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Abstract  

Karlsson, Å., 2009, Privat och kollektivt. Lås och nyckelanvändning under sen järnålder 
i Mälardalen. (Privat and collectively. The use of locks and keys during the late iron age 
in Mälardalen). Masteruppsats i arkeologi, Institutionen för arkeologi och antik historia, 
Uppsala universitet.  

The aim of this work is to give a broader and more nuanced picture of the use of locks 
and keys during the Iron Age, in particular the late Iron Age, in the Lake Mälaren region. 
This has been done by comparing two buildings: the hall on Helgö and the living quarters 
in the garrison on Birka. Here we can see two very different areas where locks and keys 
were important parts of the daily life. The study also includes a typology of padlocks 
based on the findings from the same places as the building study and their surroundings. 
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Tack 
 

Denna uppsats har varit knölig att göra. Det hela började med att jag visste exakt vad jag 

skulle göra, men sen blev det inte riktigt så. Huvudtanken har visserligen fasthållits då jag 

verkligen ville få veta hur man använde låsen och nycklarna under denna tid. Dock insåg 

jag att jag var tvungen att göra en typologi över hänglåsen för att ens kunna gå in på en 

analys av hallarna. Av den anledningen måste jag tacka både min handledare Frands 

Herschend och min pojkvän Mattias Landelius för att de stod ut med mig under denna tid. 

Detsamma gäller även alla andra som har tvingats lyssna på mitt gnatande om låsen på 

Helgö och i Garnisonen. Ett stort tack ska ges även till Forskningslabbet vid Stockholms 

universitet för deras välvilja att låta mig använda deras schaktkarta i denna uppsats. Ett 

stort tack även till min bror Jörgen Fundin som har gjort en del illustrationer till min 

typologi för att inte tala om de fina bilderna på hur ett skjutlås fungerar, det samma gäller 

även Gunilla Beckholmen för hennes fina illustration av vridlåsets mekanik. I Karin 

Boye-biblioteket jobbar det på andra våningen de bästa bibliotekarierna som jag har mött. 

De ska ha ett stort tack när en förvirrad student letar efter grävrapporter som inte står där 

man förväntar sig att de ska stå. 
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Inledning 

Lås, eller i alla fall något att säkra sin dörr med, har använts under flera tusen år. Lås och 

dess nycklar kom under antiken att bli komplicerade doningar där hänglås fick form av 

djur som kor och andra fyrbenta varelser. Men även här på våra breddgrader kan man 

finna lås och nycklar från tider tillbaka till århundradena efter Kristi födelse. Låsen vid 

Mälarens strand har med tiden genom influenser från öst utvecklats till delikata små lås, 

en del så små som en tärning, andra mindre än så. Som man kan förstå handlar detta om 

en hantverksskicklighet som vi i dag kliar oss i huvudet över hur i fridens namn de 

lyckades. Detta då det rör sig om en gjutningsteknik som vi har svårt att återskapa. 

(Tomtlund 1972; Gustafsson 2003; Karlsson 2005:12 f.) 

 

Forskningen kring lås och nycklar från järnåldern har tidigare främst rört gravskick. 

Fokus har där varit på de rika gravarna på Björkö och även en del gravar på Gotland. 

Många artiklar rör främst nycklar, deras utseende, funktion och symbolik. Även låsen har 

det skrivits om, både av fast och hängande karaktär. Det förekommer även forskning 

rörande boplatser. Dock är dessa framförallt baserade på föremålens mängd och material 

och inte på deras rumsliga placering (med undantag för Garnisonen på Birka). Ingen har 

tittat närmare på boplatsernas empiriska material ur en mer holistisk synvinkel. Detta är 

vad jag tänker göra här. Genom att studera föremålens relation till andra artefakter och 

dess rumsliga spridning i två yngre järnåldersbyggnader hoppas jag på att få en bättre 

insikt i låsens och nycklarnas användningsområden. (Tomtlund 1970, 1972, 1978, 1989; 

Westerholm 2001; Ulfhielm 1986, 1989; Karlsson 2004; Karlsson 2005; Gustafsson 

2003; Erixon 1946.) 

 

Rent strukturellt kommer uppsatsen att innehålla en typologidel, två fallstudier och en 

jämförelse som sedan kommer att sammanställas. Alla figurer som finns med i denna 

masteruppsats som inte har någon upphovsman noterad är framställda av mig. 
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Figur 1 Karta över Birka och Helgö. Figure 1. Map over Birka and Helgö. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka användningen av lås och nycklar i 

boplatskontext genom två fallstudier, dels hallen från husgrupp 2 på Helgö, dels 

garnisonsbyggnaden i Birka (Figur 1). Detta görs genom att mer ingående studera låsens 

och nycklarnas spridning i lokalerna och hur dessa förhåller sig till andra fynd. Dessa 

lokaler jämförs sedan och baserat på låsen och nycklarna presenteras en teori om 

lokalernas användningsområden. Syftet med uppsatsen är också att baserat på dessa 

fallstudier försöka skapa en grund till en fungerande typologi rörande järnålderns 

hänglås. Resultatet ska i sin tur förhoppningsvis kunna ge en klarare bild över hur lås och 

nycklar har används under vår forntid. 
 

Min frågeställning lyder på grund av det nyss nämnda som följande: 
 

• I vilken kontext finner man lås och nycklar i de två byggnaderna? 

• Hur ser fyndspridningen ut på de aktuella fyndplatserna och hur förhåller sig 

dessa fynd till låsen och nycklarna? 

• Skiljer sig spridningsmönstret mellan de två byggnaderna? 
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• Hur skiljer sig låsen respektive nycklarna åt då det kommer till utseende, material 

och teknik mellan och inom de två fyndplatserna? 

 

Jag förväntar mig att kunna se om låsen och nycklarna byter arena på något sätt. Då 

menar jag inte bara funktionellt utan även hela idén bakom låsen och nycklarna. Lås och 

nycklar har inte bara en praktisk funktion, utan även en symbolisk sådan. Dessa två 

aspekter ska jag tydliggöra. Dock vet jag att jag inte kan enbart med denna undersökning 

ta reda på hur den generella synen på lås och nycklar ser ut. Då skulle det behövas mer än 

bara en boplats från vardera tid för att kunna ställa en rimlig hypotes. Dock kan jag här se 

den lokala synen, anser jag, genom spridning och relation till andra fyndkategorier. 
 

Metod och avgränsning 

För att förstå låsets och nyckelns betydelse under sen järnålder anser jag att en fokusering 

på två hallar som den från Foundation 1 i Husgrupp 2 på Helgö och Garnisonshallen i 

Birka är två väldigt bra exempel. De har några hundra år mellan sig och har så pass skilda 

karaktärer att man kan se nyanseringen av deras användning av låsen och nycklarna. Jag 

kommer bara att titta på låsen och nycklarnas placering i förhållande till andra föremål 

inne i själva hallarna då det är det enda sättet att kunna analysera deras funktion och bruk. 

Det är enbart i typologin som jag kommer att gå igenom andra hänglås än dem som har 

hittats i själva byggnaden. Då kommer jag bara att ta med lås från Garnisonen och från 

hela Helgö. I min snabba genomgång av låsens och nycklarnas bakgrund på de två öarna 

som berörs kommer jag inte att gå in på låsen och nycklarna i detalj. 

 

Anledningen till att jag skapar en hänglåstypologi är för att det inte finns någon bra 

typologi tidigare. Det jag har gjort är att jag sammanställt ett förslag till en typologi med 

utgångspunkt från de två fyndplatserna. Jag har använt mig av en empirisk metod där jag 

delar in låsen i två huvudgrupper eftersom alla är så kallade bultlås (som betyder att 

mekaniken tas ur låshuset vid öppnande av låset) och dessa är: skjutlås och vridlås. Dessa 

Som kommer i sin tur att delas in i följande undergrupper och ordning: mekanik, 

material, låshuskonstruktion och slutligen dekoration. 
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När det kommer till föremålens placering i hallarna kommer jag så långt det går att 

använda exakta data. Från Helgö-hallen kommer jag bara att kunna nämna i vilken 

meterruta som föremålen har hittats i, till skillnad från i Garnisonshallen där endast två 

lås inte har exakta koordinater. På grund av hur det ser ut i Helgö-fallet har jag tagit fram 

schaktkartorna över det aktuella området och placerat ut låsen och nycklarna på 

millimeterpapper för att sedan överföra dem till plastfilm. Detta har jag sedan även gjort 

med de andra aktuella fyndgrupperna. Dessa skannade jag sedan för att via datorn få en 

bra överskådlig bild som lättare går att bilda hypoteser runt, något som jag gjorde i 

ArcView. När det kommer till garnisonshallen så finns det som sagt exakta koordinater 

att lägga in i ArcView. 

 

Där hallen på Helgö har legat finns det spår av fler byggnader. Detta gjorde att jag var 

tvungen att titta på vilka lås som låg inne i själva hallen genom en topografisk analys. Av 

tidsbrist gick det inte att genomföra en sådan analys av de övriga föremålen utan jag har 

då använt mig av information som jag kan hitta på annat håll om säkra föremål i den 

aktuella hallen. I Garnisonen är det däremot på ett annat sätt. Det har funnits många 

golvlager i denna byggnad och de går in i varandra, varför en analys av låsen och 

nycklarnas nivåer kommer inte att ge något resultat. Det finns inte någon annan byggnad 

som de kan tillhöra heller. 

 

De föremål som jag använder mig av i jämförelsen är valda utifrån hallens funktion. 

Genom att använda mig av dem förväntar jag mig att kunna finna kistornas funktion och 

kanske även vilken typ av ägande det rör sig om. 

 

På grund av det jag har gått igenom nu kommer uppsatsen struktureras på följande sätt: 

en typologidel, två fallstudier, en jämförelse, som sedan kommer att sammanställas. Detta 

för att på bästa sätt kunna metodiskt gå igenom materialet. 

Problematik 

När man håller på med ett sådant material som Helgö och Birka förekommer det en del 

komplikationer. Först och främst kan man inte försöka leta upp alla föremålen från Helgö 

på Historiska museet då många av låsen och nycklarna har tappats bort genom åren. Av 
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dem man kan få se förekommer det även minst ett lås med fel nummer; detta i sin tur kan 

äventyra forskningens giltighet. I denna situation kan dock rapporterna komma till 

undsättning, då alla lås och nycklar som inte bara består av minimala fragment finns 

avbildade, ibland både som fotografi och teckning. 

 

Då det kommer till föremålen i garnisonen finns det problem av andra slag. Till exempel 

stämmer inte fyndlistorna. I övrigt är fyndlistorna oftast otillräckliga och kräver att man 

tar sig till Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet för att titta på 

föremålen som grävdes ut runt sekelskiftet 2000. När man väl är där förekommer det 

även begränsning i vilka föremål man kan få titta på då vissa föremål ännu är 

opublicerade. Det var också ett problem att en delrapport inte var publicerad då man 

hänvisade till den i den sista och sammanfattande rapporten. Dock fick jag tillgång till 

rapporten sedan jag via ett mail frågade författaren. 

 

Forskningshistorik 

Få personer har forskat om enbart lås och nycklar. Det mest kända verket då det kommer 

till nycklar är Bertil Almgrens Bronsnycklar och djurornamentik (1955). Han försöker 

datera dessa nycklar och dess ornamentik med hjälp av liknande nycklar runt om i 

Europa. Almgren förvirrar dock läsaren genom att ta upp lås som inte överrensstämmer 

med nycklarna. Däremot tar Sigurd Erixon upp mer om låsen och nycklarnas utveckling 

och funktion i Låsbolagets 100 års jubileums skrift från 1946. Dessa båda börjar nu bli 

till åren och forskningen har kommit längre. Erixon är dessutom dålig på att tala om 

varifrån hans information är tagen och det går sällan att finna litteraturhänvisningar i 

texten. Detta gör att jag inte kan använda mig av Erixons forskning i den utsträckning 

som jag skulle vilja. 

 

Efter dessa finns det en del fallstudier där låsen och nycklarna har varit i fokus. Bland 

dem finner man Jan-Erik Tomtlunds uppsats och kapitel i Helgöpublikationerna (1972, 

1978, 1989). Tomtlund tittar dock mest på hänglåsen och tar upp dem i egenskap av att 

vara bultlås och pointerar att majoriteten av låsen som har hittats i Helgö är av den typen. 

Han delar in låsen i fyra kategorier som delas upp i: 1) Lådformade hänglås med 
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vridnyckelmekanik, 2) Lådformade hänglås med skjutnyckelmekanik, 3) Cylindriska 

hänglås, 4) Obestämda hänglås och hänglåsfragment (Tomtlund 1978). Tomtlund 

återfinns även i Birkapublikationerna där han fortsätter sin fokusering på hänglås. Där 

utökar han sin kategori över hänglås med två underkategorier i grupp 2 (Tomtlund 

1989:133). 

 

När det kommer till nycklar finns det en del skrivet. Den mest omfattande studien på 

detta område har Anna Ulfhielm gjort. Hennes typologi över nycklar är främst baserad på 

nycklar från Birka (1989). Redan några år tidigare sammanställde hon vikingatida 

nycklar från Gotland i sin C-uppsats (Ulfhielm 1986). I den försökte hon sammanställa 

alla nycklar som ligger i gravar med djurhuvudformade spännen och på så vis kunna 

datera dem. Dock drar hon vissa förhastade slutsatser då hon kommenterar i slutsatsen att 

nycklarna bör vara ett kvinnligt föremål (ibid:38). Detta kommer hon fram till genom att 

bara tittar på nycklar som har hittats i närheten av djurhuvudformade spännen. Denna 

studie tycker jag är alldeles för vriden för att kunna göra en köns- och genusbestämning 

av nycklar. 

 

Även Kristina Josefson tar upp nycklar i de gotländska gravarna dock från 

folkvandringstid (1992). Hon betonar att nycklarna kan ha en mer nyanserad innebörd 

och håller då med Arwill-Nordbladh (se nedan) i frågan om nycklarnas tillhörighet 

(ibid:23). 

 

Gustaf Svedjemo i sin tur försöker att sammanfatta yngre järnåldersnycklar på Gotland ur 

en symbolisk synvinkel (1994). Han anser sig se att det enbart var kvinnor som bar 

nycklar eftersom de ingår i hälften av alla kvinnogravar som har undersökts men att det 

inte var något tecken på att det bara var rika som bar dem (ibid:44). Jag kan hålla med om 

det sista men inte i att det enbart var kvinnor som bar dem. Föremål i gravar visar inte 

hela sanningen om det verkliga livet, något som jag kommer gå in närmre på i kapitlet 

över Birka. 
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Elisabeth Arwill-Nordbladh har skrivit om nycklarnas symbolik i kvinnogravar (1990). 

Fokuseringen ligger då på nycklarna från Birkagravarna. Denna text har många gånger 

används som referens då det kommer till just symboliken. 

 

På senare tid har Oskar Karlsson (2004)och Ny Björn Gustafsson (2003) tittat närmare på 

lås i sina C- och CD-uppsatser. Karlsson gick igenom de första fasta dörrlåsen i sin C-

uppsats där han tog upp deras mekanik och lite historia. Gustafsson gjorde sin fallstudie 

av låsen från Garnisonen på Birka där han försökte göra rekonstruktioner av hänglåsen. 

Gustafsson har även fortsatt skriva om samma ämne i två senare artiklar (2004; 2005). 

Själv har jag skrivit min C-uppsats om lås och nycklar från Helgö och försökt göra en 

detaljerad fallstudie av Helgö-materialet där jag har tagit upp fyndplaceringen av 

föremålen och även jämfört fyndkategoriernas placering vid boplatser med i gravar i den 

mån de har hittats (Karlsson 2005). Det förekommer en del fel här och var i uppsatsen 

men den är ändå så pass sammanställande att jag kommer använda mig av den senare i 

Helgö-kapitlet. 

 

Marita Westerholms (2001) uppsats Bronserade nycklar med fågelmotiv från Birkas 

garnison var ett försök att kartlägga dessa nycklars symbolik, spridning och placering. 

Westerholm kritiserar åsikten att nycklar är kvinnoföremål, något som jag ställer mig helt 

bakom. Hon tar upp att dessa nycklar har tillhört enbart en viss grupp av människor, de 

krigande (ibid:33). Detta kommer jag att beröra i Birka-kapitlet. 

 

Tyvärr har den största fokuseringen av lås och nycklar under vår forntid varit på 

vikingatida material, med vissa undantag. Nästan alla från Bertil Almgren (1955) till Ny 

Björn Gustavsson (2003, 2004, 2005) har berört denna tid och då även främst Birka, 

Helgö och gotländska gravar. Detta tycker jag är synd; dock kan detta bero på att det 

finns mer material och fokusering på dessa områden generellt. Själv är jag i detta fall inte 

något undantag. Men jag hoppas ändå att jag kan tillföra en bättre bild av lås och nycklars 

användningsområden under järnåldern från det område som i dag är Sverige. En mer 

grundlig fallstudie mellan två hallar har inte gjorts rörande deras lås och nycklars 

placering, något som jag hoppas jag kan bidra med. 



13 

  

Om järnålderns lås 
De första låsen som användes på kistor var låsfjädrar som satt mellan skjutlocket och 

själva lådan., För att komma åt att öppna den var man tvungen att sticka in nyckeln i ett 

hål i lådan för att dra ner låsfjädern. Med tiden kom det kistor som hade lock med 

gångjärn på. Tomtlund talar om att när man bytte kistform förändrades även vem som 

använde sig av kistor. De första tillhörde kvinnorna medan den nya typen användes av 

både män och kvinnor. (Tomtlund 1972:11) 

 

Dock ställer jag mig tveksam till denna könsbestämning då det kommer till de första 

kistorna. Bara för att dessa kistor har en viss fyndkategori nära sig betyder det inte att det 

måste vara ett visst kön som använder sig av dem. Det är lika riskabelt med 

könsbestämda artefakter oavsett vad det handlar om. Även om man finner dem bara i 

gravar tillhörande ett visst kön betyder det inte att det såg ut så i vardagslivet. Det man 

lägger ner i en grav är mer baserat på vad man kan avvara och vad seden just då anser att 

man ska lägga ner; kanske även en och annan personlig sak läggs ner som kanske inte 

stämmer med den generella bilden. Saken kan i mångt och mycket spegla individens egen 

personlighet lika väl som att tillhöra det allmänna gravgodset,. För att inte tala om en 

manifestation av dem som begravde den döde. Även om ett föremål lades ner för att det 

är ett måste i graven behöver det inte vara förankrat i vardagslivet. 

 

Ett bra exempel på den senare typen av kista är Mästermyrkistan från Gotland 

(Arwidsson & Berg 1983). Denna kista hade använts som förvaring av verktyg i en insjö. 

I denna kista har man även funnit hänglås och nycklar. Dock är det svårt att säga vem 

som har ägt denna kista just för att den låg helt allena. 

 

Lås kan se ut på många olika sätt och det samma gäller dess låsmekanik. De kategorier 

jag har funnit i min forskning är: fasta lås och hänglås. Hänglås brukar även benämnas 

bultlås. Det beror på att mekaniken och bygeln sitter ihop och tas ur låshuset vid 

öppnandet. I denna uppsats kommer jag fokusera mig mest på just hänglåsen/bultlåsen. 

Jag kommer främst att kalla dem hänglås. 
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1

Ett hänglås är ett komplext föremål som består av flera olika delar: 

Låshus - (Figur 2:1, Figur 3:1) Det hölje, den låda, som omsluter och skyddar själva 

mekaniken i framförallt ett hänglås. 

Låsfjäder - (Figur 2:2, Figur 3:2) En eller flera metallstänger/plattor som spjärnar emot 

inne i ett lås och gör att ett lås inte går att öppna. 

Bygel - (Figur 2:3, Figur 3:3) Den delen av ett hänglås som man krokar fast i det som ska 

låsas för att sedan tryckas ner i låshuset för låsning. 

Spärrstift - (Figur 2:4) En del av låsets mekanik som hindrar någon att dyrka upp låset. 

Kan bestå av små styrstift som sitter på ett sådant sätt att ens nyckel måste vara 

formad på ett visst sätt och i många fall vridas, eller skjutas på ett visst sätt för 

att man ska kunna frilägga bygeln. 

Bygelhölje - (Figur 2:5) Är ett hölje som låsbygelns lösa del sätts ner i för att låsa och 

hindra uppdyrkning. Förekommer främst på de lås som är för små för att 

bygelns båda ändar ska kunna rymmas i samma låshus. 

 

 

 

3 

2 

3 

2 

5 4 

1 

Figur 2. Skjutlås, av Jörgen Fundin 
2008. Figure 2. Push lock, by 
Jörgen Fundin 2008 

Figur 3. Vridlås, av Gunilla Beckholmen 2008. 
Figure 3 Turnlock, by Gunilla Beckholmen 
2008 
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När det kommer till typologier över hänglås förekommer det en vedertagen 

sammanställning av Tomtlund (1970). Där riktar han enbart in sig på hänglåsen utifrån 

Helgö-materialet. Tomtlund delar där in hänglåsen i fyra kategorier: 

 

1. Lådformade hänglås med vridnyckelmekanik 

2. Lådformade hänglås med skjutnyckelmekanik 

3. Cylindriska hänglås 

4. Obestämda hänglås och hänglåsfragment 

 

Detta var en bra början, men jag anser att vissa justeringar behöver göras. Först och 

främst anser jag att man bör börja med att alla lås, oavsett om de är hänglås eller fasta lås, 

ska ingå i en typologi. Mitt förslag är att utgå från två huvudgrupper: hänglås och fasta 

lås, som i sin tur delas in i undergrupper. Jag tänkte mig ett utförande av denna typologi 

som liknar den Ulfhielm har gjort över nycklar med främsta utgångspunkten i Birka-

materialet (Ulfhielm 1989:123). Mer om nycklarna kommer längre fram i denna uppsats. 

I nästa kapitel kommer jag att lägga fram mitt förslag till en typologi över den sena 

järnålderns lås. Denna typologi kommer dock bara att beröra hänglås, men inget hindrar 

att den kan byggas ut till att omfatta de fasta låsen. Anledningen till att jag inte tar mig an 

de fasta låsen är tidsbrist. 

 

De symboliska låsen och nycklarna 

Järnålderns lås och nycklar kan användas på många sätt. Det finns många olika 

indikationer på att låsen och nycklarnas symboliska aspekter var väl så viktiga, vid sidan 

om de praktiska och ideologiska. 

 

När det kommer till låsning behöver det inte innebära att det handlar om att en person, 

eller flera, vill låsa ute någon. Även här anser jag det vara viktigt att tänka på dubbla eller 

fler betydelser med låsning. Mästermyrkistan är ett sådant exempel där man kan visa prov 

på att låsningen inte bara var till för att låsa ute någon. Att använda ett fast lås som 

ägaren har gjort i detta fall kan vara för att kistan inte ska åka upp vid transport, eller så 

att någon inte ska kunna göra sig illa på redskapen i kistan. Detta i kombination med att 
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visa sitt ägande, genom att vara den enda som har nyckeln, och andra potentiella faktorer 

kan alla ha spelat en lika viktig roll. 

 

En nyckel kan även den ha flera innebörder, en fysisk och en symbolisk innebörd som i 

en del fall kan blandas. Det sägs även att kvinnor i romarriket fick en nyckel då de skulle 

föda för att symboliskt låsa upp moderlivet vid förlossningen (jfr Arwill-Nordbladh 

1990:257 och där anförd litteratur). Bara det är ett bevis på att en nyckel kan få en 

styrkande och skyddande innebörd. 

 

Storlekens betydelse 

Storleken hos eller materialet i ett lås behöver inte betyda att det är bättre eller sämre än 

ett lås av en annan storlek eller ett annat material. En indikation på detta är lås som är så 

små och bräckliga att de hur lätt som helst kan bli uppbrutna och förstörda. En mängd 

artefakter av denna art har hittats på Helgö i Mälaren (Exc I, II, III, & V:I). Deras 

innanmäten består av järn medan deras skal kan vara gjorda av både brons och järn. Det 

är just denna bronsdel som gör dem extra sköra. Likheter med dagens dagbokslås är 

uppenbara då dessa lås även är mindre än en vanlig tärning på 2x2 cm. Detta kan betyda 

att det hela handlar om att man vill visa på att ingen får röra dessa föremål, som en 

symbolisk innebörd snarare än ett fysiskt hinder. Detta i sig kan vara nog för att en 

person inte vågar öppna kistan eller vad det nu må vara. Låset i sig kan ha ansetts ha en 

magisk kraft över sig och även på så sett kunna hindra andra från att öppna. 

 

Lås och nycklar har en komplex innebörd, det handlar inte bara om låsens fysiska 

funktion utan en i viss mån djupare innebörd på ett symboliskt plan. De stora låsen som 

har hittats kan användas som ett fysiskt hinder, då de är svåra att få upp. Men likt de små 

låsen, som är lätta att bryta upp, går det även att symboliskt låsa med de stora låsen. Det 

gäller nog alla hänglåsen oavsett storlek. Alla typer av lås bör enligt min mening räknas 

in bland de symboliska. Detta på grund av att vi inte med säkerhet kan säga vad personen 

som satte låset på sin plats, eller tillverkade den hade i åtanke med sitt handlande. När det 

kommer till de mindre låsen anser jag att det är lättare att säga att dessa använts mer i 
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symboliska handlingar, något som dock är lika viktigt, bör pointeras, som låsningen med 

ett mer fysiskt stabilt lås. 

 

Främst när det kommer till stora lås bör man hålla tankarna öppna för att det kan vara fler 

nycklar som går till ett och samma lås, för att inte tala om fler lås med en och samma 

nyckel. Detta kommer det att handla mer om i stycket om hallen på Helgö då det finns 

exempel där som ger mig stöd för teorin. En sådan sak gör det möjligt att det är fler som 

har tillgång och ansvar för samma saker, eller en person som har ansvar och tillgång till 

flera områden ensam. Det sista får ens tankar att kretsa runt en nyckelknippa. 

Möjligheten finns ju att det kan vara att fler personer har tillgång till flera kistor 

samtidigt, även det anser jag kunna bevisa med hallen på Helgö. 
 

