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Ligbrændingssteder
I forbindelse med en igangværende undersøgelse 
(Henriksen 2016) har en gennemgang af publice-
rede såvel som upublicerede udgravninger vist, at i 
hvert fald ca. 50 anlæg, og snarest langt flere, kan 
betragtes som ligbrændingssteder. Anlæggenes kro-
nologiske spredning strækker sig fra tidligneoliti-
kum til vikingetid, og de er karakteriseret ved, at 
være blevet forseglet af en gravhøj eller af sandflugt 
hurtigt efter kremeringen. Da de fleste anlæg har 
været anlagt direkte på jordoverfladen, er forseg-
lingen en forudsætning for, at de som regel ret spar-
somme spor efter ligbrændingen overhovedet kan 
påvises ved en arkæologisk undersøgelse. 

I ganske få anlæg er ligresterne efterladt urørt, 
efter at bålet var brændt ned; disse betegnes som in 
situ-kremeringer, og de dateres alle til neolitikum 
eller evt. den tidligste del af bronzealderen. Det kan 
imidlertid diskuteres, om disse anlæg skal forstås 
som egentlige ligbrændingssteder, idet det antage-
lig i lige så høj grad har været gravkonstruktionen 
som liget, der har været mål for afbrændingen (jf. 
Krause 2009). Alle øvrige påviste ligbål er håndte-
ret i form af sortering, sammenfejning og spredning 
af bålresterne, og det har medført, at der som regel 
kun er en diffus plamage af aske, trækul, få stum-
per af brændte knogler og evt. gravgods tilbage. Det 
er derfor tankevækkende, at man i yngre bronze-
alder og yngre jernalder/vikingetid i en række til-
fælde har lagt (dele af) det frasorterede materiale i 
en urne eller en stenkiste, der var anbragt oven i det 
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Indledning
Fra Danmarks oldtid kendes op mod 20.000 brand-
grave med en kronologisk spredning fra Magle-
mosekultur til vikingetid – altså et tidsrum på ca. 
9.000 år. I kontrast til det store antal grave ken-
des der kun en lille gruppe af sikre ligbrændings-
steder. Vi står derfor over for det skisma, at vi ken-
der slutprodukterne fra et hændelsesforløb i form 
af brandgravenes komponenter, mens kendska-
bet til de anlæg, hvor komponenterne blev skabt, er 
meget begrænset. Dermed kan det været vanskeligt 
at rekonstruere de processer, der er foregået mellem 
dødsfaldet og etablering af graven – herunder ikke 
mindst selve kremeringen. Denne del af forløbet 
har derfor været emne for mange og til tider kuriøse 
mere end seriøse tolkningsforslag. Tolkningerne 
af kremeringsprocessen har båret præg af, at flere 
forskellige faggrene har været involveret – f.eks. 
arkæologer, religionshistorikere, etnografer og 
osteologer – og at de forskellige fagdiscipliner har 
haft vidt forskellig tilgange til problemstillingerne.

Denne artikel tager udgangspunkt i det empi-
riske materiale fra ligbrændingssteder og brand-
grave fra Danmarks oldtid, og ved at sammenligne 
indholdet i disse to anlægstyper bliver det klart, 
at nogle af kremeringens slutprodukter mang-
ler. Det er derfor relevant at spørge, hvad det er 
for nogle processer, der har skabt de produkter, 
som vi finder i ligbrændingssteder og brandgrave. 
I et forsøg på at finde svar inddrages data fra fire 
ligbrændingseksperimenter. 
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sorterede ligbrændingssted og efterfølgende dækket 
det hele med en høj.

Håndteringen af ligbrændingsstederne med-
fører, at en sikker identifikation kan være forbun-
det med vanskeligheder. Opstillingen af identifi-
kationskriterier gør det dog muligt at hierarkisere 
bestemmelsen af de påviste anlæg (tab. 1). De sikre 
ligbrændingssteder varierer i størrelse fra ca. 2×3 
m til mere end 200 m², mens tykkelsen som regel 
er få cm. Langt hovedparten af anlæggene har en 
udstrækning på få kvadratmeter, og det er et gen-
nemgående træk, at jorden under og omkring lig-
brændingsstederne kun i begrænset omfang er syn-
ligt påvirket af varmen. 

Tab. 1. Hierarkisering af kriterier for identificering af 
ligbrændingssteder (jf. Henriksen 2016).

Kategori Kriterier Kronologisk 
udbredelse

Sikre ligbrændings
steder

Kremeret lig ligger in situ i 
bållag

TN–ÆBR

Meget sand synlige 
ligbrændings steder

Bållag med brændte ben og 
varmepåvirket jordoverflade og/
eller med stolpekonstruktion

ÆBR–VT

Sandsynlige 
ligbrændings steder

Bållag med brændte ben EGK–VT

Mulige 
ligbrændings steder

Stolpekonstruktioner med 
bålfyld og brændte ben i 
stolpehullerne

YBR–YRJ

I tilknytning til flere ligbrændingssteder er der fun-
det spor af stolpekonstruktioner, der som regel dan-
ner tre- eller firkantede strukturer. Disse opfattes 
som stativer, der har skullet stabilisere bålkon-
struktionen (Henriksen 2009:82ff). Andre for-
mer for konstruktionselementer (gruber, stenlæg-
ninger mv.) er kun fundet i forbindelse med ganske 
få ligbrændingssteder. 

Alle sikre ligbrændingssteder er afdækket på 
gravpladser eller under gravhøje, og i en række til-
fælde kan der argumenteres for, at der har været en 
intim forbindelse mellem brændingssted og grav. 
De påviste ligbrændingssteder ser langt overve-
jende ud til at være individuelle; det var således et 
sted, hvor man kun foretog kremering af et enkelt 
lig ved en enkelt begivenhed. 

Brandgrave
Brandgrave omfatter en række elementer, der hver 
især kan belyse aspekter af ligbrændingsproces-
sen såvel som den efterfølgende håndtering af det 
nedbrændte bål og dets komponenter. Elementerne 
fordeler sig på to hovedgrupper, der hhv. vedrører 
brandgravenes indhold og deres konstruktion. 

Brandgravenes indhold kan inddeles i fire hoved-
komponenter, nemlig ligrester, bålrester, gravgods 
og tilfældigt medslæbte genstande. Hver af disse 
komponenter kan analyseres ved at se på mængde, 
karakter, udvalg, behandling og placering, og her-
ved kan man få detaljeret indblik i gravanlæggets 
tilblivelse såvel som i de forudgående processer. 
Ofte vil dette analysearbejde med stor fordel kunne 
foregå med en tværvidenskabelig tilgang med del-
tagelse af bl.a. osteologer, botanikere, metallurger, 
zoologer – og selvfølgelig arkæologer! 

Ved undersøgelsen af brandgravenes konstruk-
tion fokuseres på dynamikken i fyldens aflejring, 
nedgravningen, varmepåvirkning af undergrun-
den, stolpespor og sten. For at kunne tolke et kon-
kret anlæg er det af afgørende betydning at afklare, 
om indholdet er håndteret efter kremeringsproces-
sen eller ej. Således er afklaringen af, om anlæggets 
fyld udgør en primær eller en sekundær aflejring, 
en forudsætning for at kunne afgøre, om det kan 
repræsentere et ligbrændingssted. Som omtalt i for-
rige afsnit er der kun i få tilfælde, at ligbrændings-
sted og grav er identiske; derimod er der mange 
eksempler på, at de to anlægstyper er kombineret i 
samme konstruktion. Når brandpletgrave alligevel 
ved flere lejligheder har været præsenteret som lig-
brændingsanlæg, beror det på grundlæggende fejl-
tolkning af de processer, der har skabt anlæggene 
(Madsen 1990; 1995; Arcini 2005; Arcini & Svan-
berg 2005; jf. Henriksen 2009:82ff). 

Problemstillinger
Det har ofte været fremhævet, at oldtidens brand-
grave sjældent indeholder en mængde brændte ben, 
der modsvarer skelettet fra et helt individ, ligesom 
evt. gravgaver også ofte kun er partielt til stede. 
Man kunne derfor forvente at finde det manglende 
materiale i ligbrændingsstedernes fyld, men det 
er ikke tilfældet, idet hovedparten af de udgravede 
anlæg kun har indeholdt begrænsede mængder af 
brændte knogler. Hvis der overhovedet er gravgods 
i ligbrændingsstedernes fyld, er det som regel også 
kun i små mængder. Det synes derfor at være klart, 
at der er foregået fragmenterings- og reduktions-
processer i forløbet mellem kremeringen og gra-
vens forsegling. Karakteren og omfanget af disse 
processer kan imidlertid ikke udelukkende belyses 
gennem studier af den arkæologiske empiri. For en 
samlet forståelse af de arkæologiske anlægs tilbliv-
else er det derfor grundlæggende vigtigt at kunne 
klarlægge, hvilke processer, der kan have skabt de 
enkelte elementer og komponenter i en grav eller 
et ligbrændingssted. Med andre ord er det nødven-
digt at kunne afklare, hvilke formationsprocesser, 
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der kan tilskrives bålets påvirkning (pyrotekniske 
processer), hvilke der afspejler de efterlevendes 
ødelæggelse eller sortering (kulturelle processer), 
og hvilke, der skyldes nedbrydningsprocesser efter 
gravens forsegling (postdepositionelle processer) 
(jf. Henriksen 2009, fig. 17). 

