjør et inntak til 

å forstå menneskenes oppfattelse av seg selv og sin verden. Hvem 

som utfører hvilke ritualer og hvordan vil ha en avgjørende betyd-

ning for de endelige og åndelige konsekvensene både på individ-, 

samfunns- og kosmisk nivå. Forholdet mellom rituelle prester og 

lekfolk som utfører ritualene er derfor av betydning for å forstå 

hvordan menneskene har sett på seg selv i verden ut fra både et so-

sialt og religiøst perspektiv.
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Innledning 

Urnen i Myklebostadgraven – Rygh 727 – er et av de mest spe-

sielle funnene i Norden, og kremasjonsgraven på Myklebostad kan 

representere det største vikingskipet som er blitt begravd i Norge. 

Til tross for det så har funnet i liten grad blitt diskutert fordi det er 

en kremasjonsgrav og materialet er brent. På Myklebostad var det 

fem gravhauger datert fra merovingertid til vikingtid. Disse inne-

holdt flere skips/båt begravelser som var både brente og ubrente, 

og både menn og kvinner har blitt gravlagt i båt. Haug nr. 1 med 

den berømte urnen er likevel den mest spektakulære kremasjons-

graven. Dette funnet vil neppe bli fullt ut forstått, men gravene på 

Myklebostad er et empirisk utgangspunkt for å diskutere gravskikk 

generelt og kremasjon spesielt. Forholdet mellom bruk av urne i 

kremasjonsgraver, og praksisen hvor de brente beinene er spredd i 

bålmørjen, er nærværende i gravene på Myklebostad, det samme er 

praksisen med intensjonell ødeleggelse av gjenstander i forbindelse 

med kremasjoner. Kompleksiteten og variasjonen i gravskikken på 

ett og samme sted kan derfor muliggjøre en diskusjon om ulike ri-

tuelle strategier og religiøse praksiser. 

Jeg vil derfor fokusere på 1) funksjon og betydning av urne, 

2) keltiske paralleller og førkristne forståelser, 3) skriftlige kilder 

og hvilke typer identiteter og dødsfall som har foreskrevet kre-

masjon som praksis, 4) forholdet mellom kropp og kremasjon, og 

5) Myklebostadgravene og å søke en forståelse av gravskikken og 

urnen Rygh 727. 

4.  KROPP, KRANIUM OG URNEN I
  MYKLEBOSTADGRAVEN – RYGH 727
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Ildens metaforer og urnens doble karakter

Ilden har en dualistisk karakter på et generelt og strukturelt nivå. På 

den ene siden gir den liv og varme mens på den andre siden tar den 

liv og transformerer og/eller destruerer en substans til noe annet. 

Transformasjonspotensialet hvor nettopp ilden er mediumet som 

forvandler den døde gjør ilden egnet til å markere en overskriding 

av grenser. I døderitualer vil det være grensen mellom liv og død 

som er viktig å visualisere og konkretisere. Foruten at en kremasjon 

fysisk destruerer kjøttet på liket hvorpå de etterlevende ser avdødes 

sjel stige med røyken opp til gudene, vil denne immanente kraften 

i ilden kunne brukes i andre sfærer og prosesser. Ilden forvandler; 

den tar liv – men gir også nytt liv. Ilden i en kremasjon er ikke en 

dødbringer siden vedkommende som kremeres allerede er død, og 

derfor må ilden i kremasjoner sees parallelt til ilden i matlaging: il-

den er en livgiver. Denne livgivende karakteren til ild som element 

muliggjør at ilden blir satt sammen med andre elementer og brukt 

i ulike sammenhenger for å utnytte eller å uttrykke spesifikke me-

ningsinnhold.

Kombinasjonen av ild og vann er en slik sammensetting hvor 

kvalitetene til ulike elementer gir en særegen egenskap, som i denne 

sammenhengen er en perfeksjonert metafor som livgiver. Koking 

som fysisk prosess og livgiver forbinder både vann og ild som ele-

menter med kjelen som fysisk objekt. Kjelen som et materielt me-

dium forener ulike livgivende elementer, og gjennom denne proses-

sen blir disse livgivende kvalitetene forsterket og kjelene vil kunne 

ha en hellig funksjon med immanente krefter. Denne prosessen blir 

beskrevet av Snorre i Den Yngre Edda. I Valhall blir flesket av galten 

Særimne kokt hver dag i kjelen Eldrimne som skaper liv til de døde 

som står opp etter kamp (Snorre 1998: 58). 

Et kjennetegn ved mange av urnene er den doble karakteren 

av både å ha vært beholdere for tilbereding av mat for siden å bli 

beholdere for brente bein. Det tidligere diskuterte funnet fra Evje 

med mest kremerte beinrester – 3175 gram – er en slik kontekst. 

Vestlandskjelen sto i et ”firkantet Rum 36 cm. indvendig i kvadrat 

og dannet af 4 flade Stene, nedstukne i Bunden samt overlagt med 
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en Helle og derover to flade Stene” og bronsekjelen var ”Fyldt 

med brændte Ben til c. 2/3 af Høiden. Udvendig sodet”. Denne 

sotingen skyldes mest sannsynlig at kjelen tidligere har vært brukt i 

mattilbereding. 

Analytisk kan man skille mellom to typer urner: 1) Urner som 

primært har fungert og blitt lagd som urner, og 2) beholdere, først 

og fremst matkar, som sekundært har blitt brukt som urner (Oesti-

gaard 1999). Det livgivende aspektet er inkorporert dobbelt ved 

fokuset på mat og som hvilested for den avdøde. Spørsmålet er om 

urnene har videre metaforiske paralleller og andre vitale og livgi-

vende kvaliteter og assosiasjoner.

Hellig vann, hodeskalle og døpefont

Miranda Green har argumentert for at det er en sammenheng 

mellom funn av kjeler i jernalderen på De britiske øyer spesielt, 

men også i Europa generelt, og myter og legender om kjeler i tidlige 

irske og walisiske middelalderkilder (Green 1998). Både kropper 

og hoder til falne krigere har hatt en vernende funksjon. I enkelte 

myter fortelles det også om hoder som fremdeles snakker etter at de 

er hogd av kroppen (fig 4.1). Spesielt hodet til guddommer ser ut til 

å ha hatt en ekstra religiøs funksjon ved at det har hatt en sterk ver-

nekraft, i alle fall hvis det var trehodet og kunne se i alle retninger 

(MacCulloch 1911: 34). 

Mennesker lager som oftest guder ut fra sitt eget bilde og sin 

egen selvforståelse av verden og kosmos. Gudene er forskjellige 

fra menneskene samtidig som de er like. Mellom menneskene og 

gudene er det idealer og helter som kan være delvis guddomme-

lige. Ikke bare personer med også gjenstander har hatt iboende og 

guddommelige egenskaper. Kjeler og urner inngår i den guddom-

melige sfæren hvor ulike kvaliteter kan ha hatt guddommelig kraft. 

Med utgangspunkt i keltiske kilder hadde kjeler en metaforisk og 

strukturell parallellitet til hodeskaller. Konsumpsjon fra kjeler kan 

med sannsynlighet ha hatt samme livgivende kraft som å drikke fra 

hodeskaller. Denne potente og livgivende kraften inkorporerer på 

Figur 4.1. Hodeskalle – symbolet på 

menneskets immanente kraft. Foto: 

Terje Østigård.
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den ene siden all vitalitet i denne verden, og på den andre siden, så 

forenes den levende med den avdøde eller forfedrene. Bruk av ho-

deskaller er et av de sterkeste kulturelle uttrykkene som finnes, og 

derfor kan denne livgivende kraften blir formidlet og transformert 

gjennom rituell konsumpsjon og hodeskaller.

Nettopp det å drikke – inkorporasjon av kvaliteter – fokuserer 

på konsumpsjon som skapende for sosial identitet. Mennesket blir 

til gjennom hva det gjør, og ikke minst, hva som inkorporeres i 

kroppen. Hva man drikker av og hvordan, har avgjørende betyd-

ning for ens identitet. Kjeler har en sentral plass i irsk og walisisk 

folketradisjon når det gjelder kontakt og referanser til Underverden 

eller det hinsidige. Det er tre kvaliteter ved kjeler som går igjen i 

disse legendene: 1) de er utømmelige, 2) de er kilde til visdom og 

kunnskap, og 3) de har fertilitetskraft og evne til regenerasjon. I 

mange av kildene er også kyr forbundet med kjelene. Videre var 

guden som ble assosiert med slike kjeler en fertilitetsgud. Slakting 

av dyr var normalt sett en privat affære innefor den hellige sfæren i 

husholdet. Mat for menneskene var også mat for gudene, og gudene 

representerte en annen form for kunnskap som var en dypere inn-

sikt og visdom (MacCulloch 1911: 381-383). 

Bruken av kjeler kan ha hatt en strukturell parallellitet til bruk 

av hodeskaller, og kjelene kan i en viss forstand ha videreført og 

overtatt deler av det meningsinnholdet bruken av hodeskaller tid-

ligere hadde hatt. Hodeskaller har vært brukt til ulike formål opp 

gjennom tidene. Kelternes hodeskallekult var nært knyttet opp til 

vann og hellige kilder. Kelterne var ikke hodejegere i betydningen 

av trofésamlere. For dem var hodet den viktigste delen av men-

neskekroppen og symboliserte guddommelige kvaliteter. Kelterne 

benyttet hodeskaller for å fremme bestemte egenskaper som de 

verdsatte, og spesielt fertilitet, helbredelse, profetier og visdom var 

kvaliteter som ble fremhevet. Hodene til krigsfanger ble brakt med 

hjem og satt på stake. 

I den keltiske folkloren er det en legende om den walisiske gu-

den Bran. Brans avkuttede hode var med i følget til sine tidligere 

guddommelige kollegaer i mange år, og dette ga dem vern og vel-

ferd. Den romerske historikeren Livy (BC 59 – AD 17) har beskre-
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vet hvordan keltiske krigere dekorerte menneskeskaller med gull og 

brukte dem i rituelle ofringer som drikkebegre. Vann drukket fra 

en menneske-skallekopp innehar spesielle kvaliteter. Egenskapene 

til den avdøde eller opprinnelige brukeren av hodeskallen kan bli 

overført til den som drikker av vedkommendes hodeskalle. Vannet 

overfører og regenererer den dødes kraft, potensialer og kvaliteter 

(Bord & Bord 1985: 7-8).

Solinus beskriver en praksis blant irene hvor de vasker ansiktet 

sitt i blodet av falne fiender før de etterpå drikker det. Blodet kan ha 

blitt drukket for å tilegne seg den avdødes kraft, men det kan også 

tenkes at målet var å oppnå et høyere erkjennelsesenivå eller felles-

skap som kan sees parallelt med det å være blodsbrødre. Hodeskal-

lejakt var en offerpraksis. Hodene til fienden hang i sadelen eller på 

spyd når vinnerne kom hjem. Ved denne praksisen tilbad kelterne 

sine guder, og skikken med å drikke fra skallen overførte kraften 

direkte fra den døde til vedkommende som drakk. Drikking av 

skaller fra personer som hadde begått selvmord kunne gjenskape og 

regenerere helsen til konsumenten (MacCulloch 1911: 241-242). 

Vitaliteten det innebærer å drikke av en hodeskalle har en pa-

rallellitet i det å drikke sitt eget blod. I Saxo Grammaticus er det 

referert til en gang da Vermund var konge, og hvor på han ga sin 

gullhjelm til Folke. Som en del av trosskapsløfte til kongen sa Folke 

at han heller ville drikke et like stort mål blod som den gullhjelmen 

Figur 4.2. Kong Domalde blir blo-

tet i Uppsala og blodet samlet i en 

kjele (etter Snorre 1993: 14).
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kongen hadde gitt ham, enn å falle sin herre i ryggen under krig. 

Folke kjempet hardt, og vant. Etter at han hadde gitt opp å forfølge 

fienden, var han såret og sliten, men han samlet opp sitt eget blod i 

hjelmen sin, og drakk, og ved det gjengjeldte han gaven fra kongen. 

Vermund roste Folke for sin bragd, men Folke svarte at store løf-

ter må man holde, og ved disse ord priste han seg selv og sin dåd 

like høyt som den gaven han hadde fått (Saxo Grammaticus 1975, 

Fjerde Bok, s. 116). 

Hvorvidt det har skjedd tilsvarende hendelser så direkte som det 

er nevnt her, eller om det har vært mer symbolske transformasjoner 

og representasjoner, så vil ikke det endre meningsinnholdet og den 

kraften det innebærer å inkorporere eller bruke menneskelig eller 

guddommelig kraft (fig 4.2).

Steinskulpturer med menneskeansikter har hatt en sentral rolle 

i enkelte ritualer. I en del brønner blir vannet kanalisert ut og gjen-

nom munnen på et steinhode. Steiner utskjært med tre eller fire ho-

der er ikke uvanlige hvor det er en nedskjæring på toppen utformet 

som en kopp. Slike steinskulpturer har ofte form som et alter, noe 

som i den kristne tradisjonen er videreført med døpefonten eller 

vievannsfonten (fig 4.3). Dette kan ha en parallell til den tidligere 

keltiske bruken av hodeskaller for det samme formålet. Enkelte av 

de senere kristne fontenene har utskjæringer av hoder som kan 

indikere en nær sammenheng med de tidligere hedenske forestil-

lingene omkring hode og vann (Bord & Bord 1985: 11). Foruten 

hodeskaller til bruk som drikkebegre av hellig vann i brønner, var 

også skjeer av horn fra levende kyr foreskrevet som drikkeredskap 

ved andre brønner. Livskraften til dyret kan ha blitt antatt å bli ab-

sorbert av den drikkende sammen med vannets kvaliteter (Bord & 

Bord 1985: 41). 

Rygh 727 – Urnen fra Myklebostad

Urnen fra Myklebostad i Eid – Rygh 727 – er et av Norges mest 

spesielle funn (fig 4.4-4.6). Som nevnt inneholdt urnen kun ett in-

divid – en mannlig person ikke eldre enn 30-35 år, kanskje yngre. 

Figur 4.3. Døpefont. Aberdeen. 

Foto: Rune Østigård. 
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Urnen er beskrevet av Anders Lorange i detalj (Lorange 1875: 159-

160): 

Det mærkeligste Stykke i Møklebustfundet er Gravurnen, 

der heller ikke ligesom alle de andre Gjenstande er bleven 

beskadiget ved Ild. Den har som sagt Form af en stor Skaal 

eller Bolle, er 14 1/2 Tom. i Tværmaal over Mundingen 

og 6 Tom. høi med rundbrettet Kant, svagt buede Sider 

og næsten flad Bund. Paa Siderne er i lige stor Afstand 

fra hverandre fastklinket tre uformelige Menneskefigurer, 

hver 3 Tom. lang og bestaaende af et 1 1/4 Tom. langt 

Hoved, nedenfor hvilket er en firkantet Plade 5/6 Tom. 

lang og bred, hvorunder sees to tynde og korte Ben. Karrets 

runde Kant gaar ind i Figurernes Baghoveder. Ansigterne 

har stærkt fremtrædende Kindben, store Øine og bærer 

Figur 4.4. Urnen fra Myklebostad 

med skjoldbuler. Foto: Bergen Mu-

seum.
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ligesom en Maske, der beskytter Kinderne, Overlæben 

og Hagen (ikke ulig Ansigtsmasken i Thorsbjerg Mosef.). 

Bag de firkantede Plader er en Aabning, sandsynligvis til at 

trække en Bærerem igjennem. Paa Forsiden er hver Plade 

inddelt i ni firkantede forsænkede eller udcisselerede Feldt, 

der ere adskilte fra hverandre ved gjenstaaende Bron-

cevægge og udfyldte med Glasmosaik og Mosaikemallie, 

der i hver Rude har lidt forskjelligt Mønster; det mellemste 

Rum i hver Række er delt i to ved en midtover gaaende 

S-formet Figur af gul Emallie. Forunderligt er det at se et 

saa kunstnerisk udført Forsiringsarbeide anbragt paa saa 

klodsede og uformelige Figurer. Karrets Sider ere forresten 

glatte, men Midtstykket under Bunden er hævet eller ind-

drevet til omtr. 1/3 Tom.’s Høide, og i denne Fordybning 

ligger en tyk firesidet Broncering, der er 1/4 Tom. bred og 

3 Tom. i Diameter indvendig. Ogsaa i denne Ring er ud-

cisseleret retvinklede smaa Rum, der ere fyldte med Glas-

mosaik i vexlende Mønstre. Indvendig i Karret, ligeover 

denne Ring er en ganske lignende fæstet til den første ved 

tre gjennem Bunden gaaende Kobbernagler. Inde i denne 

indvendige Cirkel er anbragt en treoddet Stjernefigur, der 

har Kanter af fin Glasmosaik (blaa med indlagte hvide 

Firkløvere), medens Midtpartierne ere dækkede dels med 

støbt Emallie dels med indlagt Glasmosaik. Efter at disse 

Stykker ere blevne rensede, ere ikke alene Tegningerne 

men ogsaa Farverne fremtraadte i sin oprindelige Friskhed 

og Afvexling. Det er især de røde, gule, hvide og blaa Far-

ver, som er anvendte og ordnede og sammenstillede med 

en udsøgt Smag og med en mærkværdig Nøiagtighed. Kar-

ret er med Hensyn til disse Ornamenter uden Sidestykke i 

de nordiske Samlinger.

Det har vært fremsatt ulike hypoteser om hva slags kar dette egent-

lig er. Det har paralleller til hengekar fra en del vikingtidsgraver i 

Sverige og Norge foruten angelsaksiske graver i England og enkelte 

andre kar på De britiske øyer. Det er generell enighet om at de er 

Figur 4.5. Den emaljerte bunnen. 

Foto: Bergen Museum.
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irske, enten de er laget i Irland eller i irske klostre og verksteder i 

England. Karene funnet i vikingtidsgraver er yngre enn tilsvarende 

kar i angelsaksiske graver, som er datert til første halvdel av det 7. 

århundre. Mellom Sutton Hoo-karet (ca. 630) og urnen Rygh 727 

er det antatt at det ligger en periode på 100-150 år. Det gir en da-

tering av karet til midten eller slutten av 8. århundre (Henry 1936, 

1965: 93; Magnus 1967: 111). Graven i Rundehogjen med urnen 

er likevel yngre og dateres til slutten av det 9. århundre eller noe 

senere, som vil bli utdypet siden. 

Hovedforskjellen mellom karet funnet på Eid (Rygh 727) og 

de øvrige hengekarene funnet i Skandinavia er bunndekoren. Ellers 

er den samme menneskefremstillingen som danner hankefestene på 

karet velkjent i tidlig irsk kristen tradisjon, og denne fremstillings-

teknikken har visse likheter med den figurative stilen på Oseberg-

bøtten. Den mest sannsynlige tolkningen av disse karene er fremsatt 

av Aslak Liestøl som argumenterer for at denne urnen opprinnelig 

var et fat til liturgisk håndvask/seremonier i forbindelse med den 

katolske messen i Irland, og ikke brukt som lamper (Liestøl 1953; 

Magnus 1967: 109-112). Slike fat kan også ha vært brukt som 

døpefonter. 

Hvis irske døpefonter og vievannsfat har en parallellitet til 

tidligere keltisk bruk av hodeskaller til ulike rituelle formål, blir 

spørsmålet om hvorfor dette fatet er brukt som urne enda mer bes-

nærende. Var det tilfeldig at det ble brukt som urne på Eid i viking-

tiden, eller var de vikingene som gravla sine avdøde klar over det 

kristne meningsinnholdet og de keltiske metaforene? Eller hvilket 

meningsinnhold kan de etterlatte selv ha tilskrevet denne urnen? 

Før jeg fortsetter analysen av urnen fra Eid, er det nærliggende å 

spørre: hvorfor er dette en kremasjonsgrav?

Ild og vann – kremasjon og koking av lik

Hvorfor er det variasjon i behandlingen av liket til den avdøde? 

Spørsmålet skal presiseres: hvorfor er det forskjell i likbehandlingen 

når medlemmene av et samfunn deler samme trosoppfatninger og 

Figur 4.6. Menneskefigur som 

hankefeste på urnen. Foto: Bergen 

Museum.
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endetidsforestillinger? Forholdet mellom kremasjon og inhumasjon 

vil bli utdypet nærmere siden, og i det følgende vil jeg fokusere på 

hvorfor det er ulike praksiser med bruk av ild; eller rettere sagt, 

forholdet mellom primærpreparering av liket ved bruk av ild (kre-

masjon) og sekundærpreparering med vann som medium (koking). 

I det skriftlige materialet er det to trekk som går igjen: 1) kremasjon 

er den mest ærerike gravskikken som finnes, og 2) koking er den 

mest fornedrende skikken som medfører skam og forakt. Problemet 

er at selv om disse trekkene kan ha vært idealtyper, så finnes det em-

piriske og historiske eksempler som motstrider disse praksisene.

Den ærerike døden er å dø i strid. Å dø i sotteseng var ingen 

kriger verdig, og vedkommende ville ikke komme til Valhall. Må-

ten en høvding dør på ser ut til å ha vært avgjørende for valg av 

gravskikk. Den ærerike døden var ikke kun et anliggende for den 

døde, men involverte også den seirende part som hadde plikt til å gi 

den beseirete part en verdig begravelse. 

I Saxo Grammaticus beskrives slaget mellom Harald Hildetann 

og Sigurd Ring på Braavoldene i Sverige. Da Harald Hildetann 

hadde falt, beordret Sigurd Ring at kampene ble stanset, og alle 

søkte etter den falne kongens døde kropp. Da de fant liket, arrang-

erte Sigurd Ring et likbål som besto av kongens skip, stridsvogn 

og en av sine egne hester slik at Hildetann enten kunne seile eller 

ri til Valhall. Og det står at Sigurd gikk frem til bålet og ønsket at 

Harald måtte komme først av alle de falne til Valhall. Da bålet var 

brent ble kongens bein samlet i en urne og sendt tilbake til Leire i 

Danmark. 

En tilsvarende om enn en litt forskjellig praksis, er berettet 

om den tapre sjøkongen Hake som hadde erobret Ynglingekongen 

Hugleiks rike i Svithjod. Hake ble dødelig såret i et slag på Fyris-

voldene, og han befalte da at han skulle bli brakt til krigsskipet sam-

men med sine falne menn og våpen, hvorpå seilet skulle bli heist og 

skipet påtent (Lorange 1875: 157).

Til tross for at det var den seirende partens plikt til å gi den be-

seirende feltherren en verdig begravelse, så har ikke denne praksisen 

alltid vært gjeldene. Snorre beskriver en annerledes virkelighet i sa-

gaen om Olav den Hellige. Etter at Olav hadde falt på slagmarken 
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gjemte Torgils Hålmuson og sønnen hans, Grim, liket til kongen. 

De fryktet at fiendene til kongen skulle få tak i liket og skamfere 

det. De hadde hørt rykter om at bøndene hadde inngått en avtale. 

Hvis de fant liket, skulle de brenne det eller føre det ut på sjøen og 

søkke det ned (Snorre 1993, del 2: 113). Hvorvidt dette er en kris-

ten omskriving i ettertid for å underkjenne den heroiske kremasjo-

nen eller om intensjonen var å gi Olav den Hellige en ”hedensk” 

begravelse egnet for Valhall siden han var kristen, skal være usagt og 

vil ikke bli diskutert.

Uverdige og skjendige praksiser eksisterte også i fortiden, og 

det kan synes som partering og koking av den avdøde var en av de 

mest skjendige måtene å behandle en avdød på. I Saxo Grammaticus 

er praksisen med koking av lik beskrevet. I Tredje Bog om Rørik, 

Hardvendel og Fenge står det (Saxo Grammaticus 1975: 93): 

Da han mærkede noget ligesom en Klump under Fød-

derne, stak ham i det med sit Sværd, gjennemborede det 

og trak saa Manden frem av hans Skjul og slog ham ihjel, 

derpaa huggede han hans Lig i Stykker, kogte Stumperne 

og kastede dem i Kulen til Æde for Svinene, saa Uslingens 

Krop fik sit Leje i Skarn og Uhumskhed.

I Fjerde Bog om Amlet og Viglet er også denne praksisen beskre-

vet: 

Der saa man afmalt Hardvendels Mord, Brodermorderens 

Blodskam, den skændige Farbroder og den taabelige Bro-

dersøn […] hvorledes Lureren blev dræbt, Liget kokt og 

kastet i Kulen, hvor Svinene aad det.

Funn fra et langhus i Matre i Kvinnherad, Hordaland, kan indikere 

at slik praksis har forekommet. Inne i langhuset er det i ildsted fun-

net svært mange fragmenter tolket som mulige bein av mennesker 

som ligger sammenblandet med ikke artsbestemte bein av pattedyr 

(Valvik 2002, Valvik in prep). Hvorvidt det er grisebein eller ikke, 

er vanskelig å si, men det faktum at det er svært mange menneske-
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bein i ildsted inne i huset kan indikere en slik ydmykende praksis 

som er beskrevet i Saxo. Uansett så er denne typen koking av lik en 

behandlingspraksis av avdøde som retter søkelyset på hva både en 

”begravelse” og en ”grav” er.

Koking av lik var ikke kun et fenomen begrenset til førkristen 

tid, men meningsinnholdet synes å ha fått ny betydning i middelal-

deren. I middelalderen var koking av lik en praksis for å få de krist-

ne gjengangerne eller sjeler, som ikke har fått ro på kirkegården, til 

å hvile. I Grønlendingetåtten, antakelig nedskrevet på begynnelsen 

av 1200-tallet, står det at: 

fangstfolkene gikk i land og fikk se et tømmerhus og et telt 

like ved skipene. Utenfor lå to lik, døde av sult […] Sigurd 

fryktede åpenbart sjelene til de ubegravde menn gikk igjen 

inne i huset og kunne skade de levende. Det forsto alle 

med unntak av Steintor. Han sa det var noe tull å gjøre seg 

mer bryderi enn nødvendig, og gikk inn i huset. Men da 

han kom ut igjen, hadde han mistet forstanden, han løp og 

skrek, og kameratene løp etter for å forsøke å holde ham. 

Men han falt ned i en bergsprekk og mistet livet.

 Sigurd lot da hele huset bryte ned, og kokte de råtne 

likene i bryggekjeler for å få beina fra kjøttet. Beina tok de 

med til det grønlandske bispesetet i Gardar og sørget for å 

få dem gravlagt der. Det var nok delvis en velgjerning mot 

de døde, delvis en måte å beskytte seg selv mot å bli plaget 

av gjengangere. ”Biskopen sa de hadde gått rett og vettugt 

fram” [fordi…] sjeler som ikke var kommet til ro, kunne 

heller ikke finne sin plass i paradis eller helvete (Nedkvitne 

1997: 102-103).

Den avdødes sosiale status har i en rekke tilfeller vært avgjørende 

for om hvorvidt vedkommende har blitt kremert eller kokt. Jannie 

Schnedler Johansen (2004) har med utgangspunkt i en analyse av 

vikingtidens gravskikk i Rogaland og Vestfold argumentert for at 

skillet mellom kremasjon og inhumasjon kan representere skillet 

mellom kriger og bonde, og hvordan man døde – enten i krig eller 
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i sotteseng (Johansen 2004: 23). Valhallforestillingen synes å være 

tilknyttet branngravskikken, men det er mer uvisst om det er en 

sammenheng mellom Tor- eller Frøydyrkelse og skjelettgravskik-

ken (Johansen 2004: 115). I mange tilfeller i vikingtid kan det synes 

som kremasjon representerer den ærerike døden og avgrenset til de 

som skal til Valhall, mens koking av de døde var en fornedrende 

gravform forbeholdt de som døde i skam. 

Et slikt perspektiv kan forklare ritualene omkring Myklebostad-

graven. Høvdingen som har falt i krig har fått en verdig begravelse 

hvorpå han er brent med skipet sitt og høvdingens menn har gitt 

deler av sitt våpenutstyr som tributt til sin tidligere herre. Denne 

tolkningen gir mening i denne konteksten; implikasjonene av en 

slik tolkning kan derimot provosere. Hvis en slik fortolkning stem-

mer, så vil ikke Oseberg-, Gokstad- og Tune-skipene representere 

den ærefulle døden, men være et utslag av mektige personer som 

tross sin sosiale status døde i sotteseng og kom til Hel. Kan dette 

stemme for Oseberg, som har en dobbel kvinnegrav, og avdøde i 

Gokstad, som var en eldre mann? Selv om ideen er besnærende – og 

det kan være at det har vært tilfellet – vil jeg senere argumentere for 

at ideologien med den heroiske kremasjonen for falne krigere var 

et relikt i vikingtiden selv om det kan ha vært en rådende praksis i 

tidligere perioder. 

Balders bålferd gir i så henseende ikke noe svar siden han ble 

drept ved en ulykke og ikke i krig. Balder ble kremert og gikk til Hel 

fremfor Valhall, som indikerer at mytologisk har det vært ulike es-

katologiske forestillinger om hvordan de ulike dødsrikene forholdt 

seg til hverandre og kremasjon som praksis. Hvorvidt avdøde ble 

kremert, kokt eller jordfestet har ikke bare med ervervet eller til-

skrevet sosial status i livet å gjøre, men må også sees i sammenheng 

med dødsårsak og andre sosiale faktorer (Oestigaard 2000b). I det 

følgende skal jeg utdype videre aspekter ved kremasjon som praksis 

i forhold til inhumasjon med utgangspunkt i folkevandringstiden 

og overgangen til merovingertid.
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Kremasjon, kropp og kjønn

Tove Hjørungdal (1999) har tolket kremasjonsgraver som en 

transformasjonsprosess som innebærer først dekonstruksjon for 

dernest rekonstruksjon av identitet. Kremeringen ødelegger og 

dekonstruerer en persons identiteter i livet gjennom selve kremasjo-

nen hvorpå identiteten som forfedre blir konstruert i gravritualet 

hvor gravgaver er med på å gjenskape nye identiteter. I en videre 

diskusjon har Per Ditlef Fredriksen argumentert for at beholdere, 

og spannformete leirkar i særdeleshet (fig 4.7), har vært brukt for å 

konstruere en identitet som forener menneskekroppen og materiell 

kultur (Fredriksen 2005). Ubrent gravlegging kan derimot sees på 

som bevarende for sosial identitet, og da spesielt kjønns- eller gen-

deridentitet (Brush 1988: 83). 

Det siste argumentet er jeg enig i. I de tilfellene hvor et helt 

lik er lagt ned i graven vil det bevare eller innkapsle totaliteten av 

identiteter som på ingen måte må reduseres til kun kjønn eller sosial 

status. Tove Hjørungdals argument vil jeg derimot snu på hodet. 

Et slikt argument kan i utgangspunktet se tilsynelatende ut; ilden 

destruerer personen og igjen er kun aske og bein. På den annen side, 

en begravelse destruerer også kjøttet om enn på en annen og langs-

ommere måte. Det som likevel er viktig i denne sammenhengen er 

hva som blir begravd. Med utgangspunkt i Holcks (1987) analyse 

av det brente beinmaterialet på Østlandet var gjennomsnittsvek-

ten for kremasjonsgraver inkludert ikke-kjønnsbestemte personer 

269,7 gram for enkeltgraver. For identifiserbare menn var gjen-

nomsnittsvekten 637,9 gram og for kvinner var gjennomsnittsvek-

ten 455,6 gram. Dette utgjør et sted mellom 10-20 prosent av et 

individs beinmasse etter en kremasjon. 

Jeg vil derfor argumentere for at en kremasjon separerer ulike 

identiteter fremfor å oppløse eller destruere dem. Hvis vi følger 

Fredriksens argumentasjon så kan karet eller beholderen ha vært 

med på å konstituere en ny kropp og identitet til den avdøde, og 

gravgavene kan indikere at denne identiteten er delvis kjønnsbe-

stemt. Uten å kvantifisere hvor stor del av en person som ble til-

skrevet en gitt identitet, så gir den sparsommelige mengden med 

Figur 4.7. Spannformet leirkar. 

Rygh 371.
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brente bein som faktisk har blitt deponert i gravene en kvalitativ ide 

om hvor viktig kjønn som kategori, eller hvilken identitet det måtte 

være, var i kremasjonsbegravelser. Dette kan antyde to aspekter: 

1) Den eller de identitetene som ble begravd og ansett som 

viktige i denne delen av forfedrekulten utgjorde en liten 

del av de totale identitetene som konstituerte en person 

mens vedkommende var i live. Hvis kjønn var vesentlig, så 

nødvendiggjorde ikke det at hele personens kropp måtte 

begraves. Karet eller beholderen kan ha rekonstituert og 

symbolsk gjennombygd hele individet, men man kan også 

argumentere for at det var en eller et utvalg av kjønns- el-

ler sosiale roller som ble begravd. Husfruerollen er en slik 

spesifikk identitet eller rolle hvor blant annet korsformete 

spenner har definert roller fremfor kjønn (e.g. Kristoffersen 

2000a). 

2) Kremasjon er et overskridende medium som muliggjør 

å separere ulike identiteter og bruke dem i andre kontek-

ster. Med unntak av vestlandskjelene som fysisk kunne ha 

rommet hele beinmassen til et kremert individ, er det et 

kjennetegn at urnene er intensjonelt lagd for ikke å romme 

alle beinene som ble kremert. I identitetsskapende proses-

ser er kremasjon et middel hvor man aktivt kan gjenbruke 

totaliteten av en persons identiteter til andre formål i en vid 

dødesfære. Den avdødes krefter og kvaliteter var et sam-

funnsanliggende og ikke kun personlige egenskaper som 

den avdøde kunne få med seg i en hinsidig tilværelse.