I litteraturen 

Nycklar förekommer på en del ställen i de forntida litterära verken. I Kvädet om Trym 

nämns en nyckel då Tor klär ut sig till Freja för att lura jätten Trym. Denna symbol är 

tydligen så pass viktig att den tas upp i den Poetiska Eddan (Kvädet om Trym: strof 16 

och 19). Dock är det svårt att säga om nyckeln nämns just för att det är en symbol för 

Freja, eller om det är ett bevis på att hon har tillträde till en viss plats, kanske i 

kombination med att hon är en gift kvinna. Om det är just äktenskapet som symboliseras 

och vad den medför kan landskapslagarna hjälpa oss att förstå. 

 

I Ärvdabalken ur Hälsingelagen går det att läsa hur en kvinna genom att ingå äktenskap 

får tillgång till ”halva hans säng, till lås och nycklar och till laga treding och till allt det 

som han äger eller förvärva kan i lösöre, till all den rätt som är vår lag” (Ärvdabalken ur 

Hälsingelagen: III Om giftermål). Denna nyckel skulle då inte bara vara bra praktisk så 

att hustrun kan komma in där hon behöver, utan även ge henne juridisk rätt till allt 

mannen äger och kommer att äga. Denna rätt är så stark att om mannen skulle driva 

hustrun från gården, och de fortfarande är gifta, och ge nyckeln till en annan kvinna 

kommer han att straffas med böter på fyrtio marker. Denna nyckel är då en extrem 

maktsymbol. Något liknande kan man även se i Västmannalagens Ärvdabalk; dock har 
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kvinnan här inte rätt till allt mannen äger (Ärvdabalken ur Västmannalagen: III Om 

giftermål och VI Om någon blir dräpt i horsäng). 

 

Västmannalagens formulering förekommer också i Upplandslagen under exakt samma 

paragrafer. Skulle maken däremot dö utan att paret har fått barn kommer kvinnan som 

bor i Uppland att vara tvungen att lämna över sina nycklar till den som vill skifta arvet. 

Hon går visserligen inte helt lottlös då hon kan kräva hus, bohag och sin del av de 

resurser hon och hennes make har samlat på sig under årens lopp. (Ärvdabalken ur 

Upplandslagen: III Om giftermål och VI Om någon blir dräpt i horsäng) 

 

I arkeologiska materialet 

Men vad säger då vårt arkeologiska källmaterial om symboliken? Bland nycklar kan tas 

upp de bronserade järnnycklarna med falkmotiv. Dessa har man enbart funnit i 

krigarmiljöer. Förutom de tio som hittats i Garnisonen i Birka har det även hittats en 

sådan nyckel i en rik mansgrav med stridsutrustning norr om Borg (Grav 562), samt sju i 

rika mansgravar med stridsutrustning på Gotland och tre i Hitis i sydvästra Finland. 

Teorin är att dessa nycklar härstammar från Birka men man har inte funnit gjutformarna 

för bronsdekorationen någonstans. Fåglarna har tolkats som falkar och kopplats till den 

utbredda falkjakten bland kungar och hövdingar under järnåldern, de har dessutom 

kopplats till mytologins värd där rovfåglar symboliserar de fornnordiska gudarna. 

(Westerholm 2001.) 

 

Westerholm som tar upp dessa nycklar med falkmotiv i sin CD-uppsats talar om att 

nycklarna kan ha något med militär rang att göra (ibid.:35). Jag kan hålla med om att 

dessa nycklar bars enbart av krigare och var ett sätt att visa deras sociala status. Detta 

kommer jag komma in mer på längre fram. Men här kan man i alla fall se hur nycklar 

som ligger i en mer vardaglig kontext och i gravar kan sammanföras till en mer enhetlig 

tolkning. Dock vill jag inte gå så långt och sätta ett kön på dem som har burit dessa, bara 

ett genus av många: krigare, en vapenför person. 
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Den symboliska aspekten av lås och nycklar kan även ses i gravar. Av någon anledning är 

det betydligt fler kvinnor än män som har nycklar i sina gravar (Arwill-Nordbladh 

1990:256). Hänglås däremot finns det fler av i mansgravar. Hänglåsen i mansgravarna är 

uppbrutna och har nog i sig en symbolisk innebörd (Tomtlund 1989:134). Jag ska även 

nämna att det finns fyra lås från Valsgärdes båtgravar och alla fyra är uppbrutna 

(Appendix 3). Här är det enbart ett lås som är ett hänglås (likt de från Birkas garnison och 

även den förekommer med en nyckel med falkmotiv på) medan de andra är tre fasta lås, 

alla i olika storlekar. Att låsen är uppbrutna i dessa gravar kan ha något med gravritualen 

att göra. Något som man gjorde i början för att nyckeln var borta till låset blir sedan en 

ritual som ingick i begravningsproceduren. Kistan som låset har suttit på kan inte ha varit 

speciellt stor och kan i sig varit ett tecken på en resande person, vid uppbrytningen av 

kistan manifesteras den avlidnes slut på detta livs resa. Detta är dock spekulationer som 

behöver studeras bättre. 
 

När jag själv grävde på Gotland 2005 under en sommarkurs fann jag ett ax till en 

skjutnyckel. Denna skjutnyckel hade en tvilling så att säga i publikationen rörande 

Eketorp III (Borg 1998: 231f). Eketorp-nyckeln var inte bara mer komplett än den jag 

hittade utan hade även funnits som redskap vid tryck på en vävtyngd, även den från 

garnisonen Eketorp III. Detta satte griller i huvudet på mig. Vad betydde detta? Först och 

främst att de var väldigt lika varandra. Men mest fascinerande var nog varför nyckeln 

hade används som stämpel på en vävtyngd. Detta kan ha många olika förklaringar 

beroende på hur livlig fantasi man har. Bland dessa finns intressanta tankar som att det 

var en snygg dekoration på ett föremål som man ville göra lite finare. Kanske en gåva 

från en person till en annan, eller kanske att någon bara var trött på att alltid göra sina 

vävtyngder likadana som alla andra? 

 

En annan tanke kan vara att visa vem som äger vävstolen som vävtyngden tillhör, en typ 

av bomärke med andra ord. Det fanns även andra vävtyngder med samma motiv eller 

liknande (Borg 1998: 160, 232). Visserligen är nyckeln som hittades i Eketorp från 1200-

talet men det hindrar inte tanken på att detta kunde ha förekommit tidigare också. 
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Slutsats 

Behovet av att låsa in saker har funnits länge. Orsaken skilde sig från fall till fall, 

detsamma gäller om det var ett fast lås eller hänglås likväl som det varierade om det var 

en dörr som skulle låsas eller en kista. Detta komplexa material har inte blivit utforskat i 

den omfattning som det borde bli. Enbart en fungerande typologi över nycklar existerar 

tillsammans med små försök att skapa hänglåstypologier rörande svensk järnålder. 

Mycket forskning återstår att göra på ett mer omfattande plan. Man kan ändå redan 

konstatera att artefakter som lås och nycklar under järnåldern har en djupare innebörd än 

att enbart användas för att fysiskt låsa in eller låsa ut någon eller något, vilket dock har en 

väldigt stor del i det hela. Ett är jag dock säker på: en nyckel är inte bara kvinnligt 

föremål då de inte bara återfinns i kvinnogravar. Garnisonen på Birka är ett gott exempel 

på det samt andra gravar på Birka och i Valsgärde. Låsen tycks också ha en del symbolik 

då man kan finna dem uppbrutna i gravar, då främst manliga gravar som nog i sig visar 

på någonting som kan vara rituellt. Att en nyckel har en viktig plats i ett hushåll förstår 

man av landskapslagarnas ärvdabalkar, där kvinnan i vissa fall gifter sig till att äga halva 

hemmet. 
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Hänglåstypologin 
Typologin är uppdelat på följande vis; Mekanik > Material > Sidornas form > 

Hopsättning > Ornamentik. Detta för att man på ett lätt sätt ska kunna typbestämma 

låsfynd från järnåldern. Det skall även vara lätt att i framtiden kunna föra in lås som inte 

stämmer in i typologin, oavsett vilken typologisk nivå de skulle kunna tänkas hamna på. 

 

Storleken på låsen kommer inte att göra någon skillnad för vilken undergrupp låsen 

kommer att hamna i. Även om det i sig kan vara en intressant och betydande faktor för 

låsets hållbarhet och funktion så kommer storleken bara att beröras i efterhand. Låsen i 

undergrupperna kan då i teorin innehålla lås som skiljer sig åt vad gäller storlek. 

 

Låsets ålder berörs inte heller i denna typologi. Tanken här är att bara beröra låsens 

konstruktion, material och utseende. Om någon i framtiden skulle vilja dela in denna 

låstypologi i en tidsföljd så får den göra det om denne vill. Det jag vill belysa är låsens 

variation och järnålderns komplexitet inte bara inom låstillverkning utan likväl den 

övriga tekniska kunskapen som fanns under järnåldern. 

 

När det kommer till källmaterialet till denna studie har jag främst använt mig av 

materialet från Husgrupp 2 på Helgö och sedan använt de lås jag har kunnat titta på från 

Garnisonen på Birka som komplement. 

 

Här nedan kommer en snabb genomgång av typologin som följs av en mer direkt 

beskrivning av vad som innefattas i de olika kategorierna. 
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Typologin i korthet 

A Vridlås 

A1 Järn 

A1:1. Vridlås av järn med raka sidor uppbyggt av plattor. 

1 Stående rektangel: 

a. Odekorerade 

b. Järnstängsdekor 

2 Liggande rektangel: 

 a. Odekorerad 

 

A1:2. Vridlås av järn med raka sidor uppbyggt av svept plåt. 

1 Cylinderform: 

a. Odekorerade 

b. Järnstängsdekor 

 

A2 Brons 

A2:1. Vridlås av brons med raka sidor uppbyggt av böjda plattor. 

1 Rektangulärform: 

a. Odekorerad 

b. Sicksackdekor 

 

A2:2. Vridlås av brons med raka sidor uppbyggt av svept plåt. 

1 U-formad: 

a. Odekorerad 

b. Cirkel med centrerad prickdekor 

c. Linjer 

d. Cirkel med centrerad prickdekor och linjer 

2 Droppform: 

a. Odekorerad 
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A2:3. Vridlås av brons med sluttande sidor uppbyggt av böjdplåt och plattor. 

1 Trapetsform: 

a. Odekorerade 

b. Sicksackdekor 

 

A2:4. Vridlås av brons med en sluttande sida uppbyggd av svept plåt och plattor. 

1. Spetsig U-form: 

a. Sicksackdekor 

 

B Skjutlås 

B1 Järn 

B1:1. Skjutlås av järn med raka sidor uppbyggt av plattor. 

1 Stående rektangelform: 

a. Odekorerad 

b. Veckad metall mellan låshus och bygelhölje 

2 Liggande rektangelform: 

a. Odekorerad 

b. Järnstängsdekor 

3 Kubform: 

a. Odekorerad 

 

B1:2 Skjutlås av järn med raka sidor uppbyggt av svept plåt. 

1 Cylinderform: 

a. Odekorerad 

 

B1:3 Skjutlås av järn med sluttande sidor uppbyggd av böjd plåt och plattor. 

1 Trapetsform: 

a. Odekorerad 

b. Järnstängsdekor 

2 Halv trapetsform: 

a. Odekorerad 
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B2:1 Skjutlås av brons med raka sidor uppbyggt av böjd plåt och plattor. 

1 Stående Rektangulärform: 

a. Odekorerad 

 

B2:2 Skjutlås av brons med sluttande sidor uppbyggt av böjd plåt och plattor. 

1 Trapetsform: 

a. Odekorerad 

b. Cirkel med centrerad prickdekor 

 

C Oidentifierbara lås 

C1 Järn 

C2 Brons 
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Typologin i detalj 

A Vridlås 

Vridlåsmekaniken består 

av: bygel (Figur 4:1), och 

låsfjäder (Figur 4:2). 

Dessa sitter i låst tillstånd 

i ett låshus (Figur 4:3) 

som gör att låset blir just 

låst. Enda sättet att kunna 

öppna låset är genom att 

föra in den tillhörande 

nyckeln i låshuset genom 

det oftast L-formade 

nyckelhålet (Figur 4:4). 

(Ibland kan detta nyckelhål även 

förekomma som ett rakt streck.) För 

att det inte ska gå att dyrka upp detta lås finns det en skiljevägg (Figur 4:5) mellan 

nyckelhålet och bygeln som går från bottenplattan nästan ända 

upp till låsets tak; detta för att inget annat än nyckeln med 

klobelagda ax kan låsa upp låset. En fyrkantig plåt vid toppen 

precis ovanför låsfjädern på bygeln (Figur 4:6) ser till att hålet 

som bygeln sitter i täpps igen och därmed hindrar dyrkning från 

detta håll. 

 

Utsidan på ett vridlås kan se väldigt olika ut. Den kan vara gjord 

av antingen brons eller järn, kanske möjligen även mässing (för 

mer information se Karlsson 2005:10). Oavsett vilket material 

som själva låshuset är gjort av är mekaniken ändå gjord av järn. 

Med detta menas att både bygel och låsfjäder består av järn, dessa 

1 
 
6 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

Figur 4. Vridlås i genomskärning, av Gunilla Beckholmen 2008. 
Figure 4. Cross section of a Turnlock, by Gunilla Beckholmen 
2008.

Figur 5. Bygel och 
låsfjäder från lås nr 5875. 
Figure 5. Shackle of lock 
5875. 
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sitter dessutom ihop mer varandra (Figur 5). 

 

A1 Järn 
En låsbygel kan lätt tala om vad det är för sorts lås, typ av nyckel, hur stort låset möjligen 

ska vara, dock inte vilket material låshuset är gjort av eller vilken form, eller eventuella 

dekorationer som finns på dess utsida. I Husgrupp 2 på Helgö har det hittats fyra 

artefakter (nr: 1675, 3850, 5875, 2484) som innefattar antingen bygel, låsfjäder, eller 

både och. En del låshusfragment kan innehålla bara ett nyckelhål men vara så pass 

fragmentariska att man inte kan få ut mycket mer än att de tillhör ett vridlås. Därför 

hamnar dessa lås i denna kategori. 

 

A1:1. Vridlås av järn med raka sidor uppbyggt av plattor. 

1 Stående Rektangel (Figur 6): 

Dessa låshus har gjorts så att man har tagit sex bitar plåt med hål för 

nyckel och mekanik, slipat dem och sedan lött ihop demtill en låda. 

Mekanikens hål går genom en av kortsidorna på låset. 

 

a. Odekorerade 

Låsen i denna undergrupp saknar helt dekoration. Här finns det fem 

stycken lås varav fyra är säkra (nr 1347, nr 5951, 1418 & nr 3389b,) och 

ett är lite mer osäkert (nr 5820). Alla dessa lås kommer från Husgrupp 2 

på Helgö. (Figur 7) 

 

b. Järnstänger 

Denna undergrupp består av lås med stänger som har lötts fast på 

låshusets fram- och baksida (Figur 8). Gruppen innehåller sju lås 

varav 6 stycken (nr 571, nr 572, nr 573, nr 574, nr 2088 och nr 1024) 

är säkra och ett är osäkert (nr 2349). Lås nr 571, nr 572, nr 573 och 

nr 574 ser likadana ut och deras stänger är vridna runt sin egen axel 

innan de löddes fast på låset. De är alla nästan exakt likadana och det 

är bara lite i längden som skiljer dem åt. Lås 2088 och 1024 består 

Figur 6. Typ A1:1.1.
Figure 6. Type 
A1:1.1. 

Figur 7. Typ 
A1:1.1a. Figure 
7.Type A1:1.1a. 

Figur 8. Lås 573, typ 
A1:1.1b. Foto John 
Worley 2005. Figure 8. 
Lock 573, typ A1:1.1b. 
Photo John Worley 
2005. 
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enbart av fragment men har samma drag som dessa mer eller mindre hela lås som jag 

nyss har nämnt. Lås nr 2349 ska enligt grävrapporten vara i denna grupp (Exc I:116). 

Dock är det lite osäkert då det bara står att den är av fragment och liknar dessa lås. 

Liknande har beskrivits på andra ställen likadant men då har det snarare varit skjutlås 

som råkat ha stänger på sig. Dock kan jag inte bedöma det hela då jag inte har sett detta 

lås vare sig på bild eller i verkligheten. Alla dessa lås har hittats i 

Husgrupp 2 på Helgö. 

 

2 Liggande Rektangel (Figur 9): 

I dessa lås har man till skillnad mot de stående rektanglarna satt 

mekaniken så att den sticker ut på ena långsidan istället för ena kortsidan. 

 

a Odekorerad 

Här finns det inget lås med ornament och det finns bara ett enda lås i 

denna grupp, nr 5853 (Figur 10). Detta lås kommer från Husgrupp 2 

på Helgö och är väldigt litet. 

 

A1:2. Vridlås av järn med raka sidor uppbyggt av svept plåt. 

1 Cylinderform (Figur 11): 

Låshuset ser ut som en cylinder där man har nyckelhålet i ena sidan. 

 

a Odekorerade 

Låsen i denna undergrupp saknar helt dekorationer och här finns det 

två lås. Det är ytterst svårt att veta hur dessa lås är gjorda. Lås 7 har 

jag inte kunna se på riktigt och lås 1419 (Figur 12) har en skiljevägg 

i själva låset som antingen är så korroderad att man inte kan se var 

nyckelns ax har kunnat röra vid låsfjädern eller så är plattan helt 

täckande från början; och så är det en fråga om detta är ett lås över 

huvud taget. Båda låsen kommer från Husgrupp 2 på Helgö. 

 

Figur 9. Typ A1:1.2. 
Figure 9. Type A1:1.2. 

Figur 10. Lås 5853, typ 
A1:1.2a. Foto Helena 
Franzén 2005. Figure 
10. Lock 5853, type 
A1:1.2a. Photo Helena 
Franzén 2005. 

Figur 11. Typ 
A1:2.1. Figure 11. 
Type A1:2.1. 

Figur 12. Lås 1419, typ 
A1:2.1a. Figure 12. Lock 
1419, type A1:2.1a. 
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b Järnstänger 

I denna undergrupp har låsen järnstänger fastlödda på sig. Hit hör 

två lås, nr 692 och nr 2149. Lås 692, är det lås som är mest intakt 

(Figur 13). Lås 2149 består av 7 fragment som mest består av 

låshuset och en del av själva bygeln, den raka delen som sticks ner 

i bygelhöljet vid låsning. Båda låsen kommer från Husgrupp 2 på 

Helgö. 

 

A2 Brons 
Här hamnar de bronslås som säkert är skjutlås men inte kan indelas i specifika 

undergrupper. Jag har hittat fyra lås som ingår i denna kategori: nr 3392, nr 3393, nr 

4411 och nr 5817. Alla dessa är från Husgrupp 2 på Helgö. 

 

A2:1. Vridlås av brons med raka sidor uppbyggt av böjda plattor. 

Dessa lås består av plattor som böjs för att sedan fogas samman med varandra. Detta kan 

göras på flera olika sätt. Ett sätt är att göra alla sidor utom fram och bak av ett material. 

Den andra är att göra botten och en sida av en plåt och toppen och den andra sidan av en 

annan plåt och sammanfoga dem med en fram- och en baksida. Därutöver kan man även 

göra två och en halv sida (botten, sida och drygt halva taket) av en plåt och resten (en 

sida och de resterande delar av taket) av en annan plåt (se Tomtlund 1978: fig. 6 för mer 

information). Dessa tillverkningssätt har Tomtlund kommit fram till (Tomtlund 1972: 

34ff; 1978: 7ff) och jag har inte haft möjlighet att titta närmare på just dessa delar då jag 

bara har kunnat tolka dessa efter vad som står i böcker och visas på bilder om dem. Dock 

stödjer jag Tomtlund i hans tolkning att det var så man har gått tillväga vid 

konstruktionen av låshusen då den verkar rimlig. 

 

1 Rektangulär form (Figur 14): 

 

 

 

Figur 13. Lås 692, typ 
A1:2.1b. Figure 13. Lock 
692, type A1:2.1b. 

Figur 14. Typ A2:1.1. 
Figure 14. Type 
A2:1.1. 
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a Odekorerad 

I denna undergrupp finns alla lås av denna typ som inte har någon 

dekoration (Figur 15). Här ingår det sju lås varav två säkra (nr 4440 och nr 

7905) och fem osäkra lås (nr 2315, nr 5803, nr 4586, nr 4586 och nr 

5803). Alla kommer från Husgrupp 2 på Helgö. 

 

b Sicksackdekor 

Dessa lås har en dekoration baserad på att man har antigen punsat eller 

rispat in ett sicksackmönster på låshuset (Figur 16). Här ingår det fyra lås 

(nr 570, nr 2447, nr 3465 och nr 7896) Lås nr 570 är det bäst bevarade 

låset av dem och även det enda som är ett säkert lås av denna typ. De 

övriga låsen (2447, 3465, 7896) består av mer fragmentariska bitar. Lås nr 

2447 har en dekor som består av en rektangulär sicksackinramning på 

fram- och baksida. På lås nr 7896 är sicksackdekoren snarare inramningar 

av hörnen genom att var konvext böjda in mot mitten. Samma dekor kan möjligen finna 

på lås nr 3465. Alla dessa lås har hittats i Husgrupp 2 på Helgö. 

 

A2:2. Vridlås av brons med raka sidor uppbyggt av svept plåt. 

Dessa låshus är uppbyggda av att man har tagit en långsmal plåt och svept den i den 

rundade form som krävs för låsets utformning. 

 

1 U-formad (Figur 17): 

Låsen som ingår i denna kategori har i stort sett enbart en plåt som 

hela låshuset är gjort av. Denna plåt har man böjt så att den får en 

U-form vars ena del är längre än den andra. Den delen som är 

längre böjs sedan till så att den läggs i dikt mot den andra kanten 

och löds ihop. Till detta sätts en botten och en topplatta. 

 

 

 

 

Figur 15. Typ 
A2:1.1a. Figure 
15. Type 
A2:1.1a. 

Figur 16. Typ 
A2:1.1b. Figure 
16. Type A2:1.1b.

Figur 17. Typ A2:2.1. 
Figure 17. Type A2:2.1.
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a Odekorerad 

I denna undergrupp ingår det bara lås som inte har någon dekoration över 

huvud taget (Figur 18). Här ingår det bara ett lås: nr 2385. Detta lås har 

hittats i Husgrupp 2 på Helgö. 

 

b Cirkel med centrerad prickdekor 

Alla dessa lås har en dekor bestående av en punsad cirkel med centrerad 

prick i (Figur 19). Dock varierar användningen av denna dekor mellan de 

olika låsen. Gruppen består av fyra lås varav ett säkert lås, nr 569 och 

även tre osäkra (nr 1714, nr 1862 och nr 3001). Lås nr 569 har en cirkel 

med centrerad prick i alla fyra hörnen på framsidan och det tycks vara en 

cirkel som markerar underkanten på den I-formade nyckelhålet. På 

baksidan av låset kan man se en likvärdig placering av dessa fem cirklar men hålet som 

nyckeln sitter i för att nyckeln ska vara stadig vid upplåsandet gör att det ser mer ut som 

sex stycken cirklar än fem. På den enda kortsidan som finns (då den andra bara är en böj 

utan kanter) finns det även här cirklar med centrerad prick, dock bara två. Jag vet dock 

inte hur det ser ut på ovansidan eller undersidan. Men hela dekorationen får mig att tänka 

på en tärning. Jag har inte hittat någon bra litteratur rörande tärningar från denna tid och 

tänker då inte gå in mer på den aspekten. Lås nr 3001 har betydligt fler cirklar med 

centrerade prickar i, dock är jag osäker på om det är ett lås eller inte då det är två 

fragment, kanske tillhörande framsidan på ett lås om man ska tro grävrapporten (Exc II: 

67). Men jag tror nog snarare att det är en del av bakstycket om det ska vara ett lås över 

huvud taget. Lås nr 1714 liknar det senast nämnda låset mer på det lilla fragmentet som 

finns kvar. Lås nr 1862 har ingen bild och jag har inte sett det. Men enligt grävrapporten 

har den denna typ av dekoration (Exc I: 115) Alla dessa lås är från Husgrupp 

2 på Helgö. 

 

c Linjer 

Dessa lås dekoration består av graverade linjer (Figur 20). Här finns det bara 

ett enda lås; nr 95 som har lodräta graverade linjer längs sidorna. Låset 

kommer från Husgrupp 2 på Helgö.  

Figur 18. Typ 
A2:2.1a. 
Figure 18. 
Type A2:2.1a.

Figur 19. Typ 
A2:2.1b. Figure 
19. A2:2.1b. 

Figur 20. Typ 
A2:2.1c. 
Figure 20. 
Type A2:2.1c.
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d Cirkel med centrerad prick dekor och linjer 

Dessa lås har en intressant blandning av de två tidigare grupperna av 

dekorationer på U-formade vridlås av brons; punsade cirklar med centrerad 

prick i och graverade linjer (Figur 21). I denna grupp finns det bara ett enda 

lås, nr 810. På fram- och baksidan går de graverade linjerna på alla kanter i 

par och bildar på så vis en bred inramning av de två sidorna. Punsade 

cirklar med centrerade prickar förekommer i hörnen på dessa två sidor och 

även i små grupperingar mitt på bakstycket och även en del på dess sidor. Det L-formade 

nyckelhålet har ett band av cirklar med centrerade prickar i runt sig. Kortsidan har cirklar 

med centrerade prickar längst hela sig i ett sicksack mönster. Även 

bottenplattan har tre cirklar med centrerade prickar och bildar 

tillsammans en treangel. Detta lås har hittats i Husgrupp 2 på Helgö. 

 

2 Droppform (Figur 22): 

Dessa lås har ett låshus som består av en plåt som är böjd som en 

ellips där ena kanten är längre än den andra och den böjs så att den 

bildar ett eget rum till bygel och får det att se ut som det är ett externt 

bygelhölje. 

a Odekorerad 

Här finns det bara ett enda lås (nr 2560) och det har ingen dekoration alls 

(Figur 23). Den kommer från Husgrupp 2 på Helgö. 

