
1 
 

 
Institutionen för arkeologi 

och antik historia 

Samiske bjørnegraver 
 

- Deres utseende og plassering i landskapet 

 

 
 

Ann Kristin Solsten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats i arkeologi 15 hp, VT 2016 

Campus Gotland 

Handledare: Gustaf Svedjemo 

 



2 
 

Ann Kristin Solsten 2016 

Samiske bjørnegraver. Deres utseende og plassering i landskapet. 

Sami bear graves. Their characteristics and location in the landscape. 

Abstract 

For the Sami, as in many other hunter cultures, the bear has been considered as sacred. The hunt itself, 

and following feast, has therefore been associated with several rituals and ceremonies. One of them is 

the burial of the bear’s remains. This thesis attempts to point to similarities between the characteristics 

of different bear graves, and their placements in the landscape. Bear graves appear in both Northern 

Sami and South Sami areas in Scandinavia. The graves in the North Sami area are the oldest, 

essentially from the period 900–1300 AD. They often appear in caves or natural gorges in large rocks 

along the coast. In the South Sami area, the graves are mostly younger than the northern, and the 

excavated and dated graves points to a period of usage between AD 1700 and 1800. The graves in the 

South Sami area are mostly located in the inland, with an appearance of a scree of large stones, where 

the bear’s bones have been placed on the ground and hidden with stones. Sometimes also wood and 

peat has been used to hide the remains of the bears in this area. In both the Northern Sami and the 

South Sami areas, the bear graves occurs mainly close to water, either in fjords, by lakes, riverbanks 

or on islands. The graves closeness to mountain and hill terrain, settlements and places of sacrifice, 

has also been identified as a characteristic feature. 
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1 Innledning 
I nordlige Eurasia er bjørnen betraktet som storviltet over alle dyr, og i flere jegerkulturers religioner 

har den, og de rituelle handlinger forbundet med bjørnejakten og den etterfølgende festen, utgjort en 

viktig del av deres kultur (Edsman 1994:13). Flere forskere har blitt fasinert av ritualene rundt 

bjørnejakten, og tidlig begynte man å skrive ned historier vedrørende det nordlige folkets 

bjørnetradisjoner. Allerede 1555 ga Olaus Magnus ut sitt verk “Historia de gentibus 

septentrionalibus”, eller, “Historia om de nordiska folken” i Rom, hvor han blant annet skrev om det 

nordlige jegerfolkets bjørnejakter (Olaus Magnus 1555:153–155). Sammen med Pehr Fjällströms 

“Kort berättelse om lapparnas Björnafånge, samt Deras der wid brukade widskeppelser”, først utgitt 

i 1755, utgjør den de mest kjente tidlige kildene som beskriver samene og deres bjørneritualer 

(Fjellström 1981). 

Da bjørnen, som hos flere andre arktiske urfolk, i eldre tid hadde en særstilling i den samiske 

kulturen, hvor den ble betraktet som et hellig dyr, var samenes skikk og bruk i forbindelse med 

bjørnejakten mer omfattende enn ved jakt på andre dyr. Mange ritualer er forbundet med jakten av 

bjørnen og det som skjedde med den etter at den ble tatt. Et av ritualene skal ha omhandlet et større 

festmåltid, hvor alle involverte deltok, og hvor bjørnekjøttet ble spist. Ved nedleggingen skulle alle 

beinene begraves, hele, og riktig plassert, i forhold til deres tidligere plassering i kroppen. Dette for at 

bjørnen igjen skulle kunne stå opp, og på nytt bli tatt. Joik var også en viktig del av bjørneritualene, 

og som menneskene, kunne bjørnen få gravgaver med seg (Kjellström 2003:49–52, Zachrisson 

1987:83, Zachrisson & Iregren 1974:11, Hætta 2006:73–74).  

Bjørnegraver er de materielle sporene, og de eneste fysiske levningene, etter bjørnekulten, og tolkes 

som et bevis på den rituelle betydning bjørnen, og jakten på denne, hadde i den eldre samiske kulturen 

(Dunfjell-Aagård 2005:93). De er rituelle nedleggelser av hele, eller deler av, bjørnens skjelett 

(Østmo & Hedeager 2005:46), og er ofte anlagt på steder som ligner offersteder. På offersteder 

oppvises derimot bein fra flere ulike dyrearter i tillegg, og noen ganger også gjenstander (Schanche 

2000:269–271). Bjørnegravene ligger oftest godt skjult, (Zachrisson 1987:83), også dette i motsetning 

til offerstedene, som gjerne er anlagt direkte ved terrengformasjoner som utpeker seg i det 

omkringliggende området (Schanche 2000:271).  

Jeg bor midt i et område hvor eldre samisk aktivitet, i ulike former, kan betraktes overalt dersom man 

er oppmerksom. Ikke langt fra midt hjem, har det blitt observert et par spesielle, tydelig 

menneskeskapte, steinrøyser, med foreløpig ukjent funksjon. Steinrøysene ligger på en høyde, med 

utsikt over den omkringliggende fjellverdenen i flere retninger. De ligger også i et område hvor eldre 

og nyere samisk bosetting finnes, men på avstand fra selve bosetningsområdet. Gjennom deres 

plassering kan det virke som at menneskene bak dem har ønsket at de ikke skulle oppdages så lett, 

samtidig som man får et inntrykk av at de bevisst har blitt gitt en form for hedersplass i landskapet. 

Samtidig beskriver flere litterære kilder hvordan bjørnejakten og de tilhørende ritualene tydelig har 

blitt bedrevet langt inn i nyere tid, akkurat ved dette området (Kjellström 2003:51–52, Manker 

1939:79, Collinder 1953:199). Derimot eksisterer her ingen kjente funn av bjørnegraver. Da det er 

tydelig at samiske bjørneritualer har inntruffet her, bør bjørnegraver likevel finnes, og på bakgrunn av 

dette lurer jeg på om de mystiske steinrøysene i virkeligheten kan være eldre, samiske bjørnegraver. 

Da jeg skulle til å skrive min C-oppgave, fikk jeg dermed ideen til å undersøke mer om akkurat dette. 

1.1 Målsetning og problemstillinger 
Tidligere forskning har vist at de samiske bjørnegravene opptrer i ulike varianter, både når det gjelder 

utseende og plassering i landskapet. For å gi en større innsikt i hva som har vært avgjørende for 

gravenes utseende og valget av deres plassering, ønsker jeg å skape en oversikt over registrerte 

bjørnegraver, med fokus på deres utseende og plassering i landskapet. Målet med oppgaven vil være å 

undersøke hva som har vært avgjørende for gravenes utseende og plassering, samt undersøke hvilken 



7 
 

betydning det omkringliggende landskapet hadde for valget av gravsted for bjørnen. Jeg håper 

dessuten at jeg, gjennom å finne fram til mer kunnskap vedrørende dette, også kan hjelpe til å 

underlette for senere tolkningsarbeid, samt lokalisering og videre dokumentering og kartlegging av 

bjørnegraver.  

De problemstillinger jeg kommer til å fokusere på under arbeidet med oppgaven er i hovedsak 

følgende: 

*Hvilke likhetstrekk finnes ved de registrerte samiske bjørnegravenes utseende?  

*Hvordan er bjørnegravenes plassering i forhold til det omkringliggende landskapet?  

*Finnes tydelige ulikheter mellom de samiske bjørnegravene ved ulike geografiske områder, f.eks. 

ved nordsamisk område, i forhold til ved sørsamisk område? 

*Kan man, ved å betrakte allerede oppdagede og registrerte samiske bjørnegravers utseende og 

plassering, også forutse hvor det kan finnes flere, og derigjennom gjøre nye oppdagelser av samiske 

bjørnegraver? 

* Hva har de to oppdagede steinrøyser, som befinner seg i mitt nærområde, til felles med undersøkte 

bjørnegraver? Finnes det en mulighet til at de kan ha fungert som samiske bjørnegraver? 

1.2 Kildemateriale og metode 
Jeg har selv ikke foretatt noen direkte materielle undersøkelser vedrørende dette temaet, og oppgaven 

vil derfor kun være basert på andre forskeres betraktninger og litterære arbeid. For at et resultat skal 

oppnås, vil det bli gjennomført sammenligninger av enkelte av de arkeologiske undersøkelser som har 

blitt gjort av samiske bjørnegraver, med et spesielt fokus på den informasjon som vedrører 

bjørnegravenes utforming og plassering i landskapet. Da bjørnegravenes utforming og plassering kan 

ha utgjort en del av det ritualet som omhandlet hele bjørnefangerseremonien, bør oppgaven, til en viss 

grad, dessuten omhandle andre deler av ritualene enn bare selve nedleggelsen. Dette for at en 

eventuell sammenheng mellom f.eks. ritualer og valg av type graver, samt landskapets utforming ved 

gravenes plassering, skal kunne spores. Både eldre og nyere litteratur kommer derfor til å bli benyttet.  

       1.2.1 Eldre skrevne kilder 
Når det gjelder kjente eldre kilder, som tar opp nedleggingen av bjørnene i deres graver, kan nevnes 

prosten Olaus Petri Niruenius fra Ume Lappmark. Johan Skytte, som under årene 1620–1629 hadde 

besøkt denne, mottok senere flere skrivelser fra han, hvor samenes hedenske levemåte sto beskrevet. 

Flere avsnitt omhandlet deres bjørneseremonier (Edsman 1994:52–53), og i 1645 skrev han at “de 

gravlegger alle beinene i jorden” (Zachrisson & Iregren 1974:13). Fra 1600-tallet er også 

Jokkmokkspresten S. Rheens skildringer verdt å nevne (Edsman 1994:53). Også han har skrevet noen 

ord om selve gravleggingen av bjørnen ved bjørneritualet: “Når kjøttet er fortært, samler de alle bein 

sammen, uten å bryte dem, og begraver dem alle” (Zachrisson & Iregren 1974:13). I protokoll ved 

Tønset Tingrett i Norge fra 1663, kan det dessuten leses at: “de begraver bjørnenes bein i troen om at 

de vil få bruk for dem i framtiden” (Zachrisson & Iregren 1974:13). I det kjente diktet “Nordlands 

trompet”, skrevet av Nordlandspresten Petter Dass ved slutten av 1600-tallet, står det bl.a. beskrevet 

at alle bjørnens bein blir samlet, at det synges sanger, og at man begraver beinene i et hull (Zachrisson 

& Iregren 1974:13, Fossum 2006:103). 

