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SMÄRRE MEDDELANDEN 
NORDBORNAS VÄDERSTRECK 

Då Prof. Ekbloms uppsats om de nordiska källornas väderstrecksbegrepp 
stått refererad i Sv. Dagbladet, ringde en av mina astronomivännor upp mig 
och frågade: »Förstår du det där?». Det gjorde jag ju, men jag förstod 
också frågaren, ty det är nog så, att ett och annat, som kan ta sig rimligt 
ut, då man sitter vid skrivbordet och söker få en mening i skrivna källupp-
gifter, ter si? nästan otänkbart, dä man söker föreställa sig saken ute i 
fältet. Ekbloms tes är, att nordborna vridit hela kompassrosen c:a 60 gra
der, så att söder kom att ligga i en punkt, dit solen når cirka kl. 16. 

Låt oss kasta en blick på vad vi veta om våra fäders väderstrecksbegrepp 
under don äldre medeltiden, närmast 1100-talet, i andra hand de två följande 
århundradena. Vi ha i själva verket rikligt flytande källor. 

Först ha vi våra romanska kyrkor. Jag påstår icke, att dessa samt och 
synnerligen äro orienterade korrekt i öster och väster, men stora äro i varje 
fall icke avvikelserna. Så ha vi de litterära uppgifterna, som vanligt rikast 
från Island. Vi ha Ödde, som bestämde daggryningens »azimut» under olika 
dagar på året, icke absolut korrekt, men ingalunda med fol på tiotals grader. 
Samme man bestämde också solens middagshöjd från vecka till vecka. Hans 
mätt var halva soldiametcrn, alltså ungefär en fjärdedels grad. Man kan 
vid kontrollräkning konstatera fel, men det blir ganska små fel, och de 
som finnas, bero nog most på att han ville räkna enklare, än naturen gör. 
Han räknade i jämna veckor och antog, att den stigande och fallande hastig
heten i höjdförändringen skulle kunna uttryckas i en aritmetisk serie. Vidare 
ha vi den isländske pilgrimmen, som bestämde Polstjärnans höjd vid Jordan, 
på det ställe, där Jesu dop antogs ha ägt rum.1 

Han använde inga andra mälningsinstrument än sin egen kropp: knät upp, 
handen på knät och tummen rätt till väders. Naturligtvis blev måttet icke 
absolut exakt, men i tiotals grader kan man absolut icke räkna felet. Så ha 
vi åskslaget i Skalholt den 26 januari 1309, enligt en uppgift vid midnatt, 
enligt en annan vid den tid, då »stjärnan» (Arkturus), stod i öster. Arkturus 
stod nästan rätt i öster vid midnatt den uppgivna natten. 

För att se, hur svår den av Ekblom (och tidigare delvis L. Weibull) fram
ställda teorien är att genomföra, skall jag fa ott konkret exempel. Det rader 
intet tvivel om aft kustseglatsen vid Norges västkust spelat en stor roll vid 
utformandet av nordbornas väderstrecksferminologi. Namnen landnorör, resp. 
landsuör nordost, sydost egentligen norrut med avvikelse mot land, och 
utnorÖr, åtsuör nordväst, sydväst, äro därvid talande nog. Och att man 

Nord. Tidskr. 1935, s. 46 ff., Nordisk kultur XXI: 12. 
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ofta kom att betrakta färden utefter kusten något summariskt såsom en 
färd åt norr eller söder, är otvivelaktigt. Men vi vilja erinra om följande: 
Jag bor själv vid en gata, S:t Eriksgatan, som avviker åt öster från nord-
sydlinjen. Det kunde tänkas, att jag glömde avvikelsen oeh betraktade en 
punkt i S:t Eriksgatans förlängning som rätt nordpunkt. Detta kunde jag 
roa mig med härhemma. Men om jag går hemifrån, låt oss säga bara ut i 
Hagaparken, och om jag där vill söka upp den riktning, som jag hemma 
betraktar som norr, då skall det visa sig, att sådant är möjligt endast om jag 
känner den rätta nordsydlinjen, resp. kompassens missvisande nord-sydlin|o 
och beslutar mig för att fasthålla avvikelsen frän denna. Något sådant kan 
hos våra förfäder icke tänkas. 