 

A2:3. Vridlås av brons med sluttande sidor uppbyggt av böjd plåt och plattor. 

1 Trapetsformad (Figur 24): 

Dessa lås består av plattor som har 

lagts ihop där fram- och bakstycke 

har en smalare övre del än den nedre 

delen och på så vis ger låset dess 

lutande form. 

a Odekorerade 

Figur 21. Typ 
A2:2.1d. 
Figure 21. 
Type A2:2.1d.

Figur 22. Typ A2:2.2. 
Figure 22. Type A2:2.2. 

Figur 23. Typ 
A2:2.2a. 
Figure 23. 
Type A2:2.1a.

Figur 24. Två varianter av typ A2:3.1. Figure 24. Two variants of 
type A2:3.1. 
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Denna undergrupp har igen dekoration alls (Figur 25). Här finns det 

bara ett enda lås: nr 5934. Detta lås har hittats i Husgrupp 2 på Helgö. 

 

b Sicksackdekor 

Dessa lås har en dekor som består av ett punsat sicksackmönster 

(Figur 26). Här finns det enbart ett lås som ingår i denna kategori och 

det är nr 5813. Sicksackmönstret går som en ram runt kanten på fram- 

och baksida. Även en sicksacklinje går upp från det nedre högra hörnet in mot det L-

formade nyckelhålet (som till skillnad mot andra L-formade lås har mekaniken åt höger 

och inte åt vänster, något som syns tydligt på att nederdelen av L:et är åt vänster i stället 

för åt höger). En liknande ”svans” av sicksack tittar fram i bak, fast då går den ner från 

det vänstra hörnet mot mitten. Detta lås kommer från Husgrupp 2 på Helgö. 

 

A2:4. Vridlås av brons med en sluttande sida uppbyggd av svept plåt och plattor. 

1. U-form med spetsig sväng (Figur 27): 

Till skillnad från de tidigare nämnda låsen som består av U-

formad plåt har denna plåt en mer komplicerad konstruktion då 

ena sidan är bredare än den andra i nederkanten och dessutom 

har en trekantig form på den vikta rundningen. Dessa lås skulle 

visserligen kunna vara ett resultat av att man inte har klarat av att 

klippa plåten rakt och inte kunna göra en fin böj utan att vika den tre gånger först. Kan 

även vara så att vecken är just för att man skulle kunna böja ett vinklat hörn och därför är 

en mer komplicerad åtgärd än de andra U-formade låsen. Detta är något jag inte kan gå in 

på tyvärr. 

 

a Sicksackdekor 

Dekorationen på dessa lås är en punsad sicksackmönster (Figur 28). Här 

finns det bara ett enda lås: nr 2667. Sicksackmönstret på detta lås går 

som ett rutnät över hela den svepta plåten. Detta lås har hittats i Husgrupp 2 på Helgö. 

 

Figur 25. Typ A2:3.1a. 
Figure 25. Type A2:3.1a.

Figur 26. Typ A2:3.1b. 
Figure 26. Type A2:3.1b.

Figur 27. Typ A2:4.1. 
Figure 27. Type A2:4.1. 

Figur 28. Typ 
A2:4.1a. Figure 
28. Type A2:4.1a.
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B Skjutlås 

Skjutlåsmekaniken (Figur 29) 

består av Bygel (Figur 29:1) och 

Låsfjäder (Figur 29:2). Dessa sitter 

i låst tillstånd i ett låshus (Figur 

29:4) som gör att låset blir just låst. 

Enda sättet att låsa upp detta lås är 

genom att föra in en nyckel med 

platt ax i det T-formade 

nyckelhålets nedre och bredare del 

för att sedan föra nyckeln uppåt. 

Hålen som finns i nyckelns ax 

(Figur 29:5) ska i sin tur stämma 

överens med de låsfjädrar och 

spärrstift (Figur 29:3) som sitter 

inne i låset. Om de inte gör det går 

det inte att trycka ihop låsfjädrarna så att låset går upp. För att mekaniken ska få plats och 

att nyckeln ska kunna komma åt att skjutas upp i låshuset så sitter mekaniken mitt i 

låshuset till skillnad mot i ett vridlås där den sitter i ena sidan (då oftast till vänster). 

Detta innebär att bygeln behöver ett eget hölje som sätts på baksidan eller på en av 

sidorna, ett så kallat bygelhölje (Figur 29:6). 

 

B1 Järn 
Här finns de lås som med säkerhet eller nästan säkert är skjutlås av järn men där man inte 

vet vilken typ av undergrupp de ska vara i. Här kommer även all mekanik att sättas in 

som tydligt är skjutlås men inte har någon rest av låshus av annat material. Hit hör sex 

artefakter (nr 997, nr 592, nr 1347, nr 4837a, nr 4837b och nr SHM21064:221). Alla 

dessa har hittats i Husgrupp 2 på Helgö utom lås nr SHM21064:221 som kommer från 

Garnisonen på Birka. 

 

 

Figur 29. Skjutlås, av Jörgen Fundin 2008. Figure 29. Push lock, by 
Jörgen Fundin 2008. 
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B1:1. Skjutlås av järn med raka sidor uppbyggt av plattor. 

1 Stående rektangelform (Figur 30): 

Dessa lås är uppbyggda med plattor som har slipats i ordning. 

Mekaniken har fått vara i själva ”lådan” där även det T-formade 

nyckelhålet sitter, medan bygelns andra ända är fäst i en utanpåsittande 

bygelhölje. 

 

a Odekorerad 

I denna undergrupp finns det de lås som inte har någon dekoration (Figur 

31). Det finns bara ett enda lås i denna grupp lås: nr 3389a. Det har hittats i 

Husgrupp 2 på Helgö. 

 

b Veckad metall mellan låshus och bygelhölje 

Dekorationen på dessa lås är även en del av konstruktionen. Mellan 

lådan med mekaniken och nyckelhålet sitter det ett veckat band plåt som 

bildar sicksackmönstret som gör att man kan se igenom låset (Figur 32). 

Här har det hittats två lås: nr 93 och nr 25276:2824. Lås nr 93 är det som 

är bäst bevarat trots att bygeln saknas. Lås nr 25276:2824 består enbart 

av sicksackmönstret, bygel och delen av själva låshuset som är närmast 

den veckade plåten. Båda låsen kommer från Husgrupp 2 Helgö men det är bara lås 93 

som finns med i grävrapporterna (Exc I: 128). Den andra fick jag vetskap om först när jag 

var och tittade på låsen på Historiska museet. 

 

2 Liggande rektangelform (Figur 33): 

Här har ”lådan” som låshuset består av 

lagts ner på ena långsidan. Nyckelhålet 

sitter här på den ena kortsidan. 

 

a Odekorerad 

Låsen i denna kategori har ingen direkt dekoration på sig. Här 

finns det bara två lås, nr 92 och nr 1519 (Figur 34). Båda har hittats i Husgrupp 2 på 

Helgö. 

Figur 30. Typ B1:1.1. 
Figure 30. Type 
B1:1.1. 

Figur 31. Typ 
B1:1.1a. Figure 31. 
Type B1:1.1a. 

Figur 32. Typ B1:1.1b. 
Figure 32. Type 
B1:1.1b. 

Figur 33. Typ B1:1.2. 
Figure 33. Type 
B1:1.2.

Figur 34. Lås 1519, typ B1:1.2a. 
Foto Fanny Larsson 2008. Figure 
34. Lock 1519, type B1:1.2a. 
Photo Fanny Larsson 2008.
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b Järnstänger 

Dekorationen på dessa lås består av lödda järnstänger som 

går lodrätt på långsidorna. I denna grupp ingår det tre lås, nr 

2396, nr 3325 och 5390(1) (Figur 35). De två första låsen 

hittades i Husgrupp 2 på Helgö och den sista från 

Garnisonen. 

 

3 Kubform (Figur 36): 

Låsen i denna grupp har ett låshus som består av näst intill lika stora delar 

som har satts ihop så att det får en form som en kub. 

 

a Odekorerad 

Här finns det inget motiv på låsen. Denna grupp består av fyra lås (nr 802, 

nr 691, nr 94, nr 6286). Lås nr 802 benämns i grävrapporten som att det har 

ett L-format nyckelhål och på så vis borde vara ett vridlås. Men bilden 

på låset i rapporten visar snarare ett skjutlås då låsfjädern sitter mitt i 

låset (Se Exc I: Pl.35.3). Detsamma gäller lås nr 691 och lås nr 94. När 

jag väl fick se ett av dessa lås på riktigt (lås nr 691) fick jag det 

bekräftat att det var ett skjutlås (Figur 37). Till dessa hör även lås nr 

6286. Alla dessa lås kommer från Husgrupp 2 på Helgö (Exc I: 

129f). 

 

B1:2 Skjutlås av järn med raka sidor uppbyggt av svept plåt. 

1 Cylinderform (Figur 38): 

Dessa lås har tillverkats så att man har tagit en plåt och böjt den så 

att den blev som ett rör. En del kan även ha fått ett utanpå sittande 

bygelhölje. Dessa lås är öppna i botten för att kunna föra in nyckeln 

i låset. 

a Odekorerad 

I denna grupp finns det inget lås med dekoration. Här ingår det 

tre lås, nr 2885, nr 8482 och nr 4408. Den sistnämnda är dock 

Figur 35. Lås 5390(1), typ B1:1.2b. 
Figure 35. Lock 5390(1), type 
B1:1.2b. 

Figur 36. Typ B1:1.3. 
Figure 36. Type B1:1.3.

Figur 37. Lås 691, typ 
B1:1.3a. Foto Fanny 
Larsson 2008. Figure 
37. Lock 691, type 
B1:1.3a. Photo  
Fanny Larsson 2008.

Figur 38. Typ 1:2.1. 
Figure 38. Type 1:2.1. 

Figur 39. Lås 8482, typ B1:2.1a. 
Foto Fanny Larsson 2008. 
Figure 39. Lock 8482, type 
B1:2.1a. Photo Fanny Larsson 
2008. 
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osäker. Lås 8482 saknar mekaniken helt (Figur 39). Lås 2885 saknar bygeln. Låsen har 

hittats i Husgrupp 2 på Helgö. 

 

B1:3 Skjutlås av järn med sluttande sidor uppbyggd av böjd plåt och plattor. 

1 Trapetsform (Figur 40): 

Låsen i denna kategori har en 

konstruktion där alla delar utom 

sidorna är gjorda av en och samma plåt 

som man har böjt och sedan fått två 

andra plåtar som sidor. I många av dessa fall är det så att det är själva sidoplattorna som 

ger låset dess trapetsform. Dessa kan ses som skyddande för bygelhöljet då de går ut så 

pass långt i bakkant att de täcker en del av den (Figur 40 till höger). Visserligen är det en 

del av dessa lås som har denna form inte bara i sidorna utan även i den böjda plåten 

(Figur 40 till vänster). 

 

a Odekorerad 

I denna grupp av odekorerade lås finns det 8 föremål (nr 377, nr 830, 

nr 1422, nr SHM21064:24 (Figur 41), nr SHM21064:25, nr 6629, nr 

4306, nr 1306. Av dessa är det 3 stycken från Husgrupp 2 på Helgö 

och 5 från Garnisonen. 

 

b Järnstänger 

På dessa lås finns det lödda stänger som går främst lodrätt ner från 

sidorna och förekommer oftast tre på vardera långsida (Figur 42). 

Många av dessa lås har synligt vridna stänger, det menas att 

stängerna har vridits runt sin egen axel innan de har lötts fast på 

låset. Gruppen består av 7 lås (nr 5782, nr SHM21064:178:1, 

SHM21046:257, nr 5390(2), nr 5063, nr 6839, nr 3036). Alla dessa 

lås kommer från Garnisonen. 

 

2 Halv trapetsform (Figur 43): 

Figur 40. Typ B1:3.1. Figure 40. Type B1:3.1. 

Figur 41. Lås SHM21064:24, 
typ B1:3.1a. Figure 41. Lock 
SHM21064:24, type B1:3.1a.

Figur 42. Lås SHM21046:257 , 
typ B1:3.1b. Figure 42. Lock 
SHM21046:257, type B1:3.1b. 
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Låsen i denna kategori har bara en sida som lutar. Den 

brukar främst vara den bakre änden där bygelhöljet 

sitter. Den är gjord precis som de ovan nämnda med att 

alla sidor utom långsidorna är av ett och samma stycke. 

Här förekommer det en del där den sluttande sidan går 

mot framsidan av låset som ett skydd för bygelhöljet. 

 

a Odekorerad 

Dessa lås har ingen dekoration alls (Figur 44). Här finns det tre lås (nr 

3051, nr 5151 och nr 13758) Ett lås är från Husgrupp 2 på Helgö (nr 3051) 

och två från Garnisonen (nr 5151 och nr 13758). 

 
B2 Brons 

Här hamnar de lås av brons som man ser är skjutlås men inte vet vilken undergrupp de 

ska tillhöra. Jag har dock inte hittat ett enda sådant exempel. 

 

B2:1 Skjutlås av brons med raka sidor uppbyggt av böjd plåt och plattor. 

1 Stående rektangulärform (Figur 45): 

 

a Odekorerad 

Denna kategori innehåller bara ett enda lås, nr 834 och har 

ingen dekor alls (Figur 46). Däremot är låset lött med silver 

(se Exc I: Pl. 33:1). Detta lås har hittats i Husgrupp 2 på Helgö. 

 

B2:2 Skjutlås av brons med sluttande sidor uppbyggt av böjd plåt och plattor. 

1 Trapetsform (Figur 47): 

Låsen i denna kategori har en konstruktion där alla delar utom 

sidorna är gjorda av en och samma plåt som man har böjt och 

sedan satt dit två andra plåtar som sidor. I många av dessa fall 

är det så att det är själva sidoplattorna som ger låset deras 

trapetsform. Dessa kan ses som skyddande för bygelhöljet då de går ut så pass långt i 

Figur 43. Typ B1:3.2. Figure 43. Type B1:3.2.

Figur 44. Typ 
B1:3.2a. Figure 44. 
Type B1:3.2a. 

Figur 45. Typ 
B2:1.1. Figure 
45. Type B2:1.1. 

Figur 46. Typ 
B2:1.1a. 
Figure 46. 
Type B2:1.1a.

Figur 47. Typ 2:2.1. Figure 47. 
Type 2:2.1. 
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bakkant att de täcker en del av den. Visserligen är det en del av dessa lås som har denna 

form inte bara i sidorna utan även i den böjda plåten. 

 

a Odekorerad 

I denna undergrupp ingår det lås som saknar dekoration (Figur 48). 

Det är bara ett enda lås i denna undergrupp och det är lås nr 830 

Låset har hittats i Husgrupp 2 på Helgö. 

 

b Cirkel med centrerad prickdekor 

Dekorationen på dessa lås består av punsade cirklar med 

centrerade prickar i. I denna grupp finns det enbart ett 

enda lås; nr 3183 (Figur 49). Cirklarna med prickar i på 

detta lås följer först och främst kanterna på låsets 

långsidor. En del förekommer även mer in mot mitten av 

sidan. Även låsets bygelhölje har cirklar med prickar i 

på sig som går i en lodrät linje. Bygelhöljet är långsmalt och sticker ut en bit från 

låshuset. På dess kortsida sitter det små vågräta linjer som för tankarna till en gammal 

inbunden bokrygg. Detta lås har hittats i Garnisonen. 

C Oidentifierbara lås 

C1 Järn 
I denna kategori hamnar alla järnföremål som är hänglås men det går inte att bestämma 

om de har skjut- eller vridmekanik. Här kan det förekomma både låshus och mekanik då 

båda kan vara gjorda av järn. Här ingår det 23 föremål (1580, 2037, 404, 592, 2297, 

2443?, 2482, 2492?, 3039, 4427, 5671, 3026, 3066, 3722, 2346a, 2346b, 3291, 

SHM21064:6, 3516, 6792, 5220, 534, 532). 17 av dessa föremål är från Husgrupp 2 på 

Helgö och 6 är från Garnisonen. 

 

C2 Brons 
I denna kategori hamnar de bronsföremål som är hänglås men där det går inte att 

bestämma om de har skjut- eller vridmekanik. Här rör det sig nästan helt uteslutande om 

Figur 48. Typ B2:2.1a. 
Figure 48. Type B2:2.1a

Figur 49. Lås 3183, typ B2:2.1b. Figure 
49. Lock 3183, type B2:2.1b. 
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låshus utan någon rest av mekanik. Här hamnade det 6 föremål (430, 640, 2840, 7897, 

7901, 8127) av de lås jag har undersökt och alla dessa är hittade på Husgrupp 2 på Helgö. 

 

Slutsats 

I denna underökning har jag använt mig av material från Husgrupp 2 på Helgö och 

Garnisonen på Birka. Totalt handlar det om 110 lås, varav jag räknar bort två då de inte 

tycks vara lås över huvud taget (nr 5471 och 2481). Anledningen till att jag tar enbart 

dessa två platser är för att jag inte har tid med fler grupper och att dessa just kommer från 

de två områdena där jag även har gjort mina fallstudier på och som jag kommer att beröra 

i de kommande kapitlen. En stor begränsning i min undersökning är att jag inte kunde få 

se alla dessa lås i verkligheten. En del lås har jag inte ens fått se på bild utan fått utgå från 

de beskrivningar som går att få tag på i grävrapporterna, något som jag har försökt 

förklara i de olika fallen här ovan då dessa lås har berörts. 

 

För att typologin ska fungera har jag delat upp den i två stora kategorier för att sedan steg 

för steg sortera dem i undergrupper på följande sätt: 

• Mekanik; Vridlås, Skjutlås och Oidentifierbara. 

• Material; Järn och brons. 

• Konstruktion av låshus; Raka plattor, böjda plattor, svept platta med runt 

hörn och svept platta med hörn. 

• Sidornas form; Raka väggar, sluttande väggar och en sluttande vägg. 

• Dekoration; Odekorerat, lödd dekor, punsad dekor. 

 

Totalt blev det 28 undergrupper varav 16 

stycken tillhör vridlås (6 st. grupper är 

järnlås och 10 st. grupper är bronslås) och 

12 skjutlås (9 st. grupper är järnlås och 3 

st. grupper är bronslås) (Figur 50). Även 

de Oidentifierbara låsen fick två 

undergrupper beroende på om de är av järn 

0
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Antal lås per Huvudgrupp

Brons
Järn

Figur 50. Diagram över antal lås i de tre huvudgrupperna. 
Figure 50. Diagram on all locks in the three main groups. 
This diagram shows that there are much more iron locks 
then bronze locks. 
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eller brons. Detta för att man lätt ska kunna se hur 

många av vardera som finns med. Det är trots allt 

två olika metaller det rör sig om som man kan göra 

olika saker med och som har olika värden både 

funktionellt, ekonomiskt och symboliskt, för att 

nämna några aspekter. Dock kan en del av den 

mekaniken som hamnar i den oidentifierbara 

gruppen för järn tillhöra ett bronslås, men att börja 

spekulera i sådant är att gå för långt. 

 

Bland vridlåsen är det bronslåsen som har störst 

variation. Dock är denna variation främst olika låsdekorationer. Bronslåsen har fyra olika 

tillverkningssätt och det finns 10 undergrupper. Järnlåsen däremot har två 

tillverkningssätt med tillhörande sex undergrupper. Vridlåsen av brons är med sina 26 

stycken fyra lås fler än järnlåsen (Figur 51). 

 

När det kommer till Skjutlåsen är det en 

betydligt större skillnad mellan materialen. 

Järnlåsen dominerar rejält med tre olika 

tillverkningssätt och nio olika undergrupper 

till skillnad mot bronslåsens två 

tillverkningssätt och tre undergrupper totalt. 

Här springer även järnlåsens antal iväg upp 

till 37 stycken medan det för bronslåsen 

enbart rör sig om tre stycken (Figur 52).  

 

Figur 51. Diagram över antal vridlås av brons och järn. 
Figure 51. The diagram shows that there are more 
bronze locks whit turn mechanisms then there are 
iron in this study. 

Figur 52. Diagram över antal skjutlås av järn och brons. 
Figure 52. This diagram shows that there is extremely 
few bronze locks whit push mechanism then there are 
in iron.
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Det verkar som om att man favoriserar 

järn som material för låshus på 

skjutlås framför brons. Medan när det 

kommer till vridlås används båda 

materialen i nästan samma 

utsträckning. Intressant vore om man 

kunde få ut mer av låsen i kategori C i 

fråga om vart dessa lås skulle kunna 

hamna med tanke på att det rör sig om 

29 lås, varav 23 stycken är av järn och 

sex stycken av brons (Figur 53). Men 

oavsett vad det skulle resultera i så är det tydligt att järn är det material som man har 

använt mest.  

 

När det kommer till dekorationen mellan materialen skiljer det sig i stort mellan brons 

och järn. Bronslåsen har punsade cirkeldekorationer med centrerade prickar i och 

graverade linjer som förekommer både raka och i sicksackform. Linjer och cirklar 

blandas ibland men sicksackdekoren förekommer helt ensam. För Järnlåsen är det enbart 

järnstänger som har lötts fast på låshusen, oftast i en lodrät placering. PÅ många av dessa 

järnstänger syns det tydligt att låsen har blivit vridna runt sin egen axel, för andra är det 

svårare att säga om de har det eller inte. 

 

Av de 110 låsen som jag har använt mig av i denna undersökning kommer 88 stycken 

från Husgrupp 2 på Helgö och 22 stycken från Garnisonen på Birka. Helgö-materialet är 

betydligt större och även mer varierat i material och konstruktioner av lås. Däremot ska 

det pointeras att jag inte har tittat på alla lås från Garnisonen då inte alla är publicerade 

än. Men av det material jag har är det en markant skillnad på vilken låsmekanik som 

finns var. Bultlås med vridlåsmekanik förekommer inte över huvud taget i Garnisonen. 

Även lås av brons är nästan helt frånvarande. Det finns bara ett enda bronslås i 

Garnisonen (nr 3183). 

 

Figur 53. Diagram över antal lås som inte går att typbestämma 
av järn och brons. Figure 53. Here we can see that there are 
many locks in this study that was too badly preserved for 
getting in to a real under group in my typology. 
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Garnisonens lås förekommer i fyra undergrupper (B1:1.2b, B1:3.1a, B1:3.1b och 

B1:3.2a) och i två mer ospecificerade grupper (B1 och C1). Nästan alla lås från 

Garnisonen ligger i kategorin B 1:3: Skjutlås av järn med sluttande kanter uppbyggt av 

böjd plåt och plattor. Där är de rätt jämnt fördelade mellan undergrupperna a., som står 

för odekorerade (5 st.) och b. som i sin tur står för lödda järnstänger (6 st.) (Figur 54). 

Helgös lås däremot finns i alla kategorier utom B1:3.1b som bara innehåller lås från 

Garnisonen. 

 

Om man tittar på spridningen rörande materialet låsen är gjorda av kan man säga att 

antalet järnlås har varit betydligt större än mängden bronslås. Med tanke på att ett 

föremål gjort av brons lättare bevaras i jorden än ett järnföremål kan det har funnits fler 

järnlås än de som man i dag har kvar. 

 

Med tanke på att det finns så pass små 

mängder identifierbara bronslås med 

skjutlåsmekanik och en väldigt liten 

mängd oidentifierbara bronslås är det 

nog troligast att dessa oidentifierbara 

bronslås är av vridmekanik. Inget kan 

dock sägas säkert. 
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Figur 55. Diagram över antalet procent av låsen som är 
vridlås/skjutlås. Figure 55. This diagram shows that there are 
much more turn locks then push locks in this study. 

Figur 54. Diagram över föremålens spridning bland de olika låstyperna och deras undergrupper i förhållande till deras fyndort. 
Figure 54. This diagram shows how many locks there are in which subgroup from the two places. 
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I det material jag har undersökt är det betydligt fler vridlås än skjutlås. Med tanke på att 

materialet domineras av lås från Husgrupp 2 (88 st.) och en mycket mindre del (22 st.) 

från Garnisonen anser jag att detta i sig är missvisande (Figur 55). Jag har inte haft 

möjlighet att titta på alla låsen från Garnisonen. Men jag förväntar mig däremot att det 

finns betydligt fler skjutlås än vridlås därifrån och det skulle göra skillnaden mellan 

vridlås och skjutlås mindre markant, hur mycket vågar jag inte spekulera om. 

 

Konditionen på låsen varierar kraftigt. Det förekommer både förstörda lås, hela lås och 

många av dessa lås har dessutom blivit förstörda av tidens tand. Variationen mellan ett 

”helt” lås och det mest fragmentariska är stor. Detta innebär även att måtten på låsen 

därmed blir svåra att använda sig av. När man tittar på låsets storlek är det först och 

främst låshusets mått som är avgörande för om det är ett stort eller litet, då det är själva 

låshuset som är den fasta punkten i låset. Med tanke på låsens varierande kondition är det 

svårt att avgöra om ett lås är stort eller litet, speciellt i förhållande till andra lås. Detta gör 

det besvärligt att se i vilken grupp största respektive minsta låsen ligger. I 

grävrapporterna som berör de aktuella låsen har inte tagit hänsyn till en likvärdig mätning 

av låsen. Man har bara tittat på maxmåtten och inte mätt själva låshusets mått. Jag har 

därför varit tvungen att göra en grov jämförelse mellan de få lås som har information om 

måtten på sina låshus. Dock kommer jag här bara använda mig av det högsta måttet per 

lås då grävrapporterna i många fall inte är konsekventa när det kommer till vad måtten 

står för. Den förkortning som står vid själva måtten varierar inom en och samma 

grävrapport mellan låsen så att det inte går att rent ut säga vilka mått som är för vilken del 

av låset. Jag inser att detta är väldigt bristfälligt men det ger i varje fall en grov bild av 

storleksfördelningen. Någon mer ingående uppdelning har inte möjliggjorts på grund av 

materialets begränsningar. 