Ligbrændingsforsøg – en anden tilgang
Data fra ligbrændingssteder og brandgrave giver 
ikke eller kun i begrænset omfang oplysninger om 
ligbrændingens forløb og varighed, brændselsfor-
brug, ligets placering, bålets påvirkning af lig og 
gravgaver mv. Man kan selvfølgelig få inputs ved at 
studere ligbrændingsprocesser i områder, hvor kre-
mering stadig foregår under åben himmel. I dag 
behøver man ikke engang bevæge sig til den anden 
side af jorden for at overvære sådanne processer; 
takket være youtube kan man sidde derhjemme 
og studere optagelser af talrige kremeringer i bl.a. 
Indien og Bali. Som tilskuer til en film om en kre-
mering ved bredderne af Ganges får man ganske 
vist mange informationer. Hvis man vil have en 
dybere forståelse af bålets påvirkning på lig, grav-
gods og omgivelser samt have indsigt i de efterføl-
gende sorteringsprocesser, er det imidlertid nød-
vendigt at foretage målrettede og kontrollerede 
eksperimenter med grundig dokumentation af 
forsøgets enkelte elementer. 

Mellem 1870’erne og 2014 er der gennemført 
knap 50 fuldscalaforsøg med forhistorisk ligbræn-
ding i en lang række fortrinsvis central- og nordeu-
ropæiske lande (Henriksen 2016). Ved fuldscala-
forsøg forstås, at der er gennemført kremering af 
en hel dyrekrop på et bål, der er konstrueret under 
åben himmel. Disse forsøg har haft til hensigt at 
belyse forskellige aspekter af oldtidens ligbræn-
dinger – og i et enkelt tilfælde en bålstrafhandling 
fra historisk tid (Graefe et al. 2009). Herudover er 
der gennemført enkelte forsøg, hvor brændingen 
kun har omfattet en bålkonstruktion, idet formålet 

f.eks. har været at undersøge påvirkning på omgi-
velserne. Ved flere eksperimenter er knogler eller 
væv fra dyr eller mennesker brændt på en større 
eller mindre bålkonstruktion i forsøget på at belyse 
specifikke arkæologiske, osteologiske eller rets-
medicinske/kriminaltekniske spørgsmål. Ende-
lig skal det nævnes, at der er udført en lang række 
brændingseksperimenter i ovne eller i laboratorier, 
og at disse primært har taget udgangspunkt i oste-
ologiske eller retsmedicinske problemstillinger. I 
mange tilfælde kan resultaterne fra disse forsøg 
imidlertid også have betydning for tolkningen af 
arkæologiske data. 

I årene 1989–92 har jeg selv foretaget fire 
fuldscalaeksperimenter; hertil kommer en 
række miniscalaforsøg, hvor formålet har været 
at undersøge forskellige former for påvirkning 
af knoglevæv samt at fremskaffe materiale, der 
bl.a. kunne anvendes til knusningsforsøg (Har-
vig 2013:102ff). Her vil der primært blive inddraget 
data fra fuldscalaforsøgene 1–4, der er gennemført 
på Historisk Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre (nu 
Sagnlandet Lejre) samt på Hollufgård ved Odense i 
årene 1989–92. 

Forsøgsrækken blev iværksat for at belyse en 
række spørgsmål, der var opstået i forbindelse med 
udgravninger af fynske brandgrave fra yngre bron-
zealder og ældre jernalder. Eksperimenterne blev 
planlagt således, at der først blev udført et indle-
dende forsøg, som skulle give en overordnet idé om, 
hvorledes en ligbrænding forløb. De næste forsøg 
var tilrettelagt for at belyse specifikke spørgsmål, 
som var affødt af konkrete arkæologiske problems-
tillinger og evt. spørgsmål, som tog afsæt i de fore-
gående forsøg. De overordnede problemstillinger 
fra forsøgsrækken er sammenfattet i tab. 2. 

Forsøg 1 – Lejre 27.–28. maj 1989
Forløbet og resultaterne af forsøg 1 er tidligere 
fremlagt (Henriksen 1991), så her skal blot præsen-

Tab. 2. Tematisk fremstilling af de overordnede problemstillinger,  
som har indgået i forsøgsrækken Henriksen 1–4.

Bålets konstruktion Brændingen Anlæg Proces Produkter

Betydningen af bålets 
opbygning

Ligets placering og lejring Betydningen af at bålet brænder 
ud contra slukning med væske 

Sortering af det 
nedbrændte bål 

Det nedbrændte båls 
komponenter 

Betydning af grube under 
bålet contra placering på 
flad mark

Røg- og lugtafgivelse Det nedbrændte båls 
udstrækning og karakter 

Effekten af 
formationsprocesser på et 
tildækket ligbrændingssted 
over en årrække

Brændingens påvirkning af 
liget/knoglerne

Betydning af støttestolper Brændingens forløb og 
længde

Brændingens påvirkning af 
jordoverfladen og omgivelserne

Brændingens påvirkning af 
gravgodset

Brændsel- og 
brændselsforbrug

– – – –
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teres nogle grundlæggende data fra eksperimen-
tet (tab. 3). Det kan tilføjes, at aske og trækul blev 
efterladt på brændingsstedet efter frasorteringen 
af brændte knogler, og det har ikke været muligt at 
iagttage spor på stedet ved efterfølgende besøg. 

Forsøg 2 – Lejre 20.–21. oktober 1990
Forsøg 2 tog udgangspunkt i flere problemstillinger, 
som har været diskuteret i den arkæologiske 
litteratur. 
1. Bålet blev konstrueret i en lav grube, der ifølge 

forslag fra f.eks. C. Wells (1960:35) og J. Wahl & 
S. Wahl (1983:515) skulle forøge iltcirkulationen 
og lette indsamlingen af de brændte knogler. 

2. Dyrekroppen blev placeret under bålop-
stablingen, som det er foreslået af C. Wells 
(1960:34ff). 

3. På baggrund af fund af stolpekonstruktioner i 
tilknytning til bållag skulle det undersøges, om 
nedbankede træpæle kunne hindre lig og brænd-
sel i at skride ud fra bålkonstruktionen. 

4. Det skulle afklares, om placering af fåreuld 
omkring svinekroppen ville medføre dannelse af 
clinkers (jf. Wells 1960:36). 

5. Bålet blev slukket med vand for at undersøge, 
om dette ville påvirke knoglematerialet (jf. Wahl 
1982:41). 

6. Det skulle klarlægges, hvorledes ilden påvirkede 
genstande, der var anbragt på bålet sammen 
med svinekroppen. 

Bålet blev opbygget i en ca. 140×100 cm stor og 15 
cm dyb grube, og i kanten af denne blev seks ca. 
10 cm tykke pæle nedbanket i et rektangel. På gru-
bens bund blev der lagt ca. 25 cm grene og kvas, 
herpå 10 cm halm, og oven på dette leje blev et 52 
kg tungt svin lagt i rygleje. Svinekroppen blev dæk-
ket af grene og kvas, og her over lagdes 80 cm træ i 
10–15 cm tykke stykker. Ved svinekroppen anbrag-
tes kopier af jernalderkeramik i form af en større 
skårflage samt to lerkar, og om halsen hængtes en 
kæde med fem glasperler. Omkring kroppen lagdes 

en mængde fåreuld. Bålet blev passet under proces-
sen, hvor der også blev tilført mere træ.

Cirka 25 minutter efter optændingen var bålets 
nedre del delvis bortbrændt, og det medførte, at den 
ene støttestolpe kollapsede og dele af brændslet fra 
bålets øvre del skred ud (fig. 1). Svinekroppen blev 
dog liggende. Brændslet blev lagt tilbage i bålet, 
og 4 timer og 45 min efter optændingen var det 
meste af svinekroppen bortbrændt; kun en barne-
hovedstor slaggeklump kunne iagttages. Situatio-
nen var ikke ændret væsentligt efter 7 timer efter 
optændingen, og selv efter 20 ½ time, hvor bålet 
stadig havde gløder og ulmede, lå der en mindre 
slaggeklump tilbage. Efter 24 timer blev bålet sluk-
ket med vand og herefter udgravet. 