Uten urne – hvilket liv i døden?

Ved overgangen til yngre jernalder skjer det store samfunnsmessige 

og religiøse endringer. Som nevnt tidligere kan det se ut som kre-

matørens rolle blir marginalisert på bekostning av en mer egalitær 

og familiebasert struktur med ansvar for størstedelen av døderitua-

lene selv om smeden er involvert i visse prosesser. Leirkar blir ikke 



82 : Kropp, kranium og urnen i Myklebostadgraven – Rygh 727 : 83

lengre produsert og de få urnene som finnes er fra overregionale 

grupper eller områder (”importert”). Den rådende gravskikken er at 

deler av beinene blir liggende igjen urensede i bålmørjen på stedet 

hvor vedkommende ble kremert. Kremasjon som en overskridende 

praksis hvor deler av beinmaterialet representerer identiteter eller 

krefter, som blir inkorporert i andre sfærer, blir videreført, men på 

en ny måte. Hvis karet eller beholderen var viktig i konstruksjo-

nen av både kropp og identitet i folkevandringstiden, så forsvinner 

denne rollen og funksjonen i merovingertid.

Problemet med å forstå disse endringene er ikke nødvendigvis 

at de skjer brått og er så gjennomgripende, men at alle aktørene må 

ha vært klar over hva som skjedde og bevisst ha deltatt i disse pro-

sessene fordi de ville løsrive seg fra eksisterende strukturer. Poenget 

kan illustreres med en telefon jeg fikk en dag fra min bestefar som 

var nærmere 90 år. Han fortalte om gamle dager og om hvordan 

hans bestefar hadde hatt det da han var ung. Lenge etter så slo det 

meg at med denne telefonsamtalen så forflyttet jeg meg over 150 år 

tilbake i tid og fikk del av hvordan det var å leve på midten av 1800-

tallet. I en arkeologisk terminologi og med en levende fortellerkul-

tur vil dette si at en gutt på 10 år i begynnelsen av merovingertiden 

ca. 560 som hører på sin bestefar fortelle om sin bestefar, er tilbake 

i slutten av romertid og følgelig del av mange hundreår med tra-

disjoner. Foruten at dette eksempelet belyser problemet med rigid 

og ukritisk periodeinndeling i forhold til menneskelig erfaring, så 

belyser det også hvor erkjennbare og individuelt utførte disse end-

ringene må ha vært.

Med utgangspunkt i kremert beinmateriale skjer den største 

religiøse og ideologiske endringen ved overgangen folkevandrings-

tid-merovingertid og ikke ved overgangen vikingtid-middelalder. 

Dette bør sees i sammenheng med kristningsprosessen som skjer 

på kontinentet og de kontinuerlige kulturkontaktene som eksisterer 

selv om det ikke skjer en kristning i Skandinavia på denne tiden. Jeg 

bruker derfor begrepene religiøse og ideologiske endringer fremfor 

religionsskifte fordi endringene skjer innenfor den eksisterende re-

ligionen som blir videreført selv om enkelttrekk har klare paralleller 

til kristent tankegods. Den norrøne religionen er karakterisert som 
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trostolerant, men kulteksklusiv i forhold til middelalderens kristen-

dom som var troseksklusiv, men kulttolerant. Denne karakteristik-

ken kan stemme for overgangen vikingtid-middelalder, men en av 

de viktigste kultendringene skjedde i overgangen mellom eldre- og 

yngre jernalder, som også må ha involvert endringer i trosforestil-

lingene.

Den endringen som skjer ved overgangen til merovingertid 

synes å være et kultbrudd i hvordan den døde har blitt inkorporert 

i samfunnet som en del av forfedrekulten. Individet med fokus på 

kropp som enhet blir vektlagt på to måter: 1) Ubrente graver blir 

mer dominerende enn hva det har vært praksis i tidligere perioder, 

og 2) kremasjonsgraver blir mindre vanlig samt at bruken av de dø-

des bein i andre kontekster avtar. 

Den religiøse rollen som krematøren hadde i samfunnet i eldre 

jernalder forsvinner ikke helt, men den blir marginalisert til fordel 

for andre eskatologiske prinsipper som vinner igjennom. Fraværet 

av urner kan tyde på at den funksjonen beholdere hadde i konsti-

tusjonen av kropp og identitet endres og dette må sees i lys av andre 

kosmologiske og ontologiske oppfattelser av det menneskelige og 

det guddommelige. Deler av den eldre jernalderpraksisen hvor av-

dødes kremerte bein blir brukt i andre sfærer fortsetter videre, siden 

ikke alt beinmaterialet ligger igjen i bålmørja etter kremasjoner, 

men som antydet tidligere synes det som om denne religiøse insti-

tusjonen blir videreført på et familienivå fremfor at spesialister har 

ansvaret for disse ritualene. Hvorfor det ikke er bruk av urne i disse 

kremasjonene er vanskelig å gi et konkret svar på, men materialet 

kan indikere at endringene innebar to strukturerende prinsipper: 

1) Ubrente graver var det dominerende ideal med utgang-

spunkt i en eskatologisk forståelse av hvordan livet til den 

avdøde var i det hinsidige. 

2) Kremasjon var en forlengelse av eldre tiders praksis, men 

denne skikken hadde mistet deler av det religiøse legitime-

rings- og forankringsgrunnlaget som muliggjorde å bruke 

urne som beholder for å rekonstruere kropp og identitet i 

døden.
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Det generelle fraværet av urner – med noen unntak – er likevel en 

praksis som er vanskelig å forstå. Hvis urnen har hatt en fundamen-

tal betydning for den avdødes identitet som beholder med meta-

foriske paralleller til kropp (Fredriksen 2005), så forsvinner denne 

betydningen i yngre jernalder. Et mer merkverdig fenomen er at 

beholdere kan opptre i kremasjonsgraver, men de brente beinene er 

ikke lagt opp i beholderen. En slik praksis utfordrer vårt begrepsap-

parat om hva en ”urne” er: må det være brente bein i beholderen for 

at det er en urne? Igjen kan det synes som urnens doble eller mul-

tivokale karakter som både beholder for bein samt å være et matkar 

har gitt store muligheter for å tilskrive beholderen flere og ulike lag 

av meninger. 

Tilbake til Myklebostad og Rygh 727

For å prøve og komme videre i analysen av urnen Rygh 727 er det 

nødvendig å se på miljøet hvor funnet har fremkommet. I perioden 

600-1000 har det politiske senteret i Nordfjord vært lokalisert til 

gården Myklebostad i Nordfjordeid. Det har i alle fall vært fem 

store gravhauger på gården Myklebostad (fig 4.8). Haug nr. 1 

– Rundehogjen – hvor den berømte urnen Rygh 727 er funnet, ut-

gravd av Lorange i 1874, er den mest kjente. Jeg skal i det følgende 

gjennomgå materialet og gravskikkene i de andre gravene. 

I haug nr. 2 – Skjoratippen – undersøkt av Shetelig i 1902-

1903 var det funnet seks graver som dateres fra merovingertid til 

Figur 4.8. Oversiktsskisse over gra-

vene på Myklebostad (etter Shetelig 

1905: 6).
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vikingtid. Grav II er den eldste og er en ubrent dobbeltgrav hvor 

en kvinne ble begravd i ettertid i samme grav som en mann. Over 

denne graven har det sannsynligvis blitt reist en mindre gravhaug. 

I forbindelse med en utvidelse av graven har Grav III blitt oppført 

som er en kremasjon, og derpå Grav V som er et ubrent fartøy. Til 

sist ble Grav I tilføyd som også er en kremasjon av en båt, og endelig 

Grav IV som er en kremasjon av en kvinne (Shetelig 1905). Det fin-

nes litt forskjellige gjennomganger, funnbeskrivelser og presentasjo-

ner av dette gravkomplekset. I det følgende tar jeg utgangspunkt 

i Sheteligs dokumentasjon og publikasjon slik den fremkommer i 

Gravene ved Myklebostad paa Nordfjordeid (Shetelig 1905): 

Grav I (B5730). Et sort kullblandet lag av jord med form av 

et skip hadde lengde 7 meter og bredde ca. 2 meter på midten og 

smalnet mot kantene. Kullaget var 10-20 cm. tykt. Laget inneholdt 

en mengde klinknagler som indikerer at graven inneholder et brent 

fartøy (fig 4.9). De brente menneskebeinene var renset og fri for 

jord og samlet i en haug. En kjele av sammenklinkede jernplater 

tilsvarende Rygh 731 lå velvet over beinene med bunnen opp. Fun-

net besto videre av blant annet et sverd og åtte skjoldbuler. Sverdet 

Figur 4.9. Kullaget som avtegner 

den brente båten. Grav I i haug Nr. 

2 (etter Shetelig 1905: 9).
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var intensjonelt ødelagt og likbålet har stått på dette stedet (Shetelig 

1905: 7-16).

Grav II (B5807). Kiste som var nedsatt i uregelmessig femkan-

tet nedskjæring i terrassens faste grusbunn, inneholdt gravgods som 

indikerer at dette er en dobbeltgrav med en mann og kvinne (fig 

4.10). Begge var ubrente. Etter spredningen av gjenstandene kan 

det tyde på at mannen er begravd inne i kisten og kvinnen utenfor. 

Et merkverdig trekk er hvordan mannen har fått plass i kisten som 

riktignok er 90 cm bred, men kun litt over en meter i lengde, og på 

grunn av nedgravingen er det usannsynlig at beinene kan ha stukket 

utenfor kisten. Graven inneholdt både sverd, skjoldbule, vevskje, 

sylinderformet perle og en liten oval bronsespenne. Ut fra stratigra-

Figur 4.10. Plan av Grav II (etter 

Shetelig 1905: 15).
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fiske forhold og funnenes karakter mener Shetelig at dette er den 

eldste av gravene på Myklebostad (Shetelig 1905: 16-24). 

Grav III (B5807). Omtrent fem meter syd for Grav II var det 

på haugens bunn et lag av kull, 1,60 m langt og 1 m bredt med en 

gjennomgående dybde på 25 cm. Gjennom hele laget var det spredt 

en mengde bein. Alle gjenstandene lå samlet på et sted i en liten 

grop i den opprinnelige jordbunnen (fig 4.11) hvor det også var 

nedlagt en mengde med rensede bein i store stykker (Shetelig 1905: 

24-32). Våpnene, deriblant to eneggende sverd nært beslektet med 

frankiske scramasaxer, var intensjonelt ødelagt og lå i bålmørja sam-

men med beinene, og det var ikke spor etter urne (Shetelig 1912: 

104-107). I det hele viser denne graven stor likhet med Grav I og 

haug nr. 1 undersøkt av Lorange, bortsett fra at det ikke var noe 

urne i denne graven, og det henger sannsynligvis sammen med at 

denne graven er en del eldre enn de to andre (Shetelig 1905: 32). 

Figur 4.11. Plan av Grav III (etter 

Shetelig 1905: 25).
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Shetelig daterer graven til det 8. århundret ut fra våpentypene og 

kombinasjonene (Shetelig 1912: 107, fotnote 2). 

Grav IV (B5807). I et horisontalt kullag som lå ca. 17-25 cm 

høyere enn haugens bunn, omtrent 2 X 3 meter i diameter, var det 

funnet både klinknagler og brente bein. Graven var utstyrt med 

to kar. Bronsekaret inneholdt ikke bein eller kull, mens jernkje-

len dekket over noe bein og kull som ikke var samlet sammen i en 

haug. De brente beinene lå spredd overalt i kullaget, og graven var 

ikke anlagt på kremasjonsplassen. Bronsekjelen er et utenlandsk 

arbeid som kommer vestenfor Nordsjøen (fig 4.12). Jernkjelen var 

av sammenklinkede jernplater og av samme slag som i Grav I. Det 

ble funnet knapt 10 klinknagler som ikke viste spor av ild, så det er 

neppe en båtgrav selv om de utvilsomt kommer fra en båtsøm. Den 

inneholdt blant annet to bronsespenner og er en kvinnegrav. Dette 

er den yngste av gravene i haugen. Et karakteristisk trekk ved denne 

graven som må nevnes er behandlingen av de brente beinene. I de 

Figur 4.12. Bronsekaret fra Grav 

IV i haug. nr. 2. (B5807). Foto: 

Bergen Museum. 
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andre branngravene som var av menn, var de dødes bein omhygge-

lig samlet og renset og deres plass var behandlet som gravens midt-

punkt. I denne kvinnegraven var beinene samt gravgodset spredt 

over hele graven (fig 4.13) (Shetelig 1905: 32-37).

Grav V (B5807). Utover store deler av haugen fantes det spred-

te båtnagler samt en liten spydspiss, en sigd, to bisler, en pilespiss 

og et ubestemmelig jernstykke. Hva som har hendt og om dette er 

en begravelse, skal være usikkert, men ut fra naglenes størrelse så må 

det ha vært et skip av betydelig størrelse. Verken naglene eller tre-

virket viste spor av ild, men spredningen av funnene virket planløst 

innblandet i jorden og vanskelig å forklare (Shetelig 1905: 38). Det 

kan være at denne uordenen skyldes at Grav I og Grav IV ble anlagt 

etter Grav V og dermed har forstyrret denne båt/skipsgraven, som 

Shetelig antar er en mannsgrav (Shetelig 1905: 51).

Figur 4.13. Plan av Grav IV (etter 

Shetelig 1905: 33).
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Haug nr. 3, som var en lav langhaug som strekker seg i vest-

øst retning, ble ikke undersøkt. Tidligere hadde det blitt funnet en 

rekke båtnagler, men ikke andre funn (Shetelig 1905: 40). 

Haug nr. 4 (B5764) var sterkt skadet. I 1847 ble store deler 

gravd bort i forbindelse med en vei, og det fremkom både en kjele, 

sverd og spydspiss, og det har således vært en mannsgrav som She-

telig tolker som sekundær. Ved utgraving i en annen del av haugen 

fant Shetelig et kullag som hadde utstrekning 1,80-1,30 m. Ved 

kantene var det meget tynt og i midten hadde det en tykkelse på 

ca. 6 cm. I hele kullaget fantes det omtrent 350 klinknagler hvor 

Figur 4.14. Plan av kvinnegraven 

i haug nr. 4 (etter Shetelig 1905: 

42).
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størsteparten var mellom 2,5-3,5 cm lange (fig 4.14). Den døde 

kvinnen har vært brent i en liten båt, men ikke på stedet fordi kul-

laget er for lite i utstrekning og for tynt. Det ble funnet en bronses-

penne og selv om stekepannen i graven var omhyggelig oppstøttet 

med små stein, så var den tom og alle beinene lå spredt i kullaget. 

Som kvinnegraven Grav IV i haug nr. 2 var også de brente beinres-

tene etter denne kvinnen spredt over hele graven (Shetelig 1905: 

41).

Haug nr. 5 var en haug som lå ca. 50 meter nord for Runde-

hogjen. Den ble fjernet omkring 1875, men det er tatt vare på to 

sverd, to økser og et spyd. Dette indikerer at det kan ha vært to 

mannsgraver i haugen. Denne haugen ble utplanert i forbindelse 

med veibygging og opplysninger om gravanlegget mangler (Mag-

nus 1967: 60). 

Datering av Myklebostadkomplekset

Som tidligere nevnt har få forskere analysert og tolket funnene på 

Myklebostad, og bortsett fra Sheteligs dateringer av gravene er det 

kun Bente Magnus som har gjort en kronologisk, typologisk og 

kulturhistorisk analyse av funnene, og jeg skal her gjengi de ulike 

dateringene som varierer noe (tab 4.2 og tab 4.3).

Haug nr. 1 er satt for seg selv og øverst i dette skjemaet selv 

om den ikke er den eldste av alle gravleggingene. Dette er gjort 

Haug 1 Brent skipsbegravelse, mann

Haug 2 Grav I En brent båtbegravelse på stedet, mann

Grav II En skjelettgrav med kiste, nedskåret i auren, mann

Grav II En skjelettgav nedskåret i auren, kvinne

Grav III Et brannflak med påler/konstruksjon, mann

Grav IV Kremasjon, kvinne, få klinknagler, brent båtbegravelse?

Grav V Ubrent båtbegravelse av betydelig størrelse, mann?

Haug 3 Ikke undersøkt. En rekke funn av klinknagler, skip/båt

Haug 4 En brent båtbegravelse, kvinne. En skjelettbegravelse, mann

Haug 5 To graver? Menn

Tabell 4.1. Oppsummering av 

haugene med graver (etter Shetelig 

1905).
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for å synliggjøre den interne kronologien i haug nr. 2 og fordi den 

absolutte dateringen av haug nr. 1 varierer og kan ikke fastslås med 

sikkerhet, noe som vil bli diskutert nedenfor.

Haug nr. 2 har fem graver og seks begravelser (tab 4.2). Shetelig 

daterer Grav II til det 8. århundre, selv om det er enkelte elementer 

ved gravkonteksten som peker mot sen folkevandringstid. Tilsva-

rende er det med Grav III som har visse trekk som synes eldre, men 

utførelsen av kremasjonsritualene gjør at Shetelig daterer graven 

senere enn Grav II og til det 8. århundre (Shetelig 1905: 39-40, 

51). Grav IV kan neppe være eldre enn slutten av det 9. århundret, 

kanskje snarere yngre (Shetelig 1905: 40). Kvinnegraven i haug nr. 

4 er yngre enn kvinnegraven i haug nr. 2, og av det må det følge at 

hele haug nr. 4 er yngre enn haug nr. 2, og at mannsgraven som ble 

påtruffet i ytterkanten av haug nr. 4 er den yngste av alle gravene i 

haugene nr. 2 og 4 (Shetelig 1905: 40-41, 47), og bør derfor dateres 

til det tiende århundre. 

Hvorvidt haug nr. 1 eller haug nr. 4 er den eldste av de to, kan 

diskuteres, men mest sannsynlig er haug nr. 1 den eldste siden haug 

nr. 4 fremviser en rekke yngre trekk og den sekundære mannsgraven 

er fordentlig ”den yngste af alle de graver, vi hidtil har havt at gjøre 

med” (Shetelig 1905: 47). Mannsgraven i haug nr. 4 ble funnet i 

den søndre kanten, og ut fra lokaliseringen anslår Shetelig den til å 

være den aller yngste av gravene på Myklebostad (Shetelig 1905).

Haug 1 R727 Mann

Haug 2 Grav II Mann 8. århundre, kanskje eldre Shetelig 1905: 39-40, 51

Grav II Kvinne 8. århundre, kanskje eldre Shetelig 1905: 39-40, 51

Grav III Mann 8. århundre Shetelig 1905: 39, VGJ 1912: 107

Grav V Mann? Shetelig 1905: 39

Grav I Mann Slutten 9. århundre, kanskje yngre Shetelig 1905: 39-40

Grav IV Kvinne Slutten 9. århundre, kanskje yngre Shetelig 1905: 39-40

Haug 3

Haug 4 Kvinne 10. århundre Shetelig 1905: 47, 52-53

Mann 10. århundre Shetelig 1905: 47, 52-53

Haug 5

Tabell 4.2. Relativ og absolutt 

datering av gravene (etter Shetelig 

1905).
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Figur 4.15. Oversikt og plantegning av gravene i haug nr. 2 (etter Shetelig 1905).
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Bente Magnus har datert enkelte av gravene noe annerledes 

enn Shetelig både relativt og absolutt. Denne oppsummeringen har 

tatt utgangspunkt i nummereringen av haugene samt den interne 

kronologien innad i haugene, men haugene er ikke relativt datert i 

forhold til hverandre (Magnus 1967: 67), og tabellen trenger noen 

kommentarer.

I magistergraden fra 1967 daterer Magnus haug nr. 1 og grav-

konteksten hvor urnen ble funnet til det 9. århundre (Magnus 

1967: 49, 67). Senere daterer hun gravleggingen til midten på 900-

tallet og kanskje under Håkon Adalsteinsfostres regjeringstid (ca. 

935-960 e.Kr.), og argumenterer for at graven er blant de yngste av 

de mange rike gravene på Myklebust (Magnus 1978: 218). I artik-

kelen Småkonger og politiske sentra i Fjordane i tidlig vikingtid setter 

hun haug nr. 1 inn i rikssamlingsstriden hvor den tradisjonelle date-

ringen blir satt til ca. 872 med utgangspunkt i slaget ved Hafrsfjord 

(Magnus 1992), som i senere tid er forskjøvet noe opp i tid (Krag 

1995: 86), og jeg skal komme nærme inn på denne dateringen og 

implikasjonene av en slik kontekstualisering.

I tabellen 4.3, som er hentet fra Magnus (1967: 67), står den 

mannlige skjelettbegravelsen i haug nr. 4 foran den brente, kvinne-

lige båtbegravelsen, men ut fra analysen er Magnus enig med Shete-

lig at primærgraven er den kvinnelige kremasjonsgraven og følgelig 

den eldste (Magnus 1967).

Bente Magnus har omdefinert nummerrekkefølgen på flere av 

gravene i haug nr. 2 i forhold til Sheteligs artikkel i Bergens Museums 

Aarbog 1905 No. 7 som har tittelen Gravene ved Myklebostad paa 

Nordfjordeid (Shetelig 1905), og hun har markert endringene på 

Sheteligs plantegning av gravene fra 1905 (Magnus 1967: 63). Jeg 

har fulgt Sheteligs originale klassifikasjon, men korrelerer den med 

Magnus’ nummerering, og skal redegjøre for de ulike dateringene. 

Grunnen til omdefineringen av nummereringen er at Magnus har 

ønsket at klassifiseringen av gravene skal avspeile den relative da-

teringen fra eldst til yngst. Grav II hos Shetelig er klassifisert som 

Grav I og Grav II. I motsetning til Shetelig argumenterer Magnus 

ut fra stratigrafiske forhold at kvinnegraven er den eldste og at 

denne graven delvis ble forstyrret ved anleggelsen av mannsgraven 
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(Magnus 1967: 63-65). Dette kan være sannsynlig, men det er 

fremdeles usikkerhetsmomenter knyttet til relasjonen mellom disse 

to gravene. 

Magnus fremsetter en interessant tolkning av haug nr. 2 som et 

helhetlig funnkompleks. Når man ser på de forskjellige gravene er 

de alle anlagt i kanten av haugen, mens haugens midtparti er tomt. 

Det kan skyldes at det opprinnelig har vært flere små hauger på 

terrassekanten som ble slått sammen til en monumental haug ved 

midten av det 10. århundret da den yngste graven i anlegget, Grav 

V, kom til (Magnus 1967: 66). En eventuell slik rituell mobilisering 

må sees i sammenheng med haug nr. 1. 

Funnkontekst, paralleller og tolkning

I løpet av et par hundre år skjer det store rituelle manifestasjoner på 

Myklebostad som må sees i lys av samtidige politiske og økonomis-

ke prosesser. Det er ut fra et slikt premiss at Bente Magnus (1992) 

i artikkelen Småkonger og politiske sentra i Fjordane i tidlig vikingtid 

tolker Myklbostadmannen i haug nr. 1 som en av de tapende parter 

i rikssamlingsstriden. Graven vitner om stor rikdom og avdøde har 

utvilsomt hatt stor politisk betydning og vært en småkonge eller 

høvding med maktbase i Eid i Nordfjord. Med støtte i Snorres me-

get omdiskuterte saga som historisk kilde hevder Magnus at skips-

Haug 1 Brent skipsbegravelse Mann 9. århundre

Haug 2 Grav I (Shetelig 1905: Grav II) Kvinne 8. århundre

Grav II (Shetelig 1905: Grav II) Mann 8. århundre

Grav III (Shetelig 1905: Grav III) Mann 8. århundre

Grav IV (Shetelig 1905: Grav IV) Kvinne 9. århundre

Grav V (Shetelig 1905: Grav I) Mann* 10. århundre

Grav VI (Shetelig 1905: Grav V) Mann? Yngre jernalder

Haug 3

Haug 4 Mann 10. århundre

Kvinne 10. århundre

Haug 5

Tabell 4.3. Relativ og absolutt 

datering av gravene (etter Magnus 

1967:62-67). * I oppsummeringen 

av alle haugene og deres innhold på 

side 67 står det at dette er en kvin-

negrav, men det må være en skrive-

feil fordi i gjennomgangen av denne 

graven, som er Grav 1 hos Shetelig, 

skriver Magnus at den gravlagte var 

en mann, og graven dateres til 10. 

århundre (Magnus 1967: 62).
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graven på Myklebostad kan være reist over enten kong Audbjørn 

eller broren Vemund (Magnus 1992: 73). Dette er en spennende 

tolkning og det er lov å prøve og relatere tekst til kontekst, men 

en slik tolkning er problematisk og medfører visse implikasjoner 

hvis man skal følge Snorre, som skriver i Soga om Harald Hårfagre 

(Snorre 1993 1, 54-46): 

Våren etter budde kong Harald til ein stor hær frå Trond-

heimen, og sa at han ville stemne til Sunnmøre med denne 

hæren. Solve Klove hadde om vinteren lege ute på hærskip 

og herja på Nordmøre og drepa mange av mennene til 

kong Harald der […] Stundom om vinteren hadde han 

vore på Sunnmøre hos kong Arnvid, frenden sin. Da dei 

spurde at kong Harald kom, samla dei ein hær og vart 

mangmente, for mange syntest dei hadde noko å hemne 

på kong Harald.

 Solve Klove for sør i Fjordane til Audbjørn, som styrte 

der, og bad om hjelp, bad at han skulle komme med hæren 

sin og hjelpe han og kong Arnvid […] Solve tala for han 

så at Audbjørn lova å fare. Han drog i hop ein hær og for 

nordetter til kong Arnvid, og da hadde dei ein ovende stor 

hær […]

 Dei spurde da at kong Harald var kommen nordafrå, 

og dei møttest innenfor Solskjel. Den tid var det skikk når 

dei slost til skips at dei batt skipa i hop og slost framme 

ved stamnane. Så gjorde de no òg. Dette slaget var stygge-

leg kvast, og det fall mykje folk på begge sider […] Kong 

Harald gjekk opp på skipet, og da gav mennene til kong 

Arnvid seg på flukt; men han sjølv fall på skipet sitt. Der 

fall kong Audbjørn med […]

 Etter dette la kong Harald under seg Sunnmøre. Ve-

mund, bror til kong Audbjørn, sleppte ikkje frå seg Fir-

dafylke. Dette var seint på hausten, og kong Harald og 

mennene hans vart samde om at han ikkje skulle fare sør 

om Stad seinhaustes […] Same vinteren for Ragnvald jarl 

den indre vegen om Eid og så sør i Fjordane. Han hadde 
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fått spurlag på kong Vemund, og kom om natta til ein stad 

som heiter Naustdal; der var kong Vemund i gjestebod. 

Ragnvald jarl kringsette huset og brende kongen inne med 

nitti mann […] Ragnvald jarl tok dei skipa som kong Ve-

mund hadde ått, og all den lausøyren som han fekk fatt i.

Problemet med Snorres beskrivelse er hvorvidt dette er en sann 

beskrivelse eller på hvilket nivå en slik fortelling kan representere 

kulturhistoriske realiteter. Kongene Audbjørn og Vemund kan ha 

eksistert og regjert med utgangspunkt fra Eid, men historiene om 

hvordan de ble drept trenger ikke å være sanne. Eid var et maktsen-

ter og kanskje et småkongedømme, og har mest sannsynligvis kje-

mpet mot Harald Hårfagre selv om det dermed ikke er sagt at det 

nødvendigvis var Myklebostadmannen. Det kan eventuelt ha vært 

andre av de som er gravlagt i haugene på Myklebostad.

Hvis vi bruker Snorres beskrivelser, og hvis Myklebostadman-

nen enten er kong Audbjørn eller Vemund, så gir det muligheter for 

å tolke gravfunnet og å teste om Snorres beskrivelser kan stemme. 

Det er mest sannsynlig ikke kong Vemund som er begravd i haug 

nr. 1. Ifølge Snorre ble han brent inne med nitti mann på et gjes-

tebud i Naustdal. Selv om kongens fysiske kropp ble brent, så er 

det ingen kremasjon. I urnen R 727 var det hele 1712 gram med 

brent beinmaterial fra et enkelt individ. Det indikerer at avdøde 

ble kremert separat og under kontrollerte former fordi ellers ville 

det vankelig la seg gjøre å samle inn kun beinmaterial fra ett enkelt 

individ. Brenningen var ujevn – moderat til svak brenning (Holck 

1983) – som teoretisk sett kan være et resultat av å ha brent inne, 

men jeg har ingen empirisk kunnskap om hvordan det fysiske ma-

terialet vil se ut etter en slik mordbrann. Kong Vemund hadde nitti 

mann, men i følge sagaen tok Ragnvald jarl alle skipene hans og 

det blir da vanskelig å forklare hvordan og hvorfor haug nr. 1 er en 

skipsbegravelse. 

Hvis det er kong Audbjørn, så kan man tenke seg et annet sce-

nario. I skulderleddet (?) var det en snittflate som kan indikere et 

hugg eller spor etter partering post mortem (Holck 1983), og det 

kan forklares ut fra at kong Audbjørn ble drept av Haralds menn. 
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Hvis kremasjon var en ærerik begravelsesform for krigere eller le-

dere som dør i krig, så kan det også forklare hvorfor haug nr. 1 er 

en brent skipsbegravelse. Ut fra Snorres sparsomme beskrivelse kan 

man ikke avgjøre hvor avdøde ble kremert. Andre beskrivelser av 

lignende slag indikerer at kremasjonen fant sted på stedet eller i 

nærheten av der hvor slaget sto, men man kan også tenke seg at de 

beseirede dro tilbake til Eid og utførte begravelsesritualet. Hvorvidt 

Snorres beskrivelse er riktig, er vanskelig å avgjøre, men for den 

videre analysen kan det være verdt å minnes Loranges syn på denne 

graven (Lorange 1875: 153): 

Hovedinteressen ved et saadant stort Fund ligger nemlig 

ikke i de enkelte Oldsager, ei heller i Oldsagernes Mængde 

men især i de i det samlede Fund fremtrædende Gravskik-

ke, der lader os forfølge og gjenfinde de Tanker og Hensyn, 

som har været bestemmende for den anvendte Begravelses-

maade, og hvori vi ikke alene kan se en Afspeiling af de i 

Vikingetiden herskende Forestillinger om Død og Heden-

fart, men ogsaa et Billede af den Tids Liv, Livsanskuelse og 

hele religiøse Opfatning.

Sverdene i haug nr. 1 var intensjonelt ødelagt, og det kjenneteg-

ner kremasjonsgravene. Intensjonelt ødelagte våpen er kun i kre-

masjonsgraver for menn, og ”denne skikk har som bekjendt stadig 

gjort sig gjældende ved brandgraver, men aldrig ved graver, hvor li-

get er jordet ubrændt” (Shetelig 1905: 32). Intensjonell ødeleggelse 

ser ikke ut til kun å ha vært et fenomen reservert for menn for bron-

sekjelen i Grav IV var delvis inntrykt og jernkjelen var fullstendig 

knust. Stekepannen var også defekt (Shetelig 1905: 34-35). Videre 

har begge kjønn fått skips/båtbegravelse, og de finnes både brent og 

ubrent. Disse faktorene kompliserer en tolkning av haug nr. 1. For 

det første så har det i hele yngre jernalder vært en kombinasjon av 

brente og ubrente graver på Myklebostad. For det andre har både 

kvinner og menn fått både brente og ubrente begravelser. Helheten 

av disse fakta må derfor utgjøre empirien hvis man skal forstå de 

enkelte delene som for eksempel urnen Rygh 727.
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Måten vedkommende har dødd på kan være en årsak til valg av 

kremasjon, og som nevnt tidligere kan det synes som kremasjon var 

forbeholdt den ærerike døden som ideal i eldre jernalder selv om 

ikke alle kremasjonsbegravelser kan forklares ut fra et slikt perspek-

tiv. Som nevnt er det usikkerhet knyttet til hvorvidt skipet i haug 

nr. 1 ble brent på stedet hvor gravhaugen ble oppført. I tolkningen 

av båtkremasjonen i haug 2 på Myklebostad som har blitt kremert 

på stedet hvor haugen senere ble oppført (Sheteligs Grav I (Shetelig 

1906: 16), som han daterer til slutten av det 9. århundret, kanskje 

yngre, Magnus’ Grav V som hun daterer til det 10. århundret), så 

sammenliknet Shetelig dette funnet med den eldste skipsgraven i 

Gamle Uppsala. 

I en gravhaug som målte 48 meter i diameter og datert til det 

6. århundret var det brent et skip på stedet hvor det var brente bein 

både i kullaget og i en urne (Shetelig 1906: 9). Dette ser Shetelig i 

lys av den opprinnelige Odinkulten i Gamle Uppsala fordi, bortsett 

fra denne graven, er det bare kremasjonsgraven fra Myklebostad 

(B5730) som fremviser en kremert båt/skip på det stedet hvor hau-

gen siden er anlagt (Shetelig 1906: 16). 

Til tross for at tolkningen er basert på et tynt empirisk grunn-

lag, så er det som en sparsom tråd i et videre resonnement verdt å 

holde på denne tolkningen for øyeblikket. Hvis avdøde i haug nr. 

1 er kong Audbjørn og anlagt ca. 870 eller litt senere, så kan disse 

to dødsfallene sammenfalle i tid. Uansett så skjer det en rituell mo-

bilisering og manifestering på slutten av 800-tallet og første halvdel 

av 900-tallet hvor religion og kremasjon er sentrale elementer i en 

politisk og ideologisk brytningstid. Fem store hauger oppføres i lø-

pet av noen få hundre år, og uavhengig av hvem de avdøde var, så 

var dette maktdemonstrasjoner. 

