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Gravorientering 

Av Frands Herschend 

Herschend, F, 1988. Gravorit-ntering. (Grave orientation.) Fornvännen 83. Stock
holm. 

The author points to the orientation of the graves of the Early Bronze Age in three 
areas of Southern Seandinavia as a phenomenon tonnected with the social status 
of the deceased. Moreover orientation seems to be valuable in the formation of 
regional groups. Commenting upon the debate on theory and data in Fornvännen 
lhe author, in a discussion of concept formation, remarks that a documentation 
of grave orientation based on ares of l/16th of a circle appears to be inadequate. 

Frands Herschend, Institutionen för arkeobgi. Uppsalauniversitet, S-75220 Uppsala, Sweden. 

Resonemanget nedan utgår från ett citat och en 
tabell ur Håkansson 1985: 

" D e i tabell 10 registrerade variationerna ger 
inga statistiskt signifikanta belägg för att ett 
medvetet val av kroppens orientering skulle ha 
förekommit" (Håkansson 1985 s. 102). 

Den omtalade tabell 10 ser ut på följande vis (ef
ter Håkansson 1985 s. 103): 

Kroppens 
orientering 

N - S 
NNO-SSV 

N O - S V 
O N O - V S V 

O - V 
O S O - V N V 

S O - N V 
SSO-NNV 

S - N 

S S V - N N O 
S V - N O 

V S V - O N O 
V - O 

V N V - O S O 
N V - S O 

NNV-SSO 

Summa 

Period II 

Antal 

7 
1 
3 

1 
5 

1 
6 

— 
3 
1 
1 

— 
4 

1 
1 

— 
37 

% 
19 
3 

14 

3 
14 

3 
16 

— 
8 

3 

3 

— 
10 
3 
3 

— 
1(10 

Period III 

Antal 

2 

— 
3 

1 

6 

— 
2 

— 
6 

— 
2 
1 

7 

— 
1 

— 
31 

% 
6 

— 
Kl 

3 
19 

— 
6 

— 
19 

— 
6 
3 

23 

— 
3 

— 
100 

(I liir har medtagits även de väderstreck i vilka inga gravar 
orienterats; dessa saknas hos Håkansson 1985.) 

J ag ställer mig kritisk till innebörden av citatet 

och kan mycket väl tänka mig att tabellen har 
ett, vad orienteringar beträffar, signifikant in
nehåll. Som kritik av Håkansson 1985, som hu
vudsakligen letar kronologisk och regional sig-
nifikans, spelar mitt ställningstagande inte så 
stor roll, det är förresten också av mindre bety
delse ty kritik är inte uppsatsens syfte. 

Tänker man sig att den dödes orientering 
under äldre bronsålder saknade medvetet val 
skulle alla väderstreck vara någorlunda jämnt 
företrädda. Delar man som i tabellen kompass
cirkeln i 16 delar som brukligt är (se t. ex. Jan
zon 1974 s. 25 IT.) då borde det alltså falla unge
fär lika många gravar i varje sektor. Än tydliga
re skulle detta bli om man blott tog hänsyn lill 
gravarnas orientering och delade cirkeln i kar
dinalväderstreck, N—S och Ö—V, interkardi-
nalväderstreck, NO—SV och NV—SO samt de 
däremellan inskjutna väderstrecken, NNO— 
SSV, O N O - V S V , o.s.v. Då skulle en fjärdedel 
av alla gravar vara orienterade i kardinalvä
derstreck ("hela") , en fjärdedel i interkardina-
la ("halva") och resten — hälften i väderstrec
ken mellan de interkardinala("udda") , fig. la. 

Figur 2 visar att i Skåne så långt ifrån är fal
let. Där är kardinalväderstreck tydligt överre
presenterade och väderstrecken mellan de in-
terkardinala lika påtagligt underrepresentera-
de. XMestet indikerar att skillnaden mellan 
den förväntade slumpmässiga fördelningen och 
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Gravorientering 7 

Karta 1. De tre undersöknings
områdena. — The three inves
tigation areas. 

den observerade är mycket signifikant. 
Det går att bygga vidare på detta sakförhål

lande, om man tar nya material i beaktande. 
Det är förmodligen en viktig punkt, ty de gra
var som uppvisar bevarade skelett, (dvs. gra
varna i Håkansson 1985 tab. 10) är knappast ett 
slumpmässigt urval av den äldre bronsålderns 
gravar. Bland annat kan man förmoda att om
sorgsfullt byggda välskyddade gravar bättre be
varar skelettmaterial. 

Materblurval 

Till att börja med bör man överge den doku
mentation av gravorientering som bygger på de 
ovannämnda 16 cirkelsegmenten. Dels är det 
en verbal dokumentation som ofta bygger på en 
intuitiv uppfattning av huruvida en gravs ori

entering avviker mer än 11,25° från kardinal- el
ler interkardinalväderstreck, (se även Johans
son 1961 s. 191.), dels är det ju inget som säger 
att dessa definitioner av väderstreck skulle vara 
lika relevanta för bronsåldersmänniskan som 
för oss. Man skulle med andra ord behöva ploc
ka sitt material ur en stor samling av orientera
de gravplatser. Aner & Kersten borde gå att an
vända, eftersom samlingen kommer nära ett 
slumpmässigt urval; men det är naturligtvis 
inte problemfritt. 

De tydligaste problemen är följande: 
1. Norr på Aner & Kerstens översiktsplaner 

överensstämmer inte alltid med norr på de
taljplanerna. (Se Aner & Kersten Nr 645 Abb. 
4 Gr. O jämförd med Abb. 5 Gr. O.) 

2. Den skraffering Aner & Kersten givit sina 
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8 F. Herschend 

planer tolkar för det mesta gravarnas längdrikt
ning. Tolkningen är inte alltid helt invänd-
ningsfri, men kan vara svår att frigöra sig från. 
(Se t. ex. Aner & Kersten Nr 1008.) 