 

Med tanke på det urval jag är tvungen att göra enligt nyss nämnda problematik kan man 

inte ta resultaten för annat än vad de är: ett försök att förstå låsens storlek i förhållande 

till andra lås. I denna undersökning kunde jag bara ta med 16 lås: 8 järn- och 7 bronslås. 

Dessa har jag dela in i fyra grupper: 
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1. 1-2 cm 

2. 2-3 cm 

3. 3-4 cm 

4. 4-5 cm 

 

Grupp 1 har bara två lås, båda är vridlås 

av både järn och brons och består både av 

plattor och svept plåt. Grupp 2 är störst 

med nio lås och har både vridlås och skjutlås; alla lås utom ett är av järn; det enda 

bronslåset är ett skjutlås. Denna grupp har lås som är gjorda av raka och böjda plattor 

samt svept plåt. Grupp 3 har fyra lås varav ett vridlås och tre skjutlås; alla är dock gjorda 

av järn och består av både böjd och svept plåt. Grupp 4 består som sagt bara av ett enda 

lås, ett vridlås av järn uppbyggt av plattor (Figur 56). 

 

Alla dessa lås är små; den största är knappt 5 cm och den minsta är knappt två cm. De rör 

sig i en skala där de skiljer sig cirkaa tre cm och däremellan kan det vara en stor variation 

på hur låsen är byggda. Majoriteten verkar dock ändå vara mellan två och tre cm och 

innehåller lås med både vrid- och skjutmekanik. De kan även bestå av både brons och 

järn. 
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Figur 56. Diagram över antal lås i de olika storleksgrupperna. 
Figure 56. This diagram shows which size the locks that could 
be measured have and how many that have the same size.
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Helgö 
Helgö ligger i Mälaren i inloppet från Södertälje och Stockholm samt har Drottningholm 

på sin östra sida och Björkö på den västra (Figur 1). Helgös fornlämningar är placerade i 

den östra delen vid Bonatrakten (Figur 57). Majoriteten av bosättningarna är blandade 

med gravfälten medan en fornborg ligger avskild från allt annat mitt på ön. En fornborg 

ligger även placerad söder om husgrupp 2 och gravfält 118. (Exc VIII) 

 

Denna centralplats innehåller fem olika boplatser som har använts i olika omgångar under 

tiden från romersk järnålder och ända in till vikingatidens mitt. Husgrupp 2 är den största 

av boplatserna och har haft totalt 13 byggnader (Figur 57). (Tomtlund 1972.) 

 

De första fynden på Helgö gjordes under 1950-talet och platsens betydelse har sedan dess 

varit föremål för livlig debatt. När det kommer till Helgös funktion och betydelse som 

plats finns det många olika teorier. En del har hävdat att det är en hamnplats för Gamla 

Uppsala, andra att det är en produktionsort som folk från närliggande områden kom till 

för att jobba på (jfr Ambrosiani 1988: 14f). Det har även talats om den viktiga positionen 

Helgö hade i egenskap av att ligga mitt i Mälaren mellan Södermanland och Uppland och 

Figur 57. GIS-karta över boplatser (blå prick) och gravfält (gul polygon) på Helgö. Information taget från FMIS. 
Figure 57.GIS-map over graves (yellow polygon) and buildings (blue point) on Helgö. Information’s after FMIS.
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därmed utgöra en synlig och välkänd gränspostering mellan de båda landskapen 

(Arrhenius 1988: 25). 

 

Importföremålen funna på Helgö, bland annat en Buddhastaty från Indien och en kräkla 

från troligast Irland tyder på närvaro av en rik och internationellt bemedlad överklass 

(Exc I; Christophersen 1988; Hyenstrand 1988; Exc XVI). Då det kommer till lokala fynd 

bör nämnas guldgubbar (Lamm 2004) och hänglås (Tomtlund 1978: 8f). Låsen är i en 

sådan mängd att det inte går att blunda för deras betydelse och just en av anledningarna 

till att jag kommer att ta upp Helgö. Jag kommer även att göra en närmare studie av 

Husgrupp 2 och dess mest omdiskuterade hallbyggnad för att se efter mönster som visar 

på låsens användning. 

 

Lås och nycklar på Helgö 

Låsen är nästan enbart av hänglåstyp med bultlåsmekanik. Flest lås har hittats i Husgrupp 

2 och vid hallen. Totalt är det 99 artefakter som har registrerats under benämningen Lås, 

Bultlås och Låsfjäder. Av de 99 är det 58 säkra lås av järn och sju osäkra. 34 av de 99 är 

av brons, varav en är osäker. Låsen förekommer i husgrupperna 1 (12 st.; 11 järnlås, 1 

bronslås), 2 (85 st.; 46 järn, 32 brons, 7 låsfjädrar) och 4 (2 st.; 1 järnlås, 1 bronslås). 

(Exc I: 115f, 128ff; Exc II: 66f, 72f; Exc III: 53f, 56; Exc XII: 23f, 27, 26, 36f, 46, 64; 

Exc XIII: 39ff; Exc XIV: 16, 24, 73) 

 

Av de 44 nycklar som har registrerats har tre av dem hittats i varsitt gravfält; en 

järnnyckel i grav 12 på gravfält 118 och en bronsnyckel i grav 17 på samma gravfält (Exc 

XIV: 72f). Den tredje nyckeln, som också är en järnnyckel, ligger i en treudd (grav A 48) 

på gravfält 116 (Exc XIII: 39ff). Dessa nycklar är alla av vridnyckelstyp och nycklarna 

från gravfält 118 är gjorda för hänglås medan nyckeln från grav A 48 är för ett fastlås. 

Nyckeln i grav 12 var placerad mellan en sten och en urna där de brända delarna av 

kroppen var placerad i urnan, medan för bronsnyckeln bara nämns att den hittats i en 

mansgrav (Exc XIV: 72f). I båda fallen finner man de vanliga föreställningarna att 

nyckeln tillhör kvinnor i rapporteringarna. Dock är det långt ifrån alla gravar som har 
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grävts ut och därför skulle det teoretiskt sett kunna finnas fler nycklar i gravarna. Värt att 

notera är att det inte förekommit ett enda lås i fyndmaterialet från gravfälten på Helgö. 

 

Det har hittats 41 registrerade nycklar totalt på Helgös boplatser. Av dessa är nio osäkra. 

38 av nycklarna är av järn och de resterande tre är av brons. Störst koncentration finns det 

i Husgrupp 2 runt hallen, samma plats som denna uppsats berör. Majoriteten av nycklarna 

är väl dokumenterade, men en del nämns mest i förbifarten. Nycklar har hittats i 

husgrupperna: 1 (7 järnnycklar), 2 (31 st.; 29 järn och 2 brons), 4 (1 järnnyckel), 7 (1 

järnnyckel). (Exc I; Exc II; Exc XII; Exc XIV.) 

 

Nycklarna (7 st. av järn) i Husgrupp 1 ligger generellt i byggnadernas kanter precis 

innanför eller precis utanför. Här har det stått många byggnader på varandra så det är 

svårt att säga generellt vilken nyckel som tillhör vilken byggnad. 

 

De 12 låsen i Husgrupp 1 är placerade näst intill enbart i byggnaderna; en del ligger i 

väggarna, andra lite mer mitt i byggnaderna. Två lås ligger dock placerade utanför 

byggnaderna varav en ligger på den centrala gårdens norra del. Den enda bronsnyckeln 

som har hittats här ligger mitt i en av de sydöstra byggnaderna. Alla lås tycks här ha 

några meter emellan varandra och är rätt utspridda vid de olika byggnaderna. 

Koncentrationer kan ses i norr och i sydöst. 
 

I Husgrupp 2 förhåller det sig på ett annat sätt i jämförelse med husgrupp 1. De 19 

nycklarna i denna husgrupp ligger placerade runt själva hallen, utspridda som i en båge 

från husets södra mitt, åt väster och sedan runt kortsidan åt norr. När jag tog upp alla 

dessa husgrupper i min C-uppsats hade jag för lite tid på mig för att kunna få ut 

koordinaterna på schaktkartan över husgrupp 2 och har därför förlitat mig på Tomtlunds 

redogörelse (Tomtlund 1972). Problemet med hans redogörelse är att han inte har skilt 

låsen från nycklarna på kartan över fyndspridningen. Detta har jag nu till viss mån 

lyckats med då jag har tagit mig tid till att gå ner djupare på hallen i husgrupp 2 och 

studerat Foundation I och mer i detalj. Dock har jag då inte kunnat göra samma 

grundstudie av de andra byggnaderna i husgrupp 1 och därför kan jag inte säga här om 
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vilken nyckel och lås som ligger var, utan bara ge en bild av vart låsen och nycklarna 

ligger i Foundation I, liksom även vilket material de är gjorda av. 

 

Som jag har nämnt tidigare om Husgrupp 2 är det svårt att finna visst klargörande om 

var låsen respektive nycklarna ligger. Hallen kommer jag att gå in närmare på i 

fallstudien av denna nedan och ska därför inte beröra den här i platshistoriken. Hallens 

fyndspridning kommer även att utgå från en annan tolkning av hallens konstruktion. Om 

man följer Tomtlunds utplacering av de aktuella artefakterna från de Foundations som 

inte kommer att beröras nedan kan man se antydningar av lås och nycklar utspridda över 

en stor del av husgruppen. En stor grupp tycks vara placerad mellan lokalens norra och 

södra byggnader och från lite av mitten och västra änden av husgruppens gårdsplan. En 

lite mindre koncentration finns runt en byggnad i öster. Majoriteten av artefakterna finns 

placerade i byggnaderna eller vid väggarna. Dock finns det en hel del placerade utanför 

byggnaderna också, då främst i öster och runt byggnaderna i mitten. (Tomtlund 1972.) 

 
Det finns litteratur som tar upp ett lås i Husgrupp 3 (Ibid.: 15), dock kan jag inte finna 

informationen om den någon annanstans i form av grävrapport eller dylikt som talar mer 

specifikt om placering eller låset i sig. Detta gör att det inte går att säga något om detta 

lås, bara konstatera att det finns eller har funnits ett lås. 

 
Husgrupp 4 har en nyckel av järn placerad mitt i en av byggnaderna. Det är den enda 

nyckeln i denna husgrupp och ligger inte nära något av låsen som har hittats i samma 

husgrupp. Ett lås är gjort av brons och ett av järn. Dessa båda lås ligger i byggnader nära 

varandra; det ena av låsen ligger på ett sådant sätt att det kunde vara i en annan byggnad 

då spåren av en liten byggnad har hittats inne i den större byggnaden. Dock finns det 

utplacerat på schaktkartan ett lås till som inte omnämns i publikationen och jag tycker det 

är förbryllande. (Exc XII: 34ff.) 

 
Husgrupp 7 är en lite problematisk företeelse där byggnaderna har hittats på en terrass 

under gravfältet. Här har det bara hittats en nyckel. (Exc XIV: fig. 89.) 

 

Kontentan av detta är att det har hittats en stor mängd lås och nycklar på Helgö. Dock har 

största delen av föremålen hittats i Husgrupp 2. Jag har här ovan inte tagit upp alla osäkra 
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lås och nycklar, utan jag har ägnat mig helt åt att beskriva var de säkra låsen har hittats. 

Låsen har främst hittats inne i byggnaderna, runt kanterna. Låsen och nycklarna av järn 

som har hittats på platsen är överrepresenterade jämte låsen och nycklarna av brons. 

 

Datering av låsen 

När det kommer till Helgös rektangulära vridlås (som ingår i min Typ A) har Tomtlund 

enbart talat om att det finns paralleller av dessa lås på Birka (Tomtlund 1978: 9f). När det 

kommer till de rektangulära skjutlåsen (som ingår i min Typ B) är han mer benägen att 

säga mer specifika dateringar som sträcker sig mellan 800-tal och 900-tal (Ibid.: 10). Av 

Helgös cylinderformade lås (Som finns med i min typologi under både Typ A och Typ B) 

finns det en mer vidspridd datering som sträcker sig mellan folkvandringstid och 

vikingatid (Ibid.: 10f). Detta betyder att låsen på Helgö har använts under åtminstone fem 

hundra år. 

 

Hallen 

Husgrupp 2 har dokumenterats på två schaktkartor där man kan finna en hall som har 

berörts i tidigare studier (Herschend 1995; Lundström [red.] 1988: 25ff). Dock har man 

inte kombinerat detta med att se på spridningen av lås och nycklar. Bara Tomtlund har 

tittat tidigare på själva låsen och nycklarna, men det tycks bara vara ett sätt att fastställa 

konstruktion och mängd och inget annat (Tomtlund 1978, 1972, 1970). Jag anser att man 

har förbisett en viktig komponent i varför fynden ligger där de ligger genom att inte ta 

upp deras förekomst. Jag anser nämligen att låsen i hög grad används till försegling av 

kistor och det vore därför av intresse att jämföra förekomsten av en eventuell kista med 

den övriga fyndspridningen. Om de tidigare undersökta fyndgrupperna i hallen inte har 

varit placerade i själva kistorna kan de dock varit placerade i närheten av dem t ex som en 

del i ett förråd. Detta är något jag kommer att titta närmare på i själva fallstudien. 
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Åsikterna går vitt isär när det kommer till hallens konstruktion. Arrhenius hävdar att 

hallen är ca 32 meter lång och har två ingångar varav ena delen har används som bostad 

för kreatur som hästar (Arrhenius 1988: 26f). 

 

När Frands Herschend undersökte det aktuella området drog han slutsatsen att stolphålen 

till den aktuella byggnaden var A17, A24, A26, A32, A49, A51, A74, A76, A91, A95, 

A97 och A100. Detta blir då en treskeppig byggnad med halvvalm i östra änden, kanske 

även i den västra änden (Herschend 1995: 222). Han argumenterar vidare att hallens 

långsidor var välvda och jämförde det med en hall i Danmark (Ibid.: 224). Vidare 

argumenteras att A43 är eldstaden i hallen och att den är då den enda (Ibid.: 222). Dock 

säger han aldrig rent ut hur stor hallen egentligen är. (Figur 58.) 
 

Hallen tycks vara en kombination av lokal mälardalsk tradition och mer internationella 

traditioner bland hövdingar i Skandinavien. Herschend talar om att storbonden med 

familj bodde i den östra änden av huset och därmed det privata området, medan anställda 

och gäster bodde i det västra offentliga utrymmet. (Ibid.: 227) 

 

Figur 58. Hallbyggnaden i Husgrupp 2. Figure 58.The Hall in Building group 2.
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Tolkning av Herschend rörande hallens konstruktion är den jag anser låter rimligast, detta 

då det stämmer mer med den bild schaktkartan visar och den stenlagda stigen som leder 

fram till dörren (se även Exc I: Pl. 74). 

 

Frands Herschend talar om att hallen har byggts under äldre järnåldern men övergavs 

under yngre järnåldern (Herschend 1995: 227). Jan Peder Lamm talar om att 

guldgubbarna i hallen är från tidigt 700-tal (Lamm 2004: 116). Detta borde då innebära 

att hallen inte kan vara yngre än 700-tal. 

 

Lås och nycklar i hallen 

Det har hittats 37 lås i Foundation 1 som är en del av Husgrupp 2 (26 järn och 11 brons). 

Av dessa är det 18 lås som ligger mellan eller nära de stolphål Herschend anser skulle ha 

tillhört hallen (Figur 58). I grävrapporten tas det upp en osäker nyckel som skulle ha legat 

i hallen (Exc I). När jag tittade på detta föremål ansåg jag att det inte var en nyckel och 

kommer därför inte att ta med den i min studie. 

 

Man kan dela in spridning av låsen i sju grupper (Figur 59): Grupp 1 är placerad längs 

den södra långväggens mitt och innehåller åtta lås varav tre är av brons och fem är av 

järn). Grupp 2 ligger i den östra delen av hallen och innehåller två järnlås. Grupp 3 

ligger uppe i det sydvästra hörnet och innehåller ett järnlås. Grupp 4 ligger vid den norra 

väggens mitt, nära hallens ingång och innehåller två järnlås. Låsen ligger troligen på 

vardera sida om den norra väggen. Grupp 5 ligger i den västra delens norra hörn och 

innehåller ett järnlås. Grupp 6 ligger väster om det västra mittersta pelarparet i söder och 

innehåller bara ett järnlås. Grupp 7 ligger sydväst om den västra kortsidan. Gruppen 

består av tre lås, varav två bronslås och ett järnlås. 
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Låsen som ligger i hallen har en nivåskillnad på en meter mellan det högsta och det lägsta 

låset (se Figur 59 samt Appendix 1). Jan Peder Lamms artikel om guldgubbar berör 

hallen på Helgö och låsen som ligger i hallen (Lamm 2004: 53). Han tar upp låsen som är 

i samma nivå med själva stolphålen till hallen och nämner då de lås som tillhör min grupp 

Grupp 1. Tittar man sedan på dessa lås höjddata så finns de värdena på +98, +99, +101, 

Figur 59. Låsens placering i hallen på Helgö. Låsen i norr och i väster ligger inte i nivå med hallen. Figure 59. This map 
shows were in the Hall the locks had been found. Those in the north and west are not in right level for this building. 
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+101, +102, +104 och +104 (Exc I: 116, 129). Av dessa ligger högsta värdet 6 cm ifrån 

det lägsta och lär troligast ligga i samma lager som något Lamm pointerade. Om man 

tittar på de andra låsen som finns i eller precis bredvid hallen är det bara två lås till som 

ligger inom rätt nivå, låsen i Grupp 2 (691 och 692). Om man tittar på de två 

profilritningar som ligger i hallen har låsen i Grupp 1 en perfekt placering i hallen enligt 

profilen på 8 meter, medan Grupp 2 inte har det (Exc I: Pl. 71 Profil 8m). Däremot har 

den det i profilen på 3 meter (Ibid.: Profil 3m). (Se Figur 59, 60 och 61). 

 

Detta bör då innebära att tio lås ligger i hallen medan de övriga 8 låsen inte tillhör denna 

hall. Låset som sedan ligger närmast, 802 har en nivå på 84 cm, 14 cm ifrån den aktuella 

gruppen, sedan kommer nästa lås på 77 cm (lås nr 7). Här nedanför kommer en 

redogörelse för de lås som ligger i de två låsgrupperna som berörs av hallen. 

 

Figur 60. Modifierad profil över hallens stratigrafi. Figure 60. Profile at 8 meters. Each lock is symbolized by a red line on 
this profile. Modified profile of the stratigraphy in the hall.
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Grupp 1 (Figur 59) ligger väldigt centralt i byggnadens södra ända och består av 8 

hänglås. Av dessa är tre av brons (nr 430, 569, 570) och fem av järn (nr 571, 572, 573, 

574, 1419) (Figur 62). Järnlåsen är större och fyra av dem (nr 571, 572, 573, 574) tillhör 

typ A1:1.1b och är näst intill identiska (se mer i typologikapitlet och Appendix 1). Det 

femte järnlåset (nr 569) ingår i typ A1:2.1a (se mer i typologikapitlet och Appendix 1). 

Det är bara ett av bronslåsen som är dekorerat (nr 569) och därför klassas som typ 

A2:2.1b. Det har små cirklar på sig med en prick i, liknar i storlek och form en tärning (se 

mer i typologikapitlet och Appendix 1). När det kommer till järnlåsen tycks det snarare 

som det är bara ett lås som inte är dekorerat (nr 1419), alla utom det har tre vridna 

järnstänger på fram- och baksida. Alla utom lås nr 1419 tycks vara vridlås; det är i stället 

ett cylindriskt skjutlås. Alla låsen ligger i en klunga och det är inte mer än två meter 

mellan de två låsen som ligger längst från varandra. Bronslås och järnlås ligger huller om 

buller och har ingen speciell ordning. Av grävrapporten framgår dock att tre av låsen 

ligger så nära varandra att de troligen ligger på varandra då man tittar på den nivå de 

ligger på. (Appendix 1; Exc. I: 129). Låsen i fråga är två av bronslåsen (nr 569 och 570) 

och ett av de fyra identiska låsen (nr 571) (Figur 62). 

 

Figur 61. Modifierad profil över hallens stratigrafi. Figure 61. Profile at 3 meters. Each lock is symbolized by a red line on 
this profile. Modified profile of the stratigraphy in the hall. 
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Grupp 2 (Figur 59) ligger vid byggnadens östra kortsida mellan kortändan och 

stödpelarna till taket mitt i rummet och består av två hänglås, varav ett är betydligt större 

än det andra. Lås nr 691 är ett litet och fyrkantigt skjutlås, saknar dekoration och ingår i 

typ B1.1.3a; det andra låset (nr 692) är betydligt större och liknar lite de fyra låsen i 

Grupp 1 med järnstänger på framsidan och är likt dem också ett vridlås (Figur 62). Dessa 

två lås ligger med någon meters mellanrum i den innersta delen av det privata hallpartiet. 

(Exc 

I: 

129). 

 

 

Figur 62. Låsens placering I hallen. Figure 62. After the Hall construction by Herschend 1995 combined with the 
locks from Exc I. 
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Fyndspridning i relation till andra fyndgrupper 

För att kunna förstå mer av hallens innebörd som jag nämnde tidigare bör man använda 

sig av en stor mängd olika typer av föremål. Jag har valt att utgå ifrån olika saker man 

kan tänka sig behöva ha i ett hem. Dessa har jag sedan delat in i olika grupper beroende 

på användningsområden eller dylikt. Problematiken i detta fall är att hallen har blivit 

förstörd och att saker som glas kan ha hittats på två ställen långt ifrån varandra även om 

skärvorna kommer från ett och samma föremål (Lamm 2004). Dock väljer jag att göra 

detta eftersom detta ändå kommer att skapa en bild av hur det kan ha sett ut i hallen innan 

den förstördes. Detta resulterade i 4 kategorier: 

 

1. Kärl: Glas, Keramik, Bronskärl 

2. Knivar och brynen 

3. Vapen och sköldar: Svärd, Sköld, Spjut, Pilar 

4. Tillbehör till textila hantverk: Lerskivor, Nål 

5. Smycken och högstatusattiraljer: Pärlor, Guldgubbar, Brakteater, Dräktnål, 

Bronsstavar, Bronsbeslag, Bronsplåt. Knapp av brons, Halskrage, Brosch, 

Silverstav. 

 

Dessa föremål är inmätta i meterrutor och detta gör att man inte kan exakt veta var de har 

hittats. Detta gör att spridningsbilden blir lite missvisande. Dock är det tillräckligt god 

precision för att materialet ska kunna tolkas någorlunda i alla fall då det kommer till 

platsens användning och indelning. 

 

Kategori 1: Kärl 

Denna kategori innehåller Glas, Keramik och Bronskärl (Figur 63) och innehåller flest 

enskilda föremål av de fyra grupperna då glasskärvorna är extremt många fler än alla 

andra typer och skulle även vara betydligt fler än alla andra om man jämförde denna 

grupp mot alla andra tillsammans. Även Keramik har en stor kvantitet, dock är den inte 

ens hälften så stor som Glas. 
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Glasfyndigheterna (Figur 63) finns primärt i två stora koncentrationer; en i den 

nordvästra delen och den andra öster om den södra långväggens mitt. 

 

Bronskärlen (Figur 63) 

ligger enbart i den 

västra delen av hallen. 

De ligger främst i ett 

stråk mellan norr och 

söder på den västra 

sidan om det västra 

pelarparet med några 

utstickare åt både öst 

och väst. 

 

Keramiken (Figur 63) 

däremot är spridd över 

nästan hela hallen med 

en del små 

koncentrationer här och där, varav en ligger i ett av de mittersta stolphålen. Det är 

intressant att se hur dessa tre fyndgrupper ter sig så pass olika.  

 

Reflektion (Figur 63): Min spontana tanke var att dessa föremål troligen skulle ha en 

någorlunda gemensam placering. Det verkar dock inte stämma. Jan Peder Lamm menar 

att glaset har placerats så att man kan finna glasbitar från ett och samma glas i båda 

koncentrationerna (Lamm 2004: 53). Det skulle vara intressant att gå ner mer på djupet 

och titta på nivåspridning och även på hur de olika typerna av glas och keramik förhåller 

sig till varandra. Det vore även intressant att se vilka typer som ligger i närheten av 

bronskärlen, något jag inte har kunnat göra till denna studie. När man tittar på 

förhållandet mellan föremålen i denna kategori i förhållande till alla låsgrupperna kan 

man finna dem till stor del tillsammans. Om vi däremot bara tittar på de låsgrupper som 

tillhör hallen (Grupp 1 och Grupp 2) är det bara Grupp 1 som har direkt kontakt med de 

aktuella jämförda föremålen, dvs. glas och keramik, detta då det inte finns några 

Figur 63. Kärlens spridning i hallen på Helgö. Figure 63. Vessels and their locations 
in the building. 
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bronskärl i denna del av hallen. Jag har som tidigare nämnt inte haft möjlighet att jämföra 

föremålskategoriernas stratigrafi med låsgruppernas. Lamm har dock påpekat att 

glasfragmenten ligger i samma nivå som låsen i det som jag kallar Grupp 1 (Ibid.) 

 

Kategori 2: Knivar och brynen 

Denna kategori innehåller bara två föremålstyper: Kniv och Brynen (Figur 64). Detta för 

att de är i stort beroende av varandra. Man behöver ett bryne för att kunna slipa en kniv. 

Knivarna (Figur 64) finns lite spritt i hallen; en del ligger längs den norra väggen, andra 

som en linje mellan norra och södra väggen i den västra delen av hallen på den västra 

Figur 64. Knivars och brynens spridning i hallen på Helgö. Figure 64. Knives and whetstones locations in the building.
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sidan av det västra pelarparet. Men även i den sydöstra delen av hallen ligger det en del 

knivar främst in mot hallens mitt. 

 

Brynena (Figur 64) är nästan dubbelt så många som knivarna (15 knivar och 28 brynen). 

De ligger mer mot väggarna och stolphålen; undantag finns i visserligen mot mitten av de 

större öppna ytorna i hallens mitt. 