Det kunne konkluderes, at brændingen stort set 
var gennemført efter 7 timer, og at det antagelig 
var konstruktion af bålet oven på den uregelmæs-
sige svinekrop, der medførte, at dele af brænds-
let skred ud. De nedrammede stolper begrænsede 
dog udskridningens omfang. Det kunne ikke doku-
menteres, at gruben havde haft nogen gunstig ind-
virkning på luftcirkulationen i bålopstablingen. Ved 
en sammenligning med forsøg 1 kunne det iagtta-
ges, at det var vanskeligere at få den sidste rest af 
kroppen til at forbrænde fuldstændigt, og det på 
trods af, at svinet i forsøg 2 vejede noget mindre 
end forsøgsdyr 1. Der synes derfor ikke at være for-
dele forbundet med en placering af kroppen under 
bålkonstruktionen, idet iltcirkulationen pga. bålets 
dynamik er mindre nederst i bålet – og som følge 
heraf er temperaturen også lavere her. Disse fak-
torer var utvivlsomt medvirkende til, at en slagge-
klump i kroppens mave-brystregion ikke var helt 
forbrændt ved forsøgets afslutning (fig. 2). 

Det nedbrændte bål var nærmest D-formet 
og målte ca. 190×170 cm. Bållaget havde størst 
udstrækning i vindretningen. Bålkonstruktionen 
såvel som svinekroppen og ledsagegenstandene 
var sunket lodret ned, og påvirkninger af omgivel-
serne uden for bålets base var – bortset fra i vin-
dretningen – kun synlig i en afstand af 10–20 cm. 
Heromkring kunne iagttages svedet græs og 
askestøv. Trækul, knoglerester og ledsagegenstande 
lå inden for grubens omrids, og gennem grubens 

Tab. 3. Komparative data om brændselsmængde, bålkonstruktion mv. i forsøg 1–4.

Forsøg Brændsel L/B/H Vægt Placering 
af dyr

Grube Tid Stolper Nedbrændt 
bål 

Brændte 
ben

Største 
fragmenter

1 c. 2 m³ 2,0×1,5×1,2 65 kg I bål 0 7½ t 0 3,0×2,0 0,995 kg 5 cm

2 c. 1 m³ 1,9×0,9×1,3 52 kg Under bål Lav 7 t 6 1,9×1,7 0,720 kg 7 cm

3 c. 1 m³ 1,2×1,2×1,2 63 kg På bål Lav 5 t 4 1,95×1,55 – –

4 3/4 –1 m³ 1,2×1,0×1,0 35 kg På bål/i bål Dyb 6½ t 3 2,0×1,6 0,394 kg 7,5 cm 
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midte kunne den hvidbrændte hvirvelsøjle iagtta-
ges som et kontinuerligt forløb (jf. Henriksen 2009, 
fig. 264). 

Slukningen af bålet med vand medførte, at sor-
teringen af bålresterne blev vanskeliggjort, idet 
aske, trækul og brændte knogler havde tendens til 
at klæbe sammen. Det kunne konstateres, at gruben 
var fyldt med indtil 15 cm aske og trækul, og dens 
bund og sider var relativt hårdbrændte. Nederst i 
gruben lå flere sortsvedne, men ellers upåvirkede 
træstykker; her havde ilttilførslen været for ringe 
til, at en fuldstændig forbrænding kunne ske. Der 
blev opsamlet 720 gram brændte og stærkt frag-
menterede knogler; største stykke var 7 cm, men 
hovedparten langt mindre. Farverne varierede fra 
helt hvide over gråblå til sorte; mange var fedtede i 
overfladen, antagelig som følge af, at der var hældt 
vand på det nedbrændte bål.

Det store lerkar og skårflagen var brækket i 
større flager under bålets kollaps, mens det lille 
kar stod i intakt, men sekundært brændt tilstand 
i grubens askelag. To af halskædens fem glasper-
ler fandtes i gruben; en af disse var helt upåvirket af 
varmen. 

Kremeringsprocessen forløb i store træk som 
ved forsøg 1, om end forbrændingstiden var læng-
ere, på trods af, at der var tale om et mindre 

Fig. 1. Det kollapsede bål.

Fig. 2. Det nedbrændte bål.
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forsøgsdyr. Slutproduktet fra de to forsøg var også 
omtrent identisk. Det kunne ikke påvises, at den 
lave grube havde en gunstig effekt på brændingen, 
eftersom den indeholdt ufuldstændigt brændt træ, 
og knoglerne ikke var brændt helt så intensivt som i 
forsøg 1. Som helhed kunne det konstateres, at var-
mepåvirkningen havde været meget uensartet i bål-
konstruktionen, antagelig ikke mindst som følge af 
utilstrækkelig ilttilførsel i bålets nedre del. Deri-
mod kunne stolpekonstruktionen påvises at have 
en gunstig effekt på bålets stabilitet, og dermed 
blev brændslet udnyttet mere effektivt. Trods sluk-
ningen af bålet med vand, kunne fragmenteringen 
af knoglerne ikke iagttages være væsentlig anderle-
des end ved forsøg 1. Derimod blev knoglerne mere 
snavsede, ligesom sorteringen af bålresterne blev 
besværliggjort. Det blev ikke vurderet, at gruben 
havde nogen gunstig indvirkning på opsamlingen af 
genstande fra bålet, og endelig kunne det konstate-
res, at placeringen af fåreuld i bålet ikke førte til en 
forøget mængde clinkers. 

Efter frasorteringen af brændte knogler og grav-
gods, blev bålstedet tildækket, og i 2013 blev det 
genudgravet i felter af 25×25 cm. Ved undersøgelsen 
blev jorden soldet og for en dels vedkommende flo-
teret. Formålet var dels at afklare, hvilke spor, der 
var bevaret i undergrunden efter 23 års tildækning, 
og dels at klarlægge, hvor meget der var overset ved 
den manuelle, men systematiske sortering af bål-
resterne i 1990.

Forud for iværksættelsen af undersøgelsen 
kunne der i vegetationen over bålstedet iagttages 
en særdeles tæt koncentration af brændenælder, 
hvilket må skyldes at bålet har forøget mængden af 
kvælstof i jorden netop her. Den nederste del af to af 
bålkonstruktionens seks støttestolper var bevaret i 
indtil 19 cm længde; stolperne var overbrændt ved 
jordoverfladen og fremstod med forkullet top, mens 
resten var upåvirket af ilden. Der var ingen spor 
af de øvrige fire stolper, som antagelig har stået så 
overligt, at de er trukket op af mennesker eller dyr. 

I umiddelbar tilknytning til pælespidserne sås 
et diffust og indtil 0,7 m bredt fyldskifte med grå-
brun til næsten sort fyld, der var gennemtrukket 
af en tæt koncentration af rødder fra brændenæl-
der. Dette område udgjorde den nederste del af den 
grube, hvori bålet blev opbygget. I snit var gruben 
bevaret i indtil 12–13 cm dybde, og på bunden lå et 
2–3 cm tykt trækulslag. Centralt i nedgravningen 
og på dennes bund var overfladen relativt hård-
brændt, men kun på et begrænset område og kun 
som en tynd skorpe. Farven på skorpen var mørk 
gråbrun til sortgrå; den var altså et resultat af en 
brænding i reduceret atmosfære. 

Ved undersøgelsen fremkom i alt 1,010 kg træ kul i 
form af mindre stykker og trækulspulver. De større 
trækulsstykker, der var iagttaget på grubebunden i 
1990, har tilsyneladende været udsat for fragmente-
ring og anden nedbrydning under de 23 års ophold 
i jorden. Af brændte ben fandtes kun få gram, alle 
små, hvide og relativt hårdtbrændte stykker. Det 
må således konstateres, at det trods alt var lykkedes 
at bjærge langt hovedparten af de brændte knogler 
ved udgravningen af det nedbrændte bål i 1990, på 
trods af at bålfylden var klistret efter slukning med 
vand.

Ved 2013-udgravningen fandtes tre glasper-
ler eller fragmenter heraf; to af disse var ildpåvir-
kede, mens det tredje ikke bar synlige spor af ild-
påvirkning. Det kan antages, at det var perlernes 
ringe størrelse og mørke farve, der er årsagen til, at 
de var overset ved sorteringen i 1990. Samme årsag 
ligger utvivlsomt bag fundet af enkelte små skår af 
forsøgskarrene 1 og 3. 

Ud over ledsagegenstandene fandtes en del ild-
skørnet flint i form af små, irregulært afsprængte 
fliser. Der er antagelig tale om moræneaflejret flint, 
der blev blottet efter fjernelse af græstørven og 
som derfor var eksponeret for varmepåvirkning fra 
bålet. 