Bente Magnus har også antydet at Myklebostadmannen i haug 

nr. 1 kan ha vært gravlagt så sent som midt på 900-tallet, og graven 

er i så fall en av de yngste hvis ikke den yngste av de mange rike gra-

vene på Myklebust. Den kan ha vært oppført under Håkon Adalste-

infostres regjeringstid, men virker upåvirket av kristningsprosessen 

i landet (Magnus 1978: 218). Med utgangspunkt i rikssamlings-

striden som nå blir datert noe senere enn 872 på den ene siden og 
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Håkon den Gode på den andre siden, så vil Myklebostadgraven 

dateres til et sted mellom 880-890 og 950-960. En innsnevring av 

dette dateringsrommet vil selvfølgelig være ønskelig og en 14C-ana-

lyse av beinmaterialet kan forhåpentligvis i fremtiden gi et noe mer 

presist svar hva dateringen angår. Hvis vi holder begge dateringsyt-

terpunktene åpne, så blir urnen R 727 enda mer interessant.

Den eneste gjenstanden som er tolket å ha et kristent opphav 

og symbolverdi er mest sannsynlig urnen; et hengekar tolket som 

et kristent vievannsfat eller liturgisk fat brukt i katolske messer i 

Irland (Liestøl 1953). Med mindre man ser urnen som et rent til-

feldig plyndringsprodukt av økonomiske grunner i irske kirker eller 

klostre, så kan man tilskrive et bevisst meningsinnhold til urnen ut 

fra førkristne praksiser i Irland og keltiske forestillinger. Dette må 

forståes ut fra en helhetsvurdering av gravene på Myklebostad gene-

relt og haug nr. 1 spesielt, men også bronsekaret i Grav IV fra haug 

nr. 2 kommer fra andre siden av Nordsjøen. Som tidligere nevnt har 

urnen R 727 sine nærmeste paralleller til andre kar som dateres til 

midten av det 7. århundret. Når dette karet kom til Myklebostad, 

er vanskelig å si med sikkerhet, og det kan ha kommet til bygden i 

løpet av en periode på over to hundre år. En sen datering kan nok 

være mest sannsynlig, og selv om det har vært et verdifullt objekt i 

sin samtid, så kan ikke økonomiske grunner forklare hvorfor det ble 

brukt som en urne i en strengt, religiøst definert kontekst.

Til tross for at urnen er tolket å ha et kristent utgangspunkt, så 

kan man også tenke seg at den faktisk ikke er det eller har vært det. 

Den figurative stilen på personene (fig 4.4, 4.6) har flest likheter 

med Osebergbøtten, som ikke kan kategoriseres som et kristent 

objekt. Hvis urnen ikke har noe med kristendommen å gjøre, så 

kan man også tenke seg at Myklebostadmannen har dødd et sted 

på De britiske øyene hvorpå han er blitt kremert og fraktet hjem til 

Eid for siden at store, monumentale ritualer har blitt utført. Urnen 

kan da være et opphavelig keltisk produkt hvor det var tilskrevet et 

eksplisitt før-kristent meningsinnhold. Dette må sees i lys av hele 

Myklebostadkomplekset. 

Det kan synes som kremasjonsgraven i haug nr. 1 spesielt og 

Myklebostadkomplekset generelt, er et uttrykk for et forsøk på å 
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revitalisere og gjenskape en tidligere tradisjon som en motsetning 

til de nye og rådende, kristne impulsene. Hvorfor den eldste av alle 

gravene – Grav II i haug nr. 2 – er ubrent, skal være usagt, men i 

løpet av vikingtiden kan det synes som kremerte skips- og båtgraver 

er en viktig del av identiteten eller tradisjonen i bygda som et makt-

politisk redskap utad i en konfliktfylt brytningstid.

Å skape en tradisjon innbefatter to komponenter eller praksi-

ser: 1) nye praksiser får legitimitet fra tidligere tradisjoner ved at de 

blir sett på som en direkte kontinuitet, eller 2) nye praksiser blir sett 

på og eksplisitt erfart som en gjenskapelse av en tapt tradisjon. En 

gjenskapt tradisjon trenger ikke å ha en direkte tilknytning til for-

tiden i seg selv, men det viktige er at de rituelle utøverne oppfatter 

det slik selv (Gombrich & Obeyesekere 1988: 241). Tradisjon er 

nært knyttet opp til sannhet. Sannhet i tradisjonelle samfunn – eller 

tilgangen til sannheten eller muligheten for å ytre sanne utsagn – er 

ofte reservert for personer eller spesialister i visse sosiale posisjoner. 

Kun visse personer har den egenskapen at de kan forvalte sannhe-

ten innen definerte domener av det som oppfattes som virkelighet 

(Boyer 1990: 94). 

I en brytningstid kan det se ut som kremasjonsbegravelsen i 

haug nr. 1 var et bevisst uttrykk for å gjenskape en tidligere tradis-

jon hvor eldre elementer ble tatt i bruk: 

1) Kremasjon. Selv om kremasjon var vanlig i vikingtiden, 

så vitner størrelsen på skipet og omfanget av ritualene om 

en enorm maktdemonstrasjon og manifestering av et spesi-

fikt religiøst, ideologisk og politisk idéinnhold.

2) Intensjonell ødeleggelse av våpen. Transformatøren har 

vært en sentral rituell spesialist og kan ha regissert hele 

ritualet ut fra tradisjonsbundete forestillinger. 

3) Urnen. Bruk av urne i kremasjonsgravene er ikke et ty-

pisk vikingtidstrekk. Det kan henspille på folkevandrings-

tidens skikk med bruk av urne.

4) Irske kjeler. Tidlig kristne liturgiske fat har hatt sym-

bolske paralleller til enda eldre keltisk bruk av hodeskaller 

til ulike rituelle formål. Denne dobble symbolismen kan 
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ha vært intensjonell når nettopp dette karet – som er uten 

sidestykke i Norden – ble valgt som urne.

5) Irsk og keltisk hedendom. Hesteoffer og ritualer hvor 

hester var en del av kongelige instiftelsesritualer har hatt en 

lang tradisjon i Irland. Deler av tidligere tiders religion og 

hedendom sto sterkt i Irland, og som en lokal konge som 

kjempet for sin rett til å herske kan etablerte initierings-

ritualer og tradisjoner ha vært viktige i en slik maktkamp 

som rikssamlingen var.

6) Blot og konsumpsjon av hest. Uavhengig av et keltisk inn-

hold, så sto blotet med fokus av konsumpsjon av hest sterkt 

i den tradisjonelle kulten. Håkon den Gode som kristen ble 

tvunget av bøndene i Trøndelagen til å spise hestekjøtt mot 

sin vilje for å unngå opprør. Kongen pakket kjøttet inn i et 

linklede og gapte over (Snorre 1993: 90-91). De hedenske 

forestillingene knyttet til blot og hest var fundamentale og 

et maktpolitisk middel i den religiøse brytningstiden og 

rikssamlingsstriden.

Disse elementene kan være deler av grunnene til at Myklebostad-

graven har det særegne materielle uttrykket som den har i forhold til 

for eksempel Oseberg, Gokstad, Tune, Borre, Storhaug og Grøn-

haug. Det er mange trekk som vitner om en revitalisering av gamle 

elementer i en brytningstid hvor kristendommen slår igjennom. 

Kremasjonspraksisen i seg selv er et slikt trekk, de monumentale 

dimensjonene et annet. Den rituelle ødeleggelsen av våpnene kan 

også indikere at smedens rolle er søkt revitalisert, og det store antal-

let av skjold som er nedlagt viser hvilken massiv symbolsk handling 

dette ritualet har hatt: Det har vært en av vikingtidens største og 

viktigste begravelser. Relasjonen til stedet og tidligere praksis med 

brent båtbegravelse på stedet tolket i lys av Odinkulten i Gamle 

Uppsala styrker nettopp den massive mobiliseringen både sosialt, 

symbolsk, rituelt og religiøst. 

Bruken av et antatt kristent fat som urne i en periode hvor ur-

ner sjelden blir brukt kan tyde på at kjelen har blitt tilskrevet et be-

visst betydningsinnhold av de som brukte den. Foruten et eventuelt 
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førkristent og keltisk meningsinnhold som synes plausibelt, vil også 

den hedenske bruken av nettopp et slikt kar som urne være med på 

å forsterke det maktpolitiske og religiøse argumentet i kremasjons-

ritualet. Kampen om symbolene og meningsinnholdet gjennom 

praktisk bruk er manifestert ved at karet ikke lenger er kristent, men 

brukt som urne i en hedensk kremasjonsbegravelse. Hvis Shetelig 

har rett i tolkningen hvor han drar en parallell mellom kremasjons-

båtgraven på Myklebostad, som ble brent på stedet i haug nr. 2 og 

Odinkulten i Gamle Uppsala (Shetelig 1906), så kan det støtte en 

tolkning om at tidligere tiders idéinnhold er søkt revitalisert i en 

maktpolitisk kamp hvor døden var en viktig arena. 

Uavhengig av om man støtter denne tokningen eller ikke, så tror 

jeg man med fordel kan tilskrive aktørene rasjonelle valg og bevisste 

forståelser for hvorfor denne urnen skulle brukes i kremasjonsbe-

gravelsen. Urnen har blitt fremskaffet i forkant av småkongens død 

– kanskje av ham selv – og det faktum at gjenstanden har blitt tatt 

vare på fremfor smeltet om, byttet eller solgt, indikerer at det var en 

bevisst handling og at det lå et eksplisitt meningsinnhold bak valget 

av nettopp dette karet som urne. Hvor den avdøde har blitt drept 

og kremert, er et annet spørsmål. En avklaring av dette spørsmålet 

vil i fremtiden kunne gi nye svar omkring et av Nordens mest mer-

kverdige funn: urnen Rygh 727. Ut fra den foregående diskusjonen 

om mellomfasen i tid og rom i en kremasjon kan man, som nevnt, 

heller ikke uteukke at Myklebostadmannen ble drept i Irland eller 

på De britiske øyer og fraktet tilbake til Myklebostad og gravlagt.

 

Oppsummering

Døden er et problem for de levende (Elias 1985: 3). Døden er en 

gradvis prosess og transformasjon. De etterlevendes holdninger til 

døden muliggjør et inntak til å forstå menneskenes oppfattelse av seg 

selv og sin verden (Metcalfe & Huntington 1993). Ulike gravskik-

ker uttrykker hva som kulturelt sett er ansett som det viktigste for å 

gjenskape og reprodusere den sosiale orden og hierarkier (Block & 

Parry 1987: 7). Utførelsen av gravritualer har dermed en dualistisk 
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funksjon som på den ene siden muliggjør overgangen fra et individs 

liv til død, og på den andre siden er gravritualer fremtidsrettet ved å 

gjenskape den ideelle samfunnsstrukturen (Barrett 1994: 50-51). 

Forholdet mellom bruk av urne i kremasjonsgraver og brann-

flak må ha blitt tilskrevet sentral betydning i sin samtid. Døden som 

prosess fokuserer på menneskets handling over tid, og mellomfasen 

i tid og rom og fraværet eller nærværet av spesialister er fundamen-

tale faktorer i utføringen av døderitualet. Bruk av kjeler og urner 

kan ha hatt en identitetsskapende funksjon enten for den avdøde 

hvor forestillinger om kropp har blitt gjenskapt eller hos de etterle-

vende som har rekonstruert seg selv og sitt samfunn.

Hvis vi ser alle gravene på Myklebostad i sammenheng, så 

er det ett aspekt som er markant i forhold til eldre jernalders be-

gravelsesritualer: Variasjonen. Haug nr. 2 er ekstra spesiell i dette 

perspektivet fordi den fremviser seks begravelser hvor ingen er like. 

Dette kan styrke den generelle tolkningen om at transformatøren 

som profesjonell krematør ikke har hatt en tilsvarende institusjona-

lisert posisjon i ritualene som han hadde i eldre jernalder. Ritualene 

kan ha vært utført på et familenivå eventuelt av transformatøren 

selv, men hvis det siste er tilfellet så kan variasjonen indikere at 

den tidligere, erfaringsbaserte kunnskapen som var standardisert, 

ikke lenger tilhørte transformatørens rituelle erfaringer. Transfor-

matøren kan likevel ha utført ritualene, men av ulike grunner ikke 

utført de på en ensartet måte, uavhengig av om det skyldes endrete 

eskatologiske forestillinger som har foreskrevet nye ritualer eller at 

den praktiske kunnskapen til å utføre ritualene var glemt.

Hele Myklebostadkomplekset vitner om en massiv, rituell 

mobilisering av et religiøst idéinnhold som blir brukt politisk i 

en brytningstid hvor religionen er både et middel og rasjonale for 

handlinger som også har samfunnsmessige mål og konsekvenser. 

Eldre tiders praksiser synes å ha blitt aktualisert i et forsøk på å 

vinne den ideologiske krigen som rikssamlingen var, foruten at det 

også var fysiske slag mellom ulike vikinghøvdinger og småkonger. 

Transformatøren som ildens mester har vært sentral i denne pro-

sessen, og det retter søkelyset på forholdet mellom hedendom og 

kristendom.
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Innledning

Ordet heiðinn eller ”hedensk” er det ingen som har sikker forklaring 

på hva betyr, men det kan indikere ”hjemlig” og referere til det som 

var en hjemlig nedarvet religiøs tradisjon (Steinsland 1997: 14). 

”Hedensk” har i dag negative konnotasjoner, og selv om Harald 

Hårfagre ikke var kristen, blir han som nasjonal helt ikke fremstilt 

som en hedning, men som en ”ikke-kristen”; en forløper og i bunn 

og grunn en iniativtaker til den kristningsprosessen som kom til å 

skje (Fidjestøl 1991: 115). Skillet mellom hedendom og kristen-

dom har vært av viktigste betydning for å skille ut det ”norske” 

– de ordentlige vikingene – som siden har inngått i alle nasjonale 

konstruksjoner. Forholdet mellom hedendom og kristendom samt 

eventuell kultplasskontinuitet er sentrale spørsmål innen arkeolo-

gien som har blitt debattert i Norden i minst 150 år. Bare i de se-

neste årene har det vært en rekke store forskningsprosjekter knyttet 

til tematikken omkring hedendom og kristendom og litteraturen 

er særdeles omfattende (e.g. Lidén 1995, Rindal 1996, Näsström 

2001, Raudvere et al 2001, Jennbert et al 2002, Raudvere 2003, 

Andrén et al 2004, Berggren et al 2004, Sigursson & Myking 2004, 

Steinsland 2005).

Jeg vil i det følgende ikke gå detaljert inn i den lange fagtra-

disjonen som fins på dette området av to grunner. For det første så 

har debatten i stor grad konsentrert seg om overgangen mellom vi-

kingtid og middelalder, mens jeg vil vektlegge overgangen mellom 

eldre- og yngre jernalder. For det andre så tror jeg at perspektivet 

5.  HEDENDOM OG KRISTENDOM
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med transformatøren som ildens mester og rituell spesialist i jernal-

deren, som ikke tidligere har vært undersøkt, tilfører ny kunnskap 

og derfor jeg valgt å rendyrke dette perspektivet mest mulig. 

Det finnes to hovedlinjer i forskningen om førkristne ”prester” 

eller ”kultledere”: 1) Stormennene var de fremtredende aktørene i 

den offentlige kulten, og 2) det fantes et mer spesialisert presteskap. 

Det har likevel vært en generell enighet om at det ikke fantes et pro-

fesjonelt presteskap i Fornskandinavia. Olof Sundquist konkluderer 

etter en gjennomgang av det skriftlige materialet som omhandler 

yngre jernalder i Skandinavia at 1) det finnes ingen belegg for at 

kultlederen var innvidd i et ”prestelig” embete, 2) det handler ikke 

om en organisert og hierarkisk form av presteskap som utgjorde en 

egen samfunnsgruppe, 3) det er ingenting i tekstene som tyder på 

at de kultfunksjonærene som fantes var ”kulteksperter” eller at de 

hadde monopol på de kultiske handlingene, og 4) det synes ikke 

som kultlederen opptrådte med ytre kjennetegn eller pålagte tabuer 

(Sundquist 1998: 99). 

Gro Steinsland argumenterer for at det neppe var et eget ”pre-

steskap” i det førkristne samfunnet i betydning av religiøse spesia-

lister på heltid. Men kultspesialister fantes og de skriftlige kildene 

opererer med ulike titler, blant annet tulen, vivil, lytir, goden og 

gydjen. Gode og gydje forekommer først og fremst i islandske 

kontekster, men vivil (kanskje ”den som vier” og lytir er kanskje 

”offerprest”) hører hjemme på østnordiske områder. Tulen hadde 

sitt høysete ved Urds brønn og den plasseringen gir han en nærmest 

kosmisk posisjon, og tulen satt trolig inne med hele kulturens ritu-

elle og mytologisk kunnskap (Steinsland 2005: 280).

Hvorvidt det har vært et ”profesjonelt” presteskap i betydning-

en av heltidsspesialister som ikke utførte profane oppgaver i tillegg, 

som for eksempel å dyrke jorden, er vanskelig å avgjøre, og strengt 

tatt ikke relevant i dette tilfellet. Bygdeprester har ofte drevet med 

jordbruk på si uten at det har endret vedkommenes rolle som rituell 

spesialist. Det sentrale her er at det har vært rituelle spesialister med 

spesifikke oppgaver og funksjoner i verden og kosmos.

Et generelt trekk er at debatten i stor grad har tatt utgangspunkt 

i overgangen vikingtid-middelalder hvor fokuset blant annet har 
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vært på hvorvidt kristne kirker ble oppført på eldre hedenske kult-

plasser eller ikke. Jeg vil argumentere for at dette fokuset både med 

hensyn til problemstillinger og periodeavgrensing har låst debatten. 

Videre vil jeg fremheve at de viktigste forutsetningene for religions-

skiftet finner sted i overgangen mellom eldre og yngre jernalder. 

Bakgrunnen for en slik tilnærming er en teoretisk diskusjon av hva 

”religion” er, som ofte er fraværende eller tatt for gitt i studier av 

overgangen hedendom-kristendom. Skillet mellom en animistisk, 

polyteistisk og monoteistisk religion er ikke kun et spørsmål om 

hvilke typer riter eller kultus som ble praktisert, men inkluderer 

også ontologiske forhold om hvordan mennesket ser på seg selv som 

væren-i-verden og forholdet mellom kropp og sjel eller hva det vil si 

å være menneske, som igjen har betydning for hva ”døden” er. 

Jeg vil derfor ta utgangspunkt i premisser og forutsetninger for 

religionsskiftet som fant sted i overgangen folkevandringstid-mero-

vingertid, og en religionsteoretisk diskusjon om forskjeller mellom 

animistiske, polyteistiske og monoteistiske religioner. Deretter vil 

jeg belyse denne problematikken med arkeologisk materiale med 

fokus på dyreornamentikk og overgangen mellom eldre og yngre 

jernalder, og etnografiske analogier som kan belyse hvordan pro-

duksjonen av myter og materialitet forutsetter guddommelig in-

teraksjon og magisk kunnskap og ritualer. Til sist vil jeg syntetisere 

forholdet mellom hedendom og kristendom med fokus på død, for-

ståelse av hva kropp og sjel er, samt mytenes karakter og funksjon i 

religion og ritualer belyst gjennom Odin og Volund.

Forutsetninger for religionsskiftet

Charlotte Fabech (1991) har argumentert for at det skjer en priva-

tisering og institusjonalisering av kulten i løpet av folkevandringsti-

den og at det store kontinuitetsbruddet skjer i folkevandringstiden. 

Dette er et perspektiv som inntil nylig ikke har blitt utdypet og 

forsket på, og videre er det viktig å fremheve at germanerne ikke 

delte den greske oppfatningen av en klar deling mellom kropp og 

sjel. Utgangspunktet har vært at de eskatologiske forestillingenes 
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grunnstruktur har vært relativ lik i det sydskandinaviske området, 

selv om det har vært kulturell og rituell variasjon (Kaliff 1997: 7).

Gry Wiker ser endringene som skjer i Norden i lys av den grad-

vise kristningen i Europa ved at det påvirket nordboernes idealer og 

forestillingsverden. Hun argumenterer for at de store religionens 

fremvekst medførte diskusjon om det guddommeliges beskaffen-

het og relasjonene mellom mennesker og gud(ene). I et europeisk 

perspektiv var:

...tidens intellektuelle debatt i stor grad sentrert omkring 

det guddommelige og menneskets enhet med og atskillelse 

fra dette…og menneskets forhold til det guddommelige 

og synet på tilblivelsen og væren gradvis endret karakter i 

løpet av jernalderen (Wiker 2004: 115). 

Merovingerkongen Klodvig konverterte til kristendommen etter 

seieren over alemannerne i 496 e.Kr. og kontinentale strømninger 

fikk egne uttrykk i skandinaviske samfunn. Wiker foreslår videre at 

i folkevandringstiden ble det guddommelige sett på som et iboende 

fenomen i den fysiske materien og at relasjonen til det guddomme-

lige var tett sammenvevd med naturen. Det er dette forholdet som 

endres med overgangen til merovingertid:

Dialogen med det guddommelige var i yngre jernalder an-

takelig i ferd med å bli betraktet som et mer direkte anlig-

gende mellom menneske og gud […] gudene var på vei til å 

innta en mer transcendent karakter (Wiker 2004: 116). 

Med utgangspunkt i dette premisset, så skjer de viktige religiøse og 

ideologiske endringene i den norrøne kulten ved overgangen folke-

vandringstiden-merovingertiden, som muliggjør kristningsproses-

sen på et senere tidspunkt fordi gudeverden og den kosmologiske 

verdensforståelsen sammenfaller og både hedendom og kristendom 

i yngre jernalder deler de samme ontologiske premissene for hva 

mennesker og guder er. Det sentrale er hvordan menneskene ser 

på seg selv og sin plass i kosmos, som per definisjon innbefatter 
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forholdet mellom mennesker og guder samt hva som skjer med den 

avdøde i et hinsidig liv styrt og definert av guddommer. Bruddet 

representerer da et skille mellom en animistisk religion og en trans-

cendental forståelse av det guddommelige. Dette får betydning for 

menneskets forståelse av seg selv og medfører en endring i den kos-

mologiske verdensforståelsen hvor den levende dødekulten som en 

del av samtiden blir erstattet med en mer klart avgrenset eskatologi 

hvor avdøde enten kom til Hel eller Valhall. 

Hvis disse antakelsene medfører riktighet, så er den norrøne 

kroppslige og kosmologiske verdensanskuelsen i yngre jernalder 

parallell og samkjørt med den kristne selv om det fremdeles er to 

ulike religioner med forskjellig trosinnhold og ritualer. Det store 

religiøse bruddet i ontologisk forstand skjer derfor i overgangen 

eldre og yngre jernalder og ikke vikingtid-middlealder. Selv om det 

trosmessig har vært store endringer i begge tilfellene og overgan-

gene, er det ontologiske skillet i menneskets selvforståelse viktig å 

identifisere og poengtere i overgangen folkevandringstiden-mero-

vingertiden. Denne endringen legger grunnen for at overgangen til 

kristendommen 500 år senere kunne gjennomføres først og fremst 

som en maktpolitisk kamp om enn med religiøse og ideologiske 

konfliktområder. I yngre jernalder delte norrøn religion og kristen-

dommen ”samme” ontologi.

Gitt de foregående premissene, så kan man videre utdype 

enkelte aspekter ved mesterkrematøren som mestersmeden. Den 

institusjonen som synes å ha blitt marginalisert i denne prosessen er 

krematørens rolle som religiøs spesialist, selv om han innehar fun-

damental betydning i en rekke ritualer i yngre jernalder. Den gjen-

nomgripende kultfunksjonen som kremasjonssmeden må ha hatt, 

passer inn i en animistisk religion og et kosmologisk verdensbilde 

hvor naturen er besjelet. 

Bruken av brente menneskebein i eldre jernalder til ulike for-

mål i forskjellige kontekster viser at ”relasjonene til det guddom-

melige som iboende fenomen var tett sammenvevd med naturen 

[og] manifesterte seg i magiske forestillinger og praksiser” (Wiker 

2004: 115). Kremasjon som praksis er et meget egnet medium gitt 

en animistisk verdensforståelse fordi avdødes bein blir inkorporert i 
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utallige sfærer i dette livet som del av dødekulten. Verden blir fysisk 

og materielt besjelet. 

En slik kosmo-religiøs verdensanskuelse sammenfaller med en 

gjennomgripende spesialistrolle som mesterkrematøren og mester-

smeden må ha hatt. Smeden blir i tradisjonelle samfunn forbundet 

med makt siden han lagde rituelle gjenstander som fungerte som 

bindeledd mellom denne og hinsidige verdener. Slike spesialister 

kunne kroppsliggjøre og personifisere kvaliteter i den hinsidige ver-

den (Hedeager 2004a: 164), og det som ofte kjennetegner smeden 

er nettopp hans overnaturlige krefter og magiske evner, som gjør 

vedkommende til en ambivalent person (Budd & Taylor 1995). 

Denne ambivalente karakteren hvor personen er bindeleddet 

mellom denne verden og de hinsidige eller åndelige verdenene kan 

nettopp være grunnen til sammensmeltningen av disse rituelle rol-

lene. Det hinsidige kan forståes på flere måter og kan representere 

klart avgrensete rom i en annen dimensjon som Valhall og Hel – el-

ler himmel og helvete i kristendommen. Det kan også være fysiske 

og definerte områder i denne tilværelsen som er besjelet på godt og 

vondt; hellige skoger, tabubelagte gravplasser, farlige fjell, magiske 

vann, etc. 

Det var ulike dødsriker og forestillingene om dem varierer. Et 

av disse dødsrikene var Helgafjell som var et ytterst hellig fjell. Dette 

var ættesamfunnets felleskap hvor de døde benket seg rundt ilden 

om kvelden, og praten og samholdet sto i fokus. Hel står i sterk kon-

trast til dette bildet, og er mest sannsynlig påvirket av kristendom-

mens helvete. Hels rike er atskilt fra de levendes verden ved ei bred 

elv hvor den avdøde må gå eller ri over den uhyggelige og fryktede 

Gjallarbroen, hvor man blir møtt av den blodige helhunden Garm. 

Til Hel kommer de som døde av sykdom og alderdom, men andre 

forestillinger av Hel er mer vennligsinnete. Da Balder ble tatt i mot 

i Hel var det dekket til med et stort gjestebud og forholdet mellom 

Balder og den underjordiske jotunkvinnen Hel omtales i erotiske 

overtoner. Valhall var Odins sal hvor krigerne som døde i kamp 

kom til. Det var et slags krigerlaug hvor de avdøde krigerne drev 

daglig kamptrening for å være rustet for å hjelpe gudene i den aller 

siste store krigen: Ragnarok (Steinsland 1997: 100-102). 
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Det fantes også et annet dødsrike for de som døde på slagmar-

ken, og det var Frøyas bolig Folkvang. Det finnes lite materiale som 

belyser dette dødsriket, men hvis man skal stole på det sparsomme 

skriftlige materialet som finnes, så skulle kjærlighetsgudinnen ha 

halvparten av alle de som falt i strid (Steinsland 1997: 100-102).

Døden nødvendiggjør at den avdøde blir en del av den hinsi-

dige eller åndelige verdenen, og transformatøren er den personen 

som har makt til å bringe den døde til en annen sfære. Kremasjon 

var dermed en del av et religiøst-ideologisk kompleks som var struk-

turert rundt mesterkrematøren som mestersmeden. De transforma-

tive aspektene inkorporerte hele tilværelsen og alle sfærer av liv og 

død. Dette kan spores i den materielle kulturen. Transformative 

aspekter har spesielt blitt fremhevet i dyreornamentikken som er 

smedens ypperste arbeider, og vil bli utdypet siden. 

Det er endringer i denne religiøst definerte transformatørrollen 

som synes å bli gjennomgripende ved overgangen til merovinger-

tid. Smeden marginaliseres og transformatøren blir først og fremst 

Odin. Ved å analysere religionen på religionens egne premisser kan 

man spore slike endringer. Anders Andrén har argumentert for at i 

norrøn religion bør studiet av ritualer som praksis være grunnleg-

gende fordi hedendommen ikke var en bekjennelsesreligion, men 

en religiøs tradisjon som var praksisbasert (Andrén 2004: 200). 

Fokuset på institusjonaliserte praksiser og spesialiserte prester som 

utfører definerte ritualer er derfor viktig. 

Et premiss for Olaf Olsen i kultplassdebatten og skillet mellom 

hedendom og kristendom var i følge han selv fraværet av et førkris-

tent, profesjonelt presteskap (Olsen 1966: 55). I vikingtiden var 

det et begrenset spesialisert presteskap med utgangspunkt i mes-

terkrematøren som mestersmeden fordi denne institusjonaliserte 

posisjonen var en eldre jernalders struktur. Fraværet av sentrale og 

dominerende kultledere i yngre jernalder og vikingtiden kan også 

dokumenteres i den tidligere refererte Volsetåtten hvor en husfrue 

på en vanlig gård var ansvarlig for kulten rundt hestefallosen (Stein-

sland & Vogt 1981). Hvor langt man skal tolke forholdet mellom 

spesialisert presteskap og familiebasert kult ut fra enkelte eksempler, 

skal derimot være usagt. Hvilke spesialistfunksjoner som eksisterte 
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sier i seg selv ikke noe om hvilken type religion som var praktisert, 

og en analyse av den materielle kulturen som resultat av rituell prak-

sis er derfor nødvendig for å avklare dette spørsmålet. 

En teoretisk diskusjon av ulike typer religioner vil danne 

grunnlag for den videre diskusjonen. Britt Solli har argumentert for 

at ”religion” strengt tatt ikke eksisterte i norrøne samfunn, men at 

alle ble født inn i en ”sed og skikk” som var konkret knyttet til kult 

og riter; ”Tro og bønner var ingenting uten handling og konkrete 

offer. Norrøn sed og skikk var tolerant når det gjaldt tro, men eks-

klusiv hva angikk kultiske handlinger” (Solli 2002: 36). Videre er 

det ikke mulig å skille mellom ”religion” og ”politikk” i førkristen 

tid i Skandinavia fordi det er moderne begreper som ikke fantes i 

sin samtid (Solli 2002: 208); det å inneha åndelig makt og kontakt 

med ulike spirituelle medier eller dimensjoner medførte også makt 

i andre sfærer. 

Tilsvarende kan man argumentere for enhet av politikk og re-

ligion i middelalderen hvor paven var Guds utstedte representant 

på jorden og den mektigste lederen i Europa, og i hinduismen er 

det nesten umulig å skille religion fra økonomi (Parry 1994), fordi 

man kan for eksempel prute på prisene prestene skal ha for å utføre 

sine tjenester uten at det får konsekvenser for ritualene som gjen-

nomføres (Oestigaard 2004c). Likevel, som analytisk tilnærming 

til deler av den totale virkeligheten kan man analysere religion, på 

gitte premisser, som en meningsbærende ramme for forståelse av de 

praksiser som har funnet sted. Faren ved ikke å bruke en generell og 

felles terminologi for forståelse og sammenlikning av fenomener er 

at alle samfunn blir så unike at man ikke kan forstå dem i det hele 

tatt.

Animistiske, polyteistiske og monoteistiske religioner

Å definere religion er ingen enkel sak fordi en enhetlig definisjon vil 

begrepsfeste et innhold og verdensanskuelser som ikke nødvendig-

vis er felles for alle troende. Max Webers The Sociology of Religion 

har blitt karakterisert som den viktigste boken i det 20. århundre 
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til en forståelse av forholdet mellom religion og samfunn (Parsons 

1964: lxvii). I boken starter Weber med ikke å definere religion. 

Å definere eller si hva ”religion” er, skriver Weber, er ikke mulig i 

begynnelsen av et slikt prosjekt, og en definisjon – hvis overhodet 

mulig – kan bare søkes mot slutten i studiet (Weber 1964: 1). Å til-

nærme seg religion er derfor en vanskelig oppgave. Som nevnt tid-

ligere har Geertz poengtert dobbeltheten i religioner som fenomen. 

Han sier at religion er en modell av ”virkeligheten” og en modell 

for ”virkeligheten” (Geertz 1973: 93). Religion kan dermed sees 

på som en superstruktur som rommer alle menneskelige aspekter. 

Dette er ikke en tilnærming hvor alt er ”religiøst”, men et utgang-

spunkt for å forstå hvordan religion er et strukturerende premiss i 

verden som griper inn i alle sfærer av menneskelig aktivitet (Insoll 

2004: 12-13). 

En innfallsvinkel til religion som fenomen er at religion gir 

spørsmål og svar på visse fundamentale problemkomplekser. Reli-

gion søker svar på tre sentrale spørsmål: 1) Hva skjer med oss etter 

døden? 2) Hvordan skal vi leve et moralsk liv? og 3) Hvordan og 

hvorfor var universet, livet og menneskene skapt? I fortiden og i 

tradisjonelle religioner var disse tre spørsmålene og svarene på dem 

uatskillelige og integrert i en og samme narrativ. Hva som skjer 

med menneskene etter døden, hvordan universet og menneskene 

ble skapt og hvordan man skal leve et moralsk liv, utgjør en rasjo-

nell helhet (Davies 1999). I kristen tankegang vil forestillingene 

om hvorvidt vi kommer til himmelen eller helvete være relatert til 

forestillingen om det syndige mennesket og dets overholdelse av de 

ti bud. 