 

Reflektion: Knivar och brynen ligger inte tillsammans; de som ligger närmast varandra 

av dessa två fyndgrupper är de som ligger vid den södra väggens mitt (Figur 64). Det är 

enbart i Grupp 2 och Grupp 6 som det finns knivar i direkt närhet till något lås. Grupp 1 

och Grupp 7 är de enda grupperna som har brynen i direkt kontakt med låsen. När det 

däremot kommer till de lås som ligger i det aktuella lagret för hallen (Grupp 1 och Grupp 

2) finner man en kniv i Grupp 2 och ett bryne i Grupp 1. I kanterna till Grupp 1 

förekommer det visserligen tre brynen och tre knivar. Ett bryne ligger även i närheten av 

Grupp 2. 

 

Kategori 3: Vapen och sköldar 

Här har jag samlat alla vapen och sköldar som har hittats i hallen och dessa är: Svärd, 

spjut, sköld och pilar (Figur 65). 

 

Pilarna (Figur 65) är den största kategorin i denna grupp. De tycks främst följa den södra 

och norra väggen för att sedan röra sig upp till och med den norra pelaren i det västra 

pelarparet österifrån. 

 

Svärd (Figur 65) finns det bara två av och de ligger båda i den västra delen av hallen; ett 

väster om det mittersta pelarparet och det andra ligger längre in i den sydvästra delen. 

 

Spjutet (Figur 65) ligger precis bredvid svärdet i sydväst. 

 

Sköldarna (Figur 65) ligger främst koncentrerade vid den norra pelaren i det västra 

pelarparet. En av sköldarna ligger därutöver vid spjutet och svärdet. 
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Reflektion (Figur 65): Pilarna förhåller sig inte alls till de andra föremålen. De tycks 

snarare undvika de andra typerna. Svärdet i mitten av hallen ligger också en bra bit ifrån 

alla de andra föremålen. De enda som ligger tillsammans är just svärdet, spjutet och 

skölden i den sydvästra delen av hallen. Dessa har alla hittats i samma meterruta. Tittar 

man på förhållandet mellan vapnen och lås kan man se att det är bara en pilspets som 

ligger nära något lås och dessa ligger i Grupp 7. När man tittar på de lås som ligger i 

hallen så finns det inte ett enda vapen i grupperna 1 och 2. Det närmaste är en pilspets 

som ligger precis utanför Grupp 1 och som har en annan pil någon meter ifrån sig. Det 

finns inte ett enda vapenrelaterat föremål i närheten av den östra delen där Grupp 2 finns. 

 

Figur 65. Vapens och sköldars spridning i hallen på Helgö. Figure 65. Weapons and shields location in the building.
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Kategori 4: Tillbehör till textila hantverk 

I denna kategori ingår föremålstyperna bronsnål och vävtyngder (Figur 66). 

En nål (Figur 66) har hittats i sydöst, söder om den östra tvillingpelaren. Den ligger inte 

nära någon låsgrupp och har därmed ingen fysisk relation till låsen i fråga. Jag vet inte 

heller vilken nivå den kommer ifrån och kan därför inte heller säga om den har legat i den 

aktuella hallen. 

 

Vävtyngderna (Figur 66) håller sig främst till väggarna och en del stolphål, med några få 

undantag. De är representerade i båda delarna av hallen med en viss förskjutning till den 

norra väggens västra sida och den södra väggens östra kant. Det är inte helt konstigt med 

Figur 66. Tillbehör till textila hantverk och dess spridning i hallen. Figure 66. Location of the textile craft accessories in the 
building. 
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tanke på att man på den tiden använde en stående vävstol som nog var placerad vid 

väggen. 

 

Reflektion (Figur 66): Det är intressant att det bara har hittats en nål i byggnaden. Dock 

kanske det inte är så konstigt då nålar förvarades i nålhus som kunde tas med överallt. 

Vävtyngderna ligger på ett sådant sätt så att om man drar ett streck från den nordöstra 

stolpen till den sydvästra stolpen ligger de nästan spegelvänt mot varandra. Visserligen 

ligger det en del fler i söder än i norr, men det intressanta i bilden finns där ändå. Det är 

dock bara en i Grupp 1 av de två i hallen som har något av dessa föremål nära sig och det 

är en vävtyngd. 

 

Kategori 5: Smycken och högstatusattiraljer 

I denna kategori ingår Bronsföremål som broscher, halskragar, en knapp, beslag/plåtar, 

stav, dräktnål och silverstav, pärlor, brakteater och guldgubbar (Figur 67). Gruppen är 

sammansatt på sådant sätt att den innehåller föremål som säkerligen skulle kunna ha låsts 

in på grund av att de är dyrbara och små. En del av dessa föremål kan dock ha tappats, 

som knappen, dräktnålarna och broscherna. 

 

Bronsföremål 

Broscher (Figur 67) har det hittas fyra av i hallen. En i nordöst, en annan vid den södra 

pelaren i mittersta pelarparet, en annan några meter söder om den nyss nämnda och den 

fjärde ligger sydväst om det östliga pelarparet. Det är bara den brosch som ligger mest åt 

söder som ligger så pass nära en grupp lås att den kan ha en relation med dem och det är 

med Grupp 1. 

 

Halskrage (Figur 67) finns det bara en av och den ligger vid den västliga kortsidan. Den 

ligger nära lås grupp 1 och kan ha något med låsen att göra. 
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Knapp (Figur 67), det finns bara en, har hittats sydväst om den södra pelaren i det 

mittersta pelarparet. Den ligger i nära förhållande till låsen i Grupp 1 och kan möjligen ha 

ett samband med dem. Knappen kan även ha tappats och glömts bort. 

Beslag och plåtar har det hittas 8 av (Figur 67). De flesta ligger runt kanterna i den östra 

delen av hallen åt öster bakom det östra pelarparet. Ett föremål har hittats i den norra 

stolphålet i mitten av hallen och två i väster om den södra delen av hallens mitt. Ett lås 

(Grupp 7) ligger vid denna kategori men det ingår inte i själva hallen och räknas därför 

Figur 67. Fyndspridningskarta över smycken och högstatusattiraljer i hallen på Helgö. Figure 67. Location of the jewellery 
and high status items in the building. 
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bort. De två som ligger i söder, öster om mittenpelarparet däremot ligger inne i Grupp 1. 

Ett av dessa föremål (nr 587) kan ha varit en del av beslagen på någon av kistorna, dock 

är det mer tveksamt i det andra fallet (Exc I: 116). 

 

Stavar (Figur 67) förekommer tre stycken av på tre olika platser i hallen: en vid den 

södra väggens mitt, en annan vid den norra väggens västra sida och den tredje vid den 

norra väggens östra sida. Det är dock bara bronsstaven i syd som ligger nära en låsgrupp, 

Grupp 1. Den ligger dock utanför själva gruppen, mellan en till två meter ifrån. Den kan 

mycket väl ha legat i en av kistorna. 

 

Dräktnålen (Figur 67) ligger i den nordvästra delen av hallen. Den har inga lås i 

närheten av sig över huvud taget. 

 

Silverföremål 

Stav (Figur 67): detta föremål har hittats vid den norra väggens västra sida och ligger 

någon meter ifrån ett lås i Grupp 4. Dock ligger låset på ett sådant djup som inte stämmer 

överens med hallen och tas därför inte med i mina beräkningar. 

 

Lera m.m. 

Pärlor (Figur 67) ligger i öster och väster, även norr och söder. Däremot tycks de 

undvika de stora områdena i mitten av hallen. Störst tomma utrymme är det i den västra 

delen av hallen, det går som en tom bred korridor som i en båge från norr till söder i 

hallen som drar åt öster i mitten. När det kommer till pärlornas relation med låsen finns 

det bara en grupp där pärlorna ligger nära lås och detta är Grupp 7. När man tittar på de 

aktuella grupperna för hallen finns det däremot bara några pärlor som ligger i närheten av 

grupperna. Pärlor är en sak som är lätta att tappa, dock tycks man ha haft god kontroll på 

pärlorna i mitten av hallen. Kanske har de andra ramlat under möbler. 

 

Guld 

Brakteat (Figur 67) finns det bara en av i hallen. Denna ligger i mitten väster om 

mittenpelarna. Den ligger inte vid någon av grupperna av lås, den närmaste gruppen är 
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dock Grupp 1 som den ligger någon meter ifrån. Den skulle kunna ha legat i en kista som 

ett av låsen har suttit på. 

 

Guldgubbar (Figur 67) är främst centrerade runt det mittersta pelarparets södra del. 

Undantag finns visserligen både norr och söder om koncentrationen. Guldgubbarna ligger 

nära Grupp 1 och en del ligger så pass nära att det skulle kunna ha ett samband. Enligt 

Jan Peder Lamm ska guldgubbarna ligga i samma lager som låsen (Lamm 2004:53) och 

det innebär att de med stor sannolikhet har förvarats i någon eller några av kistorna. 

 

Reflektion (Figur 67): Placeringen av dessa föremål är väldigt splittrad. En del ligger åt 

öster, en del åt väster. Det är inte många grupperingar på det hela taget, inte ens mellan 

låsgrupperna. Stora vita fläckar på kartan finns dock i mitten, åt sydöst. Även norr och 

öster om härden förekommer det tomma ytor. När det kommer till grupperingarna av lås 

finns det något eller några av föremålen vid grupperna 1, 2, 4 och 7. När man tittar på 

vilka föremål som ligger nära de aktuella låsgrupperna tillhörande hallen finns det i 

Grupp 1 bleck, knapp, guldgubbar, pärlor, bronsstav och brosch. I den andra gruppen, 

Grupp 2, förekommer det en pärla och halskragen. Guldgubbarna har en relation till dessa 

lås då de har hittats i samma lager (Ibid.); däremot är det inte lika säkert med de andra 

föremålen då jag inte vet vilken nivå de ligger på. Däremot finns möjligheten att dessa 

har med varandra att göra. I så fall kan det vara så att dessa föremål flög ur, slängdes ur 

kistorna när hallen förstördes (jfr Herschend 1995:225). 

 

Lås i relation till andra fyndgrupper 

Fynd förekommer i de flesta delar av hallen, främst längs väggarna och vid stolparna om 

man räknar bort glasens extrema koncentrationer och keramiken som tycks ligga överallt 

(Figur 68). Det stora utrymmet väster om mittersta pelarparet har bara några få fyndtyper 

vid sig: glas, keramik, vävtyngder och brynen. Ytan domineras dock av keramik. 

 

Det verkar som att de förvaringar man har haft i den nordvästra delen av hallen rent av 

kan ha varit ett förråd som har löpt längs den västra och norra väggen och väster om det 

västra pelarparet (Figur 68). Där tycks keramik, glas, bronskärl och pärlor följas åt, på 
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vissa håll även brynen och en del knivar; två knivar ligger också i samma 

kvadratmeterruta. En dräktnål och lite silver finns även de här. 

 

Ett liknande förvaringsutrymme skulle jag kunna tänka mig vid den andra stora 

koncentrationen i söder (Figur 68). Här har det också hittats glas, keramik, pärlor, brynen, 

vävtyngder, knivar och beslag, men även guldgubbar, en knapp, pärlor, brynen och 

broscher. Låsgrupp 1 som ligger nära denna grupp ingår i hallen med säkerhet, vilket jag 

tidigare har nämnt. Tittar man på föremålens höjddata i koncentrationen kan man nog få 

svar på om de är från samma hall; jag nog skulle förmoda att det övriga glaset ligger i 

lagret för hallen. Låset i den andra gruppen i nordväst kanske har samma nivå som 

sakerna där. Dock är jag tveksam då detta lås ligger så pass långt ner att det nog inte har 

det. Jag tyvärr inte tittat på höjddata för föremålen i fråga utan utgår i stället från glasen 

som ska vara från samma tid som hallen (se Lamm 2004: 53). 

 

Låsen i Grupp 2 är det betydligt svårare att säga något om. De har inte speciellt mycket 

föremål runt omkring sig och ligger mitt i utrymmet mellan hallens kortsida och det östra 

pelarparet. Vid ett av låsen (nr 692) ligger en kniv i samma ruta. Lås 692 har blivit 

uppklippt medan det andra låset i gruppen, nr 691 fortfarande är helt. Tittar man på låsen 

i Grupp 1 är alla lås utom två uppbrutna eller trasiga. (Se Figur 68, även Figur 62, för mer 

information om låsen.) 

 

Låsgrupp 1 (Figur 68) i förhållande till andra föremål antyder att dessa har varit till för att 

låsa in värdefulla föremål, kanske rent av familjens eget förråd av olika saker. I gruppen 

har det hittats tre bronslås som inte bara är mindre än de järnlås som ligger i samma 

grupp utan även är skörare än järnlåsen i fråga. Dessa bronslås kan snarare ha en 

skyddande effekt just för sitt material, utseende m.m., d.v.s. att det fanns en allmän tanke 

om att de skulle ha en magisk kraft att hålla andra borta. Dock tycks detta inte stämma i 

detta fall då byglarna på låsen helt saknas och tyvärr har jag inte haft tid att gå in på om 

de är uppbrutna eller trasiga på något annat sätt. De stora låsen i denna grupp ser precis 

likadana ut och är nästintill lika stora. De har troligen låsts och öppnats med samma 

nyckel, något som jag tycker stärker teorin om ett kollektivt förråd av något slag. Här är 

alla utom två lås (571 och 574) förstörda; intressant nog är inte bygeln på lås 573 av. 
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Låsgrupp 2 (Figur 68) har tydligen främst används för privat bruk till skillnad mot de 

andra låsens mer kollektiva användningsområde. Detta främst med tanke på låsens 

fysiska placering mer i sydöstra delen av hallen, men även med tanke på hur lite föremål 

Figur 68. Densiteten över alla jämförande föremål i förhållande till låsen och nycklarna i hallen på Helgö. Figure 68. 
Density over all the comparing objects and the locks in the hall together. 
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som har hittats i området. Här finns det visserligen bara två järnlås, där ett är förstört 

medan det andra låset är helt, som jag tidigare nämnt. Varför det är på detta sätt kan 

diskuteras. 

 

Hallens användningsområde är som bostad för minst en familj. Med tanke på att det bara 

finns en härd och att det tycks vara ett förvaringsutrymme i den västra delen och att det är 

bara där vapnen finns bör hallen ses snarare som en familjs hus där de har använt hallen 

på olika sätt. Jag tror främst att man har sovit i den östra delen av hallen då det finns färre 

föremål där. Det ser dessutom ut som att det kan vara mer ostört där då det inte är nära 

ingången. Detta och att de två låsen ligger där med en mindre mängd föremål kan tyda på 

personligt ägande (Figur 68). 

 

Eftersom att det rör sig om en förstörd hall är det ingen idé att göra buffertzoner runt 

låsen för att se vilka föremål som ligger i närheten. Låsgrupperna som jag har skapat är 

främst för att man ska kunna se hur många lås som ligger nära varandra, främst så att de 

kan tillsammans jämföras i storlek och rumslig spridning. Dessa har jag sedan i sin tur 

tagit med för att just kunna se hur de andra föremålen förhåller sig till låsen totalt. Om 

man tittar på de föremål som ligger nära de två grupperna av lås som ligger i själva hallen 

tycks det ändå vara så att en av de största koncentrationerna ligger nära Grupp 1 (Figur 

68). 

 

En undersökning av bland annat spikar skulle kunna vara en bra idé då det kan visa sig ett 

mönster som stämmer överens med den indelning av hallen som jag har nämnt ovan. 

Dock är detta bara spekulationer då jag inte har några kunskaper i hur dessa 

förvaringsmöbler skulle se ut, om man nu hade några som vi i dag skulle kalla som 

förvaringsutrymme; skåp, hyllor m.m. Dock kanske man får en aning om det vid en 

analys av spikar, nitar m.m., något som jag inte har haft tid att gå in på. 

 

Slutsats 

Det har hittats många lås på Helgö, varav majoriteten har hittats i Husgrupp 2 där den 

aktuella hallen ligger. Dock är det bara 10 av de 18 låsen som ligger vid de stolphål i 
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hallen vilka kan räknas till hallen då de andra ligger i fel marklager med nästan en meter 

från det aktuella lagret. Av de lås som finns i hallen kan man se två stora koncentrationer: 

en i söder med 8 lås (Grupp 1) och en i öster med två lås (Grupp 2). När det kommer till 

nycklar däremot finns det inte en enda som har hittats i hallen. Nycklarna ligger som i en 

båge runt hallen i väster. 

 

När det kommer till de jämförda föremålen ligger de främst i två koncentrationer: en i 

nordväst och en sydöst om pelarparet i mitten av hallen. Främst är det glasen som 

dominerar då bara dessa består av över 2000 föremålsposter. Fyndens spridning tycks 

peka på att det har funnits förvaringsutrymmen vid dessa två koncentrationer eftersom det 

är många andra föremål som följer samma mönster. Låsgrupp 1 ligger vid den stora 

koncentrationen i söder. Mycket tyder på att det kan ha varit så att familjen har låst in 

sina dyrbarheter i denna del då det ligger bl.a. guldgubbar och brakteater i närheten. 

Låsgrupp 2 har betydligt färre föremål vid sig. Där går det att räkna in en kniv, keramik 

och glas. Keramik finns dock i hela hallen med små koncentrationer lite varstans medan 

glas tycks, förutom i de stora koncentrationerna, även hittas en del här och där i hallen. I 

Grupp 1 finns det fyra lås som ser näst intill identiska ut, de har troligen låsts och öppnats 

med en och samma nyckel. Detta medför att min teori är att de har suttit på 

förvaringskistor av det mer kollektiva slaget. Detsamma kan även gälla bronslåsen i 

samma grupp, fast till mindre skrin. 

 

Spridning av föremål indikerar att hallen har varit för en familj som har sovit i den östra 

delen av hallen. Detta anser jag mig kunna säga av den undersökning som jag har gjort, 

då det där ligger två lås men inte så mycket föremål och då placeringen i förhållande till 

dörren tyder på att det skulle vara en bra sovplats. 
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Birka 
Birka är en unik plats i det som idag kallas Sverige. På ön Björkö där Birka ligger har 

man hittat något som kallas den svarta jorden, som var ett handelscentrum och boplats för 

köpmän och hantverkare under vikingatiden. Platsen har under denna tid knutit ihop alla 

forsar och åar som når Mälaren och förbundit dem med Östersjön och andra delar av 

världen. Här har det även hittats stora rika gravfält och en stor borg med tillhörande vall 

som skyddade staden (Figur 69). (Gräslund 1980; Fennö Muyingo 2000; Holmquist 

Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002) 

Figur 69. GIS-karta över Birka på Björkö med information hämtad från FMIS samt Holmquist Olausson & Kitzler 
Åhfeldt 2002. Figure 69. GIS-map over Birka on Björkö. The information is from FMIS and Holmquist Olausson & 
Kitzler Åhfeldt 2002. 
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Lås och nycklar på Birka 

Ingen har gjort en sammanställning av Birkas lås och nycklar vilket är synd, då det finns 

mycket information att hämta här. Jag kommer här att göra en snabb sammanställning 

som inte på något sätt är heltäckande, för att ge en bild av hur situationen möjligen ser ut 

i det hela taget. 

 

Lås på Birka uppgår till 26 stycken på Historiska museet enligt deras hemsida 

(www.historiska.se), här tillkommer 24 lås som finns vid det Arkeologiska 

forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet. Summerar man dessa två tal kommer 

vi till 50 lås totalt. Flest lås har man hittat vid garnisonen där det har hittats 38 lås. 

 

Nycklarna: enligt Historiska Museets hemsida har man hittat 113 stycken på Birka 

(www.historiska.se). Om man lägger till de 16 nycklarna som finns på Arkeologiska 

forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet kommer vi upp till 129 stycken 

nycklar. 62 av dessa och flest i antal har hittats i Hemlandet (www.historiska.se). 

 

I 58 stycken av de 1170 gravarna som har grävts ut på Birka har man hittat nycklar; alltså 

innehöll bara 1 % av de utgrävda gravarna nycklar, det är en väldigt liten del. Fem (ev. 

sju) av dessa gravar är barngravar (Gräslund 1971: 174); sju stycken är mansgravar och 

32 förmodas vara kvinnogravar. Totalt rör det sig om 70 nycklar varav 52 stycken är av 

järn och elva nycklar är av brons plus sju nycklar som består av båda materialen. (Arwill-

Nordbladh 1990: 256f.) 

 

Birkas gravar är ett bra exempel på kvinnogravar med nycklar i (Arbman 1940, 1943; 

Arwill-Nordblad 1990: 256). När texterna berättar att kvinnor bär nyckelknippor, talar 

nycklarna i Birkas kvinnogravar för en tradition att bära enstaka nycklar. 4 gravar har 2 

nycklar var och i 2 gravar finns det 3 nycklar och i en grav finns det fyra nycklar. I ett 

fåtal av de fall där nycklarna är ett flertal ligger de nära varandra. Husets nyckel skulle då 

kanske ha getts till den nya husfrun vid äktenskapet, och skulle då vara ett tecken på en 

passagerit. Detta var alltså inte något personligt utan bara en förvaltande aspekt. Detta är 

ett förslag som Arwill-Nordbladh lägger fram och som jag själv anser mycket troligt. 

(Arwill-Nordbladh 1990: 257.) 
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När det kommer till skelettgravar förekommer nycklarna nära skrin. Det bör pointeras att 

det finns gravar med skrin som inte har nycklar. I kvinnogravar på Birka förekommer det 

tre vanliga placeringar av nycklar: 

a. Vid ovala spännbucklor 

b. Kring eller nedanför midjan 

c. Intill eller ovanpå skrin. 

(Ibid.: 258) 

 

Vid kroppen ses dessa som en del av den personliga utrustningen. Dessa nycklar kanske 

har en annan innebörd än de nycklar som ligger vid skrinet och har flera olika innebörder. 

Sju av nio bronsnycklar i Birkagravar ligger vid kroppe,n fördelade på fyra gravar och 

kan tolkas in både som a- och b-placering. De övriga två ligger i brandgravar. Nyckeln 

som gravgåva i en brandgrav bör ha en annan innebörd än som ett dräkttillbehör som har 

hittats med a- och b-placering i skelettgravar, föreslår Arwill-Nordbladh. (Ibid.) 

 

När det kommer till mans- och barngravar har det hittats fem hela hänglås och delar av 

tre hänglås. 4 av dessa 5 hela hänglås har hittats i troliga barngravar (Grav 110, 523, 737 

och 948). Övriga hänglås har hittats i följande mansgravar: Grav 187, 305, 1001 och 562. 

De tre första är brandgravar medan den sistnämnda (grav 562) är en kammargrav hittad 

norr om borgen och funnen med en nyckel i. Många av dessa lås är uppbrutna och 

Tomtlund talar om att detta kan vara en symbolisk betydelse. (Gräslund 1971: 171; 

Tomtlund 1972: 36ff; Arwill-Nordbladh 1990: 258). 

 

Boplatser 

I Svarta jorden har man hittat 42 nycklar och 6 lås enligt Historiska museets hemsida 

(www.historiska.se). I Garnisonen hittade man 25 nycklar och 38 lås (Holmquist 

Olausson & Kitzer Åhfeldt 2002: Bilaga 7). Dock har jag inte sett alla lås och nycklar 

som finns vid Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet, där det 

finns fler som berör Birkas bosättningar. I vilket fall som helst så är det främst i 

Garnisonen som man har hittat lås och nycklar. Där har man funnit en stor mängd lås och 

nycklar där alla varianter har hittats inne i själva hallen och utanför (Gustafsson 2003: 
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16f; Westerholm 2001: 6ff). Dock bör det pointeras att hela Svarta jorden inte har grävts 

ut och därför kan det finnas ett stort mörkertal. 

 

Garnisonen 

Garnisonen kallas ett större område placerat nedanför borgberget i Birka. Hjalmar Stolpe 

trodde efter sina grävningar 1877 på platsen att detta var en yta för likbränningar. Dock 

var inte hans utgrävning något vidare grundande för en god tolkning då han enbart 

använde sig av små schakt. (Holmquist Olausson & Kitzer Åhfeldt 2002: 5) Hans tankar 

kritiserades av Gustaf Hallström som ville gräva på samma plats vid tidigt 1900-tal men 

det blev inget av det. Hallström hade som sagt en annan åsikt än Stolpe. (Ibid.) 

 

Nästa person som fick gräva på platsen var Holger Arbman 1934. Han anlade ett långt 

schakt som var en meter brett och 48 meter långt. Från detta satte han sedan parallella 

schakt och fann med tiden en byggnad. Dock kunde han inte se vilken typ av byggnad det 

var. På grund av de rikliga fynden av vapen och delar av rustningar de fann fastslog han 

dock att det var en garnison och att den beboddes enbart av män. Detta blev slutligen den 

accepterade tolkningen. (Ibid.) 

 

Sista utgrävningen var under 1999 – 2000 under ledning av Lena Holmqvist Olausson. 

Man fann flera terrasser varav en betydligt större än de andra och med en stor byggnad på 

sig. Denna visade sig vara huvudbyggnaden med en hel del byggnader runtomring, främst 

i öster och norr. Denna huvudbyggnad har tolkats som en hall och är fokus för den här 

delen av undersökningen. Platsen var maximalt utnyttjad. Norr om hallen fanns ett 

gravfält med rika vapengravar. I sydväst, där det nu är strand, hittades resterna efter 

bryggfundament. (Ibid.: 3.) 
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Hallen 

Huset är en treskeppig byggnad av Trelleborghus-typ enligt Holmquist Olausson och är 

cirka 10 x 20m i yttermåtten på de bredaste delarna (Holmquist Olausson & Kitzer 

Åhfeldt 2002: 9). Den har välvda väggar på alla sidor och två ingångar som vetter mot 

söder (Figur 70). En 

stensatt väggränna löper 

längs byggnadens väggar. 

Huset har varit indelat i 

flera rum eller avdelningar. 

Dock kan detta inte ses i 

den arkeologiska 

undersökningen utan med 

hjälp av fosfatkartering. 

Troligen har det varit en 

lättare innervägg i mitten 

av byggnaden. I båda 

delarna av byggnaden har 

det varit eldstäder, dock har 

dessa enbart använts till 

värme och ljus. (Ibid.: 22f.) 