Men låt oss vidare se till, vad t. ex. söder betyder. Strängt logiskt, med 
»ursprungliga bestämningar» måste söder definieras som den punkt, där en 
fixstjärna, och med en liten korrektion solen eller månen, står högst. Nu är 
emellertid en noggrann höjdbestämning en smula besvärlig, och man fick nog 
i praktiken nöja sig med en annan definition. Söder är en punkt, som ligger 
mitt emellan platsen för en fixstjärnas (resp. approximativt solens och må
nens) upp- och nedgång. Att bestämma dessa var icke alltför svårt, särskilt 
om man valde en stjärna, som hade stor sydlig deklination och därför kort 
»dagbåge». Som sådan kunde man med fördel om vintern räkna solen själv. 
Att leiöarstiarna, polstjärnan, stod ungefär mitt emot sydpunkten, kan ett 
sjöfarande folk icke ha varit okunnigt om. 

Det framgår av uppgifter i litteraturen, vilkas riktighet lätt kan kontrolle
ras, att man visste att på vissa håll i norden solen höll sig uppe över hori
sonten om vintern endast en sett, en oktant, en vinkel på 45°, vilket förf. rim
ligt nog antager vara exakt lika med tre timmar, fastän det faktiskt växlar 
nägot.2 Om vi nu skulle antaga, att man sä dåligt kände väderstrecken, att 
nordborna räknade middag vid den tid, då solen gått 60° från sydpunkten 
grovt räknat fyra timmar, så tvingas vi att antaga, att de räknat middag efter 
solnedgången, men detta kunna vi väl ändå icke tro. 

Att emellertid ett stort antal egendomliga väderstrecksuppgilter finnas i lit
teraturen, är väl känt, och Ekblom har framdragit något tjog. Jag skall icke 
ta upp dera var för sig, men till en början hänvisa till det grundliga verket 
Reuter, Germanische Himmelskunde, som av mig recenserats både i Arkiv för 
Nordisk Filologi och i Populär Astronomisk tidskrift, men synes vara okänt 
för Ekblom. Reuter analyserar även han det bekanta stället i Ottars rese
berättelse, men jag skall icke uppehålla mig därvid. Däremot skall jag fram
draga ett exempel ur Egils saga, som visar, å ena sidan hur man kunde 
uttrycka sig grovt, å andra sidan, att man kände, hur saken noggrant sett 
låg till. I Egils saga kap. XXI talas om en färd, som skall gå norör med 
landi. Som vederbörande befinna sig i Trondhjemsfjorden, begagna de nord
ostvinden, landnyröing, för sin start. Nordosten var ju väster om nuv. Trond
heim »sida med», längre in i fjorden rak medvind, men det påpekas, att 
samma nordostvind var motvind, då man fortsatte färden norrut, andviöri 

Speculum regale s. 19, (ed. Brenner), resp. 14. 
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nodr meö landi. Alltså grovt räknat talade man om att fara norrut utefter 
kusten, men man visste mycket väl, att nordost var en korrektare beteckning. 

Det skullo ta för stort utrymme att gå igenom alla de av Ekblom samman
ställda citaten. Men några synpunkter skola meddelas. Till en början måste 
noggrant fasthällas, att de fyra, resp. åtta väderstrecksnamnen betecknade 
icke ett »streck» utan en oktant med ett streck i mitten, en hofuösett, en rät 
vinkel, resp. en sett, 45 grader. Rakt i öster måste beta i austri miöiu, ty i 
nustri betydde endast inom en vinkel på 22'/a grader (möjligen 45) på vardera 
sidan om österstrecket. På samma sätt måste rätt i nordost heta i landsnoröri 
miöiu. För rätt i nordnordost hade man två synonyma uttryck i miömunda 
stab (mittemellan) landnorörs ok norörs, resp. i beggia sett landnorbrs ok 
norös. i en linje, som tillhör båda oktanterna, både norroktanten och nord-
ostoktanten. Denna terminologi (i de faktiska beläggen hänförd till södra 
hemisfären) finnos både i Öddes observation om gryningens azimutförskjut-
ning och i vissa lagstadganden. 

Det framgår av det sagda, att nordborna, närmast islänningarna, hade till 
förfogande ett system, som indelade horisonten i 4, 8 eller vid behov till och 
med 16 delar. Att icke alla uppgifter voro så alldeles strängt exakta, kan 
man med hänsyn till ännu rådande, av Ekblom påpekat språkbruk, vänta sig. 
Därvid äro väderstrecksnamnens karaktär av namn på vinklar, icke linjer, 
icke streck, ingalunda det viktigaste. Med avseende pä de västnordiska käl
lorna är förhållandet till Sverige av stor betydelse. En färd till Sverige be
tecknades ju mycket korrekt som en färd mot öster, om utgångspunkten var 
Oslo och målet Värmland. Men uttryckssättet behölls, t. ex. i namnet på 
Sigvats Austrfararvisur även om utgångspunkten är Sarpsborg och det när
maste målet Skara. Viken i betydelsen Bohuslän är ju Norges sydligaste 
del, men för allmänna föreställningssättet spelade det större roll, att det var 
den viktigaste kontaktytan mot grannlandet i östor. Därför ser man ofta 
austr i Vik, austr i Konungahellu. Även det faktum, att buvudfarledcn till 
sjöss gick åt väster, gjorde, att ibland en färd från kusten inåt landet be
tecknades som en färd åt öster, fastän riktningen kan vara en annan. 

