
Nye undersøkelser og nye tolkninger av det danske eikekistematerialet fra
bronsealderen
Kyvik, Gro
Fornvännen 2004(99):2, s. [89]-102 : ill.
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2004_089
Ingår i: samla.raa.se



Nye unders0kelser og nye tolkninger av 
det danske eikekistematerialet fra 
bronsealderen 
Av Gro Kyvik 

Kyvik, G. 2004. Nye undersökelser og nye tolkninger av det danske eikekiste
materialet fra bronsealderen. (New investigations and interpretations of the 
Danish Bronze Age oak log coffins.) Fornvännen gg. Stockholm. 

Some of Denmark's Bronze Age barrows with oak log cjiffins have remarkable 
conditions for preservation and have been the subject of much research. A thin 
iron pan encapsulating the cores ofthe barrows causes the unique preservation 
conditions. In the past decade scientific investigations have resulted in impor
tant new knowledge about the barrows. The preserved coffins in barrows with 
more than one coffin were probably buried at the same time as part of a com
mon ritual sequence. This has consequences for interpretations of burial custom 
in the Bronze Age. It adds new perspectives to the meaning of collective rituals 
and to the assumption of a widespread practise with single burials. 

Gro Kyvik, Skostredet gb, NO-5017 Bergen, Norge 
grokyvik@frisurf.no 

Introduksjon 
En del av gravhaugene fra bronsealderen i 
Danmark har unike bevaringsforhold, og i disse 
er det funnet godt bevarte eikekister med inn
hold i form av ullklaer, dyreskinn, hår, hud og 
andre rester av de gravlagte. Gravhaugene med 
bevarte eikekister har vaert gjenstand for stor 
oppmerksomhet i dansk bronsealderforskning. 
Et gjennomgående trekk ved haugene er den 
markante todelingen av massene i deres indre. 
Den sentrale delen av haugen, haugkjernen, 
består av svaert vannholdig jord med en blågrå 
farge, og er åtskilt fra bangens mantel av en tynn 
jernkappe som også finnes i bangens underkant 
og atskiller den fra undergnmnen (fig. 1). Han-
gens mantel er av et t0rrere, mer bmnlig mate
riale enn kjernen. Kistene er situert inne i haug
kjernen, og årsaken til bevaringen av dem er at 
jemkappen har omsluttet kjemen og dermed inn-
kapslet og forseglet kistene (Breuning-Madsen & 
Holst igg5, s. 80; Breuning-Madsen et al. 1 gg6, s. 

113!). f dag kjennes mer enn 30 hauger med 
slike jernkapper fra Danmark og Nordtyskland 
hvor eikekistene er bevart. St0rst konsentrasjon 
finner vi på Midt- og So ijylland og i Slesvig (Holst 
et al. 2001, s. 132; Breuning-Madsen et al. iggö). 

Flesteparten av de kjente eikekistene ble 
grävd ut på i8oo-tellet og tidlig på 1900-tallet 
De spesielle konstruksjonsforholdene i eikekis-
tehaugene ble bemerket på et tidlig tidspunkt, 
og beskrivdser av hvordan haugenes kjerner 
og mantler er åtskilt av jernkapper finnes alle
rede hos Boye (1877, 189(4) og Thomsen ( 1 9 1 1 -
ig35 ). Det ble også tidlig klart at pollenanaly
ser og analyser av kjemiske sammensetninger i 
jorden kunne gi viktig informasjon om eikekiste-
gravene og de spesielle bevarings- og konstruk
sjonsforholdene. Naturvitenskapelige analyser 
har likevel vaert anvendt i relativt liten grad, og 
de siste tverrvitenskapelige prosjektene var 
knyttet til oppdagelsen av eikekistegravene på 
1990-, igso- og ig4o-tallet. Interessen for na-
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Fig. i. Skisse av en gravhaug med 
vdutvikletjernkappe. — Schematic 
section of a barrow with a well de
veloped iron pan. 

turvitenskapdige analyser har imidlertid 0kt 
de senere årene, og nye undersökelser av hau
gene har resultert i ny kunnskap om eikekiste-
gravene som reiser sporsmål ved tidligere teo
rier om materialet og åpner for nye tolkninger 
(Holst igg8, s. 3). Disse undersokdsene sann-
synliggjor at gravene i hauger med flere enn en 
kiste er samtidige, og det åpner for en förståelse 
av gravene som i storre grad vekdegger kollektive 
rituelle praksiser i gravskikken. Ved å presentere 
og diskutere hvordan ulike tolkninger av eike-
kistegravene forholder seg til både eldre og nye 
tverrfaglige undersökelser av materialet, eksemp-
lifisert i forste rekke ved Borum Eshoj, vil jeg 
problematisere og nyansere tradisjondle teori
er om bronsealderens enkeltgravsskikk. 

Gravs leder for mektige skkter - tradisjonelk tolk
ninger av haugene 
1 de tidligst oppdagede eikekistene ble det ikke 
funnet rester av döde, bare dräkter og gjenstan
der som vapen og smykker. Manglende spor et
ter döde medforte at kistene ble tolket som 
oppbevaringssteder for döde personers eien-
deler. Gjenstandene var blitt plassert på hun
nen av haugene for å beskytte dem mot ran, eller 
de var nedlagt som offer i förbindelse med be
gravelser. De avdode selv var blitt brent og ned
satt i urnene som ofte finnes i gravhaugenes yt
terkanter (Boye 1877, s. 8; Glob ig7o, s. 10). I 
Lille Dragshoj fant man i 1860 for forste gäng 
(så vidt det kjennes til) en bevart kropp. Den 
döde var en voksen mann, begravd påkledd 

med kappe og lue, og blant utstyret var en 
bronsedolk med skjede av tre og en treskål med 
utskjaeringer (Boye 1877, s. 8f). Haugen ved 
Egtved ble utgrävd i 1921, og Skrydstrups-
graven i 1935. Fredningen av haugene i 1937 
bremset opp undersokdsene (Breuning-Mad
sen et al. 1 gg6, s. 114; se også Thomsen 1911 -
' 935 °g Hvass 2000). 

