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Jægerstenalderens brandgrave

AF OLE L ASS JENSEN

Jægerstenalderens grave er nogle af vore 

mest fascinerende arkæologiske fund. Det 

skyldes velsagtens både deres sjældenhed og 

alder. Tænk sig at stå ansigt til ansigt med en 

jæger, der døde for 7-8000 år siden! De fle-

ste blev begravet som hele lig i jordfæstegra-

ve, men en lille gruppe skiller sig ud: de blev 

kremeret. Vi kender kun til syv brandgrave 

fra Danmarks jægerstenalder, og heraf er de 

seks fundet i Nordøstsjælland – tre ved Ved-

bæk og tre ved Nivå. Artiklen tager udgangs-

punkt i brandgravene fra Nivå, der hidtil kun 

har været summarisk behandlet. Hvem var de 

jægere, der blev brændt? Og hvorfor blev de 

brændt?

I dagens Danmark bliver de fleste døde kremeret 

og derefter bisat, men vi skal ikke mange årtier til-

bage, før kistebegravelser var den mest almindelige 

måde, vi stedte vores døde til hvile på. I den vest-

lige verden fandt de første ligbrændinger i nyere 

tid sted i 1870´erne, og siden er ligbrændingsskik-

ken blevet mere og mere udbredt. Ligbrænding er 

dog langt fra en skik, der først opstod for 150 år 

siden, og den er heller ikke knyttet til den vestlige 

kultur alene. Inden for buddhismen og hinduismen 

praktiseres ligbrænding som et traditionelt religiøst 

ritual, og i den klassiske oldtid var ligbrænding den 

mest almindelige ligfærd. Hos romerne var det kun 

slaver og forbrydere, der blev begravet ubrændte. 

Herhjemme var kremering nærmest enerådende 

i yngre bronzealder og i begyndelsen af jernalde-

ren, i det sidste årtusinde før Kristi fødsel, hvor de 

brændte knogler, ligesom i dag, ofte blev lagt i ur-

ner. Men kremering fandt sted endnu tidligere, og 

faktisk er den ældste grav, vi kender fra Danmark, 

en kremering – eller en brandgrav, som vi betegner 

gravformen inden for arkæologien. Brandgraven, 

der er fundet ved Hammelev i Sønderjylland, er da-

teret til omkring 8250 f.Kr., og den hører dermed 

hjemme i en tidlig del af jægerstenalderen. Fra de 

efterfølgende godt 4000 år af jægerstenalderen, 

der sluttede med agerbrugets indførelse ca. 3900 

f.Kr., kender vi kun yderligere seks brandgrave. De 

er alle fundet i Nordøstsjælland ved henholdsvis 

Vedbæk og Nivå. De to lokaliteter er samtidig de 

steder, hvor vi har de største koncentrationer af 

grave fra Danmarks jægerstenalder. Omtrent halv-

delen af de omkring 80 grave, vi kender, er fundet 

her. Gravene lå på jægernes bopladser, for dengang 

havde man ikke særskilte gravpladser – man boede 

og levede sammen med sine døde.

Gravene fra Vedbæk og Nivå er dateret til tiden 

mellem ca. 6100 og 5000 f.Kr. De hører således til 

i et forholdsvist snævert tidsrum af jægerstenalde-

ren – i Kongemosekulturen og den ældste del af 

Ertebøllekulturen – ligesom de fleste af de øvrige 

grave fra Danmarks jægerstenalder. Brandgrave-
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ne er også dateret til dette tidsrum. Den ældste 

brandgrav, der er fundet ved Nivå, er således kul-

stof 14-dateret til ca. 6000 f.Kr., og den er dermed 

næsten lige så gammel som den ældste jordfæste-

grav, vi kender fra Øresundskysten. Denne grav, der 

ligeledes er fundet ved Nivå, er kulstof 14-dateret 

til ca. 6100 f.Kr. Den yngste brandgrav, der er date-

ret, hører til i den ældste fase af Ertebøllekulturen, 

omkring 5000 f.Kr.

