
För folk och fä : om vikingatida fjättrar och deras användning
Gustafsson, Ny Björn
Fornvännen 2009(104):2, s. [89]-96 : ill.
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2009_089
Ingår i: samla.raa.se



År 1687 utgav Johan Hadorph »Biärköa rätten«,
en lagtext som ansågs ha sitt ursprung i det re -
dan på 1600-talet livligt omdebatterade Ansga -
rii Birka. Då som nu diskuterades Birkas geo -
grafiska belägenhet. I sitt förord pläderar Ha -
dorph (1996, s. 58 ff [1687]) för Björkö i Mä -
laren som den mest sannolika platsen – ett reso -
nemang som utan större problem skulle ha kun-
nat föras fram i dag. Bland de bevis som anförs
finns vad som sannolikt bör räknas som en av
Sveriges första arkeologiska grävrapporter. På
några sidor i bokens inledning beskriver Ha -
dorph sina egna och andras fältundersökningar
på Björkö. Till denna »rapport» hör ett koppar-
stick där några av de insamlade föremålen avbil-
das. Det remarkabla med de s.k. Hadorphfynden
är att de – sannolikt tack vare kopparsticket – än
idag finns kvar i gott skick. Med undantag för
några bitar trä och bärnsten finns de fortfarande
i Historiska museets samlingar under inven-
tarienummer SHM 259 (fig. 1).

Bland dessa fynd finns en något böjd, avlång
ögla med en vidsittande, likaså böjd, fyrsidig järn -
ten vars ena ände uppvisar en brottyta. I en
anteckning från den 6 maj 1686 som åtföljer fyn -
den kallas föremålet »märla med porte haken».
I inledningen till Biörköa rätten ges lite mer in -
formation – där skriver Hadorph att Johan Pe -
ringer nyligen genomfört en undersökning av
Svarta jorden och funnit »...en sölja eller spenne
af Järn som synes warit brukat til Portens ingen-
sättiande». Var Peringer – senare Peringskiöld –
hittade »märlan» framgår inte. Att en port om -
nämns tyder dock på att det kan ha varit i om -
rådet intill Borgs norra parti eller invid någon av
stadsvallens öppningar.

Här kunde beskrivningen ha slutat – vilket
den också gjort i dryga 300 år. Hadorphfynden
betraktas idag med rätta som klenoder och arkeo -
logiska milstolpar av stort symboliskt värde. Det
hindrar dock inte att de fortfarande kan av -
lockas ny värdefull information.
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Redan »märlans» form antyder att det inte
rör sig om stängningsanordningen till en port,
än mindre en sölja. Den nämnda brottytan visar
dessutom att det inte rör sig om ett komplett
föremål. Med ledning av form och konstruktion
kan Johan Peringers märla utan större tvekan
identifieras som en del av en sönderbruten fjätter
(fig. 2). Liknande anordningar har hittats från
Island i väster till Rysland i öster, men exakt
vilken typ av fjätter det rör sig om är mer prob-
lematiskt att avgöra. Det kan vara en del av en
klove – alltså en del av ett hand- eller fotfängsel,
eller av en hälla – ett hinderdon. Ut form ningen
av de båda föremålstyperna är snar lik.

Peringers fjätterfragment är inte det enda
fyn det av sitt slag från Björkö. År 1872 fann man
ett halsjärn (fig. 3a) vid Hjalmar Stolpes gräv -

ningar i Svarta jorden (Stolpe 1873, s. 40) och
1928 framkom ytterligare ett halsjärn samt en
mindre fjätter, sannolikt en hand- eller fotklove,
vid plöjning inom samma område (fig. 3b & c).
Stolpes halsjärn införlivades i Historiska museets
samlingar under inventarienummer SHM 5208
(men medtogs av någon anledning inte i Erik
Sörlings särkatalog över Stolpes svartajorden-
fynd), medan de två senare fynden inköptes och
inventariefördes som SHM 18736:1 & 2. Ytterli-
gare en mindre fjätter (SHM 15825:8) har hittats
i trakten. Den härrör från Hovgården på Adelsö
där den hittades 1916 vid utgrävningen av Alsnö -
hus ruiner. På grund av fyndsammanhanget har
den per automatik daterats till medeltiden.