3. De som i falt satt ut en norrpil vet att knap
past alla utgrävare, och kanske inte heller alltid 
Aner & Kersten i arbetet med sitt verk, tänkt sig 
att någon i framtiden skulle komma att intres
sera sig för gravarnas precisa orientering t. ex. 
på en grad när. Det betyder att man egentligen 
blott kan intressera sig för gravarnas oriente
ring om just precision på något sätt visar sig 
vara väsentligt, ty det är inte sannolikt att god
tyckligheten i planens orientering skulle ha 
framkallat ett mönster i gravamas. 

4. På grund av de många överodlade högarna 
kan man vänta sig att sekundärgravar är något 
underrepresenterade. Därför blir det viktigt att 
binda just dessa gravar som en enhet i kontrast 
till andra gravar. Skulle de i stället visa sig vara 
en extrem variant av det som är karakteristiskt 
lor alla gravars orientering, så blir resultaten 
svårare att tro på. 

Styrkan i Aner & Kersten ligger i att vara en 
fyllig, lättöverskådlig och praktisk material
samling, svagheten i dess karaktär av sekundär 
källa och materialets allmänna karaktär. I en 
första undersökning av gravamas orientering 
är det troligtvis meningsfullt att använda sig av 
Aner & Kersten. 

För att få glädje av undersökningen behöver 
man välja ut 150 till 200 gravar ur tre områden. 
J ag tror nämligen det kan vara viktigt att få 

fram ca 50 vapengravar i varje område, för att 
belysa tendenser i materialet. En i det närmaste 
ovetenskaplig genombläddring av Aner & 
Kersten ger vid handen att kanske en tredjedel 
av den äldre bronsålderns gravar innehåller nå
gon form av vapen. Det är betydligt färre än i 
Skåne (se Håkansson 1985 tabell 8-11). Det är 
dessa överväganden som lett till att: 
Område Ost består av Fredriksborg, Köbenhavns 
och Prästö amter, område Väst av Äbenrå, Sön-
derborg och Svendborg amter och område Syd av 
Egernförde, Husum, Slesvig och de sydligaste 
delarna av Flensborg. Dessa områden betrak
tar jag som var för sig någorlunda homogena. 
(Karta 1.) 

Utan att tillgripa några sofistikerade resone
mang har det således kommit fram tre geogra
fiskt skilda områden som var för sig innehåller 
ca 170 gravar. Det huvudsakliga skälet bakom 
urvalet är en önskan om lättfångade, skilda, 
jämnstora, någorlunda homogena och praktis
ka populationer. 

Regionab likheter och skillnader 
Kännetecknas de tre områdena av samma feno
men som det skånska materialet? På den frågan 
kan man svara " ja" . Figur 3 a—c med tillhö
rande X2-test gör det mycket troligt att kardi
nalväderstrecken är överrepresenterade dvs. 
avsiktligt utvalda som gravorienteringar. Vis
serligen ligger antalet N—S orienteringar nära 
det man kan förvänta sig, men antalet N—S 
gravar balanserar alltid antalet O—V gravar, så 

Fig. 1. Cirkeldelningcn bak
om 8-klassdiagrammen, a 
oth 6-klassdiagratnmen, b. 
1) hela, 2) halva, 3) udda vä
derstreck. — The division 
ol the circle behind the dia
grams of 8 and 6 classes. 
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Gravorientering 9 

att i alla fyra områdena mellan 52 och 60 pro
cent av gravarna ligger i kardinalväderstreck 
(se nedan och fig. 3). 

Detta är gott och väl, men är det också så att 
det, inom t. ex. kardinalväderstreck, finns en 
koncentration kring O—V och N—S-oriente
ringar? Även härpå kan man svara " ja" , ty de 
flesta av de gravar som ligger i kardinal- eller in-
terkardinalväderstreck ligger mindre än 6 gra
der fel i förhållande till väderstrecket. 

Mer precist skulle man kunna säga att mo
dulen i gravarnas orientering ser ut att vara 90 
grader eller dess rationella kvot, 45 grader. 

Därför kan man även tillämpa ett koncentra-
tionsmått på fördelningen enligt formeln: 

/ = ! — cos({2*PTr)lm). 
m är den modul man testar och r skillnaden 

mellan de faktiska orienteringarna och de teo
retiskt helt precisa, dvs. modulens multipler(se 
Holm 1987). 

Prövar man nu, som i tabell 1, olika moduler 
kring t. ex. 22,5 grader, dvs. de väderstreck som 
är inskjutna mellan de interkardinala strecken, 
samt moduler kring 45 och 90 grader, så kan 
man i de koncentrationsmått som avviker mest 

30-

25-

LM.I 
Fig. 2. Det skånska materialet ur Håkansson 1985, 
tabell 10 ordnat så att åtminstone en ände av graven 
ligger i det angivna väderstrecket. — The Scanian 
material from Håkansson 1985, Table 10, arranged 
so thal at least onecnd of the grave lies in the given di
rection. 

från det förväntade värdet 1 se vilka moduler 
som är bäst och mest signifikant företrädda i 
materialet. 

Det är tydligt att modulerna kring 45 och 
speciellt 90 är mycket bra i områdena Väst och 
Ost, men att i Syd blott 90 är en modul. Inter-
kardinalstreck är med andra ord dåligt före
trädda. 

När det gäller att visa den regionala skillna-

£176 

;162 

m I 20 

I...I.I. Ill.lll. I 
V * V °o"0^V v>*vo v ^ v 

Fig. 3 a—c. Gravorienteringarnas fördelning i de tre områdena och skillnaden mellan den förväntade jämna 
och den observerade fördelningen. — The distribution of grave orientation in the three areas and the diffe
rence between expected and observed distribution. 

