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It is well known that the orientation of Viking Period inhumation graves 
in Sweden was influenced by Christian beliefs. A sample of 204 excavated 
graves from 33 cemeteries in the vicinity of Stockhjjlm is analyzed. By con-
sidering statistical indications and historical traditions and evaluating se
veral hypotheses it is argued that the celestial phenomenon behind the 
graves' orientation is lhe Easter sunrise. 

j\lso discussed are the details ofthe orientation, grave orientation in 
general, samples from other parts of northern Europé (induding Eng
land, Finland and Estonia), the orientation of early churches, the intro 
duetion of the Julian calendar and the concurrence between heathen and 
Christian annual festivals. A nuidel is proposed tor the development of gra
ve orientation traditions and festivals from the Neolithie until the Middle 
Ages in Sweden. 
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Utifrån en översiktlig sammanställning av me-
delorienteringen för olika typer av förhistoriska 
gravar i Sverige har tidigare presenterats en tolk
ning av bakomliggande principer. Solens u p p 
eller nedgång i anslutning till höstblotet (d.v.s. 
det gamla nordiska årets början) och julen tycks 
har varit direkt eller indirekt styrande (Lind
ström 1993; igg?a; igg7b). Genom det succes
siva kristnandet, då enkla skeletigravar dyker 
upp på de vikingatida gravfälten, införs nya ori
enteringsprinciper. De döda ligger vanligen i 
ryggläge i öst-västlig riktning, med fotänden 
mot öster. Detta har allmänt satts i samband 
med föreställningen att de döda vid uppstån
delsen skulle resa sig för att möta Kristus som 
återkjimmer från öster på den yttersta dagen. 

Här presenteras en mer ingående tolkning 
av orienteringen hos 204 senvikingatida skelett
gravar från 33 gravfält i Stockholms län. Jäm

förelser görs med gravar från andra tidigkrist-
na miljöer i norra Europa. Kombinationen av 
ett omfattande arkeologiskt källmaterial och 
en väl känd kulturhistorisk bakgrund gör det 
möjligt att här få en säkrare och mer detaljerad 
bild av hur gravorientering i praktiken kan ha 
gått till. Detta blir utgångspunkt för en diskus
sion kring forntida gravorientering i allmän
het, den tidiga kristendomen, övergången till 
den julianska kalendern och kampen mellan 
hedniskt och kristet om tiden. Även kyrkors 
meddorienter ing dras in i diskussionen och ut
blickar görs inom landet och andra delar av 
norra Europa. 

Studier av gravorienteringen 
Mer avancerade astronomiska tolkningar av ori
enteringen av gravar i Sverige har hittills inte 
kunnat visas ha sannolikheten för sig, vare sig 
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det gäller enskilda monument eller grupper av 
gravar. I bästa fall kan tolkningarna uppfattas 
som inspirerande, men de är ofta så metodolo
giskt svaga att de kan betraktas som felaktiga 
(Lindström 2001 och där anf. litt; Roslund el 
al. iggg; Lindström & Roslund 2000; 2001; 
2 0 0 2 ) . 

En som det tycks spridd uppfattning bland 
arkeologer är att gravar direkt har orienterats i 
riktning mot solens upp- eller nedgång vid ti
den för dödsfallet och begravningen. Detta har 
kanske tydligast framförts i en studie av Klavs 
Randsborg & Claus Nybo ( ig86) , där det häv
das gälla dels för äldre bronsäldersgravar i Dan
mark och dels för de vikingatida skelettgravar
na på Björkö. Författarna menar att principen 
btir ha varit mer eller mindre allmänt spridd. 
Gravarna kan på detta sätt årstidsdateras och 
därmed kan också dödlighetens variation under 
året klarläggas. En närmare granskning av argu
menten för tolkningen visar dock att de inte är 
hållbara. De arkeologiska årstidsdateringar som 
gjorts av ett mindre antal gravar är tveksamma 
och vid den statistiska prövningen har inte till
räcklig hänsyn tagits till olika urval. De danska 
gravarna och birkagravarna kan lika gärna ha 
orienterats i en gemensam grov östvästlig rikt
ning, och i det senare fallet har sannolikt den 
lokala topografin spelat in. Birkagravarna lig
ger i solfjädersförm kring Birkas hamn och 
själva staden (Gräslund ig8o, s. 39, Lindström 
iggo, s. 32 ff). Såvitt känt finns det inte heller 
andra belägg för att direkt orientering mot him
lafenomen vid tiden för dödsfallet eller begrav
ningen har praktiserats i Sverige under fornti
den. 

Forntida gravorienlering i södra Sverige. 
Jag har tidigare (Lindström igg3, igg7a, igg7b) 
försökt att skapa en mer översiktlig bild över 
gravorienteringstraditioner på svenskt område 
under forntiden, detta genom att sammanstäl
la orienteringsuppgifter för ett antal gravtyper 
från skilda perioder och områden, samt utvär
dera tidigare tolkningar och söka nya sådana. 
Materialet omfattar stickprov av gravar i södra 
Sverige från ca 3500 f.Kr. till 1100 e.Kr. En bä
rande tanke har varit att undvika omotiverat 
avancerade tolkningar, vilka ju är alltftir vanli

ga, och i stället arbeta från enklast möjliga ut
gångspunkt, men ta hänsyn till att vad som upp
fattas som enkelt kan vara tidsbundet. Tolk
ningen ska alltså i möjligaste mån vara kultur
historiskt rimlig. 

Huvudargumenten i mina tidigare arbeten 
i denna fråga kan sammanfattas som följer. 

1. Det finns hittills inga belägg för att en
skilda gravar har orienterats i riktning mot 
himlafenomen som inträffat vid tiden för det 
enskilda dödsfallet eller begravningen. Inte 
heller tycks den lokala horisonten ha haft bety
delse för orienteringen. Att exempelvis ett 
skymmande berg förskjuter himlakropparnas 
uppgångsriktning mot söder tycks inte ha på
verkat gravorienteringen. 

2. Gravarna tycks ha orienterats grovt i be
stämda riktningar, på så sätt att de flesta samlar 
sig kring meddriktningen och ytterst få ligger 
mer än 45 0 från denna. Fördelningen kan lik
nas vid en normalfördelning, d.v.s. många grav-
orienteringar i mitten och få ut mot sidorna. 

3. En enskild fördelning tycks oftast inte ha 
byggts upp utifrån mer än en dominerande rikt-
ningsprindp. Ojämnheter i fördelningen och av
vikelser kan betraktas som slumpmässiga. Efter
som gravorientering är en ganska avancerad 
verksamhet bör man förstås vara öppen för att 
enstaka gravar kan ha följt avvikande principer, 
eller kanske ingen alls. Deras antal tycks dock 
vara så litet att de vanligen inte låter skilja ut sig 
med säkerhet från huvuddelen av gravarna. 

Till denna typ av avvikande gravar ska na
turligtvis inte räknas de tydliga exempel där 
gravarna låter sig indelas i ungefär jämnstora 
grupper som ligger exempelvis vinkelrätt mot 
varandra eller liknande. Ett gott exempel på det
ta utgör skelettgravarna vid Valsto, där en nord
sydlig, en ostnordost-västsydvästlig och möjligen 
en öst-västlig grupp låter sig urskiljas (Anders
son igg7, s. 20). Separata orienteringstraditio
ner kan också påvisas om grupperna kan sär
skiljas utifrån en i förhållande till orientering
en oberoende variabel som form eller dater
ing. 

4. Av punkterna ovan följer att det är grav
typernas medelriktningar som är de betydelsebä
rande i sammanhanget Fastän orienteringen 
utgör en cirkulärskala brukar fördelningarna 
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vara så avgränsade att en medelvärdesberäk
ning är oproblematisk (jfr Hammar 2000,s. 7). 

5. Gravtypernas medelriktningar överens
stämmer ofta inte med våra nutitla kardinalrikt
ningar O, S, V, och N. Meddriktningarnas av
vikelser är så stora att de tveklöst visar att ori
enteringstraditioner har existerat under forn
tiden som uppenbarligen inte kan knytas till vå
ra moderna kardinalriktningar. 

