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Bronze and iron keys in female graves have long been regarded as symbols of 
the social positions of the upper class Iron Age women. In the main it is lhe 
wife's responsibility to her husband for the household which is said to be 
indicated. It is argued here that it is more a marking of the personal integrity 
which is behind lhe custom of placing keys in graves, rather than a symbol of the 
domain of the housewife. 

Elisabeth Arwill-Nordbladh, Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet. Box 
2133, S-403 13 Göteborg, Sweden. 

Vid studiet av kvinnans och kvinnors sociala 
liv i förhistorien har forskningen hittills kon
centrerats lill gravar och gravinnebåll, där 
iakttagelser av både individuell/personlig och 
kollektiv art ansetts vara möjliga. En artefakt-
typ som ibland diskuterats i sådana samman
hang är nyckeln. 

Nyckeln bar en primär, rent praktisk upp
gift, att låsa eller låsa upp någonting, t. ex. en 
dörr, en kista, ett skrin. Själva innehavet av en 
nyckel har också en social dimension, där in
nehavaren kan ges en position av makt och 
kontroll, men också ansvar och skydd. Denna 
position kan öppet demonstreras av själva 
nyckeln, som då får en symbolfunktion tillagd. 
Den symboliska innebörden kan vidgas till att 
omfatta olika mänskliga situationer, där ett 
öppnande och tillträde respektive utestängan
de, kan ses som metaforer för ett skeende som 
till exempel födelse och död. 

Som symbol kan då nyckeln bli en mycket 
konkret materiell yttring av ett abstrakt för
hållande, t. ex. en relation, en övergång från 
ett stadium till ett annat eller liknande. Likaså 
blir nyckelinnehavet i högsta grad publikt, det 
vill säga nyckeln eller nycklarna visas upp i de 
sociala kontakterna. I denna skiss skall jag 
kort diskutera nycklar och nyckelinnehav ur 
kvinnoperspektiv. 

Forskningen har länge förknippat nycklar 

med kvinnor. Ofta citerad är passagen i Odys-
séens tjugoförsta sång, där Pendope öppnar 
en dörr med "den krokiga nyckeln, bamrad av 
koppar med konst, men av elfenben var dess 
handtag". Det är också i den förklassiska tiden 
i Medelhavsområdet som nycklar börjar upp
träda. Dessa nycklar var avsedda för träreglar 
med tappkonstruktioner som spärr. 

Från århundradena kring Kristi födelse 
hade låstekniken med tillhörande nycklar 
uppnått den huvudsakliga grundkonstruk
tion, som i olika varianter skulle fortleva un
der resten av förhistorien. Med hjälp av en 
järnfjäder kunde regeln spärras så att den 
bibehölls i ett visst, låst läge. Fjädern kunde 
pressas eller skjutas bakåt eller uppåt med en 
lör den specifika konstruktionen avpassad 
nyckel. Fjäderns tryck mot regeln frigjordes 
och regeln kunde flyttas till fritt läge. Sådana 
lås kunde vara fästa i föremål men också fin
nas i en skyddad, inkapslad särform, som lösa 
hänglås. 

Parallellt med lås med järndelar har det 
förekommit lås helt i trä. Sådana har fortlevt i 
Skandinavien in i våra dagar (Pitt-Rivcrs 1883, 
pl. II, fig. 23A-25A; Erixon 1946, s. 59 ff). 
Dessa olika tillverkningsmateria] medför käll
kritiska preiblem vad gäller bland annat fynd-
materialets representativitet. 

Många fynd av lås och nycklar är gjorda på 
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boplatser. Ett tidigt sådant exempel är Man
ching, ett keltiskt oppidum i Tyskland, med 
närmare 70 lås och nycklar av minst två typer 
(Jacobi 1974, s. 153-174). En yngre och oss 
mer närliggande fyndplats är H d g ö i Mäla
ren, där ett 90-tal lås och ca 30 nycklar blivit 
funna (Tomtlund 1970, s. 238). Nyckelfynd 
från boplatser tycks vara allt fler j u yngre 
boplatserna är. Från medeltida stadslager är 
det en inte ovanlig fyndkategori. 