Förväntade jämna och observerade värden i de tre områdena, med tillhörande X"-värden: 

Väderstreck 

Kardinala 
Interkard. 
Udda 

CHI-Kvadrat 

Område 

F-v 

44 
44 
88 

: Väst 

OBS-v 

100 
34 
42 

97,66*** 

Om 

F-v 

40,5 
40,5 
81 

rade Ost 

OBS-v 

75 
30 
57 

3 9 , 2 " * 

Omräde Syd 

F-v 

40,75 
40,75 
81,5 

41 

OBS-v 

73 
15 
75 

• } * * * 

Anm*** = Chansen att skillnaden mellan det observerade och förväntade värdet beror på en slump är mindre 
än 0,005. 
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10 F. Herschend 

Tabel l 1. O r i e n t e r i n g s m o d u l e r n a s s igni f ikans . 

T h e s igni f icance of the m o d u l e s of o r i e n t a t i o n . 

Område Ost 
Modul 

irrader 

12,5 

14,5 
16,5 
18,5 
20,5 

22,5 
24,5 

26,5 
28,5 
30,5 
32,5 

35,0 
37,0 

39,0 
41,0 
43,0 
45,0 
47,0 

49,0 
51,0 

53,0 
55,0 

80,0 
82,0 

84,0 
86,0 
88,0 
90,0 
92,0 

94,0 
96,0 

98,0 
100,0 

• Konc-

måtl 

0,96 

0,88 
1,02 
0,95 
1,10 

0,82 
1,11 
1,09 

0,88 
0,96 

1,06 

1,05 
1,11 

1,08 
0,94 

0,80 
0,74" 
0,78 

0,86 
0,93 

0,99 
1,05 

0,79 
0,75" 
0,73'' 
0.71-1 

0,71" 
0,71" 

0,72" 
0,73" 
0,75" 
0,77" 
0,78 

Omräde Väst 
Modul 
grader 

12,5 
14,5 
16,5 
18,5 

20,5 
22,5 
24,5 

26,5 

28,5 
30,5 

32,5 

35,0 

37,0 
39,0 
41,0 
43,0 
45,0 
47,0 

49,0 
51,0 

53,0 
55,0 

80,0 

82,0 
84,0 
86,0 

88,0 
90,0 
92,0 
94,0 
96,0 

98,0 
100,0 

Konc-

mått 

0,97 

1,04 

1,00 
0,83 
1,11 

0,80 
1,08 
1,13 

0,88 
0,75' ' 
0,92 

1,13 
1,15 

1,01 

0,79 
0,64" 
0,63" 
0,74" 

0,89 
1,03 

1,13 
1,18 

0,76" 
0,73" 

0,70" 
0,67" 

0,66" 
0,65" 
0,64" 
0,64" 
0,64" 
0,65" 
0,66" 

Område Syd 
Modul 
grader 

12,5 
14,5 
16,5 
18,5 

20,5 
22,5 
24,5 

26,5 
28,5 
30,5 
32,5 

35,0 
37,0 

39,0 
41,0 
43,0 
45,0 
47,0 

49,0 
51,0 

53,0 

55,0 

80,0 
82,0 
84,0 
86,0 
88,0 

90,0 
92,0 
94,0 

96,0 
98,0 

100,0 

Konc-

mått 

1,00 

1,04 

1,12 
0,93 
1,04 
0,87 

0,94 
1,04 
1,03 
0,98 
0,97 

0,94 

0,93 
0,90 

0,89 
0,91 
0,95 
0,94 
1,00 

1,01 

1,02 
1,04 

0,62 
0,59 
0,58 
0,58 
0,58 

0,61 

} 

1 

1 

1 

I 

0,64" 
0,67" 

0,70" 
0,73" 
0,77" 

" Koncentrationen avviker mer än 4 standardavvikelser 
Iran den slumpmässiga koncentrationen 1. — The concen
tration deviates more than 4 standard deviations Irom the 
cxccptcd concentration 1. 

Denna koncentration uppstår eftersom 30 är jämt delbart 
med 90. — This concentration is due to the fäet that 90:3 
equals 30. 

den mellan de tre områdena, föredrar jag, och 
det begrundas nedan, att jämföra klasserna: 
N—S-gravar, O—V-gravar, NO—SV-gravar, 
NV—SO-gravar, samt gravar med udda orien
teringar, fig. 1 b. 

Detta betyder att klasserna dels täcker avvi

kelser på ± 15 grader från kardinal- och inter-
kardinalväderstreck, dels, i en grupp för sig, 
alla de övriga orienteringar som bildar gräns
värden mellan huvudorienteringarna. Genom 
att tala om udda gravar åt norr och udda gravar 
åt söder har cirkeln delats så att varje oriente
ringsklass täcker just en sjättedel därav. 

Jämför man nu de tre områdena i förhållan
de till dessa sex klasser, och låter man X2-test 
beskriva skillnaden, så finner man som det 
framgår av fig. 4 en signifikant skillnad mellan 
områdena. 

Det är tydligt att den själländska populatio
nen innehåller flest N—S och minst Ö—V ori
enterade gravar. Det var ju en väntad skillnad 
med tanke på vad man visste om det skånska 
materialet med dess ännu mer markerade jäm
vikt mellan N—S- och Ö—V-orienteringar, fig. 
2. Dessutom bör det nämnas att område Väst 
har flera NV—SO gravar än de andra område
na. I betraktande av den övergripande religiösa 
idéen — gravläggningen i kardinala och utom i 
område Syd interkardinala väderstreck — är 
ungefär lika vanlig i alla områdena, får man 
anta att det är mera underordnade och regio
nalt betingande religiösa överväganden som i 
område Ost sänker O—V-orienteringens popu
laritet. Område Öst och Väst har med andra 
ord trots skillnaderna ändå en i stora drag likar
tad fördelning. Det märks t. ex. om man jämför 
områdena i förhållande till de tre huvudklasser
na, kardinala, interkardinala och udda väder
streck. Då förlorar nämligen olikheterna sin 
signifikans. Skillnaden mellan dessa två områ
den och område Syd med dess brist på gravar i 
N O - S V eller S O - N V är dock fortfarande 
tydlig. Man kan därför säga att man märker en 
annan uppfattning av begreppet väderstreck i 
område Syd. 