Nivå 10 – bopladsen på øen
De arkæologiske udgravninger af stenalderbo-

pladser ved Nivå har givet os mange nye indblik i 

jægernes liv. Det gælder især bopladsen Nivå 10, 

hvor sjældne fund af velbevarede hyttetomter viser, 

hvordan man byggede, indrettede og brugte boli-

gen. På denne boplads har vi oven i købet været så 

heldige at finde resterne af beboerne, som lå be-

gravet lige uden for hytterne. Indtil nu er der fundet 

12 grave på bopladsen – de tre af dem er dobbelt-

grave, så gravlæggelserne omfatter 15 individer.

Oprindelig lå bopladserne ved Nivå på bredderne 

af en fjord, skabt af stenalderhavets stigninger. Nivå 

10-bopladsen lå på en lille bakke ved fjordmundin-

gens sydlige bred. Da havet nåede et niveau, der 

var et par meter højere end i dag, blev bakken til en 

ø. Kortet viser fjorden, da den var allerstørst, og det 

var i slutningen af jægerstenalderen, omkring 4200 

f.Kr., hvor vandspejlet ved Nivå stod omtrent fem 

meter højere end i dag.

Hyttetomterne og de øvrige bopladsspor, vi har 

udgravet ved Nivå 10, er ikke alle samtidige, men 

spænder over et tidsrum på 1000 år. Øen var langt-

fra beboet i hele denne tid, men blev brugt til gen-

tagne kortvarige ophold. Det skyldtes, at øen flere 

gange blev oversvømmet af stenalderhavet, som 

vekselvis steg og faldt, og derfor var den i lange 

perioder ubeboelig.

Den første bosættelse på øen fandt sted i midten 

af Kongemosekulturen omkring 6000 f.Kr. Derefter 

forlod jægerne stedet og vendte først tilbage 4-500 

år senere i Kongemosekulturens slutfase. Kort efter 

steg havet så meget, at øen var ubeboelig. Om-

kring 5000 f.Kr., i en tidlig del af Ertebøllekulturen, 

faldt vandstanden midlertidigt, og da øen så at sige 

dukkede op af havet på ny, bosatte jægerne sig på 

stedet for tredje gang. De måtte dog fortrække kort 

efter, for da steg havet igen, og øen forblev over-

svømmet i resten af jægerstenalderen. 

To af brandgravene er fundet på toppen af øen, 

hvor de ligger mellem begravelserne med hele lig. 

Den tredje brandgrav er fundet i den sydlige peri-

feri af bopladsen tæt på den samtidige strandbred. 

De brændte knogler blev ikke lagt i urner, for de 

hjemlige jægere kendte endnu ikke til fremstilling 

af keramik. Som det fremgår senere, kunne de 

brændte knogler derimod blive anbragt i beholdere 

eller poser af organisk materiale.

Nuværende hav
Stenalderfjorden 4200 f.Kr.
Stenalderboplads
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Den gamle brandgrav
Den ene brandgrav, grav A128, er, indtil videre, den 

næstældste grav, der er fundet på Nivå 10-boplad-

sen. En af de brændte knogler er kulstof 14-dateret 

til ca. 5900 f.Kr., og dermed er graven faktisk også 

den næstældste brandgrav, der kendes fra Dan-

mark – kun overgået af den langt ældre brandgrav 

fra Hammelev. 

Efter toppen af brandgraven var frilagt under 

udgravningen, blev den skåret ud som en stor 

jordblok, omviklet med gipsbandager og bragt til 

museets arkæologiske værksted, hvor den videre 

undersøgelse foregik. Graven var en grube, der 

havde et cirkulært omrids og et tværmål på 60 cm. 

Gruben var kun 14 cm dyb og havde en flad bund. 

Gravgruben var fyldt med mørkfarvet sand, aske, 

talrige stykker trækul og hvidbrændte knogler. De 

brændte knogler var altså blandet med rester fra 

ligbålet. Knoglerne lå jævnt spredt ned gennem 

sandet, mens der horisontalt var en tendens til, at 

de koncentrerede sig i to diametralt modsatte om-

råder. Imellem de brændte knogler lå der fire stum-

per brændt flint, som stammer fra fire forskellige 

flintflækker. Det kan være rester af flintknive, der 

var kommet med på ligbålet.