(3. Medelriktningarna kan delas upp i åt
minstone två grupper. Den största gruppen, B-
systemet, som finns representerad från stenål
der in i medeltid, täcker in stora delar av södra 
Sverige. Medelriktningarna är förskjutna ca 10— 
200 medsols i förhållande till kardinalriktning-
arna. De sammanfaller alltså grovt med läng
daxlarna OSO-VNV och vinkelrätt NNO-SSV. 

I Mälardalen finns också G-gruppen, med 
förskjutningar på ca 50—6o° grader medsols, 
vilket motsvarar längdaxlar i N O / O N O - S V / 
VSV och vinkelrätt SO/SSO-NV/NNV. 

7. Den stora spridningen hos framförallt B-
systemet, både i tid, rum och socialt, tyder på 
att en mycket grundläggande orienterings-
princip har varit rådande. Vi har att göra med 
principer som tycks ha existerat över i stort sett 
hela södra Sverige under tusentals år och på så 
gott som varenda gård. Det är alltså osannolikt 
att mer avancerade astronomiska observatio
ner ligger bakom orienteringen, men sanno
likt att principerna knyter an till fundamentala 
förhållanden som kan förklara traditionens 
räckvidd i tid och rum. 

8. Den bakomliggande astronomiska prin
cipen för B-systemet kan sannolikt inte faststäl
las med full säkerhet, men det finns en som 
framstår som mer sannolik än andra. Över sto
ra delar av Norden delades året senast vid slu
tet av forntiden in i ett vinterhalvår och ett som
marhalvår, vars begynnelser var knutna till 
månfaserna och vanligen låg några veckor ef
ter dagjämningarna, d.v.s. i oktober och april. 
Vinterhalvårets början räknades som årets bör
jan. Andra detaljer i tideräkningen tycks ha va
rit mer lokalt utformade. En liknande förskjut
ning av årets början efter höstdagjamningen, 
liksom av andra högtider, är också belagd som 
central i den tidiga nordvästeuropeiska tide
räkningen. Det finns all anledning att tro att 

denna indelning kan ha mycket hög ålder. Den 
kritik som har riktats mot rekonstruktionerna 
av s. k. keltisk tideräkning vänder sig i försto 
hand mot antaganden om enhetlighet och 
mycket precisa kalenderregler som har förts 
långt tillbaka i tiden (Ruggles iggg, s. 141 i) . 

I Norden firades stora högtider vid halvårs-
begynnelserna. Året inleddes med höstblotet, 
då soluppgången skedde i OSO. Detta framstår 
som den troligaste utgångspunkten för B-syste-
mets orientering. I tidigare sammanhang (Lind
ström igg3, igg?a) har jag antagit att Gsyste-
met skulle varajämbördigt med B-systemet, men 
det framstår nu som mer troligt att en mer direkt 
anknytning till vintersolståndets soluppgång 
och solnedgång har varit gällande, och inte ett 
abstraherat väderstreckssystem, som i fallet med 
B-systemet (Lindström 2000). I sammanhanget 
är det intressant att julen utifrån skriftliga käl
lor kan knytas till vintersolståndet. Sannolikt 
har den legat förskjuten några veckor efter vin-
tersolståndet såsom höstblotet efter höstdag-
jämningen, i båda fallen beroende på kopp
lingen till månens faser (Nordberg manus). 
Den bäst kända och uppmätta gravgmppen 
som kan knytas till C-systemet är uppländska 
skeppssättningar från yngre järnåldern. Deras 
ineddorienteriiig överensstämmer med den 
punkt på horisonten där solen går ner enstaka 
veckor efter (eller före) vintersolståndet. Vid 
sidan av det dominerande B-systemet som allt
så kan knytas till soluppgången vid årets början 
och höstblotet tycks alltså C-systemet kunna kny
tas till solnedgången vid jul. Gamla centrala 
högtider har alltså indirekt legat bakom grav-
orienteringstraditionerna. 

9. Det finns flera belägg från historisk tid -
Finland (Valk iggs , s. 138), Island (Ellegård 
1960, s. 243 f), Mellanamerika & Nordamerika 
(Aveni 1996, 8. 2go, 297) och Afrika (Warner 
iggö, s. 30g) - på att avvikelser i uppfattning
en kunde förekomma från nutidens fyra vä
derstreck, som till stor del är en abstrakt konst
ruktion (jfr Ruggles iggg.s . 148). Nutidens ös
ter kräver exempelvis noggranna och ganska 
omfattande observationer för att fastställas, vil
ket alls inte är enklare än att fastställa exem
pelvis riktningen till soluppgången på årets 
första dag. Det är därför sannolikt att det så 
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konsekvent utnyttjade »3-systemet, som på det 
välundersökta Gotland kan följas i gravar, bo
ningshus och kyrkor från neolitikum in i tidig 
medeltid, återspeglar ett forntida väderstrecks
system. Det som vi uppfattar som NNO betrak
tades under forntiden som N, vårt OSO var då 
O etc. Ett antagande om en lätt förskjuten vä-
derstrecksuppfattning förklarar enkelt ett an
tal annars svårförståeliga förhållanden (Lind
ström igg7, s. 121). 

Längdaxeln NNO-SSV är svår atl ge en di
rekt astronomisk förklaring som inte är så kom
plicerad att den bryter mot det som sägs under 
punkt 7 ovan. Däremot kan axeln, vinkelrät 
som den är mot VNV-OSO, naturligt förklaras 
som en nord-sydlig axel längs vilken man har 
tirienterat gravar och andra konstruktioner. 
Övergången från gånggrifter med gången i 
OSO till stridsyxekulturens gravar med den dö
des ansikte i samma riktning men längdaxeln i 
NNO-SSV och därefter till hällkistorna med 
längdaxeln i NNO-SSV och öppningen mot 
SSV blir också begriplig. Det behöver inte röra 
sig om annat än att tyngdpunkten för föreställ
ningarna kring tillvaron hinsides kan ha för
skjutits från ett väderstreck till ett näraliggande 
inom samma grundsystem, istället för att man 
har kastat sig mellan helt disparata astronomis
ka fenomenen som riktmärke. 

Det är också viktigt att försöka sätta sig in i 
hur förntidsmänniskan uppfattade riktningar. 
Uppvuxen i ett landskap med tydliga topogra
fiska formationer och riktmärken och med en 
mer uppenbar vardaglig tillgång till och ett 
större beroende av himlafenomenen än nu-
liilsmänniskan har hon tidigt i livet införlivat 
en väderstrecksuppfättning som knuten lika 
mycket till landskapet som himlavalvet. Den 
har säkerligen varit närmast intuitiv och en 
självklar del av lokalsinnet När exempelvis 
gånggrifter orienterades i riktning mot OSO, 
med avvikelser på upp till 45 grader, var det 
alltså helt enkelt frågan om att grovt lägga 
gången mot dåtidens öster. Noggrannheten 
var måttlig, det var tillräckligt att undvika de in
tilliggande väderstrecken, vars gränser befann 
sig 45 grader bort från östers mittriklning. Det 
(inns också historiska exempel på att ett väder
streck sågs som ett brett intervall och inte nå

gon precis riktning (Ruggles iggg, s. 148). Att 
dåtidens tister samtidigt var riktningen till sol
uppgången på årets första dag och en av årets 
stora högtidsdagar har antagligen varit av bety
delse för symboliken och ritualerna i anslut
ning till graven. (För en mer populärt hållen 
diskussion kring forntida tideräkning och möj
lig symbolik kring högtiderna se Lindström 
2000. ) 

Genomgången ovan av äldre orienterings
traditioner ulgtir här en bakgrund för analysen 
av de senvikingatida skelettgravarna Samman
fattningsvis kan sägas att i Mälardalen finns be
lägg både för B- och C-systemen, att väder-
strecksuppfättningen sannolikt avvek från den 
nuvarande, att den gamla nordiska tideräk
ningen med halvarsindelningen sannolikt var i 
bruk och att gravarna åtminstone indirekt 
(d.v.s. via väderstrecksuppfättningen och kan
ske vinkelrätt) har orienterats i riktning mot so
lens uppgångsriktning vid årets viktigaste hög
tider under året, höstblotet vid årets början 
och julen i anslutning till vintersolståndet. 
Dessa är knutna till tideräkningen och också 
uppmärksammade i kulten som religiösa hög
tider. En mindre känd högtid är vårblotet, som 
var inledningen till sommarhalvåret. Det har 
biltills inte gått att övertygande knyta någon 
orienteringstradition till denna högtid. 

