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Abstract 
 
 
 
Winter, J-R. 2019. Falken från öst eller korpen från väst? En analys av bronserade nycklar 
med fågelmotiv från Kyrksundet i sydvästra Finland. 
 
Winter, J-R. 2019. The eastern falcon or the western raven? An analysis of the bronzed keys 
with bird motif from Kyrksundet in southwestern Finland. 
 
  
This paper contains an analysis of the bronzed keys with bird motifs that were discovered 
during archaeological investigations between the years 1991 and 1997 at Kyrksundet, in the 
archipelago of southwestern Finland. Bronzed keys with bird motifs have never been found in 
Finland before, but similar keys have been found both in Birka and on Gotland, Sweden.  

The aim with this paper is firstly to analyse and compare the keys from Kyrksundet, Birka 
and Gotland, and their find contexts. Secondly, together with the results from the analysis, the 
following questions will be discussed; What is the meaning behind the bird motif, why can 
these keys be found at Kyrksundet, and who were the people that had these keys in their 
possession during the Viking Age. The symbolic aspect of the keys is a strong theme in this 
discussion, because the underlaying theory in this paper is that the keys most likely had both a 
worldly and a cosmological meaning. 

Earlier archaeological investigations mainly have associated these keys with the Nordic 
peoples and their eastern connections during the Viking Age. Reason behind this association 
is that the birds on the motif have been interpreted as falcons and the falcon has a relatively 
strong connection to the Rurik dynasty that ruled in Novgorod and Kiev. Whether the bird is a 
falcon or not, is however a question that will be discussed in this paper. The analysis performed 
in this paper, shows that the bird motif on the keys shares more similarities with a raven motif 
that was used on the British Isles than with the falcon motif that was used in Novgorod and 
Kiev. This paper will therefore include a suggestion for another perspective, where the keys 
might be connected to the Nordic peoples and their western connections.  
 
 
Keywords: keys, bird motif, symbolism, network, ownership, Kyrksundet, Birka, Gotland, 
Viking Age 
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1. Inledning 

Mellan åren 1991 och 1997 utfördes arkeologiska undersökningar samt utgrävningar vid 
Kyrksundet på ön Rosalalandet i Åbolands skärgård, sydvästra Finland. Under utgrävningarna 
påträffades ett flertal fynd med skandinaviskt ursprung som daterades till vikingatiden. Av 
speciellt intresse är dock tre bronsskaft till nycklar med fågelmotiv som är avsedda för hänglås. 
Bronserade nycklar med fågelmotiv har tidigare inte påträffats i Finland, men motsvarande 
nycklar har bland annat påträffats i Birka och på Gotland. 

Fågelmotiv förekommer inom ett flertal arkeologiska fyndgrupper (bland annat doppskor, 
mynt och övrigt metallarbete) och på grund av detta har fåglarna på de bronserade nycklarna 
tolkats vara falkar (Ambrosiani 2001:19; Edgren 1997:46). De stiliserade fåglarna i 
fågelmotivet saknar dock möjligtvis huvuden, vilket betyder att det är svårt att bedöma vilken 
fågel det egentligen handlar om. Om fåglarna på nycklarna inte är falkar, vad är de då? Vilka 
andra alternativ existerar och på vilket sätt skulle det påverka nycklarnas möjliga härkomst och 
symboliska betydelse? 

1.1. Syfte och frågeställning 

Genom att undersöka och analysera de bronserade nycklarna med fågelmotiv samt deras 
fyndkontext, är syftet med denna uppsats att försöka bidra med ett perspektiv kring nycklarnas 
samt fågelmotivets betydelse, hur det kommer sig att nycklarna deponerades vid Kyrksundet 
och vem som möjligtvis hade nycklarna i sin ägo under vikingatiden. 

För att kunna skapa en djupare förståelse kring nycklarna kommer följande frågeställningar 
att diskuteras i uppsatsen: 

 
• Vilka formmässiga likheter och skillnader kan man observera på de bronserade 

nycklarna med fågelmotiv från Kyrksundet, Birka och Gotland, samt vilka andra 
föremål påträffades i deras fyndkontext? 

• Vad står fågelmotivet för på de bronserade nycklarna? Har fågelmotivet möjligtvis haft 
en speciell symbolisk betydelse? 

• Hur kommer det sig att dessa bronserade nycklar med fågelmotiv har påträffats vid 
Kyrksundet? Vilken kontakt hade Kyrksundet med Birka och Gotland där motsvarande 
nycklar påträffats?  

• Vem var det som hade bronserade nycklar med fågelmotiv i sin ägo under vikingatiden? 

1.2. Teori och metod 

Att undersöka och försöka förstå den forna människans tankegång, världsuppfattning och 
trosföreställningar, är ett av de svåraste undersökningsområden inom arkeologin (Andrén 
2004:389). Hur kan en arkeolog utreda vad de forna människorna egentligen tänkte? Skriftligt 
källmaterial kan förmedla en djupare förståelse om den forna människan och hens tankegång, 
men hur är det med de vikingatida nordbor som främst förmedlade sin kunskap och sina 
berättelser genom muntlig tradition? Anders Andrén anser att det finns två viktiga tankar som 
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en arkeolog kan tänka på när hen studerar den forna människans tankegång. För det första, att 
människans tänkta värld inte är oberoende av hens levda värld. Om exempelvis fåglar var 
viktiga i kosmologin, så var de förmodligen viktiga även i den reella världen. För det andra, att 
viktiga tankegångar inte endast förmedlades genom tal och skrift, utan även genom materiell 
kultur. Om fåglar var viktiga i kosmologin, förekommer de förmodligen även inom den 
materiella kulturen (Andrén 2004:390). Den grundläggande teorin i denna uppsats är därmed 
att de bronserade nycklarna förmodligen hade både en världslig och kosmologisk betydelse, 
eftersom de bär ett motiv av stiliserade fåglar.  

För att kunna besvara de ovannämnda frågeställningarna har en empirisk jämförelse utförts 
av de påträffade nycklarna samt deras fyndkontext. Med hjälp av jämförelsen är det möjligt att 
utreda hur nycklarna från Kyrksundet, Birka och Gotland förhåller sig till varandra. Eftersom 
nycklarna förmodligen även haft en kosmologisk betydelse, kommer detta att diskuteras med 
hjälp av skriftligt källmaterial. 

1.3. Material 

Uppsatsen bygger på tidigare undersökningar och forskning. Det betyder att uppsatsen är en 
litteraturbaserad undersökning där publikationer i form av böcker, artiklar, avhandlingar och 
uppsatser ligger bakom den information som presenteras och den förda diskussionen. 
Publikationer som innehåller information om sydvästra Finlands, Gotlands samt Mälardalens 
vikingatida kontakter och vikingatidens nycklar samt deras betydelse, speciellt nycklar med 
fågelmotiv, har använts.  

Eftersom undersökningen fokuserar på en specifik typ av nycklar, har jämförelsen utförts 
med hjälp av bilder samt information om de bronserade nycklarna med fågelmotiv.  

1.4. Källkritik 

I uppsatsen har jämförelsen och analysen utförts med hjälp av bilder samt information om de 
bronserade nycklarna med fågelmotiv. Det betyder att uppsatsen bygger på 
andrahandsinformation och att jag varken bevittnat eller studerat nycklarna personligen. 

Anna Ulfhielms verk Systematische Analysen der Gräberfunde Birka II:3 och Lena 
Thunmark-Nyléns verk Die Wikingerzeit Gotlands I, II och IV innehåller information om 
nycklarna och deras fyndkontext som är avgörande för denna uppsats. Ulfhielms och 
Thunmark-Nyléns verk är dock skrivna på tyska, ett språk som jag inte behärskar. I uppsatsen 
har därmed en översättning av undersökningsmaterialet använts. Översättningen finns i Marita 
Westerholms CD-uppsats Bronserade nycklar med fågelmotiv från Birkas Garnison (2001). 
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2. Tidigare forskning 

Nycklar är föremål som förekommer i olika storlekar, former och de kan bära unika orneringar 
samt motiv. På grund av detta kan nycklar relativt enkelt indelas i olika typologiska typer. Anna 
Ulfhielm har i verket Systematische Analysen der Gräberfunde Birka II:3 indelat nycklarna 
som påträffats i Birka i olika typologiska typer. Ulfhielm har indelat nycklarna i fem 
huvudtyper som innehåller ett antal särtyper och enligt hennes typologi är de bronserade 
nycklarna med fågelmotiv av typ III A:2 (1989:122–132). Lena Thunmark-Nylén har utfört ett 
motsvarande arbete och i Die Wikingerzeit Gotlands I, II och IV har hon bland annat beskrivit 
de bronserade nycklarna med fågelmotiv samt deras fyndkontext. En översättning av Ulfhielms 
och Thunmark-Nyléns tyskspråkiga verk som behandlar nycklarna, finner man i Marita 
Westerholms CD-uppsats Bronserade nycklar med fågelmotiv från Birkas Garnison (2001:6–
12, 40). Westerholms undersökning, där hon med hjälp av laserscanner undersöker 
fågelmotivet på nycklarna, innehåller även information om ett antal nya nyckelfynd som har 
påträffats i Birka efter Ulfheims ovannämnda verk. De tre nyckelskaft som påträffades vid 
Kyrksundet behandlas främst av Torsten Edgren. I artiklarna Kyrksundet i Hitis och Bakom lås 
och bom beskriver Edgren nyckelskaften samt fyndområdet där de påträffades (1995; 1997). 
Var, när och i vilka fyndkontext nycklarna från Kyrksundet, Birka och Gotland har påträffats, 
kommer att presenteras noggrannare i kapitel 3. 