De fleste brændte knogler er små fragmenter, 

men der er også større knogler på op til 10 cms 

længde. De knogler, der kan identificeres, stammer 

fra en voksen person. Der er ingen ”overlappende” 

knogler, dvs. knogler fra to forskellige personer, så 

efter alt at dømme indeholdt brandgraven ét en-

kelt individ. Knoglerne kan synes relativt små og 

spinkle, men det skyldes, at de er skrumpet under 

brændingen. Derfor er det også vanskeligt at køns- 

og aldersbestemme den kremerede. 

Graven omfatter knogler fra alle dele af skelettet 

– kranie, krop, lemmer, hænder og fødder – men 

ikke hele skelettet. Det samme gælder jægersten-

alderens øvrige brandgrave og de fleste brandgrave 

fra senere perioder af forhistorien. 

Brændte man kroppe eller skeletter?
Blandt arkæologer, der beskæftiger sig med de for-

historiske brandgrave, diskuteres det ofte, hvornår 

der er tale om regulære kremeringer – altså om 

der er tale om en brænding af hele den døde men-

neskekrop eller en parteret krop, eller om der er 

tale om brænding af skeletter eller skeletdele. Der 

er udført flere eksperimenter, hvor man både har 

brændt hele grisekroppe og tørrede knogler, for at 

se, om der er forskel på resultatet af de to pro-

cesser, men resultaterne er ikke entydige. Man kan 
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også støtte sig til retsmedicinske undersøgelser af 

brandofre i et forsøg på at afklare spørgsmålet.

Hvordan forholder det sig så med brandgraven 

fra Nivå? Synes der at være tale om egentlige kre-

meringer allerede i stenalderen, eller brændte man 

skeletterede personer, f.eks. i form opgravede ske-

letter? De brændte knogler fra Nivå er minutiøst 

gennemgået for at se, om de har karakteristiske 

spor, bl.a. revnedannelser, der tyder på enten det 

ene eller det andet.

 Mange af knoglerne fra grav A128 har tvær- el-

ler langsgående revner som følge af udtørring un-

der brændingsprocessen. Et mindre antal knogler 

har buede tværgående revner, der også kaldes 

for ”tommelfingernegl-revner” eller ”muskulære 

skrumpe-linjer”. Normalt finder man disse tvær-

gående buer på skaftet af lårbensknoglen. Det er 

også tilfældet her, hvor to små stykker lårbensknog-

le viser disse karakteristiske revner. De buede rev-

ner ses også på to fragmenter af skinneben. På 

grundlag af bl.a. retsmedicinske undersøgelser af 

brandofre mener man, at denne form for revner 

opstår, når kroppen brænder med kødet på. Den 

opvarmede knogle revner, efterhånden som de be-

skyttende bløddele skrumper og dermed trækker 

i knoglens overflade. Sådan var den almindelige 

opfattelse blandt retsmedicinere og arkæologer 

indtil for nylig, hvor portugisiske antropologer kom 

til et anderledes resultat. Et sted i Portugal skulle 

en gravplads med gamle grave sløjfes, og de op-

gravede skeletter blev kremeret. Det viste sig, at 

”tommelfingernegl-revnerne” også kunne opstå, 

når tørre menneskeknogler blev brændt. Man skal 

derfor være forsigtig med håndfaste konklusioner, 

selvom revnerne synes at optræde hyppigst, når 

man brænder friske knogler med kød på. At brand-

graven fra Nivå alligevel er en ”rigtig” kremering an-

tydes dog af, at der på flere knogler ses såkaldte 

”patina-frakturer”, der nærmest ligner krakelerin-

gerne på et gammelt maleri. De menes at opstå, 

når de tynde beskyttende bløddele på bl.a. kraniet, 

underarme og skinneben brænder. 

Tilbage er så det – for os – måske lidt makabre 

spørgsmål: Kremerede man hele kroppen eller kun 

udvalgte kropsdele? Her kan det fastslås, at ingen 

af knoglerne fra Nivås brandgrave viser tegn på par-

tering af kroppen – kun i et enkelt tilfælde ses et 

snitspor på en af de brændte knogler. Derfor var det 

sandsynligvis en hel menneskekrop, man anbragte 

på ligbålet. At graven ikke indeholdt hele skelettet 

skyldtes, at nogle knogler blev stærkt fragmenteret 

under kremeringen, og at ikke alle knogler i ligbålet 

blev indsamlet.