 

Låsen och nycklar i hallen 

Alla lås och nycklar i detta kapitel har tagits ur Krigarnas hus vad gäller deras 

koordinater (Holmquist Olausson & Kitzer Åhfeldt 2002: Bilaga 7). Låsen kommer att 

delas in i den typologi som presenterats i tidigare kapitel medan nycklarna delas in i 

Ulfhielms nyckeltypologi som är baserad på Birka-materialet (Ulfhielm 1989). I hallen 

har det hittats 11 lås och 15 nycklar. 9 av låsen var av järn, 1 av brons och 1 ospecificerat. 

Av nycklarna var 4 av järn, 6 av järn och brons och 5 ospecificerade. Trots att många av 

dessa lås och nycklar ligger långt ifrån ett annat föremål har jag valt att dela in dem i 

Figur 70. Garnisonshallen, från Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002. 
Figure 70. The Garrison hall, taken from Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 
2002. 
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grupper. Vid skapandet av grupperna har jag dragit en gräns vid 2 meters avstånd för att 

få struktur på det hela. Anledningen till att jag just har valt 2 meter är för att det då är 

rimligt att låsen och nycklarna kan ha något samband med varandra inom samma 

fyndkategori och/eller mellan fyndkategorierna. Det skulle visserligen kunna vara så att 

två lås som har legat bredvid varandra tidigare kan ha förts långt ifrån varandra på grund 

av att någon har kastat dem eller dylikt. Men med tanke på att hallen bevarats på ett 

sådant vis att föremålen ligger där de mest sannolikt skulle ha legat ursprungligen, eller 

råkade tappas, nöjer jag mig med att dra gränsen på två meter. 

 

När man tittar på nivåerna på låsen och nycklarna i hallen ligger de i sådan ordning i 

förhållande till de tre olika golvnivåerna, som hallen har, att det inte går att räkna uu 

vilken fas i hallens användning de tillhör. Det viktigaste är just att kunna befästa deras 

relation med den aktuella hallen. 
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Av de femton grupper som jag har delat in låsen och nycklarna i förekommer det fem fall 

av två eller fler föremål av de aktuella fyndgrupperna. Dessa grupper är följande: 1, 2, 3, 

4 och 6 (Figur 71). 

 

Grupp 1, 2 och 3 ligger placerade längs den nordligaste väggens mitt. Här förekommer 

det många lås och nycklar tillsammans (Figur 71). Grupp 4, 5 och 6 ligger längs den östra 

delen mot väggen och är mer i ett lugnt område och mer på sidan av (Figur 71). Grupp 7, 

8, 10 och 13 ligger mer in mot mittenhallen och förekommer i kanten på härdar och i eller 

bredvid stolphål (Figur 71). Av dem vid stolphål kan man tänka sig att de flesta utom 

Grupp 7 ligger i själva konstruktionen. Alla dessa är även enstaka lås eller nycklar som 

Figur 71. Låsen och nycklarnas spridning i garnisonshallen. Figure 71. Concentrations of locks and keys in the garrison 
hall. 
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ligger var för sig. Grupp 9, 11, 12, 14 och 15 ligger placerade längs väggarna i en lugn 

miljö och består främst av enstaka föremål (Figur 71). Nyckeln i Grupp 15 tycks ligga 

mer i ett stolphål än längs väggen. 

 

Här kommer en djupare genomgång av de olika grupperna: 

 

Grupp 1 (Figur 71) är placerad i västra delen av hallens norra del och innehåller tre 

föremål; en nyckel (nr 4757) och två lås (nr 4306 och nr 5151). Nyckeln har jag inte haft 

någon möjlighet att titta på och kan tyvärr inte säga vad det är för typ. Låsen däremot 

ingår båda i min typ B1:3.1a som innebär skjutlås av järn med sluttande sidor (se 

typologikapitlet för mer information). Lås nr 5151 tycks vara upplåst då det saknar bygel 

och mekanik (Figur 72). Man ser tydligt låsets fyrkantiga hål i låshusets tak. Lås nr 4306 

däremot tycks ha bygeln avknipsad eller har gått sönder på något annat sätt (Figur 72). 

 

Grupp 2 (Figur 71) är placerad väster om hallens norra långvägg och innehåller två 

nycklar (nr 4630 och nr 4786) och två lås (nr 4630 och nr 5063). Anledningen till att en 

av nycklarna, en skjutnyckel av järn (nr 4630), och ett lås, en låsskylt av järn till ett fast 

lås (nr 4786), har samma fyndnummer är för att de har hittats tillsammans. I denna grupp 

förekommer det även ett lås och en nyckel till; dock ligger de snarare på varsin sida om 

det nyss nämnda paret. Nyckel nr 4630 ingår i Ulfhielms typ III vilket innebär att det är 

en nyckel med platt ax med hål; dock kan jag inte gå in på någon undergrupp då 

handtaget inte stämmer med denna kategoris undergrupper; snarare tycks den likna mer 

handtaget på exempelnyckeln i typ V. Låset som har nr 5063 (Figur 72) tillhör min typ 

B1:3.1b som innebär att det är ett skjutlås med sluttande sidor och vridna stänger 

fastlödda på sig (se typologikapitlet för mer information). Nyckeln som har nr 4786 är av 

typ IIIA:2 enligt Ulfhielms typindelning av nycklar och innebär att det är en nyckel med 

platt rektangulärt ax som har hål i sig och ett spolformat handtag med falkmotiv på. 

Nyckeln i sig är av järn medan handtaget är bronserat (Figur 72). 

 

Grupp 3 (Figur 71) ligger placerad öster om hallens norra långväggs mitt och innehåller 

två nycklar (nr 3362 och nr 3297) och ett lås (nr 3145) där låset och nyckel nr 3362 ligger 

mer mot väggen än nyckel nr 3297 som ligger mer mot eldstaden. Låset vars 
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fyndnummer är 3145 har jag inte haft möjlighet att titta på och kan därför inte säga något 

om det. Nyckel nr 3362 (Figur 72) däremot är en järnnyckel som ingår i Ulfhielms typ 

III:A3 och innebär att det rör sig om en skjutnyckel med platt ax med hål och platt ovalt 

nyckelskaft som smalnar av mot nyckelaxet. Vid halsen på denna nyckel finns det en 

silverring som möjligen kan ha haft en funktion att hålla den böjda änden fast till halsen 

på nyckeln. Nyckel 3297 är också en järnnyckel av samma typ, IIIA:3; den är mer hel och 

har ett stort T-format hål i axet i stället för de tre små som nyckel nr 3362 har (Figur 72). 

 

Grupp 4 (Figur 71) ligger placerad i det nordöstra hörnet av hallen och består av två 

nycklar (nr 3236:2 och nr 3238) och ett lås (nr 3183); nycklarna påträffades bara några 

centimeter ifrån varandra och ligger längre ut från väggen än låset. Nyckel nr 3238 har 

jag inte kunnat titta på och kan därför inte säga så mycket om den. Den andra nyckeln, nr 

3236:2, däremot är en järnnyckel med bronserat handtag som ingår i Ulfhielms typ IIIA:2 

och innebär att det är en skjutnyckel med platt ax med hål och spolformat handtag med 

falkmotiv på (Figur 72). Ringen som sitter i bakre änden på handtaget finns halvt om 

halvt kvar och ena sidan av axet saknas. Dock kan man se att hålen i axet har innehållit 

ett liggande T-form och två rektangulära hål som går in från de främre hörnen in mot 

axets mitt. Låset som har nr 3183 ingår i min typ B2:2.1b som innebär att det är ett 

skjutlås av järn med sluttande sidor utan dekor (se typologikapitlet för mer information). 

Bygeln och bygelhöljet saknas och tycks vara bortklippta (Figur 72). 

 

Grupp 5 (Figur 71) ligger i den södra kanten av den nordöstra stolpen i hallen och är 

egentligen ingen grupp då det är bara en nyckel (nr 3351) som ligger där. Nyckeln består 

enbart av ett järnhandtag som har fått en förstärkning av brons där den bakre änden går 

ihop till en ögla (Figur 72). Detta gör det svårt att säga vilken typ den ska ingå i. Om man 

tittar i Ulfhielms typologi liknar den främst handtagen till nycklarna i typ II. Men med 

tanke på att alla andra nycklar i denna hall är skjutnycklar kanske det är mer troligt att det 

är en skjutnyckel. Dock är detta enbart spekulationer och jag kommer inte att yttra mer 

om saken. 

 

Grupp 6 (Figur 71) ligger i den sydöstra hörnet av hallen och innehåller två lås (nr 5390 

och 5390) och en nyckel (nr 4056). För att skilja på låsen kommer jag att benämna dem 
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som följande: nr 5390(1) och nr 5390(2). Lås nr 5390(1) ingår i min typ B1:1.2b och 

innebär att det är ett skjutlås av järn med ett låshus som består av en liggande rektangel 

med järnstänger lödda på långsidorna. Tyvärr finns det inte så mycket kvar av detta lås 

mer än en långsida och möjligen bara några fragment av mekaniken (Figur 72). Även 

låsets namne, lås nr 5390(2), är i lika dåligt skick, men den långsida som finns kvar 

vittnar om att det ska in i min typ B1:3.1b som innebär att det är ett skjutlås av järn med 

sluttande sidor och med järnstänger på sidorna (Figur 72). Nyckel nr 4056 ligger lite mer 

väster om låsen som är inträngda i hörnan och ingår i Ulfhielms kategori IIIA:2 trots att 

det enbart är handtaget som är kvar (Figur 72). Just denna typ av nyckel är så 

karaktäristisk att den lätt går att identifiera med hjälp av bara handtaget. 

 

Grupp 7 (Figur 71) är placerad i hallens södra del öster om pelarparet i mitten och är 

egentligen ingen grupp då den enbart innefattar en nyckel (nr 4602). Denna nyckel är en 

järnnyckel och ingår i Ulfhielms typ III som innebär att det är en skjutnyckel med platt ax 

med hål i (Figur 72). Dock går det inte att sätta in denna nyckel i någon underkategori då 

den har ett handtag som snarare liknar Ulfhielms exempel för typ V. Typ V står i stället 

för nycklar med speciella nyckelax (Ulfhielm 1989: Abb. 24:2). 



80 

 

 

Grupp 8 (Figur 71) ligger i den södra mittenpelaren i hallen och likt Grupp 7 kan inte 

denna grupp riktigt kallas för grupp då det är enbart ett föremål i gruppen, som till 

Figur 72. Låsens och nycklarnas spridning i Garnisonshallen. Figure 72. Locks and keys in the garrison hall dots = 
keys, cons = locks, full star = iron, empty star = bronze, full star and empty star = both iron and bronze. 
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skillnad mot Grupp 7 är ett lås i stället för en nyckel och har fynd nr 1306. Lås nr 1306 

ingår i min typ B1:3.1a som innebär att det är ett skjutlås av järn med sluttande sidor på 

låshuset utan dekoration (se typologikapitlet för mer information). Låset saknar en stor 

del av låshuset och majoriteten av bygeln (Figur 72) och är troligen förstört. 

 

Grupp 9 (Figur 71) är placerad i vid mitten av den södra långväggen och likt de två nyss 

nämnda grupperna finns det bara ett föremål i denna grupp; nyckel nr 1232. Tyvärr har 

jag inte kunnat titta närmare på denna nyckel och kan därför inte gå in närmare på saken. 

 

Grupp 10 (Figur 71) ligger placerad i den västra eldstadens nordvästra del och även 

denna grupp innehåller enbart ett föremål; nyckel nr 5184. Denna nyckel ingår i 

Ulfhielms typ IIIA:2 och innebär att det är en skjutnyckel med platt ax med hål och 

spolformat handtag med falkmotiv på. Det återstår enbart ett handtag av nyckeln men det 

går ändå att identifiera till denna grupp (Figur 72). 

 

Grupp 11 (Figur 71) ligger placerad i hallens södra del i väggen öster om den västra 

ingången. Här förekommer det enbart ett föremål som i de nyss nämnda grupperna och är 

ett lås (nr 6629). Detta lås ingår i min typ B1:3.1a och innebär att det är ett skjutlås av 

järn med sluttande sidor och är odekorerad (se typologikapitlet för mer information). 

Låset saknar en stor del av bygel och bygelhöljet och är troligen uppklippt (Figur 72). 

 

Grupp 12 (Figur 71) ligger i det sydvästra hörnet av hallen och består även den av bara 

ett föremål, nyckel nr 4817. Jag har inte haft möjlighet att titta på detta föremål och kan 

därför inte säga något om det. 

 

Grupp 13 (Figur 71) ligger i den södra innerstolpen och består även denna av en nyckel 

(nr 4969). Nyckeln ingår i Ulfhielms typ IIIA:2 och innebär att det är en nyckel med platt 

ax med hål och spolformat handtag med falkmotiv på. Dock är det bara handtaget som 

finns kvar av nyckeln, men det räcker för att kunna identifiera nyckeln och sätta in den i 

rätt grupp (Figur 72). 
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Grupp 14 (Figur 71) ligger i mitten av den västra kortsidan precis vid väggen och 

innehåller bara ett lås (nr 5782). Låset ingår i min typ B1:3.1b och det innebär att det är 

ett skjutlås av järn med sluttande sidor och järnstänger fastlödda på sidorna. Låsets 

framsida, högra sida och bottenplattan och bygeln är borta (Figur 72). Detta lås har även 

en del småfragment med samma fyndnummer och en del av dem kan gå till ytterligare ett 

lås, dock är det inte säkert. 

 

Grupp 15 (Figur 71) ligger i ett stolphål i det nordvästra hörnet av hallen och innefattar 

bara nyckel nr 5220. Denna nyckel har jag inte haft möjlighet att titta på och kan därför 

inte beröra den närmare. 

 

Slutligen: Det har hittats totalt 11 lås i Garnisonshallen. Av dessa är ett en låsskylt till ett 

fast lås, ett annat lås har jag inte kunnat titta på så jag vet inte vad det är och resterande 

10 hänglåsen kallas för bultlås (se kapitlet Om järnålderslås). Av dessa bultlås är 9 

järnlås och 1 bronslås. Delar man upp dessa lås enligt min typologi blir resultatet 

följande: 1 lås (nr 5390(1)) är av typ B1:1.2b, 4 lås (nr 4306, 5151, 1306 och 6629) är av 

typ B1:3,1a, 3 lås (nr 5063, 5782 och 5390(2)) är av typ B1:3.1b och 1 lås (nr 3183) är av 

typ B2:2.1b (Figur 72). 

 

När det kommer till nycklarna har det hittats 15 nycklar i Garnisonshallen. Av de som jag 

har kunnat titta på (10 st.) är alla utom en säkra skjutnycklar. Den som är osäker (nr 

3351) består enbart av ett handtag som jag inte kan placera in någonstans. Av dem jag 

kan placera in i någon grupp hamnar alla i Ulfhielms typ III i olika underkategorier: 5 

nycklar (nr 4786, 3236:2, 4056, 5184, 4969) hamnar i IIIA:2 (Figur 72), 2 nycklar (nr 

3362, 3297) hamnar i IIIA:3 och slutligen 2 nycklar (nr 4602, 4630) inte kan placeras i 

någon direkt undergrupp då handtagen inte överrensstämmer med de olika 

underkategorierna. Nyckel nr 4630 kommer närmst 3362 i utseende och kanske ska in i 

just typ IIIA:3. Den andra som inte går att bestämma exakt (nr 4602) har ett ax som bör 

ingå i typ III men har ett handtag som snarare liknar Ulfhielms exempel för typ V som 

innefattar udda typer av ax. 
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Alltså är majoriteten av de nycklar som har hittats i hallen bronserade järnnycklar med 

falkmotiv på handtaget och ingår i Ulfhielms typ IIIA:2. Dessa tycks även gå till 

majoriteten av låsen som ingår i mellan eller största gruppen av Ny Björn Gustafssons 

tidigare indelning av låsen i hallen (Gustafsson 2003: 7) som jag inte kommer att gå in 

närmare på då jag använder mig av en annan indelning. 

 

Dessa lås och nycklar har jag delat in i 15 grupper som jag har nämnt ovan. Av dessa 15 

grupper finns lås i 8 grupper (1, 2, 3, 4, 6, 8, 11 och 14) och nycklarna ingår i 12 grupper 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 och 15). I tre grupper (8, 11, 14) förekommer det enbart 

lås medan i 7 grupper (5, 7, 9, 10, 12, 13, 15) förekommer det enbart nycklar. Flest lås 

förekommer det i grupperna 1, 2 och 6; här rör det sig om två lås i samma grupp. Flest 

nycklar finns i grupperna 2, 3 och 5; även här rör det sig om två stycken i samma grupp. 

Grupp 2 innehåller flest lås och nycklar totalt då det finns två av vardera där. 

 

De bronserade nycklarna med falkmotiv är inte bara flest i Garnisonshallen utan även 

mest avancerade och påkostade. Dessa nycklar har inte bara hittats i Garnisonen utan 

även i en kammargrav (grav 562) norr om borgen på Birka (Westerholm 2001: 10), i 9 

gravar på Gotland (Ibid.: 11) och i en båtgrav (grav 12) i Valsgärde (Appendix 3), utan 

även i gravar belägna i Hitis vid Kyrkosundet i Finland (Westerholm 2001: 11). I 

båtgraven i Valsgärde och i kammargraven norr om borgen har man hittat utöver dessa 

nycklar även hänglås av typen B1:3.1b (Tomtlund 1970; Appendix 3). Detta tyder på att 

de som är begravda i dessa gravar på något sett har någon relation med Garnisonen, 

främst då det rör sig om vapengravar i alla fallen (Westerholm 2001:10; Appendix 3). 

 

Dessa lås och nycklar tycks mig ha inte bara ett praktiskt värde utan även ett symboliskt 

värde i egenskap av markering för allmänheten om vem som är dess ägare. Nyckeln var 

tillsammans med vapnet och rustningen ett tecken på att man tillhörde de vapenförda vid 

Garnisonen. Skulle någon som inte hörde ihop med Garnisonen ha denna nyckel skulle 

folk nog undra var han/hon hade fått tag på den. Detsamma gäller en kista med nyckelns 

make, dvs. låset. Fann man en sådan kista letade man nog reda på någon från Garnisonen 

så att den kom tillbaka. Dessa föremål är så pass viktiga symboler att man även får med 

sig dem i graven när man dör. 
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Fyndspridning i relation till andra fyndgrupper 

För att kunna förstå mer av hallens innebörd är det klokt att använda sig av en stor mängd 

olika typer av föremål och titta på vardera fyndtypens spridning för att sedan se den totala 

spridningen av alla föremål. Föremålens data är hämtade från rapporten Krigarnas hus 

(Holmquist Olausson & Kitzer Åhfeldt 2002: Bilaga 7). På grund av tidsbrist kommer jag 

dock inte ta med alla fyndtyperna i min studie; jag har däremot valt att utgå ifrån olika 

saker man kan tänka sig finna i en garnison. Dessa har jag sedan delat in i olika 

kategorier beroende på användningsområden eller dylikt. Detta resulterade i 6 kategorier: 

1. Kärl: Glas, Keramik, Bronsbägare. 

2. Knivar och Brynen. 

3. Vapen och sköldar: Spjut, Svärd, Doppsko, Sköld, Vapenkniv, Yxa. 

4. Rustningsdetaljer: Ringväv, Lameller. 

5. Smycken och högstatusattiraljer: Mynt, Pärlor, Smycken, Spelpjäser. 

6. Kammar. 

Kategori 1: Kärl 

Kärl (Figur 73) finns det olika varianter av. 6 kärl av brons har hittats och alla ligger i 

den nordvästra delen där majoriteten följer den norra väggen. Två stycken bronskärl 

ligger precis vid den västra väggens norra del. 

 

Glasen (Figur 73) har i sin tur en liknande placering med vissa undantag. En bit ligger 

mer söderut längs den västra väggen och två ligger i den andra änden av byggnaden vid 

det östra pelarparet; en väster om den norra pelaren och en söder om den södra pelaren. 

 

Den enda bägaren av brons (Figur 73) man har hittat ligger inte alls vid de tidigare 

nämnda föremålen utan är placerad öster om den västra ingången. 

 

Keramiken (Figur 73) däremot, som är den största fyndgruppen av alla som tillhör 

kategorin kärl, har en annorlunda spridning än alla andra. En stor koncentration ligger vid 

den nordöstra delen och går lite söderut. Öster om pelarparen ligger även lite andra 
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fragment glest spridda. Längst åt öster i norr finns det ett band av keramik längs väggen; 

små grupperingar finns även i den norra delens mitt, även i vid den östra kortsidan. Tre 

fragment finns även i eldstäderna. Som en båge ligger fragment av keramik runt bägaren i 

söder. En ensam bit keramik ligger på andra sidan västra ingången, likväl en till väster 

om den östra ingången. 

Reflektion (Figur 73): Störst koncentration för alla dessa föremål är i den nordvästra 

delen, främst i hörnan. De andra grupperingarna i norra delen och den i den södra kan 

tyda på att man har suttit där och ätit. Nordvästra hörnet har varit förvaringsplatsen för 

dessa föremål. Den enda föremålstyp som strider mot detta är bronsbägaren som det bara 

finns en av. Störst fyndgrupp är keramiken. När det kommer till denna kategori i 

förhållande till lås- och nyckel-grupperna ser det ut som följande: Störst mängd 

Figur 73. Kärlens spridning i garnisonshallen. Figure 73. Wessels’ locations in the garrison hall. 
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förekommer i Grupp 15, denna nyckels koordinater ligger precis i ett stolphål. I denna 

grupp förekommer det mest keramik, glas och bronskärl. Grupp 1 och 2 har lika många 

bronskärl som i Grupp 15 men färre keramikfragment. Glas ligger i utkanten av Grupp 1 

men inte av Grupp 2. Bronskärlen däremot lyser med sin frånvaro i alla grupper. 

 

Kategori 2: Knivar och brynen 

Knivarna (Figur 74) har en enorm koncentration mot det nordöstra hörnet. En stor klump 

följer den norra väggens östra sida och sedan lite spridda skurar mer åt väster, dock med 

en mer koncentrerad spridning längs väggen. En annan märkbar koncentration finns vid 

den södra pelaren i mitten av byggnaden. Liknande förekomst, visserligen mer spridd, 

finns söder om den nyss nämnda koncentrationen mot den södra väggen. I det sydöstra 

hörnet finns det en annan gruppering av knivar; den är minst av alla och är lite spridd 

mellan de södra och östra väggarna och pelaren. I den västra delen av byggnaden finns 

det bara ett fåtal knivar och de är spridda glest över den östra änden. En kniv i den norra 

änden har en liknande karaktär som de andra knivarna i öster då det kommer till 

placering. Dock är denna helt ensam. 

 

Brynen (Figur 74) har även de den största koncentrationen i norr, främst i den östra 

delen. Där kan man se en tät gruppering i mitten av den norra väggens östra del. De 

ligger lite sporadiskt placerade runt om i hallen, främst i den västra delen där det är 

betydligt fler än i den östra. En del följer även den södra väggen helt eller näst intill. 
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Reflektion (Figur 74): Knivarna har en ytterst fascinerande spridning. Det är som att de 

har blivit lagda/kastade längs väggarna. En extrem koncentration ligger uppe i det 

nordöstra hörnet, där det märkligt nog inte finns så många brynen i förhållande till andra 

delar av hallen. Då tänker jag mest på den stora klunga av brynen som ligger lagd i 

nordväst. När det kommer till denna kategori i förhållande till lås- och nyckel-grupperna 

ser det ut som följande: Brynen förekommer främst i vid Grupp 1 och 2, efter det 

kommer Grupp 3, 4 och 11. Det är inte speciellt många brynen det handlar om heller. 

Knivar förekommer i stora mängder i alla grupper däremot men främst i Grupp 4. Näst 

störst koncentration av knivar förekommer i grupperna 1, 2, 3 och 6. 

 

 

Figur 74. Knivars och brynens spridning i garnisonshallen. Figure 74. Knives’ and whetstones locations in 
the garrison hall. 
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Kategori 3: Vapen och sköldar 

Figur 75. Vapens och sköldars spridning i garnisonshallen. Figure 75. Weapons and shields location in the garrison 
hall.  

Spjut och sköldar (Figur 75) har en koncentration längs väggarna, främst den norra 

väggen där de går från mitten av den västra delen med ett spjut som har ytterligare dryga 

två meter mellan sig och nästa spjut åt öster. Två spjut till finns längs denna vägg åt öster 

och mellan spjuten finns det två fragment av sköldar placerade, nästan som om det vore 

två sköldar på ett spjut. I det östra hörnet finns det ytterligare tre fragment från sköldar. 

Längs den södra väggens mittersta del finner vi två spjut med flera meters avstånd. Dessa 

har inga sköldar alls mellan sig utan här finns det bara skölddelar öster om det östra 

spjutet. De enda spjuten som skiljer sig här från att spjuten ligger längs väggarna är två 

spetsar som finns placerade i ett stolphål i byggnadens mittersta del. När det sedan 
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kommer till sköldarna finns det två skölddelar som bryter mot traditionen att de ska vara 

mot väggen; en ligger mellan tvillingpelarna i väster och den andra ligger norr om den 

östra eldstaden. Här syns en tydlig bild av att sköldarna har suttit som dekorationer mot 

väggen, framförallt i den nordöstra delen av hallen. Spjuten har också de främst stått 

lutade mot väggen i den delen av byggnaden. De som står i söder har nog också varit 

lutade mot väggen. 

 

Svärd (Figur 75) har det hittats fragment av två stycken i byggnaden i den östra delen av 

hallen och en precis utanför samma vägg i nordväst. Av de två i hallen ligger det ena i 

den norra väggen norr om de västra mittenpelarna och den andra bredvid den södra 

pelaren av den östra kortsidan. 

 

Doppsko (Figur 75) har hittats i den sydöstra mittenpelaren. Anledningen till att man inte 

finner fler är nog för att skidan bär man på sig med svärdet i. 

 

Pilarna (Figur 75) följer främst den norra väggen, störst koncentration finns det i den 

västra delen av byggnaden. De finns även spridda i både den östra och västra delen, dock 

inte alls lika mycket i mitten av byggnaden. En del spetsar följer även den södra väggen 

med störst koncentration vid den västra ingången. 