Boye (i8g6, s. 156) skrev at eikekistegravene 
sannsynligvis hadde vaert familiegravhauger, og 
Borum Eshoj har vaert betydningsfull for etable
ringen av denne tolkningen. Borum Eshoj ligger 
i den vestlige del av Borum sogn naer Århus i 
Danmark (fig. 2, 3), og var opprinnelig en av 
Danmarks störste gravhauger fra bronsealder 
periode II, naermere bestemt midten av 1300-
tallet f.Kr. (Boye 1896, s. 7). Haugen ble delvis 
utgrävd av Engelhardt i perioden juli-septem
ber 1 875. Arbeidet ble gjenopptatt av Reeh og 
Smith i 1891, men haugen ble aldri totalgravd 
og fremdeles gjenstår deler som ikke er un
dersökte (Boye 1896; Jensen 1998). I Borum 
Eshoj ble det funnet tre personer i eikekister. 
En eldre mann i 50—60-årsalderen lå i haugens 
sentrum, og en ung mann mellom 20 og 22 år 
og en eldre kvinne, også hun omkring 50—60 
år, ble funnet i bangens östlige ende (Jensen 
1998). De tre personene i haugen ble tidlig an-
tatt å vaere i slekt, og for eksempel representere 
far, mor og sonn (Boye 18g6, s. 156; Broholm 
ig3g, s. 15; Jensen igg3, s. 189; igg8, s. g8). 
Bakgrunnen for anlagelsen var undersökelser 
som viste likheter i mennenes kranier (Bro-
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Fig. 2. Kart över Danmark som viser lokaliseringen 
av Borum Eshoj. — Map Jif Denmark showing the 
location of Borum Eshoj. 

Fig. 3. Plamcgning og seksjon av Borum Eshoj, opp
rinnelig gjort av C. Engelhardt. Et ekstra stykke av 
steingjerdet (III) ble lilfoyd etter utgravninger av A. 
Reeh og G. Smith i 1891, og er her gjengitt av Boye 
etter deres tegninger (Boye i8g6,s. 50). — Plan and 
section of Borum Eshoj. 

bolm 1939,5. 15). Også undersökelser av tenn
settet hos alle tre syntes å indikere et naert ge
netisk forhold (Jensen igg3, s. 18g; igg8, s. 
g8). Sporsmålet om et innbyrdes slektskapsfor-
hold kan forst avklares endelig ved DNA-pro-
ver fra de avdodes knokler (Jensen 1 gg8, s. g8). 
Tolkningen av haugene som gravsteder, sam
lingsplasser og minnesmerker for ledende og 
rike slekter har senere blitt fremmet i diverse 
arbeider som omfatter eikekisleinaterialet (f.eks. 
Broholm 1939; Bröndsted 1957; Glob 1970; 
Poulsen igg3;Jensen ig7g, 1993, igg8; Hvass 
2000). Det kan imidlertid hevdes at teorien om 
fäniiliesamhoiighet i haugen ikke bygger på noe 
konkret empirisk grunnlag. Det er ikke umulig å 
tenke seg at de tre var i slekt, men antropologiske 
undersökelser synes å motstride dette. Familie-
teorien kan anses som uttrykk for cn romantisk-
modernistisk litteraer tradisjon omkring eike-
kislefunnene. Det oppstod en rekke myter om 

hva haugene var uttrykk for, og her kom familie-
myten ved Borum Eshoj til å stå sentralt (Holst 
pers. med.). 

Nye undersökelser av eikekistegravene ble 
stortet tidlig på 1990-tallet, og disse underso
kdsene åpner for en förståelse av gravene som 
nyanserer tradisjondle teorier om bronsealde
rens enkeltgravsskikk og fremhever ktillektive 
aspekter ved ritualene rundt begravelsene og 
haugbyggeriet. En rekke tverrvitenskapelige 
eksperimenter har blitt gjennomfort, og grave
aktiviteten har blitt gjenopptatt Blant annet 
ble to hauger med jernkapper tilsvarende dem 
som kjennes fra haugene med bevarte eikekis
ter utgrävd i igg3 (ved Tårup) og 1995 (ved 
Lejrskovj (Breuning-Madsen 8c Holst 1995, s. 
8of; Breuning-Madsen et al. iggö, s. 116). Hau
gene fra Tårup og Lejrskov har vaert viktige for 
fremkomsten av ny kunnskap om eikekistegra
vene. Her ble det ikke funnet kister, men hati-
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Eikekiste 

Borum Eshoj A 

Borum Eshoj B 

Guldlioj B 

Gulilhoj C 

Lille Dragshoj 

Trindhoj A 

Trindhoj B 

Trinjlhoj (1 

Storehoj, Barde 

Molhoj, Uge 

Egtved 

Datering 

ca 1353 f.Kr. 

ca 1345 f.Kr. 

ca 1381 f.Kr. 

ca 1381 f.Kr. 

ca 1370 f.Kr. 

ca 1356 f.Kr. 

ca 1333 f.Kr. 

ca 1330 f.Kr. 

1373 f.Kr. 

ca 1396 f.Kr. 

1370 f.Kr. 

Differanse 

±20—30 år 

±20—30 år 

±20—30 år 

±20-30 år 

±20—30 år 

±20—30 år 

±20—3J) år 

±10-15 år 

±20—30 år 

Tabell 1. Dendrojlaterle eikekister, gjen
gitt etter Jensen 1993, s. i8j). — Dendro-
cronological dates for oak k»g coffins. 

gene ga ny informasjon om konstruksjonen og 
forholdet mellom kjerne, mantel ogjernkappe 
(Breuning-Madsen 8c Holst iggs , s. 8of; Breu
ning-Madsen et al. iggö, s. 116). I 2002 startet 
et treårig prosjekt som har til förmål å totolun-
dersoke Skelhoj, en av de nylig oppdagede 
haugene med jernkappe i en hauggruppe ved 
Tobol nordost for Ribe (Holst & Rasmussen 
2002; Högen visade sig vara plundrad, luften hade 
fått lilli rade till högkäman och inget lik påträffades. 
Beds nnni.). 

Dendroddleringer av kistene 
I 1990—98 gjennomforte Nasjonalmuseet i Dan
mark et prosjekt om dendrokronologi med ut
gångspunkt i eikekistene. Dendrokronologisk 
datering av 23 eikekister fra 18 forskjellige hau
ger (Holst et al. 2001, etter Ghristensen igg8 
og Randsborg 1996) viser at storstedelen av eike-
kistematerialet fäller innenfor en periode på ca 
60 år, fra 1390— 1330 f.Kr., det vil si annen del 
av periode II (Jensen igg3; Vandkilde iggö, s. 
174; Vandkilde et al. 1996, s. 191). Blant re
sultatene er imidlertid også et par preliminaere 
dateringer av eikekister fra periode III; 1316 
og 1275 f.Kr. Fra disse gravene kjennes også 
henholdsvis et bronsesverd og en rakekniv av 
bronse som dateres til periode III (Jensen 
igg3, s. igo) . Hoveddden av materialet faller 
innenfor det 14. århundret f.Kr., mens den to
tale tidsrammen för materialet altså er i över
kant av 100 år (Holst igg8, s. 8). Sammen-

lignet med ' 4Odater ingene fra eldre bronseal
der samsvarer dette tidsrommel med det siste 
århundret av periode II og noen tiår inn i perio
de III (Vandkilde iggö, s. 163.T). Konelasjonen 
finner stötte i den typologiske dateringen av grav
materialet (Jensen 1993,8. i8gf; Holst igg8, s. 8; 
Holst et al. 2001, s. 128). Det kjennes ikke ek
sempler på gravhauger med jernkapper fra yng
re stcinalder eller jernalder (Holst igg8, s. 8). 