Senvikingatida skelettgravar: källmaterial och 
mätnoggrannhet 
Det huvudsakliga underlaget ftir studiet av de 
senvikingatida skelettgravarnas orientering i 
östra Mälardalen har hämtats från utgräv-
ningsrapporter. Bland tillgängliga orienterings-
uppgifter linns både slumpmässiga och syste
matiska fel, såsom mätfel, aviinitlningsfel och 
magnetisk missvisning. Eftersom det i de flesta 
fall inte går att med säkerhet veta om korriger
ingar har gjorts, och i så fall vilka, är det i prak
tiken omöjligt att komina ifrån felen. Det finns 
alltså ingen anledning att räkna ined en större 
precision än på någon eller några enstaka gra
der när, inte ens i fråga om medelvärdet för en 
större grupp gravars riktningar. Naturligtvis 
bör uppmätning och analys ske med noggrann
het, men hänsyn till felmarginalen måste tas 
vid tolkningen. 
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Fig. 1. Medianerna för de 
; ; studerade lokalernas 

gravorienteringar. Notera 
den tydliga ansamlingen i 
ONO samt den lägre top
pen längre mot S. Data 
från Lindström 2001. 
—The medians jif grave 
orientations at the 33 stu
died sites with early Chris
tian graves. Note the greal 
duster towards ENE and 
the smaller one further to
wards S. 

Skeletlgravama i Stockholms län 
Det centrala källmaterialet för denna studie är 
senvikingatida skelettgravar i Stockholms län. 
Sammanställningen omfattar 204 gravar från 
33 lokaler, alla belägna i länet. Gravarna har 
hämtats från helt eller delvis utgrävda gravfält. 
Som mest finns 48 gravar från ett gravfält, men 
i tretton fall är de endast enstaka. Principerna 
för urval, datering och medelriktningsberäk-
ning beskrivs närmare i Lindström 2001, som 
också innehåller en katalog med referenser. 
Syftet har varit att samla in ett stickprov till
räckligt stort för en analys. Ingenting talar för 
att urvalsprinciperna har haft betydelse för me-
dehiktningen. Vid beräkningen av medelrikt
ningen har först medelvärdena för enskilda 
lokaler beräknats, och därefter medelvärdet 
för lokalernas medelvärden. På så sätt har even
tuellt inflytande från gravrika lokalers topogra
fiska egenheter minskats. För att minska infly
tandet från eventuella inslag av flera oriente-
ringsprinciper än en och extrema riktningar 
har medelvärdet median använts. (Andra tillvä
gagångssätt och medelvärden ger snarlika re
sultat.) 

Medianen för gravfältens medianer är 72°. 
Även grafiskt framgår det att huvuddelen av 
gravarna samlar sig vid några och sjuttio grader 
(fig.l). Fördelningen har dock en tydlig pj»si tiv 

snedfördelning. Även om en stor del av hela 
fördelningen skulle kunna förklaras som inrik
tad pä ONO men med en slumpmässig sprid-
ning däromkring, antyder snedfördelningen 
an andra riktningsprinciper kan ha orsakat de 
extrema värdena mot söder nära OSO. 

Medianens avvikelse från den allmänt an
tagna iist-västliga riktningen är uppenbar, och 
uppgår till ca 18 grader. En avvikelse har upp
märksammats tidigare (Lindström igg3,s. 102; 
igg7,s. 116ff; Nordberg igg8;Hammarsooo) . 
Ett antagande att ineddriktningen skulle gå att 
sammanföra ined andra gravtypers medelrikt
ningar visar sig dock inte stämma när det före
liggande stickprovet studeras. Medeloriente
ringen utgör ett tydligt brott mol titligare grav-
orieiiteringstraditioner i Mälardalen, så långt 
de är kända. Det vanliga gravskicket med cirkel-
formade brandgravar inbjuder visserligen inte 
till riktningsuppmätningar, även om brandlag
rens längdriktning och placering är värda ett 
närmare studium (Lindström iggo, s. 21; Petré 
manus, cit. i Nordberg igg8) . De så kallade 
sydportorna, rektangulära utbyggnader i kan
ten på gravarna, samlar sig kring en medelrikt
ning mot SSV (Johansson 1 gg3; Lindström 1997, 
s. 117). Dessa kan dateras till sen järnålder, lik
som skeppssätl 1 lingar och skeppsformiga sten
sättningar, vilka samlar sig kring en längdaxel 
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orienterad 52—2320 (Fröberg 1971; Karlsson & 
Ähman 1981; Lindström igg7,s . 117). 

En mindre andel av skelettgravarna har 
också följt andra traditioner, vilket dels antyds 
av den totala fördelningens positiva snedför
delning med fler gravar söder om medelrikt
ningen än norr om den, dels framgår av det 
mycket speciella Valsta-gravfältet På Valsto-grav-
fältet, som inte ingår i sammanställningen 
ovan, dominerar visserligen ONO vilket be
kräftar huvudresultotet, men ytterligare minst 
en orienteringstradition i N-S finns där (An
dersson igg?) . 

Skekttgrnvamas orienteringsprincip 
I förstone kan de senvikingatida skelettgravar
nas riktningar kring ONO ges en mängd olika 
förklaringar, men flera faller ifrån vid en när
mare granskning. Avvikelsen från en rakt östlig 
riktning kan med tanke på det stora antalet gra
var och gravfält i undersökningen inte skyllas 
på slumpen. Genom att avvikelsen återfinns på 
lokaler med skiftande topografi och dessutom 
i vitt skilda områden kan det också uteslutas att 
topografin vore orsaken till avvikelsen, även 
om den givetvis lokalt kan ha betydelse. Det 
finns inte heller något i formen på oriente
ringsfördelningen som tyder på att mer än en 
orienteringsprincip har dominerat, även om 
en mindre del av gravarna tycks ha orienterats 
efter »sydligare» principer. Att gravarna på de 
enskilda lokalerna fördelar sig på liknande sätt 
som den totala fördelningen talar också för att 
den i stort inte är resultatet av flera oriente
ringsprinciper. 

Tanken att riktningsfördelningen återspeg
lar mortalitetsvariationen under året genom 
att de döda har orienterats i riktning mot so
lens upp- eller nedgångsriktning i samband 
med dödsfallet eller en snart påföljande be
gravning har framförts i flera sammanhang och 
förtjänar en utförligare diskussion. Tolkningen 
har som nämnt framförts också när det gäller de 
vikingatida skelettgravarna på Birka, men kan 
avfärdas. Heiki Valk (1995, s. 137 Ij har för est
niska gravar med liknande medelorientering 
konstaterat att den direkta kopplingen till so
lens horisontpassage skulle leda till en orimlig 
inortalitetsfiirdelning jämfört med vad som är 

känt från historisk tid och skriftligt material. 
Detta argument är också användbart i Stock
holms län, dels i dess helhet, men i synnerhet 
på enskilda lokaler. Eftersom exempelvis samt
liga gravar på Arningegi-avfältet (Täby Raä 153; 
Olausson igg3) ligger mellan NO och O, mås
te det förutsättas att de ca 20 begravda alla har 
avlidit mellan vår- och höstdagjämning, aldrig 
under vinterhalvåret, om de har orienterats 
mot soluppgången, och det omvända, aldrig 
under sommarhalvåret, om de har orienterats 
mot solnedgången. På gravfältet linns också ex
empel på dubbelbegravningar, d.v.s. par av kis
tor under en gemensam stenpackning. De dö
da har här sannolikt begravts samtidigt, men 
kan ändå uppvisa stora skillnader i orientering, 
som om de skulle ha dött vid olika tider på året. 