Halsjärn och klovar är svåra att datera då
fjättrar av dessa slag har lång historisk kontinui -
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Fig. 1. De sk. »Hadorph-fynden» från Björkö, SHM 259. Foto förf. —The so-called »Hadorph finds« from
Birka.
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Fig. 2. Johan Peringers så kallade »mär-
la»: en halv fjätter. Foto förf. —Johan
Peringer's »staple»: half a shackle.

Fig. 3b, ovan) Halsjärn, upplöjt 1928 av hemmansä-
gare Viktor Ålander (SHM 18736:2). 

Fig. 3c, t. h.) Fjätterklove, funnen samman med b
(SHM 18736:1). 

Fig. 3. Järnfjättrar från Björkös svarta jord.
Foto förf. —Iron shackles from the Black Earth
of Björkö. 
a) Halsjärn, funnet 1872 av Hjalmar Stolpe
(SHM 5208).

Art. Gustafsson 89-96 MO:172X245  09-06-09  16.09  Sida 91



tet. Liksom många andra svartajordenfynd kan
de vara både vikingatida och medeltida, eller till
och med ännu yngre. Halsjärnet från 1872 bör
dock, liksom Peringers fjätterfragment, kunna
dateras till vikingatiden utifrån fyndsamman-
hanget. Halsjärnet och kloven som plöjdes upp
1928 är numera svårt förrostade, men avbild-
ningar i museets kataloger visar hur de tog sig ut
vid påträffandet. Eftersom de hittades tillsam-
mans och uppvisar gemensamma formmässiga
drag så bör det vara tämligen tryggt att anta att de
också ursprungligen utgjort delar av en enhet.

Att fjättrar använts i ett centrum som Birka
är inte förvånande. Snarlika fynd har registre  -
rats från både Hedeby (Westphalen 2002, s. 185
f) och Dublins vikingatida stadslager (Wallace
1998, s. 214,218). Generellt sett finns det dock
som ovan påtalats två skilda tolkningar av de
mindre fjättrarna. Den ena gör på basis av re -
lativt sena etnologiska paralleller gällande att
dessa egentligen är hinderdon, framförallt då
s.k. hästhällor. Sådana var avsedda till att fästa
samman de nedre delarna av hästars framben för
att därmed minska rörligheten exempelvis vid
betesgång (Szabó 1970, s. 117 ff). Jan Petersen
presenterar i Vikingetidens redskaper (1951, s. 66)
ett fynd från en förmodad grav vid Kalvatn i Møre
som en del av en hästhälla. En liknande tolkning
har givits en sammanhängande fjätter, kedja och
bultlås som hittades vid undersök ningarna av
danska Trelleborg (Nørlund 1948, s. 134) liksom
två fragmentariska isländska fjättrar (Eldjárn &
Friðriksson 2000, s. 320 f).

I sammanhanget måste påpekas att hästhäl-
lor av järn sannolikt bör ses som ett undantag
under för- och tidighistorisk tid, då organiska
material med all sannolikhet varit norm. Rep,
vidjor, råhud, läder och trä dominerar i de etno-
grafiska och etnologiska jämförelsematerialen.
Låsbara hällor av järn – s.k. låshällor – brukades
främst i områden där häststölder var vanliga
(Szabó 1970, s. 118 f). Det bör även beaktas att
denna information rör användandet av låshällor
i ganska sen tid.

En andra tolkning gör gällande att det hand-
lar om fjättrar för människor. Halsjärnen bör
höra hemma i denna grupp då de svårligen kan
ha brukats till någon av dåtidens husdjursraser.
Därför kan det vara frestande att (liksom tidi-

gare exempelvis Joachim Henning 1992) koppla
både halsjärnen och de mindre fjättrarna till ett
slags handel som i sig är välkänd, men vars
detaljer vi ändå inte vet mycket om – handeln
med mänskliga varor, med trälar.

