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TEKNISKA KURIOSA 
RÖRANDE BRONSÄLDERSSVÄRD 

Av Andreas Oldeberg 

Vid elt besök på Römisch-Germanisches Museum i Mainz som
maren 1961 fick jag tillfälle att bl. a. se ett större antal röntgen-
fotografier av bronsålderssvärd, närmast från äldre bronsålder. 
En intressant iakttagelse kunde härvid göras, nämligen att de 
mellaneuropeiska svärden voro gjorda på ett mera enhetligt, mun 
skulle kunna säga "industrimässigt" sätt, medan de nordgcr-
nianska svärden äro karakteriserade genom en mera individualis
tisk tillverkning. Det gäller främst handlagets fästande vid 
klingan. Delta har föranlett mig att låta röntgenfotografiskt un
dersöka några i Statens historiska museum befintliga svärd. Tre 
av dem äro införda från Mellaneuropa, nämligen svärden från 
Braghy i Ramsta socken, Uppland, Bäckershög i ö . Vingåkers 
socken, Södermanland och Sköllersta socken, Närke, under det att 
elt är nordgermanskt och möjligen förfärdigat i Sverige, näm
ligen svärdet från Kllösfjorden i Morlanda socken, Bohuslän. 
Röntgenundersökningarna äro utförda hos Tekniska Röntgen
centralen AB och jag begagnar här tillfället att rikta ett varmt 
lack till nämnda institution för det intresse som visats ifråga om 

undersökningen. 
Beträffande de här presenterade röntgenbilderna vill jag nämna, 

all konturerna hos föremålen i vissa fall försvinna, där metallen 
är mycket tunn, framförallt vid eggarna, beroende på röntgen
strålarnas starka genomträngningsförmåga. Pä samtliga de här 
i frågavarande svärden har lästet eller handtaget gjutits för sig 
för att sedan på något sätt förenas med klingan. På det prakt
fulla Bragbysvärdet, fig. 1, framgår tydligt, såsom också tidigare 
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Fig. 1—2. Suiirdsbandliig frun Ilrugby. Bamsla socken. Uppland. SHM inu.nr 
H759. — Schwertgriff uon Brugby. 

påpekats,1 all fästet längst ned nitats fast vid klingan medelst 
Ivå nitar, medan de övriga tre koiiformadc utväxterna pfi vardera 
sidan av fästets nedei parti äro all betrakta såsom en dekoration 
och utgöra en efterapning av ell något äldre skedes verkliga nitar. 
Pfi lig. 2 avbildas ett rönlgenfolo av Bragbysvärdets fäste. Det 
framgår, att lästet gjutits massivt frånsett en större blåsa i gödsel 
i kavelns nederdel, som sålunda bildar ett tomrum och som på 

4 G. Ekholm i Fornvännen 1016, s. 169. 
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Fig, 3—4. Svärdshandtag från Böckershög, i). Vingåker socken. Söderman
land. silM inv.nr 14665. — Schwertgriff uon Böckerthög. 

fotot markeras av ett ljusare parti. De ljusa fläckarna på klingan 
antyda likaledes förekomsten av blåsor i godset. Nära intill den 
halvrunda kanten på fästels nedre del (till vänster på fotot) kan 
iakttagas en ljus rand, som ett stycke tämligen väl följer ytter
kanten. Den visar läget för skarven mellan fästets iiincrparli och 
klingans halvrunda överdel och ger en antydan om all fästet och 

klingan vid tillverkningen avpassats efter varandra. 
På svärdet Iran Bäckershög. lig. 8, har klingan likaledes lästs 
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Fig. 5—6. Svärdahandtag från Sköllerria socken. Närke. SHM Inv.nr 3937. 
— Schwertgriff aus dem Kirchspiel Sköllersta. 

vid handlaget med Ivå nitar, vilket även framgår av röntgenbil
den, fig. 4. Här förefaller det emellertid, som om klingan har en 
bred grepptunga, som utfyller större delen av del ihåliga hand
laget. Grepptungan markeras av det svarta partiet pfi rönlgen-
lolografiet och det ljusare partiet i fästets överdel antyder ett 
tomrum. Grepptungan har tydligen trängts in i det ihåliga fästet 
och sedan nitats. Skarvarna mellan grepptungan och fästet fram
träda svagl. Klingan är rikligt försedd med blåsor i godset. 
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Fig. 7 —8. Svårdihandtag från Ellos/jorden. Morlanda socken. 
Bohuslän, SHM inv.nr 7460. —- Schwertgriff vom Ellösfjord. 