Når man sammenholder iagttagelser fra kreme-
ringsprocessen og sorteringen af det nedbrændte 
bål i 1990 med resultaterne af udgravningen i 
2013, er det påfaldende, hvor få spor, der var til-
bage. Bållaget lå tæt på markoverfladen i en bio-
logisk meget aktiv zone, der har været påvirket af 
nedsivende vand og udtørring, frost og tø samt et 
iltrigt miljø, der er gunstigt for mikroorganismer 
og jordboende dyr. Det kan forklare fragmente-
ring af trækul og den delvise opløsning af store dele 
af den grubebund, der ellers fremtrådte forholds-
vis hårdbrændt umiddelbart efter forsøget. Den til-
bageværende mængde af trækul forekommer også 
at være mindre, end den erindres fra forsøget, men 
da rumfanget ikke blev målt, kan der være tale om 
en erindringsforskydning. Endvidere var askelaget 
kompakteret som følge af jordtryk i de 23 år, der gik 
mellem forsøget og udgravningen. 

Som helhed må det konkluderes, at det er muligt 
at foretage en næsten fuldstændig frasortering af 
brændte knoglestumper fra den mørke bålfyld alene 
ved en systematisk gennemgang af bållaget. Det 
skyldes utvivlsomt, at knoglernes hvide farve gør 
dem lette at lokalisere i asken. Langt vanskeligere er 
det at foretage en total opsamling af genstande med 
en mørkere overflade, f.eks. glasperler, lerkarskår 
og nogle typer af metal, især jern. Det kan derfor 
antages, at 2013-udgravningen af forsøgsbål 2 giver 
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et realistisk billede af, hvad der vil være tilbage på 
en forhistorisk ligbrændingsplads, der efterfølgende 
har været forseglet og dermed undgået nedpløj-
ning. Sorteringsprocessen såvel som naturlige post-
depositionelle processer har tydeligvis medvirket 
til, at brændingsstedets fremtoning blev så diffus, 
at anlægget ville kunne fejltolkes, hvis det ikke var 
mål for en systematisk og veldokumenteret arkæo-
logisk undersøgelse. 

Forsøg 3 – Lejre 21. oktober 1990
Ved forsøg 3 skulle det undersøges, om det havde 
en gunstig effekt, hvis bålet blev opbygget over en 
dyb grube, samtidigt med, at det skulle afklares, om 
fylden efterfølgende ville have en sammensætning 
som en forhistorisk brandpletgrav. Endvidere skulle 
det undersøges, om nedbankede stolper kunne 
holde bålopstablingen på plads, når forsøgsdyret 
blev anbragt på toppen af konstruktionen. Ende-
lig var det hensigten at tildække bålet umiddel-
bart efter brændingen for at efterlade det til senere 
undersøgelse, således at man kunne studere natur-
lige formationsprocesser over tid. 

Der blev gravet en ca. 80×80 cm stor og 20 cm 
dyb grube, og uden om denne blev fire pæle ned-
banket. Uden for pælene lagdes to ca. 25 cm tykke 
stammer, og på ydersiden af disse blev de opgra-
vede græstørv placeret – begge dele for at stabi-
lisere konstruktionen. I gruben lagdes ca. 30 cm 
kvas, grene og halm, og herpå indtil 10–15 cm tykke 
stammestykker af løv– og nåletræ i en luftig kon-
struktion. Det færdige bål var ca. 120×120×120 
cm. Undervejs blev der tilført mere brændsel, og 
den samlede vedmængde udgjorde ca. 1 rumme-
ter. Oven på bålet lagdes et 63 kg tungt svin i ryg-
leje. Kroppen blev ikke tildækket med brændsel 
(jf. Henriksen 2009, fig. 56–57). Om svinets hals 
anbragtes en kæde med fem glasperler, og omkring 
kroppen lagdes fåreuld. To kopier af jernalderlerkar 
blev anbragt ved svinekroppen. 

4½ time efter optændingen var bålet helt sunket 
sammen og stort set begrænset til grubens omrids; 
bålkonstruktionen var således sunket lodret sam-
men under brændingen. Af svinekroppen sås endnu 
en barnehovedstor klump i bagenden. Efter ca. 5 
timer var kremeringen i store træk gennemført, og 
det nedbrændte bål aftegnede sig som en D-formet 
plamage, der målte 195 i vindretningen og 155 cm 
vinkelret herpå. Trækul, brændte ben og ledsage-
genstande lå i gruben, mens bålresterne på fladen 
her omkring bestod af aske – og i vindretningen 
af svedet græs. De to lerkar var sunket lodret ned 
gennem konstruktionen; det største var brækket i 
større flager, og skårene lå indtil 90 cm fra hinan-

den. Svinekroppens hvidbrændte skelet kunne iagt-
tages i tilnærmelsesvis anatomisk orden i bålgru-
bens askelag. 

Knap 5 timer efter antændelsen blev bålresterne 
på fladen omkring gruben skrabet ned i hullet, der 
blev tildækket med græstørven. Eftersom anlægget 
endnu ikke er udgravet, kan det ikke afgøres, om 
den ca. 20 cm dybe grube havde en gunstig effekt 
på brændingens intensitet; det kunne dog ikke iagt-
tages under forsøget. Ligeledes kan evt. vertikale 
forskelle i fyldens sammensætning samt mængden 
og karakteren af de brændte knogler og ledsagegen-
stande også først dokumenteres efter en udgrav-
ning af bålgruben. 

Forsøg 4 – Hollufgård 6.  
september 1992
Forsøg 4 havde primært til formål at undersøge, 
om C. Madsens (1990; 1995) og senere C. Arcinis 
(Arcini 2005; Arcini & Svanberg 2005) tolkning af 
brandpletgrave som ligbrændingsanlæg kunne be- 
eller afkræftes. Opførelsen af bålet over en grube 
med dimensioner som en forhistorisk brandplet-
grav, samt dokumentation af bålresternes aflejring 
heri og evt. ildpåvirkning af grubens sider, var der-
for centrale problemstillinger i forsøget. Resulta-
ter fra forsøget i 1992 og udgravningen af anlæggets 
østlige halvdel i 1993 er tidligere fremlagt (Henrik-
sen 1993); derfor er det kun grundlæggende data fra 
selve forsøget, der præsenteres her (tab. 3).

I 2013 blev grubens vestlige halvdel  udgravet. 
Først blev profilet fra 1993-udgravningen ren-
set op, og efter 20 år var der ikke sket synlige ænd-
ringer i stratigrafien; det kunne dog iagttages, at 
fylden var kompakteret betragteligt i de mellemlig-
gende år; dette var især tilfældet i grubens neder-
ste del (lag 5, jf. Henriksen 1993, fig. 4). Trækullet i 
lag 5 var fragmenteret betydeligt siden 1993, og de 
fleste stykker var nu blot få cm store. I 1993 var der 
registreret indtil 30 cm store sammenhængende 
trækulstykker, og de kunne stadig erkendes, men 
nu i opbrudt tilstand. Denne fragmentering skyldes 
antagelig påvirkning fra frost-tø-processer samt fra 
jordtryk. Den samlede mængde trækul fra bundla-
get udgjorde 100 l eller mere, og der kunne iagtta-
ges mycelier i trækulstykkerne. Træets organiske 
indhold har således ikke været fuldstændigt bort-
brændt under kremeringsforsøget, og det må til-
skrives utilstrækkelig ilttilførsel i grubens neder-
ste del. Toplagene (lag 2–4) i den vestlige halvdel 
indeholdt en mængde ildskørnet flint, men kun en 
lille mængde brændt knogler i meget små stykker. 
Direkte på undergrundsleret nederst i lag 5 stod det 
ildpåvirkede og helt knuste lerkar. 
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Også i grubens vestlige halvdel kunne det iagttages, 
at kanterne var ildpåvirket i en 1–2 cm tyk skorpe; i 
grubens øverste halvdel var undergrundsleret rød-
ligt til rødbrunt, mens det nedefter var gråt til næs-
ten sort. Dette afspejler, at under brændingen var 
ilttilgangen aftagende mod grubens bund. Skor-
pen fremtrådte ikke så hård som i 1993, hvilket kan 
skyldes påvirkning fra vand og frost/tø-processer 
i de mellemliggende år. To af de tre støttepæle blev 
frilagt, og de var meget velbevarede og tydeligt for-
kullede i toppen. Bortset fra den kompaktering, 
som var sket fra 1993–2013, kunne der ikke iagtta-
ges væsentlige forskelle i stratigrafi eller fyld mel-
lem de to grubehalvdele. 