Skriftliga källor till trälhandeln
Snart sagt alla får via grundskolans historieun-
dervisning lära sig att man under järnåldern och
tidiga medeltiden höll sig med ofri arbetskraft
inom den skandinaviska kultursfären – men där
slutar också kunnandet. Att man handlade med
trälar är ett faktum, hur handeln bedrevs är mer
höljt i dunkel. I källor som Ahmad Ibn Fadhlans
Risala, Rimberts Vita Ansgarii, den poetiska ed -
dans Rigsþula och den under medeltiden förfat-
tade Laxdæla-sagans beskrivning av trälmark-
naden på Brännö berättas i korthet om trälars
villkor, både i marknadsledet och i gårdsdriften.
För samtliga dessa författare har dock ofriheten
varit så vardaglig och självklar att den inte krävt
någon mer djuplodande beskrivning. Ibn Fadh -
lan, t.ex., beskriver förvisso återkommande hur
Rus’ vid Volgakröken hanterade sina mänskliga
varor (Wikander 1978, s. 64 f), men i likhet med
merparten av det han berättar om Rus’ så är
beskrivningen en smula tendentiös i avsikt att
ställa Rus’ i kontrast mot en förväntat rättrogen
läsekrets.

I dessa texter möter läsaren dessutom de re -
dan kuvade, de som inrättat sig i samhällsord-
ningen och livets realiteter. Fjättrarna berättar
en annan, mörkare historia om de ännu inte
kuvade, de som måste hållas under kontroll med
våld. Naturligtvis innefattar den gruppen inte
bara uppstudsiga slavar. Inte alla de personer
som i västliga källor, t.ex. Vita Ansgarii, omtalas
som »fångar» behöver undantagslöst ha skep-
pats iväg mot väntande slaveri – mer bemedlade
personer kan säkerligen ha hållits som gisslan i
avsikt att deras släkter skulle utverka lösen. Men
obeaktat vem som kom ifråga så var tidens fjätt -
rar ytterligt demokratiska till sin utformning, de
diskriminerade få och passade hög som låg.
Risken att få tillbringa delar av livet slagen i järn
bör dock ha varit avsevärt högre för medlemmar
av mindre privilegierade samhällsskikt.

Modern forskning har tenderat att skygga en
smula inför ämnet slavhandel eftersom direkta
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belägg är svårfunna. En intressant ögonblicks-
bild finns dock att tillgå. Den härrör från sena
800-talet och återberättas i Vita Rimbertii – Ans-
garsvitans författares egen levnadsbeskrivning. I
sin funktion som ärkebiskop för Hamburg-Bre-
menstiftet kom Rimbert vid ett tillfälle att be -
finna sig i Sliaswich – det samtida tyska namnet
på Hedeby – när ett tåg av sammankedjade sla -
var nådde staden. Bland slavarna fanns en fång -
en nunna vars psalmsång och veklagan gjorde
att hon uppmärksammades av biskopen. Rim-
bertvitan berättar sedan att de genom gemen-
sam innerlig bön fick hennes halsjärn att brista.
En smula intressant är att Rimbert ändå – detta
stilfulla mirakel till trots – var tvungen att ersät-
ta slavhandlarna för nunnan med sin utrustade
häst (Jankuhn 1986, s. 142). En annan källa –
den bysantinske kejsaren Konstantin Porphyro-
gennetos De administrando Imperio (nedtecknad
ca 950) – berättar om hur Rus’ forslade sina va -
ror förbi Aifur, en av Dnieprs forsar. Eftersom
forsen var svårnavigerad lossades all last, även
den mänskliga, och transporterades samman
med båtarna omkring tio kilometer över land. I
förbigående noterar Konstantin att slavarna
transporterades kedjade (Larsson 1997, s. 57).

Här kan det vara på sin plats att åter länka
samman historiska dokument och arkeologiska

fynd. En jämförelse med fynd från tidigare pe -
rio der visar att halsjärn, både enkla och sam-
manlänkade, verkar ha varit vanliga i Europa
under de sekler som motsvarar romerska järn -
åldern i Sverige. Inte minst från Brittiska öarna
finns en rad fynd, bl.a. av flera sammanlänkade
halsjärn, s.k. gang chains (Fox 1947, s. 84 f). Även
mindre fjättrar och hela fängsel är ganska vanli-
ga i fyndkontexter från tidigare romerskt kul-
turområde (Thompson 2003, s. 222 ff). Betyd -
ligt senare exempel på liknande anordningar –
från 17/1800-talen – finns redovisade i littera-
turen om hanteringen av dåtidens afrikanska
slavar (t.ex. Boudriot 1984, s. 83 f). Slavhand-
lare, i Birkas samtid såväl som både tidigare och
senare, använde sig alltså bevisligen av fjättrar,
något som kan beläggas både arkeologiskt och
historiskt. 