Har de senvikingatida skelettgravarna ori
enterats enligt någon äldre tradition? I min 
översikt över forntida gravars medeloriente
ring (Lindström igg?) antog jag preliminärt 
att de senvikingatida skelettgravarna kunde kny
tas till Osystemet, men det större underlag som 
presenteras här visar tydligt att skelettgravarna 
inte kan knytas till äldre traditioner. Deras ori
entering utgör alltså ett brott mot äldre ori-
enteringstraditioner. 

Den enda rimliga tolkningen som återstår 
tycks vara att det är skelettgravarnas medelori
entering som är betydelsebärande, och att (di
rekt eller indirekt) något allmänt känt himla
fenomen utgör den astronomiska bakgrunden. 
Det finns goda möjligheter att identifiera den
na astronomiska bakgrund, liksom den kultur
historiska, genom en kombination av arkeolo
giska och skriftliga källor. 

De senvikingatida skelettgravarnas oriente
ring har satts i samband med en i sammanhanget 
intressant föreställning. Orienteringen har hit
tills uppfattats som grovt väst-östlig enligt kris
ten sed med fotändan mot öster. Detta har tol
kats så, att de döda skulle resa sig mot öster på 
den yttersta dagen vid uppståndelsen, då Kris
tus dyker upp i detta väderstreck (Gräslund 
1 g8o, s. 46. Atl en östlig orientering kan ha fö
rekommit på kontinenten i förkristna samman
hang saknar betydelse här). Den ösdiga an
knytningen antyder att återkomsten kan ha 
knutits till soluppgången, särskilt som Kristus 
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tidigt har jämförts med solen, bland annat som 
återuppståndelsens sol, vilket har influerat ori
enteringen av kyrkobyggnader i Europa (Mer
ke! i göo, s. 16g i ) . Det återstår att försöka se 
om soluppgången i ONO kan knytas till en sär
skild tid på året och någon lämplig högtid. 

Sökandet blir inte långvarigt. Den utan jäm
förelse största högtiden under det kristna året 
är påsken. Till påsken knyts bland annat dopet 
och nattvarden samt »Kristi lidande och död. 
Viktigast är dock Jesu uppståndelse på den 
tredje dagen, d.v.s. påskstindagen, som firades 
över hela kristenheten. I anknytning till denna 
uppståndelse uppmärksammades förstås också 
den allmänna uppståndelsen på den yttersta 
dagen. I vissa svenska bygder vakade man i äld
re tid under natten till påskdagen och avsluta
de med att i soluppgången se »solen dansa» i 
glädje över Kristi uppståndelse (Swahn i gg4, s. 
?6g). 

En rimlig förmodan är att soluppgångsrikt
ningen vid påsken kan ha varit den som de kris
tet influerade gravarna orienterades i. Dels är 
påsken den främsta högtiden i kristenheten, 
dels har den ett tydligt och direkt samband 
med gravorienteringens allmänt förmodade 
syfte, att underlätta uppståndelsen. Slutligen 
finns en kulturhistorisk antydan om påsksol
uppgångens betydelse i samband med upp
ståndelsen. Tolkningen är logiskt enkel och 
sammanhållen. Hur stämmer då gravarnas ori
entering med påsksoluppgångens riktning? 

Grunden för den kristna kyrkans tideräk
ning var den julianska kalendern, men i för
hållande till denna var påsken en rörlig htigtid 
knuten till månen. Påskregeln säger att påsk
söndagen är den söndag som följer närmast ef
ter den dag då fullmånen lyser första gången 
efter vårdagjämningen. Med fullmåne avses en 
matematiskt beräknad fullmåne, som inte all
tid inträffar samma datum som den astrono
miska fullmånen. Den kyrkliga vårdagjämning
en sattes till den 21 mars i julianska kalendern, 
men genom kalenderns förskjutning i förhål
lande till solåret överensstämde detta datum 
inte med den astronomiskt korrekta vårdag
jämningen. Enligt regeln kan alltså påsksönda
gen infalla någon av dagarna från 22 mars lill 
25 april (Owen Jansson 1963, s. 21; 1968, s. 

622; Loden igg4, s. 36g). Med korrektion för 
den julianska kalenderns förskjutning och re-
fraktionen kan påsksoluppgångens riktning på 
Stockholms latitud med fri horisont under 
iooo-talet beräknas ha varierat mellan azimut 
5g0 och 83°, och med uppgångsriktningen för 
dagen mitt emellan tidigaste och senaste påsk 
azimut 71 °. (Beräkningen har utförts med astro-
nomiprogrammet Mystär, vilket finns tillgäng
ligt på Internet.) 

De senvikingatida .skelettgravarnas medel
orientering kring azimut 720 och med en gans
ka tät ansamling däromkring stämmer alltså 
mycket väl överens med påsksoluppgångens 
medelriktning och riktningsintervall (se fig. 
i ) , även med hänsyn tagen till tidigare nämn
da felkällor. Med hänsyn till osäkerheten på 
några grader kan medelriktningarna betraktas 
som helt överensstämmande. 18 av 33 median-
riktningar för lokalerna ligger inom påsksols-
iiiit-rvallet, d.v.s. 55%. 

Åtskilliga andra himlafenomen är möjliga 
kandidater, såsom soluppgången vid vårblotet, 
solnedgången vid höstblotet, eller månens el
ler ljusstarka stjärnors upp- och nedgångsrikt-
ningar. Samtliga alternativ har dock betydligt 
sämre kulthurhistori.sk koppling och (med un
dantag ftir stjärnan Rigels nedgångsriktning) 
sämre anpassning i riktningsfördelningen. Att 
huvuddelen av de senvikingatida skelettgravar
na i Stockholms län har orienterats i påsksön-
dagssoluppgångens riktning framstår som san
nolikast. 

Orienteringen i praktiken 
Av allt att dtiina har inte skelettgravarna på de 
enskilda gårdsgravfälten orienterats med stör
re krav på exakthet. Tvärtom är ju spridningen 
på gravarna stor redan när det gäller medel
riktningarna och ännu större när de enskilda 
gravarnas fördelning studeras. Trots det är den 
totala medelriktningen mycket exakt. Variatio
nen i påsksolens uppgångsriktning kan enbart 
förklara en liten del av spridningen. Det finns 
inte heller skäl att tro att topografin har haft 
nämnvärd inverkan. Den riktning som har varit 
den avsedda har varit mytoinspunnen, vilket 
sannolikt innebär att riklningsmälet har legat 
vid världens gräns och inte närmaste skogsbryn. 

Fornvännen t o o (2005) 

http://kulthurhistori.sk


20 Jonalhan Lindström 

Det återstår dock att göra en utvärdering av 
horisontens eventuella betydelse för oriente
ringen av skelettgravarna. Hittills har bara de i 
form, tid och rum avlägsna gånggrifterna i 
Västergötland studerats mer ingående (Blom
qvist ig8g, s. 65), och det har visat sig att hori
sontens utseende inte tycks ha spelat någon 
roll. Inte ens skymmande berg har påverkat ori
enteringen, trots att uppgångsriktningeii för 
en himlakropp från en sådan observations
punkt föi skjuts kraftigt söderut. 

Ingenting tyder heller på att man har efter
strävat att vara observationstekniskt exakt. Det 
är inte sannolikt att man i samband med varje 
gravläggning har inväntat närmast följande 
påsksoluppgång, mätt upp dess riktning exakt 
och därefter, om - som oftast sannolikt har va
rit fallet - skymmande träd och höjder funnits, 
räknat ut vilken riktning solen hade vid noll-
horisontpassagen. Lämpligare är att följa intui
tionen. 