       1.2.3 Kildekritikk 
I likhet med de fleste urfolksgrupper, har samer vært et skriftløst folk helt fram til moderne tid. De 

kilder fra eldre tid, som omhandler samene, deres kultur og liv, er derfor skrevet av, og for, ikke-

samer. Man bør dermed ta i betraktning at slike kilder, først og fremst, beskriver forholdet mellom 

samer og andre folk (Dunfjell-Aagård 2005:57) Når det gjelder de eldre skriftlige kildene fra 1600- og 

1700-tallet, bør man også tenke på att de oftest var skrevet av prester, misjonærer og embetsmenn, og 
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at disse betraktet samenes religion for trolldom, noe som var straffbart, og at de virket for å omvende 

samene til kristendommen. De hadde dessuten selv bare sporadisk kontakt med samene, og 

informasjonen hadde gjerne passert flere ledd muntlig, før den ble nedskrevet. Deres kunnskap om 

samene bør dermed ha vært forholdsvis ensidig og begrenset. Informasjonen har også ofte vært 

vanskelig å lokalisere til et spesielt område, noe som har ført til at forekomsten av f.eks. opprinnelig 

lokale trosforestillinger har blitt oppfattet som gjeldende for et større område (Fossum 2006:3, 

Fossum 2006:9, Hansen & Olsen 2006:330). Videre har det blitt lagt merke til at samene bevisst har 

blitt utelatt fra flere studier vedrørende det norrøne folkets bosetninger (Hansen & Olsen 2006:9) Man 

bør i tillegg være oppmerksom på at da det var forbudt for samene å utøve sin egen religion, er det 

naturlig at mye ble gjort i hemmelighet, og at forskerne som beskrev samenes livsførsel ikke alltid 

fikk den hele sannheten bak de rituelle handlinger som ble gjennomført.  

Fra nyere kilder, og arkeologiske rapporter, som omhandler de samiske bjørnegravene, kan vi se at de 

fleste registrerte bjørnegraver, både ved norsk og svensk side, hverken er arkeologisk undersøkt, eller 

datert. Ved enkelte tilfeller er det også bare selve funnene som blir presentert, da opplysninger om 

funnsted mangler. Videre er flere av de registrerte bjørnegravene bare basert på muntlige 

opplysninger, noe som begrenser mulighetene til analyser og tolkninger av materialet utfra de satte 

forskningsspørsmål. At mange bjørnegraver i tillegg har vist seg å ikke være synlige ovenfor jord, og 

derfor har blitt oppdaget av en ren tilfeldighet (Zachrisson 1987:83), kan tyde på at forekomsten av 

bjørnegraver i virkeligheten er mye større enn vi har fått inntrykket av gjennom de registrerte gravene. 

Det finnes derfor en mulighet til at de registrerte bjørnegraver vi nå har, kan gi et misvisende bilde av 

bjørnegravenes spredning, noe som også bør tas i betraktning. 

1.3 Avgrensninger 

       1.3.1 Geografisk avgrensning 
Samisk område, eller samisk bosetning med samisk språk og reindrift, strekker seg i dag over de fire 

landene Norge, Sverige, Finland og Russland. Området omfatter det østligste av Kolahalvøya, det 

nordligste Norge, Sverige og Finland, og for Norge og Sveriges del, så langt sør som sjøen Femunden 

i Hedmark, og Idre i Dalarna (Hætta 2006:16, Zachrisson 1997:9, Aronsson 1995:25, Ruong 1969:9). 

For at materialet som blir behandlet skal være håndterbart, og passe inn i en c-oppgave, begrenser seg 

arbeidet til å omfatte kun det samiske området i Skandinavia, dvs. Norge og Sverige. Det samiske 

området i Norge og Sverige, kan også deles inn i nordsamisk og sørsamisk område. Denne 

inndelingen baseres på språk og reinbeiteområder. Oppgaven kommer til å behandle hele det samiske 

området i Skandinavia, men vil deles opp, og beskrives, som det sør-samiske og det nord-samiske 

området.  

       1.3.2 Kronologisk avgrensing 
Undersøkelser og dateringer har vist at bjørnenedleggingstradisjonen strekker seg over perioden 200–

300 e.Kr og fram til 1700–1800-tallet, men det oppvises konsentrasjoner både når det gjelder perioder 

og geografisk spredning. En økt forekomst av bjørnenedleggelser kan f.eks. iakttas under periodene 

1000–1300 og 1700–1800 (Dunfjell-Aagård 2005:93). Den respektfulle behandlingen av bjørnen kan 

også betraktes gjennom sagn og legender, i alle fall helt fra vikingtid (Zachrisson & Iregren 1974:11). 

Denne oppgaven kommer til å omhandle hele den nevnte perioden hvor nedleggelser av bjørner har 

blitt gjennomført. 

       1.3.3 Typologisk avgrensing 
Blant det arkeologiske materialet finnes bjørnebein fra både gravritualer og offerritualer. Denne 

oppgaven kommer i hovedsak til å behandle bjørnenedleggelsene i form av graver, men i liten grad 

kommer også bjørneoffer, og funn av bjørnebein av usikker art, til å behandles da det henger sammen 

med, og har betydelse for hvordan den geografiske spredningen av bjørnegravene viser seg. 
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2 Tidligere forskning 
I det arkeologiske materialet har bjørnegravene i alle fall vært kjent siden 1800-tallet, men først på 

1940-tallet ble de viet større arkeologisk interesse. Den første arkeologiske utgravingen av en 

bjørnegrav i Sverige fant sted på 1950-tallet (Fossum 2006:100). Til nå er 16 bjørnegraver identifisert 

her, hvorav en derimot er usikker. 6 av gravene er arkeologisk undersøkt (Schanche 2000:269–270 og 

Fossum 2006:100). 

Arkeolog Inger Zachrisson og osteolog Elisabeth Iregren, behandler i “Early Norrland 5, Lappish 

Bear Graves in Northern Sweden – An Archaeological and Osteological Study”, fra 1974, grundig 

temaet samiske bjørneritualer og graver. I tillegg til bjørneritualer i skrevne kilder, tar de opp det 

arkeologiske og osteologiske materialet, hvilke bjørner som ritualene omhandlet, og til slutt en 

sammenligning av skrevne kilders informasjon og det materiale som har kommet fram ved 

arkeologiske og osteologiske undersøkelser. Sju registrerte bjørnegraver i Nord-Sverige, i tillegg til 

sju usikre graver ved samme område, blir beskrevet. Resultatet oppviser bl.a. at bjørnenedleggelsene 

her, i hovedsak, skal ha funnet sted på 1600–1800-tallet. Når det gjelder gravenes lokalisering, 

påvises at minst en bjørn ble gravlagt i nærheten av en bosetning, og at flere nedleggelser ble utført på 

små øyer, eller ved store steinblokker. Zachrisson og Iregren viser også til at gravenes utforming har 

vært påvirket av det omringende terrenget (Zachrisson & Iregren 1974:94–97). 

Tyskfødte H.-J.R. Paproth har forsket grundig på jaktkulturer over hele det sirkumpolære området, og 

i sin doktoravhandling fra 1977, skildrer han bl.a. bjørnebegravelser hos nord- og sørtunguser. Det 

vises her til en type nedleggelser som motsvarer den kulturenes mennesker fikk, trebegravelser, 

begravelser i små gravhytter og plattformsbegravelser (Paproth 1977 se Edsman 1994:27).  

Den norrländske religionsviteren Carl-Martin Edsman, har skrevet boken “Jägaren och makterna”, 

fra 1994, som utførlig omhandler finsk og samisk bjørnejakt. I denne boken tar han også opp mye av 

det som tidligere har omhandlet dette temaet i litterære kilder. 

“Bjørnegraver i Nord-Norge” er en arkeologisk hovedoppgave fra 1996, skrevet av Ragnhild 

Myrstad. Her har hun dokumentert 29 sikre og usikre bjørnegraver på norsk side. Myrstads arbeid 

viser til en konsentrasjon av bjørnegraver ved Norges tre nordligste fylker under perioden 1000–1300, 

og under perioden 1700–1800. I tillegg nevner hun også funn datert til 220–325 e.Kr. (Myrstad 

1996:74). Myrstads arbeide viser videre til at bjørnegraver ofte kan lokaliseres til ur, store steiner, i 

huler og naturlige sprekker i berg, og i likhet med Zachrisson og Iregren beskriver også Myrstad flere 

bjørnegravers beliggenhet på øyer (Myrstad 1996:66–68). 

I sin avhandling fra 2006, “ Förfädernas land – En arkeologisk studie av rituella lämningar i Sápmi, 

300 f.Kr.–1600 e.Kr.”, beskriver dessuten Birgitta Fossum samiske bjørnegraver fra norsk og svensk 

side, og noe av den forskning som har blitt gjort vedrørende disse, noe også Audhild Schanche gjør i 

sin avhandling “Graver i ur og berg – Samisk gravskikk og religion fra forhistorisk til nyere tid”, fra 

2000. 
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3 Materialpresentasjon 
De fleste svenske bjørnegraver antas å være fra nyere tid, dvs. opp mot 250 år gamle, men to av de 

svenske gravene har blitt datert til tiden før 1300 e.Kr. hvorav den eldste er datert til omkring 900 

e.Kr. (Schanche 2000:269–270, Fossum 2006:103). Ut fra de bjørnegraver man har lokalisert ved 

svensk område, er det blitt lagt merke til at den vanligste måten å gravlegge bjørnen på, har vært å 

legge den på bakken, for deretter å dekke den med stein og jord.  

Med tanke på gravenes plassering, har det blitt foreslått at bjørnegraver lokalisert i den svenske 

fjellregionen, ligger anlagt i naturlig skapte rom, som i huler i berget, og kløfter under store steiner, 

noe som for øvrig oppviser stor likhet med de funn av offersteder, som har blitt gjort. Når det gjelder 

bjørnegraver i skogsområdet, har man derimot sett at de kan lokaliseres som små røyser. Bjørnegraver 

under trestokker har også blitt observert (Schanche 2000:269–270).  