I dag har det skjedd en fragmentering av de tre ulike spørsmål/

svar kompleksene innen religioner, og det er ingen nødvendig sam-

menheng mellom en persons forestillinger om et liv etter døden, 

den moralske kodeksen og skapelsen av universet. Et menneske 

kan tro på en himmel og et liv etter døden, leve som en humanist 

etter en Human-etisk kodeks og tro på The Big-Bang teorien om 

universets skapelse (Davies 1999). En slik fragmentering eller sam-

menstilling av ulike ikke-kommensurable ideer og forestillinger 

eksisterer ikke i tradisjonelle religioner. I studiet av fortidige sam-
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funn må man også anta at disse tre spørsmål/svar kompleksene var 

integrert i en helhet, og dermed er kultur, ritual og religion ulike 

sfærer av menneskets levemåte. De ulike sfærene utgjør aspekter av 

en enhet. For et religiøst menneske er ei religiøs handling rasjonell 

og praktisk, det pragmatiske og det funksjonelle er umulig å skille 

ut i forhold til det kosmologiske (Parry 1994: 70). 

Ifølge Geertz har antropologiske studier av religion en dobbel 

agenda. For det første så innebærer det en analyse av menings-

systemer i religiøse symboler, og for det andre er det en analyse 

av hvordan disse systemene relaterer seg til sosio-strukturelle og 

psykologiske prosesser (Geertz 1973: 125). I et arkeologisk per-

spektiv kan man tilføre et tredje perspektiv, nemlig hvordan disse 

meningssystemene er konstituert og definert gjennom aktiv bruk av 

materiell kultur. 

Et slikt perspektiv setter mennesket i fokus og retter søkelyset på 

hvordan mennesket forstår seg selv og sin plass i verden og kosmos. 

I denne sammenhengen skal jeg derfor fokusere på tre idealtyper av 

ulike forestillinger om forholdet mellom mennesker og guder.

Animisme. Sentralt i animisme er troen på at naturen og 

ting er besjelet av guder og åndsvesener, men begrepet er 

upresist (Eriksen 1993). I følge Tylor (1832-1917) er det 

sentrale i animismen troen på ånd og sjel som manifesterer 

seg i dyr, planter, trær og objekter. Dette utgangspunktet så 

Tylor som opphavet til mer kompliserte og definerte sjels-

forestillinger. Følgelig utviklet ideen om åndelige vesener 

med ansvar for naturårsaker og fenomener til polyteisme 

(Morris 1987: 100).

Polyteisme. Sentralt i polyteismen er troen på flere guder. 

Gudene kan ta del i naturen og ulike objekter, men som 

oftest har gudene en transcendental karakter og definert 

avgrensing som i hinduismen hvor spesifikke kvaliteter er 

tilskrevet den enkelte gud (Barfield 1997: 405).
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Monoteisme. I monoteistiske religioner som kristendom og 

islam er det kun en gud, som er allmektig. Grensen mellom 

monoteistiske og polyteistiske religioner er likevel ikke en-

tydig. I hinduismen er alle de 330 millioner gudene en del 

av den absolutte enheten som kan symboliseres gjennom 

en Shiva-linga. I kristendommen, på den annen siden, mø-

ter vi både Gud, Jesus og den Hellige Ånd samt en rekke 

helgener som er fasetter av den guddommelige enhet, men 

religionen blir fremstilt som monoteistisk. Det ondes pro-

blem kompliserer også monoteistiske tradisjoner. Hvis det 

kun er en Gud, hvilken ontologisk eksistens eller status har 

Satan? Eksisterer Satan avhengig eller uavhengig av Gud?

Det er mange problemer med en slik inndeling av de ulike religi-

onene, men som idealtyper for analytiske formål kan de fungere 

for å begrepsfeste religiøse endringer i forhistorien. Utgangspunktet 

for Tylors klassifikasjon av sjelsforestillinger fra enkle til mer kom-

pliserte har sitt opphav i evolusjonistiske premisser, og har følgelig 

blitt kritisert. Videre er animisme blitt tolket som utgangspunktet 

for alle andre religiøse forestillinger, og dermed har animisme blitt 

sett på som en ”primitiv” form for religion (Morris 1987: 100). I 

den følgende bruken av animisme, polyteisme og monoteisme som 

begreper legger jeg derfor til grunn et perspektiv uten moralske 

konnotasjoner hvor fokuset er på premisser og strukturelle forhold 

som karakteriserer de ulike religionstypene.

Felles for mange monoteistiske og polyteistiske religioner er 

at guddommene er transcendentale. Gudene er usynlige, men 

samtidig synlige. Ikke bare er de tilstedeværende i et gitt samfunn, 

men de er nærværende i andre samfunn samtidig. De er både her 

og der og følgelig kan de ikke være tilstede som en person men som 

essens (Obeyesekere 1984: 51). En løsning på dette problemet er å 

essensialisere guddommen som person gjennom gudebilder og sta-

tuer. Jesus på korset er både person og essens – både nærværende 

på jorden og tilstede i himmelen. Hvorvidt guddommen kan bli 

avbildet eller materialisert og modellert i statuer er uavhengig om 

guden har en transcendental eksistens. Gud, Allah og Brahma lar 
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seg ikke avbilde direkte – et unntak er Michelangelos avbildning 

av Gud i det Sixtinske kapell – mens Shiva, Vishnu, Kali, Jesus og 

mange flere guder lar seg både avbilde og materialisere på jorden i 

form av statuer. 

I animistiske religioner kan det guddommelige ta bolig i natu-

ren eller gjenstander, men det guddommelige kan også materiali-

seres i statuer. Hvordan menneskene synliggjør det guddommelige 

er ikke nødvendigvis et tilstrekkelig kriterium for å skille mellom 

animistiske, polyteistiske og monoteistiske religioner.

Det er den transcendentale gudsoppfatningen som represen-

terer et ontologisk skille i forhold til animistiske forståelser av det 

åndelige som iboende krefter i naturen eller dyr. Det er ut fra et slik 

perspektiv Gry Wiker foreslår at det skjer en endring i overgangen 

folkevandringstid-merovingertid. Forholdet til naturen hvor det 

guddommelige som iboende fenomen i den fysiske materien en-

dres, og ved overgangen til yngre jernalder begynte gudene å få ”en 

mer transcendent karakter, samtidig som forestillingene om im-

manente og asosiale krefter og deres betydning endret seg” (Wiker 

2004: 116). Det vil si at selv om ”hedendommen” eksisterte videre i 

yngre jernalder så var menneskets syn på seg selv og gudene endret. 

Hedendommen og kristendommen hadde ideelt sett samme onto-

logiske guds- og menneskesyn hvor gudene hadde en transcendental 

karakter. Likevel må man anta at denne endringen ved overgangen 

eldre og yngre jernalder ikke var komplett og gjennomgripende i 

alle trosforestillinger og kultutøvelser, og at eldre animistiske prak-

siser fortsatte om enn i modifisert form i yngre jernalder.

Siden både animistiske, polyteistiske og monoteistiske guder 

kan la seg avbilde og modelleres, så er ikke nærværet/fraværet av 

guddommer i den materielle kulturen tilstrekkelig til å definere 

hvilken type gudsforståelse som til en gitt tid har eksistert. Måten 

det guddommelige er avbildet på kan derimot gi ideer om forholdet 

mellom mennesker og guder samt forståelsen av hva ”sjelen” var. 

Endringer i ikonografien i dyrestil er derfor en slik kategori av data 

som kan, under gitte forutsetninger, anvendes for å tilnærme seg 

ulike religiøse forståelser.
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Dyrestil som religiøst uttrykk

Den nordiske dyrestilen deles inn i flere faser og overgangen mellom 

Stil I og Stil II har vært med på å definere overgangen mellom fol-

kevandringstid og merovingertid (fig 5.1, 5.2). Merovingertid kjen-

netegnes av Stil II og Stil III (Jenssen 1998: 79). Stil II begynner i 

siste halvdel av 500-tallet (ca. 560/570). Stiltypene:

...er blitt typologisert og klassifisert, oppdelt og underopp-

delt, fra dens første del av 400-tallet og frem til dens endeli-

ge avslutning i tidlig nordisk middelalder, omkring midten 

av 1100-tallet. Men ingen har noensinne stilt spørsmål om 

hvorfor den oppsto, eller hva stilbrudd og stilforandringer 

egentlig betydde (Hedeager 1999: 59). 

Stil I karakteriseres av dyreornamentene som i Stil II blir underord-

net båndflettingens komposisjon. Hvor markant og brå overgangen 

mellom Stil I og Stil II er, har vært et svært omdiskutert tema, og 

begge stilene kan ha eksistert parallelt i en liten periode (Kristoffer-

sen 2000a: 62-63). Stil I er:

...minst av alt naturalistisk. Den består av en rekke forsk-

jellige elementer […] av stiliserte dyr – krypende, gående, 

som ser fremover eller bakover, dyrehoder med nebb (”rov-

fugl”), med munn/mule (”hest”) og med gap (”ulv”). Til 

tider finner vi menneskeansikter, både ”menn” og ”kvin-

ner” […] en kunstferdig komposisjon av dyr som blir vridd 

rundt og innpasset i hverandre (Hedeager 1999: 60). 

Tidligere studier så ornamentikken først og fremst som dekorative 

uttrykk, men funnkontekstene og rikdomsindikasjoner kan knytte 

stilen til et sosialt fremstående miljø hvor ornamentikken har hatt 

sosiale, symbolske, politiske og ideologiske betydninger (Kristoffer-

sen 2000b). Spørsmålet er om man kan knytte mer direkte religiøse 

forestillinger opp til dyreornamentikken. En slik ornamentikk som 

Stil I kan være et uttrykk for animistiske forestillinger hvor deler av 
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mennesker og dyr går over i hverandre og hvor verden og naturen 

er besjelet. Selv om det skjer endring ved overgangen til meroving-

ertid, så har Stil II mange av de samme komponentene og derfor må 

det ha vært en kontinuitet i animistiske og sjamanistiske praksiser. 

Figur 5.1. Stil I, Rygh 259a (C 

4816) Dalem i Sparbu, Nord-

Trøndelag.
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Stil II er bemerkelsesverdig ensartet og nesten standardisert, og har 

en fellesgermansk stil. 

Dyrenes framtredende stilling blir nedtonet, ja, de blir 

nesten oppløst i de flatedekkende dekorative elementene 

som i beste fall bare antydningsvis har sin zoomorfe karak-

ter. Den naturalistiske og direkte bildeverdenen har glidd 

i bakgrunnen for det abstrakte og stiliserte, fordi betyd-

ningen på forhånd var kjent (Hedeager 1999: 61). 

Lotte Hedeager ser symbolspråket som vokser frem i Norden i 

sammenhengen med utviklingen av en ny religiøs praksis som sam-

menfaller med politiske forandringer. ”Det eneste naturlige vil være 

å forklare det nye religiøse elementet som utformingen av åsatroen 

som ramme om Odin-kulten” (Hedeager 1999: 61). Hvis dette 

stemmer, så har den tidlige Odinkulten sitt opphav i tidligere tiders 

animistiske religioner, og dyreornamentikken i Stil I kan tyde på at 

en slik tolkning medfører riktighet. Slik Stil II fremtrer hvor dyre-

nes fremtoning nesten blir oppløst i båndflettingens komposisjon 

kan være et uttrykk for et ontologisk skifte hvor guddommene får 

Figur 5.2. Stil II. Draktspenne fra 

Skabersjö, Skåne (etter Karlsson 

1983: 162).
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en mer transcendental karakter. Hva som avbildes og hvordan, en-

drer karakter, og det kan sees i lys av en overgang fra en animistisk 

til polyteistisk religiøs tradisjon og religion. Ved å sammenlikne 

Norden med kontinentet kan man finne indikasjoner som støtter 

et slikt syn. Stil I utviklet seg i Norden til et forfinet formspråk som 

langt overgår det kontinentale:

På kontinentet forsatte Stil II i en standardisert form til 

slutten av 600-tallet, og fra dette tidspunktet er det neppe 

lenger mulig å snakke om noen fellesgermansk dyrestil, 

likeså lite som noen fellesgermansk kosmologi. I Norden, 

derimot, blir det enkle og lett overskuelige flettebånd-

mønsteret utviklet til stadig mer komplekse former, este-

tisk så vel som teknisk på et meget høyt nivå (Hedeager 

1999: 62).

Dette skillet bør sees i lys av kristningen i Europa og fremveksten av 

Odinkulten som motpol. Fra omkring 400 til slutten av 550-tallet 

har den nordiske dyreornamentikken hatt en selvstendig menings-

bærende funksjon, og for eksempel frankerne tok ikke opp selve 

dyreornamentikken, men brukte bare fuglen (den romerske eller 

gotiske ørnen) og det er heller ikke funnet nordiske gullbrakteater 

på sentrale frankiske områder (Hedeager 1999: 59). Og når den 

kontinentale Stil II skiller seg ut fra den nordiske så kan det indi-

kere ulike religiøse praksiser innenfor en felles ontologisk virkelig-

hetsforståelse av hva verden, mennesker og guder er. 

I en tolkningsforståelse av dyrestilen ut fra religiøse premis-

ser kan det være verdt å poengtere at selv etter kristendommens 

innføring ble stavkirker som Urnes utsmykket med dyrestil. Med 

mindre man igjen ser slik ornamentikk som ren utsmykking, så har 

den selv i nordisk kristendom hatt betydning i religionen. Portal-

stolpene fra Hylestad stavkirke i Setesdal er de mest berømte av 

stavkirkeportalene fra 1200-tallet, og motivene er fra sagnet om 

Sigurd Fåvnesbane (fig 5.3). Selv en kristen kirke på 1200-tallet ble 

dekorert med ”hedenske” myter og tradisjoner. Dette indikerer den 

gjennomgripende rollen dyreornamentikken har hatt i de nordiske 

Figur 5.3. Portal-stolpene fra 

Hylestad stavkirke i Setesdal med 

motiver fra sagnet om Sigurd Fåv-

nesbane (etter Hedeager & Tvarnø 

2001: 125).
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samfunnene både i animistiske, polyteistiske og monoteistiske tra-

disjoner. Det kan styrke tolkningen om at stilendringene ved over-

gangen folkevandringstid – merovingertid må sees i lys av endringer 

i ontologisk verdensanskuelse.

Et karakteristisk trekk ved de eldre stilene (Nydam, Stil I-II) 

er ikke bare den totale splittelse av kroppsdeler, men også fremstil-

lingen av dyrehoder i hverandre – som del av hverandre – eller se-

parerte dyrehoder som utgjør deler av andre dyr. Det samme gjelder 

for mennesker som også kan opptre partert, og menneskeansikter 

inngår som del av det semantiske potensialet ved dyrefremstillinger: 

dyrekropp med menneskehode og menneskeansikt som del av dyret 

eller fuglen (Hedeager 2004b: 225). Forutenom dyreornamentik-

ken så finnes det fra folkevandringstid til vikingtid også avbildinger 

av mennesker i dyreham, eller kanskje omvendt. Disse bildene 

er primært knyttet til det elitære krigermiljø med de upplandske 

gravene fra Vendel og Valsgärde til Sutton Hoo-graven (Hedeager 

2004b: 228). 

Hamskiftet og det å agere utenfor kroppen i en annen skikkelse 

må sees i lys av Odin-kulten (fig 5.4). Odin kontrollerer seiden og 

dermed hamskiftet:

Dyreornamentikkens metamorfose mellom dyr og men-

nesker viser samme grænseoverskridende perception. 

Ulven, vildsvinet og ørnen var i 500- og 600-tallet orga-

niserende elementer i dyreornamentikkens metaforiske 

repræsentation af mennesker som dyr. Dyrene kunne, hva 

mennesker ikke var i stand til, nemlig overskride grænsen 

til den åndelige verden, og i deres skikkelse kunne men-

nesket overskride grænsen mellom liv og død. Når kontak-

ten med den anden verden gikk gennem dyrene, er det også 

forståelig, hvordan dyreornamentikken kunne opretholde 

en organsierende rolle i de skandinaviske – og germanske 

– samfund frem til den tidlige kristendom, og det forkla-

rer samtidig, hvorfor dyreornamentikken og den kristne 

ikonografi ikke kunne smelte sammen til en ny officiel 

kunstnerisk stil. Urnesstilen måtte i en overgangstid leve 

Figur 5.4. Ledbergsstenen fra Öst-

ergötland, hvor Odin er avbildet 

i fugleham (etter Brate 1915: 175).
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videre i en kristen kontekst […] I 1200-tallet var det måske 

ligefrem nødvendig at opretholde den velkendte dyrestil, 

fordi dyreornamentikken kommunikerede de samme fun-

damentale principper som den kristne ikonografi, nemlig 

vejen til udødelighed. Men i kristendommen havde denne 

vej definitivt intet med dyrene at gøre (Hedeager 2004b: 

246).

Dyreornamentikken har inngått i animistiske, polyteistiske og 

monoteistiske religiøse tradisjoner. Overgangen mellom ulike 

trosforestillinger er ikke absolutte og man må forvente at det vil 

finnes synkretistiske variasjoner. Som vist kan transcendentale gu-

der forbli usynlige eller bli modellert på ulike måter i statuer eller 

andre gudebilder; det sammen kan animistiske guder og ånder samt 

sjamanistiske fenomener. I folkevandringstiden har mest sannsynlig 

magien stått sterkt i den offisielle sfæren hvor ritualer og hemmelig 

kunnskap har blitt brukt for å påvirke naturfenomener eller aso-

siale krefter for å få dem til å virke etter eget ønske (Wiker 2004: 

124-125). Karakteristisk for mange av gullbrakteatene er, som ved 

dyreornamentikken, transformasjonen fra menneske til dyr (Kri-

stoffersen 1995, Hedeager 2004b). 

Gitt disse premissene kan man vende tilbake til smeden – som 

har overnaturlige evner og er formidler mellom de ulike åndelige 

sfærene – for å prøve og utarbeide en videre forståelse av utvøvd 

religion i praksis.

Statuemakere – en analogi fra Bangladesh

I materielle kulturstudier har det skjedd et skifte i fokus fra pro-

duksjon til konsumpsjon. Materiell kultur brukes aktivt og kon-

stituerer sosiale relasjoner, og et fokus på hvordan gjenstander blir 

brukt vektlegger identitetsskapende prosesser (Miller 1998). I stu-

dier av dyrestil har det derimot i stor grad vært fokusert på brukerne 

av ornamentikken, og mindre på produksjonen og smedens rolle. 

Hvorvidt det har vært profesjonelle smeder spesialisert i denne ty-
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pen håndverksproduksjon som reiste rundt på oppdrag eller om 

smeden var lokal, skal ikke diskuteres her, men mange av arbeidene 

er så perfekte og perfeksjonerte at kunnskapsnivået langt overskri-

der lokale bygdesmeder. Det hovedanliggende her vil være hvordan 

smeden har lagd denne ornamentikken. Selve prosessen med å lage 

gjenstander med dyrestil har i liten grad blitt diskutert, og da som 

oftest ut fra rene teknologiske premisser.

Smeden har vært transformatøren med magiske evner som for-

bandt de ulike åndelige og guddommelige sfærene. Spørsmålet er 

om smeden i en animistisk tradisjon må ta del i det guddommelige 

i selve prosessen – personifisere de motivene han lager? Er det mulig 

for en smed med overnaturlige evner kun å lage slik ornamentikk 

rent funksjonelt og teknologisk? 

Å lage gudebilder er ingen nøytral prosess (for utførlig beskri-

velse, se Oestigaard 2004c og 2005, kap. 7). I en landsby utenfor 

Faridpur by i Bangladesh bor det en egen kaste med keramikere. 

De dyktigste av dem lager statuer for hele byen og denne prosessen 

er farlig. Hvis noe går galt må statuemakeren i verste fall bøte med 

sitt eget liv. I denne delen av Bangladesh står den hinduistiske Kali-

kulten sterkt og flesteparten av statuene som blir lagd er av dødsgu-

dinnen. Statuemakeren har overnaturlige eller spirituelle krefter og 

som oftest er han også healer i landsbyen. Brahminprester kommer 

gjerne med ønsker om hvordan statuene skal se ut, men det er Kali 

som styrer hele prosessen. 

De spirituelle kreftene er nødvendige for at statuemakeren kan 

utføre oppdraget sitt. Kali velsigner statuemakeren og gudinnen 

tar del i hans kropp under selve prosessen. Statuemakeren tegner 

et bilde av Kali i sitt hjerte før han begynner, og hendene fullfører 

arbeidet som er styrt av Kali. Kalis usynlige hender styrer statu-

emakerens hender og statuen får det uttrykket gudinnen vil. Hele 

prosessen er et åndelig og spirituelt forhold mellom gudinnen og 

statuemakeren, og uten Kalis velsignelse er det umulig å lage Kalis-

tatuer. Hvis det er en annen gud eller gudinne som det skal lages 

statue av, så må vedkommende guddom ta del i statuemakeren på 

samme måte under prosessen (fig 5.5). Kali kan manifestere seg på 

ulike måter, og en av de farligste Kali manifestasjonene er Shashan 

Figur 5.5. Statuemaker i Bangla-

desh lager Durga-statue. Foto: Terje 

Østigård.
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Kali, eller Kremasjons-Kali. ”Shahan” betyr krematorium eller det 

stedet hvor en død person blir kremert. Statuen som står på grav-

plassen av dødsgudinnen er også en av de farligste å lage for statu-

emakeren. Det finnes to tilbedingsmåter eller retninger av Shashan 

Kali og statuen kan lages på to måter; enten ved å følge tantriske 

regler eller ved å følge vaishnava retningen. Den tantriske Shashan 

Kali er den grusomme og blodtørstige mens vaishnava Shashan Kali 

Figur 5.6. Chinnamasta. Foto: 

Terje Østigård.
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er den milde. Når statuemakeren skal lage den tantriske Shashan 

Kali, så skal han kun bruke leire fra gravplassen. Han blander leiren 

med alkohol i stedet for vann, og tilsetter hasj. Bruken av rusmidler 

i prosessen har sin grunn i at Shiva både røyker hasj og drikker al-

kohol, og Shashan Kali drikker også alkohol. Statuemakeren faster i 

løpet av prosessen med å lage statuen, som må bli ferdigstilt i løpet 

av en dag. Vaishnava reglene er mindre omfattende. Chinnamasta 

(fig 5.6) – den mest beryktede og farligste av alle Kali manifestasjo-

ner – er enda farligere å lage. I Faridpur er det kun en statuemaker 

som kan lage denne statuen, og statuemakeren kan ikke ha barn 

fordi de vil dø i løpet av prosessen.

Leire fra prostitusjonskvarteret i byen er inkorporert i Durga-

statuene. Til tross for at Shiva var gift med Durga, brukte han mye 

av tiden sin til ikke-ekteskapelige aktiviteter sammen med de prosti-

tuerte. I følge mytene kom Durga en dag og gjorde det uttrykkelig 

klart, på kvinnelig vis, at dette definitivt ikke var stedet å være for 

Shiva som ektemann. De prostituerte klagde og gråt i fortvilelse og 

spurte Shiva hva som skulle skje med dem når han gikk tilbake til 

sin kone. Shiva svarte at de vil alltid være en del av han, og derfor er 

Durgastatuer lagd med leire fra prostitusjonskvarteret. Durga består 

dermed av et ambivalent materiale som representerer to diametralt 

motsatte typer av kvinner: konen og skjøgen – den rene og den 

urene.

Selve prosessen med å lage statuene er en guddommelig in-

teraksjon mellom statuemakeren og den respektive guddommen. 

Likevel har ikke guddommen tatt ”bolig” i statuen før etter en ri-

tuell initeringsprosess utført av en prest. Installeringen av Shashan 

Kali i statuen er også en farlig prosess for prestene, og det er få pre-

ster som tør utføre dette ritualet for hvis noe går galt, kan de måtte 

bøte med sitt eget liv. Siden Shiva brukte disse rusmidlene, må også 

presten drikke alkohol og røyke litt hasj under ritualet – noe som 

ellers er forbudt og urent for Brahminer. 

Både lagingen og initieringen av det guddommelige i statuen er 

religiøse prosesser som det er forbundet stor fare ved. Den guddom-

melige interaksjonen er innvevd i både produksjonen og bruken av 

statuene, og med et slikt utgangspunkt kan man stille spørsmålene: 
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er det tenkelig og realistisk at smeden i en animistisk tradisjon har 

laget sverd og spenner med dyreornamentikk kun ut fra teknolo-

giske kriterier og premisser? 

Tatt i betraktning all etnografisk forskning på ritualer knyttet 

til smedens arbeid og hans posisjon i norrøn mytologi som bin-

deleddet mellom de ulike maktene og åndeverdene, og ikke minst 

dyrestilen hvor smeden har avbildet ulike transformasjoner, vil det 

ikke da være naturlig å anta at transformatøren selv har vært del av 

denne prosessen siden han hadde magiske krefter?

Siv Kristoffersen har argumentert for transformasjonens vik-

tighet og virkelighet i dyreornamentikken (Kristoffersen 2000b). 

Tvetydigheten og flertydigheten i dyreornamentikken gjør den 

materielle kulturen mer kraftfull enn et budskap i form av tekst. 

Hvert objekt med dyreornamentikk er unikt både med hensyn til 

den håndverksmessige og artistiske utførelsen. Nettopp dette as-

pektet kan indikere at det var omreisende smeder spesialisert i dette 

håndverket; hver eneste gjenstand hadde et spesielt kosmologisk 

uttrykk lagd ut fra den kommendes eiers interesser, men også fordi 

smedens guddommelige interaskjon i selve prosessen umuliggjorde 

at to gjenstander ble like. 

Analogien til statuemakere i Bangladesh kan være nyttig i et 

slikt perspektiv fordi det delvis kan forklare hvorfor hvert objekt 

er unikt, og samtidig så åpner det opp for at andre spesialister eller 

mennesker kan ha initiert og ritualisert objektene i andre kontekster 

på nytt og uavhengig av transformatørens sfære og den guddomme-

lige interaskjonen han tok del i under selve produksjonen.

De individuelle arbeidene og motivene indikerer en vital kunst 

i utvikling. Objektene uttrykker både symmetri og ikke-symmetri 

– de er midt i mellom – noe som er i en omforming eller i en trans-

formasjonsprosess. Motivene uttrykker både likhet til, men også 

forskjell fra, mennesker: dyremennesker. Denne transformasjonen 

fra menneske til dyr er det som karakteriserer det norrøne sjels-

konseptet i en animistisk tradisjon kalt hamskiftet og dyrefølge. 

Transformasjon er selve kraften som muliggjør overgangen – det 

mest fundamentale øyeblikket hvor man er ingenting eller i mellom 

– man er verken det ene eller det andre men samtidig begge deler, 
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i Turners beskrivelse (Turner 1967: 99). Denne transformasjonsfa-

sen – selve dette øyeblikket hvor transformasjonen inntreffer – er 

manifestert i dyreornamentikken og kan sees på som ”frosset” i ob-

jektene (Kristoffersen 2000b: 272). Hvis denne kraften er i objek-

tene, så må man anta at de er blitt investert med dette potensialet av 

transformatøren i selve smiingen. 

Myter og materiell kultur

Med utgangspunkt i norrøn mytologi har det har helt riktig blitt 

argumentert for at smeden har vært noe mer enn en ordinær mann, 

gjerne i opposisjon til guder og konger, og han kan både ha vært en 

medisinmann, trollmann, magiker, poet, prest og sjaman fordi han 

var personen som kontrollerte ilden og dermed transformasjonene 

(Barndon 2005: 43). For å komme videre i denne problemstillingen 

er det derimot ikke tilstrekkelig kun å ta utgangspunkt i mytolo-

gien, men man må også aktivt bruke den materielle kulturen for å 

se hvilke roller transformatøren har hatt og hvordan disse endres 

over tid. 

Dette har sitt utgangspunkt i mytenes struktur. Myter mangler 

en kronologi i en streng forstand fordi begynnelsen og slutten på 

myten må bli oppfattet samtidig. Dette betyr på ingen måte at my-

tene ikke blir sett på som sanne. Felles for mytologiske systemer er 

at de viktigste historiene opptrer i flere ulike versjoner. Uavhengig 

av om mytene refererer til historiske fakta eller ikke, så har ofte de 

mest usannsynlige mytene de største betydningene i samfunnet. 

Når myter blir brukt i samfunnet og i religiøse forbindelser er de 

forstått som å være ”sanne” og nåtidige: mytene beskriver og repre-

senterer reelle hendelser her og nå (Leach 1969). 

Deltakerne og observatørene trenger ikke å være fullt bevisst 

på hele innholdet eller betydningen av mytene, men budskapet blir 

forstått som en objektiv sannhet (Leach 1969: 7). Myter opererer 

også på mange ulike nivåer samtidig og forskjellen mellom mennes-

ker og guder er en gradvis overgang hvor enkelte mennesker kan ha 

guddommelige egenskaper.
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Norrøne myter er selvfølgelig en fantastisk kilde som et inntak 

til deler av norrøn kosmologi og religion i jernalderen, men pro-

blemet for arkeologien er at mens samfunnet ellers endrer seg, så er 

mytene slik de er nedtegnet statiske. Mytene i et samfunn vil som 

resten av samfunnet også endres over tid i en levende fortellerkul-

tur, men siden nedtegnelsene av dem som tekster er hendelser som 

ofte dateres sent, så er det vanskelig å vite hvor gamle de enkelte 

myteelementene er for ikke å snakke om i hvilke kontekster de tid-

ligere inngikk i. 

I følge Claude Lévi-Strauss kan man ikke gjøre mytologien for-

ståelig for noen fra en fremmed kultur med mindre man lærer ved-

kommende reglene og tradisjonene i den spesifikke kulturen hvor 

mytene fungerer (Lévi-Strauss 1969: 4). Arkeologien er derfor ikke 

kun den konteksten som mytene kan forståes igjennom, men også 

en disiplin hvor man har mulighet til å utfordre det statiske elemen-

tet i mytene slik de er nedfelt i de skriftlige kildene, og på den måten 

kan religionshistorie, som først og fremst tar utgangspunkt i myto-

logien, og arkeologi være komplementerende og/eller motstridende. 

Gitt disse premissene er det mulig å bruke både materiell kultur og 

mytologi som kilder til forståelse av de rituelle spesialistene.

Odin og Volund – seid og sjamanisme

Den norrøne hedendommen vrimler av mangfoldige mak-

ter, ikke bare guder, men også andre ikke-menneskelige 

vesener. Noen hører vi mye om, andre nevnes bare et par 

ganger, noen ser ut til å bli viktigere utover i vikingtiden, 

mens andre får en mer diffus betydning etter som tiden går 

(Solli 2002: 36-37). 

Dette er en presis beskrivelse av forholdet mellom Volund og Odin. 

Volund har en marginal og diffus posisjon i mytologien mens Odin 

har en nøkkelrolle. Gitt de foregående premissene om forholdet 

mellom animistiske og transcendentale guddommer samt rollen 

til smeden som transformatøren i både metallfremstilling og kre-
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Figur 5.7. Mulig illustrasjon av 

Odin som rir på sin åttebente hest 

Sleipner. Fra Tjängvide-steinen på 

Gotland (etter Rosborn et al 1989:

37). 

masjon, så kan det forklare hvorfor de ulike guddommene har blitt 

tilskrevet forskjellige roller og betydninger i mytologien. I Holcks 

analyser utgjør som nevnt det brente knokkelmaterialet totalt 1082 

funn hvorav 16 er fra bronsealderen, 919 fra eldre jernalder og 147 

fra yngre jernalder (Holck 1987: 55-56). Skillet mellom eldre og 

yngre jernalder er vesentlig og kan avspeiles i det relative forholdet 

mellom Volund og Odin som mytologiske guddommer. Den trans-

formative karakterens figur og funksjon endret posisjon i samfun-

net. Dette må sees i sammenhengen med den rituelle kulten.

Odin er en av de eldste gudene. Han ble født av en jotunkvinne 

en gang i urtiden, og sammen med brødrene sine skapte Odin ver-

den og menneskene (Steinsland 2005: 166). Innenfor norrøn my-

tologi er Odin grunnleggeren av åndemagi eller den trolldomskunst 

det er å få kontakt med de døde (fig 5.7). Slike evner er ikke sjama-

nisme i streng forstand, og ordet seid blir brukt i norrøn mytologi. 

Seid var en form for operativ magi som kunne være positiv eller 

negativ. Den positive ”hvite” seiden kunne gi innsikt i skjebnen, 

fremtiden, gode vekstår, etc, og var en form for spådomskunst. Den 

negative eller ”svarte” seiden var ødeleggende og kunne fremkalle 

sinnssykdom eller til og med døden. Den norrøne seiden har derfor 

likehetstrekk med sjamanisme, og Odin kunne skifte ham til å bli 

et vilt dyr, en fugl, fisk eller drage, og han kunne reise til fjerne ste-

der. Odins reiser har således mange likhetstrekk med sjamanistiske 

sjelsreiser (Solli 2002: 129-138). 