I praktiken kan orienteringen av gravarna 
ha tillgått på enklast möjliga sätt, vilket ger den 
naturligaste förklaringen till att gravarna upp
visar den fördelning de gör på de enskilda grav
fälten och totalt Det går att giira sig en före
ställning om vilken bakgrund orienteringen 
har haft i det forntida samhället inifrån vad 
som är känt från del historiska bondesamhället 
(Nilsson ig34) och genom enklare spekula
tion. Hos invånarna på varje gård har funnits 
en mental bild av landskapet och en uppfatt
ning knuten dels till himlafenomenen, dels till 
det omgivande landskapet Det är ju inte så att 
vi fiir att orientera oss ständigt måste göra ast
ronomiska observationer när vi är i hemtrak
ten. Istället bär vi på ett lokalsinne, en uppfatt
ning om riktningar knutna till landskapsfor-
niationer, som på ett naturligt sätt är sam
manknutet med himlafenomenen, bland an
nat solens varierande uppgångsriktning under 
året. 

Ber vi någon att peka ut öster, norr, solupp
gången pä årets första dag eller vid påsk får vi 
vanligen ett ungefärligt svar, som kan vara upp 
till flera tiotals grader fel. Ber vi däremot ett tio
tal eller fler personer att peka ut riktningarna 
och beräknar medelvärdena får vi sannolikt ett 
noggrant svar. Ungefärliga uppgifter är tillräck

liga i de flesta vardagliga sammanhang, som att 
ange färdriktningen till en granne eller skilja 
olika ägor åt. Parallellt och vid behov har ock
så förmågan att avgöra exaktare riktningar fun-
nits. framförallt i samband med lideräkning. 
När solen gick upp bakom en viss kulle, torrfu
ra eller gård var en viss tidpunkt på året inne. I 
religiösa sammanhang kan vi räkna med att det 
var viktigt att fira högtider på rätt dag, men det 
finns ingenting som talar för att orienteringen 
av gravar skedde med större precision. När det 
med i genomsnitt några års indian min blev ak
tuellt att gräva en ny grav på gravfaltet lades 
den utifrån ryggmärgskänslan och under sneg
lande på intilliggande gravars orientering i en 
acceptabel riktning som ibland råkade vara 
mitt i prick men som mestodels avvek åtskilliga 
grader från den astronomiskt exakta. 

Avvikande orienteringar 
Av fig. 1 framgår tydligt att fördelningen är po
sitivt sned, d.v.s. att den inte är symmetrisk utan 
utdragen mot söder. Att medelriktningen nära 
ONO har avsetts för huvuddelen av fördelning
ens orienteringar har redan fastslagits, men 
den lilla gruppen av orienteringar i den sydliga 
svansen har knappast uppkommit helt genom 
slumpens inverkan utan kräver en separat för
klaring. De riktningar som nedan betecknas 
den sydliga gruppen har en azimut av minst 
900 , d.v.s. är belägna rakt i öster eller söder 
därom. 

En möjlighet är att den sydliga gruppj-n har 
orienterats mot påsksolens uppgångsriktning 
men att man mot den förmodade regeln för 
huvudgruppen har tagit hänsyn lill den lokala 
horisontens utseende. Exempelvis skulle en 
höjd med en altitud på 15° förskjuta riktning
en från azimut 720 till gg°. En uppmätning av 
horisontens utseende vid varje lokal antingen 
på plats eller mindre exakt på topografiska kar
tan skulle förmodligen kunna avslöja dess be-
tydelse. Det harjag intim ramen för denna upp
sats bara kunnat göra i ett fall, Raä 13 i Ham
marby socken, Upplands-Väsby (Lindström 
1998). De två gravarnas medelriktning 108,5° 
förutsätter en horisonthöjd på ca 20°, medan 
den i verkligheten endast är någon grad. I detta 
fall tvingas vi alltså spekulera tim skymmande 
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skog eller byggnader för att kunna vidhålla hy
potesen. Det finns ytterligare argument emot 
den lokala horisonthöjdens betydelse, som dis
kuteras nedan. 

Oberoende av horisontens betydelse finns 
en intressant tendens av krontihigisk art. Hu
vuddelen av skelettgravarna bildar en kronolo
giskt anonym grupp som grovt kan dateras till 
goo-tal och kanske främst 1000-tal, möjligen 
också tidigt 1100-tal. I tre fall finns skelettgra
var som utifrån gravgåvor och stratigrafi har gi
vits ddiga dateringar av rapportförfattarna. 
Botkyrka Raä 10, A5g med huvudet i riktningen 
57° kan utifrån två dubbelskaliga ovala spänn
bucklor dateras till goo-talet (Jaanusson ig75) . 
Bjitkyrka Raä 83, A7 innehöll ett likarmat spän
ne och en oval spännbuckla och har daterats 
till 800—goJKal (Weiler ig75) . Huvudrikt
ningen är 124°. Össeby-Garn Raä 69B, A2 med 
fotänden i riktningen 118° överlagrades av en 
goo-talsgrav (Summanen ig82) . Två av tre gra
var ligger alltså tydligt i den sydliga gruppen, 
trots att den är relativt liten. 

I kronologiska analyser (Nordberg igg8, 
Hammar 2000) av ett antal uppländska lokaler 
med vikingatida skelettgravar har äldre och 
yngre gravar kunnat urskiljas, där orientering
en ingår som ett av de typologiska elementen. 
En tendens finns att de äldre gravarna har en 
något mer nordostlig och de yngre en mer öst
lig orientering, en utveckling som Nordberg 
föreslagit utgör en anpassning till dagens vä-
derstrecksiippfattning. 

Eftersom riktningsawikelserna både för de 
äldsta och yngsta gravarna kan visa sig vara mer 
än slumpmässiga avvikelser i ett litet stickprov-
finns anledning att framföra en preliminär tolk
ning. De äldsta gravarna ligger nära OSO, den 
riktning som har föreslagits ha uppfattats som 
öster och som motsvarar solens uppgång i bör
jan av året. Det är tänkbart att man i ett tidigt 
skede har knutit orienteringen till öster och 
först senare till påsksolens uppgångsriktning. 
De senare gravarnas orientering skulle i sin tur 
kunna återspegla ett frångående av påsksols-
pr indpen och en anpassning till de väder
streck som nu är i bruk. 

De tidiga kyrkornas orientering 
En intressant jämförelse kan göras mellan ske
lettgravarna på gravfalten, av vilka de yngsta san
nolikt kan dateras ett gott stycke in i 11 oo-talet, 
och de tidigaste kyrkorna. En sammanställning av-
kyrkor byggda före 1200 visar att dessa i södra 
Sverige ofta ligger inom några grader från azimut 
90°, d.v.s. rakt i öster, men att de avvikelser som 
förekommer dubbelt så ofta är njirdliga som syd
liga (Nilsson 1982, s. 59 ff). Av diagrammen i 
Nilssons artikel framgår att ytterst få ligger norr 
om azimut ca 70° eller söder om ca 110°. Här 
finns en tydlig anknytning till skelettgravsorien-
teringen, men medan de senvikingatida skelett
gravarna har en stork anknytning till ONO och 
möjligen så småningom till öster, har kyrkorna 
fortfarande anknytning till ONO men betydligt 
starkare till öster. Förslaget ovan att skelettgravar
na kan ha gått frän en orientering mot påsksolen 
mot vårt nutida öster får här en naturlig kronolj)-
gisk fortsättning. 

Geografisk utblick 
»Lämnar vi Stockholms län är det möjligt att göra 
nedslag punktvis i övriga Sverige och främmande 
länder. 