Den kremerede jæger
I udkanten af bopladsen, isoleret fra dens andre gra-

ve og helt tæt på den samtidige vandkant, lå endnu 

en brandgrav. En knogle fra graven, som kaldes grav 

A144, er kulstof 14-dateret til ca. 5100 f.Kr. Graven 

hører dermed hjemme i den ældste del af Ertebøl-

Brandgraven A128 er 

gravet fri og omvikles 

med gipsbandager, 

inden den løftes op med 

en mobilkran og fragtes 

til museet. 

82



lekulturen og er omtrent 800 år yngre end graven, 

der er omtalt tidligere. Det er ikke blot alderen, der 

adskiller de to brandgrave, de er også vidt forskellige. 

De hvidbrændte knogler var lagt i en lille grydefor-

met nedgravning, der kun målte 25 cm i tværmål og 

var 8 cm dyb. Knoglerne lå som en lille tætpakket 

hob midt i nedgravningen med næsten ingen jord 

imellem og uden det mindste stykke trækul. Knog-

lerne er med omhu pillet ud af ligbålet, og derefter 

må de være pakket ind i en pose, en bylt af skind 

eller andet organisk materiale. De brændte knogler 

stammer også her fra én person, mest sandsynligt 

en mand. Da den øverste halshvirvel viser tydelige 

tegn på slidgigt, er der formentlig tale om en voksen 

person over 30-35 år, men den øvre aldersgrænse 

kan ikke bestemmes. Igen ser der ud til at være re-

præsenteret knogler fra alle dele eller ”områder” af 

skelettet, selvom de identificerbare knogler kun er 

fra kranie, øvre rygsøjle og arme.

Ligesom det var tilfældet med grav A128 ses 

der ofte udtørringsrevner på knoglerne, mens få 

fragmenter fra lårben og andre lemmeknogler har 

de karakteristiske buede revner. Patina-frakturer er 

derimod meget mere almindelige på knoglerne fra 

denne grav, både på kraniefragmenter og på lem-

meknogler. Derfor må det antages, at også denne 

kremering omfatter en krop (eller kropsdele) med 

bløddele.

Den farvede grav
Den tredje og sidste brandgrav, der blev fundet på 

bopladsen, lå på øens højeste punkt mellem to 

jordfæstegrave, og den var helt forskellig fra de to 

andre brandgrave. Graven, A127, bestod af en lille 

grube 20 cm i diameter og 5 cm dyb. Gruben var 

fyldt med ler, som var fuldstændig farvet af rød-

brændt okker. Heri lå nogle få hvidbrændte knogler, 

der indtil videre ikke har kunnet identificeres, så vi 

ved ikke, om der er tale om knogler fra et dyr el-

ler menneske. Sandsynligvis var det kun bunden af 

graven, der var bevaret, de øvre dele er pløjet væk.

Selvom graven ikke er kulstof 14-dateret, gør det 

rødbrændte okker den til en umiskendelig jæger-

stenaldergrav. Det stærkt afsmittende farvestof op-

træder nemlig i de fleste jordfæstegrave fra den tid. 

Okkeret findes gerne omkring kraniet og lemme- 

knoglerne, og det tyder på, at farvestoffet stammer 

fra det skindtøj, de døde er begravet i. Det kan i 

nogle tilfælde ses, at okkeret er strøet ud over den 

gravlagte, så hele gravbunden fremstår i den rød-

brændte farve. Farvestoffet er imidlertid ikke kun 

reserveret til mennesker, det optræder også i hun-

degrave. Den okkerfarvede brandgrav ligner ingen 

af de øvrige fra denne tid. Vi skal helt tilbage til 

Brandgrav A128 under 

udgravning på museet. 

Midt i graven ligger en 

skørbrændt sten.
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Danmarks ældst kendte grav, Hammelev-graven, 

for at finde den nærmeste parallel. Her var de 

brændte knogler drysset over med rød okker. 

Hvor fandt kremeringerne sted?
Fra Nivå har vi både en kremering, hvor de brændte 

knogler omhyggeligt blev pillet ud af ligbålet, og en 

hvor knoglerne er blandet med rester fra ligbålet. 

Præcis de samme to typer af brandgrave kendes fra 

den samtidige boplads Gøngehusvej 7 i Vedbæk. 