Med utgangspunkt i ekstatisk sjelereise kan man definere Odin 

som sjaman, men det er mange sider ved Odin som tilsløres hvis 

man legger for mye vekt på de sjamanistiske aspektene (Steinsland 

2005: 187). Hvorvidt Odinkulten kan karakteriseres som sjamanis-

tisk eller ikke, er ikke tema her, men fokuset er den sentrale trans-

formative rollen Odin hadde, og det er bred enighet om at Odin 

har vært dyrket av germanske stammer siden folkevandringstiden 

(Steinsland 2005: 40). Odin har en transcendental karakter og er 

en personifisert guddom i forhold til guddommer i en animistisk 

religionsforståelse. Odins transformative egenskaper hvor han kan 

skifte ham endrer ikke denne karakteren av å være en transcenden-

tal guddom. 
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Innenfor sjamanistiske ritualer blir ofte avdødes beinene in-

korporert og brukt i ulike ritualer (Williams 2001: 202). Bruk av 

bein kan ha vært sentralt i den germanske dyreornamentikken fordi 

det muliggjør å blande bein fra forskjellige arter, slik ikonografien 

fremviser (Gansum 2004c: 144). Disse transformative egenskapene 

er tradisjonelt sett forbundet med smeden, og Volund og Odin har 

på mange måter de samme rollene og oppgavene – de er bindeledd 

mellom ulike sfærer og spesielt mellom liv og død. Smeden er alltid 

en ambivalent person – han er ”betwixt and between” for å låne 

Victor Turners ord igjen (Turner 1967), og på samme måten har 

Odin en tvetydig posisjon. Brit Solli har fremhevet nettopp det 

tvetydige ved Odinkulten. Selv om Odin kontrollerte seiden, så var 

det umandig å inneha denne makten og mannfolk kunne ikke drive 

med seid uten skam. Seid var en oppgave for kvinner og ikke menn, 

men likevel kunne Odin denne kunsten som det fulgte den største 

makt med (Solli 2002: 128). 

Det er påfallende hvor mange likheter Odin deler med Volund 

med hensyn til kvaliteter. Fraværet av Volund i de skriftlige kildene, 

med noen få unntak, kan indikere at smeden har blitt marginali-

sert i yngre jernalder. Odinkulten vinner frem som transcendental 

guddom på bekostning av den rollen Volund – eller mestersmeden 

– hadde i animistiske tradisjoner i eldre jernalder. Odin inkorpore-

rer animistiske og transformative kapasiteter i seg, og det er ingen 

motsetning mellom disse kvalitetene og samtidig det å inneha en 

transcendental karakter. 

Konstruksjonen av Odin som guddom er interessant, og som 

nevnt er det enighet om at Odinkulten har vært dominerende siden 

folkevandringstiden. Utkrystalliseringen av en transcendental gud-

dom kan sees i lys av kristelige strømninger på kontinentet hvor 

Jesus var en personifisert og allmektig guddom. De norrøne gudene 

var verken allmektige eller allvitende (Steinsland 2005: 134), men 

det skjer en endring hvor det kan synes som målet er å bli allmektig. 

Endringer i Odins karakter kan ha vært en motsats til kristendom-

men. Odin ofret sitt ene øye for å drikke av Mimes brønn som var 

kilde til all visdom, og han ble mektigere. Videre ofret Odin seg i 

verdenstreet Yggdrasil med ett formål, nemlig å få innsikt i rune-
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kunsten – skriften – den dypeste og viktigste av alle kunnskaper. 

Odin hang i ni netter i Yggdrasil hvor han også ble spydstukket. 

Den som hadde makt over skrivekunsten hadde makt over tilværel-

sen. Ved at Odin erfarte døden kunne han ta til seg runene som 

jotnene eide (Steinsland 1997: 31). Makt over døden er makt over 

mennesker.

Forholdet mellom Odin og Volund er uklart, men det kan sy-

nes som det skjer et skille i sjamanistiske praksiser ved overgangen 

eldre og yngre jernalder. Lotte Hedeager sier at ”Odin-kultens 

sentrale elementer er identiske med de viktigste, og trolig også de 

eldste, trekkene ved sjamanismen: ekstasen, reisen til den andre 

verden og ”transformasjonen” eller hamskiftet” (Hedeager 1999: 

83). Nå er ikke skillet og bruddet absolutt og det er synkretistiske 

praksiser som videreføres i yngre jernalder. Problemet er at selv om 

smedens rolle i mytologi og sjamanistiske ritualer som forbandt de 

ulike verdenene og sfærene marginaliseres, så fortsetter smeden i 

sin rolle som fremstiller av metaller. Hvordan denne prosessen og 

overgangen har foregått i praksis, er det vanskelig å uttale seg med 

sikkerhet om.

På den ene siden kan denne rituelle endringen ha foregått smer-

tefritt. Ikonografisk uttrykker smeden Odins motiver, og det fak-

tum kan indikere at de rituelle og religiøse endringene var innenfor 

en helhetlig kosmologisk oppfattelse av forholdet mellom mennes-

ker og guder. Spesielt de nordiske gullbrakteatene, som i hovedsak 

dateres til folkevandringstid (400-550 e.Kr) og tidlig merovingertid 

(550-7/800 e.Kr), har blitt tolket som Odins sjelereiser hvor hans 

hjelpere, som er hesten og ravnene, følger ham på den sjamanistiske 

reisen (Hedeager 2004b). Ikonografisk er det som nevnt en endring 

fra Stil I til Stil II som kan representere overgangen fra animistiske 

til transcendentale gudsforestillinger, og fremstillingene av Odin 

må sees i denne sammenhengen.

På den annen siden kan man også forvente at slike religiøse 

endringer vil forårsake motstand blant de som mister sitt rituelle 

maktgrunnlag, og i dette tilfellet vil det være mestersmeden som 

mesterkrematøren; transformatørens rolle blir marginalisert. Kre-

masjonens posisjon i samfunnet og døderitualer endres og blir mer 
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familiebasert, og ved en overgang fra animistisk til transcendental 

religionsforståelse vil også selve smelteprosessen og fremstillingen 

av metallarbeider gjennomgå rituelle og strukturelle forandringer, 

som kan være symbolisert i forskjellene mellom Stil I og Stil II. 

Smeden har utvilsomt hatt en fundamental rolle i døderitualer som 

vist med bruk av brente bein i fremstillingen av sverd (Gansum 

2004b, 2004c), og som beskrevet i Volundskvadet så var smeden en 

uhyre farlig og fryktet mann som nødvendiggjorde at Kong Nidud 

måtte sette ham på en holme og kutte scenene i knærne hans for at 

han ikke skulle flykte. Likevel klarte Volund å ta hevn; han drepte 

kongens sønner og voldtok datteren Bodvild.

Med utgangspunkt i både norrøne og etnografiske kilder var 

smeden en mektig og fryktet person med makter og krefter som 

forbandt de ulike sfærene. Spørsmålet blir derfor hvilken rolle mes-

tersmeden hadde i religionsskiftet fra animistiske til transcendentale 

trosforestillinger? Man må anta at den maktposisjonen smeden had-

de i eldre jernalder ikke forsvant, delvis fordi det bare var smeden 

som kunne videreføre metallproduksjonen. Derfor er det naturlig 

å søke endringene som fant sted med smeden som medspiller og 

ikke motstander. Smeden har materialisert gjennom sin metallpro-

duskjon – og kanskje personifisert – transcendentale guder slik som 

Odin, og denne kvaliteten er ikke forbeholdt animistiske religioner 

som vist med hinduistiske eksempler fra Bangladesh. 

I denne prosessen kommer man heller ikke utenom Loke og 

hans flerfasetterte posisjon i den norrøne mytologien. Loke er født 

av en jotunslekt, men han er også innlemmet i gudenes verden 

gjennom forsterbrosskap med Odin (Steinsland 2005: 228). Den 

mytologiske posisjonen til Loke i en av mytene har mange likhets-

trekk med antakelsene om smedens rolle som forbandt ikke bare 

menneskene med de høyere og guddommelige makter, men også 

med den underjordiske verdenen. 

Det ypperste mesterstykket av et smiearbeid er mytologisk sett 

Tors hammer Mjølne. Det hele startet med at Loke klippet håret 

av Siv. Tor ble så rasende at han truet å knuse hvert bein i kroppen 

til Loke hvis han ikke gjorde opp for seg. Loke gikk da til dvergene 

som ble kalt Ivalde-sønnene og fikk de til å smi kostbarheter. De 
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smidde først tre kostbarheter; spydet Gunge som Odin fikk, ski-

pet Skidbladne som Frøy fikk, og hår av gull som Siv fikk. Siden 

smidde de enda flere kostbarheter; ringen Draupne som Odin fikk, 

galten Gyllenbust som Frøy mottok, og til sist hammeren Mjølne 

som ble Tors viktigste våpen (Steinsland 2005: 197). Smedene for-

syner gudene med de viktigste og mektigste gjenstandene: det er 

gjennom smedens kraft at gudene blir uovervinnelige. Mytologisk 

sett så fremskaffer Loke gjennom dvergene de mektigste redskapene 

til gudene, eller som Lotte Hedeager uttrykte mytenes posisjon i en 

annen sammenheng: 

Mytene knyttet fortiden til nåtiden, og virket dermed or-

ganiserende på samtiden. De utgjorde den politisk-ideolo-

giske forutsetningen for å bygge opp og holde fast på disse 

kaleidoskopiske gruppene av [...] folk som politiske enhe-

ter i bestemte grupperinger. Målet var å legitimere konge-

funksjonen og den politiske orden i en etnisk tradisjon. 

Den som ikke respekterte kongen eller lederen, fornektet 

samtidig opphavsmytene og troen på folkets og dermed 

også kongenes guddommelige avstamning (Hedeager 

1999: 53). 

Rollen som Loke inntar her, har en strukturalistisk parallellitet til 

smedens funksjon i samfunnet. Smeden gir kongene (som gjerne 

har guddommelig avstamning) våpnene som gjør de mektige, men 

i denne prosessen kan det være at smeden må gå i dialog med sfærer 

og krefter som kan true selve kongenes eller gudenes eksistens. My-

ter opererer på ulike plan og her er ikke Loke en smed, men den rol-

len han innehar i en kulturell forstand slik myten eventuelt kan ha 

blitt oppfattet er nettopp den ambivalente posisjonen til smeden: 

farlig men nødvendig. 

En slik posisjon er ikke kun forbeholdt smeden og dermed 

kan myten også fungere i andre situasjoner og for ulike personer 

til å definere det ambivalente, som for eksempel volvenes posisjon 

i samfunnet. Bindeleddet til en trygg verden kan gå på farlige stier. 

Loke har mange ulike kvaliteter og går igjen i mange myter som 
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ikke har med smeden å gjøre, men i denne myten kan Loke ha 

uttrykt deler av plikter og rettigheter mennesker har i forhold til 

guder og samfunnet generelt, som vil passe for transformatørens 

rolle i samfunnet.

Smeden vil uavhengig av om gudeverden er animistisk eller 

transcendental ha en sentral maktposisjon gjennom sitt virke som 

selve transformatøren som skaper gudebildene og kontrollerer mak-

tene. Siden dyreornamentikken – mestersmedens ypperste produkt 

– er så investert og dypt forbundet med norrøn mytologi og kos-

mologi, så må smeden ha hatt en fundamental posisjon i samfunnet 

også i yngre jernalder. 

Sammenfallet med endring i kremasjonsskikken kan også sees 

ut fra et slikt perspektiv: det er de aktørene som selv utfører ritua-

lene som endrer sine praksiser og skikker – de er ikke påtvunget 

eksternt fra andre samfunnsgrupper eller spesialister. Det kan fork-

lare hvorfor endringene er så gjennomgripende overalt. Den gamle 

kremasjonsskikken basert på animistiske forestillinger hvor smeden 

fremdeles var den liminale personen og spesialisten som forbandt 

de ulike sfærene sto i motsetning til en transcendental gudeverden i 

Europa. Ved å inkorporere både smeden og krematøren som bevis-

ste aktører som selv har endret sine ritualer uten dermed nødven-

digvis å ha mistet sitt maktgrunnlag, kan man syntetisere de ulike 

rituelle endringene som skjer. 

Transformatørens oppgaver har blitt marginalisert i forhold 

til de altgjennomgripende funksjonene han hadde i eldre jernal-

der, men den mer avgrensede og definerte rollen i yngre jernalder 

trenger ikke å ha vært mindre betydningsfull eller å ha representert 

en lavere sosial status. Nye, felleseuropeiske religiøse og eskatolo-

giske forestillinger kan ha nødvendiggjort at transformatøren selv 

har endret på sine ritualer for å opprettholde sin allerede etablerte 

maktposisjon. Den personen som kunne skape gudebilder av Odin 

og andre guder må i sin samtid ha blitt sett på som en person med 

uhorvelig stor makt siden han på et eller annet tidspunkt i prosessen 

mest sannsynlig har personifisert guddommen. Smeden har forblitt 

en mektig person gjennom å kontrollere transformasjonen i metal-

let.



134 : Hedendom og kristendom Hedendom og kristendom : 135

Med utgangspunkt i et religiøst perspektiv og transformatørens 

endrete rolle i samfunnet, så er det også mulig å tolke fraværet av 

leirkar ved overgangen til merovingertiden. Hvis leirkar primært 

var forbundet med døderitualer og forfedrekult, så var denne re-

ligiøse bruken definerende og avgrensende i forhold til andre for-

mål. Transformatøren trenger ikke å være personen som har lagd 

leirkarene, selv om det er sannsynlig i enkelte tilfeller som jeg vil 

argumentere for senere, men de var først og fremst til bruk innenfor 

hans domene, som i religiøs kult inkluderte de etterlevendes koking 

og mattilberedning i et videre dødeperspektiv og forfedredyrking. 

Leirkarene kan ha vært, og med stor sannsynlighet må ha vært, 

brukt av andre enn transformatøren selv, men disse praksisene var 

definert gjennom transformatørens rituelle og religiøse posisjon. 

Når transformatørens rolle endrer seg ved overgangen til mero-

vingertid, så endrer det også bruken av leirkar. Hvis leirkarene var 

definert i og gjennom døderitualene generelt og kremasjon spesielt, 

så umuliggjør det at de kun kan brukes til profane formål og mat-

laging når det opprinnelige idéinnholdet og legitimeringsutgangs-

punktet endres eller forsvinner. Fraværet av leirkar i merovingertid 

må derfor søkes i gjennomgripende ideologiske endringer som 

unisont og kollektivt har umuliggjort å bruke leirkar til profan mat-

laging uavhengig av hvor praktisk dette må ha vært. Et slikt tabu 

som foreskriver matlaging uten leirkar til tross for alle de opplagte 

fordelene det er å bruke slike beholdere, gir antydninger om hvor 

altomfattende dødekulten og endringene må ha vært. Ut fra et slikt 

perspektiv er det også mulig å tenke seg at bruk av leirkar uteluk-

kende til profan matlaging ville ha forstyrret og ødelagt forholdet 

til de avdøde. De dødes kraft og posisjon i samfunnet kan ha sanks-

jonert bruk av leirkar i profane sfærer fordi de utelukkende eller 

primært var produsert og brukt i religiøse sfærer. 

Roy Rappaport har argumentert for at i analyser er det viktig 

å søke de strukturelle transformasjonene i de enkelte subsystemene 

som har muliggjort kontinuitet og at fundamentale aspekter forblir 

uforandret, og et viktig spørsmål å stille er: Hva forblir uforandret 

ved disse endringene? (Rappaport 2001: 6-7). Transformatørens 

rolle i samfunnet kan sees i et slikt perspektiv. En spesialist må en-
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dre sin rolle for å opprettholde sin posisjon og status i samfunnet. 

Når gude- og forfedreverden endres, så skjer det gjennom et sam-

spill hvor kosmologiske forståelser og rituelle praksiser konstituerer 

hverandre. 

Anthony Giddens argumenterer for at slik språket vi snakker 

både binder og gjør oss i stand til å ytre oss, så finnes det mønstre 

av regler og ressurser som både muliggjør våre handlinger og virk-

somheter, og begrenser og fastlegger dem. Strukturen er på den 

ene siden regler og ressurser, og på den andre siden er ikke våre 

handlingsliv uavhengig av hverandre. Vi kan ikke handle uten i og 

gjennom strukturen som medium, og strukturen finnes ikke uten 

at noen bekrefter og opprettholder den gjennom sine handlinger. 

Strukturasjon betegner at strukturen er noe som hele tiden blir til 

gjennom aktørenes virksomhet og refleksjon over deres virksomhet 

(Giddens 1984). Transformatøren må mest sannsynlig ha deltatt og 

legitimert de endringene som fant sted, og transformatørens rolle i 

religionen har tatt nye former og blitt materialisert gjennom andre 

praksiser som kan identifiseres arkeologisk.

Oppsummering

Utgangspunktet har vært å syntetisere ulike forklaringsmodeller 

som, hvis de skal ha eksistert i et gitt samfunn og samtidig være 

meningsfulle forståelsesrammer for oss i dag, må ha fungert sam-

men under gitte forutsetninger. De ulike forklaringsmodellene må 

ikke nødvendigvis være internt koherente – samfunnet er ikke en 

funksjonalistisk systemteoretisk, ordnet helhet – men en funnkate-

gori kan belyse og gi mening til en annen, og vise versa. Å analysere 

kremasjoner ut fra smedens perspektiv, å analysere dyrestil ut fra 

ulike teorier om det guddommeliges beskaffenhet, å se på motivene 

i metallarbeidene som et inntak til forståelse av hvilke makter sme-

den må ha kontrollert, vil sammen kunne være med på å belyse de 

gjennomgripende endringsprosessene som fant sted i overgangen 

mellom eldre og yngre jernalder. Og til tross for at det skjedde 

endringer i alle sosiale og religiøse aspekter, så var det likevel kon-
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tinuitet i mange praksiser, og smeden som spesialist i religionen og 

dødekulten kan ha vært en slik person som har videreført de tradis-

jonene han selv har vært med å forandre.
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Innledning

Forholdet mellom kremasjon og inhumasjon er et av de vanske-

ligste problemkompleksene i nordisk forhistorie fordi hva som har 

vært årsaken til skillet i gravskikken i en periode, har ikke vært det 

samme i en annen periode. Svarene på hvorfor noen til tider har 

blitt kremert mens andre har fått jordbegravelse vil derfor forbli 

uløst i de fleste perioder, selv om man kan tilnærme seg hvilke kri-

terier som har vært utslagsgivende for valg av gravskikk. Et fokus på 

hvem som har utført ritualene og i hvilken grad det har vært ritu-

elle spesialister med ansvar for å kremere, er en innfallsvinkel til å 

belyse deler av dette problemkomplekset. Det har blitt forsket mye 

på overgangen mellom hedendom og kristendom, og i stedet for å 

fremheve overgangen som et stort ideologisk skille i hva konstitue-

rende praksiser angår, vil jeg fremheve kontinuitetsproblematikken. 

Det skjedde et skifte i makt og ideologi ved overgangen hedendom-

kristendom, men det var en lang prosess som inkluderer hele yngre 

jernalder. Mange av de tradisjonelle ritualene skiftet navn og ble 

”kristne” fremfor ”hedenske”, men praksisene og strukturasjonsele-

mentene i samfunnet forble de samme, om enn med litt annerledes 

innpakning og personer som rituelle ledere. 

Med fokuset på transformatørens endrete rituelle rolle og posis-

jon i det norrøne samfunnet, er det mange aspekter som kan bely-

ses, og forholdet mellom kremasjon og inhumasjon er sentralt i alle 

perioder fra eldre bronsealder til vikingtid. I denne sammenhengen 

er det nødvendig å gjøre noen avgrensinger, og med et fokus på 

6.  KREMASJON, INHUMASJON,
  TRANSFORMASJON
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transformatøren og arbeidsoppgavene som krematør og smed er det 

to problemkomplekser som kan belyse denne problematikken med 

utgangspunkt i den foregående diskusjonen: 1) smedgravene som 

opptrer i yngre jernalder, og 2) fraværet av kremasjoner på Island i 

vikingtiden før den norrøne befolkningen ble kristen (det ble fun-

net en kremasjonsgrav i 2002, og betydningen av den vil bli utdypet 

og diskutert siden).

Det finnes heller ikke smedgraver på Island. Den samme 

funnsituasjonen opptrer i Irland og på De britiske øyer, med noen 

få unntak. Hver for seg er disse problemkompleksene av stor kul-

turhistorisk interesse, og et besnærende spørsmål er om det er noen 

sammenheng mellom dem: Hvorfor har ingen blitt kremert på 

Island og hvorfor er det ikke smedgraver der, og hvordan relaterer 

dette seg til krematørens og smedens rituelle og religiøse funksjoner 

i Norge? Før jeg diskuterer disse spørsmålene nærmere, skal jeg se på 

relasjonen mellom døden og smeden og de sfærene hvor kremasjon 

er et medium som forener smedens og krematørens oppgaver. 

Død og smed

Jernfremstilling er en kompleks prosess som omfatter en rekke akti-

viteter. Kull i kremasjoner er ikke alltid rester fra selve likbålet, men 

intensjonelt fremstilt andre steder enten i kokegroper eller kullmi-

ler. Smedens domene har inkludert fremstilling av jern, fremskaf-

fing av kull og selve finsmeltingen og produksjon av transformative 

redskaper og objekter. Uavhengig av om transformatøren har utført 

alle disse oppgavene selv, eller om ulike grupper har utført deler av 

de praktiske gjøremålene, så virker det som om selve smeltingen 

og produksjonen av gjenstander var religiøst definert av transfor-

matøren. De viktigste transformasjonsprosessene i liv og død for-

bandt menneskene med gudene i ritualer strukturert rundt ilden: 

enten i smia eller på kremasjonsbålet, i de tilfellene hvor de ikke 

utgjorde en og samme prosess. 

Anne-Sofie Gräslund har foreslått at det kanskje var mer spe-

sielle ovnskonstruksjoner for kremering av visse personer (Gräslund 
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1978: 370f). Dette samsvarer med Holcks analyser av brennings-

graden på beinmaterialet. Mange har blitt kremert på så høye 

temperaturer at det må ha foregått i ovn. Hvorvidt det var separate 

kremasjonsovner kun til kremering er derimot vanskeligere å si 

med sikkerhet, men mest sannsynlig har det vært den samme ovnen 

som smeden brukte i fremstilling av metallgjenstander. Transform-

tørens rolle blir komplett når alle ritualene utføres i samme smie: 

hele kosmos blir skapt ut av ilden. Hvis man har dette som videre 

utgangspunkt, kan endringene i ovnskontruksjonene belyse deler av 

de rituelle endringene som skjer.

Rent jern smelter ved 1537 °C mens den laveste temperaturen 

for karbonmettet jern er 1145 °C, som på grunn av varmetap forut-

setter en stor ovn (Espelund 2004: 30). Et viktig spørsmål har vært 

hvorfor de gikk over fra store ovner med slaggrop til mindre ovner 

med sidetapping. Med utgangspunkt i materiale fra Trøndelag hvor 

det er gjort omfattende studier er det klarlagt at det har vært stor-

drift av anlegg med flere ovner i tiden ca. 200 f.Kr til ca. 600 e.Kr. I 

merovingertiden kommer den mye mindre middelalderovnen. Det 

kan hende at fellujernet etter grovsmiing inne i ovnen hadde så høy 

kvalitet at den mindre ovnen var en forbedring som med en gang 

slo ut den eldre. Den nye ovnen var også bygd mye fortere enn den 

eldre sjaktovenen. Som en analogi bruker Espelund utskiftingen av 

dampmaskiner med bensinmotorer på 1900-tallet; mye mindre og 

samtidig mer effektive (Espelund 2004: 80).

Hvordan skal man forstå dette ut fra de rituelle endringene som 

skjer ved overgangen eldre- og yngre jernalder? Mest sannsynlig så 

bør dette tolkes ut fra en forståelse hvor verken ritualet eller teknolo-

gien i seg selv er det primære, men hvor de utgjør en uatskillelig en-

het. Pierre Lemmonier har fokusert på den sosiale representasjonen 

ved teknologi (Lemmonier 1989). Et ritual vil også bestå av disse 

ulike mediene eller sosiale representasjonene. Et ritual har alltid tek-

nologiske aspekter i seg, og antakelig har de fleste teknologiske pro-

sesser rituelle aspekter i seg (Gansum & Oestigaard 1999, 2004). 

Teknologiske endringer i selve smiingen må sees på som rituelle og 

religiøse endringer hvor samspillet mellom eskatologi og teknologi 

har gitt hverandre komplimenterende feedback virkninger. 
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Hvis selve smiingen var en hellig prosess, som både mytene og 

det arkeologiske materialet indikerer, så vil endringer i denne rituelle 

og teknologiske prosessen ha vært religiøst legitimert. Teknologiske 

forbedringer av ovnen vil i så fall ha blitt forstått ut fra en religiøs 

forståelse som har muliggjort en mer direkte og/eller fordelaktig 

interaksjon med det guddommelige gjennom transformasjoner. 

Et slikt perspektiv unngår teknologisk determinisme, og hvis det 

stemmer, så vil de nye ovnene kunne ha vært for små for kremasjo-

ner og dermed blir endringen i gravskikk en del av en overordnet 

kosmologisk verdensforståelse definert og legitimert gjennom trans-

formatørens endrete rituelle rolle i samfunnet. Dette må også sees i 

lys av den foregående diskusjonen om animistiske, polyteistiske og 

monoteistiske religioner. Smedens ovn som krematorium er likevel 

i bruk gjennom hele jernalderen, selv om denne praksisen synes mer 

altomfattende og gjennomgripende i eldre jernalder fremfor yngre 

jernalder. 

Empirisk finnes det eksempler på at avdøde er kremert og be-

gravd i selve ovnen. I Linköping finnes det en romertidsovn skåret 

ned i et anlegg tolket som en grav fra slutten av romersk jernalder 

(Carlsson et al 1996: 68). På et annet av feltene ble det registrert 

en annen ovn, som til tross for at den var ødelagt i forhistorisk 

tid, kunne dateres til 278-429 e.Kr. I blant restene av ovnene var 

det både brente og ubrente bein, men dessverre var ikke de brente 

beinene identifiserbare, og det ubrente materialet representerte ten-

ner fra storfe. Også i to andre ovner på feltet ble det konstantert 

små mengder med brente bein. Ved Gavleån i Gästrikland er det 

derimot funnet konkrete bevis på at ovnen er en grav. Den avdøde 

i ovnen er osteologisk bestemt til å være en voksen kvinne som lå 

kremert sammen med hunden sin, og gjenstandsmaterialet besto av 

glassperler og bronser, datert til vikingtid (Appelgren & Broberg 

1996: 36). I en annen ovn er det funnet 1 gram brent menneske-

bein, som aktualiserer spørsmålet om hva en ”grav” er, samt bruk av 

menneskebein i smieprosessen (Gansum 2004c: 138).

Fra Bo Gård ved Linköpings flyplass gravde arkeolog Lisa Lars-

son en smie med brente menneskebein (fig 6.1). Smien er en del av 

et gravkompleks som rommer 46 kremasjonsgraver (Larsson 2005: 
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106). Gravfeltet dateres fra 1400 f.Kr. til 985 e.Kr. Smien er da-

tert til vendeltid – mellom 540 og 860 e.Kr – og er samtidig med 

de yngre begravningene på plassen som ligger i en steinpakning. 

Smieområdet besto av 2 esser og et utkastområde. Funnmaterialet 

fra smieområdet besto av ulike typer slagg, glødeskall, brent leire, 

jernbiter, ovnsvegger og brente bein. Brente menneskebein ble fun-

net i små konsentrasjoner av noen få gram i flere anlegginger; i den 

ene essen, i sotige lag med slagg og i skärvstensflakene. 14,3% av 

samtlige bein har kunne bestemmes og fra smieområdet har det 

lyktes å identifiseres et voksent individ. Hvilket kjønn vedkom-

mende hadde var ikke mulig å identifisere og det er usikkert om 

noen av de brente beinene er fra dyr. Ut fra utgravingskonteksten 

Figur 6.1. Oversikt over gravfeltet 

ved Bo Gård fra nordvest. Kollen 

var dekt av en steinmatte som inne-

holdt branngraver fra den yngre de-

len av eldre bronsealder og frem til 

vikingtiden. Ved den store flyttblok-

ken var det foregått smedaktivitet på 

de eldste begravelsene. Smia kan sees 

som et mørkere parti ved steinblok-

ken. Foto: Lisa K. Larsson ved Riks-

antikvarieämbetet UV Öst.
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mener Larsson at det er høyst sannsynlig at de brente menneske-

beinene har blitt brukt i smien siden de ligger sammen med slagg, 

glødeskall, jernbiter og brent leire. Et interessant aspekt med denne 

konteksten er at det ikke fins tradisjonelle og klart definerte graver 

fra vendeltid på dette feltet, selv om det fins noen rester av kremerte 

bein i skärvstensflakene fra samme tid. Dette indikerer at under en 

spesifikk del av vendeltiden foregikk dødekulten i og rundt smien. 

I den ene essen var det bevart en bålgrop og i den andre var det en 

sjakt som hadde generert en stor mengde brent leire i utkastlaget 

(Lisa Larsson pers. med).

Dette kan indikere at både jern- og keramikksmeder har vært 

aktive hvor døde mennesker har blitt brukt og magret inn i hen-

holdsvis jernredskaper og keramikk. Denne tolkningen støttes av 

en overraskende lav bestemmingsgrad og identifisering av beinene. 

Kun 14,3% av det samlete beinmaterialet kunne bli definert og be-

stemt, og den høye fragmenteringsgraden av beinene tyder nettopp 

på at beinene ble intensjonelt knust for å inngå i andre kontekster 

og prosesser. Ut fra den tidligere gjennomgangen vil jeg argumen-

tere for at det er sannsynlig at i dette tilfellet er jern- og keramikks-

meden den samme rituelle spesialisten med ansvar for dødekulten. 

Hvorfor vedkommende bare har utført denne typen ritualer i en 

tidsavgrenset periode hvor det ikke er ”vanlige” graver – som finnes 

i periodene før og etter – er derimot et annet spørsmål.

Finnes det tilsvarende funnkontekster fra Norge? Det er vanske-

lig å si med sikkerhet fordi utgraverne og fortolkningsrammene for 

forståelse har definert funnene som enten graver eller smier, og ofte 

er dokumentasjonen ikke god nok til å avgjøre om man virkelig har 

å gjøre med smier som graver. Likevel er det naturlig å rette søkelyset 

på smedgraven fra Bygland i Morgedal i Telemark som er Norges 

rikeste smedgrav og som også inneholder en rekke våpenfunn. De 

første meldingene om rike funn ble rapportert til Oldsaksamlingen 

høsten 1944, og Charlotte Blindheim og Erik Hinsch ettergravde 

anlegget i oktober (Blindheim 1963: 28). Graven inneholdt over 

120 jerngjenstander og ikke mindre enn 25 smedredskaper (Blind-

heim 1963: 62), hvorav 2 tenger, 3 slegger, 2 hammere, 2 ambolter, 

4 meisler, 1 platesaks, 1 saumlo, 1 trådjern, 2 filer, 1 spinkel liten 
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skje av jern, 1 støpeform til sølvbarrer, 1 eiendommelig tung barre, 

2 sylinderformete gjenstander hvor den ene må oppfattes som tuten 

av en blåsebelg, og en klump råjern og en slaggklump. Våpnene 

besto av 4 sverd, 4 spydspisser, 7 økser, 2 skjoldbuler, 9 kniver samt 

13 pilespisser. Foruten disse funnene var det en rekke andre funn 

som inkluderte spiker og låsbeslag til bisler og rangler. Funnet bør 

dateres til midten av det 10. århundret (Blindheim 1963: 31-34).

Beskrivelsen av anlegget er interessant. Det dreide seg om et an-

legg i en røys bygd opp mot en naturlig knaus. Det var vanskelig å 

få eksakte mål på anlegget, som anslagsvis ble satt til 13 x 16 meter. 

Utgraverne har diskutert om dette var en smie, men fraskrev denne 

muligheten og konkluderte med branngrav (Blindheim 1963: 29):

For at det dreiet seg om en grav måtte vi bli stående ved, 

enda så sterkt den i sammensetningen skiller seg fra de van-

lige rikmannsgraver fra vikingetid. Vi var en stund under 

utgravningen inne på tanken om det skulle være en nedbrent 

smie vi sto overfor. Steinene dannet enkelte steder en slags 

murflukt, og kullaget var utpreget konsentrert på ett parti. 

Hele anleggets karakter og funnfordeling pekte imidlertid 

avgjort i retning av grav (min utheving). 

Figur 6.2. Plantegning av smedgra-

ven fra Bygland i Morgedal i Tele-

mark, etter Blindheim 1963.
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Hvis vi ser nærmere på plantegningen er kullaget i hovedsak avgren-

set til et område på ca. 4 kvadratmeter i forbindelse med murfluk-

ten, og den absolutte størstedelen av smedredskapene samt noen 

få av våpnene ble funnet på dette lille området i forbindelse med, 

eller nær tilknytning til, kullaget. De resterende våpnene ble funnet 

utenfor murkonstruksjonen og kullaget (fig 6.2, 6.3, 6.4).

Funnene av våpen synes å ha ledet til tolkningen at dette er en 

entydig grav, men mer sannsynlig har vi her å gjøre med en kom-

binasjon av smie og grav. I forlengelsen av diskusjonen om dette 

anlegget var en smie eller grav, skriver Blindheim at: 

Vi så ikke antydning til noen esse noe sted. Og et enkelt 

sted ble det funnet små beinrester. Heller ikke synes det 

rimelig at man i en branntomt skulle la saker av den kva-

litet som vi har for oss her, bli liggende slik uten videre. 

Vi må derfor slå fast at det dreier seg om et gravanlegg fra 

vikingetiden av en høyst usedvanlig karakter (Blindheim 

1963: 31). 