Även pfi Sköllerstasvärdet, fig. 5, har klingan nitats vid fästets 
nederdel med tillhjälp av två genomgående nitar. Pa röntgen
bilden, fig. 6, kunna inga skarvar iakttagas och inga tomrum äro 
markerade. Pinnes en grepptunga är den sålunda sa lätt inpressad 
och så väl formad efter fästets hälighet, att röntgenbilden icke 
ger något utslag. Inga blåsor finnas i godset hos detta svärd, och 
gjutningen av de olika delarna är sälunda perfekt utförd. 

Av större intresse från metallteknisk och tillverkningssynpunkt 
är svärdet, fig. 7. Iran Ellösfjorden. Del tillhör typen med ganska 
rikt utsirat fäste. Den ovala kaveln liar på vardera bredsidan en 
ornering av rektangulära och triangulära, fördjupade fält, vilka 
en gång varit fyllda med en svart harlsliknande massa, av vilken 
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Fig. 0. Detalj au suärdsbandti igd fig. 7. 
griffe» Abb. 7. 

Detail des Schwert-

numera endasl rester kvarsilla. Fästets nederdel har den flikiga 
form. som iir utmärkande för typen, och har pfi vardera sidan 
haft fem falska nitar, av vilka två bortfallit på ena sidan. Pa 
den andra sidan är en nit lös, och det visar sig att nitarna varit 
fastade med harts i grunda fördjupningar, jfr fig. 9. Ku under
sökning av den rombiska fästeknappen, fig. 10, och en röntgenun
dersökning av fästet i dess helhet, fig. 8, 11—12, visar att klingan 
är försedd med en läng länge, som gar genom hela fästet och vars 
ände sinkats vid knappens högsta parti, så alt fästet på della säll 
så att säga låses fast vid klingan. På röutgenfotografierna fig. 8. 
tagen Iran ena bredsidan, och fig. 11. tagen från ena smalsidan, 
motsvara de svarta tvärgående banden de förtjockade partier, som 
avgränsa de fördjupade fälten, jfr fig. 7. Atl bottenpartierna hos 
dessa fält pfi röntgenbilderna bliva sa ljusa, beror pa alt godset 
där iir avsevärt tunnare och röntgenstrålarna ganska kraftiga. 
Vidare framträda dels några vertikala, mörka strängar belägna 
pfi ömse sidor om langen och mellan denna och kavelns kanter. 
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Fig. 10. Den rombiska fästeknappen till svärds-
handlaget (ig. 7. — Der rbombische Befestii/ungs-

knopf des Schwertgriff»» Abb. 7. 

dels några smalare trädliknande bildningar belägna nära intill 
tången. Slutligen kunna vi på röntgenbilden fig. 12, tagen från 
ena bredsidan, se, att från svärdknappens övre del utgå två korta, 
någol snett ställda, ganska kraftiga tappliknande bildningar, vilka 
otvivelaktigt motsvara nitar eller still av metall. Det har inte 
kunnat utrönas, ulan all sönderlaga fästet, om dessa stift iim 
gjutna i ett med fäste) eller om de äro lösl dilsalta. Icke heller 
har del säkert kunnat fastställas, om dessa stift stå i förbindelse 
med de nämnda vertikala strängarna. Det förefaller dock som 
om sa skulle vara fallet. Nu är frågan: bur dessa vertikala 
strängar skola förklaras. De motsvaras givetvis av metallföre
mål, men jag har inle kunnat avgöra, om de utgöra fyra ståndare 
eller lameller av brons eller om de utgöra etl bronsbleck. som 
antingen gjutits eller hamrats, böjts i form av en cylinder ocli 
förts in i del ihåliga fästet De mörka smala, trädliknande bild
ningarna närmast tången skulle väl närmast kunna motsvaras av 
bronstråd, som virats runt tången. Beträffande syftet med alla 
dessa metallföremål inuti handlaget skulle det kunna tänkas, all 

de utgöra någol slags stödanordningar for all hfilla fästet i rätt 
läge, eftersom inga nitar finnas, som fäst handtaget vid klingan. 
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Fig. II - I'A Svärdshandtaget frän 
F.llösfjorden, fig. 10. — Schwertgriff 

Vem Ellos/jord. Abb. 10. 