Björn Ambrosiani och Elsa Lindberger skriver i boken Birka Studies 5, Eastern 
Connections Part One: The Falcon Motif om den så kallade Birka falken. Birka falken är ett 
fågelmotiv där en falk (eller en hök) har avbildats och som förekommer inom ett flertal 
arkeologiska fyndgrupper. Ambrosiani presenterar och diskuterar fågelmotivets betydelse 
främst med hjälp av påträffade doppskor, när åter Lindberger lyfter fram och diskuterar kring 
ett flertal fågelmotiv (inklusive Birka falken) som avbildats på mynt (2001). Eftersom 
fågelmotivet på de bronserade nycklarna eventuellt är falkar, har fågelmotivet på nycklarna 
tolkats vara en avbildning av Birka falken. Birka Falken förknippas vanligtvis med Ruriksätten 
som härskade i Novgorod och Kiev under vikingatiden och medeltiden, och med detta har Birka 
falken ansetts vara en symbol för nordbornas östliga kontakter (Ambrosiani 2001:11; Edgren 
1997:46f). Charlotte Hedenstierna-Jonson har undersökt och skrivit om nordbornas östliga 
kontakter, ruserna samt krigareliten i Birka. I sin avhandling The Birka Warrior skriver 
Hedenstierna-Jonson bland annat om rusernas identitet (2006a) och i Rus´, Varangians and 
Birka Warriors skriver hon hur Birka falken förmodligen har varit en symbol för rusernas 
identitet (2009). Hedenstierna-Jonsons undersökning har därmed en betydelsefull roll när 
ägarna till nycklarna skall utredas. 

Ingrid Gustin har undersökt och skrivit om kontakterna mellan sydvästra Finland och 
Birka. I dessa texter analyserar Gustin bland annat olika fynd med ett skandinaviskt ursprung 
som har påträffats i Finland, men även fynd med ett finländskt ursprung som har påträffats i 
Birka. I texterna Ringspännen/hästskoformade spännen, gåvogivning och kontakterna mellan 
Mälarområdet och sydvästra Finland under vikingatid och Elites, networks and the Finnish 
connection in Birka, kan man läsa på vilket sätt de skandinaviska influenserna uppenbarar sig 
i det arkeologiska materialet från sydvästra Finland och på vilket sätt de finländska influenserna 
uppenbarar sig i Birka (2015; 2016). Även om Gustin främst undersöker andra föremål än 
nycklar (bland annat ringspännen och keramik), ger hennes undersökning en värdefull inblick 
i sydvästra Finlands och Birkas vikingatida kontakter. Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander har till 
skillnad från Gustin undersökt kontakterna mellan Finland och Gotland. I texten Gutarnas 
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förbindelser med Finland, lyfter Lehtosalo-Hilander bland annat fram vapen- och gravfynd 
som talar för att en handelskontakt existerade mellan gotlänningarna och finländarna under 
vikingatiden (1983). 

Fågelmotivets symboliska betydelse, kontakterna mellan sydvästra Finland, Birka samt 
Gotland, och nycklarnas möjliga ägare diskuteras noggrannare i kapitel 4. 
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3. Bronserade nycklar med fågelmotiv 

I detta kapitel kommer nyckeltypen av de bronserade nycklarna med fågelmotiv att beskrivas. 
Utöver beskrivningen av nyckeltypen, kommer även nycklarna som påträffats vid Kyrksundet, 
Birka och Gotland och deras fyndkontext att presenteras samt analyseras.  

3.1. Beskrivning av nyckeltyp 

Enligt Ulfhielm tillhör de bronserade nycklarna med fågelmotiv typ III A:2. För att undvika en 
onödig upprepning av begreppet bronserade nycklar med fågelmotiv, kommer begreppet 
nycklar av typ III A:2 hädanefter att användas. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av 
nyckeltypen. 

• Typ III: Nycklar med rektangulärt nyckelax med hål. Nycklar till hänglås.  
• Typ III A:2: Nycklar med platt nyckelax och spolformat bronserat nyckelskaft med 

ornamentik i form av tre stiliserade fåglar ovanför varandra.   

Under vikingatiden togs vid sidan av trälås även lås av metall, vanligtvis tillverkade av järn 
eller brons, med tillhörande nycklar i bruk (Edgren 1997:43). De metalliska hänglåsen kan 
delas in i tre typer. Typ I har en vridnyckelmekanism och ett L-format nyckelhål. Typ II har en 
skjutnyckelmekanism, ett T-format nyckelhål och låshuset har en fyrkantig eller rektangulär 
form. Typ III påminner mycket om typ II, men istället för ett fyrkantigt eller rektangulärt låshus 
har typ III ett cylindriskt låshus. Hänglås av typ I, II och III har påträffats i arkeologiska 
kontexter som daterats till första milleniets senare del v.t. i hela Nordeuropa, ända från de 
brittiska öarna i väst till Ryssland i öst. Hänglås av typ II verkar dock ha ett nära samband med 
den fornnordiska kulturen och på grund av detta är de inga ovanliga fynd när vikingatida lås 
påträffas i Norden. Nycklar av typ III A:2 är avsedda för hänglås av typ II. 
Skjutnyckelmekanismen fungerar på så sätt, att efter nyckelaxet införts i nyckelhålet, förs 
nyckeln uppåt för att pressa samman spärrfjädrarna och med detta frigörs låsbygeln från 
låshuset (Edgren 1997:44; Gustafsson 2005:19f). Fig. 1 visar hur skjutnyckelmekanismen i 
hänglås av typ II fungerade.  

Figur 1. Skjutnyckelmekanismens funktion 
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3.2. Fynd från Kyrksundet 

Kyrksundet är, som namnet delvis avslöjar, ett sund som går mellan öarna Rosalalandet och 
Hitislandet i Åbolands skärgård, sydvästra Finland. Kyrksundet har med stor sannolikhet fått 
sitt nuvarande namn efter en kyrka, eller ett kapell, som har legat vid sundet (Edgren 1995:50). 
Området vid och i närheten av Kyrksundet har redan under en längre tid väckt intresse bland 
olika forskare inom olika vetenskapsgrenar. En fornlämning i området som kan nämnas, är 
kapellruinen som bland annat väckte Henrik August Reinholms och Volter Högmans intresse 
redan i slutet av 1800-talet. De första arkeologiska utgrävningarna i området utfördes dock 
först mellan åren 1938 och 1939 av Carl Olof Nordman (Edgren 1995:50; Thordeman 
1942:311). 

Under sommaren år 1991 påträffades en samling vikingatida föremål i närheten av 
kapellruinen med hjälp av metalldetektorer. Upptäckten av dessa föremål gav upphov till en 
arkeologisk undersökning som inleddes med en fosfatkartering år 1992. Som följd av detta 
utfördes arkeologiska utgrävningar i området under sommartid mellan åren 1992–97 (Edgren 
1995:52; Asplund 2008:131). Under de arkeologiska undersökningarna vid Kyrksundet, 
påträffades bland annat en fragmentarisk nyckel samt två nyckelskaft med fågelmotiv.  

Av dessa tre nyckelskaft är det den fragmentariska nyckeln (Fig. 2:1) som bäst har överlevt 
tidens gång. Fågelmotivet, med tre stiliserade fågelfigurer ovanför varandra, syns tydligt och 
en del av axet sitter kvar. Nyckeln har ett gjutet spolformat skaft av brons och det kvarstående 
axet, som varit rektangulärt, är av järn. I övre ändan av nyckelskaftet finns ett hål, i vilket man 
har påträffat rester av en upphängningsring av järn. Den fragmentariska nyckeln är 6,7 cm lång, 
1,6 cm bred och 0,75 cm djup (Edgren 1997:45).  

Det andra nyckelskaftet (Fig. 2:2) har ett gjutet spolformigt skaft av brons och axet, som 
dock saknas, var av järn. I övre ändan av nyckelskaftet finns en förtjockning och ett 
upphängningshål. I det senare nämnda har rester av en järnring påträffats. Bredsidorna på 
nyckelskaftet har ursprungligen varit ornerade, på samma sätt som den fragmentariska nyckeln, 
med stiliserade fågelfigurer. Ornamentiken är dock nedsliten. Nyckelskaftet är 6,3 cm långt, 
0,8 cm brett och 0,6 cm djupt (Edgren 1997:45). 

Det tredje nyckelskaftet (Fig. 2:3) har ett gjutet skaft av brons och axet har varit av järn. 
Dock är det endast brottstycken av det senare nämnda som kvarstår. I övre ändan av 
nyckelskaftet finns ett hål avsett för en ring och nedanför hålet finns en förtjockning som löper 

Figur 2. Bronserade nycklar med fågelmotiv från Kyrksundet 
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runt nyckelskaftet. Nyckelskaftets ornamentik är starkt nedslitet, men trots detta kan spår av 
stiliserade fågelfigurer iakttagas på bredsidorna. Nyckelskaftet är 5,6 cm långt, 0,8 cm brett 
och 0,6 cm djupt (Edgren 1997:45).  

3.2.1. Fyndkontext 

Eftersom den fragmentariska nyckeln och de två nyckelskaften från Kyrksundet påträffades 
med hjälp av metalldetektorer, är dessa ströfynd som saknar mer detaljerade fyndkontexter 
(Edgren 1997:46). För att möjligtvis komma närmare Kyrksundets betydelse och funktion, 
följer en beskrivning av ett antal övriga fynd som påträffats vid Kyrksundet och som 
förmodligen fungerar som goda ledtrådar till varför nycklarna påträffats i området. 

Under de arkeologiska utgrävningarna vid Kyrksundet påträffades bland annat ett antal 
mynt. Av de tillvaratagna mynten kan exempelvis nämnas fem halvor av samanidiska dirhemer 
av vilka en präglats i Nord-Afrika redan under 700-talets slut. Tre av mynten är slagna av 
Ismail ibn Ahmad i Andaraba, varav två är slagna mellan åren 892 och 908, och en mellan åren 
911 och 912. Det femte myntet är en imitation av en i Taskent präglad dirhem och troligtvis är 
den slagen i Volga-bulgarernas område på 900-talet. Bland fynden ingår även mynt med en 
västlig härkomst; en så kallad Sachsenpfennig från 900-talets slut samt ett tyskt mynt som är 
präglat mellan åren 996 och 1002 av Otto III under hans kejsartid (Edgren 1995:54). 

Utspridda i området fanns ett tjugotal viktlod. Fyndmaterialet omfattar både små 
polyederformade bronsvikter och kulformade järnvikter med tillplattade poler samt 
instämplade viktmarkeringar. Viktloden har vanligtvis en bronsmantel som i vissa fall är 
ornerad (Edgren 1995:54). 