Också i gravar förekommer nycklar. Ofta 
finns de i kombination med skrin, där låsde
taljer och skrinbeslag kan finnas kvar (se t. ex. 
Lund Hansen 1987, s. 402 ff; Muller-Wille 
1987; Steuer 1982). Nycklar har lagts i gravar 
i så gott som bela Europa under nära tusen år. 
I ett så vidsträckt tids- och rumsmässigt sam
manhang har inte ett ständigt nedläggande 
förekommit. Kronologiska, korologiska och 
stilistiska grupperingar har varit möjliga att 
iaktta (t.ex. Almgren 1942, s. 15, 1955; 
Steuer 1982; Arnold 1988, s. 116f) . Då kan 
man också tänka sig att innebörden i nedläg
gandet bar varierat. 

Många forskare anser att nycklar framför 
allt hör hemma i kvinnogravar. Denna upp
fattning är så stark, att nyckeln kan bli en 
artefakt som får vara med att indikera kvinno
kön (svårigheten med detta har bl. a. diskute
rats av Furingsten 1984, s. 126). Så länge inte 
en mer systematisk diskussion bar förts kring 
specifika artefaktkategoriers relation till oste
ologiskt material, får man kanske nöja sig med 
den traditionella uppfattningen kring vissa 
smycken, vapen och redskap som specifikt 
kvinnliga respektive manliga. I det nordiska 
materialet uppträder då nycklar oftast tillsam
mans med presumtivt kvinnliga material. Det 
finns dock en b d del undantag. Välkända ex
empel är Valsgärdegravarna 7 och 12 samt 
Vendelgrav 4. I en analys av smidesverktyg i 
svenska gravar från yngre järnåldern visas på 
ytterligare 4 gravar med presumtivt manlig 
utrustning, senn innehåller nycklar (Wallander 
1989, s. 120f) . I Birger Nermans publikation 
av Gotlands vendeltida gravar finns också 
nycklar tillsammans med manliga attribut 
(Nerman 1975, s. 102, no. 127). 

Trots detta ger fyndbilden vid banden att 
de allra flesta gravar med nycklar som går att 

könsbestämina via artefakter, är kvinnograv
ar. Birkamaterialet kan tjäna som exempel 
(Arbman 1940-43). Från gravfältet finns regi
strerat ca 70 nycklar fördelade på 58 av grav
fältets ca 1 170 gravar, det vill säga mindre än 
1 % av gravarna har nycklar. Av dessa 58 
gravar är fem (ev. sju) barngravar (Gräslund 
1971, s. 174), sju bör vara mansgravar och 32 
bor vara kvinnogravar. Övriga saknar när
mare könsindikation. Kvinnogravarna domi
nerar, men eftersom nycklar förekommer i 
mans- och barngravar kan de inte användas 
som en odiskutabel könsindikation. 

Utifrån vilka frågor har forskningen be
handlat nycklar och lås? Låstekniska problem 
har varit en vanlig aspekt (se t. ex. Pitt-Rivers 
1883; Diels 1920; Erixon 1946; Almgren 
1955; Tomtlund 1970, 1978; Jacobi 1974; 
Arends 1978; Schauerte & Steiner 1984). 
Kronologiska frågor har också diskuterats 
(t.ex. Almgren 1955; Ulfhielm 1986). Men 
även nycklars symboliska innebörd har prö
vats. Att nyckeln i förhistorisk tid kunnat upp
fattas som ren symbol visas av att enstaka 
nycklar inte kunnat fungera som låsöppnare. 
Så finns till exempel gotländska nycklar från 
vendeltid, som har en dekor på skaftet så nära 
axet, att de inte kan ha använts praktiskt (Ner
man 1969, taf. 244, no. 212-217). Och från 
bosättningslager i Ribe i Danmark från tidig 
vikingatid finns till och med en nyckel i läder 
(Bencard 1973, s. 46). 

Bertil Almgren har diskuterat bronsnycklar 
från vendd-vikingatid och föreslagit att vissa 
av dem, framför allt de med kors- eller hjort
figur på handtaget, skall ses som en kristen 
symbol och amulett (Almgren 1942). Steuer 
har diskuterat en avgränsad grupp T-formiga 
bronsnycklar från europeisk allemannertid. 
Han vill uppfatta dem som uteslutande sym
boliska nycklar, men ban vill inle ta ställning 
till om de skall ses som symboler för en hed
nisk eller kristen religion, ftir äktenskap eller 
fruktbarhet eller för kvinnlig husmodersmakt 
(Steuer 1982, s. 203 ff). 