Del linnes dock även en annan möjlighet, som jag håller för mera 
sannolik, nämligen alt de haft att göra med gjutningen av fästet 
och all de utgjort något slags stöd för lerkärnan, som utfyllde 
handtagets hfilighet. Större delen av denna kärna skulle sålunda 
ännu finnas kvar. Då handtaget skulle förenas med klingan, be
hövde man endast urholka en kanal i kärnan slor nog fiir att 
langen skulle kunna trädas igenom. Att kärnan fick sitta kvar 
var givelvis en fördel, eftersom handtaget därigenom blev mera 

8 
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Fig. 13. Svärdshandtag frän Ripa. Åhus 
socken. Skåne. SHM inn.nr 4728: 9. — 

Schwertgriff uon Ripa. 

stabilt. I en hel del defekta bronsåldersföremål med hålrum, I. ex. 
vissa svärdhandtag och balsringar ha vi kunnat konstatera, all 
lerkärnan k va rsi I ler.-' 

.1. Oldeberg, Metallteknik under förhistorisk lid, II. fig. .128—329, 864— 
366, 
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Av det i Statens historiska museum befintliga bronsåldersmatc-
rialet finnas inga defekta svärdshandlag av just den här ifråga
varande typen. Om så varit fallet, skulle man nämligen kunna ha 
haft en möjlighet alt direkt undersöka pä vilket sätt kärnan varit 
uppbyggd och under gjutningen hållits i läge. Däremot finnas 
några fragmentariska fästeknappar av nordiskt ursprung och 
troligen tillhörande cn något mera degenererad svärdslyp. Pig. 13 
avbildar elt dylikt svärd Iran Bipa i Ahus socken i Skåne. Själva 
kaveln hos delta svärd torde ha varit av något organiskt material, 
trä eller horn, men den ihåliga svärdknappen av brons har av 
allt att döma gjutits å cire perdue med en kärna av bränd lera. 
som utfyllt båligheten. Rester av kärnan finnas ännu kvar i mera 
otillgängliga hörn av båligheten. Som synes har knappen blivit 
spräckt synbarligen redan i gammal tid. Av fig. 14—15 framgår 
emellertid att i knappens överdel finnas rester efter fyra, snett 
Ställda smala metallstavar. De äro placerade på regelbundet av
stånd från varandra. De äro numera avbrutna, men ursprungligen 
ha de varit förenade såväl med knappens översida som med sido
väggarna. De ha ingen funktion all fylla som stadga för själva 
bronsknappen. Men jag tänker mig, att de tillkommit på följande 
siitt. Man har först haft cn kärna av fuktig eller plastisk lera. 
som formåls så, atl den motsvarade den blivande bronsknappens 
hålighct. Denna kärna har troligen stått på ett fast underlag, så 
alt kärnan var stadigt placerad. Därefter överspolades kärnan 
upprepade gånger med smält vax, som fick stelna så att elt lager 
bildades, som var något tjockare än godset hos bronsknappen. 
Detta vaxlager formades sedan så, att det exakt liknade brons
knappen. För all erhålla ytterformen hade man sedan endasl att 
omge vaxmodellen med lämplig chamottblandad lera, vilket 
kunde ske på olika sätt kanske bäst genom överspolning. Nedtill 
stod kärnan fast på sill underlag, men erfarenheten kan ha visat 
gjutmästaren, alt kärnan upptill lätt kunde rubbas, när vaxet 
blivit utsmiilt ur den färdiga formen. För all förhindra detta stack 
man därför de Ifrågavarande bronslamellerna igenom vaxmodel
len och den ännu fuktiga kärnan. Man gjorde lamellerna tillräck
ligt langa, sa att ändarna stack ut på båda sidor. På så sätt kunde 
lamellerna även fa fäste i yl lerformen. Genom tidigare undersök-

10 
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Fig. l'i—15. Detaljer av svärdshand-
Inget fig. 13. — Detnils vom Schwert

griff Abb. 13. 

ningar veta vi, att man ofta gjorde dessa lamellartade kärnstöd 
av en nagol mindre lättsmält bronslegering än den som användes 
vid gjutningen av själva föremålet. Detta fiir att hindra respek
tive stöd från all smälta ned, åtminstone allt för hastigt. 1 en del 
fall kunde det hända, atl en skarv bildades mellan kärnslödet och 
den omgivande mel al I massan och att till och med kärnslödel 
kunde vittra bort och efterlämna etl hål.3 På svärdsknappen från 
Åhus kan endast med stor svårighet urskiljas en svagl markerad 
skarv omkring ett av kärnstöden på översidan. Men på under
sidan skjuta två av kärnstöden fram något och åtminstone elt av 
dem kan iakttagas ganska tydligt, jfr fig. 13 och fig. 15. När 
svärdsknappen var färdiggjuten i metall, synes man på något 
sålt ha fäst tångens ände vid bottnen i knappens inre sedan man 
först avlägsnat större delen av kärnan. Denna fastsättning är ut
förd [ia elt mycket skickligt sätt, men det kan inle avgöras, om 

3 .1. oldeberg, Två bronsåldersfynd frän Asle socken i Västergötland, i 
Västergötlands fornminnesförenings Tidskrift IV (1934) s. 22 ff. .1. Oldeberg, 
Metallteknik under förhistorisk lid II (1948) s. 194. 