Aven om dessa uppfattningar och övervägan
den är regionala fenomen, så kan också upp
fattningarna om väderstreck vara påtagligt lo
kala. Gravhögen Aner & Kersten Nr 793, Abb. 
15 verkar således exceptionell genom att inne
hålla fem gravar varav inte mindre än fyra är 
N—S-gravar. Hur som helst skymtar man val 
av väderstreck som en variabel att räkna med i 
den äldre bronsålderns dödskult och i förläng
ningen härav en faktor i regionindelningen. 

Formännen 83 (1988) 



Gravorientering 11 

El 76 

£162 E163 

II l..lll ll.ll. 
*.*>*# ° J " P t/*° y # * .d> J P ° .<S> <=P 

Fig. 4 a—c. Gravorienteringarnas fördelning i de tre områdena och den inbördes skillnaden mellan dem. -
The distribution of grave orientation in the three areas and the difference between them. 

De X2-värden som beskriver skillnaden mellan väderstrecksfördelningen i de tre områdena. 
Om man observerar område: 
Syd Väst Öst 

och förväntar Syd 54,6*** 41,2*** 
sig område: Väst 54,8*** 14,8* 

Öst 34,1*** 15,4** 

Chansen att skillnaden mellan områdena beror på en slump är vid * < 0,05, vid ** < 0,01 och vid *** 
< 0,005. 

Exempel på orienteringens betydelse 

De generella tecknen på orienteringens bety
delse kan även illustreras med enskilda grav
läggningar och man kan urskilja och exemplifi
era minst tre typer av begravningar som kan 
tolkas så att man uppfattat orienteringen som 
viktig. 

Aner & Kersten Nr 3017 Grab A visar en väl-
orienterad senneolitisk grav med en sämre ori
enterad och mindre omsorgsfull men samtidig 
grav bredvid. Samma fenomen men sannolikt 
från äldre bronsålder ser man i gravhög Nr 
2965, Abb. 29. Eventuellt finner man ett lik
nande exempel i Aner & Kersten Nr 2288 
Abb. 83. För alla exempel gäller naturligtvis att 
det inte alltid är lätt att avgöra om gravlägg
ningarna är samtida och om således gravarnas 
divergens varit avsedd. Även i de fall då samti
digheten tycks säker och den avvikande oriente
ringen tydlig, t. ex. den senneolitiska hjulkors-
graven från Hjordkjär, kan det vara svårt att 
med säkerhet tala om en bibegravning (Jörgen
sen 1986 s. 172 ff., Fig. 17 och 22-25) . 

I graven från Egtved ser man, på Thomsen 
1929 planch XI, eller Hvass 1983 fig. 8, att det 
bylte som det mesta av det kremeradc barnet 
låg i har avvikit från gravens längdriktning. 

Avvikelsen ses bäst på de bilder som visar hur 
flickans ben böjts litet då man placerade byltet. 

Lomborg 1963 har behandlat denna grupp 
av gravar med skelettdelar eller kremeradc lik 
nedlagda tillsammans med en jordad männi
ska. Visserligen är möjligheterna att i denna 
förbindelse bedöma om det är tal om reguljära 
bibegravningar och i så fall vilken orientering 
dessa har dåliga, även om man följer upp hän
visningarna i Lomborg 1963, men det finns ut
över Egtvedgraven några stycken där man kan 
tro att det är tal om två begravningar i egentlig 
mening. Därvid visar sig graven Bergmann 
1962, Abb. 6 och II och Aner & Kersten Nr 
2246 innehålla bigravar som är sämre oriente
rade än huvudgraven. Några exempel på mot
satsen har jag inte kunnat finna; men min ma
terialgenomgång är naturligtvis inte av den ar
ten att motexempel kan uteslutas. Vad den här 
formen av gravar anbelangar tycks det största 
problemet ligga i att avgöra om bibegravning-
arna verkligen är begravningar i egentlig me
ning och inte bara reliker eller magiska ting till 
hjälp för den begravda. 

Som en tredje kategori av gravar i vilken man 
kan anse sig finna spår av medvetet valda orien-
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12 F. Herschend 

teringar kan de gravar tjäna vari man valt att 
orientera en träkista annorlunda än den omgi
vande stenkonstruktionen t. ex. Aner & Kers
ten Nr 1078 Abb. 46 eller 2227 Abb. 38 där man 
sökt få gravläggningen närmare NO—SV. I 
denna förbindelse kan man också nämna Nr 
1292 vari man ser att bronsåldersbegravningen 
i den neolitiska stenkistan bättre än kistan när
mar sig orienteringen O—V, se fig. 5. 

Tillsammans ger exemplen en antydan om 
att man även i enskilda gravläggningar kan fin
na mönster som tyder på att man varit angelä
gen om den dödes orientering. 

En metodisk detalj 

Den fråga det nu gäller att besvara är simpel 
nog: Ar det ett uttryck för hög status i samhället 
att bli begravd i Ö - V eller N - S ? 

Idag finner vi inte väderstrecket vara status-
bundet på samma sätt som vi uppfattar till
gången till materiella värden — bra vapen. 

tunga guldringar, stora gravmonument eller 
importerade föremål — som ett universellt 
mått på status. Kan man nu visa att materiellt 
rika gravar hänger ihop med någon speciell ori
entering, så blir det svårt att värja sig mot tan
ken att orientering och status hör ihop. 

För att kunna åstadkomma en jämförelse har 
jag noterat huruvida gravarna i populationerna 
varit centralgravar eller ej, vapengravar eller ej, 
svärdsgravar eller ej, samt innehållit andra ty
per av bronsföremål eller ej. 

