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ETT SENGOTISKT SVÄRD I VÄSTERÅS 
DOMKYRKA 

Av Heribert Seitz 

Av de föremålsfynd, som påträffades våren 1958 vid restau
reringen av Västerås domkyrka, torde av flera skäl ett tvåhands-
svärd av sengolisk typ vara värt att särskilt uppmärksammas. 
Vapnet ifråga är det enda, som veterligen hittills påträffats i en 
svensk grav från medeltiden. Det är också det enda av sin typ i 
vårt land. De särdrag svärdet uppvisar äro emellertid anmärk
ningsvärda även ur internationell synpunkt. Fyndet fyller en 
lucka i slutskedet av de gotiska svärdens nyanserade utveckling. 
Härtill kommer att — med någon marginal — vapnets tillkomst
tid är möjlig att fastställa. Vidare äro fyndomsländigheterna så
dana, att frågan om ursprunglig ägare kan begränsas till två 
alternativ. Den lokala traditionen bar utpekat den plats, på vilken 
svärdet påträffats, som de yngre Sturarnas gravkor. Det är också 
två medlemmar av denna släkt, som äro aktuella i detta samman
hang. 

Svante Nilsson, som tillhörde den svenska slormansälten Sture 
av Natt och Dag-släkten, var född i slutet av 1450-talet och blev 
redan som ung, år 1482, riksråd. Till riksföreståndare valdes han 
år 1504. Han dog den 2 januari 1512. Fadern var Nils Bosson 
Sture, född troligen 1426 och död den 25 mars 1494. Även denne 
var riksråd, sedan är 1465, och dessutom hövitsman på Västerås 
slott samt över Kopparberg och Dalarna. Data för såväl son som 
fader ha bringats i erinran, eftersom det faktum, att båda vila i 
det ovannämnda gravkoret i Västerås domkyrka, ej kan förbigås 
i diskussionen om vem svärdet ursprungligen tillhört. 

Svärdet påträffades blottat, dvs. utan balja, i en grav tillsam
mans med bl. a. två sigill av silver. Dessa, som publiceras separat1. 

Jfr Aron Andersson. Svante Nilsson Stures sigill. Nedan sid. 25 ff. 
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ba båda enligt inskriptionen tillhört Svante Nilsson och bära 
släkten Natt och Dags vapen, vilket fördes av den Stureätt, som 
är aktuell i delta sammanhang. Svärdet har tydligen varit pla
cerat tätt under kistlocket. Förmultnade träfragment frän detta 
voro inmängda med det delvis upplösta ytskiktet av järnet hos så
väl fäste som klinga. En spik, som slagits genom locket, hade 
krökt sig mot klingans bas; endast med svårighet kunde den fri
göras. Vapnets långvariga förvaring, omkring 450 år, i en fuktig 
miljö samt den omständigheten, att det jämte omgivande substan
ser och material successivt utsatts för sammanpressning, för
svårade dess frampreparering. Dess tillstånd före konserveringen, 
som på ett synnerligen skickligt sätt utförts av Tekniska avdel
ningen vid Statens historiska museum2, var skört, nästan svamp-
aktigt; den skrovliga ytan var delvis sönderfallen i lösa fragment, 
fig. 1. Föremälet hade vid frigörandet och bar alltjämt den mörk
bruna färgton, som är typisk för långt framskriden gravrost. 

Vapnet är elt typiskt tvåhandssvärd med en total längd av 
117,8 cm iklingans yttersta udd, 1—2 mm, avbruten). Vikten är 
1.795 kg. Klingans längd, ansatsen inräknad, är 84.8 cm; fästels 
höjd är 33 cm. Fig. 2. 

Klingan iir tvåeggad med mötande, lika breda skär samt jämnt 
avsmalnande mol udden. Anmärkningsvärd är klingbasens s. k. 
ansats i form av en intagning, fig. 3. Vid den lid det här gäller. 