I Norge finnes nå i alt 30 registrerte eller dokumenterte bjørnegraver (Schanche 2000:270). Av disse 

er tre bare basert på muntlige opplysninger, og derfor noe usikker (Fossum 2006:100). 11 av de 

registrerte bjørnegravene har blitt datert, og viser til en forekomst under perioden 200 e.Kr., til 1650 

e.Kr. De aller fleste mellom år 1000 og 1300 (Schanche 2000:269–270, Fossum 2006:101). 

Vedrørende gravenes geografiske plassering, har man sett at de fleste befinner seg langs kysten i 

Nord-Norge, og på flere øyer, hovedsakelig i fylkene Troms og Nordland. I Nordland er gravene, med 

ett unntak, lokalisert i den nordligste delen av fylket. En grav er også lokalisert til Nord-Trøndelag. 

Begge de sistnevnte skiller seg dessuten ut gjennom deres beliggenhet i innlandet (Schanche 

2000:270, Fossum 2006:101).   

3.1 Undersøkte og daterte bjørnegraver ved nordsamisk område 

       3.1.1 Hanno-oai’vi, Karlebotn, Nesseby kommune, Finnmark 
Hanno-oai’vi er en liten kjegleformet fjelltopp, beliggende lengst inne i en fjord, og omringet av myr. 

En bjørnegrav ble oppdaget her i 1995, og undersøkt samme år. Graven ligger i retning mot fjorden, 

og man har god utsikt mot flere retninger. Det omkringliggende terrenget preges av store steinblokker. 

I nærheten finnes en antatt naturlig forhøyning, og en del steinlegninger av ukjent opprinnelse. Selve 

graven var ved oppdagelsen halvsirkelformet rundt et større steinblokk mot vest. De fleste av beinene 

lå synlig, og forholdsvis udekket innenfor sirkelen, mens andre var delvis mosegrodd, eller befant seg 

ganske dypt ned mellom steiner. En stor stein lå i bunnen av graven. Dateringer har vist til at graven 

stammer fra perioden 970–1040 e.Kr. (Myrstad 1996:30).  

 

       3.1.2 Skagevågen 1, Spildra, Kvænangen kommune, Troms 
Spildra er en øy hvor man har registrert flere bjørnegraver. Fire av dem ligger på vestsiden av øya, 

hvor terrenget er svært kupert og har bratte bergvegger, med små, trange kløfter, ned mot sjøen. Der 

gravene ligger er terrenget bratt, og leder ned mot en liten vik med rullesteinstrand, som befinner seg 

mellom to bergdrag (Myrstad 1996:32). Flere offerplasser finnes på Spildra, i tillegg til mange 

menneskegraver (Myrstad 1996:34). 

 

Graven kalt Skagevågen 1 ligger i en bergsprekk, og består av flere deler fra en bjørn. Beinene har 

blitt lagt under et lite overheng i berget. Datering er gjort, med resultatet 1030–1220 e.Kr. (Myrstad 

1996:32). 

       3.1.3 Skagevågen 2, Spildra, Kvænangen kommune, Troms 
Fem meter fra Skagevågen 1 ligger denne graven, hvor bein etter bjørn er lagt på bakken, under et lite 

overheng. Dateringer viser til at bjørnen ble gravlagt omkring 1230–1300 (Myrstad 1996:33). 
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       3.1.4 Fjellnes, Spildra, Kvænangen kommune, Troms 
På vestsiden av Spildra ble det oppdaget en bjørnegrav i 1994. Denne ligger under et overheng i en 

bratt bergside, med berg og steinblokker omkring. Beinrestene ligger innkilt mellom løse steiner, 

under overhenget. Fra gravens posisjon har man utsikt mot en veldig spesiell, og godt kjent, 

fjellformasjon på fastlandet, som det finnes flere sagn om. Datering har gitt resultatet 1170–1285 

e.Kr. (Myrstad 1996:34).  

       3.1.5 Bunkholmen, Årøya, Lyngen kommune, Troms 
På Bunkholmen, noe sør for Årøya i Lyngenfjorden, ble det i 1961, gjort funn av et bjørneskjelett, tett 

inntil et skjelett tilhørende en mann, under en stor steinblokk og ved noe som tidligere hadde vært et 

stort hulrom under en stein ved en liten bergvegg. Undersøkelser viste senere at det handlet om 

beinrester fra tre ulike bjørner, og at de stammer fra perioden 650–780 e. Kr. (Myrstad 1996:34-35). 

       3.1.6 Skrolsvik, Senja, Tranøy kommune, Troms 
På sørspissen av Senja ligger et område hvor det er rapportert om funn av bjørnebein et flertall ganger 

under årenes løp. I 1887 kom en rapport, som beskriver en mengde dyrebein under noen steiner, tett 

ved en berghammer, og ved en liten kløft i samme berg. I 1954 ble det rapportert om funn av bjørn- 

og menneskekranier i forbindelse med et veiarbeid under perioden 1937–1939. Disse beinene skal ha 

ligget under stein og grus, i en storsteinet ur, og skal ha blitt sendt til undersøkelser i 1940. I 1974 

kunne man lese om restene etter en bjørn, oppdaget i området, i en artikkel. Funnstedet ble der 

beskrevet som et oppmurt rom mellom steinene, hvor bjørnen var omhyggelig begravd. Beskrivelsene 

om funnene avviker en del fra hverandre, men det har blitt hevdet at det kan dreie seg om en ur som 

har blitt benyttet for nedleggelser av både menneske- og dyrebein, men ikke nødvendigvis i samme 

grav. C14-datering av et bjørnekranium, som kan kobles til funnstedet, har vist et resultat på før 1640 

e. Kr. (Myrstad 1996:37).  

       3.1.7 Røkenes, Lavangen kommune, Troms 
Nesten lengst inn i Lavangen, på sørsiden av fjorden, ble det i 1988 gjort et funn av et bjørneskjelett. 

Skjelettets lå i et berglendt parti, øverst i en ur, og tett mot bergveggen. Bak steinene som sto mot 

bergveggen, var det et hulrom, hvor bjørneskjelettet skal ha vært lagt, og en stor steinhelle skal ha 

vært lagt delvis over graven. Datering av beinene ga resultatet 1420–1485 e. Kr. (Myrstad 1996:36). 

       3.1.8 Seines, Narvik kommune, Nordland 
På en landfast holme kalt Seines, i Herangsfjorden, ble det i 1970 gjort funn av bjørnebein fra tre 

individer, like ved en stor stein. I 1991 ble det gjort funn av ytterligere bjørnebein mellom 

bergsprekker, i samme område. Det aktuelle området oppviser et terreng med oppstående berg, 

oppstikkende fra bakken. Det er fra stedet god utsikt over fjorden og enkelte holmer utenfor. Nedenfor 

funnstedet heller terrenget ned mot glattskurte svaberg. I nærheten finnes også en stor stein, kalt 

Dauingsteinen, som et sagn er knyttet til. Funn av bein, trekull og rødbrent jord har blitt gjort ved 

denne steinen, og det diskuteres om navnet Seines kan komme fra det samiske ordet Seide, som kan 

bety offerstein. Undersøkelser har vist til at til sammen 8 bjørner ble lagt ned på Seines, og C14-

datering viser til nedleggelse under perioden 1220–1300 e. Kr. (Myrstad 1996:38–39). 

       3.1.9 Kjærfjorden, Tjeldøy, Tjeldsund kommune, Nordland 
Innerst i Kjældfjorden på vestsiden av Tjeldøya finnes en stor hule. I nærheten av denne har det blitt 

gjort funn av bjørnebein. Funnstedet er et trangt og tørt steinoverheng, og det handler om ett individ. 

Dateringer har gitt resultatet 220–325 e. Kr., og graven er dermed, så langt, den eldste oppdagede i 

Skandinavia (Myrstad 1996:39).  

       3.1.10 Dypfest, Lødingen kommune, Nordland 
Like ved en gård kalt Dypfest, ble det i 1994 gjort funn av beinrester fra bjørn i en bratt, skrånende ur 

av små og store steiner. Man har lagt merke til at beinene i utgangspunktet kan ha ligget under en 
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større stein øverst i ura, men at de har flyttet på seg. Flere bein kan ligge begravd i jordmasser som 

har rast ut fra skråningen. Noen av beinene har blitt sendt inn til undersøkelse, noe som har vist til at 

de stammer fra tiden før 1490. Utover det har ingen ytterligere undersøkelser blitt gjort. 400 m fra 

funnstedet, i et område preget av storsteinet ur, ble det i 1960 utført utgraving av en samisk grav, og 

omkring 200 m fra bjørnegraven finnes en seidestein med et tilhørende oppmurt alter. Området gir 

dermed et inntrykk av forekomsten av tidligere rituell aktivitet (Myrstad 1996:39). 

       3.1.11 Nevelsfjord, Bodø kommune, Nordland 
I Indre Nevelsfjord har det blitt gjort funn av bjørnebein i et område hvor store steiner danner flere 

hulrom. Flere av steinene har spesielle formasjoner, og kan oppfattes som mulige seider. 

Bjørnebeinene ble oppdaget innunder en stor stein, som utgjør toppen av en holme. Ingen synlig 

markering rundt bjørnegraven fantes. Undersøkelser har avslørt at det dreier seg om tre individer, og 

de er datert til 1050–1275 e. Kr. I samme område finnes et sted kalt Bjørnhellarbukta, hvor det også 

kan finnes rester etter nedlagte bjørnebein. Så langt er ikke dette stedet undersøkt (Myrstad 1996:44). 

       3.1.12 Vägvisarholmen, Karats, Lappland                                                                                                                                         
På en brent grunn, dekket med never, har en bjørn her blitt lagt, for deretter å ha blitt steinet ned i en 

ur av større steiner. Datering av graven har vist at den stammer fra 890–1160 e.Kr. (Fossum 1996:104 

og Broadbent 2004:3) 

       3.1.13 Nåttinäset, Arjeplog socken, Lappland 
Noen km fra Arjeplog ligger Nåttinäset, som består av en lav sandbank, beliggende ved nordsiden av 

sjøen Kakel. I 1970 ble det her gjort arkeologiske undersøkelser, og deler av et bjørneskjelett, befant 

seg under et lag torv, i et område bestående av flekker av trekull og rødbrent sand. Mye tyder på at det 

handler om en bjørnegrav (Zachrisson og Iregren 1974:30).  