 

Vapenknivar (Figur 75) ligger i tre olika delar av byggnaden. En i den södra delen vid 

öster om den västra ingången, en annan uppe i den stora koncentrationen av brynen och 

pilar i nordöst. Den tredje är uppe i den nordvästra delen där det finns två stycken 

vapenknivar. 

 

Yxorna (Figur 75) ligger vid den västra delens mitt; en i norra delen och en precis 

utanför huset i söder. 

 

Reflektion (Figur 75): Vapnen följer främst väggarna och stolpar. Intressantast är att 

sköldar och spjut tycks vara uppställda längs långväggen i norr och måste ha utgjort en 

pampig syn för den som kom in genom dörrarna. Vapen förekommer i alla lås- och 

nyckel-grupper utom Grupp 9 som innehåller en nyckel. Även Grupp 7 (en nyckel) och 
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Grupp 12 (en nyckel) har lite längre till fynd än de andra grupperna. Flest vapen kan man 

finna tillsammans med grupperna 8, 11, 15. 

 

Kategori 4: Rustningsdetaljer 

Lamellerna (Figur 76) har två stora koncentrationer som båda ligger belägna i norr. En 

åt öster nord/nordöst om de mittersta pelarparen, den andra mer västerut öster om den 

norra pelaren mitt i denna del av byggnaden. De finns även i en spridd båge runt den 

västra ingången från den västra väggen till den södra, och även lite spritt i mitten av 

hallen, även lite i norr. 

 

Figur 76. Rustningsdetaljernas spridning i garnisonshallen. Figur 76. Body armour’s locations in the garrison hall.
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Ringväven (Figur 76) följer de två stora grupperingarna av lameller till viss gräns. Den 

östra är mer centralt placerad i byggnaden medan i den västra ligger de mer mot den 

norra väggen. I den östra delen ligger ringväven glest spritt över nästan hela den delen. 

Den finns även lite vilt spridd i mitten av den östra halvan av byggnaden. Ringvävar har 

nog i många fall spridits runt i byggnaden då de är så lätta och små, därav den synliga 

skillnaden av spridningsmönstren mellan lameller och ringväv, även om dessa 

spridningsmönster inte är så extrema. 

 

Reflektion (Figur 76): Rustningsdetaljer förekommer i hela hallen. Dock är ringväven 

mer spridd åt öster medan lamellerna sprids åt väster. Tillsammans bildar de trots det två 

koncentrationer i norr: en runt den nordligaste av mittenpelarna med tendens åt öster samt 

mellan den norra väggen och den nordligaste mittpelaren i den västra delen av hallen. 

Intressant nog ligger lamellerna och ringväven var för sig till och med i de stora 

grupperingarna. Fem nycklar har antingen en av dessa föremålsgrupper eller båda vid sig, 

främst nycklarna vid den västra koncentrationen. Sex av låsen ligger nära någon av dessa 

fyndgrupper eller båda två. Även här är det främst i den västra koncentrationen som man 

kan finna flest rustningsdelar ihop med lås då det just här förekommer två lås vid den 

stora koncentrationen. 

 

Kategori 5: Smycken och högstatusattiraljer 

Mynten (Figur 77) ligger främst i den mittersta delen av byggnaden, då med en 

koncentration i norr, nordöst om de mittersta pelarparen. Undantag kan här ses i små 

inslag av mynt uppe i nordöstra hörnet och motsvarande i det nordvästra hörnet, även ett 

mynt lite väster om de två västra pelarparen och ett till sydväst om det nyss nämnda 

myntet. 

 

Spelpjäserna (Figur 77) ligger som en trekant i den östra delen av hallen norr om 

eldstaden. Dessa är bara tre stycken men ligger så pass lägligt till i förhållande till mynten 

att dessa troligast har haft en gemensam position. De har helt enkelt spelat om pengar. 

 



92 

 

Pärlorna (Figur 77) finns placerade spritt i hallen. Tendenser till koncentrationer finner 

man i den nordvästra delens mitt likt i den nordöstra delens mitt. De finns även vid 

stolphålen i mitten av byggnaden och vid den västra dörren och i sydöst. Lite varstans 

ligger det en del som ligger längre bort från de andra (en i nordvästra hörnet, i mitten, och 

i nordöst). 

 

Torshammare (Figur 77) finns det två stycken, en i mitten vid den norra väggen och en 

mer söderut vid den södra pelaren i mitten av byggnaden. 

Figur 77. Smycken och högstatusattiraljers spridning i garnisonshallen. Figure 77. Location of the jewellery and 
high status items in the garrison hall. 
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En drake av silver (Figur 77) finns placerad i den nordöstra delen av hallens mitt. 

 

Två av de fyra spännena som har hittats i byggnaden ligger i två stolphål; den södra av 

de två i mitten av byggnaden och den södra i den östra delen (Figur 77). Den tredje ligger 

i den nordvästra delens mitt, medan den fjärde ligger lite väster om det västra pelarparet. 

 

Reflektion (Figur 77): Dessa föremål förekommer främst längs den norra långväggen, 

men går även de ner som från den nordöstra delen av hallen och ner mot sydväst. 

Grupperna 6, 13 och 14 saknar totalt något föremål från denna kategori. Mynt är den 

typen av föremål från denna kategori som ingår i flest grupper (1, 2, 3, 6, 8, 10, 11 och 

15). 

Kategori 6: Eldstål 

Två av de fyra eldstålen ligger i den sydöstra delen medan de andra ligger i norr längs 

långväggen; ett i mitten av den östra delen och det andra nordöst om det mittersta 

pelarparet (Figur 78). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 78. Eldstålets spridning i garnisonshallen. Figure 78. Location of the fire steel in the garrison 
hall. 
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Reflektion (Figur 78): Eldstålen ligger inte direkt vid ett lås eller en nyckel, närmast 

ligger ett eldstål låset i sydöst (Grupp 6). Det verkar inte som om dessa föremål har något 

med varandra att göra. Troligast är att eldstål är något man bär på sig. 

 

Kategori 7: Kammar 

Kammar (Figur 79): finns i stort sett i hela hallen främst en bit in från väggarna. Luckor 

finns det längs hela den östra kortsidan, vid ingångarna och vid det nordvästra hörnet. 

 

Reflektion (Figur 79): Kammarna har ett spridningsmönster som vittnar om att man har 

tappat dem där man har stått och gått. Till skillnad från många andra föremålstyper så är 

denna fyndtyp inte placerad längs väggarna. Det är nog anledningen till att kammarna i 

nästan alla fallen bara är i utkanten av lås- och nyckel-grupperna. 

 

Figur 79. Kammarnas spridning i garnisonshallen. Figure 79. Cams locations in the garrison hall. 
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Lås och nycklar i relation till andra fyndgrupper 

Fynden i hallen ligger främst längs väggarna och stolphål, två stråk av stora 

fyndkoncentrationer löper in mot hallens mitt från norr på två ställen, öster och väster om 

norra långväggens mitt. Den absolut största fyndgruppen i garnisonshallen är knivar som 

finns representerade i näst intill hela hallen, men främst i den norra delen med ett 

crescendo i nordöst. Alla föremålsgrupper utom kammar tenderar att ligga mer mot 

väggarna och vid stolpar; kammarna ligger snarare ”mitt i vägen”. 

 

Störst koncentration av föremål finns det i den norra delen av hallen i väster och i öster, 

även vid den södra mittenpelarens stolphål. En större koncentration av föremål 

förekommer i den östra eldstaden och norr om den norra mittenpelaren. Dock ska man 

inte sticka under stol med att det har hittats föremål i stort sett hela hallen. Däremot tycks 

det vara störst aktivitet i norr, då främst i nordöst och i nordväst, samt i en liten bred 

klunga där i mitten. Av de 15 grupper av lås och nycklar som finns är det ingen grupp 

som helt saknar föremål. 

 

Föremålen i hallen indikerar på personligt ägande och på att det har varit stor ruljangs av 

folk som bodde i hallen genom att det är en stor mängd föremål, främst knivar, runt om i 

hallen. Dessa knivar ligger främst i nordöst och kan i sig tyda på någon typ av lagerplats. 

 

Bland alla grupper av lås och nycklar förekommer det en hel del andra föremål, främst i 

norra delen av hallen. Kortsidornas lås har väldigt få föremål i närheten av sig i 

förhållande till den norra och även den södra sidan i hallen. Grupperna 1, 2, 3, 4, 8 och 10 

ligger vid de större koncentrationerna av föremål. Grupp 8 ligger i ett stolphål och detta 

kan ha varit ett husoffer. En stor mängd tappade föremål tycks ligga i den västra härden 

också. Intressant är att en av de största spridningarna av föremål inte ligger i någon av 

lås- och nyckel-grupperna. Denna ligger precis emellan Grupp 2 och 3 och sträcker sig 

ner mot Grupp 8 (Figur 80). Här förekommer det främst en stor mängd knivar och 

rustningsdetaljer. Störst aktivitet tycks det vara vid grupperna 1, 2, 3 och 4 om man tittar 

på var föremålskoncentrationerna förekommer tillsammans med låsen och nycklarna. 
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Det har förekommit teorier om att det har rasat in jord i den nordöstra delen av hallen. 

Det baseras på mätningen av fosfatkarteringen som har gjorts och som visade väldigt 

höga värden i denna del av hallen (Bengtzon 2001; 26). Jag ställer mig tveksam till den 

förklaringen då det finns en hel del knivar och andra föremål som följer hallens vägg på 

ett smidigt sätt och den del av hallen bör nog snarare ses som en arbetsyta eller liknade. 

Jag kan dock inte gå in mer på detta då jag inte har undersökt detta noggrannare. Det jag 

kan säga är att det finns ett lås och två nycklar i denna del varav låset är det enda 

bronslåset som har hittats i hallen (Figur 80). 

 

Figur 80. Kartan visar koncentrationer av de jämförande föremålen i förhållande till lås- och nyckelgrupperna. 
Figure 80. Density over all the comparing objects and the lock and key groups in the hall together. 
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I hallen finns det bara ett enda lås som inte är uppbrutet och det är lås 5151 i Grupp 1. 

Detta lås tycks snarare vara upplåst då mekaniken och bygeln saknas helt. Det andra låset 

i denna grupp, lås nr 4306, har fått sin bygel uppklippt nära in till låshuset och 

bygelhöljet. Att låsen är uppklippta gäller även de resterande låsen i hallen. Dock är lås 

1306 lite mer uppslitet och det tycks som om man efter att har klippt av bygeln har slitit 

bort resten för att få av den. Låsskylten till det fasta låset (lås nr 4639) ser även den 

väldigt tilltufsad ut, dock vågar jag inte säga om detta är orsakat av att någon har brutit 

upp låset. De två låsen med nr 5390 och lås nr 5782 består i stort sett enbart av ena sidan 

av låset och kan kanske ses som ”lika trasiga” som lås nr 1306. Kanske kan det vara så att 

t.ex. lås nr 5390(2) är en del av låshuset till lås nr 1306. Detta är dock bara en hypotes än 

så länge. I vilket fall som helst är det intressant att det återfinns tre sidor av låshus men 

bara en mekanik utan låshus i hallen. De odekorerade låsen förekommer i grupperna 1, 2, 

8 och 11. I Grupp 1 förekommer det bronskärl, keramik, glas, brynen, knivar, ringväv, 

lameller, mynt, pärlor, smycken och kammar tillsammans med de två låsen av typ 

B1:3.1a (Skjutlås av brons utan dekoration med sluttande sidor) och nyckeln av okänd 

typ. I Grupp 8 ingår det bryne, kniv, spjut, doppsko, ringväv, mynt, pärlor, smycken och 

kammar tillsammans med ett lås av typ B1:3.1a. Grupp 11 har keramik, brynen, kniv, 

spjut, yxa, lameller, pärlor, smycken, kammar vid sig och består av ett lås av typ B1:3.1a 

som är uppklippt. 

 

De dekorerade låsen ligger vid kortsidorna (Grupp 2, 6 och 14) men det förekommer 

även ett vid den norra väggen i öster (Grupp 4). Låsen i Grupp 2, 6 och 14 ingår i mina 

typer B1:3.1b och B1:1.2b och innebär att det är skjutlås av järn med vridna stänger på 

låshuset. Låset i Grupp 4 är snarare av typ B2:2.1b och innebär att det är ett skjutlås av 

brons med dekoration av cirklar med centrerade prickar i på låshuset. Intressant nog är 

det enbart bronslåset av dessa dekorerade lås som ligger vid större fyndgrupper (Figur 

80) och där har man hittat keramik, brynen, knivar, spjut, skölddelar, vapenkniv, ringväv 

och mynt. Grupp 2 innehåller bronskärl, keramik, bryne, kniv, spjut, yxa, ringväv, lamell, 

mynt, pärlor, smycken, kammar tillsammans med två ett hänglås av typ B1:3.1b och en 

låsskylt till ett fast lås och två nycklar av typ III:A2 och III. Vid Grupp 6 i sin tur 

förekommer det glas, kniv, ringväv och pärlor. Slutligen vid grupp 14 förekommer det 

keramik, glas, kniv, lameller och kammar. Låsen i Grupp 6 består som nämnts tidigare av 
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bara fragment där två sidor av låsen och en del av mekaniken är mest utmärkande. Låset i 

Grupp 14 är även det lika fragmentariskt. Bronslåset däremot är fortfarande låst men man 

har knipsat av bygeln. 

 

Det finns bara ett enda lås i denna hall som jag inte har kunnat titta på. Detta är lås 3145 

och ligger i Grupp 3. Denna grupp har följande föremål i sin närhet: keramik, brynen, 

knivar, sköld, ringväv, lameller, mynt, pärlor, kammar och spelpjäs. 

 

Ingela Bengtzon har i sin uppsats om Garnisonshallens funktion med utgångspunkt från 

fosfatanalys, spårämnesanalyser och fyndspridningsmönster i hallen kunnat se spår som 

tyder på rumslig indelning. Hon har delat in hallen i två sfärer som separerar den östliga 

delen från den västliga, varav båda delarna har varsin ingång och härd. De båda sfärerna 

är uppdelade i en nordlig och en sydlig del där den södra är samlingssal och den norra är 

förvaringsdel. Hon talar även om att dessa två sfärer kunde ha haft en skiljevägg mellan 

sig. (Bengtzon 2001: 25) 

 

I den nordöstra delen av hallen förekommer det de högsta fosfatvärdena i hallen (Figur 

81). Bengtzon lägger fram tesen att detta kan bero på att terrassen ovanför hallen har rasat 

ner och att en framtida grävning på denna plats kunde tala om ifall så är fallet (Ibid.: 26). 

Dock är jag tveksam om att det är vad som har hänt. Knivarna som ligger i denna del av 

hallen ligger fint längs väggen och borde då i större antal ligga längre in i byggnaden. 

 

Bengtzon nämner även att den största mängden redskap i byggnaden ligger i denna del av 

hallen; hon går in mer på dessa redskap än vad jag har kunnat göra i denna studie. Hon 

spekulerar även vidare över om det bara rör sig om en lagringsplats för dessa redskap 

eller om det har varit ett verkstadsområde. Med tanke på att det bara har hittats ett lås i 

denna del av byggnaden lägger hon fram teorin att dessa föremål kanske inte var värda att 

låsa in. Detta är något hon skriver inom citattecken och jag förstår hennes osäkerhet. 

(Ibid.: 26) 

 

Jag tror inte alls att det rör sig om att verktygen inte är tillräckligt värdefulla utan snarare 

handlar det om ett kollektivt ägande, eller i alla fall om att alla som har med garnisonen 
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att göra har tillgång till dessa redskap. Kanske ska det ses som ”förmåner” som de får 

genom sin tjänstgöring i garnisonen. I denna del av hallen ligger det två lås (nr 3145 och 

nr 3183); det enda av dessa som jag har fått titta på är lås nr 3183 och det är detenda 

bronslåset i hela hallen. Likt majoriteten av de lås som jag har kunna titta på är detta ett 

uppbrutet lås. Om jag skulle anta att det andra låset också är uppbrutet kan det nog 

mycket möjligt vara så att dessa kistor har tagits med dit från någon annan del av hallen 

för att brytas upp. 

 

Något som kan styrka tesen om att det rör sig om en arbetsyta är just att det förekommer 

tjocka fettlager i den nordöstra delen av hallen. Här förkommer det även kol men det 

finns sig även utanför byggnaden. (Ibid.: 26.) 

 

Med tanke på att det även förekommer vapen som spjut, vapenkniv och sköldar längs 

denna vägg är det troligast att det inte har varit en skiljevägg mot resten av byggnaden 

som Bengtzon förespråkade. Precis där väggen skulle förekomma finns även de enda 

spelpjäserna som har hittats i byggnaden. De ligger på ett sådant sätt att det vore märkligt 

med en vägg som skar in något som såg ut som en fri yta, möjligen med ett bord. 

 

Intressant nog tar Bengtzon upp ett scenario om att man med väggar vid den östra delen 

av hallen skulle blockera insynen till ett högsäte i den västra delen av hallen. Allt 

beskrivs väldigt luddigt och jag kan inte förstå vad som är beviset på ett högsäte. Hon 

talar diffust om att det borde vara i samlingsdelen vid den norra väggen och tar upp 

fyndkategorier som skulle kunna vara bevis på hög social status. (Ibid.: 27.) Jag skulle 

nog säga som så att de fria människorna som bodde här hade alla en hög status 

åtminstone som krigare och det finns statusföremål i många delar av hallen. 

 

I den del av hallen som Bengtzon talar om att ett högsäte skulle finnas i skulle jag snarare 

tala om en plats av boplats- och vardagskaraktär. Det samma gäller den västra kortsidan 

där Bengtzon talar om att möblerna har dragit åt sig allt som kunde ge fosfatvärde som 

annars skulle ha kommit i marken (Ibid.: 27). Dock borde detta område även till viss del 

röra sig in i den nordöstra delen av hallen med tanke på spelpjäserna. 
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Igenom hela texten om rumsindelningar talar Bengtzon om att det är rumsindelningar 

med väggar, men när det kommer till diskussionsdelen nämner hon att det inte behöver 

vara en rumsindelning med väggar. Hon ger då förslag på möbler och kistor som 

indelning av hallen. När detta kommer till det är det svårt att säga något entydigt, men det 

är ändå en tolkning som jag kan närma mig. (Ibid.: 28.) 

Min tolkning är att kistorna har stått längs väggarna i hallen. Längs den norra väggen har 

det stått eller hängt spjutspetsar med sköldar mellan sig och de har synts tydligt mot 

ingångarna. I det nordvästra hörnet har bronskärl, glas och keramik främst varit uppställt. 

Knivar har förekommit i hela hallen men tycks ha förekommit främst i det nordöstra 

Figur 81. Fosfatvärden (högt värde är mörkgrått) främst i förhållande till koncentrationerna av jämförande 
fyndgrupper men även om det syns i förhållande till låsen och nycklarna som har hittats i garnisonshallen. Bearbetat 
efter Bengtzon 2001: fig. 15. Figure 81. This map shows the density of all the comparing objects (red to green) and the 
locks (blue triangle) and keys (purple circle) in the hall together wiht the phosphate values (the grey areas). The 
phosphate values are taken from Bengtzon 2001: fig. 15. 



101 

 

hörnet. Spelpjäser har hittats i den östra delen av hallen norr om eldstaden och ger en 

känsla av att det har spelats en del i detta hörn. Kammar har hittats runt om i hela hallen 

där de har tappats då man har gått och stått. Detsamma gäller pärlor och andra smycken, 

men även en del av brynena och mynten. Man ska komma ihåg att detta handlar om en 

hall där många kan ha rört sig och folk har kommit och gått i tid och otid och det kan i sig 

ha bidragit till den märkliga bilden av knivar som vi ser och andra föremål som tycks 

ligga överallt i hallen. Den södra pelaren i hallens mittersta pelarpar tycks ha haft en 

funktion för husoffer eller liknande då det förekommer en rad föremål deponerade på så 

liten plats som cirka 1x1 meter. Nycklarna förekommer lite varstans i hallen, dock främst 

längs väggarna. Nycklarna vid stolphål och härdar indikerar att man har tappat dem vid 

användning. Men med tanke på att en hel del av nycklarna är trasiga och saknar ax kan 

det vara så att de är slängda på platsen för de inte fungerar. Detta blir då mer intressant i 

relation till låsen som alla utom ett är uppklippta. Kan det då ha varit så att man har med 

våld tittat igenom alla kistorna men bara funnit nyckel till ett enda lås, eller orkade ingen 

leta reda på rätt nyckel utan hämta en avbitartång och klippa upp låsen i stället? Högen 

med knivar kan då ursprungligen ha legat i någon typ av förvaring som har gått sönder 

med tiden av någon anledning. Detta är mer en spekulation och jag kan inte styrka detta 

på något sätt. Däremot kan man nog tänka sig att det har varit en arbetsyta då det finns 

höga fosfathalter och mycket redskap i denna del av hallen. 

 

Slutsats 

Det har hittats en stor mängd lås och nycklar i denna hall. Alla lås utom ett är hänglås och 

det andra är ett fast kistlås. Låsen ligger främst längs väggarna och i stort representerar de 

kistornas placeringar i rummet. Bland nycklarna är alla skjutnycklar och består främst av 

typerna III:A2 och III:A3. De kunde också ligga längs väggarna men även ligga mitt i 

hallen i härdarna eller i stolphål. 

 

Övriga fynds spridning stämmer inte helt med låsen och detta kan tyda på att vissa saker 

inte har varit i behov att låsas in, eller att de har slängts ut vid plundring av kistorna då 

alla lås utom ett är uppbrutna och sönderslitna; det enda som inte är det tycks vara upplåst 
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då mekaniken inte finns kvar i låset. Nycklarna i sin tur verkar de flesta vara trasiga på ett 

eller annat sätt. 

 

Garnisonen var en plats där det var mycket rörelse, en hel del ruljangs av folk som kom, 

bodde, åkte i väg, kom tillbaka, eller för den delen, dog eller av någon annan anledning 

inte kom tillbaka. En krigare som tappade en nyckel precis innan han skulle i väg och inte 

hann hitta den innan båten gick kunde lätt glömma bort sin nyckel när han kom tillbaka. 

Av nödtvång kunde han i de flesta fall varit tvungen att bryta upp låset och sedan inte 

behövt nyckeln mer. Eller att personen i fråga inte kunde komma tillbaka till garnisonen 

av någon anledning. Detta kunde bidra till den mängd nycklar som man har funnit lite 

varstans i garnisonen. Folk kan även ha bara sovit där en väldigt kort tid. 

 

Låsen i sin tur ägdes av dem som sist var i hallen. Deras placering ligger på sådant sätt att 

där man finner dem fanns även krigarens kistor och deras egendom, dock med undantag 

för dem i nordöstra hörnet som kunde ha blivit burna till verktygen för att öppnas. 
 

En del talar om att hallen har haft ett högsäte (Holmquist Olausson 2002: Bengtzon 

2001:27). Jag anser mig inte finna ett sådant. Snarare handlar det om att alla som har bott 

här har haft hög rang och därmed inte behövt ha ett högsäte. Det krävs att man är rätt 

välbärgad för att ha råd med vapen och dess utrustning. Att hävda att alla hallar ska ha ett 

högsäte tycker jag inte säger sig självt. Man måste titta på materialet och försöka förstå 

innebörden för varje hall separat. Hallen kan nog mycket väl stå som en maktsymbol, 

dock inte enbart tillhörande en högburen hövding utan för att det bor en eller fler viktiga 

personer i hallen. För jag tror just att i detta fall bor Birkas krigare i hallen. 

 

De saker som har en speciell placering i rummet tyder nog mer på en gemensam ordning. 

Vissa saker har man i sin kista, medan sköld och spjut är lite svåra att lägga ner i en kista 

och därmed har man tillsammans bestämt att de ska sitta på väggen, omväxlande sköld 

och spjut. Redskap tycks ha förvarats på en gemensam plats som alla har haft tillgång till. 

 

Att de bodde i denna byggnad har nog både på praktiska och symboliska orsaker. Alla 

stridande bodde tillsammans och det gav dem en bättre gemenskap, underlättade 
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bevakning av vapenförråd och annat värdefullt. Att just bo i hallen och bära en nyckel 

som enbart hade med garnisonsbyggnaden att göra kunde säkert innebära vissa fördelar 

och även sätta ens status på ett annat plan än tidigare. Dessa var trots allt de som 

försvarade Birka och gick i viking långt bort i österled. 

 

Bronsnycklarna med fågelornamentik styrker min tes då dessa enbart har hittats i 

samband med vapen och rustningsdelar, här i garnisonen och i krigargravar på Gotland 

och i sydvästra Finland (Westerholm 2001: 10ff). 

 

Det jag anser märkligast i denna hall är alla dessa knivar. Över 64 stycken har hittats i 

byggnaden och de ligger som en klump i nordöst med en svans som går västerut och 

böjer av mot söder. Att förklara deras placering och funktion får andra göra då det inte 

ingår i denna undersökning. Dock tycker jag det verkar handla om någon typ av förvaring 

av dem i nordöst. 

 

De unika lås och nycklar som har hittats här anser jag vara en symbolisk markering för 

den som låg vid garnisonen. Jag anser också att folk i omgivningen visste mycket väl 

vilka som ägde dem och vad deras syfte i samhället var, något som var av betydelse för 

att visa deras sociala status och betydelse. 
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Jämförelse mellan hallarna och dess lås och nycklar 

Hallarnas konstruktion 

Hallen på Helgö och hallen i Garnisonen på Björkö är två goda exempel på att en 

hallbyggnad kan användas till olika saker och att konstruktionen har använts under längre 

tid. Det hallarna har gemensamt är att båda är treskeppiga hallbyggnader med tre glest 

ställda pelarpar och det är en konstruktion som har används i många hundra år. Storleken 

på hallarna är ett annat, Helgöhallen är cirka 20x8 meter och Garnisonshallen är 19x10 

meter. Det hela handlar bara om någon meters skillnad. Skillnader mellan hallarna är 

bland annat ingångarna där hallen i Garnisonen har två ingångar i söder medan hallen på 

Helgö bara har en i norr mitt på huset. En viktig skillnad dessutom är att hallen på Helgö 

är en privat bostad, något som skiljer sig från Garnisonens hall där det snarare handlade 

om folk som gjorde en tjänstgöring i Garnisonen och då bodde i hallen. 

