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Størker Kristoffersen
Ragnhild Myrstad skriver om bl.a. bjørnegrava i Kjærfjorden i sin Hovedfagsavhandling i arkeologi 1996:
"Bjørnegraver i Nord-Norge: Spor etter den samiske bjørnekulturen"
Side 39:
"19. Kjærfjorden, Tjeldøy, Tjeldsund kommune.
I nærheten av en stor hule innerst i Kjærfjorden på vestsiden av Tjeldøya, ble det funnet bjørnebein i en trang tørr steinheller. Funnet består av få
bein, men finneren bemerket at fleste av bruddstykkene ble funnet parvis (Top.ark. Rapport: Krosshavn 1960).
Den osteologiske undersøkelsen viste at det var bein fra ett individ. Beinene er svært skjøre, og bærer preg av at de har vært utsatt for vær og
vind. Osteologen mener det er vanskelig å avgjøre om beinene er margspaltet eller ei. Ett av beinene har spor som etter all sannsynlighet skyldes
margspalting. Samtlige epifyser er sammenvokste. I materialet finnes det underkjever + andre fragmenter fra hoderegionen. Bein fra selve kroppen
finnes ikke. Derimot er det lårbein og overarmsbein representert. Alle småbein fra labbene mangler, med unntak av ett mellomhåndsbein.
C14 datering av beinprøven (T-12023), gav resultater AD 220-325. Dette er den eldste bjørnegraven som hittil er funnet i Skandinavia".
I samme hefte på side 74-75 skriver hun:
"Som tidligere vist har resultat av C14 datering vist høy alder på bjørnegraven i Tjeldsundet, nærmere bestemt Kjærfjorden. Resultatet viste AD
220-325 d.v.s. begynnelsen av samisk jernalder eller romersk jernalder i norrøn kronologi. Det er hittil ikke kommet fram funn eller fornminner fra
dette området som kan settes i forbindelse med den samiske befolkning. Derimot er det funnet gjenstander og hustufter etter den norrøne
bosetning på Tjeldøya fra eldre jernalder. Det finnes ingen funn fra 100-200 e.Kr., men fra 300 tallet er det gjort to lokale funn. På Myklebostad på
østsiden av Tjeldøya er det funnet en gravrøys med et skjelett samt jernsverd, bronsespenne og en beinkam. Det andre gravfunnet fra samme
tidsperiode er gjort på Offersøy i Lødingen. Videre utover eldre jernalder har man funnet spor etter bosetning på Tjeldøya. Tjeldsundet var
hovedferdselsåre for folk sør og nord i landsdelen og langs sundet i nord finnes det svært gode vilkår for jordbruk (A.R.Nilssen 1990:57,75-6).
Bjørnegraven kan være anlagt før den germanske etnisitet ble etablert i området, men det er også mulig at Tjeldøya var brukt av to folkegrupper
samtidig.
Hvordan kan man være så sikker på at dette er et samisk idiom? I følge polske antropologer er det viktigste symbolet for å skille etniske grupper en
tydelig atskillelse av rituell karakter. (Olsen/Kobylinski 1991:16). Bjørnebeinene er rester etter rituell adferd og kan være en bærende indikator for
etnisitet. Ettersom bjørnegravene kun er kjent i samisk kontekst, vil det være sannsynlig at også bjørnegraven i Kjærfjorden må sees i denne
sammenhengen. Tidligere har man hatt en tendens til å anslå at bjørnegravene er av nyere dato, men dateringen fra lokaliteten i Kjærfjorden viser
at tradisjonen med å gravlegge bjørnebein er svært gammel og at en ikke kan utelukke at denne form, for rituell atferd går langt tilbake i tid".