Fyndmaterialet från Kyrksundet innehåller ett flertal smycken och ett enkelt ringspänne 
(hästskoformat spänne i Finland) är det vanligaste. En del av dessa ringspännen är troligtvis 
dock tillverkade under tidig medeltid. Bland de mer ovanliga smyckena kan exempelvis en 
armring med en ornerad lansettformad platta och en lång ringnål nämnas. Motsvarande 
armringar har bland annat påträffats på Åland och i Sveriges mellersta del, när åter ringnålen 
har en mer västskandinavisk utformning. Under utgrävningarna har även ett flertal 
bronsfragment påträffats. Bronsfragmenten har tillhört såväl finländska och baltiska hängen, 
skandinaviska spännbucklor som estniska armringar. De estniska armringarna var tillverkade 
av äkta brons. Detta kan förklara varför armringarna med avsikt styckats till bitar, så att 
råmaterialet skulle kunna återanvändas (Edgren 1995:55f). 

Vid Kyrksundet har även föremål och material som kan förknippas med gjuteriverksamhet 
påträffats. Utöver skrapbrons har även ett flertal vikingatida bronsbarrar, en gjuttapp, en 
halvfärdig bältessölja och bronsslagg påträffats. Det arkeologiska materialet kan dock inte 
tydligt bevisa att en smedja skulle ha existerat vid Kyrksundet. På vilket sätt 
gjutningsverksamheten utfördes vid Kyrksundet är därmed fortfarande oklart (Edgren 
1995:56). På basis av det arkeologiska fyndmaterialet har Kyrksundet förmodligen fungerat 
både som en handelsplats och säsongmässigt nyttjad boplats under vikingatiden.  

3.3. Fynd från Birka 

Under de arkeologiska undersökningarna i Birka har hittills 11 stycken nycklar av typ III A:2 
påträffats. Ett nyckelskaft påträffades redan år 1877 under Hjalmar Stolpes utgrävning och två 
kompletta nycklar samt ett nyckelskaft påträffades år 1934 under Holger Arbmans utgrävning. 
En av de kompletta nycklarna är ett gravfynd (grav 562) (Arbman 1943:182; Westerholm 
2001:10). Under utgrävningarna som utfördes mellan åren 1997 och 2000 har sammanlagt sju 
nycklar påträffats; en komplett nyckel år 1999 samt sex nyckelskaft år 2000 (Westerholm 
2001:7). I följande stycken följer en kort beskrivning av de nycklar och nyckelskaft som har 
påträffats i Birka tillsammans med deras fynd-, inventerings- eller identitetsnummer. 
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Nyckelskaftet (Fynd.nr: Bj 596) som påträffades under Stolpes utgrävning är 4,8 cm långt, 
1 cm brett och det väger 14 gram. Fågelmotivet syns på nyckeln och den täcker ungefär 3,3 cm 
av skaftet (Westerholm 2001:40). 

Den kompletta nyckeln (Inv.nr: 2164:26) från Arbmans utgrävning är 7,6 cm lång, varav 
skaftet är 5,6 cm långt. Nyckeln är 0,9 cm bred och den väger 20 gram. Fågelmotivet kan 
observeras och ornamentiken är bland de tydligaste av alla de nycklar som påträffats i Birka 
(Fig. 3). Ornamentiken täcker ungefär 3 cm av skaftet. Den andra kompletta nyckeln från grav 
562 (Id.nr: 427491) är 7,7 cm lång. Ornamentiken på nyckeln är nedsliten, men fågelmotivet 
kan observeras. I nyckelns upphängningshål har man påträffat rester av en järnring (Arbman 
1943:182; Historiska Museet 2001). Nyckelskaftet (Inv.nr: 2164:26) från Arbmans utgrävning 
är 5,2 cm långt, 0,9 cm brett och det väger 13 gram. Fågelmotivet kan observeras och det täcker 
ungefär 3,5 cm av skaftet (Westerholm 2001:40).  

Den kompletta nyckeln (Fynd. nr: 3238) som påträffades år 1999 är 7,8 cm lång, varav 
skaftet är 5,2 cm långt. Nyckeln är 1,1 cm bred och den väger 20 gram. Fågelmotivet kan 
observeras och det täcker ungefär 3,5 cm av skaftet (Westerholm 2001:40). 

De nyckelskaft som påträffades under utgrävningarna år 2000 varierar delvis i storlek, i 
vikt och hur tydligt fågelmotivet kan observeras. Det första nyckelskaftet (Fynd.nr: 4062) är 
5,6 cm långt, 1,1 cm brett och det väger 14 gram. Fågelmotivet kan observeras och det täcker 
ungefär 4,1 cm av skaftet. Det andra nyckelskaftet (Fynd.nr: 4786) är 5,1 cm långt, 0,9 cm brett 
och det väger 10 gram. En påverkande faktor till nyckelskaftets mått och vikt, är att toppen till 
skaftet är fragmentariskt. Fågelmotivet är inte heller närvarande på detta nyckelskaft, vilket 
möjligtvis kan bero på att skaftet är mycket skadat. Men på grund av övriga gemensamma drag, 
har nyckeln ansetts vara av typ III A:2. Det tredje nyckelskaftet (Fynd.nr: 5155) är 4,5 cm 
långt, 0,9 cm brett och det väger 12 gram. Nyckelskaftet är sprucket och endast några streck 
kan observeras på skaftet. Det är därmed inte fullständigt säkert om nyckeln har haft ett 
fågelmotiv. Men på grund av övriga gemensamma drag, på samma sätt som det tidigare 
nämnda nyckelskaftet, har nyckeln ansetts tillhöra typ III A:2. Det fjärde nyckelskaftet 
(Fynd.nr: 4969) är 4,8 cm långt, 0,9 cm brett och det väger 12 gram. Fågelmotivet kan 
observeras och ornamentiken täcker ungefär 3,1 cm av skaftet. Det femte nyckelskaftet 
(Fynd.nr: 4056) är 5,2 cm långt, 1,1 cm brett och det väger 14 gram. Fågelmotivet kan 
observeras och ornamentiken täcker ungefär 3,2 cm av skaftet. Det sjätte nyckelskaftet 

Figur 3. Nyckel från Arbmans utgrävning i Birka 
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(Fynd.nr: 5184) är med en skadad topp 5,4 cm långt, 1 cm brett och det väger 14 gram. 
Fågelmotivet kan observeras och ornamentiken täcker ungefär 3,5 cm av skaftet (Westerholm 
2001:40).  

3.3.1. Fyndkontext 

Av de 11 påträffade nycklarna har 10 påträffats i Birkas Garnison. Majoriteten av nycklarna 
låg i närheten av Garnisonens väggar, antingen innanför eller utanför de yttre stolpraderna 
(Westerholm 2001:10). Eftersom nycklarna endast påträffats i Garnisonen (och i grav 562), är 
byggnadens funktion och betydelse av speciellt stort intresse. Under de arkeologiska 
utgrävningarna år 1934 gav Arbman anläggningen namnet ”Birkas garnison”, eftersom 
majoriteten av fyndmaterialet bestod av olika vapen och vapentillbehör. Garnisonen har 
därmed med stor sannolikhet fungerat som en militär anläggning. Fyndmaterialet från 
Garnisonen saknar även hushållsredskap och föremål som vanligtvis förknippas med kvinnor. 
På grund av detta är det inte omöjligt att endast män vistades i Garnisonen (Westerholm 
2001:4).   

Grav 562 är en rikt utrustad kammargrav där en man gravlagts. Gravgåvorna talar för en 
motsvarande krigisk karaktär som påträffades i Garnisonen. I grav 562 påträffades bland annat 
fem järnknivar, en lansettformad pilspets, ett hänglås av typ II i järn, ett ringjärn innehållande 
tre mindre järnringar, ett skärblad från en plog och järnspikar samt järnnitar som förmodligen 
tillhört en båt (Arbman 1943:182; Westerholm 2001:10).     

3.4. Fynd från Gotland 

På Gotland har sammanlagt nio stycken nycklar av typ III A:2 påträffats. Av dessa nio nycklar 
har fyra påträffats på gravfältet vid Kopparsvik i Visby (Westerholm 2011:12). Gravfältet vid 
Kopparsvik låg en gång ett stenkast från hamnen, på platsen där oljecisternerna ligger idag. 
Gravfältet har tolkats vara ett av Sveriges största skelettgravfält från vikingatiden och 
vetskapen om gravfältet går tillbaka till 1800-talets slut. Arkeologiska undersökningar och 
utgrävningar har utförts i området under åren 1917–18, 1956, 1963 och 1964–66. Under dessa 
undersökningar har ungefär 330 gravar påträffats (Arcini 2010:11; Pettersson 1966:7). 
Gravfältet är dock inte endast ett av de största vikingatida skelettgravfälten i Sverige, utan även 
den stora variationen i begravningspraxis samt vissa detaljer i det påträffade benmaterialet har 
väckt ett stort intresse bland flera forskare. På gravfältet påträffades bland annat 38 individer 
som gravlagts på mage och minst 46 gravlagda män har horisontella fåror filade på sina tänder. 
Gravfältet har ursprungligen varit två separata gravfält, ett nordligt och ett sydligt, där den 
sydliga delen med tiden har vuxit ihop med den nordliga. I den nordliga delen påträffades i 
stort endast gravlagda män. I den sydliga delen påträffades däremot en mer vanlig uppdelning 
och där har både kvinnor och män gravlagts. Både den nordliga och sydliga delen saknade dock 
barngravar (Arcini 2010:11ff).  

Två av de nio nycklarna påträffades i Slite, östra Gotland. Nycklarna påträffades vid ett 
vikingatida gravfält som låg på samma plats som Slite torg ligger idag (Westerholm 2001:12). 
På gravfältet vid Slite torg har man på samma sätt som på gravfältet vid Kopparsvik bland 
annat påträffat tänder med filade fåror (Arcini 2010:14).  

De resterande tre nycklarna är från Bjärs gravfält i Hejnum, Rosarve i Tingstäde och Skogs 
i Mästerby (Westerholm 2001:12). I följande stycken följer en kort beskrivning av de nycklar 
som påträffats på Gotland tillsammans med deras inventeringsnummer.  