 

3.2 Ikke-undersøkte bjørnegraver ved nordsamisk område 

       3.2.1 Kirkneset, Lebesby kommune, Finnmark 
I et hellesatt rom ved Kirkneset i Laksefjorden, Finnmark, ble beinrestene etter en bjørn oppdaget 

under leting etter menneskegraver. Lite videre opplysninger finnes (Myrstad 1996:30). 

       3.2.2 . Jan Knutsa steinen/Sjøguden, Årøya, Alta kommune, Finnmark 
Årøya er beliggende i Altafjorden, og på denne øya finnes en 20 m stor steinblokk, kalt Jan Knutsa 

steinen, eller Sjøguden. Steinen, som har en svært karakteristisk form, ligger ved sjøkanten, i bratt 

bergterreng. I et hulrom i denne steinen skal det ha blitt gjort funn av diverse bjørnebein gjennom 

tidene. Flere eldre kilder beskriver ulike historier om ting som har foregått ved denne steinen, bl.a. 

samiske offerhandlinger (Myrstad 1996:31).  

       3.2.3 Skagevågen 3, Spildra, Kvænangen kommune, Troms 
To meter høyere opp i berget enn de tidligere nevnte Skagevågen 1 og Skagevågen 2, er det gjort funn 

av restene etter ytterligere en bjørn i en bergsprekk (Myrstad 1996:33). 

       3.2.4 Aanesteinen, Djupfjord, Sortland kommune, Nordland 
I Åneheia, noen km fra Djupfjord botnen, ligger Aanesteinen, som en stor stein i en fjellside i en dal. 

Noe lenger bak ligger også Aanesvannet. Aanesteinen består av flere innganger, som leder inn til et 

stort rom hvor det er funnet flere bjørnebein. Også til Aanesteinen kan det knyttes et par historier. 

Derimot kan ingen sikre opplysninger om hvordan bjørnebeinene har havnet der gis (Myrstad 

1996:40–41). 

       3.2.5 Kalvneset, Indre Sommerset, Lødingen kommune, Nordland 
Muntlige historier fra Kalvneset, i Øksfjorden i Indrefjord, har omhandlet bjørnejakter som skal ha 

funnet sted der under eldre tid. Befaringer i 1995, ved ei stor rasur som hadde blitt beskrevet som en 
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bjørnegrav av lokale innbyggere, ledet til funn av bjørnebein, som beskrevet i historiene. Området var 

preget av ur av storstein. Huler og overheng med flere innganger eksisterte i uren, og ved fem ulike 

steder hadde det blitt lagt ned bjørnebein. Bjørnebeinene var skjult, men ingen hadde blitt gravd ned. 

Flere bein kan finnes i ura. Ut fra historiene som har blitt fortalt, bør de ha blitt lagt dit av stedets 

kjente bjørnejegere på 1700- og 1800-tallet (Myrstad 1996:40).  

       3.2.6 Ukjent lokalitet, Tysfjord 1, Tysfjord kommune, Nordland 
Opplysninger fra tidlig 1900-tall beskriver to bjørnegraver som skal ha vært “hellesatt blant 

grottegraver”. Det har blitt antatt at det handler om graver i ur som ofte danner grotter. 

Fotodokumentasjon viser at graven kan ha vært markert med kantsatte steinheller, som en ramme 

rundt bjørnerestene (Myrstad 1996:41). 

       3.2.7 Tømmervik, Tysfjord 2, Tysfjord kommune, Nordland 
Som tidligere nevnt, beskrives også denne graven fra Tysfjord, som “hellesatt blant grottegravene”. 

Lite øvrig informasjon finnes (Myrstad 1996:41–42). 

       3.2.8 Moskenesøy, Flakstad kommune, Nordland                                                                              
I en trang fjellhule i Moskenesøy skal det ha blitt gjort funn av bein fra det, som ved 

fotodokumentasjon, ser ut til å stamme fra to individer. Utover det finnes ingen opplysninger 

vedrørende funnstedets beliggenhet eller beinenes alder (Myrstad 1996:42). 

       3.2.9 Skaitielva/Graddiselva, Saltdal kommune, Nordland 
Like ved møte mellom elvene Skaitielva og Graddiselva, i et område av storsteinet ur, og med flere 

større og mindre overheng, er det også gjort funn av bjørnebein. Det aktuelle stedet ligger ved et 

overheng, helt ved elvekanten. En kant av småstein var bygd opp foran overhengets åpning, og deler 

av bein ble funnet innenfor denne steinsettingen. Skjelettet som ble funnet var lagt innunder en stor 

stein (Myrstad 1996:44–45). 

3.3 Antatte bjørnegraver ved nordsamisk område 
Lokale innbyggere har informert om at en bjørneskalle skal ha befunnet seg ved ytterligere et sted ved 

Spildra i Kvænangen kommune, Troms. Den antatte graven er kalt Skagevågen 4. Funn av noen få 

rørknokler har blitt gjort ved stedet (Myrstad 1996:33–34). 

På nordsiden av Straumsbotn i Senja, Troms, ble det for omkring 40 år siden gjort funn av bjørnebein. 

Beinene lå omkring 20 m fra sjøen, i et område bestående av opprevet berg, som heller sørover mot 

sjøen. Det ligger midt i et eldre samisk bosetningsområde. Flere opplysninger finnes dessverre ikke 

(Myrstad 1996:37). 

       3.3.1 Flere funn av bjørnebein av spesiell karakter ved nordsamisk område 
På vestsiden av Dåfjorden, ved Ringvassøy i Karlsøy kommune, Troms, har det blitt gjort funn av en 

del bjørnebein under en bergskrent, hvor siden mot fjorden er bratt. Ved enkelte områder heller det 

dessuten svakt nedover. Beinrestene ble oppdaget under et veiarbeid, og hadde blitt sprengt utover, og 

lå med det ikke ved sitt opprinnelige sted. Derimot hadde det blitt observert et hulrom med ei ur foran, 

like ved funnstedet for beinene. Undersøkelser viser at bjørnen kan ha dødd av naturlige årsaker i hiet 

sitt, og det er dermed usikkert om det handler om en bjørnegrav (Myrstad 1996:35). 

På anatomisk institutt i Oslo ligger restene etter en bjørn, som skal stamme fra Grovfjord i Ibestad 

kommune, Troms. Svært få opplysninger utover dette finnes (Myrstad 1996:37). 

Ved et par tilfeller har det blitt gjort funn av kun bjørneskaller. Dette er bl.a. tilfelle ved fjellet 

Tiirivaara i Överkalix socken, Västerbotten. Ved det som skal være et samisk offersted, i form av en 

omkring 10 m høy stein, ble det i 1948 gjort et funn av en bjørneskalle, blant bl.a. store mengder 

reinsdyrbein og horn (Zachrisson og Iregren 1974:34). 
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       3.3.2 Sagn og historier om bjørn- og bjørnebeinnedleggelser ved nordsamisk 

område 
På østsiden av Årøya, omkring 1 km sør for den tidligere nevnte lokaliteten Jan Knutsa 

steinen/Sjøguden i Finnmark, ligger ytterligere en samisk offerstein, kalt Guden. Eldre kilder 

beskriver at det her skal ha foregått offer, og at flere bjørnekranium er lagt ned. Ved undersøkelser av 

stedet i 1995 fantes ingen rester etter beinene igjen (Myrstad 1996:32). 

Fra Nipen i Skånland kommune, Troms, finnes flere muntlige, nedskrevede fortellinger om eldre 

bjørnejakter og offersted. Utover dette har ingen kjente funn blitt gjort (Myrstad 1996:37–38). 

Det finnes ingen påvist bjørnegrav fra Nøkkelelven i Kalvås, Ballangen kommune, Nordland, men to 

muntlige historier viser til at det skal finnes. Den ene av berettelsene er av ukjent alder, mens den 

andre nevnte hendelsen skal ha inntruffet omkring 1860-70 (Myrstad 1996:43). 

I Ytre Straumen i Sørfjorden, Tysfjord kommune, Nordland, skal det, ifølge muntlige kilder, ha 

foregått bjørnekult under eldre tid. Kildene har opplyst om at det omkring 1860 ble tatt en bjørn av 

dage i dette området. Bjørnebeina ble lagt under en stor stein, kalt Bjørnhallaren. Videre 

undersøkelser av stedet har ikke blitt gjort, da det har vært vanskelig å ta seg dit, men andre kilder har 

bekreftet at det har blitt observert bjørnebein ved denne steinen (Myrstad 1996:42). 

3.4 Arkeologisk undersøkte bjørnegraver ved sørsamisk område 

       3.4.1 Nedre Vapstsjön, Tärna socken, Lappland 
I 1952 ble en bjørnegrav beliggende i en skråning i Nedre Vapstsjöns østlige ende, undersøkt. 

Bjørnens bein og skalle, i tillegg til rester etter en jerv, hadde blitt plassert mellom steinplater, i en 

naturlig sprukket kløft i en kampestein. I 1972 ble det utført en C14-datering av beinene fra graven, 

noe som viste til en alder på mindre enn 250 år (Zachrisson og Iregren 1974:28–29 og Fossum 

1996:106).  

       3.4.2 Långbäck, Stensele socken, Lappland 
Restene etter en bjørnegrav ble oppdaget i Långbäck, ved sjøen Storuman, i 1973. Alle beinene befant 

seg nær overflaten, og på flere av dem fantes spor etter torv (Zachrisson og Iregren 1974:34). I 1974 

ble det gjennomført undersøkelser av denne antatte bjørnegraven, men da den var svært skadet av 

erosjon, lå beinene spredd utover et større område, og det var vanskelig å avgjøre hvor graven hadde 

befunnet seg. Det ble senere bekreftet at bjørnebeinene tidligere har ligget under torv. Ved funnstedet 

ble det også observert et ildsted, men mengden kull var for liten til å la seg C14-datere, og kan derfor 

ikke settes i sammenheng med bjørnegraven (Zachrisson 1975:8 og 34).  