Med stöd i arbeten som Randsborg 1973, 
1974, 1975, Kristiansen 1978 eller Jensen 1979 
har jag t. ex. funnit centralgravar eller sekun
därgravar som innehåller så väl svärd som and
ra bronsföremål vara statusbärande, mer sta
tusbärande, än sekundära gravar utan några 
bronsföremål. Källkritiskt sett kan några av 
dessa sista naturligtvis vara plundrade status
gravar, men kan man belägga en konträr skill
nad mellan de tydligt rika och de förment fätti-

Fig. 5. Plan över kistan Aner & Kersten 1292. Kistans mittaxel avviker 83 grader från norr mot ost. Den efter-
begravda bronsåldersmänniskan avviker emellertid 89 grader oth ligger därför närmare O—V-orientering-
en. — Plan of the coffin, Aner & Kersten 1292. Observe lhe difference between the axes of the coffin and the 
Karly Bronze Age skeleton. 
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ga gravarna, så gör det mindre om det bland de 
förment fattiga skulle dölja sig en och annan 
plundrad rikemansgrav. (Se även ovan under 
Material punkt 4.) 

Anledningen till att jag inte gått längre i 
strukturering av materialet —jag avstår t. ex. 
från att notera huruvida gravarna har grepp-
tungesvärd eller fullgreppssvärd, som Kristian
sen bl. a. 1983 framhåller vikten av och Nancke-
Krogh 1984 s. 132 ställt sig skeptisk till — är 
främst en önskan om att undvika för små urval 
eller orimligt stora regioner. Det är med andra 
ord problematiskt att finna 30 centralgravar 
med vapen inom varje område, om man skall 
hålla fast vid rimliga metodiska krav (se ovan 
under Material). Dessutom tenderar det för
väntade värdet i klasserna i flera fall att hamna 
under 5 vilket inte är önskvärt om man vill till-
lämpa X2-test. När det sedan bara är principen 
som skall illustreras och inget sofistikerat ut
nyttjande av gravorienteringarna, så kan struk
tureringen, och bristen på diskussion av bron
sens värde som statusmätare, försvaras. 

Först skall jag betrakta någon form av lågsta-
tusgrav i område Öst, t. ex. sekundära gravar 
utan vapen — ofta helt utan fynd och antingen 
indicie- eller stratigralidaterade till äldre brons
ålder — ställda mot det totala antalet gravar. 
För att se om materialen skiljer sig åt jämförs de 
i två typer av diagram, dels ett med 8 klasser 
som bygger på den vanliga sextondelningen av 

cirkeln, dels det ovan definierade med 6 klasser, 
fig. 6 a—d. Den statistiska jämförelsen mellan 
olika gravurval inom ett område bygger emel
lertid på de tre huvudkategorierna: gravarna i 
kardinalstreck, gravarna i interkardinalstreck 
och därtill antingen gravarna i de däremellan 
inskjutna väderstrecken eller gravarna i de 
udda klasserna. Värdena på X2-testen visar 
tydligt överrepresentationen av fattiga gravar 
med udda orienteringar och underrepresenta
tionen av fattiga gravar i kardinalväderstreck i 
diagrammen med 6 klasser (fig. 6 a och c). Skill
naden är mera markant än motsvarande för
hållande vad gäller de gravar som orienterats 
mellan de interkardinala strecken och de som 
orienterats efter kardinalväderstreck, (fig. 6 b 
och d). Diagrammen med 8 klasser visar med 
andra ord inte de signifikanta skillnader som 
framkommer vid en jämförelse mellan diagram
men med 6 klasser. Prövar man andra och tydli
gare kontraster upptäcker man att diagram
men med 6 klasser alltid ger de mest signifikan
ta skillnaderna. 

Anledningen till detta skall säkert sökas i att 
det begrepp om hur cirkeln lämpligast delas 
som ligger bakom 8-klassdiagrammet inte har 
omfattats av den äldre bronsålderns religiösa 
uttolkare i område Öst. De har i stället tänkt sig 
gravar i kardinala eller interkardinala väder
streck och sist i udda — gränsområdet mellan 
kardinala och interkardinala. I område Syd (ta-
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Udda 

Obs. värden 

27 
19 
27 

Förväntade värden Vädestreck Obs. värden 

37,9 
18,0 
17,1 

X -värde 8,86, dvs. att chansen för skillnad av en 
slump är mindre än 0,025. 

Kardinala 
Inlerkard. 
Inskjutna 

26 
17 
30 

V° *V° °c?° £•£ 
Förväntade värden 

33,8 
13,5 
26,7 

X -värde 3,42, dvs. att skillnaden myckel väl kan 
bero på en slump. 

Fig. 6. a—d. Skillnaden mellan det totala materialet oth sekundärgravar utan vapen i område Ost belyst i två 
typer av diagram. — The differences between the total material and secondary graves without weapons in 
area East reflected by two different diagrams. 
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14 F. Herschend 

beil 1, fig. 3 c och 3 b), har man dock huvudsak
ligen sett till gravar i kardinalväderstreck och 
där har interkardinalstrecken kommit att fram
stå som så gott som oanvända. 

Metodiskt sett har skillnaden mellan dia
grammen med 8 och 6 klasser intresse, ej blott 
genom att illustrera hur viktigt det är att välja 
effektiva klassgränser utan nästan mer på 
grund av dess teoretiska implikationer som 
t. ex. knyter an till den diskussion om teori och 
data som av och till mottar bidrag t. ex. i Forn
vännen (se Malmer 1984, 1980; Johansen 1982, 
1979; Welinder 1982; Christoffersen 1982 och 
Herschend 1982). 

Säkert är det en s. k. forntidsbild eller en mo
dell som kommer arkeologen att intressera sig 
för gravarnas orientering: i detta fall en enkel 
bild, som går ut på att den, som i likhet med 
bronsålderns begravningsentreprenör visar så 
många tecken på att handla medvetet, inte skul
le låta gravens orientering bero på en slump, det 
skulle i så fall vara en avsiktlig slump. Kanske 
finns det många tankar om hur orienteringen 
bör vara, men att den skulle ha glömts bort i 
sammanhanget är inte troligt. 