Ved udgravning af grubens toplag (lagene 
2–4) i 1993 og 2013 fremkom i alt 394 gram knog-
ler; det største stykke var 7,5 cm, men hovedpar-
ten var mindre. Kun seks af de oprindeligt syv 
glasperler fra kæden om svinets hals blev genfun-
det ved undersøgelserne; den horisontale spred-
ning var mere end 1 m og den vertikale ca. 0,4 m, 
men de fandtes alle i den ende af ligbrændingsste-
det, hvor svinets hoved havde ligget. Spredningen 
tilskrives processer i forbindelse med svinekrop-
pens opløsning og især bålets kollaps. Den varie-
rende ildpåvirkning af perlerne må skyldes, at nogle 
tidligt i kremeringsprocessen er faldet så langt væk 
fra ilden eller sunket så langt ned i asken, at de kun 
i begrænset omfang blev påvirket af varmen. Den 
syvende og sidste perle er enten overset ved udgrav-
ningerne – eller også er den under brændingen fal-
det så langt uden for bålet, at området ikke var 
omfattet af de efterfølgende undersøgelser.

I grubens toplag fandtes indtil 2,6 cm store rød-
brændte klumper af ler samt i alt 714 gram ildskør-
net flint i indtil 6,5 cm store stykker. Mens små 
rødbrændte lerklumper sjældent findes i større 
mængder i forhistoriske brandgrave, påtræffes ild-
skørnet flint jævnligt, dog som regel kun i form af 
få og mindre stykker (jvf. Henriksen 2009:284ff). 
De ildpåvirkede genstande stammer utvivlsomt fra 
de opgravede moræneaflejringer, der har ligget ved 
siden af gruben og som derfor har været ekspone-
ret for direkte varmepåvirkning. Da gruben blev 
dækket til efter forsøget, endte ildskørnet flint og 
de rødbrændte lerklumper derfor i toplaget sam-
men med undergrundsmaterialet. Toplaget inde-
holdt endvidere enkelte ”fremmedelementer” i form 
af små stumper af tegl; disse kan også være endt 
her ved tildækningen eller med hjælp af jordboende 
dyr. ”Forurening” med recente genstande ses også 
af og til i forhistoriske brandgrave (jvf. Henriksen 
2009:33). 

Forsøgets grundlæggende spørgsmål om, hvor-
vidt forhistoriske brandpletgrave repræsenterer lig-
brændingsanlæg, diskuteres i det følgende afsnit. 

Er brandpletgrave  
ligbrændingssteder eller ej?
Udgangspunktet for forsøg 4 var som nævnt at 
belyse, om brandpletgrave kunne repræsentere lig-
brændingssteder. Allerede efter udgravning af den 
østlige halvdel af gruben i 1993 kunne det konstate-
res, at anlægget på tre væsentlige punkter adskilte 
sig markant fra yngre bronzealders og ældre jern-
alders brandpletgrave (jf. Henriksen 1993:105ff). 
Dette blev yderligere bekræftet ved undersøgelsen 
af grubens vestlige halvdel i 2013:
1. I modsætning til, hvad der er antaget af bl.a. 

Wahl & Wahl (1983:515 og C. Madsen (1995:51), 
havde den dybe grube under bålet ingen synlig 
gunstig effekt på brændingens forløb; tværtimod 
medførte den reducerede ilttilførsel i grubens 
nedre del, at forbrændingen blev ufuldstændig, 
således at brændslet blev reduceret til trækul 
frem for til aske. Udnyttelsen af brændslet har 
dermed været dårlig, og mængden af trækul, 
der lå tilbage, var flere hundrede procent større, 
end det ses i selv meget trækulsrige forhistoriske 
brandpletgrave. 

2. Grubens meget entydige stratigrafi med et bund-
lag, der udelukkende bestod af trækul, og toplag, 
hvor de brændte ben fandtes i en tynd horisont, 
genfindes ikke i forhistoriske brandpletgrave og 
urnebrandgruber. Selv efter 21 år var der ikke 
sket ændringer i grubens stratigrafi eller fyldens 
fordeling; det er derfor vanskeligt at forestille 
sig, at anlægget over tid ville få større lighed med 
en forhistorisk brandpletgrav, hvor ligbålsres-
ter sammen med brændte knogler og evt. grav-
gods som regel findes i en skønsom blanding. 
Dette understreger, at de forhistoriske brand-
pletgraves fyld udgøres af sekundære aflejringer. 
Forsøgsgrubens karakteristiske stratigrafi gen-
findes til gengæld i de romerske bustum-anlæg, 
der repræsenterer in situ-kremeringer, hvor liget 
er brændt over en grube, der efterfølgende har 
fungeret som gravanlæg (jf. f.eks. Struck 1993; 
Dodwell 2012). 

3. De kraftigt ildpåvirkede kanter, der kunne iagt-
tages øverst i gruben, genfindes ikke i forhisto-
riske brandpletgrave eller urnebrandgruber; til 
gengæld forekommer sådanne også i anlæg af 
bustum-type. 
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På baggrund af iagttagelserne fra forsøg 4 såvel 
som fra de forsøg, der er lavet med kremeringer 
af bustum-type rundt omkring i Europa (Gaitz-
sch & Werner 1993; McKinley 2000:40; Siami & 
Kern 2001; Dodwell 2012), kan det således endegyl-
digt afvises, at brandpletgrave repræsenterer 
ligbrændingssteder. 

Sammenfatning af forsøgene
Forløbet af forsøgene 1–4 var ganske ensartet, og 
ved sammenligning med publikationer af andre lig-
brændingseksperimenter, der er gennemført rundt 
omkring i Europa, kan der også konstateres at 
være mange lighedspunkter mht. forløb, varighed, 
brændselsforbrug og slutprodukter (f.eks. Jonuks & 
Konsa 2007; Becker et al. 2006; Marshall 2011). 

Som udgangspunkt har det vist sig, at det tek-
nisk set ikke er vanskeligt at gennemføre en kre-
mering, hvis de grundlæggende pyrotekniske 
forudsætninger er til stede. Disse er tørt brænd-
sel med høj brændværdi, tilstrækkelig ilttilførsel 
og tid. Det åbne bål er imidlertid en kaotisk struk-
tur, hvor ændring af ét af de grundlæggende para-
metre eller påvirkning fra eksterne variabler som 
f.eks. vejret kan medføre en ufuldstændig forbræn-
ding. Derfor er en vigtig medvirkende faktor til en 
fuldstændig forbrænding, at bålet passes under hele 
processen, herunder at der tilføres supplerende 
brændsel. 

Tids- og brændselsforbrug
Forsøgene 1–4 såvel som en række andre fuldscala-
forsøg har vist, at et lig, der i hvert fald mht. væg-
ten og forholdet mellem væv og knogler ikke afviger 
væsentligt fra en menneskekrop, kan gennem-
føres på 5–7 timer med anvendelse af 1–2 rum-
meter træ. Brændingens længde og udfald kan 
dog påvirkes markant af variationer i brændslets 
mængde, karakter og kvalitet, vejrforhold, ligets 
størrelse, sammensætning og temperatur samt en 
række andre parametre. Spørgsmålet om, hvornår 
en kremering er gennemført, er imidlertid vans-
kelig at definere præcist; er det når alle bløddele er 
bortbrændt, når hovedet er brændt, når alle knog-
ler er hvide, eller simpelthen når bålet er brændt 
ud? Definitionen må betragtes som kulturelt bes-
temt af de krav, som de efterlevende har stillet til 
brændingsprocessens forløb og til slutprodukterne. 
At dømme ud fra det arkæologiske materiale såvel 
som etnografiske beskrivelser har disse krav varie-
ret betydeligt i et kronologisk såvel som et geogra-
fisk perspektiv. 

Brændingens forløb
For at sikre ilttilgang og dermed høj forbrændings-
temperatur, der får liget til at forbrænde og ikke for-
kulle, er det hensigtsmæssigt at placere kroppen i 
bålkonstruktionens øverste del. Det er også hen-
sigtsmæssigt at dække kroppen med brændsel, så 
temperaturen ved vævet hele tiden er så høj som 
mulig. Når der er kontakt mellem brændsel og krop-
pen, opnås endvidere en vægeeffekt ved, at smel-
tet fedt trænger ind i brændslet og optimerer for-
brændingen. Nedbankede pæle langs siderne på 
bålkonstruktionen medvirker til, at denne holdes 
stabilt sammen i brændingens første time; heref-
ter brænder stolperne over, men på dette tidspunkt 
vil bålopstablingen også være sunket så meget sam-
men, at deres støttefunktion er overflødiggjort. 
Efter dette tidspunkt er en løbende pasning af bålet 
også af betydning; for at udnytte brændslet opti-
malt og sikre forbrændingen af kroppen, skal denne 
hele tiden være i maksimal kontakt med brænds-
let. Forsøgene har ikke kunnet dokumentere, at en 
grube under bålkonstruktionen havde nogen tyde-
ligt gunstig indflydelse på forbrændingen; eller ret-
tere: den indflydelse, som en grube måtte have, kan 
let udlignes af de mange andre variabler, der indgår 
i en kremering. 