Gravene i Borum Eshoj er også datert til pe
riode II. »Kisten i haugens sentrum (A) hvor 
den eldre mannen lå, er datert til ca 1351 f.Kr., 
mens kisten som var plassert i bangens Östlige 
del (B) og som rommet den yngre mannen er 
datert til ca 1345 f.Kr.. I henhold lil disse da
teringene skulle det dermed vaere omtrent seks 
år mellom nedleggdsen av de to kistene. Date
ringen på kvinnens kiste (C) er ukjent fordi kis
ten ikke er bevart (Jensen 1993, 1998). Date
ringene er imidlertid cirka-angivelser, og kan 
variere med en differanse på ±20—30 år (Jen
sen igg3,s . 18g; Vandkilde iggö) . Siden date
ringene er svaert naer hverandre i lid, med bare 
seks års mellomrom, kan små forskyvninger i 
tidsfestelsen få store konsekvenser både for 
den antatte rekkefolgen på gravU-ggingene og 
for distansen i tid mellom nedleggdsen av de 
to kistene. Tilsvarende er det med de tre kiste
ne i Trindhoj. Her spriker dateringene mer, 
men fordi dateringene kan variere med en dif
feranse på ±20—30 år for kiste A og B, og +1 o—15 
år for kiste C (Jensen 1 gg3, s. 18g), kan de vaere 
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svaert naert hverandre i tid, eller samtidige. 
Dersom kistene var nedlagt samtidig ville det 
forklare de dendrokronologiske dateringene 
på de tre kistene fra Guldhoj som alle er datert 
til 138g f.Kr. (tab. 1; Holst igg8,s. 10). Dersom 
de döde i mange av haugene med flere enn en 
kiste er nedlagt samtidig må tradisjondle teo
rier om bronsealderens enkeltgravs-skikk ny-
anseres. Sporsmålet om kistenes samtidighet 
kan belyses ytterligere av nye teorier om bevar-
ingsforholdene, danndsen avjernkappene og 
haugenes konstruksjonsforhold. 

Podzoleringsprosesser - eldre teorier om dannelsen 
avjernkappene 
Haugene med eikekister har som sagt alle en 
spesiell todelt oppbygging, med en blågrå, fuk
tig eller våt kjerne som er overleiret av en brun-
lig og torr mantel, åtskilt fra kjernen av en tynn 
jernkappe (Breuning-Madsen 8c Holst iggs , s. 
80, Breuning-Madsen et al. 1 gg6, s. 1 13!). I fle
re tilfdler er beskrivdsen av disse fenomenene 
den eneste informasjonen som er tilgjengelig 
(Holst igg8,s. 4). For eksempel vier Boye ( i8g6) 
oppmerksjimhet til jernkappene, men han dis
kuterer ikke hvordan de oppstod eller hvilken 
innflytelse de hadde på bevaringen. 

Det finnes i utgangspunktet to måter jern
kappene kan ha oppstått på. Jernkappene kan 
ha blitt dannet som folge av 1) podzolerings
prosesser eller 2) redoxprosesser. Den tidligste 
teorien om jernkappenes tilkomst ble fremsatt 
av Sarauw i 1898. Han hevdet at jernkappene 
både under og över haugkjernen var et resultat 
av podzoleringsprosesser (fig. 4; Breuning-
Madsen & Holst 1995, s. 8if) . Denne teorien 
ble gjenstand for en del diskusjon, endringer 
og tillegg etter undersökelser av eikekistehau-
ger i 1921, 1935 og på 1g40-tellet.Antagel.sen 
om at jernkappene ble dannet som folge av 
podzoleringsprosesser har imidlertid domi-
nert det meste av den arkeologiske litteraturen 
på emnet. Podzoleringsprosesser kan normalt 
bare föregå i sur og torr sandholdig jord. 
Prosessene iverksettes når organiske syrer fra 
nedfallslag dannet av blader og kvister på jor
dens overflate begynner å sive nedover i jorden 
ved h jdp av regnvannet. De organiske syrene 
medvirker til at je rn og aluminium som finnes 

Fig. 4. Skisse av jernkappenes danndse i henhokl lil 
eldre teorier om pjidzoleringsprosesser. Når ban
gens övre jernkappe kjimmer ned til kisten starter 
forråtnelsen j»g det organiske materialet jinidamies 
(Breuning-Madsen & Holst igg8, s. 1106). — Forma
tion of the iron pans according to the early hypj> 
thesis of podzjilisatijm puicesses. 

i de övre jordlagene opploses. Jernet og alinni 
niumet bindes så sammen og blir bevegelig i 
jorden. De föres nedover sammen med nedsi-
vende vann og gjenutfelles i nedenforliggende 
lag (Breuning-Madsen & Holst igg5, s. 82!'; Breu
ning-Madsen et al. 1 gg6, s. 115; Holst 1998, s. 5!). 
I gravhaugene vil denne prosessen stoppe eller 
bremse kraftig opp idet jernet og aluminiumet 
kommer ned til haugkjernen. Materialet i kjer
nen har en annen konsistens enn mantelen. 
Kjernen er våt og leireaktig slik at jernet og alu
miniumet ikke vil trenge inn i den men legge 
seg som et lag längs dens overflate. Över tid 
omdannes dette laget til en härd jernkappe. På 
tilsvarende mate blir fuktighet fra iindergrun-
nen hindret i å trenge opp, og et jemlag dannes 
også i haugens underkant (Thomsen 1911— 
1935, s. 1721J. De spesielle våte og leireaktige 
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Fig. 5. Skisse avjernkappenes danndse som folge av redjixprosesser (Breuning-Madsen & Holst 1995, s. 85). 
— Formation of the iron pans according to the current model of redox processes. 

forholdene i haugenes kjemer er en fomtsetning 
for at prosessene stanser opp og jernkappene 
dannes. 