Alla nycklar av typ III A:2 från Kopparsvik är gravfynd. Nycklarna påträffades i grav 69, 
grav 188, grav 230 och grav 235. Gravarna 69 och 188 låg i den nordliga delen av gravfältet, 
när åter grav 230 och 235 låg i den sydliga delen. Nyckeln i grav 69 (GF C 12675:69) är 6 cm 
lång och en del av axet saknas. Fågelmotivet kan inte observeras på nyckeln, men på grund av 
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övriga gemensamma drag har nyckeln ansetts vara av typ III A:2. Nyckeln i grav 188 (GF C 
12675:188) är 8 cm lång och fågelmotivet kan observeras. Nyckeln i grav 230 (GF C 
12675:230) är 7,5 cm lång och fågelmotivet syns tydligt. Nyckeln i grav 235 (GF C 12675:235) 
är 7,6 cm lång och även på denna finns ett tydligt fågelmotiv (Fig. 4) (Westerholm 2001:12). 

   
Nycklarna från Slite torg är båda gravfynd och de påträffades i grav 8 och grav 24. Nyckeln 

i grav 8 (SHM 23248:8) är 7 cm lång och fågelmotivet kan observeras. Nyckeln från grav 24 
(SHM 23248:25) är 7,5 cm lång och även på denna kan fågelmotivet observeras (Westerholm 
2001:12). 

Nyckeln från Bjärs i Hejnum är ett gravfynd och den påträffades i grav 7a (SHM 8062:7a). 
Nyckeln är 5,3 cm lång och fågelmotivet kan observeras (Westerholm 2001:12). 

Nyckeln från Rosarve i Tingstäde är förmodligen ett gravfynd. Nyckeln påträffades dock i 
en hög av stenig mark där innehållet av ett okänt antal gravar hade blandats ihop. Det är därmed 
omöjligt att para ihop nyckeln med en specifik grav. Nyckeln (SHM 14851) är 7,8 cm lång, 
men saknar fågelmotivet. På grund av övriga gemensamma drag har nyckeln dock ansetts vara 
av typ III A:2 (Westerholm 2001:12).  

Nyckeln från Skogs i Mästerby (GF C 4545) är 7,4 cm lång och spår av ornamentik kan 
observeras. Ornamentiken är dock svagt synlig och därmed blir nyckeln svårtolkad. Nyckeln 
har alltså eventuellt haft ett fågelmotiv (Westerholm 2001:12).  

3.4.1. Fyndkontext  

På de nio nycklar av typ III A:2 som påträffats på Gotland, kan fågelmotivet med relativ 
säkerhet observeras på sex stycken. På grund av detta kommer fyndkontexen av de nycklar 
som saknar eller som eventuellt haft fågelmotiv inte att presenteras i denna uppsats. Detta gäller 
nycklarna som påträffades i grav 69 i Kopparsvik (GF C 12675:69), Rosarve i Tingstäde (SHM 
14851) och Skogs i Mästerby (GF C 4545). 

I grav 188 i Kopparsvik (GF C 12675:188) påträffades en 7,2 cm lång järnkniv och ett 
ornerat ringspänne i brons tillsammans med nyckeln av typ III A:2. Grav 230 och 235 i 
Kopparsvik innehöll däremot ett rikare gravgods. Grav 230 (GF C 12675:230) innehöll bland 
annat en 45 cm lång järnkniv av huggvapentyp, en 12,5 cm lång järnkniv, en knivslida, två 

Figur 4. Nyckel från grav 235 i Kopparsvik 



11 

 

ringspännen, en bältessölja, en armring, ett bronsbeslag och björnklor. I grav 235 (GF C 
12675:235) påträffades motsvarande gravgods. Grav 235 innehöll bland annat en 36,5 cm lång 
järnkniv av huggvapentyp, en 14 cm lång järnkniv, en ornerad knivslida i brons, två 
ringspännen, en kam, en slipsten och ytterligare en nyckel (Westerholm 2001:12). 

Gravarna 8 och 24 vid Slite torg innehöll även ett relativt rikt gravgods. I grav 8 (SHM 
23248:8) påträffades bland annat en bältessölja av brons, tre rembeslag, ett bronsbeslag till 
väska, en bit flinta, en bit järn (eventuellt från ett eldstål) och kamnitar. Grav 24 (SHM 
23248:25) innehöll bland annat en kniv av huggvapentyp, en järnkniv, ett ornerat ringspänne i 
brons, en ornerad bältessölja av järn, ett bronsbeslag och en tändsten av flinta (Westerholm 
2001:12). 

I graven 7a i Bjärs (SHM 8062:7a) har endast ett ringspänne påträffats tillsammans med 
nyckeln av typ III A:2 (Westerholm 2001:12).  

3.5. Datering 

Under de arkeologiska utgrävningarna på gravfältet i Kopparsvik har ett antal mynt påträffats. 
Bland annat påträffades sex små fragment av arabiska dirhemer i en mansgrav och en romersk 
denar, som varit en del av ett hängsmycke tillsammans med pärlor, i en kvinnograv. Ett flertal 
mynt hittades dock i en intressant kvinnograv. I denna grav påträffades allt som allt 14 mynt 
och de hade spritts över den avlidna kvinnan. Mynten består av ett abbasidmynt och 13 
samanider vilka har daterats till år 894–936 (Pettersson 1966:14). De flesta föremål som 
påträffats i Kopparsvik, mynten och en del spännen som undantag, har dock med stor 
sannolikhet ett gotländskt ursprung. Fyndmaterialet talar för att gravfältet i Kopparsvik var i 
användning under mellersta och senare delen av vikingatiden, alltså mellan åren 900 och 1050 
(Arcini 2010:11; Pettersson 1966:16).   

Birka grundades cirka år 750 och efter en 200 år lång blomstringstid övergavs 
handelsplatsen cirka år 975 (Price et al. 2018:19). Under denna tid upplevde handelsplatsen 
dock ett antal förändringar. Arkeologiska undersökningar har bland annat kommit fram till att 
Garnisonen förmodligen anlades någon gång i mitten av 900-talet (Hedenstierna-Johnson 
2006a:88). På basis av det övriga fyndmaterialet från Garnisonen samt grav 562 och det faktum 
att Garnisonen haft en kortare livslängd än själva handelsplatsen, har nycklarna av typ III A:2 
daterats till 900-talet (Edgren 1997:46). 

Som tidigare nämnts, är nycklarna från Kyrksundet ströfynd och på grund av detta kan de 
inte dateras med hjälp av deras fyndkontext. Fyndmaterialet från Kyrksundet talar dock för ett 
brett kontaktverk och eftersom nycklarna av typ III A:2 slutligen är en så pass sällsynt samt 
homogen fyndgrupp, har nycklarna från Kyrksundet likväl daterats till 900-talet (Asplund 
2008:132f; Edgren 1997:46).  

3.6. Sammanfattande analys 

Enligt det arkeologiska fyndmaterialet har 23 stycken nycklar av typ III A:2 påträffats. Tre vid 
Kyrksundet, 11 i Birka och nio på Gotland. Av de 11 nycklar som påträffats i Birka, kan 
fågelmotivet observeras på nio stycken. Av de nio nycklar som påträffats på Gotland, kan 
fågelmotivet observeras på sex stycken. Även om en av nycklarna från Kyrksundet är mycket 
nedsliten, kan fågelmotivet observeras på alla tre. Allt som allt har 18 stycken nycklar med ett 
mer eller mindre tydligt fågelmotiv påträffats. 

Även om nycklarnas generella utformning är den samma, kan deras storlek i viss mån 
variera. Nycklarna med ett ax är mellan 8 och 6,7 cm långa. Nycklarna som saknar axet är 
mellan 6,3 och 4,8 cm långa. Marita Westerholm, som har undersökt nycklarna av typ III A:2 
från Birka med hjälp av laserscanner, kom fram till att det finns minst fyra olika varianter av 
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fågelmotivet (2001:29). Nycklarna har därmed inte varit ett föremål som massproducerats, men 
möjligtvis kan nycklarna även vara tillverkade av olika hantverkare i olika smedjor. Torsten 
Edgren anser dock att nycklarna är av en distinkt skandinavisk typ med ett möjligtvis 
gotländskt ursprung. Nycklar som har en motsvarande utformning som nycklarna av typ III 
A:2, med ett rakt skaft och spadformigt ax, har påträffats i Ryssland. Dessa nycklar saknar 
dock helt och hållet fågelmotivet, vilket kan tolkas styrka hypotesen om nycklarnas möjliga 
västliga (skandinaviska) ursprung (Edgren 1997:46). 

Fyndkontexterna där nycklarna påträffades innehåller även flera gemensamma drag. 
Eftersom nycklarna från Kyrksundet är ströfynd, saknar de konkreta fyndkontext. 
Garnisonhuset och grav 562 i Birka samt gravarna på Gotland, talar dock för en stark krigisk 
karaktär. Fynd som regelbundet förekommer i gravarna tillsammans med nycklarna av typ III 
A:2 är bland annat knivar och olika spännen samt beslag. På basis av fyndkontexterna är det 
mycket möjligt att de individer som fått en nyckel av typ III A:2 som gravgåva förmodligen 
delade en viss militärisk tillhörighet. Fynden från Garnisonen i Birka skulle vara ett klart bevis 
på detta.  
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4. Diskussion  

Att undersöka och försöka tolka olika händelser, fenomen eller föremål från det förflutna 
innehåller alltid utmaningar. När det gäller vikingatiden i Norden (800–1050 v.t.) är tyvärr 
varken tidsperioden eller det geografiska området något som skulle undgå utmaningarna, 
tvärtom. Det arkeologiska och skriftliga källmaterialet ligger främst bakom dagens uppfattning 
om vikingatiden samt de forna nordborna. Under den tid som arkeologisk verksamhet har 
utförts inom det nordiska området, har ett mycket rikt vikingatida fyndmaterial påträffats. I 
jämförelse med det vikingatida arkeologiska källmaterialet, är det vikingatida skriftliga 
källmaterialet av nordisk härkomst dock mycket begränsat.  

Även om det arkeologiska fyndmaterialet är mycket viktigt, det som Matthew Johnsson 
bland annat kallar fakta, berättar fyndmaterialet ensamt för sig slutligen litet om det förflutna 
(Johnsson 2010:6f). För att kunna förstå det arkeologiska fyndmaterialet bättre, behövs 
antingen skriftligt eller muntligt källmaterial som möjligtvis kan stöda och vidare förklara de 
materiella fynden. Det betyder att ett samarbete mellan olika källmaterial, forskare och 
vetenskapsgrenar är nödvändigt för att en bättre uppfattning om det förflutna kan skapas.  