2 Om konscrvcringsålgärderna meddelar preparator R. S. Wibeck, Statens 
historiska museum, följande: En ca 6 cm lång spik, faslrostad vid klingan 
i hade förmodligen tillhört kistan), och diverse fräfragment avlägsnades ma
nuellt. Svärdsknappen och klingan befriades försiktigt från rostpart iklar och 
rostblåsor med hjälp av roterande trissor av gummi + karborundum-, dess
förinnan hade svärdsfästet omlindats med gasväv för att där sittande trä-
och lädcrrcster skulle kunna hållas intakta. Svärdet kokades i upprepade 
bad av destillerat valfen för att avlägsna för järnet skadliga kloridsalter; 
därefter borstades det i ovannämnda vatten fritt från nyrost och torkades. 
Sedan kokades svärdet i paraffinbad vid successiv värmesfegring tills full
ständig impregnering erhölls, samt upptogs till sist ur paraffinct vid 80° C; 
efter avsvalnandet kunde gasväven avlägsnas frän svärdsfästet, varvid en 
sista finputsning förelogs. 

Om spår av textil i ytskiktet meddelar fil. dr Agnes Geijer, Statens histo
riska museum: »På svärdels ena sida strax nedanför parerstängen finnas 
rostfyllda fragment av fint tuskafts linne, sannolikt från gravdräktens 
skjorta » 
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Fig. 1—2. Svärd från tiden omkring HS5—1195 frän Sturegraven i 
Västerås domkyrka; t. v. före och t. h. efter konservering. — Schwert 
von etwa Vi85—1495 aus dem Sture-Grab im Dom zu \ 'äs terås; links 

vor und rechts nach der Konservierung, 
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brukade ansatsen ofta vara omgiven av en hylsa, utgående från 
kryssets undersida. Hylsans uppgift var främst av dekoraliv art 
men även att möjliggöra en tätare anslutning till baljan. Om 
hylsa i della fall förekommit, torde den ha varit av mässing eller 
brons; den är i varje fall nu förkommen (upplöst). Klingans 
ryggslipning fortsätter utmed ansatsen, som har en höjd av 6 cm 
och en bredd av 4,3 cm. Klingans bredd omedelbart nedanför 
ansatsen är 5,3 cm, godsets tjocklek är därstädes 1,1 cm, räknat 
mellan åsarna. 

Fästet är av järn. Huruvida knapp och parcrslänger varit för
gyllda eller haft annan ytornering kan numera ej avgöras, fig. 4. 
Knappen är omvänt konisk med tvärt avskuren, plan översida, 
i vars milt tångens nitning klart skönjes, fig. 5. Knappens strama 
formkaraklär får en speciell prägel genom de åtta vertikala reff
lor, åtskilda med tämligen skarpa, upptill svagt ansvällda åsar, 
som jämnt fördelade löpa utmed knappens liv, fig. 6. Knappens 
höjd är 5,6 cm, övre diametern är 5,5 cm, den nedre 1,8 cm. 
Parerstängerna äro smidda i ett stycke med breddad mitt, genom 
vilken tången trätts. De ha rund genomskärning med en diameter 
av omkring 1,1 cm och en sammanlagd längd av 19,5 cm. Dess 
yttre delar äro konträrt svängda i horisontalplanet, varigenom 
en utdragen S-form bildas; ändarne äro obetydligt breddade, 
jfr fig. 3. Kaveln har en längd av 26 cm. Den har ursprungligen 
varit överdragen med skinn, som numera så gott som helt för
svunnit. Dock kvarsitter ett skinnfragment strax ovanför krysset, 
på samma sida som de i not 2 omtalade textilresterna. Kavelns 
kvarvarande underlag består av två breda och tvä mycket smala 
träskenor. De breda återfinnas på flatsidorna, mellan dessa ha 
de smala, som närmast kunna liknas vid tunna lister, inpassats. 
Denna stomme av trä, som varit sammanlimmad, är lindad. 
Materialet i den delvis ännu bevarade tråden torde vara slaget 
bampgam, avståndet mellan varje varv är omkring 2 mm. En 
på detta sätt innanför kavelns yttre, synliga klädsel anbringad 
lindning tjänar, förutom att den förstärker hopfogningen av 
träskenorna, lill att skänka reliefverkan åt den yttre klädseln. 
Ofta var även den senare i sin tur lindad utanpå med metalltråd 
av t. ex. silver eller förgyllt silver. Denna yttre lindning var in
passad i de försänkningar, som den inre bildningen bildat. Emel-
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Fig, 3. Parerstängerna och klingbasen med ansats. — Die Parierstangen und 
die Basis der Klinge mit Ansat:. 