Det har vaert forskjellige meninger om hvor
dan de ulike jordförholdene i kjerne og mantel 
oppstod. På slutten av 1800-tellet mente man at 
både kjerne og mantel måtte vaere bygget av 
samme jordmasse. Jernkappenes danndse og 
ulikhetene mellom kjerne og mantel var et re
sultat av naturlige og utilsiktede prosessen År
saken var saerskilte jordförhold i områdene hvor 
haugene ble oppfort (Breuning-Madsen & Holst 
1995, s. 8if). Etter utgrävningen av Egtvedhau-
gen i ig2 i og analyser av jordprover fra hau
gen ble denne teorien noe revidert Det ble nå 
hevdet at jordmassene til bangens kjerne måt
te vaere hentet fra et myrområde i naerheten 
(Thomsen ig i 1-1935, s. 172fj. Jernkappene 
ble fremdeles antett å vaere dannet ved podzo
leringsprosesser, men tilförsel av jord fra våtom
råde var en fomtsetning for prosessene. Etter at 
nye hauger ble undersökt i Jels og Skrydstrup i 

•935 g'kk m a n tilbake til teorien om at både 
kjerne og mantel bestod av samme jordmasse 
(Breuning-Madsen & Holst iggs , s. 82). Ytter 
ligere undersökelser på 1 g40-tallet forte til nye 
modifiseringer: ved gjentatt opplosning og 
danndse ville haugenes övre jernlag langsoml 
fortsette å bevege seg ned også gjennom haug
kjernen, slik at laget til slutt ville möte og smelte 
sammen med det nedre jemlaget Förseglingen 
ville dermed bli brutt, og det var begrenset hvor 
lenge kistene kunne bevares. Denne förklaring
en ble akseptert og kom lenge til å dominere den 
arkeologiske litteraturen (Breuning-Madsen & 
Holst igg5,s. 82; Breuning-Madsen et al. 1996, s. 
115; for eksempel se Jensen 197g, s. 17). 

Redoxprosesser- nye undersökelser av jernkapper 
og bevaringsforholcl 
Nye funn og analyser av utviklingen i gravhau-
genes jordmasser har kastet nytt lys över eldre 
teorier og sporsmålet om bevaringsforholde-
ne. Jernkappene antas nå vanligvis å ha tilkom-
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met som et resultat av redoxprosesser (fig. 5), 
og det har store folger for tolkningen av hau
gene. I igg2 startet et tverrvitenskapelig pro
sjekt med metoder som omfattet jordanalyser, 
eksperimentell arkeologi og mer tradisjondle 
arkeologiske undersökelser (Breuning-Madsen 
& Holst iggs ; Breuning-Madsen et al. iggö; 
Holst igg8, s. 3). I i ggs ble det også bygget en 
haug etter modell avEgtvedhaugen, i skala 1:5, 
som ble utgrävd i igg8 (Breuning-Madsen et 
al. 2001, 2003). Et resultat av dette prosjektet 
er at jernkappene nå antas å ha blitt dannet 
som folge av redoxprosesser. Dette indikeres 
både av undersokdsene av de to haugene ved 
Tårup og Lejrskov i 1 gg3 og 1 gg5, og av de kje
miske utviklingene i forsokshaugensjordmasse 
(Breuning-Madsen et al. iggö, s. ii6f; 2001, 
2003). Redoxprosesser föregår oftest i vann-
hjildig jord, og under slike forhold som vi fin
ner i haugenes kjerner. Her vil den biologiske 
aktiviteten raskt medfore at oksygenet i jord-
massen brukes opp, og dermed oppstår det 
anaerobe forhold. I det anaerobe miljoet vil 
jernet som finnes i jorden bli omdannet og fö
res til mer aerobe områder. I Tårup og Lejrskov 
hadde begge haugkjernene anaerobe forhold, 
mens det i haugenes mantel og undergrunn 
var aerobe forhold. På de steder hvor grensen 
mellom aerobe og anaerobe miljö er skarp, kan 
jernutfelling skje i et begrenset område og der
med danne et hardt tett, immobiltjernlag.Jern 
fra kjernen har beveget seg ned i den torre, 
aerobe undergrunnen og i mindre grad opp i 
den torre, aerobe mantelen. I grenseområde-
ne ble det dannet et jernlag som var ugjen-
nomtrengdig for vann og luft og de biologiske 
omsetningsprosessene stoppet opp (Breuning-
Madsen & Holst 1995, s. 82f; Breuning-Mad
sen et al. igg6, s. 1 tjjflf; Holst igg8) . 

Redoxprosess-teorien understottes av flere 
faktorer. For det forste ble det i Tåruphaugen 
påvist at jernkappen var svaert rik på jern men 
ikke aluminium og organiske stoffer, noe som 
ville vaert tilfelle dersom jernkappen var dan
net som folge av podzoleringsprosesser. For det 
andre er jernkappene ikke saerlig tykke, ofte ik
ke mer enn 1 cm. Imidlertid er den nedre jern
kappen normalt tykkere enn den övre. Bare i et 
fåtall av haugene er den övre jernkappen vel-

utviklet, og dette kan forklares med at tyngde
kraften medforer at mer vann trekker nedover 
fra kjernen enn oppover (Breuning-Madsen & 
Holst iggs , s. 81 etter Aner & Kersten ig73ff; 
Breuning-Madsen et al. igg6, s. 116f). For det 
tredje indikerer fnnnenes tilstand at forseg
lingen av kjernen skjedde kort tid etter kon-
struksjonen av haugen (Holst et al. 2001, s. 
12g). Også funn av florarester i Egtvedpikens 
kiste og i Lejrskovhaugen viser at danndsen av 
jernkappene må ha gått svaert raskt, fordi plan-
tene ellers ville råtnet bort. Podzolering er en 
prosess som tor mange år, mens redoxprosesser 
kan gå svaert fort (Breuning-Madsen et al. 
iggo, s. 117). 

I dag er det alminnelig akseptert at jern
kappene i haugene med eikekister er dannet 
ved redoxprosesser (f.eks. Breuning-Madsen 8c 
Holst iggs , igg8; Breuning-Madsen et al. iggö, 
2001, 2003; Holst igg8; Jensen igg8; Hvass 
2000; Holst et al. 2001). Hvordan oppstod så 
de ulike jordforholdene i haugenes kjerner og 
mantler som var bakgrunnen for at redoxpro-
sessene kunne finne sted? Både Tåruphaugen 
og Lejrskovhaugen var bygget avjordmasser fra 
undergrunnen de sto på. Torven er altså tott fra 
området i umiddelbar naerhet til haugene, og 
det er ikke snakk om at materialet til kjernene 
er hentet fra myrområder (Breuning-Madsen 
1996, s. 116f). Gravhaugene ligger hoyt i ter-
renget og på de torreste områdene i landska
pet. De ulike jordforholdene må derfor vaere 
resultat av en spesiell byggemåte og/eller spesi
elle aktiviteter i förbindelse med byggingen 
(Breuning-Madsen et al. iggö, s. 117; 2001; 
2003; Breuning-Madsen & Holst igg8; Holst 
igg8; Holst et al. 2001). 