Att just dessa urskiljbara grupper är gjorda 
i brons, är förmodligen ingen tillfällighet. 
Bronsen, som den vanligaste smyckemetallen, 
bin ba gett nycklarna en specifik betydelseny
ans i relation till järnet, den vanligaste metal-
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len till vapen ocb redskap. Av Birkas 70 nyck
lar är för övrigt 52 st. av järn, 11 av brons och 
7 st. av järn med mer eller mindre bronsbelag-
da skaft. 

Från medeltid har nyckeln haft olika sym
bolvärden, så kan den till exempel symbolisera 
världslig makt i riksregalierna, men också him
melsk makt, som Jungfru Marie eller Petri 
nycklar. 

Som symbol för äktenskap har åberopats 
den romerska seden att vid äktenskapets ingå
ende överlämna husets nycklar till bruden 
som ett tecken på den husliga makten (Gäspar 
1984, s. 51 ; Steuer 1982, s. 204). Liknande 
seder tillämpades i nordisk medeltid, då 
mannen överlämnade nyckeln till hustrun för 
att förvalta husets inre ekonomi (Carlsson 
1942, s. 87 ff). Detta förvaltande kunde för 
mannen innebära juridiska fördelar, vilket 
bland annat framgår av Äldre Västgötalagen. 
Om stöldgods skulle påträffas i kistor eller 
rum, dit hustrun hade nycklar, kunde hon 
personligen straffas. Mannen kunde dock lösa 
henne genom bot, en bot som var lägre än den 
skulle varit, om han själv skulle uppfattats som 
skyldig. (Kulturhistoriskt lexikon för nordisk me
deltid, "Nyckelbärare", Band XII). 

Under romartid kunde man också ge hust
run en nyckel "ob significandam partur facili-
tatem" (för att önska en lätt födelse). Nyckeln 
är då en symbol för att "låsa upp moderlivet" 
(Gåspär 1984, s. 55; Steuer 1982, s. 205). 
Också här har vi medeltida exempel på samma 
symbolik, då Jungfru Maria i böner ombedes 
låna ut sina nycklar för att underlätta födslar 
{Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, 
"Maria", Band XI). Det finns i isländska sagor 
beskrivet att besvärjelser utfördes i samband 
med barnafödslar. Genom språkbruk antyds 
också att nornorna har förknippats med 
födslar (a.a., "Barsel", Band I). I vilken mån 
Maria-kulten tagit upp drag från hednisk sed 
och då särskilt Fröja-kulten är inte utrett, men 
forskare inom området anser, att det varit i en 
större omfattning än som hittills beaktats 
(Näsström 1989, s. 112). 

Fröja som fruktbarhetsgudinna bör då ock
så haft anknytning till födelse och födelsehjälp 
(Steuer 1982, s. 205). Också nycklar kan för
knippas med Fröja. Det kända avsnittet i 

Trymskvädel, då gudarna klär ut Tor till 
Fröja, beskriver hur de sätter på Tor brud
kläder med smycken och nycklar. I det här 
fallet kommer Fröja som brud med egna nyck
lar. Kanske är nycklarna här en Fröja-symbol. 
Kanske bär hon nycklarna som härskarinna 
över sin egen gård Folkvang, dit hälften av de 
döda fördes. Som kvinnlig "gårdsägare" stod 
Fröja förmodligen inte ensam i den yngre 
järnålderns referensram. Detta framgår bland 
annat av Birgit Sawyers analys av hur arvsföljd 
är belyst av runinskrifter (Sawyer 1988). 

Frågan kan föras över till nycklarna som 
symbeil för hustruns makt över gården. Denna 
tanke kan, som ovan sagts, förankras både i 
romerska och nordiska, medeltida skrifter. 
Ofta åberopas ett avsnitt i Rigsthula, där gu
den Rig besöker en hövdings hus och ser höv
dingens hustru med hängande nycklar. For
skare har då uppfattat nycklar i kvinnogravar 
som ett belägg för diktens sanning. Redan 
Hans Hildebrand säger i en engelsk publika
tion: "The care of the keys was trusted to the 
lady of the house, who, according to a very old 
law-formula was 'married to locks and keys'." 
Hildebrand refererar därefter till Hjalmar 
Stolpes Björkö-undersökningar och de nyck
lar i kvinnogravar, som förekommer där 
(Hildebrand 1883, s. 128f.). 