När man nu söker sig vidare upptäcker man 
bindningen mellan diagrammet med 6 klasser 
och begreppet social status. Man kan säga att dia
grammet är "som om-objektivt" i Malmers 
mening och därför styrker man såväl modellen 
som forntidsbilden. Vill man nu vara en god 
forskare i Johansens eller Malmers mening då 
bör man dels någon gång hålla upp en ny forn
tidsbild framfor resultatet för att se om det ba
naliseras i nytt ljus, dels söka falsifiera model
len. 

Som grund för en ny forntidsbild kan man 
t. ex. antaga att det är lokala naturförhållanden 
som styr gravarnas väderstreck. Det kan man 
göra teoretiskt möjligt med resultat t. ex. ur 
Henriksson 1983 eller 1985 om svärdsslip-
ningsstenarna på Gotland. Man kan säga att 
denna bild fokuserar en del av den förra bilden 
eventuellt för att ersätta begreppet orientering 
med ett begrepp om att den döde med oriente
ringen vigs åt en viss guddom symboliserad av 
en himlakropp. Önskar man sig ett mera prosa
iskt ljus i bilden, kan man i stället göra bruk av 
de visserligen mycket yngre men ändå intres
santa gravarna på Björkö som ser ut att vara ori

enterade mot en sorts lokal absolut västlig rikt
ning, t. ex. Adelsö (Gräslund 1980, s. 39 och 
1986 s. 299). Man kan även, apropå topogra
fiskt betingade väderstreck, hos Ekblom (1938 
s. 55 f.) hitta argument för att den 180 km långa 
lärleden från ön Ona till Trondheimsfjorden 
genom sin speciella karaktär kommit att bilda 
grunden för begreppet nord-sydlig riktning un
der slutet av förhistorien. En riktning som i sin 
tur kommit att justeras till en 60-gradig med-
sols avvikelse från vår, egentligen kontinentala 
uppfattning, om Norr. Den forskare som orien
terar sig mot forntidsbilder måste med andra 
ord söka nya upplysningar om källmaterialet, 
upplysningar han inte finner i Aner & Kersten, 
J ag lämnar honom ett slag i detta sökande. 

Den falsifierande forskaren kan jämställa sig 
med bildskaparen men också välja att undersö
ka orienteringsproblemet t. ex. i ett 8-klassdia-
gram i stället för i ett diagram med 6 klasser: ett 
modelltekniskt, metodiskt förfaringssätt i syfte 
att skärskåda begreppet orientering. Då går det 
som det går och signilikansen försvinner. Man 
har med andra ord visat det felaktiga i att säga 
att sådana gravar som vi kallar rika företrädes
vis ligger i vad vi kallar kardinalväderstreck, 
t. ex. öst lika med 90 ± 11,25 grader, men samti
digt härmed kan ju vem som helst se signilikan
sen i 6-klassdiagrammet och finna stöd för sin 
tolkning i undersökningen av modulerna, ta
bell 1. Hur går det ihop? Jo, på följande vis: 

Man överger helt sonika sitt eget begrepp och 
säger att bronsåldersmänniskans intentioner 
om gravorientering inte går att förstå i precis 
samma kategorier som vi i dag använder för att 
beskriva väderstreck. Vad man därmed åstad
kommit är en tolkning av en fördelning, ett 
mönster, i termer av förhistoriska människors 
avsikter och det har tvingat oss att börja bygga 
upp ett begrepp om väderstreck som inte har
monierar helt med det man, med dagens av 
högsjönavigering präglade begreppsbildning, 
skulle ha föreställt sig. 

Det är med andra ord inte forntidsbilden, 
inte modellen med dess falsifieringsprincip och 
inte ' 'som om-objektiviteten'' som lett oss fram 
till förståelsen. Ej heller kan man säga sig ha 
funnit en orsak, i kausal — Humesk — mening, 
till de rikare gravarnas orientering, ty den giv
na förklaringen är inte antingen verifierbar el-
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Uppställning av X2-värdena om: 

Man observerar fördelningen i 

Förväntar sig en fig. 6 b fig. 6 c 
fördelning som 42,02*** 24,44*** 
i fig. 6 a 

Anm.*** betyder att chansen för skillnad av en slump är mindre än 0,005. 

Fig. 7 a—c. Kontrasten i område Öst mellan bronslösa sekundärgravar oth tvä typer av materiellt rika gravar. 
— The contrast in area East between secondary graves lacking bronze and two types of malerially rith graves. 

ler falsifierbar. Den förhistoriska människans 
intentioner i förbindelse med den rikare graven 
kan ju precis lika gärna ha varit knutna till udda 
väderstreck, några gravar ligger ju faktiskt i så
dana, och det behöver inte vara en slump. 

Anledningen till att man kan tro på tolkning
en av 6-klassdiagrammen ligger i stället i att det 
observerade resultatet för oss att se väl skulle 
kunna hänga ihop med sociala regler och religi
ösa intentioner med tillhörande uppfattning 
om väderstreck, som antingen kardinala eller 
interkardinala eller udda—avvikande. Vi har 
med andra ord ägnat oss åt att utveckla ett för
historiskt gravorienterings- och väderstrecks
begrepp. Poängen med denna typ av teoretisk 
landvinning är att den går det bra att tänka vi
dare på. Den förlorar inte sitt värde bara för att 
man tycker sig vilja ha en ny fomtidsbild, tvärt
om måste den vara med i alla, och det enda sät
tet att få bort den från den arkeologiska teorin 
är att visa att det sakförhållande varpå den byg
ger inte finns; konkurrerande förklaringar till 
det iakttagna mönstret kan inte falsifiera den 
begreppsliga landvinningen. Visserligen vet 
man inte om det här väderstrecksbegreppet kan 
utvecklas till något fruktbart men det finns åt
minstone som ett embryo till tolkning och för
ståelse. Man skulle också kunna säga att be
greppsbildningens princip är viktig även om 

den inte har någon explicit plats i Johansens el
ler Malmers arkeologi. J ag är dessutom säker 
på att den skulle försvara en sådan plats och 
därifrån dels hjälpa till att styra produktionen 
av forntidsbilder på ett fruktbart sätt, dels skilja 
bildernas eller modellernas innehåll av teoretis
ka uppfattningar från deras metodiska inne
håll, det som huvudsakligen dikterats av att de 
måste kunna föras ut till empirisk prövning. 
Det här är viktigare än man tror, ty liera av de 
statusbundna sambanden som tas upp nedan 
kan analyseras med 8-klassdiagrammet som in
strument utan att förlora mycket i signifikans. 
Uppfattningen att orienteringarna kan delas i 8 
klasser blir dock inte för den sakens skull sann. 