Om man iakttager behörig tolerans i dessa avseenden, och om man begrän
sar sig till orter, vilka kunna förutsättas vara förf. verkligen bekanta, så 
skulle det visa sig ganska lätt att mot det tjugotal exempel på oriktig använd
ning av väderstrecksnamn, som samlats av Ekblom, sätta ett eller annat 
hundratal, där användningen är korrekt. Jag bar gjort några stickprov. 

Till en början ha vi Ingvarsstenarna.3 Icko mindre än sex av dessa 
beteckna färden från Uppland eller Södermanland till Ryssland som en färd 
austr, en bland dem (nr 16) är så noggrann, att den meddelar, att den fort
satta färden gick åt söder. 

Mitt andra stickprov gällde Sverressaga.4 Vi finna redan där namnen eystra 
Gautland, Eystrasalt om resp. Östergötland och Östersjön. Skulle man ha 
vridit på vindrosen 60° borde ju Östergötland betraktas som beläget i syd-

Samlade i E. Olsons edition av Ingvars saga viöforla. 
För denna och följ. har jag använt trycket i Flateyarbok. 
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ost. Att för övrigt Värmland ligger i öster, Halogaland i norr från Norges 
huvudbygder, visste man mycket väl, likaså, att Bergen ligger sydligare än 
Trondhjem och Stavanger ännu sydligare. Att Irland ligger i väster är 
också väl bekant. Exempel i vissa partier på var och var annan sida. 

Liknande är förbållandet i Håkon Håkonssons saga. Här är det på ett 
parti gott om exempel på riktningen Oslo—Värmland såsom öster. Något 
inkonsekvent är författaren med avseende på Bergen, som ibland betecknas 
som liggande väster, ibland som liggande norr om trakterna kring Kristiania
fjorden. Att Göta älv flyter från norr till söder, att alltså den norska sidan, 
närmast Torskog, ligger väster om floden, vet förf. väl. Att en annan för
fattare5 tror att floden, som går ut i Västerhavet, har västlig riktning och 
sålunda den svenska staden Lödöse förlägges på dess södra strand, är ju ott 
ursäktligt fel. 

Jag summerar: Våra förfäder, speciellt den västnordiska grenen, mäste ha 
väl känt de rätta väderstrecken, efter vilka de manövrerade sina fartyg och 
indelade sin dag, detta anser jag höjt över varje tvivel. Men denna kunskap 
behövde knyta sig till omedelbar iakttagelse av de för orientering använd
bara astronomiska företeelserna. I saknad av kompass och karta kunde de 
begå svåra fel, då de yttrade sig om orter, som de icke hade för ögonen. 

Nat. Beckman 

EN INCLUSORIE-CELL I WESTMINSTER ABUEY 

På Gotland finnes i vissa kyrkors västparti ett litet rum med ingång 
från kyrkogården och med utsikt mot kyrkans altare genom en liten glugg. 
De ha tidigare benämnts »penitensceller» utan att man närmare kunnat 
förklara deras funktion. I en artikel i Gotlands Allehanda har jag kunnat 
påvisa att de äro inclusorier, byggda för att tjäna till bostad för en fri
villigt, för alltid här instängd from kvinna eller man, en inclus eller reclus. 
Det var genom en anvisning av min vän Professor Neuss i Bonn, som 
jag fann denna förklaring. Bevarade inclusorier förefalla att vara mycket 
sällsynta, de gotländska äro alltså synnerligen rara monument. Nyligen 
har emellertid i England en reclus-cell iakttagits, eller åtminstone gluggen 
till en dylik. Följande står att läsa i Times Weekly Edition, Febr. 24, 1938, 
varav Mrs. L. Kingsley Porter, Cambridge (Mass.) vänligen tillställt mig 
ett urklipp: »Då St. Benedicts kapell (i Wesirainster Abbey) rengjordes 
blev Domprosten Goodmans monument tillfälligtvis avlägsnat ur sin nisch 
och då upptäcktes därbakom en dörr eller lucka av trä, 13 (engelska) tum 
bred, 15 tum hög. Denna har tydligen kunnat öppna sig in till en nu för
svunnen byggnad, som stött mot kapellets yttersida och från vilken dess 
invånare kunde ha fri utsikt mot kapellets altare. 

5 AlfreSi III, s. 6 f. 