Bultlås och fjätterklovar
En annan föremålsgrupp med klar koppling till
hand- och fotfängsel, såväl som till låshällor, är
bultlåsen. Det rör sig bl.a. om en låstyp med
ledad låsbygel vars ena ände är fäst i låshuset.
Låsbygelns andra ände fixeras av låsbulten (fig.
4). Sådana lås finns både som lösfynd (t.ex.
SHM 15627 från ån Slafsan i Tierp sn) och från
daterbara kontexter (t.ex. KM 66166:1570 från
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Fig. 4. Bultlås av låsklove-typ
från Winchester, sannolikt
från fotjärn (1000-talet).
Efter Goodall 1990. —Barrel
padlock from a set of shack-
les, presumably fetters.
Found in Winchester (11th
century).
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PK-bankstomten i Lund med datering till tidigt
1000-tal (Andrén & Nilsson 1976, s. 402). De
finns även från en lång rad andra vikingatida
och tidigmedeltida fyndorter runt om i Nordeu-
ropa (t.ex. Wallace 1998, s. 212 ff; Henning 2002;
Westphalen 2002, s. 185 f). Låsbyglarna på dessa
bultlås – eller mer riktigt låsklovar – har dubbla
funktioner. Dels fungerar de som klovar eller
hällor och dels fäster de den kedja som låser den
andra kloven – fjätterkloven – eller hällan (jfr fig.
5a). Det nämnda fyndet från danska Trelleborg
är ett exempel på detta (jfr Nørlund 1948, Pl.
XXXII:1). Det är måhända en smula förhastat
att se alla lås av denna typ som delar av fängsel
eller låshällor, men lås med en bygelhöjd över 50
mm och ett avstånd mellan bygelns båda ändar
på mer än 60mm (d.v.s. i grova drag måtten på
en vuxen persons handled) skulle utan problem
ha kunnat utgöra delar av fängsel. Det är värt att
notera att det, rent innovativt, hänt mycket lite
inom konstruktionen av hand- och fotfängsel
sedan 1000-talet. En närstudie av handfängsel

från de senaste årtiondena visar att deras kon-
struktion starkt påminner om låsklovar från
yngre järnåldern. Skillnaden ligger i att fjätter -
kloven ersatts med ytterligare en låsklove.

Flera andra typer av låsklovar finns belagda,
bl.a. från Hedeby (Westphalen 2002, Abb. 86:2
& Taf. 70:2). Dessa är dock variationer på sam-
ma tema. Även en helt annan typ av bultlås kan
knytas till fängsel. På dessa lås är låsbygeln inte
rörlig utan smidd i ett stycke med låshuset, vars
form den följer. Bultlås av denna typ är speciellt
avsedda att låsa samman två mindre fjättrar (jfr
fig. 5b). Från svenskt område finns minst ett
säkert fynd av samma typ. Dessvärre saknar
låset närmare proveniens än att det skall ha hit-
tats i Uppland (Erixon 1946, fig. 23). Sedan
1924 är det deponerat hos Nordiska museet
(SHM 8844, NM 147893).