       3.4.3 Gällholmen, Stensele socken, Lappland 
I sjøen Storuman ligger øya Gällholmen. I 1969 ble det der gjort funn av en bjørneskalle som stakk 

opp fra jorden. Det viste seg at den var en del av en bjørnegrav, og i 1970 ble en arkeologisk 

utgraving gjennomført. C14-dateringer viste til en alder på mindre enn 250 år. Det omkringliggende 

området var dekket av skog og torv. Bjørnegravens plassering er fremtredende. Rett nord for den 

finnes en omkring høy bakke. I bakken finnes en kløft, og til høyre for den en hule (Zachrisson og 

Iregren 1974:15–16). 

       3.4.4 Sörviken, Stensele socken, Lappland 
Bare noen km fra Gällholmen, helt ved kanten til sjøen Storuman, ligger Sörviken. Her ble en 

bjørnegrav oppdaget i 1955, like ved et ildsted ved et bosetningsområde. Graven var anlagt på en liten 

høyde i sanden, og selve skallen hvilte på et tynt torvlag, som ellers lå direkte på sandbunnen. På tvers 

over graven var det plassert to trestokker. C14-datering av trestokkene viste til en alder på 200–250 

år. Det ble også gjort ytterligere funn i nærheten, som viser til at en samisk befolkning har bodd og 

virket i området (Zachrisson & Iregren 1974:20–21). 
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       3.4.5 Värjaren, Frostviken socken, Jämtland 
En annen bjørnegrav har blitt observert ved sjøen Värjaren. Her hadde bjørnen blitt lagt ned i en 

steinrøys, og et messingkjede var festet til kraniet. Dette viser til likheter med en grav funnet ved 

norske Namdalen, ikke langt fra Värjaren. Spor av torv finnes på flere av beinene. En C14-datering er 

gjort, uten kjent resultat, men bør også den ha vist at bjørnegravens alder ligger på mindre enn 250 år 

(Zachrisson & Iregren 1974:33, Zachrisson 1987:86–87). 

3.5 Ikke-undersøkte bjørnegraver ved sørsamisk område 

       3.5.1 Strömsund 1, Stensele socken, Lappland 
På en øy ved innløpet til Strömsund, ved sjøen Storuman, ble det i 1910 gjort et funn av 5–6 

bjørneskaller samt en del bjørnebein. Bare en av disse skallene har blitt observert og undersøkt i 

senere tid, da resten ikke har kunnet lokaliseres, men det råder ingen tvil om at restene stammer fra en 

bjørnegrav. Ut fra det som straks etter funnet sto skrevet i nyhetsbladet Umebladet, skal restene etter 

bjørnene ha ligget sammen i en haug, direkte på bakken, og dekket av jord. En mann, Henning 

Johansson, som var født og oppvokst i Strömsund ved slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-

tallet, hevder at han, i sin barndom, hjalp til å flytte disse, da nylig oppdagede, bjørnerestene. 

(Zachrisson & Iregren 1974:32). 

       3.5.2 Strömsund 2, Stensele socken, Lappland 
Henning Johansson fra Strömsund hevder videre at han noen år etter funnet av bjørnegraven oppdaget 

i 1910, hjalp til å lokalisere ytterligere en bjørneskalle. Denne gangen på en øy like ved. Denne 

skallen lå begravd under en fururot. I nærheten ble også, ved samme tid, restene etter en samisk 

boplass oppdaget (Zachrisson & Iregren 1974:32–33).  

       3.5.3 Salsfjellet, Namdalen, Nord-Trøndelag 
Ved nordsiden av Østervannet i Salsfjellet, ble Norges hittil sydligste bjørnegrav oppdaget allerede 

1937. Selve graven befinner seg tett ved en liten tange, omkring 50 m nord for vannet. Bjørnebeinene 

ble funnet nedgravd i en liten grop oppunder en stor steinblokk. Som ved graven observert ved sjøen 

Värjaren, i Frostviken socken, Jämtland, hadde også denne bjørnen et messingkjede festet til 

bjørnekraniet. Området er ikke nærmere undersøkt (Myrstad 1996:45–46, Zachrisson & Iregren 

1974:33). 

       3.5.4 Aspnäset, Tåsjö socken, Ångermanland 
Som et nes i sjøen Hotingsjön ligger Aspnäset. I 1971 ble det her gjort funn av en samling bein, som 

viste seg å være ubrente bjørnebein. Funnstedet ligger på et ganske høyt platå-lignende punkt, og et 

sted som kan oppfattes som noe utmerkende i den omkringliggende naturen. Det som antas å være 

restene etter en bjørnegrav ble funnet i nærheten av roten til en falt furu, som lå løs på land, delvis 

synlig, og delvis gjemt under jorden. Det kan virke som at selve graven befant seg under denne 

furustubben, og at den ble synlig da treet falt. Man har lagt merke til at anordningen minner mye om 

den ved Nåttinäsets bjørnegrav (Zachrisson & Iregren 1974:31). 

3.6 Antatte bjørnegraver ved sørsamisk område 

       3.6.1 Undersøkte funn 
Ved Grundskatan, i Lövånger socken, skal det være rester etter en bjørnegrav, hvor et fåtall brente 

bjørnebein har blitt systematisk plassert i en liten steinrøys i hjørnet på en husgrunn. Beinene har blitt 

datert til 890–1020 e.Kr. Kull fra ildstedet har fått en lignende datering, men det diskuteres om 

husgrunnen nødvendigvis er samisk, selv om graven er det (Broadbent 2004:3, Fossum 1996:104).  

Ved National Museum of Natural History i Stockholm finnes en bjørneskalle, med et tilhørende brev, 

datert 1915, som forklarer at skallen ble funnet i Avaträsk, Dorotea socken, Lappland, 5–6 år 

tidligere. I brevet forklares også at bjørneskallen var dekket av mose og jord ved funnet. Spor etter 
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torv i skallens hulrom har bekreftet dette, og man har ansett at bjørnen ble bevisst gravlagt 

(Zachrisson & Iregren 1974:33). 

Ved Östra Gymnasium i Umeå finnes tre eldre bjørneskaller, hvorav den ene er interessant i 

sammenheng for samisk bjørnegravtradisjon. Dessverre eksisterer ingen opplysninger om funnsted 

eller tidspunkt for funnet, men kraniet inneholder tydelige spor etter torv, og det antas at den har 

ligget under jord (Zachrisson & Iregren 1974:33).  

Et bjørnekranium med tydelige spor av torv, som sammen med kraniets farge, tyder på at det har vært 

gravlagt, finnes i privat eie i Linköping. Funnsted er ukjent (Zachrisson & Iregren 1974:33). 

       3.6.2 Ikke-undersøkte funn 
I Tärna socken, Lappland, har en bjørnegrav blitt registrert ved sjøen Auttejaure. Denne graven, som 

befinner seg ved nordlig del av Södra Storfjället, ble oppdaget i 1950, og er ikke undersøkt. Derimot 

har man lagt merke til at bjørnen her har blitt plassert i en grotte. Noen km vest for sjøen finnes også 

en fjelltopp, som under tidligere tider ble tilbedt av samene. Det omkringliggende området har også 

blitt betraktet som hellig. Området vest for bjørnegravene har også blitt benyttet som samiske 

boplasser sommertid, under eldre tider. Sammen med den tidligere nevnte graven ved Nedre 

Vapstsjön, også i Tärna socken, skiller den seg, gjennom sin plassering, ut fra øvrige bjørnegraver ved 

svensk område (Zachrisson & Iregren 1974:33, Fossum 2006:106).  

Ved sjøen Vesken, sørvest for fjellet Lövfjället, også i Tärna socken, er det funnet en bjørnegrav. 

Sammen med restene etter bjørnen er det også funnet sølv. Dessverre eksisterer ingen videre 

opplysninger angående denne gravens utseende og plassering (Zachrisson & Iregren 1974:33).  

Ved sjøen Malgomaj, i Vilhelmina socken, Lappland, skal det finnes en mengde små steinrøyser. De 

skal i hovedsak ha vært reist over ofrede reinsdyr, men man har også funnet en bjørneskalle blant 

disse steinrøysene. Noen videre undersøkelser har ikke blitt gjort (Zachrisson & Iregren 1974:33–34). 

       3.6.3 Flere funn av bjørnebein av spesiell karakter ved sørsamisk område 
Et enslig bjørnekranium ble oppdaget i Mjösjö, i Junsele socken, Ångermanland før 1902, og det 

hevdes at det ble funnet under en stor, delvis begravd stein. Verken det nevnte Tiirivaara-funnet, eller 

kraniet fra Mjösjö, inneholdt spor etter torv, og det er derfor lite sannsynlig at noen av dem har vært 

begravd. De viser derfor i større grad til en offerhandling, enn en nedleggelse av samisk 

bjørnegravskarakter (Zachrisson & Iregren 1974:34).  

Det har også blitt oppdaget tann- og beinmateriale fra bjørn ved et antall tilfeller, uten at det kan settes 

i sammenheng med den samiske bjørnegravstradisjonen. Det eldste funnet kan dateres til vikingtid, 

men stordelen av beinene har blitt datert til 1200- og 1300-tallet. Felles for funnene er at bjørnebein, 

sammen med mengder av andre typer bein, trolig har blitt ofret framfor gravlagt. De har blitt plassert 

direkte på bakken, uten å ha blitt dekket til på noen måte, noe som ser ut til å ha vært en regel ved 

offerritualer (Zachrisson & Iregren 1974:34–36). 
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4 Sammenstilling og analyse  
Denne bearbeidingen har totalt omfattet 48 samiske bjørnenedleggelser av ulik art i Skandinavia. 31 

befinner seg ved nordsamisk område, mens øvrige 17 befinner seg ved sørsamisk del. Av de 

beskrevne registrerte bjørnenedleggelser ved nordsamisk område, er 3 sannsynligvis utførte som 

offerhandlinger. Ved sørsamisk område gjelder dette en av nedleggelsene. Dessuten befinner 28 av de 

31 omtalte bjørnenedleggelsene ved nordsamisk område, seg i Norge, mens 3 av dem ligger på svensk 

side. Ved den sørsamiske delen ligger 1 av gravene på norsk side, mens øvrige 16 befinner seg i 

Sverige.  