Bilden av vikingakvinnan som husförestån
darinna och förvaltare av gårdens inre ekono
mi har också blivit en huvudkomponent i den 
allmänna uppfattningen om vikingatidens 
kvinna (Arwill-Nordbladh ms). 

Jag vill dock hävda att kvinnornas förvaltan
de uppgift inte får ett starkt uttryck i nyckel-
gravarna. Skälen härför är flera. De skriftliga 
källorna talar för flera nycklar, alternativt nyc
kelknippa. Just i Birka förekommer de flesta 
nycklar ensamma. I fyra gravar finns två nyck
lar, i två gravar tre, och i en grav fyra nycklar 
tillsammans, dock ej alltid intill varandra. Det 
viktigaste argumentet mot gravnycklarna som 
gårdsnycklar är att gårdsnycklarna borde läm
nats till hustrun i samband med bröllopet, 
som en start på hennes förvaltande mission. 
Det kan uppfattas som en rituell gest vid över
gången från en position till en annan. Den 
förvaltande aspekten är i första hand inte per
sonlig. Detta belyses av en runinskrift från 
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Fig. 1. Nyckel och sländtrissa från vikingalida 
brandgrav, Komarken, Kungälv kommun, Bohus
län. Här är ett exempel på en medveten komposi
tion och kombination av betydelsebärande grav
gåvor i ny tappning efter del alt den ursprungliga 
lösls upp. Återetableringen av sambandet mellan 
sländtrissa och nyckel förstärker deras meningsfull
het. Foto: L. Kaelas. GAMs arkiv. - Key and spindle 
from a Viking Age cremation burial. This is an 
example of a deliberate composition and combina
tion of a meaningful deposit in a new selling, afler 
the dissolulion of the erriginal situation. The re-
eslablishment of the relation between lhe spindle 
and lhe key reinforces their significance. 

Hassmyra, Fläckebo sn, Västmanland. Där 
står "Gode bonden Holmgöt lät resa (stenen) 
efter Odendis, sin hustru. Det kommer icke 
till Hassmyra en bättre husfru, som råder för 
gården." (Västmanlands Runinskrifter 1964, s. 
69-72.) När Odendis dör intas således hennes 
plats av en annan kvinna. Ritualen borde upp
repas, symbolen borde brukas på nytt och 
nycklarna användas vidare. (Ftir en diskussion 
om rituella föremål av successionskaraktär 
och avsaknaden av sådana i gravar, se Arnold 
1988, 118f , 125 f.) 

Nycklarna i gravarna kan kanske tolkas på 
annat sätt. I brandgravar har nycklarnas 
rumsliga sammanhang dekonstruerats och 
formats enn. Detta kan innebära att en nyckel 
som gravgåva har ett mycket starkt och åtmin
stone delvis annorlunda symbolvärde än en 

nyckel som till exempel dräkttillbehör (Fig. 1). 
Skelettgravar ger självklart andra möjligheter 
att studera rumsliga relationer mellan nycklar 
ocb övrigt gravmaterial. Ofta förekommer de 
tillsammans med skrin, även om det också 
finns skrin utan nycklar. I Birka är tre posi
tioner vanliga: a) intill ovala spännbucklor, b) 
kring eller nedanför midjan och c) intill eller 
ovanpå skrin. Nycklar i de två första lägena 
brukar oftast uppfattas som delar av den per
sonliga utrustningen. Det är också här nyck
larna är lätta att se, något som ju också antyds 
i Rigsthula. Dessa nycklar kan ha varit mer 
betydelsebärande än andra, med kanske flera 
olika innebörder. I Birka visar det sig att sju av 
nio bronsnycklar, fördelade på fyra gravar, 
ligger i lägen som kan uppfattas som a) eller 
b). Övriga bronsnycklar är påträffade i 
brandgravar. 

Nycklar intill kistor bör ses som nycklar till 
en förvaringsplats av personliga föremål. Kis
tor och skrin har varit den viktigaste förva
ringsplatsen för föremål som beir ihop under 
bela järnåldern och medeltid (Kulturhistoriskt 
lexikon för nordisk medeltid, "Skrin", "Kistor", 
Band XV, Band VIII). I Osebergsfyndet före
kom således minst tre kistor och förmodligen 
ytterligare två till tre. Kistorna i Birka kan till 
största delen associeras med nycklar. Innehål
let kan endast i en liten utsträckning bestäm
mas, men bör ha varit av personlig karaktär, 
t .ex. glättstenar. Inget tyder på att värdeföre
mål i konventionell arkeologisk bemärkelse 
varit förvarade i sådant sammanhang. Kanske 
har kistorna och skrinen i gravarna varit be
hållare för mat och/eller tyg (Thorberg 1973, 
s. 46). 