 

Låsen och nycklarna som har hittats i de två hallarna 

Bland låsen är det övervägande hänglås i båda hallarna. I Garnisonshallen förekommer 

det enda fasta låset; detta är även det enda lås i garnisonshallen som har vridmekanik till 

skillnad mot de övriga låsens skjutmekanik. Garnisonshallens hänglås kunde delas in i 

fyra olika typer (B1:1.2b; 1 lås, B1:3,1a; 4 lås, B1:3.1b; 3 lås, B2:2.1b; 1 lås). Helgös 

hänglås var det snarare det motsatta då det kommer till mekaniken; här var det bara ett 

enda lås som inte var ett vridlås. Även antalet typer av lås var större i Helgö-fallet då det 

röde sig om 6 olika typer (A1:1.1b; 4 lås, A1:2.1a; 1 lås, A2:1.1a; 1 lås, A2:2.1b; 1 lås, 

A1:2.1b; 1 lås, B1:1.3a; 1 lås). 

 

När det kommer till nycklar så förekommer nycklar enbart i garnisonshallen och inte i 

hallen på Helgö. Alla nycklarna hamnar i undergrupper i Ulfhielms typ III där det är två 

stycken som jag inte kan dela in i någon specifik undergrupp (IIIA:2= 5 nycklar, IIIA:3= 

2 nycklar). 
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I Garnisonshallen kan man finna liknande lås och nycklar som man har hittat i gravar på 

Birka, Gotland, Valsgärde och, när det gäller nycklar, även i Finland (Westerholm 2001; 

Appendix 3). Det rör sig då främst om nycklar av typ III:A:2 och lås av typ B1:3.1b. 

Detta är något som totalt saknas i Helgö-fallet som jag kan se. Där kan jag inte hitta några 

direkta paralleller någonstans. 

 

Lås och nycklars fyndspridning i de två hallarna 

Birka-garnisonens lås ligger främst längs väggarna med en koncentration mot den norra 

väggen medan det i hallen på Helgö snarare handlar om två grupper av lås där Grupp 1 är 

betydligt större med sina åtta lås än Grupp 2 med sina två lås. När det kommer till 

nycklar däremot så går det inte att göra någon jämförelse då det totalt saknas nycklar i 

hallen på Helgö. Nycklarna i Garnisonshallen är däremot så pass många som 15 stycken 

och är betydligt fler än låsen i samma byggnad. Spridningen i garnisonshallen tyder på en 

personlig placering av krigarens privata kista och nycklar som har tappats lite här och 

var; en del kan rent av vara kastade då det är en del som är trasiga. I Helgö-hallen 

förekommer det snarare en uppdelning mellan det kollektiva (Grupp 1) och det privata 

(Grupp 2); båda grupperna förekommer i den östra delen av hallen. Intressant i det hela är 

just att det inte förekommer någon nyckel och det kan i sig tyda på att det har varit en 

plats där man har tagit upp de föremål som ligger tappade eller slängda på golvet. En av 

orsakerna kan vara den att de just är få som bor i huset och det permanent. 

 

Övrig fyndspridning och dess förhållande till låsen i hallarna 

I båda hallarna förekommer det föremålsfynd som indikerar långväga handel och hög 

status. Det är ungefär där likheterna slutar. För i Garnisonshallen förekommer de övriga 

fynden, som har en överrepresentation av knivar, längs väggarna och kommer ner mot 

mittenpelarna från den norra långväggen och om man tittar på kistornas placering i 

rummet i förhållande till andra föremålsspridningar indikeras det personligt ägande,. som 

jag även nämner lite av i texten ovan. Detta är som en motsats till hallen på Helgö där 

låsen ligger i två grupper i öster; Grupp 1 vid norra väggens mitt och Grupp 2 vid den 

östra kortsidan. Fyndspridningen av de jämförande föremålen stämmer dock inte helt 
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med låsen. Den har visserligen också två stora koncentrationer, men det är enbart en av 

dessa grupper som ligger bland låsen och det är Grupp 1 som har en stor koncentration 

föremål runt sig. Den andra ligger snarare i den sydöstra delen av hallen och om man 

tittar noga på denna koncentration indikerar den en typ av lagerförvaring längs det östra 

inre pelarparet och sträcker sig norrut för att fortsätta vid den östra kortsidan. Här tycker 

jag mig se en rumslig indelning som visar prov på kollektivt ägande med kistorna i Grupp 

1 och lagerlokalen, men även ett privat ägande vid den lilla gruppen av lås i den västra 

delen av hallen (Grupp 2). Det enda som tenderar att visa på gemensamt ägande i 

Garnisonen är verktygen som ligger på ett sådant sätt och med väldigt höga fosfatvärden 

att det inte kan vara något annat än arbetsyta. 
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Slutreflektion om hallarna 

Hallarna från Helgö och Birkagarnisonen har bara några få likheter och dessa är: 1) de är 

båda drygt 20 meter långa hallar med tre set pelare. 2) De innehåller stora mängder lås 

varav nästan alla är hänglås. 3) Det är inte vem som helst som bor i dessa hus, utan det är 

folk med hög status och rikedom. (Figur 82 och 

83) 

 

Olikheterna är däremot betydligt fler. I Garnisonshallen finns det nycklar till skillnad från 

Helgöhallen. Nycklarna är så pass många att de överskrider antalet lås på samma plats. 

Låsen i Garnisonen är främst skjutlås och ligger längs väggarna (Figur 83). I hallen på 

Helgö ligger de snarare i två grupperingar i den östra delen av hallen (Figur 82). 

Föremålen i hallen skiljer sig också åt en hel del. I Garnisonen är det övervägande knivar 

och vapenrelaterade föremål medan det i Helgö-hallen förekommer extremt mycket glas 

av olika slag och sedan keramik. Föremålen som förekommer i Garnisonshallen ligger 

mer i linje med låsens placering, med undantag främst för rustningsdetaljerna (Figur 83). 

Figur 82. Spridningskarta som visar de jämförande föremålens 
spridning i hallen på Helgö i förhållande till låsen. Figure 82. 
Density map over the comparing objects together whit the locks in 
the hall on Helgö. 

Figur 83. Spridningskarta som visar de jämförande 
föremålens spridning i Garnisonshallen i förhållande 
till låsen och nycklarna. Figure 83. Density map over 
the comparing objects together whit the locks and 
keys in the garrison hall on Birka. 
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Däremot är det enbart en av två stora koncentrationer av föremål som ligger vid en av 

låsgrupperna i Helgöhallen och det är vid Grupp 1 som består av åtta lås (Figur 82). 

 

Dessa två hallar visar prov på hur olika äganden och personers tillgång till olika områden 

kan vara. Helgöfallet tyder på en familj där det finns en gemensam förvaring med t.ex. 

fyra lås som kan låsas upp med en och samma nyckel, men även privat ägande då det 

förekommer två lås som ligger separat från de andra och mycket väl skulle kunna vara 

ägda av familjens överhuvud och att det är bara den personen som har tillgång dit in 

(Figur 82). 

 

I Garnisonen finns det inget som tyder på gemensamt ägande, utöver möjligen knivarna 

och redskapen i den nordöstra delen av hallen. Här ligger saker så fint utspridda längs 

kanterna först och främst och förekommer sällan i större koncentrationer. Utöver 

knivarna är det rustningsdetaljerna som ligger som en klunga i mitten av hallen (Figur 

83). 

 

Vem som äger vad kan skilja sig betydligt; även om normen och lagen säger en sak kan 

det finnas saker som går stick i stäv med det. Detsamma gäller familjebilden, dagens 

familjebild färgar vårt sätt att se på hur familjer såg ut förr. Även i dag går det att se att 

alla familjer inte följer normen med en mamma, en pappa och ett eller två barn, men 

kärnfamiljen är inrotad i vårt synsätt. Det kan vara så att det kan vara en ensamstående 

far med en dotter, eller en son som bor själv med sin mormor. Eller en familj med bara 

männen kvar i livet och att både farfar och pappan har överlevt två fruar var. Eller en 

ensamstående kvinna som har överlevt två eller tre makar med fem barn eller inga barn 

alls (ett bra bevis på hur ett livsöde kunde vara är runinskriften på Hilleshög 41). Att 

tänka på familjens uppbyggnad är en viktig ledtråd för att förstå hur det kan ha varit 

under vår forntid. Kvinnor dog betydligt oftare i barnsäng än de gör i dag, skador och 

sjukdomar som i dag inte existerar, eller lätt kan läkas med renhållning, kan ha dödat folk 

under denna tid på mer eller mindre kort tid. Detta gör det svårt att veta vem som äger 

vad, vem som har nyckeln till vilken kista och vem är det som har huvudansvaret för den 

gård de lever i. På runstenar visas hur man befäster sin makt efter makar eller syskon som 

har gått bort. Detsamma kan ha gällt för lås och nycklar, eller främst de skrin som de 
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tillhör. Men även om det är på det sättet att man lätt vet vem som äger vad, så är det inte 

lätt för oss nuförtiden att veta det. Man kan bara vara någorlunda säker på vem som äger 

vad för det som står på runstenar och det som ligger i den avlidnes grav. Men båda dessa 

delar kan ändå spegla en bild man vill ge snarare än verklighet som råder, detta gäller 

främst gravgåvorna. 

 

När jag gör min jämförande studie mellan de tre byggnaderna, deras funktion, tidsperiod, 

samt låsens och nycklarnas funktion och betydelse går det inte att säga något generellt om 

artefakternas betydelse och användning, från den tiden var och en av byggnaderna 

representerar, på ett mer övergripande plan. Det skulle krävas en mer omfattande studie 

av lås och nycklar i andra boplatser från samma tid för att kunna ge en mer generell 

hypotes om låsens och nycklarnas betydelse och funktion. Dock är jag osäker på att detta 

skulle ge en rättvis bild av den aktuella tidsperioden då alla platser är unika. Däremot 

skulle detta kunna ge oss en uppfattning i grova drag av den betydelse de aktuella 

artefakterna hade i sin samtid. Denna studie är som nämnt ovan inte inriktad på den 

generella bilden då den är som sagt svår, om inte omöjlig i denna knappa jämförelse, utan 

en mer lokal syn på användning av lås och nycklar. Detta kan i sin tur jämföras med 

material från andra platser från samma tidsperioder och då kan man se om mina teorier 

om den lokala synen kan appliceras i ett större perspektiv, då visserligen ändå i grova 

drag. En mer omfattande studie av lås och nycklar anser jag skulle krävas rörande både 

äldre och yngre järnåldern, främst i boplatser. Av de boplatser som man har gjort någon 

undersökning från är just dessa jag nu tar upp och jag anser att det är alldeles för lite. 

 

Jag anser att lås och nycklar är en viktig del i hur man uppfattade världen och synen på 

det samhälle man levde i. Låsen är i mångt och mycket något privat och visar oss privat 

ägande med en, eller några få, som har tillgång till en viss kista eller dörr. Jag vill visa att 

dessa föremål är så mycket mer än bara medel för en kvinna att visa sin status och skydda 

sina smycken med, som andra har velat anföra om den äldre järnåldern (Tomtlund 1972: 

11; Ulfhielm 1986: 38). Mångfacetteringen som man sedan kan se med Mästermyrkistan 

(Arwidsson & Berg 1983) och Birka där låsen har använts i alla möjliga yrken och av 

olika kön har sin början, anser jag, tidigare än så. Detta vill jag bevisa med min forskning 

av hallen på Helgö. Dock är även Helgö-hallen från yngre järnåldern och kan tyvärr inte 
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helt klargöra den tes jag har. Det skulle behövas en mer djupgående studie av äldre 

boplatslämningar för att kunna gå vidare med detta. 

 

Jag vill dock inte helt säga att nycklar saknar symbolik, den är dock mer mångfacetterad 

än man tidigare har talat om. Den talar inte om ens genus, snarare vilken social position 

man har eller har haft. Låset i sig kan också vara en symbol för vilken social position man 

ha, som jag anser mig kunna se i Garnisonshallen. Nyckeln och låset hör ihop från början 

av dess användning och gör det även genom historien. Det är bara en del nycklar som i 

sig kan lyftas upp till en fristående symbol, dock är den grundad av dess relation med 

låset. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna masteruppsats är att undersöka användningen av lås och nycklar från 

sen järnålder i det som i dag är Sverige. Två byggnader har blivit jämförda sinsemellan, 

den ena är från Helgö i Mälaren, den andra på Björkö vid Birka. Byggnaden på Helgö 

(Husgrupp 2) var hem åt en förmögen familj medan byggnaden i Birka tillhörde 

garnisonsområdet och var bostadshus för krigarna. Valet av dessa byggnader gjordes för 

att de visar på den variation i användningen av låsen som förekom under denna period. 

Studien visar att Helgö-låsen användes både kollektivt och privat. I Birka-fallet rörde det 

sig enbart om privat ägande. Situationen med nycklarna i garnisonen visar även att en 

nyckel inte enbart var en kvinnosymbol, något som är en vanlig föreställning. Snarare var 

den symbol för den enskildes sociala status, något som bekräftar tidigare 

forskningsresultat. Genom en typologisk analys baserad på hänglåsens mekanik och 

design m.m. kan stora skillnader mellan de två platserna påvisas. Detta bekräftar samt 

betonar tidigare forskningsresultat. Sammanfattningsvis kan sägas att nycklarna och låsen 

från sen järnålder har haft mer komplex användning och syfte än man tidigare har trott.
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Summary 
The purpose of this study is to investigate the use of locks and keys in the Late Iron Age 

in what now is Sweden. Two buildings have been compared; one is located on Helgö, 

from 8th century, and the other on Björkö in Birka from late 10th century. The building 

on Helgö (Building group 2) was the home of a wealthy family, while that on Birka was 

the living quarters in a garrison. The choice of these two sites is based on their 

dissimilarity, in order to show the different uses of locks and keys during this period. The 

result of this study shows that on Helgö locks had many uses and could be used both 

individually and collectively, while in the garrison on Birka they were individually 

owned. Also, the prevalence of keys in the garrison shows that keys were not solely a 

female symbol, as has been commonly believed, but rather, that they were symbols 

reflecting the status of the individual. This confirms the results of earlier research. Using 

a typological analysis, it is shown that the design and mechanism of the locks change 

considerably between the two sites, which confirms and strengthens the results of 

previous studies. In conclusion, in the Late Iron Age locks and keys had a greater 

significance than research commonly gives them credit for. 
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Appendix 1 

Lås från Foundation 1 i Husgrupp 2 på Helgö 

 
  Nr Typ Mått I hallen Koordinater Z 

1 7 A1:2.1a  L3.6 D2.5 Nej I 19 77 

2 87 Fast  L5.2 W1.4 T0.3 Nej N 16 45 

3 430 C2  - Ja J 10 98 

4 569 A2:2.1b  1.5x1.7 Ja I 10 101 

5 571 A1:1.1b  H6.9 L3.9 W2.1 Ja I 10 104 

6 572 A1:1.1b  H6.3 W2 Ja I 9 104 

7 573 A1:1.1b  H6.6 L3.8 W2.2 Ja I 9, -J 9 101 

8 574 A1:1.1b  H6.6 L3.8 W2.1 Ja J 10 99 

9 691 B1:1.3a  H3.1 L2.3 W1.5 T1.5 Ja M 4 98 

10 692 A1:2.1b  H5.8 L3.9 W3.1 Ja L 4 105 

11 570 A2:1.1b  1.1x2x2.3 Ja I 10 102 

12 802 B1:1.3a  L3.1 W2.1 T1.8 Nej G 21 84 

13 810 A2:2.1b  1.2x1.9x2.4 Nej H 23 66 

14 830 B2:2.1a  1.4x1.4x1.6 Nej I 23 41 

15 830 B1:3.1a  H2.5x L2 W1.5 Nej I 23 41 

16 997 B1  L2.8 W0.8 Nej L 23 35 

17 1347 B1  H5.5 L2.6 W2.3 Nej P 15 5 

18 1419 A1:2.1a  H4.1 D2.9 Ja J 10 - 

 

Måtten på dessa föremål har tagits från grävrapporten Exc I. Detsamma gäller 

koordinater samt föremålets nivå (Z). Den typologiska indelningen är min egen som jag 

presenterar i första delen av uppsatsen. 
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Appendix 2 

Lås från Garnisonen på Birka 

 
  Fynd nr Typ Mått I hallen X Y 

1 532 C1  H2,5 B2,3 D0,4 Nej     

2 534 C1  H1,6 B1,4 D0,4 Nej     

3 1306 B1:3.1a  H2,6 B1,4 D2,3 Ja 6580471 1598923

4 3036 B1:3.1b  H3,1 B3,3 D0,4 Nej     

5 3145 - -  Ja 6580478 1598924

6 3183 B2:2.1b  H2,2 B1,8 D2,6 Ja 6580479 1598925

7 3516 C1  - Nej     

8 4306 B1:3.1a  H2,6 B1,4 D2,3 Ja 6580471 1598916

9 5063 B1:3.1b  H3,6 B2,6 D3,4 Ja 6580473 1598919

10 5151 B1:3.2a  H1,7 H1,8 B2,1 Ja 6580470 1598916

11 5220 C1  - Nej     

12 5390 (1) B1:1.2b  H2,9 B4,2 D0,6 Ja 6580476 1598931

13 5390 (2) B1:3.1b  H3 B3,1 D1,7 Ja 6580476 1598931

14 5782 B1:3.1b  H3,6 B2,5 D3,1 Ja 6580466 1598915

15 6629 B1:3.1a  - Ja 6580467 1598923

16 6792 C1  - Nej     

17 6839 B1:3.1b  H2,9 B3 D1,3 Nej     

18 13758 B1:3.2a  H4,5 B2,5 D3,7 Nej     

19 SHM21064:178:1 B1:3.1b  H2,5 B3,1 D2,2 Nej   

20 SHM21064:221 B1    Nej     

21 SHM21064:24 B1:3.1a  H4,3 B1,7 Du2,5 Nej     

22 SHM21064:25 B1:3.1a  H2,4 B1,3 D2,7 Nej     

23 SHM21064:6 C1  H5,6 B2,6 D1,9 Nej     

 

Jag har enbart tagit med de koordinater som gäller för själva byggnaden och jag har tagit 

dem från Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt, 2002. För den typologiska indelningen 

har jag använt mig av min egen typologi som jag presenterar i början av denna uppsats. 
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Nycklar från Garnisonsbyggnaden 

 
  Fynd nr Typ Mått X Y 

1 1232  -  - 6580469 1598925 

2 3236  III:A2  H7,9 B1,7 D0,8 6580479 1598926 

3 3238  -  - 6580479 1598926 

4 3297  III:A3 H5,7 Bh1,4 Ba1,7 D0.5 6580476 1598924 

5 3351  - H7.3 B2,7 D1  6580480 1598928 

6 3362  III:A3 H8  6580477 1598923 

7 4056  III:A2 H6 B1 D0,7  6580475 1598929 

8 4602  III H6,4 Bh1,4 Ba1,6 D0,5 6580472 1598926 

9 4630  III H4,6 Bh0,9 Ba1,3 D0,5 6580473 1598918 

10 4757  - -  6580470 1598916 

11 4786  III:A2 H5,4 B0,9 D0,6  6580473 1598917 

12 4817  - -  6580465 1598918 

13 4969  III:A2 H5 B1 D0,7  6580467 1598918 

14 5184 III:A2  H5,2 B1 D0,7 6580470 1598920 

15 5220  - -  6580469 1598914 

 

Koordinaterna har jag hämtat från Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002. Den 

typologiska indelningen är en kombination mellan Westerholms tolkning och min egen 

där jag följer Ulfhielms typologi (1989) (Appendix 4) precis som Westerholm har gjort, 

men på de övriga nycklarna som inte ingår i Westerholms uppsats (2001). 
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Appendix 3 

Lås och nyckel från Valsgärde 12 

Föremålens placering: 

Magasin: Husbyborg 

Rum: Cb 

Hylla: 10:49 

UMF5912:792     Föremål: Lås, typ B1:3.1b; skjutlås, järn, sluttande sidor, trapetsform och 

med järnstänger; tre på långsidorna, utanpå sittande bygelhölje. 

Mått: H 31.89, D (uppe) 26.12, D (nere) 34.19, B (uppe) 22.69, B (nere) 

26.39. Måtten är enbart tagen på låshuset, bygelns mått har ej tagits. 

Kondition: korroderad, bygeln avklippt halvvägs ner, ena långsidan är trasig 

nere i västra hörnet, den högra delen av framstycket är borta, rester av 

järnstängerna på sidorna finns kvar, främst de som sitter i mitten på låset, 

bygelhöljet är nästan helt bortkorroderad.  

Övrigt: På lappen i lådan som låset ligger i står det enbart: 2. Vet dock inte 

vad det står för. Låset bör konserveras snart då det håller på och rostar. Har 

hittats i båtgraven nära en spann och speljäser. 

 

UMF5912:1043    Föremål: Nyckel, typ: skjutnyckel, järn med bronserat handtag med troligen 

falkmotiv. 

Mått: Hel; H 80.21, T 7.60, Handtag; H 51.29, B 8.54, Ax; B 21. 71, T 6.66 

Kondition: Axet är väldigt korroderat, nyckeln tycks ha blivit böjd vid något 

tillfälle så att bronset har spruckit upp vid halsen av nyckeln och axet är lite böjt. 

Nyckeln har troligen haft falkmotiv tidigare på handtaget med tanke på nyckelns 

material och form, dock är handtaget för korroderat för att man ska se det 

tydligt. Möjliga små gropar på den främre delen kan tyda på det gjutna mönstret. 

Övrigt: Har hittats i mitten av båtgraven vid sidan om Skramasaxens skida nära 

munblecket och jaltet på svärdet som ligger bredvid Skramasaxens skida. 

 

Figur 1. UMF5912:792. 
Figure 1. UMF5912:792. 

Figur 2. 
UMF5912:1043. 
Figure 2. 
UMF5912:1043 
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Övriga lås i Valsgärde: 
Förutom lås UMF5912:792 har det även hittats lås i följande Valsgärde-gravar: 2 

(UMF5902:615a), 13 (UMF5913:576) och 14 (UMF5914:601). Alla dessa lås tycks ligga 

vid fotdelen av den avlidne i närheten av spelbrädet och den övriga packningen. Alla 

låsen visar prov på brutal hantering och tyder på att kistorna är uppbrutna. Med tanke på 

att båtarna inte i sig är plundrade indikerar detta att det snarare handlar om att kistorna 

har blivit uppbrutna innan eller vid jordläggningen. I bara en del av dessa fall finns det 

saker kvar i kistan och detta i sig kan tyda på att man har tagit ut saker ur kistan för olika 

ändamål. 

 

 

 

Figur 3. UMF5902:615a

Figure 3. UMF5902:615a 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. UMF5913:576 

Figure 4. UMF5913:576 

 

 

 

 

 

Figur 5. UMF5914:601 

Figure 5. UMF5914:601 
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Appendix 4 

Nyckeltypologi 

Med hjälp av Marita Westerholms svenska översättning av Ulfhielms nyckeltypologi 
(Ulfhielm 1989:122ff; Westerholm 2001:7) har jag kommit fram till denna tolkning av 
typologin: 
 

Nycklar med rektangulärt ax och stiftformat nyckelskaft 
Typ I A:1 Nycklar med ett jämnt skuret platt ax och genombrutet platt nyckelskaft. 
Typ I A:2 Nycklar med ett jämnt skuret platt ax och ett spetsigt ögleformat nyckelskaft. 
Typ I A:3 Nycklar med ett jämnt skuret platt ax och platt nyckelskaft. 
 
Typ I B:1 Nycklar med ett avsmalnat platt ax och genombrutet nyckelskaft. 
Typ I B:2 Nycklar med ett avrundat platt ax och ett spetsigt ögleformat nyckelskaft. 
 
Typ I C:1 Nycklar med ett jämnt skuret ax med ett runt hål i mitten samt två tappar i ena 

änden och ett spetsigt ovalt genombrutet nyckelskaft. 
Typ I C:2 Nycklar med ett avrundat ax med ett ovalt hål i mitten samt tre tappar i ena 

ändan och spetsigt ovalt genombrutet nyckelskaft. 
 

Nycklar med rektangulärt ax och rörformat nyckelskaft 
Typ II A:1 Nycklar har ett jämnt skuret platt ax och ett nyckelskaft med ögla. 
 
Typ II B:1 Nycklar med jämnt skuret ax med två tappar i ena ändan och nyckelskaft med 

ögla. 
 

Nycklar med rektangulärt ax med hål – nycklar till hänglås. 
Typ III A:1 Nycklar med platt ax med ett bandformat bronsband ovanför axet och med 

ovalt handtag med genomborrat hål. 
Typ III A:2 Nycklar med platt ax och spolformat bronserat nyckelskaft med ornamentik 

i form av tre stiliserade fåglar ovanför varandra. (Störtande falkmotiv enligt 
Westerholm.) 

Typ III A:3 Nycklar med platt ax och platt svagt ovalt nyckelskaft som avsmalnar mot 
axet. 

Typ III A:4 Nycklar med platt ax och ”korgflätat” nyckelskaft tillverkad av fyra smala 
vertikalt sammansatta järnband sammanbundna med ett bredare järnband 
såväl invid axet som vid toppen av nyckelskaftet. Toppen av nyckelskaftet är 
försedd med en ögla. 

 
Ax med två eller tre tänder 

Typ IV A:1 Nycklar med rätvinkligt nyckelskaft utan vridning med spetsigt ögeleformat 
grepp. 

Typ IV B:1 Nycklar med nyckelskaft vinklat två gånger. Nyckelskaftet är platt och finns 
i olika former såsom elipsformat, rektangulärt eller kvadratiskt. 

 
Nycklar med speciella ax (Typ V). 