 

Ved sørsamisk område er det foretatt undersøkelser med dateringer ved 4 av bjørnegravene, mens vi 

fra nordsamisk område har dateringer fra 12 av de antatte bjørnegravene.  

 

Enkelte av de nevnte nedleggelsene er kun basert på muntlige opplysninger, og derfor ikke sikre 

bjørnegraver. Usikker er også en oppgitt grav, som i virkeligheten kan være et bjørnehi, hvor bjørnen 

kan ha dødd naturlig. Ved et par tilfeller mangler dessuten funnsted, mens deler av bjørneskjelettet 

finnes, og viser til at begravelse har inntruffet, gjennom oppdagelser av mose og torv på 

skjelettdelene.  

 

4.1 Oversikt over nordsamiske bjørnegraver 
Grav Gravtype Nærhet til 

fjell- og 
berglandskap 

Nærhet til 
vann 

Nærhet 
til 
samisk 
boplass 

Nærhet til 
hellige steder, 
offersteiner o.l. 

Alder Annet 

Kirkeneset I rom av stein  I fjord     

Hanno-oai’vi Mellom 
steinlegning i 
halvsirkel. 
Dekket og 
udekket 

I steinterreng 
på fjelltopp 

I fjord  God utsikt mot 
flere retninger 

970–1 040  

Jan Knutsa-
steinen 

I hulrom i stein  Bergterreng På øy  Nær flere 
offersteiner 

 Trolig offersted 

Østsiden av 
Årøya 

Ved stor stein  Ved 
strand på 
øy 

 Nær flere 
offersteiner 

 Trolig offersted, 
bare muntlige 
opplysninger 

Skagevågen1 I bergsprekk, 
under overheng 

Bergterreng På øy  God utsikt mot 
spesiell 
fjellformasjon, 
nær offersted og 
menneskegraver  

1030–1220  

Skagevågen2 Under overheng Bergterreng På øy  Nær offersted og 
menneskegraver  

1230–1300  

Skagevågen3 I bergsprekk Bergterreng På øy  Nær offersted og 
menneskegraver  

  

Skagevågen4 Under overheng  Bergterreng På øy  Nær offersted og 
menneskegraver 

 Funn av et fåtall 
beinrester, ellers 
muntlige 
opplysninger 

Fjellnes Mellom løse 
steiner, under 
overheng 

Bergterreng På øy  God utsikt mot 
spesielt fjell, nær 
offersted og 
menneskegraver 

1170–1285  

Bunkholmen Under 
steinblokk, ved 
et tidligere 
hulrom i en 
bergvegg 

Bergterreng Ved fjord   650–780 Skjelett 
tilhørende mann 
i samme funn 

Dåfjord Under en 
bergskrent, evt. i 
hulrom 

Bergterreng Ved fjord    Usikker grav da 
bjørnen kan ha 
dødd naturlig 

Straumsbotn I bergsprekk Bergterreng Ved sjø Ja    

Skrolsvik Under steiner i 
berg, under 

 
Bergterreng 

På stor øy  Evt. nær 
menneskegraver  

Etter 1640  
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stein og grus i ur 
og i rom mellom 
steinblokker 

Røkenes I hulrom bak 
steiner ved 
bergveggen, 
under overheng 

Bergterreng Ved fjord   1420–1485  

Grovfjord   Navnet 
tilsier 
nærhet til 
vann 

Ja   Få opplysninger 

Nipen     Nær offersted  Kun muntlige 
opplysninger 

Aanesteinen I hulrom i stor 
stein 

I fjellside i dal Ved fjord 
og lite 
vann 

    

Seines Ved stor stein, 
og i 
bergsprekker 

Bergterreng På holme i 
fjord 

 God utsikt over 
stort område, 
nær antatt 
offerstein 

1220–1300  

Kjærfjorden I trangt 
steinoverheng.  

Bergterreng Ved fjord   220–325 Nær stor hule  

Nøkkelelven   Ved elv   Evt. fra ca. 
1860 

Kun muntlige 
opplysninger 

Kalvneset I steinur Bergterreng Ved fjord   Antatt 
1700–1800 

 

Dypfest Under en større 
stein i bratt, 
skrånende ur 

Bergterreng I sund  Storsteinet ur 
med samisk grav, 
og offerstein 

Etter 1490  

Ytre Straumen Under stor stein Bergterreng Ved fjord   Evt. fra ca. 
1860 

Kun muntlige 
opplysninger 

Tysfjord Antatt i steinur 
med grotter 

Antatt terreng 
preget av 
steinur/berg 

Ved fjord    Kun 
fotodokumentas
jon og bein 
finnes 

Tømmervik Antatt i steinur 
med grotter 

Antatt terreng 
preget av 
steinur/berg 

Ved fjord    Kun bein finnes 

Moskenesøya I trang hule i 
fjellet 

Fjellterreng På øy    Fotodokumenta
sjon finnes 

Nevelsfjord Under stor stein Bergterreng Holme 
ved fjord 

 Flere mulige 
offersteiner 

1050–1275  

Tiirivaara Ved stor stein Bergterreng Ved fjell    Trolig offerstein 

Karats På brent grunn i 
steinur 

    890–1160  

Skaitielva/Grad
diselva 

I overheng, 
oppbygd kant av 
småstein 

Steinur 
/bergterreng 

Ved elv     

Nåttinäset Direkte på 
bakken, under 
torv 

 Sandbank 
ved sjø 
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4.2 Oversikt over sørsamiske bjørnegraver 
Grav Gravtype Nærhet til 

fjell- og 
berglandskap 

Nærhet til 
vann 

Kjent 
nærhet 
til 
samisk 
boplass 

Kjent nærhet til 
hellige steder, 
offersteiner o.l. 

Alder Annet 

Auttejaure I grotte I bergterreng 
ved fjell 

Ved sjø Ja Tilbedt fjelltopp   

Vesken  Ved fjell Ved sjø     

Nedre 
Vapstsjön 

I stor, sprukket 
stein 

I skråning ved 
fjell 

Ved sjø   Etter 1700  

Strömsund1 På bakken 
under jord 

 På øy i sjø     

Strömsund2 Under fururot  På øy i sjø Ja    

Långbäck På bakken 
under torv og 
småstein 

 På strand 
ved sjø 

Ja, 
ildsted 

   

Gällholmen På bakken 
mellom 
trestokker, 
brent grunn 

På strand ved 
berg 

På øy i sjø Evt. 
eldre 
ildsted 

 Etter 1700  

Sörviken På bakken, 
under 
trestokker 

 På 
sandgrunn 
ved sjø 

Ja  1720–1770  

Värjaren På bakken i 
steinrøys 

 Ved sjø   Evt. etter 
1700 

 

Malgomaj På bakken i 
steinrøys 

 Ved sjø Ja Flere steinrøyser 
over ofrede 
reinsdyr 

  

Grundskatan I steinrøys i 
hjørnet på 
husgrunn 

    890–1020  

Salsfjellet Nedgravd i grop 
under stein. 
Heller rundt. 

 Ved vann  Samiske graver   

Avaträsk Dekket av torv 
og mose 

      

Aspnäset Direkte på 
bakken, under 
fururot 

 Ved sjø  Grav, fangstgrav 
og 
steinalderboplass 

 På høyt punkt, 
som kan 
oppfattes som 
utmerkende 

Mjösjö Under stor, 
delvis begravd 
stein 

I berg      Antatt 
offerhandling 

Ukjent (Östra 
gymnasium, 
Umeå) 

Ukjent      Spor etter 
torv, har vært 
gravlagt 

Ukjent (Privat 
eie, Linköping) 

Ukjent      Spor etter 
torv, har vært 
gravlagt 
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4.3 Bjørnegravenes geografiske spredning 

 

Geografisk spredning  

     - Nordsamisk område    

     - Sørsamisk område                                 

 

Kartet viser beskrevne bjørnenedleggelsers geografiske plassering. Den markerte linjen på tvers over 

Norge og Sverige viser grensen mellom nordsamisk og sørsamisk område. Av de bjørnenedleggelser 

som opptrer ved nordsamisk område, kan vi se at de aller fleste befinner seg langs kysten. Bare 4 av 

de registrerte bjørnenedleggelser lengst nord ligger i innlandet. Av disse befinner 3 nedleggelser seg 

på svensk område. Når det gjelder bjørnenedleggelser ved sørsamisk område, kan vi se at alle, med 

unntak av en befinner seg i innlandet. Ved to av de beskrevne funnene eksisterer ingen informasjon 

vedrørende funnsted, og de er derfor ikke markerte på kartet.  
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4.4 Gravtyper og gravenes utseende 

 

Gravtyper 

       - I bergsprekk/grotte/steinrom/under steinoverheng/innkilt mellom steiner i steinrøys 

       - Direkte på bakken i steinrøys/steinsetting/under torv/under tre 

       - Lagt på bakken, trolig offer 
       - Ukjent/ingen informasjon 

 

Som tidligere nevnt er 4 av de beskrevne bjørnenedleggelsene trolig utført som offerhandlinger, 

hvor bjørnebeinene er lagt direkte på bakken, uten å ha blitt dekket til. Ved 7 av funnene har det 

ikke framkommet noen informasjon vedrørende gravtype.  

Ved en av de omtalte funnstedene, bjørnegraven ved Skrolsvik, forekommer begge de omtalte 

gravtypene, dvs. både nedleggelser under steiner i berg og i rom mellom steinblokker, og på bakken 

under stein og grus i ur.  

Ellers kan vi se at det ved nordsamisk område er mest vanlig forekommende med nedleggelser i 

bergsprekker, grotter, steinrom, under overheng, eller innkilt mellom steiner i steinrøyser. Av de 31 

registrerte gravene ved nordsamisk område, har minst 20 av nedleggelsene blitt gjennomført slik. 