Under forudsætning af, at brændingsproces-
sen kommer godt fra start og temperaturen er høj, 
har der kun kunnet spores ganske lidt røg og lugt 
i starten af processen. Når først bålet er kommet i 
balance, forsvinder lugt og røg med varmen opad og 
dermed væk fra tilskuerne; kraftig blæst kan natur-
ligvis ændre på dette forhold. Bålet kan afgive for-
skellige former for pibende, boblende eller smæl-
dende lyde fra brændslet såvel som fra liget, ligesom 
den visuelle effekt af kroppens forfald kan være 
markant. 

Det nedbrændte bål
Ved alle fire brændingsforsøg kunne det konsta-
teres, at bålene overvejende sank lodret sammen 
under forbrændingen, og den flade, der efterføl-
gende var dækket af bålrester, havde en udstræk-
ning der blot var 25–50 % større end bålkonstruk-
tionens basis. Det nedbrændte bål har således 
typisk en udstrækning på 3×2 m, men hvis det blæ-
ser under forsøget, kan bållaget ændre form og stør-
relse, fordi lette partikler kan blæses ud og flam-
merne kan påvirke vegetationen over et større 
område i vindretningen. Det er antagelig det, der 
ses afspejlet i de asymmetriske bållag, der er afdæk-
ket under flere fynske gravhøje fra yngre bronzeal-
der (Thrane 2004:220ff; 271ff). Det er karakteris-
tisk, at bållaget har en tykkelse på blot 10–15 cm i 
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den tykkeste del – og dette vel at mærke før kom-
paktering. Hvis bålet er passet undervejs, vil der 
ideelt set blot blive efterladt ganske lidt trækul og en 
askemængde på mindre end 50 liter. 

I de tilfælde, hvor bålet blev anlagt på en græs-
dækket flade, var påvirkningen af jordoverfladen 
meget begrænset. Vegetationen var brændt bort, 
og en begrænset og tynd farvning samt skorpedan-
nelse kunne iagttages. Hvis græstørven derimod 
blev afgravet og underliggende glaciale sedimen-
ter var blottet, skete der en tydelig ændring af far-
ven, ligesom der forekom egentlig skorpedannelse. 
Tilsvarende iagttagelser er gjort ved andre forsøg 
(f.eks. Gräslund 1978:365ff; Graefe et al. 2009; 
Becker et al. 2006:184). Forklaringen på den ringe 
påvirkning af den underliggende flade er, at var-
meudstrålingen fra bålet primært er opadgående. 
En synlig skorpe vil i et vist omfang kunne nedbry-
des af postdepositionelle processer, men at den ikke 
forsvinder helt over tid, fremgår af de farvninger 
og skorpedannelser, der af og til kan iagttages i 
forhistoriske kogegruber (Prangsgaard & Ander-
sen 2008:133). Selv om der ikke er synlige spor, 
vil det være muligt at påvise ændringer af overfla-
dens magnetiske susceptibilitet, men selv denne 
påvirkning vil også kun kunne spores i få cm dybde 
(Marshall 2011:35ff). 

Sortering af det nedbrændte bål
Især i forbindelse med forsøg 1 kunne det godt-
gøres, at det er ukompliceret at separere det ned-
brændte båls komponenter. Bortviftning af de lette 
sedimenter kunne føre til en efterfølgende opsam-
ling af de tilbageliggende, tunge komponenter på 
kort tid. Ved denne fremgangsmåde vil en grube 
under bålet ikke være en fordel, snarere tværtimod. 
Alternativt kunne man have kastet bålfylden op i 
luften, så de lette partikler blæste væk, ganske som 
når man rense avner fra korn; denne proces ville 
have spredt bålresterne yderligere. 

Ved et af forsøgene i A. Marshalls forsøgsrække 
blev der foretaget en manuel sortering af et ned-
brændt bål, hvorpå et får var kremeret. Det tog en 
person 1½ time at opsamle de brændte knogler, og 
en efterfølgende soldning af bålresterne viste, at 
blot 2–3 % af knoglematerialet var overset (Mars-
hall 2011:34). Det svarer til de iagttagelser, der blev 
gjort ved soldning af bålresterne fra forsøg 2 i 2013. 

Ved forsøg 4 kunne det godtgøres, at slukning 
med vand havde en ugunstig bivirkning, idet den 
efterfølgende sortering af bålkomponenterne blev 
besværlig; en tilsvarende erfaring har B. Sigval-
lius gjort i forbindelse med et kremeringsforsøg 
(1994:24). Som udgravningen af forsøgsbål 2 i 

2013 dokumenterede, havde det dog alligevel været 
muligt at opsamle langt hovedparten af de brændte 
knogler og en betydelig del af gravgodset. 

Det må således konkluderes, at sorteringen af et 
ligbål ikke behøver at være en kompliceret, snav-
set eller tidskrævende proces. Nok så væsentligt er 
det, at det er muligt at fjerne langt hovedparten af 
de brændte ben og gravgodset, hvis dét er formålet 
med processen. Ved udgravningen af flere højdæk-
kede og dermed beskyttede fynske ligbål fra yngre 
bronzealder kunne det konstateres, at man her 
havde opsamlet langt hovedparten af de brændte 
knogler (f.eks. Thrane 2004:226ff; 237ff). I nogle 
af de udgravede ligbål fra jernalder og vikinge-
tid har sorteringen imidlertid ikke været udført 
med samme omhyggelighed (f.eks. Andersen, N.H. 
1977:205; Andersen, S.W. 1995:105ff). Det kan der-
for vurderes, at sorteringen af bålresterne ikke var 
styret af, hvad der var teknisk muligt, men deri-
mod af de efterlevendes krav til processen og dens 
slutprodukter. 

Ligbålets produkter
Forsøgene har vist, at et ligbål, der har været pla-
ceret på jordoverfladen eller i/over en lav grube og 
som har været passet grundigt under brændingen, 
kun vil efterlade få spandfulde af aske og trækul 
– men dog stadig mere, end der typisk indgår i en 
brandpletgrav fra yngre bronzealder og ældre jer-
nalder. Selv hvis der kompenseres for et tab gennem 
kompaktering af gravfylden og gennem andre post-
depositionelle processer, må der således være dele 
af bålfylden, som ikke er kommet med i graven. I de 
ligbrændingssteder, der er fundet under gravhøje, 
er det da også tydeligt, at denne komponent fra lig-
bålet for en stor dels vedkommende er efterladt på 
brændingsstedet. 

De knogler, der lå tilbage i de nedbrændte 
forsøgsbål, var alle brændt i hvide til grå/gråsorte 
nuancer. Dette spektrum svarer til, hvad der ken-
des fra forhistoriske brandgrave. Knoglerne var helt 
rene, og selv i forsøg 2, hvor bålresterne klæbede til 
knoglerne, var det ikke vanskeligt at fjerne materi-
alet efterfølgende. Selv i nyere arkæologiske og 
osteologiske artikler påstås det, at det var nødven-
digt at rense eller ligefrem vaske knoglerne efter 
kremeringen (f.eks. Price 2013:178), men dette kan 
afvises på baggrund af forsøgene. Af samme årsag 
bør begrebet ”rensede knogler” da også undgås ved 
beskrivelse af det osteologiske materiale fra brand-
gravene; i stedet bør man bruge betegnelsen ”fra-
sorterede knogler”. 

Ved sorteringen af ligbålene 1,2 og 4 kunne det 
konstateres, at alle knogler var mindre end ca. 7,5 
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cm, hovedparten endda betydeligt mindre. Det afvi-
ger ikke fra den generelle størrelse på knoglestyk-
ker i forhistoriske brandgrave. Fragmentstørrelsen 
var fremkommet som et produkt af de processer, 
som knoglerne udsættes for under brændingen, dvs. 
varmepåvirkning men ikke mindst fysisk påvirk-
ning fra det kollapsende bål, fra brændsel, som smi-
des på bålet undervejs samt fra den håndtering af 
bålet, som udførtes under og efter kremeringen. Da 
der blev anvendt juvenile svin og ikke voksne men-
nesker til forsøgene, mener jeg ikke, at resultaterne 
endegyldigt kan bruges som bevis for, at man ikke 
har foretaget en form for reduktion af nogle knog-
lers størrelse efter kremeringsprocessen. Det kan 
blot konstateres, at det ikke har været nødvendigt 
at foretage en systematisk knusning! Imidlertid 
må man være opmærksom på, at især store lemme-
knogler i det menneskelige skelet måske ikke frag-
menteres under kremeringen i samme grad som 
svinets korte lemmeknogler. Derfor blev brændte 
knogler fra miniscalaforsøg 6 udsat for systema-
tisk knusning på et stenunderlag, og herved fik de 
karakteristiske knusespor, som ikke genfindes i det 
arkæologiske materiale (Harvig 2013:102ff). Det 
må derfor antages, at knusning næppe har været en 
konsekvent handling i de processer, der fulgte efter 
kremeringen, men at man kan have reduceret stør-
relsen på enkelte utilstrækkeligt brændte knogle-
stykker efter behov. 