Av de viktigaste och mest omfattande nordiska skrifterna kan den poetiska Eddan, Snorre 
Sturlassons Edda samt Heimskringla, och släktsagor som Njals saga lyftas fram (Trotzig 
1999:470). De isländska sagorna ger en värdefull inblick i nordbornas liv och 
trosföreställningar i form av poesi och myter. Det är i dessa skrifter som kunskapen om bland 
annat gudarna Oden, Frigg, Tor, Freja och Loke har erhållits (Trotzig 1999:470f). Det bör dock 
nämnas, att en stor del av de skrifter som beskriver Norden under vikingatiden är skrivna i 
efterhand. Det gäller speciellt de isländska sagorna, vilket betyder att skrifterna härstammar 
från en tid när kristendomens inflytande redan påverkat de nordiska samhällena. Orsaken till 
att skrifter från vikingatiden skrivna av nordbor i stort inte existerar, är att nordborna under 
vikingatiden, till skillnad från de kristna samhällena, förmedlade sina berättelser, tankesätt och 
trosföreställningar främst genom muntlig tradition (Trotzig 1999:470)  

Även om de ovannämnda skrifterna medför en viss problematik och de till viss mån kan 
och även bör ifrågasättas, innehåller skrifterna dock värdefull information om hur livet i 
Norden förmodligen såg ut; vilka händelser som ägde rum och vilka trosföreställningar de 
vikingatida nordborna hade. Tillsammans med det arkeologiska fyndmaterialet, kan 
förhoppningsvis en djupare förståelse erhållas om den vikingatida nordbon.  

4.1. Fågelmotivet 

För att kunna skapa en tolkning kring fågelmotivets möjliga världsliga och kosmologiska 
betydelse, är det viktigt att försöka utreda vad motivet föreställer. I denna del kommer fyra 
olika möjligheter att diskuteras: falken/höken, örnen, korpen och borrestilen.  

4.1.1. Falken/höken 

Falkar och hökar har länge varit en av människans kompanjoner vid jakttillfällen. 
Användningen av jaktfalkar och -hökar spred sig genom hunnernas konung Attilas 
erövringståg från de asiatiska stäpperna till Europa under folkvandringstiden. Utöver den 
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praktiska användningen av fåglar som kompanjoner vid jakt, ansågs speciellt falken även vara 
en symbol för krig och seger över fienden. Berättelserna om att Attila under sina erövringståg 
red med ett baner som bar ett falkmotiv är orsaken till den symboliska betydelsen. Jaktformen, 
där falkar och hökar användes, spred sig från europeiska kontinenten även till Norden och med 
tiden blev den ett populärt tidsfördriv bland samhällets elit (Lindberger 2001:32f).  

Det äldsta fyndmaterialet av falkar och hökar är gravfynd från högarna i Gamla Uppsala, 
vilket skulle betyda att utövningen av jaktformen började i Sverige redan under 500-talet. 
Mansgravar från 600- och 700-talet där ett rikt benmaterial påträffats innehåller oftast falk- 
eller hökben, vilket skulle betyda att jaktformen var fullt etablerad. På basis av det osteologiska 
fyndmaterialet verkar det dock som om jaktformen endast utövades i Mälardalsområdet i östra 
Sverige (Sten & Vretemark 1988:153). 

Falken och höken är mycket nära besläktade rovfåglar. De forna nordborna ansåg 
exempelvis falken och höken som en och samma fågel och fågeln kallades haukr (Ambrosiani 
2001:12). De moderna arkeologiska undersökningarna i Birka har skapat ett motsvarande 
fenomen. Fågelmotiv, där antingen en falk eller en hök har avbildats, har påträffats bland ett 
flertal fyndgrupper. Fyndgrupper som bland annat kan lyftas fram är doppskor, mynt, 
hängsmycken och små figuriner som daterats till 900-talets senare del samt 1000-talet. 
Eftersom falken och höken påminner så pass mycket om varandra, har fågelmotivet namngivits 
till Birka falken (Ambrosiani 2001:11ff, 18ff). På grund av detta kommer hädanefter främst 
falken att diskuteras.  

Ur ett nordiskt perspektiv har falken symboliskt både en kosmologisk och världslig 
betydelse. Enligt den nordiska förkristna trosföreställningen kunde både Frigg, äktenskapets 
samt moderskapets beskyddare och Odens maka, och Freja, kärleks- och fruktbarhetsgudinnan, 
förvandla sig till en falk. I falkform kunde de flyga ut i världen där de både övervakade och 
samlade in ny information om de världsliga händelserna. Frigg är den högsta gudinnan i det 
nordiska panteon som delar högsätet med Oden. Även om Freja var en representant för kärlek 
och fruktbarhet, hade hon även en stark anknytning till döden eftersom hon tog emot hälften 
av de avlidna människorna till gården Folkvang där hon bodde (Arwill-Nordbladh 1990:257). 
Utöver Frigg och Freja, kan även Loke, narren och upphovsmannen till Ragnarök, förknippas 
med falken. Loke kunde inte personligen förvandla sig till en falk, men enligt Snorres Edda 
stal eller lånade han falkformen både av Frigg och Freja eftersom han var avundsjuk och 
önskade att han på samma sätt kunde flyga ut i världen (Lindberger 2001:31; Westerholm 
2001:35).  

Jaktformen där falken användes var ett populärt tidsfördriv bland samhällseliten i Europa 
under järnålderns senare del. Falken förknippas dock vanligtvis med Ruriksätten som härskade 
i Novgorod samt Kiev under vikinga- och medeltiden, eftersom ättens heraldiska vapen 
innehöll ett fågelliknande motiv. Ruriksättens vapen har tolkats representera en störtdykande 
jaktfalk och på grund av detta har de arkeologiska fynden med falkmotiv som påträffats i 
Norden ansetts vara bevis på nordbornas östliga kontakter under vikingatiden. Ruriksättens 
heraldiska vapen fick en ny utformning ett antal gånger av olika härskare, men storfursten 
Vladimirs version av vapnet från början av 1000-talet lever ännu idag genom att Ukraina har 
det som landets officiella symbol (Fig. 5) (Ambrosiani 2001:11, 24; Lindberger 2001:69; 
Zhukovsky 1993). Huruvida Ruriksättens heraldiska vapen egentligen representerar en 
störtdykande jaktfalk, har dock diskuterats. Enligt ukrainska encyklopedin kallas motivet 
treudden och under arkeologiska undersökningar i Ukraina har denna symbol påträffats på 
föremål som daterats till 100-talet v.t. På grund av detta har symbolen förknippats bland annat 
med den grekiska havsguden Poseidon (Zhukovsky 1993). Vad denna symbol egentligen 
representerar är därmed osäkert. Hypotesen om den störtdykande jaktfalken har dock fått stöd 
av ett flertal forskare. Eftersom fågelmotivet på nycklarna av typ III A:2 påminner om den så 
kallade Birka falken, har nycklarna tillsammans med de andra fyndgrupperna med falkmotiv 
främst förknippats med Ruriksätten och nordbornas östliga kontakter (Ambrosiani 2001: 22ff; 
Edgren 1997:46; Lindberger 2001:82).   
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4.1.2. Örnen 

Örnen förknippas med ett flertal egenskaper; styrka, seger, kunglighet och visdom. Örnen anses 
även vara kämpen för det goda i kampen mellan ljuset och mörkret, det goda och det onda. De 
högt uppskattade egenskaperna som förknippas med örnen, är förmodligen orsaken till att 
örnen har avbildats i ett flertal vapenmotiv i den europeiska heraldiken. Örnen har dock även 
en koppling till det gudomliga och förknippas bland annat med gudarna Zeus och Jupiter 
(Westerholm 2001:17). Under den romerska järnåldern (0–375 v.t.) hade de germanska 
stammarna och romarriket ett ”mångfacetterat” förhållande. Germanerna och romarna stred 
periodvis mot varandra och periodvis tillsammans på samma sida. Speciellt under de mer 
fredliga perioderna kunde ett kulturutbyte äga rum, där germanerna och romarna kom varandra 
närmare (Burenhult 1999:175ff; Kaliff & Sundqvist 2004:24ff). Ett utbyte av traditioner och 
trosföreställningar kan möjligtvis vara en av orsakerna varför örnen, utöver Zeus och Jupiter, 
även förknippas med Oden. Oden, den högsta guden i det nordiska panteon som bestämmer 
vem som är ärofull nog att inträda i Valhall, kunde enligt den nordiska förkristna 
trosföreställningen bland annat flyga genom att förvandla sig till en örn. Ur ett nordiskt 
perspektiv förknippas örnen vanligtvis även med den härskande ätten i Uppsala under 
vendeltiden, ätten som gjorde anspråk på att de var Odens ättlingar. Örnen har på grund av 
detta bland annat tolkats vara en symbol för Odendyrkan och samhällets elit (Ambrosiani 
2001:20f; Westerholm 2001:13ff).  

Avbildningar av vad som anses vara örnar, förekommer inom ett antal olika fyndgrupper. 
Örnen förekommer bland annat på gotländska bildstenar, vendeltida sköldar som påträffats 
såväl i Vendel, Valsgärde som Sutton Hoo (England), och i vendeltida kvinnosmycken. I det 
arkeologiska källmaterialet har örnen ett antal gemensamma drag med falken och höken. De 
fågelmotiv som vanligtvis har tolkats vara avbildningar av örnar, är dock profilavbildningar 
där fågeln har en krokig näbb och böjda klor. Mycket sällan förekommer det motiv där örnen 

Figur 5. Olika versioner av Ruriksättens heraldiska vapen 
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har avbildats från ryggsidan (Ambrosiani 2001:19). Eftersom fåglarna på nycklarna av typ III 
A:2 är avbildade från ryggsidan och även saknar näbben samt klorna, har det tolkats vara 
mycket osannolikt att fågelfigurerna på nycklarna skulle representera örnar.  