lertid har något spår av en dylik lindning ej kunnat påvisas i 
fråga om Sturesvärdet, varför någon sådan tydligen ej förekom
mit. Från senare tid är känt, att kavelns trästomme i stället för 
att vara lindad snidats i en tät spiral och alt den yttre klädseln 
lindats längs den på så sätt uppkomna försänkningen. 

Västeråsfyndet torde vara vårt lands mest prominenta exempel 
på den vapentyp, som man populär! brukar rubricera som rid-
darsvärd. De äldre varianter, som finnas i Sverige3, sakna den 
klara proveniens Västeråssvärdet äger. Yngre varianter såsom 
Gustav Vasas begravningssvärd och de två rikssvärden ha vis
serligen säker proveniens och äro av sengolisk typ, men deras 
form är medvetet retarderad. Deras lillkomst hänför sig till 
perioden omkring 1535—omkring 1560.4 

För en datering av Väslerässvärdet träda främst lie kriterier 
i förgrunden: klingans ansats samt parerstängernas och knap
pens form. Vagast är härvid ansatsen, om vilken endast kan an-

3 Av i Sverige pålriiffade medeltida svärd förvaras 12 från 1400-talet i 
Statens historiska museum, dock intet med närmare preciserad proveniens 
eller av här aktuell typ. 

4 II. Seitz, Gustavas Vasa's Swords—Links between Two Epochs. The 
Journal of The Arms and Armour Society, Vol. II, No. 8, London 1957, 
sid. 165 o. f., 175. 
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föras, att dess typ av komparativa iakttagelser alt döma är en 
sen företeelse för den epok det gäller och att dess speciella struk
tur torde vara ovanlig för tiden. Att man laborerat med en ut
formning av klingbasen, som gör denna skiljaktig från klingans 
övriga del, kan påvisas under snart sagt hela 1400-talet. Men 
ansatsen är härvid som regel betydligt längre och bildar ett s. k. 
bröst, vars förekomst sammanhänger med funktionen hos de 
s. k. borrsvärd (ett slags pansarstickare), som uppvisa ifråga
varande särdrag. Och ett sådant är icke Västeråssvärdet, som 
är en typisk representant för den mera allmänna gruppen, danad 
för såväl stöt som hugg. Även om ansatsen hos Västeråssväldet 
endast mera diffust indicerar en datering till 1400-lalels slut, 
vinner emellertid ett dylikt antagande i styrka genom parer-
stängernas karakteristiska, horisontella S-form, som ej brukar 
förekomma före 1400-talets mitt och som först mot århundradets 
slut börjar bli något mera vanlig. Parerslängernas konventionella 
form under sengotiken är den böjda (bågkurvan uppåt). Den 
allmänna tendens, som av de nämnda kriterierna framkommit, 
blir mera fixerbar först med knappens vittnesbörd. Att svärds
knappen är ett känsligt stilistiskt element, godtagbart som ut
gångspunkt för en relativ gruppering av de medeltida svärden 
överhuvudtaget, har Bruhn Hoffmeyer påvisat i sin omfattande 
undersökning, helt baserad på det typologiska spectrum detaljen 
ifråga uppvisar.5 Den rika nyansering av knappens formflora, 
som inträder under 1400-talet, i synnerhet mot århundradets 
slut, leder dock in i komplicerade förhållanden. Bruhn Hoff-
meyers schematiskt upplagda system kan rimligtvis ej täcka mer 
än de typologiska allfartsvägarna och på någon sådan återfinnes 
ej Västerässvärdet. Bland de fästen Bruhn Hoffmeyer redovisar 
i sin rikhaltiga katalog, förekomma väl S-formade parerstängcr 
men ingen knapp av Västeråssvärdets typ. Dateringarna pendla 
för dessa objekt mellan 1450 och 1500.6 I ett äldre arbete, lika
ledes upplagt efter typologiska principer, bar emellertid Forrer 
framlagt ett material, som indirekt kan tjäna som bedömnings
grund i det här aktuella fallet. Forrer redovisar sålunda tre 