Figur 6.3. Plantegning av smedgra-

ven fra Bygland i Morgedal i Tele-

mark (etter Blindheim 1963).
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Hva disse beinrestene representerer, er usikkert. I det engelske sam-

mendraget skriver hun at alle kremerte rester etter den avdøde man-

nen var forsvunnet (Blindheim 1963: 61), men i funnkatalogen er 

det registrert en ”samling brente bein, trekol og to slaggklumper” 

(Blindheim 1963: 80). Uavhengig av om det er dyre- eller men-

neskebein, så kan det tyde på at de er funnet i selve smien. Hvis det 

er menneskebein som lå i kullaget, vil dette kunne være et unikt 

eksempel i Norge på at mennesker har blitt kremert inne i transfor-

matørens ovn hvorpå det i ettertid har blitt oppført en røys.

Det blir poengtert et par viktige aspekter ved dette anlegget. 

Hele jernsmelteprosessen er tilstede fra fremstilling av selve råstof-

fet (slagg og råemne) til eksklusive arbeider som de tre spydspissene 

som alle har innlegninger i sølv og kobber på falen. Hele smias 

utstyr er kommet med, og det finnes ikke annet redskapsutstyr 

(Blindheim 1963: 35-36). Ut fra en gjennomgang av funnene ar-

gumenterer Blindheim for at ”personlig kan jeg ikke finne noen 

rimeligere forklaring enn den at her har utvalg av håndverksproduk-

tene kommet med i graven sammen med selve verktøyet” (Blindheim 

1963: 49, original utheving). Graven er tolket som et uttrykk for 

Figur 6.4. Smedverktøy fra Byg-

landgraven (etter Blindheim 1963:

34).
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en mestersmed som har blitt begravd med sitt utstyr og en del av 

håndverksproduktene sine (Blindheim 1963; Martens 2003). 

Hvorvidt det er smeden selv som er begravd her kan ikke sies 

med sikkerhet, men det er vanskelig å forklare rikdommen i graven 

og våpenutstyret som smedens egne eiendeler til tross for at han kan 

ha smidd dem. Dette problemet vil bli diskutert siden, men kontek-

sten i seg selv kan indikere at vi har å gjøre med en grav hvor en røys 

er reist over den sentrale smia. 

Den mest intensive bruken av jernproduksjonssymbolikk i 

graver synes å finne sted i vikingtiden. Dette står i kontrast til pro-

duksjonen av jern. Det er en markant nedgang i jernproduksjonen 

omkring 700 som vedvarer til midten av 900-tallet, og det er en 

tilsvarende nedgang i Sverige. En stor jernproduksjon starter på 

950-tallet e.Kr. og faller kronologisk sammen med byoppkomst 

og et stabilt kongedømme som kunne sikre en overregional vareut-

veksling (Narmo 1997: 189-190). Nedgangen i jernproduksjonen 

i vikingtiden ser Bjørn Myhre i sammenheng med dannelsen av 

småriker og ustabile forhold under den begynnende statsdannel-

sen (Myhre 1992), og spesialiserte jernproduserende hushold er 

avhengige av et stabilt marked for å kunne overleve (Narmo 1997: 

189). 

Dateringen av smedgraven fra Bygland sammenfaller med star-

ten på den store jernproduksjonen, og en tolkning kan være at det 

er den gamle smedstrukturen som blir begravd for ikke å bli videre-

ført når den nye jernproduksjonen vinner frem på mer økonomiske 

fremfor religiøse, definerte premisser. I graven var det som tidligere 

nevnt et utvalg av alle aspekter i smelte- og smieprosessen som kan 

indikere at dette var en markering av at denne institusjonen opp-

hørte. I forhold til andre graver med smedutstyr finner man i Byg-

land gjenstander som representerer og symboliserer hele prosessen 

og transformatøren som institusjon.

Til tross for, eller kanskje på grunn av, nedgangen i jernpro-

duksjonen, blir smedsymbolikk inkorporert i gravkontekster. Dette 

kan vitne om den maktposisjonen smeden hadde som rituell mes-

ter og transformatør i samfunnet. Tidligere har det blitt påpekt at 

slaggbiter i branngraver ikke er tilfeldig og at de har inngått i rituelle 
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og symbolske sammenhenger (Farbregd 1993) og i Sverige opptrer 

slagg ofte i graver og i selve haugfyllen (Burström 1990). Denne 

dualiteten hvor slagg både er gravgave og opptrer som element i 

oppbyggingen av gravhaugen, forsterker inntrykket av den trans-

formative rollen og funksjonen til jernproduksjonen i døderitualer. 

Slagget har blitt tolket som et symbol for transformasjonsprosessen 

hvor ilden har vært sentral i henholdsvis likbålet og blesterovnen 

(Bjørnstad 2003: 94ff). 

Metaforer tilknyttet jernsmelting og produksjon er innvevd i 

dødens sfære. Med utgangspunkt i funn av jernslagg i vikingtidsgra-

ver har Mats Burström fremhevet strukturelle likheter mellom slagg 

og graver: 1) begge knyttes til en prosess som inkluderer en overgang 

fra et stadium til et annet, 2) begge representerer en død tilstand: 

et sluttprodukt, 3) begge relateres til transformasjonsprosesser med 

bruk av ild, 4) både slagghauger og gravhauger er produkter av ri-

tualer, og 5) begge haugkategoriene kan sees i landskapet i lang tid 

etter at ritualene er fullendte (Burström 1990: 269). 

Denne metaforiske parallelliteten er kanskje synligst på Hau-

gar i Tønsberg. Det er to monumentale hauger som ruver over 

Tønsberg (for nærmere diskusjon, se Gansum & Oestigaard 1999, 

2004). Haugarmonumentene er begge arkeologisk undersøkt, men 

kun den nordvestre haugen er datert og beregnet middelverdi av 

akseleratordateringene daterer haugen til 800-tallet. Det er ikke 

påvist gravgaver i haugene, men enorme mengder trekull er depo-

nert. Den sørøstre haugen ble undersøkt av Nicolaysen og måler 

40,5 x 37,1 meter. Den nordvestre haugen ligger ca. 20 meter fra 

den sørøstre og måler 40 x 30,4, men er antakelig blitt litt større 

enn den opprinnelig var på grunn av tilførte fyllmasser. Under 2. 

verdenskrig bygde tyskerne skyttergraver i den nordvestre haugen 

og arkeologen Torstein Sjøvold leverte en innberetning om skadene 

(Sjøvold 1943). 

I 1994 ble en liten del av skyttergraven tømt og profilen do-

kumentert (fig 6.5) (Gansum 1995). Under Nicolaysens utgraving 

av den sørøstre haugen i 1900 fant han noen få hardt brente men-

neskebein samt store mengder trekull liggende over en kjernerøys 

(Nicolaysen 1901: 79). Det har ikke blitt funnet brente men-
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neskebein i den nordvestre haugen som vil bli diskutert her, men 

store mengder trekull er dokumentert. Basert på likhetene med den 

sørøstre haugen er det rimelig å anta at den nordvestre haugen også 

er en kremasjonsbegravelse. 

Trekullaget i den nordvestre haugen varierer mellom 15-33 cm 

i tykkelse med et gjennomsnitt på ca. 20 cm. Laget besto av nesten 

rent trekull. Det fantes ikke aske i laget, men det var noe sand, grov 

grus og småstein iblandet. Laget under brannlaget, som besto av 

torver over en steinkonstruksjon, var ikke varmepåvirket. Mangel 

på aske indikerer at kullet er fraktet til stedet og at forbrenningen 

har foregått ved lav varme. Trekullet er mest sannsynlig produsert i 

kullmiler eller kokegroper. I Sjøvolds innberetning er det beskrevet 

at kullaget er gjennomgående for hele haugen, og selv med mode-

rate estimater så får man likevel et enormt lag med kull. Hvis man 

antar at kullaget dekker en sirkulær flate med radius på 10 meter og 

at tykkelsen på kullaget er 15 cm på de 5 ytterste meterne og 30 cm 

på de fem innerste meterne av radiusen, så vil kullmengden utgjøre 

ca. 59 kubikkmeter kull. Ved fullstendig forbrenning ved bruk av 

Figur 6.5. Kart over Haugargravene 

hvor sjakten fra 1994 er markert. 

Illustrasjon: Terje Gansum.
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åpen ild vil dette utgjøre et skogsareal på 16-22 HA, eller ca. 4 

fotballbaner. Et anslag over hvor mye trevirke som har gått med vil 

være ca. 885 kubikkmetre med kompakt trevirke. Dette estimatet er 

basert på at kullaget har en minimum diameter på 20 meter, og tatt 

i betraktning at haugen er på 40 meter, vil den aktuelle kullmeng-

den sannsynligvis være langt større. 

Etter at de rituelle deltakerne hadde flyttet de store kull-

mengdene oppå den torvsatte steinkonstruksjonen har de lagt et 

leirdekke over selve kullaget før haugen er bygd opp av torver og 

jordlinser (fig 6.6): 

Teknologisk har oppbygingen av gravhaugene fellestrekk 

med ei kullmile. Kullet ligger over steinene (oksygeninn-

tak) og er dekket av torv (oksygenreduserende) som ved 

kullproduskjon. Torven har også en annen symbolverdi. 

Hvis det er myrmalm som er utgangspunktet for jerns-

meltingen, vil oppbyggingen av hauger med torv nettopp 

forsterke betydningen av de transformative elementene 

hvor jernet er maktens middel. Betydningen av kullet med 

parallell til kullmile, er representert i konstruksjonen av 

den nordvestre gravhaugen. Over steinpakningen ligger 

et lag med torv. Dette torvlaget er snudd opp-ned, slik at 

Figur 6.6. Profil av sjakten. Foto: 

Terje Gansum.
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det friske grasset på deponeringsøyeblikket ligger ned mot 

steinene og torven mot kullet. Over kullaget ligger torven 

den ”riktige” veien. Hvis vi aner en strukturalistisk paral-

lellitet mellom gravhauger og kullmiler kan vi og ane en 

begripelig maktsymbolikk. Det transformative motivet kul-

let representerer lenker torv, jern og monument sammen. Kull 

og torv, som forutsetning for jern, blir en maktens metaforikk 

som kan forstås som sverd og samfunnsforming (Gansum & 

Oestigaard 1999: 89).

I et slik maktpolitisk perspektiv vil smeden som transformatør ha 

hatt en avgjørende betydning. Nøyaktig hvilken sosial og rituell 

status smeden har hatt, er vanskelig å si, men smeden har også vært 

deltaker og et middel i den rituelle mobiliseringen i dette ritualet. 

Det er kun smeden som kan smi våpen, og til tross for nedgang i 

jernproduksjon i den aktuelle perioden, så har smeden manifestert 

sin makt og posisjon i de største gravritualene i Tønsberg. Transfor-

matøren som mestersmeden kan til og med ha iscenesatt og regissert 

disse ritualene som en yppersteprest med ansvar for oppføringen av 

monumentene.

Smedgraver i Norge

Transformatørens endrete posisjon i samfunnet og religionen sees 

tydelig i det som har blitt betegnet som ”smedgraver” eller graver 

med smedredskaper. Viktigheten av å markere sin status på en 

ny måte med andre midler er en annen innfallsvinkel til å belyse 

transformatørens rituelle posisjon både i dødesfæren men også som 

bindeleddet mellom mennesker og guder.

I Norge finnes ikke smedverktøy i graver som er eldre enn 

slutten av folkevandringstiden, og den absolutt største delen av 

smedredskapene forekommer i yngre jernalders funn. Med ut-

gangspunkt i Jan Petersen sitt arbeid (1951), var det 399 funn med 

smedredskaper hvorav 375 var fra gravfunn fra yngre jernalder og 

to funn fra ubestemt tid. Det samlede antallet norske mannsgraver 
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fra yngre jernalder var 3816 da Petersen gjorde sine undersøkelser, 

og smedgraver utgjør dermed ca. 10 % på landsbasis. Det finnes 

også noen få kvinnegraver med smedutstyr (Petersen 1951: 71-

74). Nyere gjennomgang av gravmaterialet i yngre jernalder viser 

likevel at prosentandelen med smedutstyr er lavere enn Petersens 

gjennomgang (Jørgen Bøckmann pers. med). I dag kjennes det til 

ca. 6000 funn fra graver og funn som sannsynligvis er fra graver i 

vikingtid fra det som er nåværende norsk område (Solberg 2000: 

222). Antallet graver med smedutstyr var betydelig høyere ved Pe-

tersens (1951) analyser enn Griegs (1922) analyser, og antallet er 

selvfølgelig høyere i dag som følge av mer enn 50 år med kontinu-

erlige, utgravinger. 

Smedredskaper opptrer også i kremasjonsgraver, og i sitt tidlige 

studie av smedgraver anslo Sigurd Grieg at antallet kremasjonsgra-

ver med smedutstyr var nesten dobbelt så stort som tilsvarende in-

humasjonsgraver, men en rekke kildemetodiske kriterier må tilføres 

som modifiserer dette forholdet. Av det materialet som Grieg kjente 

til i sin analyse var det smedverktøy i 47 kremasjonsgraver, 24 

skjelettgraver og 9 kammergraver. Blant branngravene med smed-

verktøy er det brannflaket som dominerer (Grieg 1922: 73-74). 

Utgangspunktet for den videre diskusjonen vil være å pro-

blematisere strukturelle premisser, og Petersens analyse vil danne 

grunnlaget for å se smedgravene i en videre kontekst. Av de 375 

gravene med smedverktøy hadde 214 graver bare et enkelt redskap, 

og det mest vanlige var hammere eller filer med ca. 160 funn, den 

tredje største gruppen var tenger med 26 funn. 81 funn inneholdt 

2 smedredskaper, og de vanligste kombinasjonene er hammer og 

tang, hammer og fil eller tang og fil. Gruppen med 3 redskaper fo-

rekommer i 30 funn og gruppen med 4 redskaper forekommer i 19 

funn. Videre finnes det enkelte funn med flere redskaper (Petersen 

1951: 108-110).

Grieg tolker smedutstyret i gravene som gravgaver gitt til byg-

desmeder, selv om det i enkelte tilfeller kunne opptre smedutstyr i 

graven til en alminnelig bonde (Grieg 1922: 92). Det store antallet 

av graver med smedutstyr samt det sparsommelige antallet redska-

per i flertallet av graver taler mot en slik tolkning. Mästermyrfunnet 
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som ble funnet i 1936 i Spronge på Gotland i Sverige er det største 

smedfunnet som er funnet i Norden. Verktøyskisten som ble fun-

net i en myr inneholdt i alt over 200 ulike redskaper og metallfunn. 

Den tradisjonelle tolkningen av funnet er at smeden mistet verktøy-

kassen i myren da han krysset den om vinteren (Arwidsson & Berg 

1983). 

I lys av Byglandsfunnet kan man også fremsette en tolkning 

om at det er hele den tradisjonelle smedinstitusjonen som bevisst 

har blitt nedlagt i myren i en brytningstid hvor transformatørens 

rolle forsvinner til fordel for en økonomisk basert smedvirksomhet. 

Tolkningen om at verktøyskisten er mistet gjennom isen virker litt 

usannsynlig fordi hvis man mistet et slikt verdifullt sett med red-

skaper, så ville man komme tilbake neste sommer å prøve og hente 

det opp igjen. En intensjonell deponering ut fra et transformatør-

perspektiv kan ikke utelukkes.

Mästermyrfunnet er kanskje eksepsjonelt i sin rikdom, men et 

komplett verktøyskrin for en vanlig smed må ha inneholdt en rekke 

redskaper. I gravene er det først og fremst én gjenstand, eventuelt 

to og i sjeldnere tilfeller flere gjenstander, som har blitt nedlagt. 

Nå forutsetter selvfølgelig ikke en smedgrav at alt smedutstyret må 

bli lagt ved, men de få gjenstandene som har blitt lagt ved åpner 

opp for andre symbolske forståelser som overskrider den avdødes 

identitet. Man kan selvsagt ikke se bort fra at noen av gravene med 

smedutstyr faktisk er graver til smeder, men jeg vil argumentere 

at i så tilfelle utgjør de et fåtall og ikke et flertall av gravene med 

smedutstyr.

Hvilke identiteter som er manifestert i gravmaterialet har vært 

et sentralt debattert tema i arkeologi. Lewis Binford (1971) hevdet 

at kompleksiteten i gravskikk tilsvarer kompleksiteten i sosial or-

ganisasjon og samfunnsforhold, og sosiale identiteter i graven kor-

responderer til den avdødes tidligere sosiale status. Binford skilte i 

hovedsak ut fire sfærer av definerende og avgjørende status: 1) alder, 

2) kjønn, 3) relativ sosial status innen en gitt gruppe, og 4) sosial 

tilhørighet i form av flere sosiale medlemskap i samfunnet. På den 

annen siden er ikke døden kun et anliggende for den avdøde selv, 

og de etterlatte skifter også identitet når et familie- eller samfunns-
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medlem dør. Denne endrete rollen til de etterlevende blir også ofte 

markert blant de gjenlevende. Gravgavene kan være gitt av slekt-

ninger 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 (Oesti-

gaard 1998, 2000a, 2004c, 2005).

Vestly, Gausel og Myklebostad

I et slikt perspektiv kan man tilnærme seg smedgraver, eller rettere 

sagt, graver med smedutstyr. Et spesielt funn i denne sammen-

hengen er Vestlygraven i Time i Rogaland (S8635). I ”Olshaugen”, 

som var 21 meter i tverrmål og henimot 3 meter høy, ble det fun-

net et gravkammer som var 4 meter langt, vel 1 meter bredt og 

nøyaktig 1 meter høyt. Graven inneholdt et svært rikt gravgods 

som inkluderte sverd, to spydspisser, belte med forgylte sølvknap-

per, en gullfingerring og et lite rundt gullstykke, en bronsepinsett 

og karutstyret inkluderte en bronsekjel, et glassbeger, to leirkar og 

restene av et trekar. Bronsekjelen, glasset og gullet daterer graven til 

folkevandringstiden og det er en av de rikeste gravene i Rogaland 

fra denne perioden. Det mest eiendommelige er smedutstyret som 

lå i graven. 

Det finnes riktignok noen få andre eksempler på graver med 

smedutstyr fra eldre jernalder, men i denne graven er utstyret såpass 

komplett at funnet står i en særklasse. Funnet inneholdt blant annet 

en nesten komplett buedrill, tang av jern med langt nebb, en liten 

hammer, tråjern eller saumlodd, en liten meisel og en liten ambolt. 

De små dimensjonene på både verktøyet og ambolten indikerer at 

verktøyet har tilhørt en finsmed og da helst en gullsmed (Møllerop 

1961).

Ut fra de foregående diskusjonene er det mulig å søke en annen 

forklaring enn at avdøde selv var en finsmed. Dateringen til folke-

vandringstid er tidlig for en grav med smedutstyr og det rike gravut-

styret tilsier at avdøde tilhørte et annet sosialt sjikt enn smeden hvis 
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man antar at han tilhørte en stigmatisert gruppe. Transformatøren 

som en mektig person med kontakt med de ulike maktene har vært 

en farlig og ambivalent person. Nedleggelse av finsmedutstyr i en 

ubrent grav både bryter gamle og initierer nye praksiser. Gitt at pre-

missene i de foregående diskusjonene medfører riktighet, så over-

skrider transformatøren sin gamle rolle som krematør ved å være 

med på å regissere en ubrent begravelse i det øvre, sosiale sjiktet. 

Figur 6.7. Gauselgraven. Illus-

trasjon: Ragnar Børsheim.
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Ved å nedlegge deler av sitt verktøy – og i dette tilfellet finsmedut-

styr som man må anta har hatt stor symbolsk verdi – blir praksisen 

med smedutsyr i graver forsøkt institusjonalisert. Dette kan være et 

utrykk for den endrete rollen transformatøren gjennomgår. 

Videre kan man spekulere på om hans transformative evner 

blir symbolsk manifestert i graven som en parallell til objekter med 

dyreornamentikk. Som tidligere poengtert så har Siv Kristoffersen 

argumentert for transformasjonens viktighet og virkelighet i dyre-

ornamentikken (Kristoffersen 2000a, 2000b), og nettopp i dødes-

færen blir både behovet for, og nødvendigheten av, transformasjon 

aktualisert. Dette kan være en av grunnene til at smedutsryr opptrer 

i gravene i en periode hvor transformatøren ellers ser ut til å miste 

deler av sitt opprinnelige rituelle hegemoni.

Båtgraven 3751 som ble gravd ut i 1999 på Gausel i Stavanger 

kan belyse dette problemet videre (fig 6.7). Graven var rikt utstyrt 

med to sverd, fire skjold, to økser, hest med både stasbissel og hver-

dagsbissel. Avdøde lå i en båt som har vært 27-30 fot lang og mest 

sannsynlig utstyrt med fem par årer (femkjeiping/tiæring), og en 

såpass stor båt kan kanskje ha hatt mast og seil i tillegg. Spesielt var 

også det rike smedutstyret i graven. Verktøy som hammer og stor 

smedtang samt et grovt tilvirket jernrør som muligens kan være fra 

en blåsebelg, ble funnet. Ved avdødes skulder ble det funnet verktøy 

til finere arbeid, blant annet en liten knipetang, smeltedigler med 

stativ, en meisel, fil, syl, en krumkniv og en liten kniv, et skjebor og 

en platesaks (Børsheim 1999, 2001, 2002). 

Tenger mindre enn 20 cm omtales oftest som finsmedutstyr, og 

fra en tidligere undersøkelse var det kjent kun 15 slike graver (Mül-

ler-Wille 1977: 154, 174). I Gauselgraven er den minste tangen 12 

cm, og må derfor klassifiseres som finsmedutstyr. Graven dateres til 

rundt midten av 800-tallet, og kombinasjonen av det rike antallet 

våpen og smedutstyret i en båtgrav gjør denne graven eksepsjonell 

(Børsheim 1999, 2001, 2002). Plasseringen av smedutstyret på 

forskjellige steder i båten med ulik relasjon til den avdøde kan in-

dikere at flere statuser eller personer har blitt manifestert i ritualet, 

som inkluderer transformatøren og deler av hans arbeidsoppgaver 

og rituelle plikter (fig 6.7).
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I haug nr. 1 på Myklebostad i Eid med urnen Rygh 727 som 

Lorange gravde ut, er det noen redskaper som kan ha tilhørt en 

smed eller en håndverker: 

...en Tollekniv, en tommetyk, firkantet og tung Jernstang, 

der er fladhamret i den ene Ende, et aflangt, halvcylinder-

formet Jernredskab af uvis Bestemmelse, der har Skaftpig i 

den ene Ende, men er afrundet og formet som Spidsen af 

en Ske i den anden Ende, desuden flere Stykker af tynde 

jernplader (Lorange 1875: 154). 

Disse funnene er usikre, men i andre graver i Myklebostad er det 

håndverksverktøy. 

Sigurd Grieg refererer til Grav I i haug nr. 2 (B5730) som en av 

de få branngravene hvor man får nærmere opplysninger om smed-

verktøyets plass, med referanse til Sheteligs Vestlandske graver fra 

jernalderen side 183-186 (Grieg 1922: 79). Denne graven, som var 

en kremert båtgrav hvor kremasjonen har foregått på stedet, inne-

holdt tverrøks, klinkhammer, rasp, sagblad og kniv. Shetelig disku-

terer ikke disse i Vestlandske graver fra jernalderen, men i Gravene 

ved Myklebostad paa Nordfjordeid (Shetelig 1905) karakteriserer han 

dette som verktøy for trearbeid, og redskaper av annet art som for 

eksempel smedverktøy mangler fullstendig i denne graven. Dette 

er et særtrekk som Shetelig mener går igjen i vikingtidens manns-

graver; et utpreget håndverk utelukker som regel et annet (Shetelig 

1905: 14). Dette stemmer ikke, som vist med Gauselgraven hvor 

det er både verktøy til tre- og metallarbeid, og snekkerverktøy eller 

jordbruksredskaper er ofte funnet sammen smedverktøy i vikingtid 

(Blindheim 1963: 36).

 Plasseringen av verktøyet i Grav I i haug nr. 2 er, som Grieg 

påpeker, interessant. Mens våpnene, med unntak av øksen og en 

pilespiss, var samlet tett omkring selve begravelsen, så var samtlige 

redskaper og kistebeslagene spredt i kullaget (Shetelig 1905: 14). 

Grav III i haug nr. 2 inneholdt redskapstyper som falt naturlig i 

to grupper; verktøy til trearbeid og jordbruksredskaper. Til første 

kategori fantes to celter, en hammer, et bor, tre kniver, to høvel-

Figur 6.8. Jernklype (avbildet som 

Figur 416, Shetelig 1912: 182).
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jern og en syl (Shetelig 1905: 27). I Grav II var det også redskaper, 

men hvorvidt alle skal karakteriseres som tilhørende trearbeid, er 

ikke entydig. I denne graven er det blant annet en jernklype (fig 

6.8) som kan indikere smedverktøy, og hammerne i Grav I, II og 

III, tilsvarende Rygh 394 (fig 6.9), klassifiseres som smedhammere 

(Grieg 1922: 31). 

I Gauselgraven var det redskaper til både trearbeid foruten 

smedutstyr (Børsheim 2001), og tilsvarende vil jeg argumentere for 

at i Myklebostad har man mest sannsynlig å gjøre med redskaper til 

ulike typer håndverk. Hammere er ikke entydige redskaper til enten 

jern eller tre, og som vist er det andre elementer i Myklebostad som 

kan indikere smedverktøy, som for eksempel jernklypen. 

Alt i alt er det omtrent femti graver fra vikingtid i Skandinavia 

med et større antall smedredskaper, normalt mellom tre og fem 

(Müller-Wille 1977: 175). Den store skipsgraven Storhaug på 

Avaldsnes, Karmøy, har flere smedredskaper foruten det ellers rike 

gravgodset, og graven er tolket som et uttrykk for etableringen av 

et nytt politisk dynasti på Vestlandet (Opedal 1998). I kun 16 av 

alle båtgravene er det mer enn ett skjold tilstede, og vanligvis er det 

mellom to og fem. Av disse 16 gravene er også Gokstadgraven og 

Myklebostadgravene (haug 1 og 2) (Børsheim 2002: 207), og Gau-

selgraven med fire skjold og rikt våpenutstyr indikerer at avdøde har 

hatt en sentral og politisk posisjon i sin samtid.

Hvem var de avdøde? Var de smeder, trearbeidere eller trans-

formatører? 

På den ene siden, verktøyet kan tilsi at avdøde i Gauselgraven 

har vært finsmed og arbeidet med edelmetaller som bronse og even-

tuelt gull og sølv foruten trearbeid (Børsheim 2001). Men både 

avdøde i Gausel samt rikdommen og tradisjonen på Myklebostad 

vanskeliggjør en slik tolkning fordi man vil anta at disse lederne var 

mer enn kun håndverksmessige spesialister. Man må anta at spesielt 

finsmelting har vært en religiøs prosess, og transformasjon av jernet 

generelt har vært investert med rituelle og religiøse forestillinger. 

Hvorvidt trearbeid har involvert tilsvarende eller relaterte forestil-

linger er vanskeligere å si, men det vil være naturlig å anta at smel-

teprosessen er i en særposisjon. 

Figur 6.9. Smedhammer. Rygh 

394.
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Det fantes ledere som både kombinerte profane og sakrale opp-

gaver. Ordet goði oversettes med ”en som har med gud å gjøre”, og 

har blitt brukt på slike ledere. På Island hadde goderne juridiske 

funksjoner ved det lokale tinget og opptrådte lokalt og regionalt 

som høvdinger (Sundquist 1998: 82). Likevel vil jeg argumentere 

for at det er lite sannsynlig at det er slike personer hvor de avdøde 

både var ledere og smeder vi finner på Gausel og i Myklebostad. 

Transformatørens rolle synes å være mer definert og avgrenset, ri-

tualisert og eventuelt stigmatisert.

På den annen siden, finsmeden, bygdesmeden og treskjæreren 

kan ha lagt ned deler av sine redskaper i graven; det som normalt 

sett kalles ”gravgaver”. Ordet ”gave” forleder oss fordi gjenstanden 

er et medium for å skape og manifestere identiteter og relasjoner, og 

selve begravelsesritualet er et av de viktigste ritualene for å markere 

og definere slike sosiale strukturer. Eldrid Straume har kun fun-

net fem graver som bare inneholder smedverktøy av over 400-500 

registrerte graver med smedredskaper i Norden fra yngre jernalder 

(Straume 1986: 51). Den tradisjonelle tolkningen har vært at sme-

den var en rik og mektig person, men man kan snu argumentet den 

andre veien. Er det disse fem gravene som representerer smeder? 

Hvorfor opptrer smedverktøy i rike graver? Hvorfor var det viktig 

for transformatøren å legge ned deler av sitt personlige verktøy for å 

manifestere sin makt og sosiale posisjon?

I et ritual generelt og et begravelsesritual spesielt kan ikke alle 

utføre de handlingene de selv ønsker. Det er foreskrevne normer 

og tabuer som regulerer hvem som kan gjøre hva, og det vil være 

restriksjoner med hensyn til hvem som kan legge ned gjenstander 

og markere sin identitet eller sosiale posisjon. Bare et fåtall sosiale 

statuser og identiteter er mulig og tillatt å uttrykke og manifestere 

i en begravelse (Oestigaard 2000a: 58). Ulike typer gravskikker 

og forestillinger uttrykker hva som kulturelt sett er viktig for de 

gjenlevende i deres liv og virke. Ritualene vil derfor kunne ha en 

avgjørende betydning som en offentlig manifestasjon og legitime-

ring av denne overføringen av rettigheter og plikter mellom gene-

rasjonene. Uavhengig av den dødes status og posisjon innad i et gitt 

samfunn, vil overføring av rettigheter og plikter til de etterlevende 



160 : Kremasjon, inhumasjon, transformasjon Kremasjon, inhumasjon, transformasjon : 161

være av avgjørende betydning for slekten. Ritualer er også et mål i 

seg selv, legitimert ved deltakelse og utførelsen av dem (Oestigaard 

2004c), og de som kontrollerer ritualene vil derfor legitimere den 

kommende samfunnsordenen. De store begravelsene i jernalderen 

må ha vært viktige hendelser i samfunnet hvor nettopp ulike, men 

definerte grupper, fikk mulighet til å markere sin rolle og posisjon 

for skapelsen av fremtiden.

Smedverktøyet opptrer først og fremst i kontekster og perio-

der etter at transformatørens rolle som krematør har blitt endret 

eller opphevet. Hovedoppgavene er ikke lenger både kremasjon og 

smiing, men tilhører fortrinnsvis kun smedsfæren. Den makten det 

likevel må ha vært å kunne manifestere og legge ned gjenstander 

som symboliserer transformatørens rolle og posisjon i gravene til 

samfunnets elite, vitner om at transformatøren i form av smeden 

har hatt stor rituell og sosial betydning også i yngre jernalder. Dette 

sammenfaller med transformatørens tidligere rolle i døden som 

bindeledd mellom de ulike sfærene og den tidligere rollen som 

krematør, og Haugarmonumentene bør forståes ut fra et slikt per-

spektiv. 

Det kan synes som transformatørens rituelle rolle primært retter 

seg mot smedoppgavene på bekostning av det å kremere. Nærværet 

av smedutstyr i både kremasjoner og inhumasjoner kan likevel tilsi 

at transformatørens rituelle rolle i dødesfæren er videreført til tross 

for at den praktiske og fysiske gjennomføringen av selve gravriten 

kan ha vært utført på et familienivå eller uten spesialister. Spred-

ningen av verktøy i Grav I i haug nr. 2 på Myklebostad i forhold til 

våpnene kan også indikere at verktøyet ikke er personlige eiendeler, 

men lagt ned i andre ritualer av aktører med definerte religiøse 

funksjoner. Interessant i denne sammenhengen er også verktøy for 

trearbeid, som kan tilsi at trehåndverkeren kan ha hatt en viktigere 

posisjon i jernalderens samfunn enn tidligere antatt, om han ikke 

var samme person som smeden. Smedutstyr i graver – fortrinnsvis 

rike graver – vitner om at ulike sosiale og religiøse identiteter har 

blitt manifestert og materialisert i dødesfæren. I denne sammen-

hengen blir det viktig å se på et komparativt referansemateriale fra 

Island og De britiske øyer.
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Fravær av kremasjon på Island, Irland og De britiske øyer

I følge Are Frode foregikk landnåmet på Island i løpet av de seksti 

årene fra 870-930. Islendingene fulgte den gamle religionen og den 

hedenske gravskikken inntil kristendommen ble lovtatt på Alltinget 

år 1000 (Shetelig 1937: 206). Det har vært kristne på Island før 

år 1000, og i følge tidlige kristne kilder konverterte noen land-

námsmenn til kristendommen før de kom til Island (Byock 2001: 

293). Selv om det er vanskelig å gi et konkret antall, så tyder det 

også på at et antall goðer endret sin religiøse funksjon til kristne pre-

ster når Island konverterte til kristendommen (Byock 2001: 14). I 

Landnámabók er det nevnt 430 landnåmsmenn hvorav flesteparten 

kom fra Vest-Norge. Island var fullt bebygd ca. 930 og det er antatt 

at det da bodde ca. 7000 mennesker på øya. Av de kjønnsbestemte 

gravene er det omtrent dobbelt så mange manns- som kvinnegra-

ver, og bare 12-13% av mannsgravene har fullt våpensett (Solberg 

2000: 253). 