Den ene var en grav med to personer, en omtrent 

12-årig og en omtrent 25-årig, hvor de brændte 

knogler er blandet med trækul fra ligbålet. Den an-

den rummede en lille tætpakket hob med brændte 

knogler fra en voksen person.

Når to af brandgravene fra Vedbæk og Nivå in-

deholder rester af ligbålet i form af trækul og aske, 

skyldes det ikke, at ligene er brændt præcis på dis-

se steder. Hvis det var tilfældet, så ville sandbun-

den under og omkring gravene have været tydeligt 

rødbrændt, for ligbålene har været kraftige. I ingen 

af de to tilfælde ved vi, hvor selve kremeringen 

fandt sted. Men blandingen af knogler og ligbålsre-

ster tyder klart på, at kremeringerne i begge tilfæl-

de foregik i nærheden – nok på selve bopladserne. 

Hvad brandgravene med de små, tætpakkede 

knoglehobe angår, så er historien måske en helt 

anden, sådan som foreslået af Erik Brinch Peter-

sen, der har stået for udgravningen af bopladsen 

Gøngehusvej 7: Brandgravene, hvor de rensede 

og vaskede menneskeknogler fra et enkelt individ 

pænt blev lagt i en lille pose i gravgruben, kan være 

tegn på at en lokal person døde et andet sted, hvor 

vedkommende blev brændt og ”pakket” for at blive 

transporteret tilbage til sin hjemegn.

Hvorfor brændte man sine døde?
Den skiftende gravskik i løbet af forhistorisk og 

historisk tid hænger nogle gange sammen med 

ændringer i religiøse forestillinger. Det var f.eks. 

tilfældet, da jordfæstegrave afløste brandgrave 

med kristendommens indførelse. Andre gange 

skal forklaringen søges i praktiske forhold, som da 

kremering blev indført i slutningen af 1800-tallet 

på grund af hygiejniske forhold og pladsmangel på 

kirkegårdene. 

I jægerstenalderen synes der dog hverken at 

være sket et skift i religion eller gravskik, før land-

bruget blev indført omkring 3900 f.Kr. Brandgrave 

og jordfæstegrave fandtes bare side om side fra 

begyndelsen. Jægerstenalderens grave viser i det 

hele taget et broget billede, hvad angår gravformer, 

gravudstyr og ritualer. Der findes grave med ét in-

divid, to, tre, ja, helt op til otte individer. Nogle blev 

begravet svøbt stramt i skind og andre begravet i 

både. Faktisk er der ikke to grave fra den tid, der 

ligner hinanden helt. Men hvorfor optræder brand-

gravene? Her adskiller hele processen sig trods alt 

radikalt fra jordfæstegravene. 

Stumper af brændte 

menneskeknogler med 

de karakteristiske ”tom-

melfingernegl-revner”. 

Knoglernes rødlige farve 

skyldes jernudfældnin-

ger. Den største knogle 

er fem cm lang.
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Alle gravlæggelser, hvad enten det er jordfæste 

eller kremering, er et led i overgangen fra livet til 

døden. Hvordan døden og tranformationen fra liv 

til død opfattes, er kulturelt og religiøst bestemt. I 

de fleste kulturer bliver den døde krop udskilt fra de 

levendes samfund via en række ritualer, men som 

regel har den livløse krop, i hvert fald for en tid, 

stadig en betydning. Det afspejles også i mange af 

jægerstenalderens jordfæstegrave, hvor den døde 

blev gravlagt i sit skindtøj, indsvøbt i dyreskind og 

medgivet personlige ejendele eller gravgaver, der 

var nyttige på dødsrejsen. I nogle tilfælde er dele 

af de døde sågar genopgravet og atter inkorporeret 

i de levendes samfund. Det er der blandt andet et 

eksempel på fra Nivå 10-bopladsen, hvor kraniet 

og en armknogle blev fjernet fra en grav og anbragt 

i en nærliggende hytte. 

Når den døde kremeres, har kroppen derimod 

mistet sin betydning. Kremeringen kan i nogle kul-

turer opfattes som en destruktiv tilintetgørelse af 

kroppen og i andre som en transformation af den 

døde. I den hinduistiske religion kan sjælen først 

forlade kroppen, når den døde brændes. Hvis vi 

skal forsøge at forstå jægerstenalderens brandgra-

ve, må vi altså have forskellige forklaringsrammer 

in mente. 