5 A. Bruhn Hoffmeyer, Middeliilderens tveroggede sva»rd, I-—II, (Udgivet 
af Tojhusmuseet) Köpenhamn 1954. 

6 Bruhn Hoffmeyer op. cit., II, pl. XXXVIII c och e, pl XXII a och c. 
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Fig, i. Fästet. Kavelns bevarade trästomme är lindad med tvinnat 
hampyarn (den yttre klädseln saknas). Jfr fig. II. — Das lleft. 
Der mit getwtrntem Hanfgarn umwickelte erhaltene Holzkörper 

des Griffs (die Aupenbekleidung fehlt). Vgl, Fig. 6. 
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sinsemellan närstående knapptyper, närmast päronformiga och 
med djupt inskurna, vertikala refflor.7 Des.sa typer bestämmer 
han som »Eingesclinitlene Bimknäufe der Maximilianszeil, vom 
Anf ange des XVI. Jahrhunderts», fig. 7. Jämför man dessa med 
Västeråssvärdets knappform, ger denna i sin slutna stramhet 
osökt ett intryck av att kunna infogas som en länk i en utveck
lingskedja, i vilken de Forrerska Maximilianknapparna bilda 
slutfasen, jfr fig. (i. forrers exempel skulle sålunda — om man 
följer de vanliga typologiska utveeklingsnormerna — utgöra en 
mera utvecklad, kanske i någon mån I. o. m. mera upplöst ul 
formning av samma lypidé, som Väsleråssvärdels knapp före
träder. 

Maximiliantiden iir intressant ur vapenhistorisk slilsynpunkl 1 
många avseenden. Naturligt nog, kejsar Maximilian I har med fog 
kallats för »den siste riddaren». Den period, under vilken han 
utövade sill inflytande, var långvarig. Som 27-årig kröntes han 
lill romersk konung år 1486, lysk-romersk kejsare blev han 1493. 
lian avled 1519. Maximilians intresse för vapen liksom hans bag 
fiir konstnärlig utsmyckning är välkänd. Här må endast del 
aktuella mönstret med de längsgående refflorna antydas. Dess 
betydelsefullaste område är harnesksmidels. Del iir dock härvid 
alt märka, att relfelorneringen stod i sitt flor hos de tysk-gotiska 
harnesksmederna redan långt före Maximilianepoken och kan 
följas från 1430-talet. Thomas framhåller också del felaktiga i 
all, som tidigare skett, benämna rustningar med reffelmönster 
för »Maximilianbarnesk».8 I detta sammanhang böra främst 
kejsar Maximilians rustningar från 1480- och 1490-lalen bringas 
i erinran. Stildraget levde för övrigt i vissa fall kvar hos harnes
ken ännu på 1520-taIel men försvann därefter snabbi. På sköldar 
stannade den refflade orneringen iiu längre. Heflelmönstret var 
självfallet ej begränsat enbart till skyddsvapen, ell förhållande 
som utgör bakgrunden lill förekomsten av de refflade svärds
knapparna. 