Gravorientering och social status 

I område Öst har det redan visat sig en tydlig 
skillnad mellan sekundära vapenlösa gravar 
och gravmaterialet som helhet fig. 6 a och c. 
Bjärt blir denna kontrast när man ställer sekun
dära helt bronslösa gravar mot kategorier som 
gravar med svärd och dräkttillbehör eller cent
rala vapengravar och sekundära gravar med 
både svärd och dräkttillbehör (fig. 7 a—c). 

Samtidigt med att rika gravar oftare än fatti
gare ligger i kardinalväderstreck finns det and
ra, artefäktlösa, som har samma orientering. 
Eftersom orienteringen i sig innebär en status-
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16 F. Herschend 

markering skulle det vara orimligt att hävda att 
den döde i en fattig men välorienterad grav 
hade sämre social status än den som med svärd 
och dräkttillbehör blivit jordad i ett udda vä
derstreck. 

I område Väst går det inte att få fram lika sig
nifikanta skillnader som i område Ost, och det 
är först när man ställer upp en av de ovannämn
da, i område Öst så tydliga kontrasterna, som 
man ser en tendens till att rika gravar ligger i 
kardinala och interkardinala väderstreck på ett 
sätt som skiljer dem från de sekundära bronslö
sa gravarna (fig. 8 a—b). Dessa rika gravar är 
dock så få att skillnaden inte blir signifikant. 
Det blir den först när man även för Tönder och 
Odense amter till område Väst, och ändå är 
materialet betänkligt litet. Dessutom tycks re
sonemanget ovan (Material punkt 4), vara t ill -
lämpbart på gravarnas fördelning. Vidgar man 
området ytterligare bryts tendensen dessutom 
omedelbart. 

Eftersom fördelningen är tydlig nog och ef
tersom område Väst på flera sätt liknar område 
Öst, så kan man förmodligen ändå våga påstå 
att det i område Väst finns en viss tendens till 
alt de allra rikaste gravarna vad gäller oriente
ringen skiljer sig från de fattigaste sekundära 
begravningarna. 

I område Syd, där man inte räknat med inter-
kardinalväderstreck, ser man inga signifikanta 
skillnader i orienteringen av materiellt skilda 
gravar. Det beror eventuellt på att väderstrecks-
begreppet är för dåligt analyserat; men viktiga-
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Fig. 8 a—b. Kontrasten i område Väst mellan brons-
lösa sckundärgravar, se fig. 3c, och en grupp av mate
riellt rika gravar. — The contrast in area West be
tween setondary graves lacking bronze and a group 
of rnatt-rially rich graves. 

re är det nog att de rika gravarna visar sig vara 
mycket få och de bronslösa många (se tabell 2). 
Gravskicket är med andra ord ganska nivelle-
rat, och då finns det inga förutsättningar lör att 
hitta det sökta sambandet. 

Sammanfattande kan man säga att gravori
enteringen är ett medvetet val. I område Öst 
där bronsrikedomen i gravarna generellt sett är 
störst ser man också en tydlig bindning mellan 
förekomsten av statusföremål t. ex. svärd i kom
bination med dräkttillbehör i metall och orien
teringar i s. k. kardinalväderstreck. Någon total 
samvariation rör det sig inte om och det kan 
därför vara rätt att säga att orientering och ma
teriella statussymboler hör ihop med delvis 
skilda räjonger av begreppet social status. 

Allmänt sett kan man säga att när gravar gi
vits en orientering i så gott som N—S eller 
Ö—V, så är det ett uttryck för att den gravlagde 
åtnjutit en relativt hög social status. Förmodli
gen gäller detta alla tre områdena, även om ut
vecklingen i Syd och Väst vad bristen på grav-
gåvosymbolik gäller gått så långt att förbindel
sen mellan gravorientering och materiell status 
antingen är svår att upptäcka eller helt saknas. 
Social status under äldre bronsålder har med 
andra ord dimensioner eller grader som inte 
går att uttrycka med materiella statussymboler. 
För exemplets skull kan man tänka sig att man 
föds med rätten att bli begravd i ett visst vä
derstreck men att rätten att bli begravd med 
svärd för det mesta måste förvärvas utan att 
man för den sakens skull behöver utnyttja sin 
rätt. 

Ell försök till perspektiv 

Skillnaden mellan områdena vad gäller orien
teringarnas bindning till de rika gravarna är 
blott en av många. De fäller i två grupper, dels 
allt som tyder på ett mer påkostat begravnings
skick i område Ost, tabell 2, dels det förhållan
det att brand- och urnegravskicket, som i peri
od IV kommer sådant som träkistor, oriente
ring och vissa dödas massiva artefaktbehov att 
så gott som försvinna i Jylland, utvecklas lång
sammare på Själland, där man även i period IV 
kan se brandgravar med riktiga vapen ligga i 
stenkistor med en tydlig orientering (exempel i 
Bröndsted 1966 s. 155 f. med noter, se även 
Thrane 1981). De ändringar i gravsymboliken 
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Tabell 2. De materiellt skilda gravarnas procentuella 
fördelning i de tre områdena. — The percentual di
stribution of the materially different graves in the 
three areas. 