Det finnes to mulige forklaringer på for
holdene: 1) All jordmassen ble tilfort haugen i 
en omgång. Dette forutsetter en spesiell kon-
struksjonsmåte hvor haugen kan ta opp vann 
slik at de sentrale deler av haugen får våte 
anaerobe forhold mens mantelen ikke får det. 
Det lar seg muligens gjore ved at torven legges 
i luirisontale lag. 2) Jordmassen ble tilfort i to 
omganger, men i form av en sammenhengen
de byggeprosess. Forst oppfores kjernen som 
tilfores vann. Torven stampes så tett omkring 
kisten(e). Umiddelbart etter reises mantelen, 
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og denne tilfores ikke vann. Kjernen blir anae-
rob, mens mantelen blir torr og aerob. I begge 
tilfdler forutsettes tilförsel av store mengder 
vann, enten ved naturlig nedfall eller intensjo-
nell tilforing (Holst et al. igg8, s. 52). I Lejr
skov finnes ingen direkte indikasjoner på at 
haugkjernen ble tilfort vann for mantelen ble 
reist (Holst et al. igg8, s. 521), men i de fleste til-
fellene er det den mest sannsynlige frem-
gangsmåten (Breuning-Madsen 2001, s. 6g2). 
Alternativ 2 understottes også av eksperimen
tene i Lejre. Forsok på en fremgangsmåte som 
beskrevet i alternativ 1 ble mislykket (Holst 2001, 
s. 130). 

Fmkeltgraver eller kollektive gräver 
Flere av eikekistegravene inneholder mer enn 
en kiste, og gravieggingsprosessen i disse hau
gene kan i utgangspunktet tolkes på tre ulike 
måter. De to forste relaterer seg til eldre teorier 
om bakgrunnen for bevaringsforholdene, mens 
den siste henger noye sammen med de nye un
dersokdsene av haugene. 

1. Flere primäre enkellbegravelser i separale hau
ger som på et senere tidspunkt hk dekket av en felks 
haug. Denne tolkningen av gravieggingsproses
sen finner vi blant annet hos Boye (18g6). I folge 
Boye er det rimelig å anta at mange av grav
haugene var mindre enn de er i dag da de forst 
ble oppfort över eikekistene. I hauger med flere 
enn en kiste var kistene antakelig opprinnelig 
omgitt av små individudle hauger. Disse ble dek
ket av en storre felleshaug på et senere tids
punkt. Boye mener at gravieggingsprosessen 
har föregått slik blant annet i Borum Eshoj. 
Haugen kan også ha blitt ntvidet senere for å 
gjore plass til ytterligere begravelser i form av 
sekundaere urnebegravelser. For Borum Eshojs 
vedkommende stotter Boye seg til det strati
grafiske skillet mellom bangens kjerne og man
tel. Teorien synes å basere seg på at dette skil
let representerer ulike byggefaser åtskilt i tid. I 
henhold lil de nye undersokdsene må imid
lertid kjerne og mantel ha blitt oppfort som 
ledd i samme byggeprosess for å oppnå de gode 
bevaringsforholdene. 

2. En primcergrav i haug med senere sekundare 
enkellbegravelser i samme haug, eller tiisluttet ek
sisterende haug gjennom ulvidelse av denne. Tolk

ningen av gravhaugene med flere kister som et 
resultat av sekundaere enkellbegravelser i sam
me haug finner vi representert blant annet hos 
Thomsen ( ig i i - ig35) ogjensen (1993, igg8) . 
Thomsen skriver om Egtvedhaugen at den opp
rinnelig må vaere bygget över kvinnegraven på 
bangens bunn. Den andre eikekisten i haugen 
lå på et hoyere nivå og ble antakelig anlagt på 
et senere tidspunkt. Ingen av de to kistene fra 
Egtvedhaugen var lokalisert til bangens sentrum, 
og Thomsen (s. 171) mener at kvinnegravens 
perifere plassering ble gjort med tanke på å gi 
plass til grav B og muligens enda flere graven 
Det finnes flere eksempler på hauger med mer 
enn en eikekiste hvor ingen eller flere av kiste
ne var lokalisert til haugens sentrum (Holst 
igg8) . En liknende förståelse av Borum Eshoj, 
hvor haugen opprinnelig antas å vaere reist 
över kiste A, har tradisjonelt hatt stor oppslut-
ning (Jensen igg8,s . 95).Jensen (1993, igg8) 
mener at kistene B og C må vaere sekundaert 
innsatte i samme haug. De tre ble antakelig 
graviagt innen samme generasjon, men i ulike 
og tidsmessig atskilte faser i byggeprosessen. 

3. Flere kister nedlagt samtidig og dekket av en 
felks haug i et tidsmessig sammenhengende ritual. 
Gravhaugene kan også vaere et resultat av en sam
menhengende byggeprosess, og en kontinuer
lig rituell sekvens. »Kistene i hauger med flere 
ble nedlagt samtidig, og dekket av en felles 
haug. Dette kan for eksempel gjelde for Borum 
Eshoj. De nye undersokdsene av bevaringsfor-
hold og byggemåte åpner for en slik tolkning, og 
den finnes representert blant annet hos Breu
ning-Madsen et al. (2003). Deter mulig at de dö
de ble oppbevart i små, svaert midlertidige, hau
ger förut for oppforingen av storhaugen. Bygg-
ingen av en storhang var sannsynligvis et om
fattende organisatorisk og tidkrevende arbeid. 
Denne tolkningen av gravene betoner i storre 
grad kollektive rituelle praksiser og tilforer nye 
sporsmål som nyanserer tradisjonelle teorier 
om bronsealderens gravskikk. Dersom gravene 
i hauger ined flere enn en kiste er sam tidige må 
det diskuteres hvorvidt gravene er resultat av 
enten a) kollektive begravelser med flere pri-
maergraver (Holst 1998), eller b) enkellbegra
velser (en primaergrav) med menneskeoffen 
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Samtidige gräver under en felks haug 
Tolkningene av gravieggingsprosessen som be
skrevet i i og 2 ervanskdige å legitimere nårjern-
kappene antas å vaere dannet som folge av red
oxprosesser. Likevel er tolkningene seiglivede 
(f.eks. Jensen igg8) . I enkelte tilfdler er de 
utclukkende basert på gravenes borisontale lo
kalisering, fordi positive stratigrafiske indisier 
ikke finnes. Mangelfulle indikasjoner er selv
sagt problematiske, og tolkningene gjor det og
så vanskelig å anerkjenne andre gravskikker enn 
enkeltgravspraksisen hvor hver grav enten folges 
av en haug, eller er en sekundaer begravelse til-
sluttet allerede eksisterende haug (Holst igg8, s. 