I forsøgene 1, 2 og 4 var der mindre end 1 kg 
brændte knogler tilbage, og tilsvarende iagttagel-
ser er gjort ved andre kremeringer af juvenile dyr, 
mens brændinger af større grise har produceret 
knoglemængder på op til 2,6 kg (Becker et al. 2006; 
Jonuks & Konsa 2007). Det er næppe muligt at fore-
tage et præcist estimat af forholdet mellem knog-
lemængden fra en udvokset gris og et voksent men-
neske. Det er dog ikke sandsynligt, at der skulle 
være markante forskelle på den procentuelle andel 
af skeletvægten, som forsvinder under kreme-
ringen, hvad enten der tale om menneske eller svin. 
Vægten af et brændt menneskeskelet angives at 
variere fra 1500–3600 gram, hvilket er betydeligt 
over den gennemsnitlige vægt af de bensamlinger, 
der findes i forhistoriske brandgrave. Det er således 
tydeligt, at brandgravene sjældent rummer et helt 
skelet – ja i mange tilfælde er det kun en symbolsk 
del af det kremerede skelet, der er fundet i gravene 
(jf. Henriksen 2009:106f). Som beskrevet er det 
ikke vanskeligt at foretage en omtrent fuldstændig 
opsamling af de brændte knogler fra ligbrændings-
stedet, hvilket også underbygges af iagttagelser fra 
en række forhistoriske ligbrændingssteder. Ved at 
koble arkæologiske data og iagttagelser fra ligbræn-

dingsforsøgene kan det altså godtgøres, at der må 
være sket et ”tab” af knoglemateriale mellem sorte-
ringen af ligbålet og forseglingen af graven. Dette 
tab kan utvivlsomt tilskrives kulturelle processer, 
altså den menneskelige faktor. 

Fra forsøgsbålene 2 og 4 kunne glasperlerne 
opsamles i en tilstand, der varierede fra helt upåvir-
ket til fuldstændigt smeltet. Alle perler fra forsøg 2 
blev genfundet, men først efter vandsoldning af bål-
fylden; en enkelt perle fra forsøg 4 fandtes ikke. Selv 
om der kun foreligger ret sparsomme forsøgsdata 
på dette område, må det antages, at hvis et indi-
vid blev brændt med en stor glasperlekæde, er det 
næsten utænkeligt, at alle ville blive genfundet ved 
den efterfølgende sortering af ligbålet; især min-
dre og mørke eksemplarer vil have risiko for at blive 
overset. Større, farvestrålende og lyse perler vil 
det imidlertid ikke være vanskeligt at lokalisere – 
især fordi hovedparten af perlerne vil kunne findes 
inden for en begrænset del af det nedbrændte bål. 
Når glasperler derfor næsten altid kun forekom-
mer i et enkelt eller få eksemplarer i fynske brand-
grave fra den sene del af yngre romersk jernalder, 
men kan optræde i hundredvis i de samtidige jord-
fæstegrave, kan det ikke udelukkende tilskrives, at 
de er overset ved sortering af ligbålet. Det er sna-
rere et indicium på, at der er sket en frasortering før 
kremeringen eller mellem kremeringen og depone-
ringen i graven (jf. Henriksen 2009:135ff). 

Forsøgene 2 og 3 viste, at mindre lerkar kan 
klare sig gennem kremeringen uden at gå itu, mens 
større kar kan brække i håndstore eller større fla-
ger. Selv om nogle mørke skår givet vil blive overset 
ved sorteringen af det nedbrændte ligbål, som det 
skete ved forsøg 2, vil det være muligt alene ved en 
manuel gennemgang at bjærge så meget, at det ville 
repræsentere størstedelen af et lerkar. En detalje-
ret analyse af keramikken fra romertidsgrave på 
den fynske Brudager-gravplads har imidlertid vist, 
at mange kar kun er repræsenteret af en mindre del 
og fortrinsvis som små skår. Når denne iagttagelse 
sammenholdes med iagttagelserne fra forsøgs-
rækken, kan det godtgøres, at der er foretaget en – 
antagelig bevidst – udvælgelse af skår fra det ned-
brændte ligbål til efterfølgende deponering i graven. 
Dele af dette materiale er ydermere bevidst reduce-
ret til mindre stykker før nedlæggelse i graven (jf. 
Henriksen 2009:246ff). 

I forsøg 4 indgik en lansespids af jern, og denne 
genfandtes i tydeligt ildpåvirket tilstand efter bræn-
dingen (Henriksen 1993); den var dog hverken over-
brudt eller sammenbøjet som det ofte er tilfælde 
med de jerngenstande, der indgår i jernalderens 
brandgrave (jf. Henriksen 2009:93ff). Dette er også 
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et eksempel på, at den fremtoning, som genstands-
materialet i forhistoriske brandgrave har, ganske 
vist afspejler varmepåvirkningen fra ligbålet, men 
at den i endnu højere grad er et resultat af hånd-
teringen mellem kremeringen og anlæggelsen af 
graven. 

Hvad burde vi kunne finde 
Forsøgene har vist, at man ved undersøgelsen af et 
forhistorisk ligbål, der var blev dækket straks efter 
at flammerne var gået ud, burde kunne finde stør-
stedelen af et kremeret skelet – måske 2–3 kilo i alt 
– liggende i mere eller mindre anatomisk orden. 
Hertil kommer hele lerkar eller i hvert fald større 
skårflager, der kunne samles til mere eller min-
dre hele kar, samt hovedparten af de glasperler, der 
havde indgået i en kæde. Hvis kremeringen havde 
omfattet genstande af bronze eller andre metaller, 
der kan smelte, burde hovedparten heraf også være 
bevaret ved udgravningen – måske i form af smel-
tedråber. Endvidere burde man kunne finde nogle 
af de ”biprodukter”, som forsøgene har vist, at kre-
meringen kan skabe, i form af slagger (”clinkers”), 
rødbrændt ler og ildskørnet flint. Mængden af disse 
kategorier ville være afhængig af brændingens 
intensitet, sammensætningen af de glaciale sedi-
menter under ligbålet – samt ikke mindst af, om 
bålet havde været anlagt på en græsdækket over-
flade eller ej. Hvis det materiale, man opsamlede fra 
det nedbrændte ligbål, umiddelbart efter blev depo-
neret i en grav – som måske endda blev anlagt oven 
i bålstedet – skulle man ikke forvente, at der skete 
et væsentligt tab af de frasorterede komponenter. 
Det vil sige, at den forventede mængde af brændte 
ben og ledsagegenstande i graven stort set ville 
modsvare det opsamlede materiale; efter depone-
ringen i graven kan dette så være reduceret eller 
yderligere fragmenteret af postdepositionelle pro-
cesser som jordtryk, kemisk nedbrydning, biotur-
bation mv. 

Ved udgravningen af velbevarede forhistoriske 
brandgrave kan det næsten altid konstateres, at 
mængden af ligrester ikke repræsenterer et helt ske-
let, ligesom gravgodset ofte udviser spor af frag-
mentering såvel som partiel nedlægning, der ikke 
kan forklares som et resultat af bålets påvirkning 
eller af postdepositionelle processer alene (Henrik-
sen 2009:89ff). Da materialet tilsyneladende hel-
ler ikke er efterladt på ligbålet, må det konkluderes, 
at der i forløbet mellem kremeringen og depone-
ringen i graven har indgået handlinger, der har 
haft karakter af destruktion og frasortering. Først 
er der sket et fravalg under sorteringen af ligbålet, 

hvor især bålkomponenterne hyppigt er fravalgt i 
et eller andet omfang. Dernæst er lerkar og større 
skårflager blevet fragmenteret yderligere, og jern-
genstande er blevet bukket eller overbrudt. Herpå 
er der foretaget en sortering, hvor en varierende 
mængde af materialet er udvalgt til deponering i 
graven. Det helt store spørgsmål er derfor, hvad 
der skete med resten. Man kan næppe udelukke, at 
nogle komponenter kan være anbragt i flere grave 
eller på flere gravpladser – eller at de kan have ind-
gået i kontekster, hvor vi ikke nødvendigvis vil 
erkende det i det arkæologiske materiale. Noget kan 
være opbevaret i det levende samfund; metaller 
kan måske være recirkuleret, mens andet materiale 
kan være strøet ud på bestemte steder i landskabet, 
herunder i vand (f.eks. Kaliff & Østigård 2013:112ff). 
Ved tolkning af den forhistoriske ligbrændingsprak-
sis er det således meget væsentligt ikke at være fast-
låst i opfattelsen af brandgraven som den eneste 
slutdestination for ligbålets produkter. 