11 
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man använt pågjutnings- eller lödningsmetoden. Den nedre delen 
av fästet har gjutits för sig och trängts på klingans övre del, innan 
tången förenades med knappen. Man har sålunda härvidlag för
farit på ett annat sätt än ifråga om svärdet från Ellösfjorden. En 
svärdknapp från Ängelholmstrakten av samma typ som knap
pen från Ahus har likartade men grövre kärnstöd. Några liknande 
svärdknappar frän Småland, Skåne och Östergötland4 sakna där
emot kärnstöd över huvud tagel. Färdigställandet av svärdknap
pen från Åhus har givetvis varit enklare att utföra än gjutningen 
av fästet från Morlanda, men överensstämmelsen av bronslameller
nas läge i överdelen hos båda föremålen ger en antydan om, att 
de i princip gjutits enligt samma metoder. 

De här gjorda undersökningarna styrka uppfattningen, att de 
nordgermanska bronsålderssvärden även i tekniskt avseende 
skilja sig från de mellaneuropeiska och att de karakteriseras av 
ett mera individualistiskt utförande. För att få större klarhet i 
denna detaljfråga skulle emellertid ytterligare röntgenundersök
ningar behöva utföras. 

Delta föranleder mig alt framhålla de svårigheter, som fiir när
varande existera, då det gäller att få vissa naturvetenskapliga 
undersökningar utförda i samband med arkeologisk forskning. 
1 många fall äro vi nämligen beroende av att dylika undersök
ningar komma till stånd, närmast röntgenfotografering och rönt-
genspeklrografering av föremål samt metallografiska, spektral-
analyliska och kemiska undersökningar. Dessa äro emellertid 
numera mycket kostnadskrävande och i vissa fall besvärliga alt 
få gjorda, eftersom de måste utföras på olika institutioner och 
av en personal, som är inriktad på helt andra uppgifter. En 
arkeologisk forskare, som behöver ha dylika undersökningar ut
förda, mäste sålunda varje gäng begära särskilda anslag, oftast 
uppgående lill avsevärda summor. Del skulle därför vara till stor 
vinning för den arkeologiska vetenskapen över huvud tagel, om 
Stålens historiska museum, då närmast dess tekniska avdelning, 
i sin egenskap av cenlrahnuseum kunde förses med apparatur 
och personal alt för landets behov utföra undersökningar av här 
antydd art. De kontinentala museerna äro som regel i detla av-

4 O. Montelius. Minnen från vår forntid (1917) fig. 1010—1012. 
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seende avsevärt mycket bättre tillgodosedda. Jag vill nämna, alt 
vid mitt besök på det ovan nämna Römisch-Germanisches Museum 
meddelades mig, alt man för några år sedan erhöll anslag på 
sammanlagt omkring tre millioner DM enbart för upprustning av 
dess konserveringsanstalt. En stark upprustning av naturveten
skapliga laboratorier till stöd för museerna pågår för närvarande 
i mänga andra länder, exempelvis i Holland och Norge. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Andreas Oldeberg: Technische Kuriosa bei bronzezeitlichen 
Schwerlern. 

Bei gewissen konlinentalen Untersuchungen bronzezeitlieher Schwcrtcr 
meist röntgenspcktrografischer Art könnten inlcrcssantc Beobachtungen ge-
niaelit werden. Die miltclcuropäischen Schwcrtcr aus der älteren Bronzezeit 
sind nämlich auf eine eiuheillichcrc, sozusagen "iuduslricuiässige" Weise ver-
fcrligl. vergliehen mit den nordgermanischen Sehwertern, welche durch eine 
iudividualistische Herstellung charakterisiert sind. Das hat mich veranlasst, 
einige Schwerler aus dem Staatlichen llistorisehcu Museum röiitgenfotografisch 
uiitcrsuchen zu lassen. Diese Untersuchungen sind freundlicherweise von der 
Technisclien Böutgencentrale AB in Stockholm ausgefuhrt worden. 