Slutsatser och vidare forskning
Under senare år har forskning och diskussion
om träldomen fått en smula ny fart, inte minst
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Fig. 5. Två huvudtyper av fängsel. a) Med låsklove och fjätterklove. b) Med två fjätterklovar och bultlås. Efter
Henning 1992. —Two main types of smaller shackles. a) Set with barrel padlock and puzzle-locked shackle. b)
Set with padlock and two puzzle-locked shackles.
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via en samling uppsatser utgivna av Nordiska
museet under titeln Trälar – Ofria i agrarsam -
hället från vikingatid till medeltid (Lindkvist &
Myrdal 2003). Till detta kan även läggas Dick
Harrisons exposé (2006) över slaveri jorden runt.
De delar av dess första band som berör Skandi-
naviens järnålder och medeltid är dock i hög
grad baserade på den förra volymen. En åter -
kommande slutsats i dessa och andra arbeten är
att slaveri är ytterst svårt att spåra rent arkeolo-
giskt; tvärvetenskapliga studier av historiska och
språkliga källor är därför inte bara önskvärda
utan helt avgörande. Mot detta kan ingen invän-
da, men man bör heller inte förtvivla. Större fjätt -
rar som halsjärn kan som ovan fastslagits kopp -
las, om inte specifikt till slavhandel så i vart fall
till ofrihet i stort. Lösfunna mindre fjättrars an -
vändning kan förvisso vara svårare att be stäm -
ma, men det är ändå viktigt att notera och pro -
blematisera föremålsgruppen. Även om sentida
etnologiska paralleller pekar mot att det skulle
röra sig om hinderdon för djur så är det värt att
hålla i åtanke att man under samma sena tid, i
områden där slavhandel förekom, brukade sam-
ma lösning för fjättrande av människor. Att av -
färda alla mindre fjättrar som »hästlås» är där -
med att skygga en smula inför problematiken.
En annan observation är att man inom arkeolo-
gin, sannolikt i ren iver att hitta humanistiskt
sett mindre komprometterande tolkning ar, ofta
verkar ha bortsett från att ett och samma fängsel
kan ha haft flera användningar. De mindre fjätt -
rarna passar både folk och fä och de an vändes un -
der en tid då det gick utmärkt att äga båda sorter-
na. Ett och samma fängsel kan därför mycket väl
ha brukats både för att förhindra häststöld och till
att fängsla rymningsbenägna trälar, när så be höv -
des.

Avslutningsvis skall påpekas att det sanno-
likt förhåller sig med fjättrar som med så många
andra föremålsgrupper – de kan skenbart verka
vara fåtaliga i arkeologiska fynd men om de väl
eftersöks mer aktivt så kan de också påträffas i
många museers magasin i form av mer eller
mindre obestämda »fragment» eller »föremål».
Ett exempel är den »betseldetalj» (KM 66166:
1856) som hittades vid undersökningarna av den
s.k. PK-bankstomten i kvarteret S:t Cle mens 8 i
Lund (Bergman & Billberg 1976, fig. 175). Vid

närmare betraktande kan en rad likheter med
det av Peringer påträffade fjätterfragmentet kon -
stateras. Med hög sannolikhet härrör även
lundafyndet från en sönderbruten fjätterklove,
eller om man så vill, hälla.
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Summary

The Black Earth, the town area of Birka on the
island of Björkö in Lake Mälaren, has seen re -
peated excavations for more than 300 years. In
the 1680s two antiquarians, Johan Hadorph and
Johan Peringer, undertook fieldwork on the
island and their finds were eventually published
and illustrated in a book by the former – the so-
called Biärköa rätten (the Björkö Law). Among
their finds is a fragment of an iron shackle. Addi -
tionally, several other shackles have been found
in the area at later dates – four in all, two small
and two large ones.

Even though it is more or less an axiom that
slave trade was an important part of the Viking
Period economy, it is seen as quite hard to trace
in the archaeological record. This is true, but it
should not be seen as final since there are some
enlightening and surprisingly overlooked finds
which can aid the research: the shackles. Various
types have been found throughout the Norse
cultural sphere. Larger shackles can hardly be
anything but neck irons intended for human wea -
rers, whereas the smaller ones are more proble -
matic. Traditionally there are two interpreta-
tions. According to one school, which leans hea-

vily on rather recent ethnographical parallels,
the smaller shackles are horse hobbles. The other
interpretation is that they were intended as re -
straints for people. Regardless of their use, these
smaller shackles were generally made in sets with
one padlock of certain design and one, or some-
times two puzzle-locked shackles – a combina-
tion which went virtually unchanged from the
classical era up until the 19th century.

There are two main errors in the discussion
on shackles vs. hobbles. The first is the seeming-
ly relentless striving to explain them as anything
but restraints for humans. The fact that they
were used exclusively on animals in Europe dur-
ing more recent centuries is transferred on to
earlier periods as proof for a similar use, which is
at best highly hypothetical. A second error prob-
ably lies in the urge to even try to distinguish
horse hobbles from, let us call them fetters, when
their original users may not have seen it as ne-
cessary to distinguish between these uses at all.
They worked perfectly well on both men and
livestock in a time when both kinds could be
owned and traded with by more fortunate indi-
viduals.
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