Den gamle norrøne religionen har dominert, men det er i dag 

likevel kun kjent i overkant av 300 graver fra islandsk vikingtid. Gra-

vene ligger hovedsakelig ved kysten og oppover i enkelte dalfører og 

er fordelt på ca. 160 funnsteder eller lokaliteter (Andreassen 2001: 

13). Vikingtidsgravene er relativt ensartede og beskjedne med en 

indre markering i form av 0,5-1 m dype og omkring 2 m lange og 1 

m brede nedskjæringer, som er rektangulære eventuelt med en noe 

mer uregelmessig form. Den avdøde ligger normalt sett på ryggen, 

men i enkelte tilfeller ligger den døde på siden med beinene trukket 

opp under seg. Den døde er vanligvis plassert rett ned i jorden uten 

noen form for beskyttelse, men av og til er det strødd et lag med 

aske over vedkommende. Det finnes noen få kistebegravelser, og det 

er kjent fem båtbegravelser på Island (Andreassen 2001: 15).

I 2002 ble det funnet rester av en kremasjonsgrav på Island. 

The Mosfell Archaeological Project fant noen kremerte menneske-

fragmenter under utgraving av en haug på Huldahóll. Dette er de 

første bevisene for at kremasjon har vært praktisert på Island og 

beinrestene ble funnet sammen med kremerte dyrebein, kull og 

fragmenter av metallgjenstander. Funnene ble gjort i en haug som 
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er delvis menneskelig bygd og radiokarbondatert til det 10. århund-

ret (Byock et al. 2005: 215).

Nærværet av kremasjon som aldri slo igjennom på Island som 

gravskikk, styrker en hypotese om at det er bevisste motiverte, 

religiøse og ideologiske grunner til at nybyggerne på Island ville 

distansere seg fra den tradisjonelle transformatørrollen som fantes 

i Norge. I den videre diskusjonen vil jeg derfor referere til den is-

landske gravskikken som inhumasjon med fravær av kremasjon, selv 

om det altså fins en kremasjonsgrav og ytterligere enkelttilfeller kan 

fremkomme i fremtiden.

Kremasjon som gravskikk og religiøs praksis har ikke blitt prak-

tisert på Island, noe som heller ikke har vært tilfelle på De britiske 

øyer, med noen få unntak av spredte enkeltkremasjoner som aldri 

ble institusjonalisert og akseptert som døderitual. Dette særtrekket 

har blitt vektlagt av mange forskere, og en forklaring som ofte har 

blitt fremsatt er den knappe tilgangen på brensel på Island. Shetelig 

argumenterer for at dette ikke er overbevisende fordi landet hadde 

betydelig mer trevirke i vikingtiden enn det har hatt i nyere tid, og 

ikke minst ble jernvinnen drevet i stor målestokk – en produksjon 

som forbruker en mengde ved (Shetelig 1937: 208). Bjørkeskogen 

på Island kan ha vært så høy som 8-12 m før avskogingen startet for 

fullt med kolonialiseringen, og intensiv jernproduksjon har vært en 

av faktorene som drastisk endret økologien og ødela skogen (Smith 

1995: 336).

Det har vært intensiv jernutvinning på Island fra Landnåmsti-

den til slutten av det 15. århundrets slutt, og visse indikasjoner ty-

der på at den har fortsatt til utgangen av det 17. århundre. Dette er 

basert på både historiske kilder og faktiske funnforekomster (Niel-

sen 1926: 136). I Kongespegelen hører vi blant annet om malmen 

på Island: ”I det landet finst det mykje av den malmen som dei kan 

laga jarn utav, og folket kallar den malmen raude på sitt målføre, 

og det same namnet brukar dei hjå oss òg” (Espelund 2004: 42). 

Trevirket som er brukt i produksjonen er først og fremst bjørk. Det 

har ikke vært en stor og tett skog, men tilstrekkelig med trevirke til 

jernutvinning og smiing (Nielsen 1926: 150-151). Basert på under-

søkelser tidlig i det 20. århundret var det i alle fall 46 steder hvor 
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jern ble utvunnet. Den islandske jernfremstillingen synes å ha vært 

av stort omfang, og mest sannsynlig så har Island vært selvforsynt 

med jern- og jernprodukter de første århundrene etter landnåmet. 

Det skriftelige kildematerialet støtter en slik tolkning siden det ikke 

nevnes innførsel av jern, mens andre importvarer nevnes, og da spe-

sielt tømmer (Nielsen 1926: 166-169). I det 12. århundret måtte 

trevirke for husbygging importeres fra Norge og skip ble ikke lenger 

bygd på Island (Smith 1995: 336), og i sagaene er det skilt mellom 

vanlig tømmer og tømmer av utsøkt kvalitet (Marcus 1957: 409). 

Den intensive jernproduksjonen som fant sted på Island retter 

enda sterkere fokuset på de bevisste valgene befolkningene må ha 

gjort da de ikke ville inkorporere branngravskikken eller praksisen 

med smedutstyr i gravene. Transformatørens ideologi og religiøse 

posisjon skulle ikke inkorporeres på Island.

Videre må fraværet av kremasjon på Island sees i lys av viking-

tidens gravskikk i Irland og på De britiske øyer hvor branngravskik-

ken i praksis også var totalt fraværende. Det tilsier at fraværet av 

kremasjon på Island ikke kan søkes i økologiske forklaringer i form 

av fravær av trevirke. Vikingtidsgravene som finnes på De britiske 

Figur 6.10. Våpen og funn fra kre-

masjonsgraven i Hesket i Cumbria, 

England (etter Richards 2004: 

113).
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øyer og i Irland består omtrent av like mange kvinner og menn, og 

må derfor ansees som graver fra permanente utflyttere og bosettere, 

og ikke falne krigere på vikingraid (Shetelig 1945: 2). Alle gravene 

er skjelettgraver med noen få unntak. Selv om Sheteligs analyser fra 

1940-tallet er over 60 år gamle, så indetifiserer de generelle premis-

ser angående forholdet mellom kremasjon og inhumasjon som er 

i overenstemmelse med nyere tids undersøkelser (e.g. Lyon 1994, 

Richards 2004).

Shetelig nevner fire kremasjonsgraver hvorav en av de er Hesket 

i Cumbria i England (fig 6.10), som er et av de beste eksemplene på 

en kremasjonsgrav hvor blant annet sverdet er intensjonelt ødelagt. 

Av de få kremasjonsgravene er både kvinner og menn representert, 

i visse tilfeller er våpnene intensjonelt ødelagt og det er også en 

brent båtgrav (Shetelig 1945: 25). I Frankrike er det et spesielt funn 

som også fortjener oppmerksomhet. I L’lle de Groix, Morbihan i 

Bretagne, er det en kremasjonsgrav som har paralleller til Myklebo-

stadgraven. Et vikingskip har blitt brent, og jernnaglene er sammen 

med brente bein blandet med brent jord, sand og leire og deponert 

i et 5,40 m stort lag med en tykkelse på 10-12 cm. I alle fall 20 

skjoldbuler var spredd i laget, og mesteparten av våpnene og andre 

gjenstander var samlet i en jernkjele omtrentlig lokalisert i midten 

av graven. 

Denne kremasjonen i Frankrike er meget spesiell, ikke kun 

fordi det er et vikingskip, men fordi Karl den Store innførte døds-

straff i 785 for å kremere. Ikke nok med at kremasjon var forbudt i 

kristendommen, men i Frankrike var det altså dødsstraff for å kre-

mere. Det viser hvilke spenninger det var mellom hedendommen 

og kristendommen når det gjalt selve døderitualene. Hvorfor de et-

terlevende i dette tilfellet har kremert sin døde leder, kan man ikke 

si med sikkerhet. Det kan indikere at vedkommende falt i strid og 

at den heroiske døden forutsatte kremasjon. Det faktum at det har 

blitt utført en kremasjon viser at de etterlevende må ha vært mange 

og sterke slik at de faktisk kunne gjennomføre et slikt gravritual. 

Foruten disse tilfellene av kremasjon var det i følge Shetelig, da 

han utførte undersøkelsen, ingen andre kjente tilfeller av kremasjon 

blant vikingene på De britiske øyer, med et mulig unntak i Kil-
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mainham i Irland hvor våpnene var intensjonelt ødelagt før grav-

leggingen. Tre av sverdene er bøyd på en slik måte at det må være 

intensjonelt, og denne praksisen var blant vikingene forbeholdt 

kremasjon (Shetelig 1945: 25-29). Konklusjonen er at til tross for 

noen få forsøk på kremasjon, så ble denne gravskikken aldri etablert 

eller tolerert blant vikingene hjemmefra. 

Forholdet mellom kremasjon og smedgraver er sentralt i for-

ståelsen av transformatørens rituelle roller i døderitualer spesielt og 

samfunnet generelt. Island har hatt en intensiv jernproduksjon og 

har mest sannsynlig vært selvforsynt med jern. Likevel finnes det 

ikke smedgraver på Island fra vikingtiden (Eldjárn 1956: 243-244). 

Dette er oppsiktsvekkende tatt i betraktning antallet smedgraver i 

Norge og den store jernproduksjonen på Island. Hvis smedgravene 

i Norge representerer den avdøde smeden, skulle man forvente en 

tilsvarende situasjon på Island. 

Fraværet av smedgraver på Island indikerer at smedutstyr i 

graver i Norge har å gjøre med smedens rolle som transformatør i 

døderitualer fremfor at det er smeden selv som er begravd med sitt 

utstyr. Den rituelle rollen transformatøren hadde i Norge ble ikke 

videreført på Island hvor smeden har hatt en mer avgrenset økono-

misk funksjon.

Det finnes likevel referanse til graver med verktøy i sagamate-

rialet. I soga om Egil Skallagrimsson er det berettet om at Egil drev 

smie og hadde flere i arbeid under seg. I Egilsoga kan man lese om 

begravelsen av Skallagrim. Etter at han var død rodde de liket ut til 

Digraneset og ”Egil let der ein haug gjera på framsida av neset. Der 

vart Skallagrim lagd ned med hesten sin, våpna og verkty. Det er ik-

kje nemd at noko laust gods vart lagd i haugen med han” (Heggstad 

1994, kap. 58, s. 133). Hvordan man skal forholde seg til en slik 

referanse, er vanskelig å si. 

Det arkeologiske materialet har ikke gitt støtte for at denne 

praksisen med nedleggelse av verktøy fant sted på Island, men man 

kan ikke utelukke at fremtidige undersøkelser vil kunne avklare det-

te problemet. Uansett så ble aldri den delen av begravelsesritualet 

og transformatørens rituelle posisjon i samfunnet institusjonalisert 

på Island. Tilsvarende er det få graver med verktøy kjent fra vikin-

Figur 6.11. Våpen og redskaper fra 

Knoc-y-Doonee skipsgraven, Isle of 

Man. Etter Shetelig 1945:18.
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genes kolonier på De brittiske øyer. Det finnes sikker informasjon 

på både hammer og tang i en skipsbegravelse ved Knoc-y-Doonee 

(fig 6.11) og i den første graven ved Ballinaby samt på gravplassen 

Kilmainham (Shetelig 1945: 44). På Island er det som nevnt i over-

kant av 300 graver. Ingvild Solberg Andreassen har studert graver 

med dyreornamentikk på Island, og 42 av de vel 160 lokalitetene 

har gjenstander med dyreornamentikk, som utgjør ca. 97 graver. 

På disse 42 lokalitetene foreligger det ca. 850 gjenstander totalt in-

kludert jernnagler og udefinerbare biter av tre og jern (Andreassen 

2001: 16). Smedverktøy opptrer heller ikke i disse kontekstene (An-

dreassen 2001: 169ff), som ville ha vært naturlig gitt de rike gravene 

smedutstyr opptrer i på fastlandet. 

Som vist har det vært intensiv jernutvinning på Island, og sme-

den har hatt en viktig økonomisk rolle siden Island mest sannsynlig 

var selvforsynt med jern og jernprodukter. Basert på etnografiske 

og etnologiske paralleller må man anta at det også på Island har 

vært knyttet religiøse forestillinger til jernsmelting og jernfremstil-

ling, men det synes som disse forestillingene i liten grad har blitt 

inkorporert i videre samfunnssfærer. Smeden synes kun å ha hatt 

arbeidsoppgaver innenfor en restriktiv sfære av metallarbeid. I nor-

ske kontekster finnes smedutstyr ofte i tilknytning til rike graver 

og smeden har utvilsomt hatt en rituell og religiøs funksjon i sin 

samtid i døderitualer generelt og kremasjoner spesielt. 

Haugarmonumentene i Tønsberg er ekstreme maktdemon-

strasjoner uttrykt gjennom smedens metaforikk, men tilsvarende 

forhold finnes ikke på Island. I Norge hadde transformatøren en 

sentral plass i både den offentlige kulten og samfunnslivet i viking-

tiden, men en tilsvarende plass fikk smeden aldri på Island. Det kan 

synes som utflytterne til Island bevisst ville bryte med de tradisjons-

bundne religiøse praksisene på fastlandet. Likhetene i det norske og 

det islandske gravmaterialet er ofte fremhevet (e.g. Shetelig 1937; 

Eldjárn 1956), men ut fra et rituelt perspektiv med fokus på de 

religiøse spesialistene som hadde et betydelig maktfundament i det 

norrøne samfunnet, så representerer kolonialiseringen et brudd.
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Hvorfor fravær av kremasjon og smedverktøy?

Fraværet av kremasjon på Island kan ikke forklares med økologiske 

faktorer siden det var rikelig med trevirke til jernutvinning. Dette 

trevirket var først og fremst bjørk, og en mulighet til fraværet av 

kremasjon kan være at bjørk ikke var religiøst egnet til kremasjon. 

Ulike vedtyper har ofte forskjellige kosmologiske kvaliteter som 

påvirker den avdødes transformasjon til en hinsidig tilværelse, og 

visse tresorter er bedre egnet enn andre. Enkelte typer brennbart 

materiale kan også være direkte skadelig for den avdødes neste liv og 

følgelig forbudt å bruke (Oestigaard 2004c, 2005). Tacitus beskri-

ver at germanerne ikke var likegyldige til hvilke tresorter som ble 

benyttet: ”Begravelsene foregår uten noen utfoldelse av prakt; det 

eneste man er omhyggelig med, er at det nyttes bestemte tresorter 

under brenningen av deres fremstående menn” (Width 1968: 80). 

Ask og eik har vært dominerende i danske kremasjonsgraver fra 

yngre bronselader til romertid, men forskjellige andre løvtrær har 

også blitt brukt om enn i mindre målestokk (Thrane 1984: 78). 

Bjørk har normalt sett ikke vært dominerende trevirke i kremasjon. 

Vedartsanalyser på kullprøver fra Haugar i Tønsberg viste at hoved-

konsentrasjonene av tresortene var eik og hassel. Det var noen få 

spor av bjørk, og et par mulige innslag av rogn og ask (Gansum & 

Oestigaard 1999: 88). Likevel er ikke et ”bjørketabu” et godt nok 

argument til å forklare fraværet av kremasjon på Island fordi man 

kunne ha forventet seg flere kremasjoner for eksempel på De bri-

tiske øyer hvor det finnes en rekke andre typer trevirke.

Det generelle fraværet av smedutstyr i graver indikerer at 

”smedgraver” ikke er gravgaver gitt til døde smeder, men smeder 

eller transformatører som manifesterer sine sosiale og religiøse rol-

ler og posisjoner gjennom å legge ned transformative redskaper i 

døderitualene. I Norge finnes smedutstyr ofte i rike graver og mani-

festerer smeden som en mektig aktør på den rituelle scenen i yngre 

jernalder. Grunnen til denne manifesteringen kan skyldes den ge-

nerelle endringen i dødekulten. 

Gravskikken i merovingertid markerer seg ved en sterk forenk-

ling i både anlegg og utstyr. Flatmarksgraver er mest vanlig i første 
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del av perioden mens i siste halvdel kommer storhaugene tilbake 

igjen (Solberg 2000: 186). Generelt sett er gravene mindre utstyrt 

enn i folkevandringstiden, men fra ca. 700 øker funnmengden ig-

jen (Solberg 2000: 188). Nedgangen er mest markant i første del 

av merovingertiden. I Agder-fylkene er det ca. 500 gravfunn fra 

folkevandringstiden mens det er bare 12 fra merovingertiden og 

ingen fra perioden 550-700. I Vestfold er det kun 11 sikre gravfunn 

fra perioden 550-700 mot ca. 200 i fra perioden 350-550 (Solberg 

2000: 197). 

Når transformatørens rolle som mesterkrematør nesten opp-

hører ved overgangen til merovingertiden, kan det synes som han 

i de senere periodene manifesterer og opprettholder makten sin 

gjennom smedyrket og døderitualer generelt. Kremasjonsskikken 

har i stor grad blitt familiebasert og rollen som spesialisert krematør 

utøves kun i visse tilfeller. Det kan synes som transformatøren aldri 

klarer å vinne tilbake posisjonen sin som krematør, og derfor blir 

det desto viktigere å kontrollere de transformative kreftene i kos-

mos gjennom metallproduksjon og å manifestere denne makten i 

døderitualer. 

På Island og De britiske øyer vinner aldri kremasjonspraksisen 

eller gravskikken med å legge ned smedutstyr igjennom. På Island 

har det aldri vært forsøk på å etablere denne norske og tradisjonelle 

praksisen, med eventuelt unntak av den ene kremasjonsgraven som 

er funnet, og de få forsøkene som fant sted på De britiske øyer ble 

aldri kulturelt inkorporert i samfunnet. Basert på skillet mellom 

personlige og kulturelle symboler, så må variasjon og innovasjon i 

døderitualer bli legitimert av grupper som er en del av en større kul-

tur (Obeyesekere 1981: 169). Dette medfører en gjensidig toleranse 

for sosial og religiøs variasjon som innad i et samfunn muliggjør 

hierarkier og manifesteringer av dem i døderitualer. 

De få forsøkene på å etablere en kremasjonspraksis og nedleg-

gelse av smedutstyr i gravene på De brittiske øyer kan tolkes på to 

måter: 1) det har ikke vært sosialt og religiøst akseptert og tillatt, 

eller 2) ritualene har ikke oppfylt sin foreskrevne funksjon innen-

for det religiøse og kosmologiske universet slik utøverne oppfattet 

ritualenes betydning. Det er ikke nødvendigvis noen motsetning 
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mellom disse forklaringene fordi ritualer som ikke ”fungerer”, ikke 

vil bli akseptert og utført. Ritualer er handlinger som blir gjort fordi 

de er ”det rette å gjøre”, men også fordi det er umulig ikke å gjøre 

det. Det betyr motsatt at ritualer som ikke ”fungerer” gir ingen me-

ning å utføre. Fraværet av kremasjon, med noen få unntak på De 

britiske øyer, er vanskelig å forklare ut fra faktorer som sosial status, 

alder og kjønn fordi det finnes ikke noe ensartet mønster i Norge og 

gravene i koloniene viser forskjell med hensyn til gravgods og kjønn 

samt ulike aldersgrupper er begravd. Homogeniteten i gravform 

kan skyldes et manglende behov for komplekse ritualer parallelt 

med nye eskatologiske forutsetning på jomfruelig land (Einarsson 

1995: 65). 

Betydningen av kultstedet og århundrelange tradisjoner med 

forfedreritualer kan ha vært avgjørende faktorer som har umulig-

gjort å initiere nye steder hvor de døde kunne bli dyrket gjennom 

bruk av brente bein. Selve stedet hvor ritualene ble utført har utvil-

somt hatt en avgjørende rolle i dødekulten. Rundt år 1770 beskri-

ver Hans Michael Seehuus en av gravene på Myklebust (Shetelig 

1905: 4): 

Paa gaarden Møklebust ligger en høi. Den er ganske flad 

paa toppen, næsten trekantet (kegleformet?) steil paa alle 

sider, 50 alen høi, 600 skridt lang, bred 400. Den bestaar 

alene av jord og har flad mark rundt omkring sig. Bøn-

derne mistror den for underjordiske eller bjergfolk, som de 

norske kalder huldrer. Jeg tænker, at her har været et høi-

tideligt offersted i den gamle hedenske alder; thi St. Hans 

nat samles her en hob mennesker, som efter forfædrenes 

skik holder sig lystig med spill og dans. Da brændes her 

gamle baade og tjæretønder, hvilken ild av bønderne kal-

des brising eller brislauge. Naar deres baade og tjæretønder 

er udbrændte, løber folkene efter mangen dans omkring 

ilden, ligesom i triumf derfra med hujen og skrigen. Det 

øvrige av natten anvendes til dans og svir. Høien holdes 

hellig for huldrens skyld, at man ikke maa hugge noget av 

de smaa aske- eller rognetrær, som vokser der.



170 : Kremasjon, inhumasjon, transformasjon Kremasjon, inhumasjon, transformasjon : 171

Det er mest sannsynlig Rundehogjen det her er snakk om, og det 

vitner om betydningen av den gamle tradisjonen. Gravhaugen var 

de dødes domene. På begynnelsen av 1900-tallet var det nesten 

aldri gamle bondeslekter som forstyrret gravminnene; ”Det er re-

gelmæssig en tilflyttet mand eller en nylig tilflyttet slegt, oftere en 

hjemvendt amerikaner” (Shetelig 1911: 207). Forfedrekulten har 

vært sentral på gårdene og gravhauger var kjernen i disse tradisjo-

nene (Birkeli 1938). A. W. Brøgger gravde i 1909 ut en gravhaug i 

Raunadalen på Voss som inneholdt en gravkiste fra folkevandrings-

tiden. Mannen på gården fortalte at det var ”garvoren” som bodde 

i haugen, og hver gang noen døde på gården ble det ofret og slaktet 

en kvige – en ku som ikke har kalvet – til han i haugen. Gardvorden 

er den i slekten som bygde gården, rydningsmannen, eller en annen 

person som utmerket seg slik at han ble hovedrepresentant for slek-

tens døde. Da Brøgger spurte om det var lenge siden de sist ofret, 

svarte bonden, som var i 40-årene, at ”aa, vi slagtet naa en kvie til 

ham da min far døde” (Shetelig 1911: 211).

Interessant i denne sammenhengen er folkloren som har levd 

videre helt opp til i dag, blant annet i Telemark (jmf. Birkeli 1938). 

I gravhauger bodde tusser, dverger og alver, og de er ofte tolket 

som smeder. Forskjellen på alver og dverger er at alvene har familie 

mens dvergene er enslige, noe som ofte smedene også var (Espelund 

2004: 110-120). Folketroen knyttet til gravhauger har vært sterk og 

levende.

Kontinuitet i forfedrekulten kan likevel ikke forklare fraværet av 

kremasjon og smedgraver på Island. Man må anta at forferdekulten 

har vært sentral for vikingtidens mennesker også på Island, men det 

kan tenkes at nye steder har umuliggjort å etablere de gamle, kul-

tiske tradisjonene med kremasjon og smedsymbolikk som medium 

i forhold til inhumasjon. Hvis det var restriksjoner i den norrøne 

kosmologien på å etablere nye kultplasser i fremmede områder, så 

kan det være med på å forklare den tidlige kristningen av Island. 

Forholdet mellom inhumasjon og kremasjon er likevel ikke 

forklart. Hvorfor ble ikke kremasjonsskikken videreført når andre 

religiøse og kosmologiske elementer ble institusjonalisert? De spar-

somme forsøkene på å initiere den gamle kremasjonstradisjonen på 



172 : Kremasjon, inhumasjon, transformasjon

nye områder på De britiske øyer har ikke lykkes. Hvorvidt det var 

fordi forsøkene ble sanksjonert av de gjenlevende eller fordi det fan-

tes forestillinger om guddommelige reaksjoner eller intervensjoner 

som har forbudt slike ritualer, er vanskelig å uttale seg med sikker-

het om.

Fraværet av smedutstyr på Island synes å bryte mer bevisst med 

den rituelle rollen til transformatøren. Gitt de foregående premis-

sene så var kremasjon i stor grad en praksis utøvd på familienivå i 

vikingtiden, mens nedleggelse av smedverktøy tilhørte den tradisjo-

nelle transformatørens domene. Smedverktøy manifesterte og sym-

boliserte de gamle religiøse og maktpolitiske strukturene i Norge. 

Den tradisjonelle forklaringen på landnåmet og koloniseringen av 

Island er Harald Hårfagres rikssamling av Norge, hvor de som ikke 

ville underordne seg en sentralmakt, flyktet til fristaden på Island. 

Men det har også vært andre sterke og underliggende makt-

politiske faktorer i Norge. Haugarmonumentene gir en antydning 

om hvor sentral posisjon transformatøren og hans ideologi var i det 

norrøne samfunnet. Nedleggelse av smedverktøy i de aller rikeste 

gravene og Myklebostad-tradisjonen samt kremasjoner generelt 

vitner om hvor innarbeidet denne religiøse strukturen var i Norge 

i vikingtiden. 

En forklaring på fraværet av smedutstyr i graver på Island kan 

være et bevisst uttrykk og ønske om å bryte med disse strukturene 

for å leve i fristaden. De få tilfellene på De britiske øyer er unntak. 

Andre forsøk på å kremere og å nedlegge smedutstyr i gravene kan 

ha blitt sanksjonert av det resterende samfunnet nettopp fordi den-

ne religiøse institusjonen ikke skulle bli videreført i koloniene. 

Uavhengig av hvordan man tolker fraværet av kremasjon og 

smedutstyr i graver, så bør disse to fenomenene sees i sammenheng. 

Transformatørens posisjon i samfunnet og religionen ble brutt i 

koloniene og smeden ser fortrinnsvis ut til kun å ha hatt en økono-

misk rolle i de nye samfunnene.
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Avslutning

I dette arbeidet har jeg søkt å identifisere en av flere typer rituelle 

spesialister som har eksistert i jernalderen gjennom perspektivet 

transformatøren som ildens mester. For å kunne tilnærme meg 

denne problemstillingen har jeg brukt en rekke kildekategorier og 

geografiske områder. Utgangspunktet har vært å bruke materiell 

kultur mest mulig aktivt på bekostning av skriftlige kilder og myter, 

selv om jeg selvfølgelig også har inkludert tekstmateriale. Grunnen 

til valget av denne tilnærmingsmåten har vært todelt. For det første, 

materiell kultur er meningsbærende i seg selv og et naturlig utgangs-

punkt for studier av fenomener, prosesser, institusjoner og personer 

uavhengig av om de er dokumentert i skriftlige kilder eller ikke. 

For det andre, fraværet av denne spesialistrollen i det skriftlige ma-

terialet har nødvendiggjort å kombinere ulike typer av arkeologiske 

funn og kontekster. Dette har innebært et premiss om at til tross for 

at transformatøren, som er et analytisk begrep for å identifisere en 

spesiell type rituell spesialist, ikke har latt seg spore i skriftlige kil-

der, så er det mulig arkeologisk å analysere en slik spesialistgruppe. 

Dette kan virke som et innlysende utgangspunkt, men studiet av 

ritualer og religion i jernalderen har i stor grad tatt utgangspunkt 

i skriftlige kilder og vært dominert av disipliner som har skriftlige 

kilder som sine primærkilder. 

En kildekritisk innvending mot dette arbeidet er at jeg ikke har 

inkludert så mange andre studier av forholdet mellom hedendom 

og kristendom som jeg kunne ha gjort, men det har delvis sin grunn 

7.  TRANSFORMATØRENS
  MAKT OG ENDRETE POSISJON –
  EN OPPSUMMERING
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i at jeg har søkt å fremme et nytt perspektiv som ikke tidligere har 

blitt diskutert og analysert. Når det gjelder gravskikkstudier og 

empirisk materiale er det tilsvarende en rekke arbeider jeg ikke har 

benyttet meg av og referert til. Det skyldes i hovedsak at for å kunne 

tilnærme meg transformatøren som rituell spesialist, så har ikke alt 

arkeologisk materiale vært like egnet. Til sist så har dette perspek-

tivet åpnet opp nye perspektiver til andre aspekter ved jernalderens 

samfunn og religion, som jeg ikke har fulgt opp og relatert til den 

eksisterende debatten. Dette må sees på som begrensinger innenfor 

rammene av hva som har vært mulig for dette arbeidet. Utgangs-

punktet mitt har derfor vært å fokusere på forskjellige aspekter av 

døden gjennom å kontekstualisere deler av dødens mange fasetter 

hvor transformatøren har vært involvert på ulike måter opp gjen-

nom jernalderen.

Begrepet døderitual er bedre egnet enn begravelsesritual for 

å forstå samfunnets inkorporasjon av de døde, og å respektere de 

døde er en sosialt konstruert regel som samfunnets egne medlem-

mer forsvarer fordi det er til det beste for samfunnet (Theliander 

2004). Analytisk er likevel skillet mellom døderitual og begravel-

sesritual fruktbart fordi mesteparten av hva vi finner som ”graver” 

er kun en liten del av et overordnet døderitual; begravelsesritualet 

eller deler av de ritualene hvor kroppen til avdøde blir håndtert på 

en eller annen måte samt eventuelt oppføringen av et monument. 

Kremasjon som gravskikk muliggjør at mesteparten av den avdødes 

bein ikke blir lagt ned i graven, men brukt i en langt videre døds-

fære som inkluderer de fleste relasjoner mellom mennesker og guder 

samt interne samfunnsforhold innen en gitt epoke.

Kremasjon har igjennom hele jernalderen hatt en fundamental 

rolle i opprettholdelsen av samfunnet og kosmos. Anja Mansrud 

har vektlagt knoklenes vitale og regenererende egenskaper hvor 

skjelettrestene har vært et middel til å dyrke de døde. Samfunns-

strukturen opprettholdes ved tilførsel av livgivende energi og 

forfedrenes knokler gir adgang til det kosmologiske opphavet. I 

norrøne skapelsesberetninger beskrives det hvordan verden ble 

skapt ut fra den ofrede Ymes kroppsdeler. I Grimnesmål strofe 40 

står det at jorden ble skapt av kjøttet, blodet ble til sjøer, knoklene 
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skapte bergene og hodeskallen ble himmelhvelvingen. Ideen om at 

dyr kan gjenfødes fra sine beinrester finnes også i myten om Tors 

geitebukker. Kremasjon er derfor et middel for å tilegne seg den dø-

des knokler hvor knoklene blir tilskrevet regenererende og fruktbar-

hetsfremmende kraft av kosmogonisk betydning (Mansrud 2004a). 

Fragmenteringsgraden på størstedelen av de brente beinene tyder 

på intensjonell knusing av beinene etter kremasjonen (Holck 1987; 

Sigvallius 1994: 28), som sammenfaller med rituell bruk i døderi-

tualer. Gjenbruk av kremert beinmateriale kan være en grunn til 

haugbrudd hvor målet var å få vitalisert de livgivende kreftene av 

den avdødes bein (Mansrud 2004b: 73). Haugbrudd kan også ha 

vært utført for å hente ut spesielt utvalgte menneskebein som skulle 

brukes rituelt til andre formål, som for eksempel å bli smidd inn i et 

våpen eller et redskap (Gansum 2004c: 143). Døderitualer og bruk 

av kremerte bein sammenfaller med ulike smieprosesser.

Perfeksjonert håndverk er politisk og ideologisk fremfor øko-

nomisk av natur. Den dyktige håndverkeren lager personlige og 

individrelaterte gjenstander som offentlig blir tilskrevet stor verdi 

og har betydning i kollektive ritualer og hendelser (Helms 1993: 

16-17). Denne rollen gjør at det ypperste håndverket ofte er for-

bundet med transformasjon og kosmisk skapelse og regenerering. 

Transformasjoner er mest effektfullt uttrykt gjennom metaforer 

hvor gjenstander endrer fysisk form gjennom en bearbeidingspro-

sess. Transformasjonene skaper orden ut av kaos og kultur ut av 

natur, og derfor er transformasjonene i seg selv guddommelige eller 

initiert av guddommene. Perfeksjonert håndverk er uttrykk for den 

ytterste orden i kosmos eller universet, og skapelsen av gjenstandene 

er med å opprettholde denne balansen (Helms 1993: 18-26). 

I yngre bronsealder og førromersk jernalder var sannsynligvis 

kunnskapen om smedhåndverk og metallarbeid godt beskyttet og 

utøvd av en liten gruppe av innvidde spesialister. I romertiden blir 

smedhåndverket mer utbredt, og smeden har hatt en avgjørende 

rolle i folkevandringstiden hvor smedens mytologiske verden sam-

menfaller med kongens kosmologi. I begynnelsen av merovingertid 

endres smedens rolle, som blir mer avgrenset. I yngre jernalder skjer 

det teknologiske endringer og tappeovnen overtar for sjaktovnen og 
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effektiviserer jernproduksjonen. Den nye økonomien muliggjorde 

et mer økonomisk definert smedhåndverk og flere fikk kunnskap 

til smieteknikken. Likevel opprettholdes bruk av dyre- og kanskje 

menneskebein i herdeprosessen hvor det fremdeles var en intim 

sammenheng mellom teknikk og ornamentikk, og man må anta 

at denne folkevandringstidens praksis var forbeholdt noen få mes-

tersmeder i yngre jernalder (Gansum 2004c: 148). Dyreornamen-

tikken står i særstilling nettopp fordi kosmos blir manifestert og 

materialisert gjennom metallhåndverket. Bruken av dyrebein så 

vel som menneskebein i metallarbeider tyder på at enkelte dyr har 

blitt tillagt en tilsvarende symbolsk verdi som mennesker (Mansrud 

2004b: 77), som indikerer sjamanistiske praksiser innenfor en poly-

teistisk religion og verdensforståelse.

Smedens liminale rolle har sammenheng med de kreftene han 

behersket i disse transformasjonene. Gjennom ilden transformerte 

han døde bein til videre liv i gjenstander, som også er symbolisert i 

teknologien. I norrøn tradisjon var menneskets sjelelige del knyttet 

til ånden og blod, og blåsebelgene representerer ånde og pust i jern-

fremstillingen. En slik tolkning støttes av funn av essesteiner (avls-

steiner) som er utformet som et menneske eller et ansikt (Gansum 

2004c: 143-146).