9)-
I folge resultatene av senere undersökelser 

opploses og gjendannes ikke jernkappene i en 
repeterende prosess som hittil antatt (Holst 
igg8, s. 7).Jordforholdene i haugene forutset-
ter tilförsel av store mengder vann. Vannet er 
en fomtsetning for omdanndsen av det orga
niske materialet og for danndsen avjernkap
pene. Jernkappene dannes i övergången mel
lom våte og torre forhold, og en sammenheng
ende byggesekvens er avgjorende for den övre 
jernkappens danndse . Det kan med andre ord 
ikke vaere snakk om byggefaser åtskilt i tid 
(Holst igg8, s. jf; Holst et al. 2001, s. 12g). 

Jernkappene ble sannsynligvis dannet kort tid 
etter oppfordsen av haugen, antakelig innen 
et år. Disse vil holde seg stabile hvis de ikke ut-
settes for ekstreme forhold (Holst 1998, s. 7; 
Holst et al. 1998). Det er lite sannsynlig at jern
kappene og betingelsene for bevaringen ville 
blitt opprettholdt ved sekundaere inngrep i 
haugkjernene. Det betyr at slike sekundaere inn
grep ikke kan ha förekommet i hauger hvor kis
tene er bevart. Haugene med flere kister er der
med antakelig reist över flere primaergraver 
(Holst igg8, s. g). 

Kistenes lokalisering i forhold til hverandre, 
vertikalt og horisontalt, peker ofte i samme ret
ning (Holst igg8) . Flere eller alle kistene kan 
vaere plassert på den opprinndige markflaten. 
Dette er for eksempel tilfelle for kistene i 
Borum Eshoj (Boye i8g6) , kistene i Guldhoj 
(Boye i8g6, s. 72) og Trindhoj (Boye i8g6, s. 
88). I mange av haugene med flere kister er som 
sagt ingen eller flere lokalisert til hangens sent

rum. I stedet ligger de spredt utöver området som 
haugen dekker (Holst igg8, s. 10, etter Aner 8c 
Kersten 1973). En slik horisontal plassering fin
ner vi også i Egtvedhaugen. Her ligger imidler
tid kiste B på et hoyere nivå enn Egtvedpikens 
kiste (A). »Kiste B er ikke bevart (Thomsen 
1911—ig35), og Thomsens teori om at denne 
er sekundaert innsatt overensstemmer derfor 
med resultatene av de nye undersokdsene. 
Fravaer av kister i sentmm av haugene kunne ha 
vaert en folge av opprinndige individudle små-
hauger (f. eks. Boye i8g6). Samtidig er denne 
förklaringen desto mer usannsynlig i de tilfdler 
hvor man faktisk finner gräver i haugens sent
rum, eller hvor flere kister er lokalisert svaert 
naer hverandre, som for eksempel i Borum 
Eshoj. Det er mer trolig at haugene er et resul
tat av en sammenhengende byggeprosess og et 
tidsmessig sammenhengende ritual. Dette har 
store konsekvenser for förståelsen av eikekiste-
gravene og de menneskene som oppforte dem 
(Holst tgg8, s. g) . 

Standardisert haugbyggeri 
Resultatene av undersokdsene på go-tallet tåler 
for at bevaringsforholdene i haugene er et re
sultat av både en spesifikk konstruksjonspraksis 
eller byggeteknikk o g / d l e r spesielle aktiviteter 
utfört i förbindelse med oppforingen av hau
gene (Holst et al. 2001; Breuning-Madsen et al. 
iggö, 2001, 2003; Breuning-Madsen & Holst 
1 gg8; Holst 1 gg8). Teorien om at gravene er et 
resultat av en standardisert byggemåte un-
derstottes av folgende faktorer: t) Distribu-
sjonen av gravene i tid og rom, 2) jernkappenes 
og kjernenes regelmessige form, og 3) bygge-
elementene (jord og vann) og tidssekvensen 
for oppforingen. 

1) De dendrokronologiske dateringene av 
eikekistene viser at disse har en relativt kort 
tidsmessig utbreddse (Holst igg8, s. 8, Breu
ning-Madsen et al. 2001, s. 6g2). Konsentra-
sjonen til periode II er også mer markert for ei-
kekistematerialet enn for bronsealderhaugene 
generell (Holst et al. 2001, s. 132). Den geo
grafiske utbreddsen med konsentrasjon til 
Jylland og Slesvig er også en indikasjon på at 
danndsen av jernkappene er kulturell bestemt 
Distiibusjonsmessig er det verdi å merke seg ten-
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densen til at haugene ligger samlet i mindre 
konsentrasjoner og som veldefinerte grupper 
(Holst et al. 2001; Holst igg8) . Det mest ioy-
nefallende eksempdet er fra Vamdrup i sorlige 
Jylland, hvor fire hauger - Trindhoj, Guldhoj, 
Store Kongehoj og Vester Vamdrup - alle inne
holder bevarte eikekister (Holst igg8, s. 8, etter 
Boye 1896). 

2) Jernkappene haren regdmessig form og 
omgir kjernene i smale, konsentrerte band. 
Storrdsen på kjernene er også regdmessig i for
hold til haugenes totale omkrets, og det tyder 
på at de er resultater av tilsiktede handlinger 
(Holst et al. 2001, s. I2gf)- Noen steder er det 
bare så vidt kjernen dekker kistene. »Kjernene 
var antakelig aldri var ment som ferdige hau
ger, bare som mellomstadier med en spesiell 
funksjon i en sekvens av aktiviteter i tilknyttet 
oppforingen (Holst et al. 2001, s. 131). 

3) Alle haugene er bygget avjord fra områ
det i umiddelbar merhet til haugen, og bygge-
prosessen foregikk uavbrutt (Holst et al. 2001, 
s. 131). De arkeologiske eksperimentene un
derstreker bctydningen som tilforselen av sto
re mengder vann til kjernen hadde. Dersom 
vannet ble tilfort av dem som bygget haugen re-
flekterer jernkappene utbredelsen av vannet 
som byggeelement. Varierende vanntilforsel for-
Idarer hvorfor man noen steder finner velut-
vildede og andre steder dårlig utviklede jernkap
per (Holst et al. 2001, s. 133). 