4.1.3. Korpen 

Till skillnad från örnen förknippas korpen vanligtvis med mörkare krafter och egenskaper. 
Korpen förknippas bland annat med ondska, mörker, förödelse och krig. Korpen har även 
ansetts vara ett tecken på otur (Lindberger 2001:30). Ur ett nordiskt perspektiv har korpen dock 
en stark koppling till Oden eftersom hans två budbärare och orakeldjur, Hugin (tanke) och 
Munin (minne), är korpar. Korpen förekommer bland annat på ett antal bildstenar, men korpen 
förekommer även i motiv som dekorerar vapenrustningar. I Vendel har bland annat en hjälm 
påträffats som har ett motiv med en ridande krigare och två fåglar. Krigaren har tolkats 
representera Oden och därmed har de två fåglarna tolkats representera Hugin och Munin 
(Westerholm 2001:13).  

Eketorpsskatten som påträffades år 1955 i Närke, innehöll ett intressant mynt. Myntet har 
på ena sidan en avbildning av den så kallade ”hedniska korpen” och på andra sidan ett kristet 
kors (Fig. 6). Korpen användes bland annat under vikingatiden som en krigisk symbol av 
nordborna på de brittiska öarna. I Orknöjarlarnas saga kan man exempelvis läsa om Sigurd jarl 
Lödvesson och hur han fick ett märke med ett korpmotiv av sin mor. Enligt berättelsen skulle 
märket ge seger till dem som det bars för, men döden åt den som bar märket (Fries 2006:43f). 
Korpen kan även förknippas med den irländsk-nordiska kungen Anlaf (Olaf) Guthfrithsson, 
som härskade över Dublin (Irland) mellan åren 934 och 939 samt York (England) mellan åren 
939 och 941 (Lindberger 2001:42). Enligt den anglo-saxiska krönikan stupade Anlaf år 941 i 
slaget vid Brunanburh och kännetecknande för honom var hans baner som bar ett korpmotiv. 
Möjligtvis hade Anlafs korpbaner en liknande betydelse som Sigurd jarls korpmärke; en 
symbol för strid och seger över fienden. Myntet som påträffades i Eketorpsskatten kan tolkas 
styrka informationen om Anlaf i den anglo-saxiska krönikan, eftersom myntet är präglat för 
kung Anlaf mellan åren 939 och 941 i York (Lindberger 2001:43f).  

Avbildningen av den så kallade hedniska korpen på myntet påminner mycket om 
fågelfigurerna på nycklarna av typ III A:2. Den bandformiga utformningen på fågelfigurerna 
och hur horisontella band skiljer fåglarnas övre del från den nedre, förekommer både på myntet 
och på nycklarna. Kan det vara möjligt att fågelfigurerna på nycklarna egentligen är 
avbildningar av den så kallade hedniska korpen? Är det möjligt att ett korpmotiv på nycklarna, 
till skillnad från Birka falken som främst förknippas med Ruriksätten och nordbornas östliga 
kontakter, egentligen talar om nordbornas västliga kontakter?  

Figur 6. Korpmotivet, den så kallade ”hedniska korpen”, på Anlafs mynt 
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4.1.4. Borrestil 

Borrestilen var förmodligen den största skandinaviska konststilen under vikingatiden. 
Beskrivningen största bygger på det faktum att borrestilen förekommer inom ett flertal 
fyndgrupper och föremål som dekorerats med denna konststil har en mycket vidsträckt 
geografisk spridning. Föremålen med borrestil följer vikingarnas ”fotspår” och har bland annat 
påträffats på de brittiska öarna samt i norra Frankrike i väst och i Ryssland i öst. Användningen 
av konststilen började mellan åren 830–850 och slutade användas ungefär samtidigt som 
handelsstaden Birka övergavs cirka år 975 (Hedenstierna-Jonson 2006b:312).  

Kännetecknande för borrestilen är gripdjur, masker avbildade efter djuransikten, och 
lemlästa människor samt djur tillsammans med en symmetrisk band- och knutformig 
ornamentik (Wilson 2008:325ff). Borrestilens ursprung har skapat mycket diskussion, men 
bland annat har ett samband med 800-tals frankiska eller anglo-saxiska konststilar föreslagits. 
Kännetecknande är även att borrestilen förekommer främst på personliga föremål (exempelvis 
spännen, smycken och olika beslag), men mycket sällan på offensiva vapen. I Birka garnisonen 
har dock två handtagsbeslag till sköldar och en doppsko med borrestil påträffats (Hedenstierna-
Jonson 2006b:313ff). Borrestilen förknippas främst med Oden. Den band- och knutformiga 
utformningen har förknippats med Odens självuppoffring, de lemlästade människorna samt 
djuren med Odens förmågor som trollkarl eller schaman, och de olika djurfigurerna med Odens 
förmåga att förvandla sig själv till ett djur. Eftersom Oden har en stark koppling till krig och 
död, har borrestilens frånvaro specifikt på vapen diskuterats. En möjlig förklaring är att 
borrestilen inte symboliserade Oden som krigare, utan Oden som trollkarl eller schaman, och 
med detta skulle borrestilen ha fungerat som en skyddande kraft. Det skulle förklara varför 
borrestilen påträffats på personliga föremål och speciellt på baksidan av en sköld 
(Hedenstierna-Jonson 2006b:319ff).  

Borrestilens utformning kan variera, men ornamentiken på ett rembeslag (Fig. 7) som 
påträffades i Borre (Norge) delar flera gemensamma drag med fågelmotivet på nycklarna av 
typ III A:2. Både rembeslaget och nycklarna har en band- och knutformig utformning, ett 
upprepande mönster och horisontella band som delar figurens övre del från den nedre. Den 
fragmentariska nyckeln som påträffades vid Kyrksundet (Fig. 2:1) har även i övre delen av 
skaftet en motsvarande fyrkantig figur som rembeslaget. Skillnaden mellan fågelfigurerna på 
nycklarna och ornamentiken på rembeslaget, är dock formen på fåglarnas vingar. På nycklarna 
böjer de sig utåt, när åter på beslaget böjer den fågelliknande figurens ”vingar” inåt. Även om 
detta är fallet, är det möjligt att fågelmotivet på nycklarna är utformade i borrestil?   

Figur 7. Rembeslag i borrestil  
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4.2. Kontakterna mellan sydvästra Finland, Birka och Gotland  

För att kunna utreda hur nycklarna av typ III A:2 kom att deponeras vid Kyrksundet, måste 
östersjöområdets vikingatida händelser undersökas. I denna del kommer kontakterna mellan 
sydvästra Finland, Birka och Gotland att diskuteras med hjälp av skriftligt samt arkeologiskt 
källmaterial.  

4.2.1. Skriftligt källmaterial 

I Snorres Heimskringla kan man läsa om händelser som möjligtvis ägde rum i östersjöområdet. 
Snorre har bland annat skrivit om Olof den helige som i sin ungdom efter ett härjningståg på 
Ösel, nordbornas Eysyssla, seglade till Finland för ytterligare plundring. Enligt vissa 
uppskattningar ägde denna händelse rum år 1008 och ett antal år senare befäste han sin ställning 
som kung i Norge (Edgren 1995:61f; Sturluson 1992:2f).  

Olof den heliges äventyr i östersjöområdet förmedlar en bild av väpnade konflikter och 
plundring i Finland samt östersjöområdet. I Sverige har en runsten påträffats som specifikt 
nämner sydvästra Finland. Runstenen är numera försvunnen, men den låg ännu under 1600-
talet i Söderby-Karl, Norrtälje. En noggrann teckning av runstenen existerar dock och enligt 
inskriptionen restes runstenen till minnet av Otrygg som i början av 1000-talet dödades i 
Finlont (sydvästra Finland) (Oja 2015:210f). Runstenen kan därmed tolkas vara ett 
arkeologiskt fynd som delvis skulle stöda berättelserna om oroligheterna som ägde rum i 
Finland. Huruvida Otrygg stred mot finländarna är dock något som runstenen inte berättar. 
Runstenen kan dock tolkas vara bevis på att människor från Sveriges östra del i alla fall reste 
till samt avled i Finland. 

Berättelsen om Olof den helige samt inskriften på Söderby-Karls runsten, är endast några 
exempel på varför vikingatiden har tolkats vara en mycket orolig tid, där speciellt kustområden 
och skärgårdarnas öar anses ha varit mycket otrygga och därmed nästan omöjliga att bebo. Det 
gäller dock inte endast skärgården och kusten i sydvästra Finland, utan hela östersjöområdet. 
Teorier kring den stora otryggheten har bland annat använts som en förklaring till varför det 
vikingatida fyndmaterialet från sydvästra Finlands skärgård varit relativt magert (Asplund 
2008:147f). Henrik Asplund ifrågasätter dock dessa teorier och ser de vikingatida händelserna 
i östersjöområdet ur ett annat perspektiv. Istället för att tolka alla sjöfarande folk som ett direkt 
hot, anser han det likväl vara möjligt att människorna, som under vikingatiden levde vid kusten 
eller i skärgården, såg de förbi resande människorna som en stor möjlighet. Asplund påstår inte 
att hotet från de sjöfarandefolken, vars enda ändamål var att härja och plundra, inte existerade. 
Det han menar är att den växande aktiviteten längs finska viken, samt i det övriga 
östersjöområdet, förmodligen även väckte intresse bland en del människor gentemot kusten 
och öarna i skärgården. Asplund anser därmed vikingatiden, inte endast som en tid för 
befolkningstillväxt, utan även som en tidsperiod när aktiviteten inom östersjöområdet växte 
och kontakterna mellan de olika samhällena kom varandra närmare. Enligt Asplund kan de 
arkeologiska fynden som bland annat påträffats vid Kyrksundet vara ett ypperligt exempel på 
denna förändring (Asplund 2008:148). 

En av de äldsta skriftliga källor som berör sydvästra Finland och dess skärgård är en 
segelledsbeskrivning som brukar kallas ”det danska itinerariet”. Den latinska handskriften som 
ingår i ”Kung Waldemars jordebok”, beskriver en segelrutt som börjar i det då danska 
Blekinge, fortsätter längs svenska kusten till Roslagen, därifrån till Åland och genom sydvästra 
Finlands skärgård till Tallinn (Edgren 1995:48). Det danska itinerariet innehåller trots sitt namn 
inte en detaljerad ruttbeskrivning med avstånd och väderstreck, utan handskriften redogör för 
skärgårdsruttens allmänna sträckning samt positionerna för ett antal övernattnings- och 
handelsplatser. Eftersom handskriften är på latin, har den med stor sannolikhet fungerat som 
en handbok för kringresande missionerande munkar eller övriga ”lärda” individer. 
Handskriften har daterats till åren 1250–1300, men hur gammal segelrutten egentligen är har 
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dock diskuterats. Även om inget skriftligt källmaterial egentligen existerar för att verifiera 
hypotesen om en äldre datering, har det spekulerats att behovet av segelrutten förmodligen 
existerade redan under vikingatiden. Det faktum att segelrutten lämpar sig bättre för de 
vikingatida grundgående skeppstyperna än för medeltidens djupgående koggar, är en förklaring 
som använts för att förstärka hypotesens trovärdighet. De isländska sagorna har även lyfts fram 
som ett exempel, där man bland annat kan läsa om vikingarnas austrvegr (österväg) (Edgren 
1995:49).   