Enstaka exempel från Södermanlands län 
överensstämmer helt med koncentrationen kring 
ONO (Rudbeck 1980; Norberg igg8, s. 16). 
»Längre söderut har Ulf Bodin (igg4, s. 43) kata
logiserat 3g vikingatida skelettgravar på 15 lokaler 
i Finnveden, Småland. Orienteringsuppgiftema 
är avrundade till väderstreck, men tendensen är 
tydlig. Medelriktningen är motsols förskjuten från 
öster i riktning mot ONO. Från Småland saknas i 
övrigt större sammanställningar av gravorienler-
ingsuppgifter. Astronomen Curt Rtislund har 
uppmätt riktningen på tolv skeppssättningar för
delade på tio lokaler (Roslund, opub.). Antalet är 
för litet för någon exaktare medervärdesberäk-
ning, men de småländska skeppssättningarna 
samlar sig kring en N-S-axel så tydligt att de up
penbarligen har en annan meddorientering än 
de senare vikingatida skelettgravarna. Småland in
går också i det område där kyrkorna har en me
delriktning norr om öster (Nilsson ig82, s. 59). 
Området har alltså så långt man kan bedöma sto
ra likheter med Stockhjilms län vad gäller orien-
teringstraditionen. 
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Gotland avviker dock tydligt från fastlands
traditionen, här som i så mycket annat. Öns vi
kingatida skelettgravar på gravfälten har up
penbarligen inte orienterats i östvästlig rikt
ning, utan samlar sig kring längdaxeln N N O -
SSV, i likhet med äldre perioders gravar (Carls
son ig88,s . 90; Lindström igg7a, s. 117). Om
kastningen från nordlig till sydlig huvudrikt
ning i btirjan av vikingatiden kan möjligen ses 
som en motsvarighet till orienteringsföränd
ringarna på fastlandet, men man har fortsatt 
att hålla fast vid den gamla väderstrecksupp
fattningens nordsydliga axel. Av störsto intres
se är att Gotlands kyrkor också har en annan 
orientering än fastlandets kyrkor. Istället för att 
ha en medelriktning förskjuten norr om öster 
är Gotlands medeltidskyrkor förskjutna mot sö
der. Förskjutningen hos kyrkorna äldre än 
1 200-talet är försumbar, men tydlig när samdiga 
medeltida kyrkor sammanställs (Nilsson ig82, 
s. 61). I likhet med skelettgravarna tycks också 
kyrkorna anknyta till den äldre väderstrecks-
uppfattningen, i detta fall OSO som uppfatta
des som öster, om än det moderna öster klart 
dominerar. 

Elva tidigmedeltida kyrkor i Jämtland för
delar sig från azimut 107° till 135°, median 117° 
(Smedberg i Nilsson ig82, s. 58), vilket tydligt 
avviker från medelriktningen i södra Sverige. 
Möjligen anknyter den till OSO och samma 
orienteringstradition som på Gotland. Ingen 
sammanställning av jämtländska vikingatida 
skelettgravar har gjorts. 

I Norge drar orienteringen av flertalet kyr
kor med kringliggande gravar åt VSV-ONO, 
med omorientering till en renare öst-västlig rikt
ning först under 11 oo-talets senare del (Nord
berg igg8, som refererar till Vibe-Miiller 
1 gg 1). Detta kan tolkas som en tivergång från 
påsksolsuppgången till den nutida uppfatt
ningen av öster, d.v.s. en liknande utveckling 
som i södra Sverige. 

Skelettgravarna på sydvästra Finlands grav
fält från korstågstiden (ca 1025—1175) uppvi
sar också en intressant riktningsfördelning. 
Till en början ligger de i nord-sydlig riktning, 
men redan tidigt placeras de i öst-västlig rikt
ning, ibland med en dragning åt nordost-syd
väst Fotänden är östlig (Edgren igg3, s. 251). 

Samma förskjutning av medelriktningen norr 
om öster finns alltså här liksom i Sverige, och 
orienteringen utgör också ett brott mot tidiga
re orienteringstraditioner. 

Det estniska gravskicket i södra Estland från 
det trettonde till det sjuttonde seklet avvek från 
det traditionella kristna gravskicket trots att be
folkningen formellt var kristen. En orsak var att 
kristendomen infördes av kolonisatörer med 
främmande språk som kom att bilda en för
tryckande tiverklass. Till de avvikande inslagen 
i gravskicket hör bygravfält och gravgåvor (Valk 
igg5) . En sammanställning av 1 245 gravar vi
sar att skelettgravarna är orienterade så, att 
fotändan vanligen är belägen i N O / O (Valk 
igg5, s. 137). Överensstämmelsen är här god 
med de tidigare förhållandena i Finland och 
Sverige. Den yngre järnålderns och äldsta me
deltidens gravar i Estland, som föregår de kris
tet influerade gravarna, är orienterade i vad 
som grovt har angivits som nord-sydlig riktning 
med de dödas huvuden mot norr (Sedov 1990, 
s. 141). Också här finns alltså ett brott i ori
enteringstraditionen. 

Valk för ett intressant resonemang kring de 
estniska gravarnas orientering och koncentra
tion kring N O / O , där han som sagt avfärdar 
tanken att de skulle ha orienterats mot solupp
gången i samband med döden eller begrav
ningen. Han sätter förskjutningen i förhållan
de till kardinalstrecken i samband med en av
vikande väderstrecksuppfattning men knyter 
framförallt den östliga orienteringen av fotän
den till kristet inflytande och föreställningen 
om uppståndelsen. Kyrkliga urkunder från sent 
1500-tal och framåt samt senare uppteckningar 
av folkliga föreställningar tyder dock på att 
uppstånddsetron inte var utbredd bland den 
estniska befolkningen. Valk antar därför att det 
i praktiken kan ha rört sig om en vag uppfatt
ning att orienteringen på något sätt var till 
gagn för den döde ( igg5 , s. 137 fj- Här finns 
alltså ett möjligt exempel på att en orienter-
ingstradition kan ha praktiserats rutinmässigt 
utan att dess ursprung har varit närmare känt. 

Kort kan också nämnas att det kan vara värt 
att se närmare på tidiga brittiska skelettgravar, 
där latitudskillnaden gentemot Sverige endast 
ger en mindre förskjutning av påsksolens upp-
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gångsriktning. De närmare 250 gravarna på ett 
gravfält från fem-sexhundratalet vid Fingles
ham i Kent samlar sig med fotänden tydligt 
kring ONO (Chadwick Hawkes ig77) . Ett för
sök har gjorts att förklara gravarnas spridning 
och medelorientering med att de enskilda gra
varna har orienterats mot soluppgången vid 
dödstillfället, men hypotesen är bara möjlig, 
inte trolig. En sammanställning av planer för 
ett drygt halvdussin tidigkristna gravfält från 
norra Storbritannien (Thomas 1971, s. 48 ff) 
visar en tydlig dominans för ONO, eller drag
ning från O mot ONO. Det finns alltså en tyd
lig indikation om att påsksolen också här kan 
ha varit avgörande för orienteringen. 

I Ann-Sofie Gräslunds översikt (1 g8o, s. 48) 
över tidigkristna gravar på tyskt område refere
ras noggrannare orienteringsuppgifter endast 
för ett stort gravfält vid Dunum i Jistra Fries
land. Här finns en utveckling som är snarlik 
den nordiska och som antyder att påsksolupp-
gången också här kan ha varit av betydelse. 

I åtminstone delar av södra Sverige samt 
sydvästra Finland, Estland, troligen Storbri
tannien och eventuellt på kontinenten kan ori
enteringen av gravar mot ONO sättas i sam
band med kristet inflytande, vid olika tidpunk
ter i olika områden. Det är rimligen i samtliga 
fall fråga om en anknytning till uppståndelse
tanken och påsksolens uppgångsriktning. Sam
tidigt finns undantog. På Gotland gällde inte 
denna princip: där orienterades de senvikinga
tida gravarna istället i NNO-SSV. Möjligen har 
större eller mindre fickor av andra orienter
ingstraditioner också funnits på fastlandet, så
som antyds av de jämtländska kyrkorna. 

Kalendern 
»Kan skelettgravarnas orientering mot påskso-
len belysa införandet av den julianska kalen
dern? Den nordiska kalendern eller snarare de 
njirdiska kalendrarna som var i bruk vid fornti
dens slut är ofullständigt kända. »Källornas mot-
sägdsefullhet gör att vi dels har svårt att klar
lägga detaljer, dels måste utgå ifrån att varia
tioner har förekommit i dessa detaljer över tid 
och rum. Osäkerheten rör även elementära de
taljer, som vad som räknades som nymåne. 