Herfra reiser flere sporsmål seg: visste men
neskene som bygget haugene om den bevaren-
de effekten? Hva var bakgrunnen for og inten-
sjonen med den saerskilte fremgangsmåten når 
gravhauger skulle oppfores? Aft i alt represente
rer de velutviklede jernkappene et relativt sjet-
dent fenomen. Dersom intensjonen var å beva
re de döde, var dette enten ikke et alminndig 
Onske i tidens gravskikk, eller de som bygget 
haugene var ikke spesielt suksessfulle i å oppnå 
sine intensjoner (Holst et al. 2001, s. 134). Dan
ndsen avjernkappene behöver med andre ord 
ikke å ha vaert en tilsiktet konsekvens. Det er 
kanskje mer naerliggende å soke en förklaring 
på den standardiserte fremgangsmåten i rituelle 
praksiser (Breuning-Madsen et al. iggö, s. 118; 
Holst et al. 2001). Haugene kan vaere resultater av 
likeartede ritualer blant en bestemt gruppe men-

nesker i samtiden (Holst et al. 2001, s. 134). 
Hvilken funksjon eller posisjon hadde »eikekis-
tefolket» i samfunnet? Folgende punkter frem
står som sentrale nye faktorer i förståelsen av ei-
kekistematerialet: a) Danndsen avjernkappene 
er et resultat av redoxprosesser. Det fomtsetter 
at oppforingen av haugene gikk relativt hurtig, 
og i form av ulike faser i en sammenhengende 
tidssekvens. Det vil si som et kontinuerlig hand
lings- og hendelsesforlop. b) En rekke av hau
gene med flere kister representerer antakelig 
samtidige begravelser av flere individer, c) Hau
gene er et resultat av standardiserte fremgangs-
måter og likeartede rituelle praksiser. 

Kolkktiv begravelse eller menne.skeoffer? 
Borum Eshoj kan altså tolkes som spor etter flere 
kister som er nedlagt samtidig og dekket av en 
felles haug i et tidsmessig sammenhengende ri
tual. Gravene kan da vaere et resultat av enten a) 
kollektive begravelser med flere primaergraver 
(Holst igg8), eller også b) enkellbegravelser (en 
primaergrav) med menneskeoffen 

a) De tre eikekistene i Borum Eshoj kan vae
re et resultat av naturlige sammentreff i döds
fall og gjenspeile det populasjonsmessige opp-
land som antakelig har deltett i et så stort ritu
al som haugbyggeriet var (Holst pers. med.). I 
denne förbindelse er problematiseringen av fa-
iniliesamhorigheten sentral. Teorien om at de 
tre har stått i naer slektskapsrelasjon til hve
randre kan sies å vaere en myte som ikke bygger 
på noe konkret empirisk grunnlag. Dersom de 
avdode kom fra et relativt vidt område, er det 
mulig å tenke seg at små, midlertidige hauger 
ble anvendt for den store felleshaugen ble opp
fort. I Borum Eshoj synes det imidlertid ikke å 
vaere stratigrafiske indikasjjiner på slike hän
ger, men haugene behöver ikke å ha stått så 
lenge at de fikk vegetasjonsdekke og klar stra
tigrafisk avgrensning. Eventuella småhauger 
har bare vaert midlertidige trinn i et lengre for-
lop (Holst pers. med.). I Borum Eshoj er kiste 
B og C plassert i naer relasjon til hverandre og 
de synes å inngå i et enhetlig anlegg. Dersom 
småhauger ble anvendt ber, er det mest naer
liggende å tenke seg at disse kistene ble nedsatt 
etter den eldre mannen som lå i bangens sent
rum, og eventuell i en felles midlertidig haug. 
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b) Det kan også vaere hensiktsmessig å se naer
mere på muligheten for å tolke en eller flere av 
de tre gravlagte som menneskeoffen Ofring av 
mennesker kan inngå som essensielt element i 
gravritualer (Hertz ig6o, s. 40) og er heller ik
ke ukjent i förbindelse med eikekistemateria-
let. I Egtvedpikens kiste ble det for eksempel 
funnet brente bein fra et barn i 8—g års ålder. 
Barnet har blitt tolket som offer i förbindelse 
med Egtvedpikens begravelse, og forholdet mel
lom de to kan ha vaert en asymmetrisk hersker-
tjener relasjon. Dette understottes av at barnet 
ble kremert og nedlagt uten gjenstondsmateri-
ale i motsetning til Egtvedpiken som er inhn-
mert og nedlagt med smykkegjenstander, samt 
barnels plassering i kisten mellom pikens ben 
(Thomsen 1911 — 1935, s- '97)- Liknende ek
sempler på mulige menneskeoffer, med inhu-
merte hovedpersoner og kremerte offer, kjen
nes i samme periode fra blant annet Skåne og 
Yorkshire. Også her lå den eller de ofrede ved 
hovedpersonenes fotender (Thomsen 1911-
ig35, s. ig8) . Det forholder seg imidlertid på 
mange mäter annerledes med de gravlagte i 
Borum Eshoj. For det forste representerer alle 
tre inhumasjoner, og kroppene baerer tilsyne-
latende ingen merker etter vold eller annet 
som kunne tyde på at de var intensjondt tall av 
dage. Ut över dette var alle de tre gravlagte 
kledtl i dräkter som kan sies å vaere »standard» 
bekledning i eikekistegravene (se Sorensen 
igg7), ogbåde i kiste Bog G värdet nedlagt en 
hel del gjenstondsmateriale (Boye 1896). Of
ring av mennesker kan skje enten motvillig el
ler »frivillig». Motvillige ofre skal forslås som 
ofret ved bruk av fysisk makt eller vold. Ingen 
av de gravlagte i Borum Eshoj baerer spor etter 
slik behandling, og derfor er det mer naerlig-
gende å eventuell snakke om »frivillige» ofre. 
Frivillige offer er de tilfdler hvor offeret enten 
tar sitt eget liv, eller »frivillig» stiller seg til dis-
posisjon som offer. Offeret har ikke individuell 
opphav. Den som skal do upplever på bak
grunn av kollektiv overbevisning at han/Inni 
befinner seg i en tilstand hvor döden er uiiiin-
gåelig og naert förestående (Mauss 197g [1950], 
s. 37IT), eller at döden er til det beste både for 
seg selv og for samfunnet Enkebrenning er et 
eksempel på en slik form for menneskeoffer. 

For de gravlagte i Borum Eshoj kan man tenke 
seg at en eventuell ofring har föregått ved för
giftning, drukning, ved at en eller flere har blitt 
levende begravd, eller annet som ikke etterla-
ter fysiske spor på skjelettet Levende begravel
ser kjennes blant annet fra perserne (Hughes 
1 gg 1, s. g) og fra dinka-folket i Sudan. Her blir le
derne frivillig levende begravd når döden naer-
mer seg (Metcalf 8c Huntington igg i , s . 181). 