Ved minst 6 av de registrerte gravene ved nordsamisk område har bjørnen blitt lagt direkte på 

bakken, og deretter dekket med stein, torv eller tre.  
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For de sørsamiske bjørnegravene gjelder det motsatte, selv om dette ikke framkommer i like stor 

grad som ved nordsamisk område. Ved 7av 17 graver, har bjørnene blitt lagt direkte på bakken, og 

deretter dekket av stein, torv eller tre. 5 av 17 registrerte graver er resultatet av nedleggelser i 

naturlige grotter, sprekker i berget o.l.  

 

4.5 Nærhet til berg- og fjellterreng 

 

Nærhet til berg- og fjellterreng 

     - Nærhet til berg- eller fjellterreng 

     - Ukjent/ingen opplysninger/annen plassering 

 

Med nærhet til berg- og fjellterreng menes bjørnegravers beliggenhet i terreng preget av berg og 

stein, eller med fjell i umiddelbar nærhet. Det er blitt lagt merke til at bjørnegravene ofte opptrer i 

direkte anknytning til fjell- og bergpartier. Spesielt gjelder dette de nordsamiske gravene, mens de 

sørsamiske gravene i tillegg ofte viser til plassering i f.eks. strandkanter. Ved flere av de sørsamiske 

gravene mangler dessuten opplysninger vedrørende gravenes plasseringer i forhold til fjell- og 

bergterreng.  
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4.6 Nærhet til vann  

 

Nærhet til vann 

    - I nærheten av vann 

    - Ukjent/ingen informasjon 

 

Med nærhet til vann menes bjørnegravers beliggenhet i direkte og tydelig forbindelse med vann, eller 

i områder hvor vannet, av en eller annen grunn, kan virke å ha utgjort en viktig del av gravens 

plassering. Bjørnegraver opptrer både ved kysten, ved sjøkanter, elvebredder, eller på øyer. Med 

unntak av 5 av de nevnte bjørnegravene, hvor ingen informasjon finnes, ligger samtlige, i umiddelbar 

nærhet til vann. Ved nordsamisk område opptrer de registrerte bjørnegravene nesten utelukkende ved 

kysten. På norsk side av nordsamisk område er de eneste kjente eksemplene på bjørnegraver som ikke 

befinner seg ved kysten, graven mellom Skaitielva og Graddiselva, og graven ved Nøkkelelva, hvor 

gravene i stedet ligger ved elvekanten. På svensk side av nordsamisk område finnes, som nevnt, bare 

3 kjente bjørnenedleggelser. 2 av dem, hvorav den ene, med størst sannsynlighet, er et offersted, 

framstår her som ukjent i forhold til deres beliggenhet ved vann. Ved sørsamisk område kan samtlige, 

her behandlede bjørnegraver, forbindes med direkte nærhet til vann. 
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4.7 Øvrige kjennetegn ved gravenes plassering 

 

Øvrige kjennetegn ved gravenes plassering 

     - God utsikt fra gravstedet 

     - Nærhet til boplass 

     - Nærhet til offersteder eller gravsteder 
     - Ukjent/ingen informasjon 

 

Andre kjennetegn som kan forbindes med de registrerte bjørnegravene, og deres beliggenhet, er god 

utsikt fra gravstedet mot flere retninger, eller spesielle fjellformasjoner. Gravene kan også befinne seg 

tett ved eldre samiske boplasser, dvs. i områder hvor de direkte kan knyttes sammen med 

bostedsområdet, eller nær kjente gravsteder eller offersteder, hvor de kan synes å ha vært en del av 

flere rituelle aktiviteter for samme gruppe mennesker. Av det som har framkommet her, ser det ut til 

at utsikten fra gravstedet har størst betydning ved den nordsamiske delen, mens en kjent nærhet til 

tidligere boplasser framkommer som mer tydelig ved det sørsamiske området. Når det gjelder nærhet 

til kjente graver og offersted, ser det ut til at det er omtrent like vanlig forekommende over hele det 

aktuelle området. På Øya Spildra, i Troms, opptrer dessuten flere av gravene både med god utsikt mot 

spesiell fjellformasjon, og i nærheten av eldre menneskegraver og offersteder. Da de ulike områdene 

ser ut til å blitt behandlet ulikt ved nettopp dette, og det framkommer lite, eller ingen, informasjon 

vedrørende utsikt fra bjørnegravene, og deres nærhet til kjente boplasser og offersteder, ved de fleste 

av de registrerte gravene, er det derimot usikkert om det her blir gitt et riktig bilde av hvordan det i 

virkeligheten er. 
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4.8 Daterte gravers alder 

 

Daterte gravers alder 

     - Før 1700-tallet 

     - Etter 1700-tallet 

 

Kun et fåtall av de oppdagede bjørnegravene er daterte. Utover dette finnes en del antakelser og 

muntlige opplysninger vedrørende bjørnegravenes alder. Av de dateringer som er blitt gjort, kan vi se 

at de eldste registrerte bjørnegraver befinner seg ved nordsamisk område, der samtlige daterte graver, 

viser til bjørnenedleggelser utført før 1650 e.Kr. De aller fleste fra tiden 900–1300 e.Kr. Muntlige 

opplysninger fra området tyder derimot på at bjørnenedleggelser har foregått til langt inn på 1800-

tallet. Ved sørsamisk område er situasjonen noe annerledes. Her viser dateringene, med unntak av en, 

til nedleggelser gjennomført på 1700- og 1800-tallet.  
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5 Resultat 

5.1 Resultat 
Resultatet av min gjennomgang av de samiske bjørnegravenes plassering i landskapet blir som følger: 

       5.1.1 Generelle kjennetegn ved nordsamiske bjørnegraver 
- Minst 28 graver oppviser nærhet til vann, ofte i form av beliggenhet på øyer eller i fjorder. 

- Minst 24 graver oppviser beliggenhet i fjell- og/eller bergterreng. 

- Minst 20 graver er anlagt i naturlige sprekker i berg, i hulrom under store steinblokker, eller i 

naturlige steinrøyser.  

- Fra minst 4 graver oppvises god utsikt over store områder, eller mot spesielle 

fjellformasjoner.  

- Minst 9 graver ligger ved tidligere offersted. 

- 8 av 12 daterte graver stammer fra perioden 900–1300 e.Kr.  

        

       5.1.2 Generelle kjennetegn ved sørsamiske bjørnegraver 
- Minst 12 graver oppviser nærhet til vann, gjerne i form av beliggenhet på øyer i sjøer, eller i 

sjøkanter. 

- Minst 5 graver oppviser beliggenhet i fjell- og/eller bergterreng. 

- Minst 11 graver er anlagt direkte på bakken, og deretter dekket med mindre eller større 

steiner, trestammer, eller, i enkelte tilfeller, bare jord. Ved 3 kjente tilfeller har bjørnen blitt 

gravlagt i naturlige grotter, eller sprekker, i stein og berg. 

- Ved 2 kjente tilfeller befinner gravene seg i nærheten av hellige steder, som offersteder 

og/eller tilbedte steiner og fjelltopper. 

- Ved 6 kjente tilfeller ligger gravene i nærheten av tidligere samiske boplasser. 

- 4 av 5 daterte graver stammer fra 1700- og 1800-tallet. 

        

       5.1.3 Generelle kjennetegn for bjørnegraver ved både nordsamisk og 

sørsamisk område 
- Minst 40 av 48 graver oppviser nærhet til en eller annen form for vannkilde. 

- Minst 29 av 48 graver oppviser beliggenhet i fjell- og/eller bergterreng. 

- 10 av 12 daterte graver fra tiden før 1600 viser til eldre gravers hovedsakelige beliggenhet i 

naturlige sprekker i berg, i hulrom under store steinblokker, eller i naturlige steinurer.  

- 3 av 5 daterte graver fra tiden etter 1600 viser til yngre gravers hovedsakelige beliggenhet 

direkte på bakken, dekket med mindre eller større steiner, trestammer, eller, i enkelte tilfeller, 

bare jord.  

5.2 Gjennomgang av problemstillinger 
Nedenfor følger en diskusjon vedrørende de problemstillinger som har blitt benyttet under arbeidet 

med denne oppgaven. Deretter en tolkning av de opplysninger som har framkommet, og til slutt en 

presentasjon av resultatet som har blitt gjort.  

       5.2.1 Hvilke likhetstrekk finnes ved de registrerte samiske bjørnegravenes 

utseende? 
Det finnes likhetstrekk, men kanskje flere ulikheter når det gjelder bjørnegravenes utseende. Noe som 

derimot ser ut til å gå igjen ved de fleste bjørnegravene, er stein som benyttet materiale, selv om det 

gjerne har blitt brukt på ulike måter ved gravenes utforming. Ser man på gravene lengst nord i det 

behandlede området, er de ofte anlagt i naturlige sprekker, eller huler, i berg eller større steiner, eller 

mellom og innunder større og mindre steiner og steinrøyser. I de sørligere delene av det behandlede 
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området, er det også vanlig forekommende at bjørnebeinene først har blitt lagt på marken, for deretter 

å ha blitt dekket med større og mindre steiner. Her har det dessuten også blitt benyttet annet materiale 

ved enkelte bjørnenedleggelser, som f.eks. trestokker, jord og torv. Det er med dette forståelig at 

utseende på gravene kan variere. 

       5.2.2 Hvordan er bjørnegravenes plassering i forhold til det omkringliggende 

landskapet?  
Så godt som samtlige registrerte bjørnegraver har vist til en tydelig nærhet til vannkilder. Samtidig 

ligger de aller fleste bjørnegraver i berg- eller fjellterreng, selv om det finnes flere eksempler på at det 

nødvendigvis ikke alltid er slik. I tillegg har vi sett at bjørnegraver ofte opptrer ved eldre samiske 

boplasser, og også nær eldre gravsteder og offerplasser. Flere av bjørnegravene viser samtidig til en 

plassering på steder hvor man har god utsikt over et stort område, eller mot spesielle steder, som 

kanskje var viktige for menneskene som anla dem.  