Huvuddragen i den gamla nordiska tide

räkningen är ända relativt klara, med en halv
årsindelning där vinterhalvårets och årets bör
jan, som också var tiden för höstblotet, var för
lagd till i genomsnitt några veckor efter höst-
dagjämningen. Den exakta tidpunkten var knu
ten till månens faser, och kan alltså ha pendlat 
över en period av närmare en månad. På sam
ma sätt började sommarhalvåret några veckor 
efter vårdagjämningen med vårblotet (Beck
man ig34; Owen Jansson ig74, s. 275 ff; 1976, 
s. 443 ffj. En viktig högtid var ocksåjulen, som 
på något sätt knöts till vintersolståndet (Beck
man 1934, s. 50; Owen Jansson 1963b, s. 22 fj-
Mycket talar för att den, på samma sätt som 
höst- och vårbloten var ftirskjutna i förhållande 
till dagjämningarna, låg några veckor efter vin
tersolståndet (Nordberg, manus). Senast på 
200-tolet e.Isj". har sjudagarsveckan med ger-
maniserade dagnamn tagits upp på germanskt 
område. I Norden har dagnamnen dels överta
gits från andra germanska språk, dels översatts 
senast under förkristen tid. Hade kristendo
men haft starkare fäste skulle knappast de hed
niska dagnamnen ha godtagits (Arup Sein 
1957, s. 611 ff; Owen Jansson ig75, s. 5g3 ff). 
Sjudagarsveckans spridning har antagligen un
derlättat den julianska kalenderns införande 
(Owen Jansson ig63a, s. 21) 

Det saknas källuppgifter om hur den juli-
anska kalendern infördes i Norden. De äldsta 
bevarade skriftliga dokumenten är givetvis da
terade efter kalendern, eftersom den tidiga 
skriftliga kulturen och julianska kalendern bå
da var starkt knutna till kyrkan (Owen Jansson 
ig63a, s. 21). 

Med all sannolikhet har övergången skett 
gradvis, beroende på social grupp och område. 
Ett tänkbart förlopp är att den tidigast har 
praktiserats i kyrkliga kretsar, och att den redan 
vid denna tid i delar kan ha nått ut till bonde
befolkningen. I de i sammanhanget sena nor
diska medeltidslagarna fastställs att det är präs
tens ämbetsplikt att underrätta församlings
borna om fastetider och mässodagar (Owen 
Jansson 1974, s. 271). Kungens och stormän
nens anknytning till den tidiga kyrkan betyder 
jickså att kalendern kan ha nått bondebefolk
ningen i administrativa och kamerala samman
hang, som vid ting och uppbörd. 
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Den gamla kalendern bestod dels av ett an
tagligen heterogent sätt att fastställa tidpunk
ter direkt eller indirekt utifrån astronomiska 
fenomen, dels av en uppsättning högtider. De 
senare har faktiskt levt kvar långt in i historisk 
tid som första vinterdag, första sommardag och 
jul. Däremot tycks man på 11 oo-talet (Beck
man 1934, s. 54) i offentliga sammanhang ha 
övergivit de gamla beräkningssystemen och 
knutit högtiderna till den julianska kalendern, 
med försto vinterdag den 14 oktober och förs
ta sommardag den 14 april. Dessa datum låg 
vid tiden för fastställandet omkring en månad 
efter dagjämningarna. 

Fastän påsken är rörlig i förhållande till året 
i övrigt har den ändå den julianska kalendern 
som sin förutsättning. Orsaken är att påskbe-
räkningen inte utgick från den astronomiska 
vårdagjämningen utan från ett fast datum i den 
julianska kalendern, som inte var låst till solåret 
eller måncykeln. Att påskberäkningen skulle ha 
skett på någon annan, mera »naturlig» grund i 
Norden än i övriga Europa är orimligt. Även 
om folkliga traditioner kan ha lett till avvikelser 
har kyrkans representanter eftersträvat en kor
rekt beräkning. Det var av största betydelse att 
högtiderna inföll vid samma tidpunkt inom he
la kristenheten. 

De senvikingatida skelettgravarnas orien
tering mot påsksolens uppgång kan ses som ett 
belägg för ett utbrett påskfirande, och därmed 
för att den julianska kalendern har haft infly
tande på tideräkningen bl.a. i Mälardalen se
nast i slutet av 900-talet. Samtidigt är det up
penbart att äldre högtider har haft fortsatt be
tydelse, framförallt det gamla nyåret och julen. 
Det är också möjligt att uppmärksamheten 
kring påsken blott till en början kan ha haft tyd
ligt kristen karaktär och tydlig anknytning till 
den julianska kalendern, så länge kyrklig mis
sion pågick aktivt inom ett område. Om mis
sionen avmattades och orienteringstraditio-
nen fick en bredare spridning utan professio
nella insatser kan istället en situation ha upp
stått som påminner om den senare estniska. 
Bondebefolkningen kan ha haft oklara före
ställningar om uppståndelseläran och oriente
rat sina gravar i den givna riktningen mera 
omedvetet. Kanske har dessutom påsken som 

högtid förväxlats med vårblotet, som kan ha 
haft en likartad beräkningsgrund och som i öv
rigt är förhållandevis osynlig. Mot en sådan 
»hednifiering» av påskfirandet kan anföras att 
trenden under 1 ooo-talet och det tidiga 11 oo
talet i Mälardalen snarare ger intryck av en 
ökad betydelse för kristendomen i området, 
med runstensresande och kyrkbyggen. 

De senvikingatida .skelettgravarnas oriente
ringstradition kan i vilket fall som helst ses som 
ett tecken på att man i vissa kretsar, däribland 
åtminstone kyrkans män och missionärer, i Mä
lardalen och på annat håll har praktiserat den 
julianska kalendern. Den bland bondebefolk
ningen spridda uppmärksamheten kring påsk
en eller någon synkretistisk variant har liksom 
den redan tidigare praktiserade sjudagarsveckan 
inneburit att man var väl förberedd för kalen
derns införande på bred front. Denna process 
har varit i full gång senast i slutet av goo-talet, 
men först på 11 oo-talet har kyrkokalendern 
kommit att dominera tydligt. 

Kampen om tiden 
j\rkeologin har av naturliga skäl ägnat mycket 
intresse åt den linjära kronologin och rumsliga 
förhållanden. Missionsprocessens utveckling se
kel för sekel diskuteras och frågan om kultisk 
platskontinuitet, huruvida hedniska kultplat
ser har bebyggts med kyrkor, har varit central. 
Orienteringsanalyser låter oss också följa den 
cykliska tidens utveckling i detalj. Missionen in
nefattade inte bara övertagandet och omvand
lingen av den äldre religionens heliga platser. 
Lika mycket var det en kamp om tiden, att in
föra nya högtider och omvandla eller förmins
ka betydelsen av äldre högtider. 

Gravorienteringsstudier visar att det för-
krislna samhället i kulten av sina döda lade stor 
vikt vid höstblotet vid årets början omkring ok
tober samt, åtminstone i Mälardalen, vid julen 
i anslutning till vintersolståndet När de senvi
kingatida skelettgravarna orienteras mot påsk
solens uppgång är det ett tydligt brott mot tidi
gare traditioner. De kristna inför sin egen hög
tid för kulten av de döda som tidsmässigt ligger 
nära vårblotet men som inte inkräktar på höst
blot eller jul. För den tvehågsne finns det alltså 
möjlighet att uppmärksamma de döda vid både 
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påsken och de traditionella högtiderna. Med ti
den blir också dessa inlemmade i det kristna kyr
koåret, sekulariseras eller tynar bort i brist på 
uppmärksamhet Att lägga beslag på årscykdns 
höjdpunkter var en av kyrkans effektivaste meto
der att konkurrera ut tidigare religioner. 
Vårblotet knöts till den 14 april och levde kvar 
som första sommardag, men hamnade lätt i 
skymundan av påsken. Exempelvis stadgades i 
Dalalagen om legostämma vid första vinternat
ten och vid påsk, inte första sommarnatten 
(Nilsson ig34, s. 107 fj. Höstblotet eller första 
vinternatt, som låstes vid den 14 oktober i juli
anska kalendern, fortsatte länge att vara ett bety
delsefullt administrativt datum. Idag kan det 
kanske ur rituell synpunkt närmast sägas ha er
satts av Allhelgonahelgen ett par veckor senare. 
Mellan det motsvarande keltiska nyåret och da
gens halloweenfirande finns en mer direkt tradi
tion. Bäst har julen klarat sig, även om den inne
hållsmässigt har genomgått stora förändringar. 