Att män mer sällan haft nycklar i sina gravar 
bar givetvis också sin betydelse. Birkamateri
alet antyder för övrigt att inånga nycklar och 
lås som kan associeras till män - och barn -
hör till kategorin hänglås (Gräslund 1973, s. 
171; Tomtlund 1972, s. 36 ff). Hänglåsens 
karaktär av tillfällighetsanvändning och flytt-
barhet visar hän mot en mindre fixerad an
vändning, öppen för olika situationer som an
vändare söker kontroll över. 

Gårdens nyckelknippa, den ekonomiska 
kontrollen, är inte representerad av den en
samma järnnyckeln i kvinnogravarna. Den 
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ekonomiska kontroll, som mycket väl kan ha 
uppburits av enskilda kvinnor, får man försö
ka påvisa på annat sätt. Den ensamma nyckeln 
som läggs ned i graven får istället represente
ra kvinnan som person. Det har funnits något 
som uppfattats som helt personligt, något som 
borde förvaras slutet och under lås, och som 
bara hade giltighet tillsammans med denna 
person. Skrinet och nyckeln kan med detta 
synsätt representera en form för självständig
het - en integritet - som snarare är av social 
än ekonomisk karaktär. Kanske kan denna 
speciella integritet vara utformad i en situa
tion, där den gifta kvinnan förkroppsligar en 
sammanslagning av två olika identiteter: ge
nom den bilaterala släktskapen behåller hon 
vid giftemål sin gamla släktposition, samtidigt 
som bon blir förutsättningen för att en länk 
uppstår mellan två släkter. 

Skulle ändå skrinen, deras nycklar och inne
håll vara av sådan natur att det vid innehava
rens död kunde överföras till nästa generation 
kan symboliken bli en annan. Då skulle de 
kvinnliga nyckelgravarna kunna representera 
ett förenande av släkter som inte kommit till 
stånd, t. ex. genom barnlöshet eller barnadöd. 
Den gravlagda blir i detta sammanhang en 
representant för ett tänkt socialt och ekono
miskt flöde som brutits. 

Bruket av nycklar har existerat i nordisk 
förhistoria under närmare 1 000 år. Det kan 
ses som en del av en större europeisk idévärld, 
men de sammanhang nycklarna ingått i har 
förmodligen varierat. Det rimliga är att både 
kvinnor och män haft mångfaldig användning 
av nycklar. En del av dessa användningssätt 
kan ge utgångspunkter för arkeologiska iakt
tagelser och resonemang. De nycklar som 
finns i den sena järnålderns kvinnogravar bör 
representera något annat än det som traditio
nellt har uppfattas som husfruns attribut, med 
tillhörande ansvar och domän. Det var just 
detta som skulle överföras till nästa genera
tion och det har förmodligen skett utanför 
gravritualernas sfär. Nycklarna i kvinno
gravarna kan därför ses som mer personliga 
attribut, som uttrycker och förstärker en indi
viduell integritet. Bakom nycklarna i kvinno
gravar döljer sig då en annan slags innebörd 
än som tidigare ofta anförts. 
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Summary 

The key is an object, frequently found in 

graves from the first millennium A.D. All ovcr 

Europé it is most common in female graves. 

The key and its function can easily be seen 

as a metaphor for various aspects of human 

life. The key itself can then be a multifacetted 

symbol. The carrying of a key can also express 

human relations, relations which can thereby 

be expressed visually. In this paper, some of 

the more common interpretations of keys in 

graves are mentioned, such as a symbol of the 

goddess Freya, an amulett associated with 

birlb-giving, a symbol of marriage and a sym

bol of the power of the lady of the house. 

It is argued that the key in the Late Iron 

Age graves in Sweden sheiuld not be seen pri

marily as an expression of the house-keeping 

function of the wife. Such a symbol should be 

passed through generations and not placed in 

a grave. The key could instead be seen as an 

indication of the woman's personal integrity. 
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