       5.2.3 Finnes tydelige ulikheter mellom de samiske bjørnegravene ved ulike 

geografiske områder, f.eks. nordsamisk område, i forhold til ved sørsamisk 

område? 
Tidsrommet for bjørnegravenes oppkomst skiller seg tydelig mellom nordsamisk og sørsamisk 

område. De registrerte og daterte nordsamiske bjørnegravene er stort sett fra tiden 900–1300 e.Kr., 

mens dateringene av registrerte graver ved sørsamisk område viser til en oppkomst hovedsakelig i 

tiden 1700–1800 e.Kr.  

Videre er stort sett alle registrerte bjørnegraver ved nordsamisk område anlagt til kysten og 

kystområder. Dette skiller seg fra det sørsamiske området, hvor alle de registrerte bjørnegravene 

befinner seg i innlandet.  

Som tidligere nevnt opptrer også en ulikhet ved bjørnegravenes utseende når det gjelder nordlige og 

sørlige graver. Graver fra nordsamisk område forekommer ofte i huler eller naturlige sprekker i 

berget, mens de fleste graver ved sørsamisk område ser ut til å ha blitt anlagt direkte på bakken, enten 

dekket av steiner, trær, eller torv.  

       5.2.4 Kan man, ved å betrakte allerede oppdagede og registrerte samiske 

bjørnegravers utseende og plassering, også forutse hvor det kan finnes flere, og 

derigjennom gjøre nye oppdagelser av samiske bjørnegraver? 
Det er vanskelig å avgjøre nøyaktig hvor en samisk bjørnegrav befinner seg ut fra sammenligning 

mellom tidligere oppdagede graver, da deres utseende og plassering ser ut til å variere stort, og siden 

det kan virke som at mange av gravene bevisst har blitt utformet og plassert slik at de ikke skal 

oppdages så lett. Derimot kan man tenke seg til at bjørnegraver bør finnes i nærheten dersom det 

eksisterer muntlige historier fra området, som beskriver eldre tiders bjørnekult, og området i tillegg 

omfatter bergterreng, umiddelbar nærhet til vann, eldre samiske boplasser, gravsteder, offersteder, 

særegne fjellformasjoner, og/eller høyder med god utsikt over det omkringliggende området. 

       5.2.5 Hva har de to oppdagede steinrøyser, som befinner seg i mitt 

nærområde, til felles med undersøkte bjørnegraver? Finnes det en mulighet til at 

de kan ha fungert som samiske bjørnegraver? 
Det er siden lenge kjent at det har foregått samisk bjørnejakttradisjon med tilhørende 

bjørnefestritualer i mitt nærområde helt fram til 1900-tallet, noe som, i tillegg til skrevne kilder, også 

muntlige kilder kan vise til. Det er derimot ikke kjent at noen bjørnegraver i området har blitt 

oppdaget. Da tradisjonen så tydelig har inntruffet, bør de likevel finnes. De oppdagede steinrøyser 

som befinner seg i mitt nærområde ligger i Jämtland, og altså ved sørsamisk område. Steinrøysene er 

runde, og tydelig menneskeskapte. Noe har helt klart blitt steinet ned. De ligger ikke langt fra kjente 
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eldre samiske boplasser, og på en høyde, med god utsikt mot flere retninger. Man har også utsikt mot 

en forholdsvis nærliggende fjellformasjon, som utmerker seg i terrenget. Terrenget hvor de antatte 

gravene ligger kan beskrives som steinete, med en del større steinblokker. Derimot ligger de ikke i 

umiddelbar nærhet til vann, noe som ser ut til å være gjennomgående for de registrerte bjørnegraver. 

Jeg anser likevel at det finnes en mulighet til at det er rester etter bjørner som er nedsteinet i 

steinrøysene, da alt annet ser ut til å stemme inn på kriteriene for bjørnegraver. Likevel kan vi ikke 

være helt sikker før en arkeologisk undersøkelse har funnet sted.  
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6 Diskusjon og tolkning 
Det er tydelig at det omkringliggende landskapet hadde betydning for bjørnegravenes plassering, da 

restene etter bjørnene som oftest ble plassert i “fine” omgivelser, med god utsikt mot vann, fjell eller 

det øvrige området. Det har dessuten blitt påpekt at plasseringen av bjørnenedleggelsene ofte kan 

minne om steder som bjørnene selv velger ut som hi. Jeg vil derfor tro at det fantes en tanke bak 

plasseringen. Når det gjelder bjørnegravenes utseende har vi sett en større variasjon på ulike 

gravtyper. Det viktigste ved anleggelsene ser her ut til å ha vært tilgangen på material ved det aktuelle 

området, noe som også kan forklare ulikhetene ved utseende og plassering av bjørnegravene, som 

opptrer mellom det nordsamiske og sørsamiske området. Likeså grunnen til at det er oppdaget flere 

bjørnegraver ved kystområdene, enn i innlandet. Gravene ved kysten er kanskje lettere å oppdage, da 

de ligger mer synlig i forhold til de sørsamiske gravene i innlandet, som, som oftest, forekommer på 

bakken, gjerne under jord. At de sistnevnte i hovedsak har blitt oppdaget ved tilfeldigheter, kan styrke 

denne teorien. Tørre grotter, huler, sprekker i steiner osv., som er de mest vanlig forekommende 

gravtypene langs kysten i nord, kan dessuten kanskje beskytte bjørnerestene bedre, slik at disse har 

klart seg best, og derfor er lettest å oppdage. Ulike områder og grupper, kan også ha hatt forskjellige 

tradisjoner ved ritualene, selve gravleggingen inkludert.  

Samtidig opptrer de kjente nordsamiske og sørsamiske bjørnegravene hovedsakelig ved ulike 

tidsperioder, og generelt kan det virke som at man sluttet å bedrive bjørnekult ved det nordsamiske 

området, når man begynte med det ved de sørsamiske delene. Derimot viser muntlige berettelser til at 

bjørnenedleggelser har foregått under en lengre periode enn det som oppvises i det arkeologiske 

materialet, både ved sør- og nordsamisk område. En grunn til at det kan virke som at den samiske 

bjørnekulten ble avsluttet tidligere enn den kan ha gjort ved begge områdene, er at man foreløpig ikke 

har gjort funn av bjørnegraver nyere enn fra 1800-tallet verken ved nordsamisk eller sørsamisk 

område. Årsakene til dette kan være flere. Som vi har sett, skiller de yngre, stort sett sørsamiske 

bjørnegravenes utseende seg noe fra de eldre, oftest nordsamiske bjørnegravene. Det kan dermed være 

tilfellet at gravenes utforming forandret seg over tid, slik at de er vanskeligere å lokalisere, eller at de 

nyere gravene forvaret restene etter bjørnene dårligere, slik at de helt enkelt er gått tapt. Dette kan i 

tilfelle forøvrig vise til det som tidligere har blitt påpekt, nemlig at bjørnegravene i innlandet kan være 

vanskeligere å lokalisere, samt er dårligere bevart. En årsak til at nyere bjørnegraver er vanskeligere å 

oppdage, kan også være at tradisjonen med rituell bjørnejakt og bjørnenedleggelse ble forbudt etter 

hvert som samene ble forsøkt kristnet, noe man også kan lese om i eldre skrevne kilder. Vi kan tenke 

oss til at ritualet da måtte utføres i hemmelighet, og at nedleggelsene måtte gjemmes bedre, slik at det 

ikke ble oppdaget at tradisjonen fremdeles ble bedrevet. Med tiden, etter hvert som flere bjørnegraver 

blir oppdaget, tror jeg derfor at bildet av spredningen og gravenes utseende og plassering vil framstå 

helt annerledes enn den gjør nå.  
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7 Sammendrag 
Jeg har i denne oppgaven forsøkt å finne fram til fellestrekk ved de samiske bjørnegravenes utseende 

og plassering i landskapet. Vi har sett at de bjørnegraver som har blitt registrert i dagens Norge 

befinner seg innenfor et område som strekker seg fra Finnmark i nord, til Nord-Trøndelag i sør. Vi har 

også lagt merke til at, med unntak av den registrerte bjørnegraven ved sørsamisk område i Norge, 

befinner alle de aktuelle gravene i dagens Norge seg ved nordsamisk område. Dette er et område som 

befinner seg lenger nord enn der hvor konsentrasjonen ligger på svensk side.  

For Sveriges del ligger den aller nordligste registrerte bjørnegraven i Karats i Jokkmokk, i Lappland, 

mens den sørligste ligger i Aspnäset i Ångermanland (bjørnenedleggelsen i Mjösjö, også 

Ångermanland, ligger enda lenger sør, men er derimot et antatt resultat av en offerhandling, heller enn 

en bjørnegrav). Bjørnegravene på svensk side ligger altså stort sett på sørsamisk område, og, som 

nevnt ovenfor, med et par unntak, lenger sør enn alle de registrerte bjørnegraver på norsk side.  

Av de oppdagede bjørnegravene framkommer i tillegg at de nordligste også er de eldste, hovedsakelig 

fra perioden 900–1300 e.Kr., likeså at de sørligste er de yngste, stort sett fra 1700- og 1800-tallet. I 

tillegg har de nordligste bjørnegravenes beliggenhet ved kysten blitt påpekt, samtidig som det har blitt 

lagt merke til at de sørligste gravene i større grad forekommer i innlandet, men også der i nærhet til 

vann. Når det gjelder gravenes utseende har vi sett at variasjonen er stor, noe jeg mener bør komme av 

at det har foregått lokale variasjoner på nedleggelsene, samtidig som at gravenes form og type har blitt 

påvirket av tilgangen på material. Jeg anser også at gravenes utseende har forandret seg over tid, at de 

yngre gravene er vanskeligere å oppdage, noe som kan forklare hvorfor de fleste oppdagede 

bjørnegraver er av eldre sort. 

Da muntlige berettelser fra både nord- og sørsamisk område tyder på at forekomsten av bjørnegraver 

bør være større, og yngre, enn det som har vist seg i det arkeologiske materialet, er det dermed trolig 

at det eksisterer en mengde uoppdagede bjørnegraver fra begge områdene. Avslutningsvis ønsker jeg 

derfor å påpeke at jeg anser at bildet av gravenes utseende, samt kjennetegn ved deres plassering i 

naturen, kan komme til å forandre seg etter hvert som flere graver dukker opp, og lar seg undersøkes. 
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