Sammanfattande sluten-d 
En detaljerad studie av vikingatida skelettgra
vars orientering har här kombinerats med tidi
gare studier av icke-kristna gravars orientering 
från neolitikums början till vikingatidens slut i 
södra Sverige. Huvuddelen av de forntida gra
varna samlar sig med längdaxlar grovt i O S O -
VNV samt SSV-NNO. Detta tolkas som en vä-
derstrecksuppfättning lätt förskjuten medsols i 
förhållande till den nuvarande. Den sannolika 
utgångspunkten är solens uppgång i OSO vid ti
den för höstblotet som räknades som nyår i den 
gamla nordiska kalendern. En mindre grupp 
gravtyper, främst i Mälardalen, anknyter i stället 
mer direkt till solens u p p eller nedgångsrikt-
ning några veckor från vintersolståndet, d.v.s. 
vid jul. 

De vikingatida skelettgravarna har oriente
rats grovt i riktning mot solens uppgång vid påsk i 
ONO, vilket understryker den kristna influen
sen och uppståndelsetrons betydelse för ori
enteringen. Förskjutningen av gravar mot ONO 
i tidigkristen miljö kan följas från England i väs
ter till Finland och Estland i öster. Samma för
skjutning kan följas blantl de äldre medeltid
skyrkorna på svenska fastlandet. Ett intressant 

undantog är Gotland, där förskjutningen mot 
ONO uteblev och den gamla väderstrecksupp-
fattningen levde kvar in i medeltiden. 

Det finns hittills inga belägg för noggranna 
astronomiska observationer i samband med 
orienteringen av gravarna. Denna tycks ha 
skett intuitivt och efter praktisk lokalkänne-
dj»m, ofta med rätt stor avvikelse från den teo
retiskt avsedda riktningen. Att höstblotet,julen 
och påsken har uppmärksammats oavsett när 
på året begravningen skett hänger samman 
med de föreställningar och riter som knutits till 
de döda i samband med respektive högtid. Vi 
kan alltsä följa högtidernas betydelse bakåt i ti
den med gravarnas hjälp: påsken tillbaka till 
900-talets början samt motsvarigheter till höst-
blotet/nyåret och julen till neolitikum. De två 
sistnämnda högtidernas förskjutning i förhål
lande till dagjämningar och solstånd talar ock
så för att lunisolara kalendrar har varit i bruk. 
Det relativt lätt observerade vintersolståndet 
kan ha varit en återkommande utgångspunkt 
med ett eller snarare flera års mellanrum, men 
månens faser har styrt månadsindelningen och 
när högtiderna har infallit Varianterna över 
tid och rinn har säkert varit så många att det är 
orimligt att försöka rekonstruera dem i detalj 
eller räkna bakåt från historisk tid. 

Utökade och fördjupade studier kan tänkas 
komplicera bilden. De kan t.ex. visa på ytterli
gare lokala orienteringstraditioner, exempelvis 
ined anknytning till dagjämningarna. Den fö
reslagna tolkningen bygger dock på så omfat
tande stickprov att den framstår som den ge
nerella förklaringen för de forntida gravorien-
teringstraditionerna. 

Uppsatsen är en utökad version av ett föredrag som 
hölls vid European Associatijm of Archaeologists mö
te i (.öu-horg, september 1998, vilket i sin tur hade ut
vecklats ur ett par tidigare studier (Lindström 1993; 
1997a). I utförlig form finns denna studie presente-
rajl i en seminarieuppsats (Lindström sooi) och de
lar av resultaten har presenterats populärt (Lind
ström Booo; 2J104). 
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Ruggles, Ĉ . 1999. Astronomy in Prehistoric Britain and 
heland. New Haven & London. 

Sedov, V.V. 1990. The orientation ofthe dead in the 
FimuvUgrian cemeteries of the early Middle 
Ages. Iskos 9. Helsingfors. 

Summanen, M.1982. Delundersökning av två järnäl
dersgravfält, fornlämningarna 6g B och 206, Ossehy-
Gams socken. Uppland. Arkeohgisk undersökning 
igyg. Riksantikvarieämbetet och Statens histo
riska museer, »Rapport UV 1982:51. 

Swahn, J.-O. 1994. Påsk. Påskseder. Nationalencyklo
pedin. Höganäs. 

Thomas, Ch. 1971. The Elarly Christian archaeohgy of 
North Britain. London. 

Valk, H. 1995. Reflections of folk-religion and beliefs 
in Estonian burial customs of the 13th-1 gth cen
turies. Jansson, I. (red.). Archaeohgy East and West 
ofthe Baltic. Stockholm. 

Warner, B. 1 gg6. Traditional astronomical knowledge 
in Africa. Walker, C. (red.). Astronomy before the te-
kscofte. British Museum. London. 

Weiler, E. ig75- Arkeohgisk undersökning igyo. Eom-
tämning 8j , gruvfält och boplatslämningar, lillja. 
Botkyrka sn, Sädermanhnd. Riksantikvarieämbetet 
rapport ig75 B24. Stockholm. 

Summary 

The conclusions of this paper are based on a 
sample of 204 early Christian graves in eastern 
Middle Sweden from the Viking Period and an 
earlier study of large samples of graves from 
the Neolithie onwards in southern Sweden. An 
attempt is made to make a general interpreta
tion of grave orientation traditions, concep-
tions of the cardinal points and festivals from 
the Neolithie until the Middle Ages in the area 
of modern Sweden. Emphasis has been put on 
a realistic view of hislorically known concepts 
of death, space and time reckoning among tra
ditional societies as well as local historical tra
ditions. 

There is no support for advanced or preci
se archaeoastronomical interpretations, nor 
the common belief among archaeologists that 
individual graves were orientated towards celes

tial phenomena at the date of death or burial. 
Graves were only roughly orientated in one 

of the cardinal directions according to a con
ception differing from the current one, or 
roughly in the direction of sunrise or sunset at 
the time of important festivals. The domina-
ting conception of the cardinal points was 
slightly rotated dockwise from the current 
ones, with N in NNE, E in ESE etc. The base of 
the conception was the sunrise in ESE at the au-
tumnal sacrifieial feast which was also the be
ginning of the new year. The majority of pre
historic grave types has followed this tradition 
with mean orientations in WNW-ESE and 
NNE-SSW. 

Mainly in eastern Mitltllt- Sweden there was 
a paralld local tradition of orientating the gra
ves toward SE/SSE or SW/WSW. In these cases 
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more attention was probably paid to the sunri
se or sunset at the Yule festival, i.e. close to the 
winter solstice. 

The traditions of the autuninal sacrifieial 
feast and probably also of Yule are in this way 
possible to follow at least back to the early 
Neolithie. 

In the Viking Period a growing number of 
graves were instead orientated towards the 
Easter sunrise in ENE, which was associated 
with the return of Christ and the resurrection. 
This tradition was widdy spread and associated 
with the spread of Christian beliefs, which is 

shown with samples from England, other parts 
of Sweden, Finland and Estonia. Early Swedish 
churches also seem to have an orientation to
wards ENE. 

There are also indications that some ofthe 
earliest graves influenced by Christianity were 
orientated towards ESE, that is the old E, after 
which ENE dominated. On Gotland the ori
entation towards ENE was never accepted. 
Instead the Viking Period graves were orienta
ted NNE-SSV and the earliest churches 
towards ESE. 
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