Transformatøren som mestersmed og mesterkrematør har hatt 

ulike identiteter, rituelle roller og samfunnsposisjoner opp gjen-

nom jernalderen. Basert på behandlingen av den døde og gravgods 

i gravene skjer den mest markante endringen ved overgangen eldre 

og yngre jernalder. I eldre jernalder var det mest sannsynligvis et 

spesialisert presteskap med ansvar for å kremere, og denne rituelle 

rollen sammenfalt med smedyrket fordi transformatøren kontrol-

lerte maktene som styrte over liv og død. I en animistisk religion 

og dødekult var de døde et middel til videre liv integrert i samfun-

net. Kremering muliggjorde å bruke de dødes bein i en vid sfære av 

forfedre- og dødekult. I yngre jernalder ser det ut til at rollen som 

profesjonell krematør opphører med noen få unntak, og selve kre-

meringene blir utført på et familienivå. Disse endringene må sees 

i sammenheng med et religiøst skifte til polyteistiske forestillinger 

om det guddommelige og kosmos. 
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Transformatøren har likevel en sentral og dominerende posis-

jon i døderitualer hvor fokuset blir lagt på smedens metaforikk og 

transformative kvaliteter. Graver med smedutstyr og for eksempel 

Haugarmonumentene er uttrykk for denne maktposisjonen. Nær-

været av treverktøy i graver kan indikere at ”tresmeden” har hatt en 

viktig rituell posisjon gjennom sitt arbeid, og de beste ”tresmedene” 

kan ha vært identiske med jernsmedene. På den annen siden kan 

nærværet av treredskaper indikere den religiøse og kosmologiske 

betydningen av mytene som har blitt avbildet for eksempel utenpå 

hus og inne i hallen. Redskapene som fremkalte mytene fysisk og 

materielt kan ha vært nødvendig å gi som gravgods til samfunnets 

elite på grunn av mytenes makt og den transformative prosessen de 

ble til igjennom. 

Uansett så styrker det tolkningen av transformatørens posisjon 

i samfunnet og kosmos. Ildens mester har vært bindeleddet mellom 

liv og død og de ulike kosmologiske sfærene gjennom hele jernal-

deren, og når smedrollen ble viktigere enn krematørrollen i yngre 

jernalder ble den gamle transformatørposisjonen i dødekulten vi-

dereført blant annet ved å smi avdøde mennesker og dyr inn i me-

tallarbeidenes ornamentikk på sverd og andre gjenstander. Og som 

vist ved de etnologiske eksemplene har smeden hatt en hel rekke 

andre oppgaver i tillegg, men de er vanskeligere å dokumentere 

arkeologisk.

Transformatøren har vært mektig, men likevel marginalisert 

og omspunnet med myter og tabuer. Han har kontrollert maktene 

og mediene som definerte de ulike sfærene av guder og mennesker. 

De transformative kreftene var fryktet og respekterte – farlige og 

nødvendige. Dødens mester var livets mester, men denne rollen 

var ikke nødvendigvis forbundet med høy sosial status. De trans-

formative kvalitetene og egenskapene som Odin besatte – seiden 

– var forbundet med umandighet. Da gjenstår det et spørsmål. Var 

mestersmeden og mesterkrematøren, som den overordnede rituelle 

spesialisten og Den Store Transformatøren, med ansvar for døde-

kulten og den liminale sfæren mellom mennesker, guddommer og 

de kosmologiske sfærene, en kvinne?
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8.  TAKK TIL

Ideen til et slikt perspektiv hvor de døde har blitt kremert i smedens 

ovn har jeg hatt i lang tid, men av ulike grunner ikke fått arbeidet 

med det. 17-19 februar 2005 arrangerte jeg seminaret ”Meninger 

med døden” på Hordamuseet hvor vi gjennom tre intensive dager 

med diskusjon fokuserte på en rekke tilnærminger til døden. Jeg vil 

takke Hordamuseet for muligheten til både å lage en utstilling om 

døden samt å arrangere seminaret, som gjorde at dette bokprosjek-

tet virkelig fikk vind i seilene. 

Det er flere personer jeg gjerne vil takke i forbindelse med dette 

arbeidet for konstruktive diskusjoner, forslag til kildemateriale, lit-

teraturtips, bildemateriell og generell kunnskap som har muliggjort 

at jeg kunne tilnærme meg et stort materiale ut fra et perspektiv 

hvor transformatøren har vært ildens mester i jernalderen. Uten 

utallige, intensive og lange diskusjoner med Joakim Goldhahn inn 

i de små nattestimer ville det ha vært umulig å gjennomføre dette 

prosjektet. Terje Gansum har i like mange og lange diskusjoner 

tilført betydelige og fundamentale perspektiver angående smedens 

rolle og jernalderen generelt. En spesiell takk vil jeg også gi til Siv 

Kristoffersens kritiske gjennomlesing av hele manuskriptet og de 

konstruktive kommentarene hun ga.

Randi Hålands kunnskap om smeden har vært viktig for at jeg 

ikke kun har fokusert på krematøren, men i den sammenhengen 

må også Jonny Ottesen takkes, tidligere krematør i Møllendal kre-

matorium i Bergen, for å ha lært meg enda mer om kremasjon som 

prosess. Jeg vil også få takke Lisa K. Larsson, Kjell Arne Vallvik og 

Ragnar Orten Lie som gjennom stor generøsitet har latt meg få 

tilgang til kunnskap om – og fått bruke – upublisert materiale, og 
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diskusjon med Jørgen Bøckmann om smeden i jernalderen har vært 

viktig. Ragnar Børsheim og Thomas Bruen Olsen skal også takkes 

for flere gode diskusjoner om Myklebostadgraven og Sonja Innsel-

set for hjelp med å finne dokumentasjon i top.ark. Dagfinn Skre og 

Marianna Betti ga meg også referanse til hvor jeg kunne finne den 

eneste kremasjonsbegravelsen som til nå er funnet på Island, som 

muliggjorde at perspektivet mitt ble enda mer utfordret. Ingvild 

Solberg har gitt meg viktig kunnskap om arkeologien på Island, og 

Monica Espinoza Valle skal takkes for inspirasjon! Det samme må 

Naboen!

Til sist vil jeg takke Ragnar Børsheim, Rune Østigård, Terje 

Gansum, Lisa K. Larsson, Joakim Goldhahn og Bergen Museum 

for bildemateriale. Og selvfølgelig, til tross for mange gode kom-

mentarer og perspektiver som har hjulpet meg, så har jeg ikke 

alltid fulgt alle rådene, og jeg er selv ansvarlig for innholdet og alle 

tolkningene av de ulike kildekategoriene. Helt til sist vil jeg takke 

Norges Forskningsråd for støtte. 
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We have to find our own path. The questions that we need 

to consider are of interest outside archaeology, but the eth-

nographic evidence soon runs out. If they can be answered 

at all, it will be by archaeology alone.

    Richard Bradley

Epilog

I detta arbete har vi velat sätta sökarljuset på relationen mellan 

teknologi och ideologi i studiet av förhistoriska samhällen med det 

uttalade uppsåtet att visa att dessa fält oundvikligen är förbundna 

med varandra. Det är vår övertygelse att varken Hawkes funktio-

nalism, Binfords processualism eller en hodderiansk postproces-

sualism, har behandlat denna fråga på ett konstruktivt och adekvat 

vis – teknologi är ideologi och all ideologi innesluter någon form av 

teknologiska aspekter. 

Ett av huvudmålet med våra studier har varit att argumentera 

för ett behov av att försöka identifiera rituella specialister i studiet av 

skandinavisk brons- och järnålder speciellt och inom arkeologiska 

studier generellt. På olika vis har vi försök demonstrera hur detta 

kan låta sig göras via analyser av arkeologiska källor och tolkningar 

av forntida samhällens materiella kultur. Vårt mål har inte varit att 

försöka skriva någon enhetlig och sammanhängande kulturhistoria, 

vilket inte har hindrat att vårt sökande har lett fram till en del ge-
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mensamma resultat och slutsatser. Detta är knappast förvånande, 

då vi har stött och blött våra tankar och tolkningar mellan varandra 

under en längre tid.

Den största likheten i våra tolkningar är att vi har argumenterat 

för att smeden utgjorde en central rituell institution under förhis-

torien. Vi har sett hur brons- och hällsmed var aktivt involverade 

i samma rituella sfärer under bronsåldern medan järnålderns sme-

der främst intog en central och viktig roll i begravningsritualer. Vi 

argumenterar för att en av anledningarna till smedernas centrala 

position inom de rituella sfärerna under dessa epoker står att finna 

i deras teknologiska know-how, som bland annat kom väl till pass 

vid kremeringsceremonier. 

Trots dessa likheter återfinner vi en del viktiga skillnader mel-

lan smeder över tid. Den mest påtagliga av dem är avsaknaden av 

smedgravar under bronsåldern, vilket står i bjärt kontrast till de 

många smedgravar som återfinns under järnålderns senare delar. En 

förklaring till detta mönster kan vara att bronssmeden inte utgjorde 

en klart definierad social kategori under bronsåldern. Bronshant-

verket utfördes av rituella specialister som involverade ett bredare 

spektra av samhällets transformationsritualer, där koppar och tenn 

transformerades till brons och brons till föremål med både symbo-

liska och kosmologiska innebörder. Smeden var på plats där bilder 

från det rituella livet fästes i sten eller där lera transformerades till 

keramik. Smeden var också aktiv där döda människor gavs en hjäl-

pande hand på resan efter detta liv. Smeden under bronsåldern var 

en transformatör, en allomfattande kosmolog. 

Bronsåldern – en unik epok

Bronsåldern framträder på många vis som en unik epok av vår för-

historia, en epok där samhällets rituella sfärer var tätt sammanvävda 

till ett symboliskt semantiskt fält, likt skilda träd i en skogssiluett. 

Oavsett vilken fornlämningskategori som tjänar som utgångspunkt 

för en arkeologisk analys, så blir det tydligt att denna är länkad 

till andra fornlämningskategorier, varför en studie av bronsålderns 
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rituella sfärer måste förstås ur ett relationellt perspektiv. Tydligast 

manifesterar sig detta i det rituella bruket av kvarts under denna tid 

(Goldhahn kap. 6), ett mineral som var absolut nödvändig för sme-

dens värv, bland annat för att kunskapen att finna, bryta, krossa och 

mala kvarts med de rätta kvalitéerna var en integrerad och viktig del 

av smedens teknologiska know-how. Kvarts var nämligen en förut-

sättning för att deglar och gjutformar skulle kunna motstå de höga 

temperaturer som detta hantverk krävde. Att bemästra dessa höga 

temperaturer krävde kunskap och kompetens som länkar smeden 

till andra rituella fält under denna tid, främst till kremeringsritua-

ler, men också till de keramiska hantverken som också magrades 

med kvarts under denna tid. Det är därför inte förvånande att vi 

finner slagen och krossad kvarts på bronsframställningsplatser och 

att många av dessa platser uppvisar en nära relation till andra trans-

formationsritualer. 

På vissa av dessa transformationsplatser, som vid Bokenäs gamla 

kyrka i Bohuslän och Hallunda i Botkyrka socken i Södermanland, 

har kvarts brutits från närbelägna hällar, troligtvis för att användas 

som magring i gjutformar, deglar och keramik. På bägge dessa plat-

ser påträffas det skålgropar vilket understryker behovet att studera 

dessa fenomen utifrån andra perspektiv än de som är förhärskande 

inom dagens antikvariska och arkeologiska fält. 

Kvarts används också inom andra rituella sfärer under bronsål-

dern. Kvarts har påträffats krossad och deponerad invid hällar med 

inhuggna bilder, i gravar, i skärvstenshögar, i depåer av bronsföre-

mål, samt som rituella specialisters rekvisita, såsom detta kommer 

till uttryck i de diskuterade gravarna från Hvidegården, Maglehøj 

och Molkhaug. Följer vi de senare exemplen blir det tydligt att 

både kvinnor och män kunde träda in i rollen som rituell specialist: 

personen definierar inte institutionen, utan institutionen definierar 

personen. 

Kvarts är därmed en viktig länk mellan brons- och hällsmed. 

Slagen kvarts tillhör de vanligaste fyndmaterialen vid utgrävningar 

av hällbildsplatser och de inhuggna bilderna uppvisar ofta en nära 

och intensiv dialog med kvartsvener på hällarna. Kvarts har också 

brutits vid en rad hällbildsplatser, både i större och mindre skala, 
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och Goldhahn har föreslagit att det var bronssmeden som utförde 

detta som ett led i sitt hantverk. Denna tolkning kan synas väl lång-

sökt, men den förstärks av det faktum att hällbilder även återfunnits 

på en del täljstensbrott (Goldhahn kap. 5).

En fråga som genast infinner sig i detta sammanhang är hur 

dessa mönster egentligen bör tolkas. Är det resultatet av en och 

samma religiösa och rituella institution, eller är det flera rituella 

institutioner som utfört liknande ritualer?

I detta sammanhang har vi velat påtala den risk som det med-

för att okritiskt och oreflekterat överföra vår samtids specialiserade 

värld i tolkningen av förhistoriska förhållanden. Rent teknologiskt 

och ikonografiskt är det fler likheter än skillnader mellan bronsål-

derns smeder. Bronssmeden hade en intim kännedom om bergarter 

och mineraler vilka aktivt användes i framställan av bronsföremål 

(Goldhahn kap. 5 och 6). 

På samma vis går det att argumentera för att hällsmedens kän-

nedom om bronsföremål varit stor och av vikt då specifika häll-

bildsmotiv höggs in. Detta blir inte minst tydligt med de abstrakta 

hällbilder som påträffats i gravar med datering till äldre bronsålder, 

bäst exemplifierat med Mandbjerghøj från Jylland (Goldhahn kap. 

8). Det mest krävande och specialiserade keramiska hantverket 

under bronsåldern utfördes i samband med gjutarbete med cire-

perdue-teknik. Det är därför varken förvånande eller överraskande 

att finna att den mest specialiserade keramikproduktionen under 

bronsåldern sammanfaller med centrala bronsframställningsplatser 

(Goldhahn kap. 7), likt Voldtofte, Apalle och Hallunda. 

Teknologiskt know-how förenar därmed brons- och hällsmed 

med varandra vilket skulle kunna tyda på att de utfördes av rituella 

specialister som verkade inom samma rituella institution. Detta skall 

dock inte tolkas alltför bokstavligt – som att brons- och hällsmed 

var en och samma person. Det är inget som motsäger att både 

hällbilder, bronsföremål och keramik framställdes av skilda aktörer 

med särskilda insikter i specifika rituella sfärer men att detta sam-

tidigt utfördes under ledning av en och samma rituella specialist: 

personen definierar inte institutionen, utan institutionen definierar 

personen och de teknologiska processer som detta involverade. 
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Om detta äger giltighet, att det var samma rituella institution 

som ansvarade för såväl brons- som hällsmedens arbete, skulle det 

kunna förklara varför delar av bronsålderssamhällets rituella sfärer 

är så intimt länkade till varandra. Alternativet är att vi fortsätter att 

vidmakthålla vår samtids modernistiska och antikvariska indelning 

av vår forntid, där hällbilder studeras av hällbildsspecialister och att 

dessa antas vara gjorda av hällsmeder, skärvstenshögar av skärvstens-

högsspecialister, keramik av keramikspecialister, bronsteknologi av 

bronsteknologispecialister, och så vidare i all oändlighet. Amen. 

Vi menar att ett aktivt sökarljus mot forntidens rituella spe-

cialister och hur dessa var relaterade till skilda rituella sfärer är en 

mer framkomlig väg, inte minst som denna väg också aktiverar den 

materiella kultur som vi arkeologer är satta att beforska. Utgår vi 

från denna väg finner vi en så tätt sammanvävd rituell och symbo-

lisk värld under bronsåldern att det är svårt att urskilja maskorna i 

denna täta väv. Resultatet blir då att brons- och hällsmed smälter 

samman. Vi tolkar det som att brons- och hällsmed utgjorde en och 

samma ekonomiska, sociala, politiska och rituella institution under 

bronsåldern. Om denna institutions rituella specialist bör definieras 

som en brons- eller hällsmed är ovidkommande eftersom vi kan 

utgå ifrån att vår samtids begreppsvärld inte ägde relevans under 

denna tid. Smeden, efter dess vidaste definition, var bronsålderns 

stora kosmolog. 

Om denna tolkning skulle visa sig bärkraftig, skulle det kunna 

förklara den märkliga avsaknaden av smedgravar under bronsål-

dern. Avsaknaden av smedgravar är reell, därför smeden inte var en 

reell social kategori under denna epok.

I skuggan av Thomsen och Marx

Bronsålderns rituella specialist upprätthöll sin domän genom en 

position där denne kontrollerade flera rituella sfärer under en över-

ordnad kosmologi. Utifrån givna exempel (Goldhahn kap. 3) ver-

kar det som att denna kosmologi stod sig relativt oförändrad under 

hela bronsåldern, vilket vittnar om en stabil religiös institution och 
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kulturell tradition som först ändrades i och med introduktionen av 

en järnteknologi. Kunskapen om denna teknologi hade dock exis-

terat i flera hundra år när den blev allmänt förekommande. Detta 

kan tolkas som att bronsålderns smeder och rituella specialister 

motverkade den nya teknologin och den inhemska mer ”demokra-

tiska” råvaran eftersom järnteknologin hotade den samhällsstruktur 

och kosmologiska ordning som de själva kontrollerade (inte minst 

genom införseln och kontrollen av råvaror som koppar och tenn). 

Vid övergången till förromersk järnålder mister de rituella spe-

cialisterna sin dominerande maktposition. Bronsålderns kosmolog 

går i graven. Det motsvarande skedde vid mitten av järnåldern då 

smeden återigen ser ut att mista sitt maktunderlag, bland annat som 

krematör. I övergången mellan folkvandringstid och merovingertid 

var smeden själv med om att initiera de radikala förändringar som 

nedläggelsen av smedverktyg i gravar vittnar om. Genom detta upp-

rätthöll och omdefinierade de sin sociala och religiösa maktposition 

i samhället och kosmos. 

Karl Marx sa en gång att ”historien upprepar sig – första 

gången som tragedi, andra gången som komedi”. Smedens roll som 

rituell specialist ändras första gången på allvar vid övergången mel-

lan bronsålder och förromersk järnålder. Vid övergången till mero-

vingertid ändras den igen, för att återigen förändras i grunden vid 

övergången till vikingatid, då denna i den närmaste tretusenåriga 

tradition förpassas till strikt ekonomiska sfärer i samhället. Det är 

knappast en tillfällighet att denna religiösa institution ser ut att gå 

i graven då kristendomen introduceras i Norden. Tydligast mani-

festerar sig detta på Island, där varken smedgravar eller kremationer 

blev infört som en rituell praktik. 

Vid alla dessa tre övergångar sker det stora sociala, rituella och 

religiösa förändringar, förändringar som också går att spåra arkeolo-

giskt i smedens sociala roll, dennes teknologi och kompetens. Detta 

understryker vikten av att studera relationen mellan ett samhälles 

ideologi och teknologi. Under bronsåldern har vi föreslagit att sme-

den saknas som självständig social kategori, bronshantverket var 

integrerat med andra teknologiska, rituella och religiösa verksamhe-

ter. Den rituella specialisten smälte samman rituella sfärer i samhäl-
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let, sfärer som förbands och förenades likt böljebandsornamentiken 

på ett hängkärl som löper runt runt i sin eviga ban. Bronssmedens 

ornamentik får i detta tillfälle illustrera den sammanflätande roll 

som bronsålderns rituella specialister förvaltade och förmedlade, 

vilken involverade både sociala processer och interaktionen mellan 

människorna och samhällets kosmologi. Smeden var ur detta hän-

seende en kosmolog.

Under järnåldern blir smedens domän marginaliserad och dess 

huvudsakliga uppgift som rituell specialist är att vara en transfor-

matör mellan människor och gudar. I äldre järnålder var de rituella 

specialisterna både smed och krematör och smedjan förenar denna 

praktik. I yngre järnålder försvinner smedens funktion som krema-

tör, men dennes koppling till död och begravning vidareförs som 

en specialist som regisserar och iscensätter gravritualer. Smeden 

manifestar sin nya status genom att deponera smedverktyg i hög-

statusgravar. Smedens rituella funktion marginaliseras ytterligare i 

övergången mellan vikingatid och medeltid i och med kristendo-

mens införande varefter järnproduktion sker utifrån strikta eko-

nomiska principer. Från vår horisont idag, är det endast genom 

folktro och skrock som smedens rituella position under järnåldern 

kan skönjas.

Om vår tolkning skulle visa sig ha någon bärkraft, så återför det 

oss till arkeologins födelse såsom det kom till uttryck i Thomsens 

treperiodssystem och hans skrift ”Ledetraad til Nordisk Oldkyndig-

hed” från 1836. Klassificeringen av forntiden i en sten-, brons- och 

järnålder var från början tänkt som en strikt kronologisk indelning, 

en indelning som senare har tillskrivits evolutionära, sociala och 

hierarkiska dimensioner. Utifrån våra perspektiv representerar över-

gången från brons- till järnålder också en av de viktigaste religiösa 

och kosmologiska förändringarna i Skandinaviens förhistoria.

Järn – en mer demokratisk råvara?

Inom skandinavisk arkeologi har introduktionen av järnteknologin 

betraktats som en ”demokratisering” gentemot bronsteknologin 
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med sina exotiska råvaror. Därifrån har man dragit den lite förvir-

rade konklusionen att järnteknologin var en enklare teknologisk 

process. Denna slutsats har grundat sig på en teknologisk nivå som 

först blev allmänt förekommande flera hundra år senare, då järn-

hantverk verkar ha utförts på var gård. Tillgången av järnmalm är 

visserligen mer ”demokratisk”, men i den tidiga fasen av järnåldern 

var inte teknologin lika allmänt förekommande och utvecklad som 

man velat göra gällande. 

Få forskare har uppmärksammat det faktum att järnteknolo-

gin faktiskt är mer teknologiskt krävande än bronshantverket, inte 

minst eftersom den saknade en fast etablerad tradition att luta sig 

mot. Brons smälter vid omkring 800 till 1000 grader beroende 

av råvarans tennhalt. Koppar har en smältpunkt vid 1083 grader, 

men experiment har visat att det behövs en temperatur på omkring 

1300 grader för att underlätta gjutning i formar (Goldhahn kap. 5). 

Rent järn smälter först vid 1537 grader och karbonmättat järn vid 

1145 (Østigård kap. 6). Rent principiellt innebär det att det krävs 

omkring den dubbla temperaturen för att smälta järn än vad som 

går att uppnå via en öppen eld, eller vid den temperatur som en 

modern kremation startar vid. 

Denna ”demokratisering” av råvaran kräver alltså en betydligt 

mer specialiserad kunskap och kompetens om elden och dess väsen. 

Denna teknologiskt mer komplicerade process kan förklara varför 

det blir en mer intim relation mellan smed och död – kremation 

blir ett mer uttalat medel och ett mål som förenar teknologi med 

kosmologi. 

I liknande avancerade teknologiska processer är det alltid svå-

rare att öka temperaturen med ytterligare ett par hundra grader. 

En ökning från 1300 till 1500 grader är på många sätt och vis 

mer krävande än en ökning från 1100 till 1300 grader. Detta gör 

järnteknologin mer komplicerad än bronshantverket i det initiala 

stadiet av järnåldern, men när denna teknologiska kunskap väl var 

etablerad kom ”var och en att bli sin egen lyckas smed”. Vad vi vill 

framhålla här är att vi inte skall förväxla slutet av en mycket lång 

och komplicerad process, med de teknologiska problem som var 

tvungna att lösas för att etablera denna kunskap vid övergången till 



194 : Epilog Epilog : 195

förromersk järnålder. Järnteknologin var kvalitativt annorlunda och 

mer temperaturkrävande än bronsteknologin. 

Detta kan också studeras empiriskt. I äldre järnålder är de flesta 

människor kremerade vid en temperatur på över 1000 till 1300 gra-

der, Holcks förbränningsgrad 3 eller 4, det vill säga en temperatur 

som överstiger en modern kremationsugn. Detta kräver en tekno-

logisk kunskap och kompetens som det är osannolikt att ”vanliga” 

människor besatt (Østigård kap. 2). Smeden och krematören smäl-

ter samman till en rituell transformatör. Fynd av människo- och 

djurben i ässjor indicerar någon form av offer till gudarna, offer som 

var ett mål och medel för att kunna uppnå liknande temperaturer. 

Den stora andelen av kremationer på hög temperatur indicerar att 

smeden var den rituella specialist som utförde dessa ritualer. Lik-

nande processer har sannolikt utspelats redan under bronsåldern, 

men under järnåldern blev döden i större grad institutionaliserad i 

smedens domäner. Detta ändrade den rituella specialistens position 

och identitet till en transformatör.

I järnåldern blir det alltså mer nödvändigt att kunna tillföra äs-

sjan energi och dylika offer kan då ha fungerat som en katalysator 

för att uppnå de höga temperaturer som järnteknologin var bero-

ende av. När ett liknande offer tar fyr i en ugn frigörs energi och 

temperaturen stiger raskt med 150 till 200 grader så att de höga 

temperaturer som järnteknologin är beroende av kunde uppnås. 

Kremation och järnproduktion blir igen två sidor av samma hand 

– dödens hand – men i förhållande till bronsåldern blir eldens do-

män och den rituella specialisten marginaliserad till död och smed. 

Specialisering medför marginalisering och hierarkisering

I bronsåldern var smeden en total kosmolog med ansvar och kun-

skap som grep in i många ”olika” rituella sfärer. Smeden var icke 

”smed” som vi föreställer oss detta yrke eller skrå, men en rituell 

specialist och institution som förväntades kontrollera både samhäl-

lets rituella sfär och kunskapsreproduktion, som inkluderade kos-

mos och andra immateriella krafter. 
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Vid övergången till järnåldern blir teknologin mer specialiserad 

och mer temperaturkrävande, och det har sannolikt medfört en 

marginalisering av smeden. Denna process kulminerar vid över-

gången till medeltiden då smeden enligt historiska källor får en 

strikt ekonomisk position i samhället. En ökad social, ekonomisk 

och teknologisk komplexitet medför alltså i detta fall en ökad ritu-

ell marginalisering. Samtidigt sammanfaller denna process med en 

ökad rigorös maktutövning och hierarkisering. 

Om vi följer Klavs Randsborg så var bronsålderns smed och 

hövding sammansmälta. Dess status och sociala identiteter var för-

enad i en och samma ”person”, det vi i detta arbete kallar en social 

och rituell institution. Smeden var en medlare mellan materiella 

och immateriella makter, en förmåga som gav smeden en hög so-

cial position. Om detta skulle vara riktigt, så kan övergången från 

bronsålder till förromersk järnålder, det vill säga introduktionen av 

en ny teknologi, förklaras och förstås som en marginalisering av 

smeden som rituell specialist, samtidigt som det sker en hierarkise-

ring av samhällets ledarskikt. Med andra ord, delar av den profana 

och rituella makten gick skilda vägar och samhällets elit fick söka 

andra vägar att legitimera sin sociala maktposition. Enligt vårt sätt 

att se det är det därför ingen tillfällighet att den mytologiskt och 

kosmologiskt laddade ornamentiken försvinner vid övergången från 

brons- till järnålder. Det hänger intimt ihop med smedens ändrade 

roll och position som rituell specialist. 

Här är det värt att understryka det faktum att järnteknologin 

var känd långt tidigare än när denna innovation fick sociala och 

rituella implikationer. När den nya teknologin väl slog igenom 

fick den minst två avgörande konsekvenser. För det första, den 

kosmologi som var knuten till bronsföremål, var så intimt knuten 

till bronsålderns rituella specialist och bronshantverket i sig, att den 

inte kunde överföras till föremål i järn. Den nya teknologin och järn 

som metall medförde och nödvändiggjorde en ny ideologi. Den im-

manenta kraft som låg förborgad i bronsföremål under slutet av 

bronsåldern, gick förlorad i och med att den nya järnteknologin 

vann mark. Här är det viktigt att understryka att bronsföremålen 

och deras ikonografi inte avspeglade samhällets ideologi per se, 
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utan att denna ideologi låg förborgad i den teknologiska processen 

och själva framställan av dessa kosmologiskt laddade föremål (se 

Goldhahn kap. 4 och 8, Østigård kap. 5). 

För det andra, om det var samhällets sociala elit som också 

utgjorde fonden för samhällets rituella specialister, och att deras 

identitet var nära förbunden med samhällets rituella sfärer och dess 

kosmologiska reproduktion, så kan en specialisering av smeden och 

dess hantverk förstås som en medveten social strategi för samhällets 

elit för att uppnå en ökad hierarkisering. Ideologi och teknologi 

är intimt förbundna med varandra och utgör två sidor av samma 

mynt.

I så kallade traditionella samhällen är smeden generellt sett an-

tingen en stigmatiserad eller högt respekterad person och institution 

(Goldhahn kap. 4). Om smeden under bronsålder skulle avsäga sig 

makten över metallhantverket, så skulle det indicera att metallhant-

verkets marginalisering föregicks av en ökad hierarkisering och att 

detta skedde på bekostnad av smedens sociala position. Detta är 

tydligt i det arkeologiska källmaterialet från yngre bronsålder, dels 

genom att bronshantverket blir mer allmänt förekommande på mer 

alldagliga boplatser, dels genom uppkomsten av centrala produk-

tionsplatser likt Apalle, Hallunda och Voldtofte (Goldhahn kap. 

7). En social elit som tidigare kontrollerade införseln av metaller till 

Skandinavien, kan knappast ha låtit föra vidare denna tradition och 

dess sociala status, eftersom det hade inneburit ett hot mot deras 

egen maktposition. 

Genom att marginalisera och stigmatisera smeden ofarliggjor-

des dennes sociala och rituella position. När sfären av kremation 

och död, som vanligtvis blir uppfattad som farlig, oren och ambi-

valent, blir knuten till smeden under järnåldern, kan det knappast 

förstås på annat sätt än att samhällets sociala elit använde den nya 

teknologin för att öka och befästa samhällets sociala hierarki och 

kontrollera de farliga krafterna som var knutna till dödens ritualer 

och transformation. Smedens ökade specialisering kan därmed för-

klaras och förstås som en rituell och social marginalisering.

Övergången från folkvandringstid till merovingertid kan för-

stås ur ett liknande perspektiv. I den starka centraliseringsprosess 
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som sker under denna tid, blir smeden än mer specialiserad och 

marginaliserad. När rikssamlingsprosessen och statsformationen 

är fullförd är denna tretusenåriga institution närmast försvunnen. 

Smedens position blir än mer marginaliserad och hans hantverk 

reducerat till en strikt ekonomisk sfär av samhället. Detta ses tyd-

ligast på Island där det endast är funnet en enda kremationsgrav 

och där gravar med smedverktyg saknas. Förenklat och schematiskt 

kan denna tretusenåriga sociala och religiösa institution och dess 

marginalisering förstås efter formen att specialisering medför mar-

ginalisering och hierarkisering och den kan förenklat beskrivas på 

följande vis:

Bronsålder Järnålder Medeltid

Social 

position

social elit marginaliserad

tranformatör

försvinner/

stigmatiserad

Funktion kosmolog liv och död ekonomi

Vägen vidare 

Alla projekt och studier når (förhoppningsvis) förr eller senare 

vägs ände. Ett samarbete som detta medför ofta att man av nöd-

vändighet finner fler frågor än svar. I våra studier har vi försökt att 

identifiera rituella specialister i bronsåldern och järnåldern utifrån 

skilda arkeologiska material. Även om vi har känslan av att vi med 

utgångspunkt i de diskuterade arkeologiska kontexterna nått fram 

till en del nya och spännande perspektiv, är det flera gordiska knu-

tar som vi inte lyckats lösa. Var sak har sin tid. Vi är också medvetna 

om att flera av de knutar vi lyckats luckra upp, fortfarande behöver 

en del tankeverksamhet för att lösas upp.

I inledningen poängterade vi att arkeologin måste bruka flera 

källor från olika platser, kontexter och tider för att vi skall kunna 

försöka närma oss en förståelse av forntidens rituella specialister. Vi 

underströk också att vårt mål inte primärt har varit att skriva en kul-

turhistoria för de rituella specialister vi beforskat. En sådan studie 

bör sannolikt avgränsa sig mer, både i tid och rum. I många fall har 
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vi också tyckt att det arkeologiska materialet varit för fragmentariskt 

och otillräckligt för att besvara de frågor vi velat formulera.

Trots det är det vår förvissning att våra kollegor kommer att 

söka och finna såväl sakfel, brister och problem med våra tolkning-

ar, men det är också vår förhoppning att våra studier kommer att 

leda fram till fler möjligheter att närma sig det förflutna utifrån nya 

perspektiv. Forskning är en dialektisk process som hela tiden kräver 

nya tolkningar och utfodringar av såväl gamla som nya sanningar. 

Ett första viktigt steg i studiet av forna rituella specialister är att 

rikta sökarljuset mot tiden mellan 500 före vår tideräknings början 

och år noll, den tid som vi arkeologer i brist på fantasi och goda em-

piriska analyser fortfarande kallar för ”förromersk järnålder” – sic! 

Här tycker vi oss ana några av de mest genomgripande förändringar 

som skett under skandinavisk forntid.  

Vårt bidrag till en fördjupad förståelse av övergången mellan 

brons- och järnålder är endast en uppmaning om att rikta arkeolo-

gins sökarljus mot samhällets rituella specialist per se, smeden.