Afslutning 
Forsøgene 1–4 har givet meget væsentlig indsigt 
i forløbet af en ligbrænding under åben himmel. 
Den efterfølgende gennemgang af restprodukterne 
fra kremeringsforsøgene har endvidere givet vig-
tige informationer om, hvilke og hvor mange pro-
dukter, der kom ud af en kremering – og hvilken 
tilstand de var i. Endelig har sorteringen af bål-
resterne vist, hvad man kan forvente at finde – 
og hvad man kan forvente at overse. Det må der-
for konkluderes, at data fra ligbrændingsforsøg, 
der tager udgangspunkt i konkrete spørgsmål, 
som er affødt af spørgsmål til den arkæologiske 
empiri, er en særdeles anvendelig metodisk tilgang 
til tolkning af anlæg og genstande fra forhistoriske 
brandgravpladser.

Referanser
Andersen, N.H. 1977. Arkæologi langs den østjyske 

motorvej. Skanderborg-Århus. Kuml 1976. 
s. 199–217. 

Andersen, S.W. 1995. Lejre – skibssætninger, 
vikingegrave, Grydehøj. Aarbøger for Nordisk 
Oldkyndighed og Historie 1993. s. 7–142. 

Arcini, C. 2005. Pyre Sites before Our Eyes. I: 
T. Artelius & F. Svanberg (red.): Dealing with the 
Dead. Archaeological Perspectives on Prehisto-
ric Scandinavian Burial Ritual. Riksantikvarie-
ämbetets arkeologiska undersökningar, Skrif-
ter 65. s. 63–72. Ödeshög.

Arcini, C. & Svanberg, F. 2005. Den yngre brons-
ålderns brandgravsmiljöer. I: P. Lagerås & B. 



Forsøg med forhistorisk ligbrænding  51

Strömberg (red.): Skånska spår – arkeologi längs 
Västkustbanan. Bronsåldersbygd 2300–500 
f.Kr. s. 284–365. Lund. 

Bechert, T. 1980. Zur Terminologie provinzialrömi-
scher Brandgräber. Archäologisches Korrespon-
denzblatt 10. s. 253–258.

Becker, M., Döhle, H-J., Hellmund, M., Leineweber 
R. & Schafberg R. 2006. Nach dem groβen 
Brand.Verbrennung auf dem Scheiterhau-
fen – ein interdisziplinärer Ansatz. Bericht der 
Römisch-Germanischen Kommission. Band 86. 
s. 61–195. 

Dodwell, N. 2012. Early Bronze Age Busta in Cam-
bridgeshire? On-Site Experiments to Investi-
gate the Effects of Fires and Pyres on Pits. I: P.D. 
Mitchell & J. Buckberry (red.) Proceedings of the 
Twelfth Annual Conference of the British Asso-
ciation for Biological Anthropology and Osteo-
archaeology. BAR International Series 2380. s. 
141–149. Oxford. 

Gaitzsch, W. & Werner, A.1993. Rekonstruktion 
einer Brandbestattung vom Typ Bustum auf-
grund archäologischer Befunde aus Siedlungen 
der Jülicher Löβbörde. I: M. Struck (red.). 
s. 55–67. 

Graefe, J., Hugler, J., Pingel, C., Niven, L. & 
Orschiedt J. 2009. Ein Scheiterhaufenexperi-
ment aufgrund der Bauanleittung des Johann 
Ernst Clausen, Scharfrichter zu Lemgo. Ethno-
graphisch-Archäologische Zeitschrift 50, 2009. 
s. 601–626. 

Gräslund, A-S. 1978. Bränning på platsen eller sär-
skild bålplats? Några notiser om ett brännings-
försök. Tor XVII 1975–1977. s. 363–374.

Harvig, L. 2013. Cremation from a bioarchaeolo-
gical perspective – from excavation and ana-
lysis to conceptions of death, rite and praxis. 
Upubliceret Ph.D.-afhandling, Københavns 
Universitet, Retsmedicinsk Institut (tilgænge-
lig 15. december 2014 på http://lise-harvig.dk/
ph-d-afhandling/). 

Henriksen, M.B. 1991. Et forsøg med forhistorisk 
ligbrænding. Nogle kommentarer til undersøgel-
sen af brandgrave. Eksperimentel Arkæologi. 
Studier i teknologi og kultur nr. 1. s. 50–60. 
Lejre. 

– 1993. Et ligbrændingsforsøg på Hollufgård. – 
hvad kan det fortælle om jernalderens brand-
grave? Fynske Minder 1993, s. 99–116.

– 2009. Brudager Mark –en romertidsgravplads 
nær Gudme på Sydøstfyn. Bind 1–2. Fynske 
Jernaldergrave bd. 6, 1–2. Fynske Studier 22. 
Odense. 

– 2016. Bålets betydning. Ligbrænding i Dan-
marks oldtid belyst ved arkæologiske fund og 
ligbrændingseksperimenter. Ph.D.-afhandling. 
Københavns Universitet.

Jonuks, T. & Konsa, M. 2007. The Revival of Pre-
historic Burial Practices: Three Archaeological 
Experiments. Folklore, Vol. 37. s. 91–110. 

Kaliff, A. & Østigård T. 2013. Kremation och kos-
mologi – en komparativ arkeologisk introduk-
tion. Occasional Papers in Archaeology 56. 
Uppsala. 

Krause, C. 2009. En senneolitisk brandgrav ved 
Østerhoved, Sydvestsjælland, fundet under en 
høj fra bronzealderen. Aarbøger for Nordisk Old-
kyndighed og Historie 2005. s. 55–85. 

Madsen, C. 1990. Møllegårdsmarken. Fortsat 
undersøgelse på pladsen i foråret 1988. I: H. 
Thrane (red.) 1990, Gudme-rapport. Beretning 
fra det 3. Gudme-symposium. Hollufgård den 2. 
juni 1989. Skrifter fra Historisk Institut, Odense 
Universitet nr. 38. s. 34–38. Odense

– 1995. Møllegårdsmarken. Undersøgelser af lig-
brændingsanlæg. I: M.B. Henriksen & K.K. 
Michaelsen (red.): Gudme-Lundeborg – meto-
disk set. Skrifter fra Institut for Historie, Kul-
tur og Samfundsbeskrivelse, Odense Universitet, 
nr. 40. s. 50–54. Odense. 

Marshall, A. 2011. Experimental Archaeology: 1. 
Early Bronze Age Cremation Pyres. BAR British 
Series 530. Oxford. 

McKinley, J.I. 2000. Phoenix rising; aspects of cre-
mation in Roman Britain. I: Pearce, J., M. Millett 
& M. Struck (red.): Burial, Society and Context in 
the Roman World. s. 38–44. Oxford. 

Prangsgaard, K. & Andersen, A.B. 2008. 3000 år 
gamle kultpladser ved Søndersø. Fynske Minder 
2008. s. 131–141. 

Price, N. 2013. Tro og Ritual. I: G. Williams, P. 
Pentz & M. Wemhoff (red.): Viking. s. 162–195. 
København. 

Siami, N. & Kern H. 2001. Erichtung und Ergra-
bung eines römerzeitlichen Grubenbustums mit 
Grabhügel. I: K. Gröner, K. Löcker & M. Meho-
fer (red.): Experimentelle Archäologie. Einen 
Versuch ist es wert. Sondernummer Archäologie 
Österreichs 12. s. 75–78. 

Sigvallius, B. 1994. Funeral Pyres. Iron Age Crema-
tions in North Spånga. Stockholm University. 
Theses and Papers in Osteology 1. Stockholm. 

Struck, M. 1993. Busta in Britannien und ihre Ver-
bindungen zum Kontinent. Algemeine Über-
legungen zur Herleitung der Bestattungssitte. 
I: M. Struck (red.). s. 81–94. 



Struck, M. (red.) 1993. Römerzeitliche Gräber als 
Quellen zu Religion, Bevölkerungsstruktur 
und Socialgeschichte. Archäologische Schrif-
ten des Instituts für Vor- und Frühgeschichte der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Band 3. 
Mainz. 

Thrane, H. 2004. Fyns Yngre Broncealdergrave, 
bind 1–2. Fynske Studier 20. Odense. 

Wahl, J. 1982. Leichenbranduntersuchungen. Ein 
Überblick über die Bearbeitungs- und Aussa-
gemöglichkeiten von Brandgräbern. Praehisto-
rische Zeitschrift. Band 57. s. 1–125. Berlin.

Wahl, J. & S. 1983. Zur Technik der Leichenver-
brennung: I. Verbrennungsplätze aus ethnolo-
gischen Quellen. Archäologisches Korrespon-
denzblatt 13. s. 513–520. 

Wells, C. 1960. A Study of Cremation. Antiquity 
Vol. XXXIV. s. 29–37.