I det danska itinerariet finner man orten Örsund i sydvästra Finlands skärgård, som 
befinner sig i området där öarna Rosalalandet och Hitislandet ligger idag. Örsund är dock ett 
ortnamn som inte längre existerar. Var Örsund egentligen låg har diskuterats, men på basis av 
det rika fyndmaterialet som påträffats vid Kyrksundet, har det föreslagits att Örsund är ett äldre 
namn för handelsplatsen vid Kyrksundet. Ortnamnen Kyrkioswndh respektive Kirkiusund 
(Kyrksundet), förekommer första gången i två brev som den svenska kungen Magnus Eriksson 
undertecknade år 1347. Ortnamnet förändras ett antal gånger under de följande 500 åren 
(Kirkesund, Kerkesundtt och Kirkeswndzskaer) och namnet stod för hela Hitisarkipelagen, inte 
endast det område som Kyrksundet är idag. När Örsund/Kyrksundet namnförändringen ägde 
rum, är dock osäkert. Förmodligen fick orten sitt namn då första kyrkan eller kapellet 
uppfördes, vilket kan ha inträffat någon gång under 1200-talet. Orden ör eller ören härstammar 
från det fornsvenska ordet aur, vilket betyder en av vatten omfluten samt av sand och grus 
uppbyggd liten ö. Eftersom detta i stort sätt beskriver Kyrksundet, är det mycket troligt att 
området tidigare hade namnet Örsund (Edgren 1995:50).    

4.2.2. Arkeologiskt källmaterial – Sydvästra Finland och Birka 

Enligt Ingrid Gustin finner man i det arkeologiska källmaterialet indikationer på att 
människorna i sydvästra Finland och Mälardalsområdet hade kontakter redan långt innan 
vikingatiden. Vikingatiden verkar dock vara en tidsperiod då interaktionen mellan 
människorna i dessa områden upplevde en vidare utveckling och blev mer regelbunden (Gustin 
2015:44). Det finns ett flertal fyndgrupper som talar för den växande, direkta eller indirekta, 
kontakten mellan sydvästra Finland och Mälardalen. Fyndgrupper som bland annat kan lyftas 
fram är keramik, ringspännen och ringnålar.  

Under de arkeologiska undersökningarna i Birka har det påträffats en hel del keramik med 
finländskt ursprung. Mathias Bäck, som undersökt Svarta jorden i Birka, kom fram till att 6% 
av den påträffade keramiken har ett finländskt ursprung. Dagmar Selling kom även fram till att 
6% av gravarna som undersökts i Birka innehöll keramiskt material med finländskt ursprung. 
Dessa undersökningar har kommit fram till att Birka är platsen som innehåller det största 
fyndmaterialet med finländskt ursprung i hela Sverige (Gustin 2016:49f). Ringspännen och 
ringnålar är mycket nära besläktade med varandra och ibland behandlas de även som en och 
samma fyndgrupp. Det är dock det geografiska området där ringspännen och ringnålar främst 
påträffas som skiljer dessa två fyndgrupper från varandra. Ringnålarna förknippas vanligtvis 
med en mer västlig härkomst, när åter ringspännen är en fyndgrupp som vanligtvis påträffas i 
östra östersjöområdet eller i områden som ligger även längre österut (Gustin 2015:45).  

De arkeologiska undersökningarna talar för att ringspännet är ett av de vanligaste 
vikingatida smyckesfynd som påträffas i Norden. Även om de i antal är många, kan deras 
utformning variera och därmed även ha ett varierande ursprung. En typ, ringspännen med 
piggförsedda knoppar, har dock ett relativt klart finländskt ursprung eftersom kärnområdet där 
dessa ringspännen påträffats ligger i sydvästra Finland. Under undersökningarna av Birkas 
gravar har 13 metallföremål med ett finländskt ursprung påträffats, varav ringspännen med 
piggförsedda knoppar är det vanligaste fyndet. Om ringspännen samt de keramiska fynden med 
ett finländskt ursprung räknas ihop, finner man dessa fynd i 46 av de 1100 undersökta gravarna 
i Birka. Det betyder att 4% av Birkas gravar innehåller fynd med ett finländskt ursprung (Gustin 
2016:50). Det arkeologiska källmaterial som påträffats i Finland, talar dock tydligt för att denna 
kontakt inte endast gått längs en ”enkelriktad gata”, utan att fyndmaterial med ett svenskt och 
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övrigt västligt ursprung även påträffats i sydvästra Finland (Edgren 1995:54ff; Gustin 
2016:54).  

4.2.3. Arkeologiskt källmaterial – Sydvästra Finland och Gotland 

Det arkeologiska källmaterialet talar även för att kontakter existerat mellan sydvästra Finland 
och Gotland under vikingatiden. Ringspännen är även i detta fall en av fyndgrupperna som 
antingen skulle tala för direkta eller indirekta kontakter. Även om ringspännen vars form 
påminner mycket om varandra har påträffats både i sydvästra Finland och på Gotland, kan 
deras storlek dock variera. Enligt Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander är de gotländska 
ringspännena i vissa fall större och tyngre än de finländska. Det är därmed mycket möjligt att 
de till storlek mindre ringspännena som påträffats i Finland inte är importföremål, utan att de 
tillverkats i Finland efter utländska, troligtvis gotländska, förebilder (Lehtosalo-Hilander 
1983:295f).  

För att finna en tydligare kontakt mellan sydvästra Finland och Gotland lyfter Lehtosalo-
Hilander fram påträffade vapen- och gravfynd. På basis av det arkeologiska fyndmaterialet 
verkar det som om vapensmidet gick tillbaka i Finland i början av vikingatiden, eftersom 
majoriteten av vapenfynden med stor sannolikhet är importföremål och smidda i 
västeuropeiska smedjor. Det har exempelvis beräknats att en stor del av de vikingatida 
svärdsklingorna som påträffats i Finland har en kristen inskription och att en tredjedel av de 
påträffade svärden bär det berömda namnet Ulfberht (Lehtosalo-Hilander 1983:291). 

Importen av vapen var dock inte ett unikt fenomen för Finland, utan vapen från Västeuropa 
har på samma sätt påträffats i andra delar av Norden. Även om vapen importerades, betyder 
det dock inte att vapen inte tillverkades i Norden. Fyndmaterialet av järntackor och 
smidesverktyg visar att järnhanteringen och järnhantverket i Skandinavien redan under 
vikingatiden hade nått en mycket hög och utvecklad nivå. Nordborna tillverkade exempelvis 
svärdsfästen i nordisk stil och dessa fogades sedan ihop med de importerade svärdsklingorna. 
Gotland har bland annat nämnts som en landsdel där den ovannämnda metoden användes och 
vapen i lyxklass tillverkades. I Sankt Karins, grannstad med Åbo i sydvästra Finland, har 
exempelvis ett mycket vackert svärd påträffats. Handtaget på svärdsfästet har en ornering med 
stiliserade fåglar och fyrfotadjur och svärdsfästet har med stor sannolikhet tillverkats på 
Gotland cirka år 800 (Lehtosalo-Hilander 1983:288ff).  

Gotlänningarna tillverkade dock inte endast svärd och svärdsfästen, utan speciellt i slutet 
av vikingatiden tillverkade de även silvertauscherade och damaskerade spjutspetsar. 
Spjutspetstypen med kort holk och trubbvinkligt blad som användes i slutet av 900- och under 
1000-talet är inget ovanligt fynd i Finland. Mera än 120 stycken spjutspetsar av denna typ har 
påträffats och av dessa har 54 silvertauscherade holkar. Hur många av spjutspetsarna som 
egentligen härstammar från Gotland, är dock osäkert (Lehtosalo-Hilander 1983:291f).  

Förutom vapenfynden, har ett antal mansgravar från 900-talet med ett flertal gemensamma 
drag påträffats i sydvästra Finland och på Gotland. Gravarna var fyndrika och i dem påträffades 
bland annat svärd, spjutspetsar, vapenknivar, kammar, ringspännen, eldstål, flinta, mynt och 
vikter. Utöver den likartade vapenutrustningen var de gravlagda männen även klädda i en 
mycket likartad klädsel. I gravarna påträffades bland annat ostbaltiska prydnadsbälten med 
vidhängande läderfransar som i de flesta fall försetts med klubbformiga små ändbeslag 
(Lehtosalo-Hilander 1983:299). Vapen- och gravfynden kan tolkas vara tydliga bevis på att 
människorna i sydvästra Finland och på Gotland kände till varandra och förmodligen hade en 
någorlunda regelbunden handelskontakt. Lehtosalo-Hilander har tolkat dessa män som 
gravlagts med likartad klädsel och vapenutrustning vara de individer som tog hand om handeln 
mellan sydvästra Finland och Gotland, samt att det förmodligen fanns både finländare och 
gotlänningar bland dessa män (Lehtosalo-Hilander 1983:300).   
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4.3. Ägarna till nycklarna 

Nycklar är en arkeologisk fyndgrupp som länge förknippats med kvinnor. I den poetiska Eddan 
kan man exempelvis läsa om hur gudarna klär ut Tor till Freja så att han skall kunna stjäla 
tillbaka sin stulna hammare. Gudarna klär Tor i brudkläder med smycken och nycklar. 
Nycklarna har därmed tolkats vara bland annat en symbol för Freja, men även en symbol för 
kvinnans (eller hustruns) makt över gården (Arwill-Nordbladh 1990:255ff; Westerholm 
2001:5). Det arkeologiska fyndmaterialet ger delvis även stöd till den ovannämnda 
symboliken, att nycklarna skulle vara ett fynd som främst förknippas med kvinnan/hustrun, 
eftersom nycklar främst har påträffats i kvinnogravar. Nycklar har dock även påträffats i 
mansgravar och ett bra exempel är nycklarna av typ III A:2 som enligt de osteologiska 
undersökningarna endast har påträffats i mansgravar. Ägarna till nycklarna av typ III A:2 har 
med stor sannolikhet därmed varit män, men vilka män handlar det om?  