Som redan antytts torde det slå klart, att den svulstiga maxi-

' R .Forrer , Die Schwerler und Schwertknäufc der Sammlung G. von 
Scliwerzenbach-Biegeiiz, Leipzig 1905, sid. 52, Taf. X: 1—3. 

8 B. Thomas. Ilarnischc, Wien 1947, sid. 23—24 (under nr 23), jfr pl. «. 
IS, 19. Dens.. Deulsche Plallnerkunsl , Miinchen 1944, sid. 56 och pl. 16. 
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Fig. o. Knappens översida. I mitten tångens nitning. — Die 
Oberseile des Knauf». In der Mitte die Verntetung der Ängel. 

milianslil, som svärdsknapparna på lig. 7 utvisar och som Forrer 
riktigt nog daterat lill 1500-talets början, måste ba hall en fram
växtperiod. Hur iång denna varit är svårt att avgöra, eftersom 
säkra hållpunkter för en bedömning saknas. Man bör räkna med 
minst två årlionden, troligen betydligt mera. Konsekvensen av 
denna rimliga premiss blir följande. 1500-talets början kan av 
typologiska skäl anges som en klar terminus a nie quem för 
Västeråstypen. Som en plausibel terminus post bör 1480-talet 
kunna räknas, dock snarare för sen än för tidig. En inplacering 
av Västeråstypen mellan dessa elastiska tidsgränser måste ske 
med hänsyn till dennas tidiga karaktär, som tydligt motiverar en 
förskjutning till periodens början. Av allt att döma bör därför 
tiden senast omkring 1485—omkring 1495 kunna anges som god
tagbar för tillkomsten av Västeråssvärdet. Ehuru medveten om 
de svårigheter och möjligheter till felslut, som kunna vidlåda en 
diskussion av här berörd art, anser dock förf. på grund av de 
givna stilkritiska förutsättningarna skäl föreligga att stanna vid 
den avvägning, som framförts. Att försöka pressa materialet till 
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en mera exakt tidsangivning vore däremot att nalkas önske
tänkandet. Med det här aktualiserade tidsavsnittet föres emeller
tid frågan om vem som varit svärdets ursprunglige ägare lill etl 
alternativt plan. 

Ur vapenbistorisk eller slilkritisk synpunkt kan sålunda ej av
göras, om svärdet ursprungligen anskaffats av Svante Nilsson, 
som dog 1512, eller av dennes fader, Nils Bosson Sture, som 
avled 1494. Sigillen, som anträffats i svärdets närhet, tala dock 
för Svante Nilsson. Denne var vid tiden omkring 1490 mer än 
trettioårig och kan naturligt nog t. ex. vid denna tid ha skaffa! 
sig elt svärd av den imposanta typ del här gäller. Men intet mot
säger heller, att hans 60-årige fader, Nils Bosson, t. ex. under 
1480-talets milt velat följa med sin tid och skaffat sig ell då 
modernt vapen, lämpligt för de representativa plikterna. Och 
detta vapen kan Svante Nilsson mycket väl ha ärvt av sin fader. 
En dylik tingens ordning ansågs som siirskilt hedersam, ej minst 
under den tid det här gäller. Ett sakligt grundat, exakt svar på 
de frågor, som de berörda omständigheterna framkalla, kan dess
värre ej formuleras. 

Sturesvärdet kan knappast vara av svensk tillverkning. Visser
ligen ha vapensmeder funnits i vårt land saviil som i det (ivriga 
Norden så länge smidda vapen brukats häruppe. Men under den 
lid del gäller, kan ej gärna ett svärd av den klass som här är 
aktuell ba inhemskt ursprung. Kvaliletsvapen började framställas 
i Sverige först från 1550-talet, då i Arboga. Våra livliga förbin
delser med Tyskland under Hansaliden tala liksom vapnets all
männa typ för elt tyskt ursprung. De berömda furstbiskopliga 
verkstäderna i Passau komma härvid i förgrunden, möjligen även 
Solingen. Rönlgenfotografering bar visat, att något i godset in
lagt signum av mässing eller ädelmelall ej förekommer. Något 
inslaget märke eller smedsslämpel har ej heller kunnat upptäckas. 