Det forholdet at man i Borum Eshoj bare fin
ner inhumasjoner, i motsetning til gräver fra 
samme periode hvor det antatte offeret har 
blitt kremert, betyr ikke nodvendigvis at det ikke 
dreier seg om offer. Forholdet mellom krema-
sjon og niiiniifisering kan i enkelte tilfdler vaere 
svaert naert. Det er usikkert om de bevarte krop
pene i eikekistematerialet er et resultat av inten-
sjonelle inumifiseringsstrategier, men det kan 
likevel vaere verdt å bemerke relasjonen mel
lom disse tilsyndatende motstridende behand-
lingsmetodene. Fra India kjennes en type do-
deritualer hvor den avdodes kropp balsameres 
for den kremeres. Balsamering og kremering 
utgjor ber komplementaere praksiser og ulike 
ledd i ritualet som er rettet mot å ndoddiggjo-
re den avdode (Levin 1930). Samtidig er mu-
mifisering vanligvis forbeholdt betydningsfulle 
personer i et samfunn (Levin 1930; Parker Pear
son 1 ggg). Det er inerliggende å anta at de grav
lagte i Borum Eshoj var betydningsfulle perso
ner i sin samtid. Dersom kremasjon og minni-
fisering hadde overlappende meningsinnhold, 
men mumifisering var forbeholdt betydnings
fulle mennesker, kan det forklare hvordan man 
i Borum Eshoj og andre eikckistegraver kan 
finne personer som ikke er kremert men like
vel ofret (for utvidet diskusjon se Kyvik 2002). 

Teorien om at gravhauger fra bronsealde
ren som inneholder flere gräver som regel re
presenterer primaere enkellbegravelser etter-
fulgt av sekundaere gräver i samme haug etab-
lerte seg på siste halvdel av 1800-tallet Og den 
etablerte seg på tross av al man flere steder fin
ner utgravningsrapporter fra samme periode 
med indikasjoner på at denne tolkningen er 
feil (Petersen 1972, s. 23). Senere gjenopptot-
te undersökelser av et såkalt »enkeltgravsfelt» i 
Yorkshire i England har for eksempel vist at in-
dividuelle gravlegginger faktisk ikke represen-
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terer den alminnelige formen her. Flertollet av 
haugene inneholdt to eller flere primaergraver 
(Petersen ig72,s . 26). Det finnes også eksemp
ler på tilsvarende indikasjoner i det skandina
viske materialet. Blant annet ble det ved ut
grävningen av en haug ved Hvidbjerg i Nord
jylland påpekt at en av gravene lokalisert til 
bangens periferi var plassert på den opprinne-
lige markflaten. Dette ble regnet som en indi-
kasjon på at flere gräver var nedsatt for haugen 
ble reist (Rostholm ig83) . I det engelske ma
terialet finnes det også en stor andel gräver 
med både inhumasjoner og kremasjoner som 
er nedlagt samtidig og i et kontinuerlig hen-
delsesforlop (Petersen 1978). De engelske gra
vene ble ikke tolket som spor etter menneske
offer, men som uttrykk for overlappende prak
siser innen samme gruppe med rötter tilbake i 
utgången av neolitikum. En slik variasjon og 
pluralisme i gravskikken svekker fremstillingen 
av branngravskikkens inntog som en brå över
gång. Kan tilsvarende forhold også ha fore-
kjmimet i Skandinavia? Kan antatte sekundaere 
og senere kremasjonsgraver i haugene i enkel
te tilfdler vaere naermere inhumasjonsgravene 
i tid, og kan disse eventuell vaere praksiser som 
i storre grad overlapper hverandre? Under
sokdsene av det engelske materialet viste også 
at hauggravene generell må forstås som resul
tater av ulike faser i en mer eller mindre konti
nuerlig byggesekvens (Petersen 1972, s. 37ff). 

Konklusjon 
I lys av de senere tverrvitenskapdige underso
kdsene av eikekistegravene er det svaert sann
synlig at gravene i hauger med flere enn en kis
te er sam tidige. Dette åpner i sin tur for to tolk-
ningsmuligheter som begge nyanserer tradi
sjondle teorier om bronsealderens enkeltgravs-
skikk, og medforer at kollektive rituelle praksi
ser i gravritualene må vektlegges i storre grad. 
Dersom det skulle vise seg at tilsvarende for
hold gjelder for en stor del av gravene fra eldre 
bronsealder ville det vaere naturlig i storre grad 
å tolke enkeltbegravdser i lys av kollektive grä
ver og ikke omvendt slik det som oftest gjores. 
Dermed kunne en rekke nye forhold belyses. 
For eksempel: dersom hauger med flere samli-
dige begravelser tolkes som uttrykk for tilfeldi-

ge sammentreff av dödsfall i et storre område, 
kan individuelle begravelser forstås som reflek-
sjoner av manglende sammentreff av dödsfall 
og/eller det populasjonsmessige oppland som 
ritualet berorte, fremfor å representere en dis
tinkt enkeltgravspraksis (Petersen 1972,8. 26). 
Förekomsten av flere sam tidige begravelser rei-
ser også spörsmålet om hvorvidt det i enkelte 
tilfdler dreier seg om offer av mennesker. Det 
har vaert gjort få undersökelser av skjelett og bein-
materiale med sikte på å få informasjon om ska-
der etter vold eller liknende som kan belyse 
dodsårsaken. Naermere analyser kan gi mer in
formasjon om dette, samt belyse sporsmål 0111 
ernaering og eventuelle förekomster av matta-
buer og restriksjoner i tilgangen på mat tilknyt-
tet status, rolle, kjonn, ålder etc. (Fyllingen 
2002). Problematisering av »enkeltgravsprak-
sisen» og det empiriske grunnlaget som frem
stillingen av denne baserer seg på kan få store 
folger for förståelsen av rituell praksis og sosio-
politiske forhold i eldre bronsealder. 

Takk 
Til Mads Hjilst som »vsert sjenerost har delt av sin 
kunnskap om eikekistematerialet, og til Unn Bock-
mann og Terje 0stigård for innspill pä språk j»g 
struktur. 
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Summary 

Some of Denmark's Bronze Age barrows with 
oak log coffins have remarkable conditions for 
preservation. The barrows have an anaerobic, 
bluish grey, very wet core in which organic ma
terial has been preserved, and a diy, aerobic, 
brownish mantle, where organic material has 
been subjected to normal decomposition. The 
wet cores are sealed by thin, strongly cemented 
iron pans that are impermeable to water and 
which are the primary cause for the preserva
tion of the organic material. 

In recent years, a series of scientific analyses 
have revealed that the iron pans were formed 
by redox processes. The barrows were most li

kely built shortly after the death of the buried 
individual, because otherwise the coffin could 
not have been preserved. Several of the burial 
mounds with preserved oak log coffins contain 
more than one such coffin, which means that in 
some cases several persons were buried at the 
same time and shared a common, ritual se
quence. Consequently, it must be considered 
whether the burials are a result of either a) col
lective burials with several primary graves, or b) 
single graves with human sacrifices. Both alter
natives add important new perspectives to tra
ditional interpretations of burial custom in 
Early Bronze Age Denmark. 
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