Gravarna på Gotland och grav 562 i Birka är relativt fyndrika, vilket skulle tyda på att de 
gravlagda individerna förmodligen tillhörde en högre samhällsklass. De övriga gravfynden 
som påträffades tillsammans med nycklarna av typ III A:2 och det faktum att grav 562 i Birka 
är en kammargrav, talar för att de gravlagda individerna antingen har tillhört en krigarelit eller 
så var de rika handelsmän med vidsträckta handelskontakter (Gustin 2016:52). Eftersom 
majoriteten av nycklarna från Birka påträffades i Garnisonhuset, vilket anses ha varit en militär 
anläggning, är det dock mer troligt att nycklarnas möjliga ägare har tillhört en krigarelit. De 
gravar där nycklarna påträffades, innehöll heller inga föremål som vanligtvis förknippas med 
handelsmän; viktlod, vågar eller börsar (Hedenstierna-Jonson 2009:167). Saknandet av dessa 
föremål kan tolkas vara vidare bevis på att nycklarnas ägare har tillhört en krigarelit. 

Fågelmotivet på nycklarna har bland annat tolkats vara en avbildning av den så kallade 
Birka falken, vilket direkt påverkar tolkningarna om nycklarnas möjliga ägare. Birka falken 
förknippas speciellt med krigareliten som befann sig i Birka och som möjligtvis var ruser. 
Ruserna var en folkgrupp som i grunden härstammade från Norden. Efter skapandet av 
Novgorod, nordbornas Holmgård, samt Kievriket i öster, kom dock en ny folkgrupp och 
identitet att formas under namnet Rus och denna folkgrupp bestod såväl av nordbor, balter som 
slaver. Om en större kulturell skillnad egentligen existerade mellan ruserna och nordborna 
under vikingatiden är osäkert, men det har bland annat föreslagits att Birka falken skulle vara 
ett motiv som symboliserade rusernas identitet (Hedenstierna-Jonson 2009:168, 175). Även 
om ruserna främst anses vara nordbor (med tiden även balter och slaver) som reste i österled, 
hade ruserna och speciellt krigareliten i Birka dock även västliga kontakter. Det arkeologiska 
fyndmaterialet från Birka Garnisonen skulle vara bevis på detta, eftersom vapen och övrig 
utrustning med både västlig och östlig härkomst har påträffats. Det är därmed mycket möjligt 
att krigareliten i Birka levde med en relativt stor frihet, reste både i väster- samt österled och 
exempelvis kunde utföra uppdrag för olika härskare (Hedenstierna-Jonson 2006a:89f). 

Skärbladet tillhörande en plog som påträffades i grav 562 i Birka tillsammans med nyckeln 
av typ III A:2, är dock ett intressant fynd. Plogen kom till Norden under vikingatiden från 
England. Nordborna i västra Skandinavien tycks ha lärt känna till redskapet under sina västliga 
resor och på grund av detta var de västskandinaviska plogarna nära besläktade med de engelska. 
Ungefär samtidigt kom den tyngre hjulplogen från Tyskland in i Danmark och på 1100-talet 
hade plogen spritt sig till Skåne. Plogarna kom med tiden att långsamt spridas från väster till 
öster samt från söder mot norr (Bringéus 2003:101). Vad berättar detta om den gravlagda 
individen i grav 562 i Birka? Kan skärbladet tillhörande en plog i Birka under 900-talet tolkas 
vara bevis på rusernas västliga kontakter, eller hade individen möjligtvis en mer västlig 
härkomst?   



22 

 

4.4. Avslutande diskussion och resultat 

Det arkeologiska och skriftliga källmaterialet talar för att en relativt regelbunden kontakt 
existerade mellan människorna i sydvästra Finland, Birka och Gotland under vikingatiden. 
Precis hur nycklarna av typ III A:2 kom att deponeras vid Kyrksundet, är dock upp till 
spekulation. Å ena sidan kan det handla om strid och konflikt, men å andra sidan kan det handla 
om en mer fredlig handelskontakt. 

Ägarna till nycklarna har förmodligen dock varit män som tillhört en krigarelit. Eftersom 
fågelmotivet på nycklarna har tolkats representera den så kallade Birka falken, symbolen som 
förknippas med Ruriksätten och nordbornas östliga kontakter, har det föreslagits att krigareliten 
som bland annat verkade i Birka var ruser. Ruserna, en folkgrupp bestående av nordbor, balter 
samt slaver som främst reste i österled, hade vidsträckta kontakter både öster- och västerut. 
Ruserna skulle därmed passa mycket väl som nycklarnas möjliga ägare, även om nycklarna 
skulle ha ett skandinaviskt eller ett mer västligt ursprung. Garnisonhuset i Birka, en militär 
anläggning för krigareliten, anlades någon gång under 900-talets mitt. Eftersom Birka övergavs 
endast några decennier senare cirka år 975, var det under en relativt kort tidsperiod som 
Garnisonen användes. Frågan är, om Garnisonen endast var en anläggning för rusernas 
krigarelit, eller om andra krigare fick utnyttja anläggningen? Kung Anlafs mynt med den 
hedniska korpen i Eketorpsskatten och skärbladet tillhörande en plog i Grav 562 i Birka, är 
föremål med ett västligt ursprung som möjligtvis kan förknippas med nycklarna av typ III A:2. 
Även de isländska sagorna berättar om Olof den helige som i sin ungdom härjade i 
östersjöområdet, men senare blev kung av Norge. Olof den helige var inte heller den första 
eller sista som från västerled besökte östersjöområdet. Om individen i grav 562 i Birka var 
nordbo, rus eller av mer västlig härkomst, är dock mycket svårt att säga. Samma gäller Anlafs 
mynt, det är upp till spekulation hur myntet kom att bli en del av Eketorpsskatten. 

Den symboliska betydelsen av fågelmotivet på nycklarna, är även en relativt svår och 
samtidigt en mycket subjektiv fråga. Om fågelmotivet är en version av Birka falken, har 
motivet förmodligen haft både en världslig och en kosmologisk betydelse. Falken förknippas 
vanligtvis med Ruriksätten som härskade i Novgorod samt Kiev, och falken kan ha haft en 
gudomlig koppling till Frigg, Freja eller Loke. På basis av min undersökning, anser jag dock 
att utformningen av fågelmotivet på nycklarna av typ III A:2 och Ruriksättens störtdykande 
jaktfalk skiljer sig från varandra. Däremot ser jag en stor likhet i den hedniska korpen på kung 
Anlafs mynt och i borrestilen. På grund av detta skulle jag vilja föreslå ett annat perspektiv om 
den möjliga kosmologiska betydelsen. Är det möjligt att fågelmotivet på nycklarna skulle 
kunna vara hedniska korpar i borrestil? En kombination av två element som har en stark 
koppling till Oden? Den hedniska korpen skulle kunna representera individen som bar nyckeln; 
en krigare som var beredd att ge sitt liv för sin kung, hövding eller ledare. Borrestilen skulle 
däremot fungera som en skyddande kraft för antingen nyckeln, innehållet av det som nyckeln 
låst, den som bar nyckeln, eller en kombination av alla tre. Fågelmotivet skulle därmed kunna 
vara ett motiv som symboliserar Odens förmågor både som krigare och trollkarl/schaman.  
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5. Sammanfattning 

I uppsatsen har bronserade nycklar med fågelmotiv, nycklar av typ III A:2 enligt Ulfhielms 
typologi, och deras fyndkontext undersökts och analyserats. Materialet har bestått av de nycklar 
som påträffats vid Kyrksundet, Birka och Gotland. Allt som allt handlar det om 23 stycken 
nycklar av typ III A:2, varav 18 stycken har ett mer eller mindre tydligt fågelmotiv.  

Syftet med uppsatsen har varit att försöka bidra med ett perspektiv om nycklarnas samt 
fågelmotivets betydelse, varför nycklarna, utöver Birka och Gotland, har påträffats vid 
Kyrksundet, och vem som möjligtvis hade nycklarna i sin ägo under vikingatiden.  

Det arkeologiska fyndmaterialet talar för att människorna i sydvästra Finland, Birka och 
Gotland kände till varandra och förmodligen hade en relativt regelbunden handelskontakt under 
vikingatiden. Under denna tid fungerade Kyrksundet förmodligen som en handelsplats och 
säsongmässigt utnyttjad boplats, vilket skulle kunna förklara varför nycklarna kom att 
deponeras i området. Eftersom nycklarnas ägare förmodligen var män som tillhörde en 
krigarelit, är det dock osäkert om nycklarna kom till Kyrksundet genom handel eller beväpnad 
konflikt. 

Krigareliten som hade nycklarna i sin ägo var möjligtvis ruser. Ruserna var en folkgrupp 
som bestod såväl av nordbor, balter samt slaver och de hade vidsträckta kontakter främst i 
österled, men även i västerled. Den så kallade Birka falken anses ha varit en symbol för rusernas 
identitet och därmed förknippas Birka falken vanligtvis med Ruriksätten och nordbornas 
östliga kontakter. Utöver doppskor, mynt och smycken förekommer Birka falken enligt vissa 
tolkningar även på nycklarna av typ III A:2. Huruvida fågelmotivet på nycklarna egentligen 
representerar Birka falken är dock en fråga som har diskuterats i denna uppsats. Fågelmotivet 
på nycklarna delar flera likheter med den så kallade hedniska korpen på Anlafs mynt samt i 
borrestilen på ett rembeslag från Borre (Norge). På grund av detta har det i denna uppsats 
föreslagits att fågelmotivet på nycklarna möjligtvis kan vara ett motiv där korpar har avbildats 
i borrestil. Fågelmotivet skulle därmed kunna vara ett motiv som kombinerar både krigiska och 
skyddande krafter samt som symboliserar Odens förmågor såväl som krigare som 
trollkarl/schaman. 
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