Gr. m. svärd och 
dräkttillbehör 

Vapengravar 

Central gravar 
Gr. utan brons 

Sekundära gr. 
utan brons 

Öst 

16,75 

42,0 

35,2 
39,5 
28,4 

Väst 

9,7 

30,1 

31,3 
58,5 
34,7 

Syd 

6,7 

31,3 
31,3 

58,9 
37,4 

som blir bestående introduceras med andra ord 
ifrån sydväst om man håller sig till den del av 
Sydskandinavien som de tre områdena ligger i. 
Visserligen finns det några få brandgravar från 
period II på Själland (Lomborg 1963), men det 
är tydligt att man i och kring område Syd under 
period III har långt fler brandgravar och fram
för allt urnegravar än i område Öst. 

Därför aktualiseras nu frågan om huruvida 
bristen på rika gravar och bristen på samband 
mellan orientering och gravgåvorikedom blott 
är tidiga tecken på en förändrad religiös inställ
ning. Dess kärna skulle då hypotetiskt kunna 
vara en föreställning om att själen under sin 
resa till den nya vistelseorten inte i lika hög grad 
som förut varit i behov av sina jordiska ägode
lar. Som Gräslund 1983 framhållit tycks det ut
vecklade brandgravskicket göra gravgåvan över
flödig, eftersom själen säkert vid själva kreme
ringen så gott som omedelbart förflyttar sig till 
hinsidan. Därförärdet ju också möjligt att man 
i den period då brandgravskicket existerade 
sida vid sida med jordfästningen funnit ritual 
som utan det radikala greppet kremering varit 
i stånd att snabbare än eljest hjälpa själen ur 
den döda kroppen och således också göra grav
gåvan i ordets egentliga mening överflödig. Nå
got brott mellan de två begravningstraditioner
na skall man ju knappast tänka sig, utan snara
re en utveckling i små steg från den gravgåvo-
fyllda välorienterade skelettgraven till den 
gravgåvolösa urnan. 

Eftersom hinsidan kan antas ligga så till att 
inte alla färdriktningar är lika lämpliga för var
je samhällsmedlem, så är det inte orimligt om 

orienteringens betydelse håller i sig längre än 
gravgåvans. Särskilt som man först vid urnans 
införande kan sägas ha låtit kremeringen och 
vinden i förening sköta själens frigörelse och 
transportproblem. 

Som jag ser det skulle sådana förändringar i 
den religiösa hållningen kunna hänga ihop med 
en samhällsekonomi som blev bättre och bättre 
skickad att låta materiella rikedomar stanna 
kvar i den levande kulturen. Rika gravar som 
det generella fenomen de representerar i Skåne 
eller på Själland, finner jag däremot vara ut
tryck för en samhällsekonomi som inte kan för
bruka en ny tids ökade materiella överskott. 
Med mycket av bronsen har man med andra 
ord inget bättre eller mer nyttigt att ta sig till än 
att offra det för att underlätta för den döde på 
hans färd. Det kan visserligen vara ideologiskt 
betydels. folla offer, men de tyder ändå på en 
samhällsekonomi som saknar dynamik och 
som därför med en viss rätt kan kallas primitiv. 

J ag tror med andra ord att det är ett samhäl
leligt problem att under äldre bronsåldern leva 
upp till den ökande varuomsättning som är 
grunden för de i vissa områden relativt bronsri
ka gravarna. Förändringarna i begravningsri
tualen, som i första hand måste förklaras ideo
logiskt (Gräslund 1983), kan emellertid mycket 
väl tänkas gå hand i hand med en mer utvecklad 
samhällsekonomi som bättre än förut balanse
rar de ekonomiska institutionerna mot produk
tionen. 

Manus avslutades våren 1986 och lämnades till Forn
vännens redaktion. Hänsyn har således inte kunnat 
tagas till Randsborg, K. & Nybo, C. 1986. The coffin 
and the sun. Demography and ideology in Standina-
vian prehistory. Acta Archaeologica 55. Köbenhavn. 
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Summary 

As a poin t of d e p a r t u r e it is first s ta ted tha t con-

t r a ry to the op in ion of H å k a n s s o n 1985, e.g. p. 

102 a n d Table 10, grave o r i en t a t i ons in the Sca

n i a n m a t e r i a l differ significantly from a r a n 

d o m d i s t r ibu t ion . 

W i t h a ma te r i a l chosen from A n e r & Kers t en 

the s a m e can be said to hold t r u e for the 

ma te r i a l in a reas East , West a n d Sou th , M a p 1 

a n d Fig. 3 a—d, since o r i en t a t i ons in N—S a n d 

E—W are grossly over represen ted . Differences 

be tween the a reas can be observed a n d grave 

o r i en t a t i ons seem to offer a possibil i ty of defin-

ing reg ions in S o u t h e r n Seand inav i a d u r i n g the 

Ea r ly B r o n z e Age. 

Fornvännen 83 (1938) 



Gravorientering 19 

Moreover the material contains several ex
amples which support the general tendencies in 
orientation, Fig. 5. 

In a section on method it is shown that 
dividing the orientations into the six classes of 
Fig. 1 b leads to a conceptually more satisfying 
understanding thereof than can be obtained 
with the eight classes defined in Fig. 1 a, see Fig. 
6 a - d . 

On the basis of two diagrams it is proven that 
in area East the differences between the orien
tation of rich and poor graves are very marked, 
Fig. 7 a—d, in area West the difference is less 
perceptible, and never significant, Fig. 8 a—b, 
while in area South the differences are non-
existent. 

In a last section the author tries to fit his find-
ings into a perspective. 

In all three areas as well as in Scania a fairly 

constant number of graves, 52 to 60 per cent, 
are oriented N—S or E—W. In areas West and 
South the lack of rich graves and the greater 
number of graves without any metal grave-
goods make it impossible to see the contrast be
tween rich and poor graves which is clearly re
flected in area East. These facts support the 
view that orientation per se expresses the social 
status of the deceased, thus making the concept 
of social status somewhat more complex than 
before. The reason why areas West and South 
lack sufficient division in the material wealth of 
the grave-finds is tentatively attributed to a 
burial custom which is doser to the final transi
tion from inhumation to cremation. A transi
tion which eventually ends in the complete ab
sence of grave-goods and orientation accomp-
lished by the urn. 

Fnnranrm 83 (1988) 