Praktiske omstændigheder omkring hjemtrans-

port af fæller, der døde langt fra hjemegnen, kan 

være én forklaring på, hvorfor man foretog kreme-

ringer i jægerstenalderen. Men det forklarer jo kun 

den ene gravtype, nemlig den med små tætpak-

kede knoglehobe uden rester af ligbålet. Der er 

foreslået andre forklaringer, f.eks. at ligbrænding 

fandt sted om vinteren, når den frosne jord for-

hindrede, man gravede en stor grav. Dette, meget 

besnærende forslag, kan dog afvises som en ge-

nerel forklaring: Bopladsen Gøngehusvej 7, hvor to 

af brandgravene er fundet, ligger på en strandvold 

ud mod det åbne Øresund. Den udsatte beliggen-

hed er en af flere grunde til, at udgraveren, Erik 

Brinch Petersen, opfatter Gøngehusvej 7 som en 

sommerboplads. Samtidig er der fundet brændte 

fiskeknogler i brandgraven med den voksne og den 

12-årige, som må stamme fra maveindholdet hos 

den ene eller dem begge. Fiskeknoglerne tæller 

bl.a. hornfisk, der kun forekommer i sundet i som-

merhalvåret.

Måske var de brændte stenalderjægere særlige 

personer, f.eks. udstødte eller fjender? Det giver 

mening, hvis ligbrændingen opfattes som en de-

struktion af den døde krop. Den kremerede jæger 

fra Nivå var som nævnt gravlagt i udkanten af bo-

pladsen, og det understøtter, at han kunne være 

en sådan udstødt person. På den sydsvenske bo-

plads Skateholm I, hvor der er fundet et stort an-

tal grave fra jægerstenalderen, lå de to af gravene, 

Brandgrav A144 under 
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som indeholdt brændte menneskeknogler, også i 

udkanten af bopladsen. Men de øvrige brandgrave 

fra Vedbæk og Nivå lå jo alle side om side med 

jordfæstegrave, og det var særlig tydeligt på Nivå 

10-bopladsen. Det modsiger imidlertid ikke den 

tolkning, at også disse brandgrave rummede ud-

stødte personer. 

Det er vanskeligt at pege på en entydig forkla-

ring – hvis den overhovedet findes – for med det 

lille antal brandgrave vi kender, er der ikke meget 

materiale at arbejde med statistisk. Nogle blev 

måske brændt, fordi der var tale om særlige per-

soner, andre måske af praktiske årsager. Indtil der 

gøres yderligere fund af brandgrave, må vi nøjes 

med at føje brandgravene til rækken af de meget 

forskelligartede grave fra jægerstenalderen. Der bør 

være gode chancer for nye fund, for brandgrave var 

ganske sikkert mere almindelige i jægerstenalde-

ren, end det lille antal grave, vi kender, tyder på. På 

mange bopladser er der fundet brændte menne-

skeknogler spredt i affaldslagene. De kan stamme 

fra forstyrrede brandgrave, eller måske gik de tabt, 

når knoglerne blev transporteret til graven efter lig-

brændingen. 

Fra Danmark kendes der, som nævnt, ingen 

brandgrave fra det sidste årtusinde af jægersten-

alderen. Regulære brandgrave optræder heller ikke 

i den efterfølgende bondestenalder, før vi når op i 

den såkaldte Enkeltgravskultur omkring 2600 f.Kr. 

Der er altså ikke tale om, at man gradvist udviklede 

gravformen, eller at brandgravenes antal voksede i 

tiden umiddelbart efter den tidlige Ertebøllekultur. 

Brandgrave blev først almindelige i yngre bronze-

alder, hvor de til gengæld forblev den enerådende 

gravform de næste tusind år. Det er tankevækken-

de, at oldtidens brandgrave, sådan som vi kender 

dem fra bronzealderen og jernalderen, allerede var 

fuldt udviklede i jægerstenalderen. 
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Den okkerfarvede 

brandgrav A127 under 

udgravning. Graven er 

delvist tømt, og bagerst 

er der noget af det 

okkerfarvede ler tilbage, 

som oprindeligt fyldte 

hele graven. Forrest og 

tv. i graven ses to små 

ansamlinger af brændte 

knogler. 
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