Zunächst handelt es sich um drei mitleleuropäiscbe Schwerler. Fig. 1 biidet 
daher das bemerkenswerte Bronzeschwert von Bragby im Kirchspiel Ramsta, 
Uppland, ab. während Fig. 2 eine Hönlgenfolografic des gleichen Schwerles 
wiedergibt. Daraus geht deutlich hervor, dass der Griff, der fiir sich gegossen 
wurde, mit zwei Nieten an die Klinge festgenietet worden ist. Auf dem Biide 
tritt am linken halbrunden Band des Griffes ein schmaler Lichtslreifen 
hervor. der die Kerbe zwischen der luueuparl ic des Griffes und dem halb
runden Oberteil der Klinge markiert . Fig. 3 stellt ein Schwert aus Bäckers-
hög im Kirchspiel Östra Vingåker, Södermanland, dar und aus der Röntgen
foto Fig. 4 geht hervor, dass auch bei diesem Schwert der Griff an die Klinge 
angenietet war, die zudem noch mit einer Griffzunge versehen ist, welche den 
Hauptlcil des Griffes ausfiillt. Ebenso ist bei dem drillen Schwert aus dem 
Kirchspiel Sköllersta in Närke, Fig. 5 der Handgriff mit zwei Nieten an die 
Klinge genietct, vgl. Röntgenfoto Fig. C. 

Vom metalltechnischen Gesichtspunkt iiiteressanlcr ist ein nordgcrmanisches 
Schwert aus dem Ellösfjord im Kirchspiel Morlanda, Bohuslän, Fig. 7. Wie 
es bei diesem Schwerttyp häufig der Fall ist, ist der Griff mit falschen Nieten 
verseben, welche mit Harz iu flachen Vertiefungen befestigt sind, vgl. Fig. 9. 
Aus den Röulgciifotografien Abb. 8, 11—12 geht hervor, dass die Klinge eine 
Griffaugel hal, die durch den ganzen Griff hiudurchgeht und dass das Ende 
der Griffaugel breilgescblagcn wurde, sodass der Griff auf diese Weise fest 
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mit der Klinge verbunden wurde. Es gibt nämlich keine wirklichcu Nieten, 
die den Griff an die Klinge hiitten befestigen können. Auf den Röntgenbilden) 
Fig. 8, 11—12 sehen wir einige vertikale dunkle Streifen auf beiden Seiten der 
Ängel sowie einige schmale drahlähnliche Bildungen nahe an der Ängel. 
Weilcrhin können wir auf dem Röntgenbild Fig. 12 schen, dass vom Oberteil 
des Schwertknopfes zwei kurze, recht kraftige zapfenähnliche Bildungen aus-
gchen. Alle die hier genannten Bildungen diirften aus Metall, am ehcsteii 
Bronze bestehen. Ich habe sowohl die vertikalen Schncn im Griff wie die 
zapfenähulichcn Bildungen im Knopf als Kernstiitzen gedeutet. Der Handgriff 
ist nämlich å cire-pcrdue gegossen worden. Um den Kern in der ricliligcu 
Lage im Vcrbällnis zum Wachsmodell und dem umgebenden Mantel zn. balten, 
hat man also Bronzelamellen in das Oberteil des Knopfes und in die Längs-
richtung des Griffes hincingesteckt. Als der Handgriff ferliggcgosscn war, 
liess man den Kern mit seinen daransilzciiden Kernstiitzen grösstenteils 
unberiihrt sitzen. Man brauchte dann nur mitten durch den Kern einen Kanal 
zu bohren. durch den man die Griffaugel einziehen konnte. Die feineren 
drahlähnlichcn Bildungen aussen an der Ängel können möglicherweise 
Bronzcdrähte sein, die um die Ängel gewickelt wurden, bevor man sie 
durch den Kern steckte, vielleicbl mit der Absichl, den gebohrlcn Kanal besser 
aiiszufiillen. 

Fig. 13 gibt einen Iragmcnlarisclien Schwerlkuopf aus Ripa im Kirchspiel 
Alius, Schonen, wieder, der einem etwas degenericrleren Schwerttyp xugehört. 
Hierbei diirfte der Knebcl aus einem organischen Material bestanden haben. 
Aber der Knopf war å cire-perdue gegossen und in den Höblungen sitzen noch 
Bcsle des Tonkernes. Aus Fig. 14—15 geht jedoch hervor, dass im Oberteil 
des Knopfes noch Reste von vier srhmalcn, schräggestellten Bronzelamellen 
sitzen, die zweifellos Kernstiitzen der gleichen Art gewesen sind wie die 
cnlsprechendeu beim Schwert vom Ellösfjord. 
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