Den hedcntida seden atl låta vapen följa den bortgångne i hans 
grav kan sporadiskt påvisas i Danmark, Finland och Norge även 
efter kristendomens införande.9 1 Sverige är dock Sturesvärdel 
veterligen det enda medeltida gravvapen, som hittills påträffats. 

' Th. Ekberg, Värjor i Upplundskyrkur. En studie mot bakgrunden av ett 
uråldrigt gravskick. Sv. Vapenhist. Sällskapets Skrifter, Nya serien V, Stock
holm 1957. Sid. 11—12. 
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Fig. ti. Den refflade knappen och överdelen av kaveln» 
lindade stomme. — Der gerillte Knauf und der obere 

Tell des umwickelten Holzkörper» des Grlffs. 

En företeelse, som av allt atl döma sammanhänger med det 
faktum att endast etl fåtal medeltida gravar blivit undersökta i 
vårt land; dylika äro för övrigt ej heller kända i någon större ut
sträckning — Korsbelningen undantagen. Men från 1500-talel 
finnas två höga exempel. Såväl Gustav Vasa som Johan HI äro 
begravda med sina vapen i kistan. I förra fallet är det alltjämt 
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Fig. 7. Knapptyper med djupt ref/Ind ornering. 1500-tulets början. Ur Forrer. 
»Die Schwerter und Schwertknåufe der Samml. <'.. uon Schwerzenbaeh» 
(1905). — Knauf typen mit tief gerilltem Ornament, An/ung des Iö. Jahrh. 

fråga om ett svärd av sen medellida typ ehuru med graverad 
renässansomering4, i del senare fick en modern stötvärja, en 
rappir av sydländsk form, följa den döde.10 Under 1600-talet 
ändrades seden därhän, alt vapnet väl följde den avlidne i 
begravningslaget men ej i ulan på kistan eller fört av en särskild 
person i processionen. Därefter upphängdes det oftast vid ett 
epitafium på kyrkväggen. Denna sedvänja levde kvar, främst 
bland militären, ännu under 1700-talets milt. Därefter försvann 
delta uråldriga bruk alltmer, dock utan all ännu definitivt ha 
kommit ur bruk. 

10 II. Seit:, Some Trails ol lhe International Expansion of Edged Weapons 
during lhe XVIth Century. Armi Antiche, Bolletina del'Accademla di S. 
Miiicinno, Anno III. Settembre 195(1. Turin 1957. Sid. 17—18. 

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

H.Seitz: Ein spätgotisches Schwert im Dom zu Västerås. 
Während der Restaurierungsarbeiten im Dom zu Västerås sliel? man 

Friihling 195S auf einen Zweihändcr. dessen Ausgestaltung von besonderem 
Interesse ist. Der fundor t ist diejenige Stelle unter dem Fufjboden innerhalb 
des Siidporlals, wo sich einst der St. Eriks-C.hor befunden halle. Dieser nun 
schon seil langem verschwundene Chorraum war urspriinglich Grabstätte 
der besonders um 1500 mächligen Herrenfamilie Sture des Gescblechtes Natt 
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och Dag. Leider wurden auch die unter dem FuSbodcn aufgestellfen Särge 
von den Zeitläufen der vergangencn Jahrhnnder le arg milgenommen, sie 
wurden zusamniengedriickt, und deren Inhalt war crheblich durcheinander-
geralen. Es sei vermerkt, dafi die örtliche Uberlieferung die Fundstclle des 
Schwerles als das Grab des Heichsvcrwesers Svante Nilsson Sture bezeichnet. 
Dieser (etwa 1460—1512), bereits seit 1482 Reichsrat, wurde 1504 zum 
Reichsvervveser gcwähll. Es ist jedoch bekannt, dal? auch dessen Väter, der 
Reichsrat Nils Bosson Sture (etwa 1426—1494), am gleichen Ort beigesetzt 
worden ist. In der Nähe des Schwerles wurde ein Siegelslempel aus Silber 
gefunden, der gemäfi Umschrift Svante Nilsson Sture gehört hat und das 
Geschlcchtswappen der Natt och Dag zeigt, das von der hier In Frage kom-
inenden Familie Sture verwendet worden ist. Angcsichls des bei der Unter
suchung angetroffenen Z US t andes der Gräber ist die Feslstcllung einer 
Zusainmengehörigkeil von Schwert und Siegelslempel mit absoluter Sicherheit 
nicht zu gewährleisten. 

Das Schwert zeigte bei der Fräpariernng deutllche Spuren iinhaltender 
Verwahrung in fcuchter, zusammengedriingler Umgebung. Die Aufienschlcht 
war sehr briichig und zum Teil zerfallen, Fig. 1. Nach Konservierung in der 
lechnischcn Abteilung des Staatlichen Historischen Museums sind folgende 
Angaben zu maehen. Gesamllänge 117,8 cm, Gcwicht 1,795 kg. Länge der 
Klinge einschliefilich Ansats (Ricasso) 84,8 cm, Fig. 2. Der eine verengende 
Form aiifweisendc Ansats isl 4,3 cm breit nnd 5 cm hoch, Fig. 3. Unmillelbar 
unter dem Ansatz ist die Klinge 5.3 cm breit. Das Heft aus Eisen hat einen 
26 cm hohen Griff, Fig. 4. Der 5,6 cm hohe Knauf ist konisch, hat eine 
qucr abgekappte Oberseite und nchl durch ziemlich scharfe Erhöhiingen 
voneinander getrennte quergericlilele Rillen. Fig. 5—6. Die gerundet 'be-
schnillenen 1'arierslangen haben eine Gesamllänge von 19,5 cm. Deren Enden 
sind waagrecbl gegensätzlich geschwungen, so da(5 sie eine ausgezogene 
S-Form bilden. Die urspriingliche AulSenbekleidung des (iriffs (aus Leder?) 
fehlt. Die noch vorhandene Unterlage ist mit gezwirnlem Hanfgarn um-
wickelles Holz (um dadurch fiir den AulSenhezng ein Relief abzugeben). 

Wenn auch schon Klingenansalz und S-Form der Parierslangen eine 
Datierung in die zweite Hällte des 15. Jahrh . ermöglichcn, so ist es doch 
erst der Formcharakter des Knaufs, der genauere Dalierungsgriinde zu liefern 
vermag. Einen Ausgangspunkt bietet hierbei das Hillenmiisler, das auf 
gotischen Ilarnischen schon in den 1430er Jahren niichweisbar ist und aller-
dings erst in der Zeit Maximilians I. seinen Höhepunkt erreicht hat. Hiervon 
beeinflufil kamen u. a. aucli lotrccht gerillle Schwertknäufc vor. Forrer gibt 
eine Serie von drei solchen wieder, die er als »eingeschnitteiie Birnknäufc der 
Miiximilianszeil, vom Anfangc des XVI. Jahrhunderts< bestimmt, Fig. 7. 
Slilislisch vertreten diese mit ihrer ausgereifleii Gestaltung eine auffallend 
späte Enlwicklungsslule bei einem Vergleich mit dem durch eine geschlossene 
Slraffheil gckcnnzeichnelen Knauf des Väsleråser Schwcrtes, vgl. Fig. 6. Die 
schwiilstige Form der bei Forrer abgebildeten Knäufe vom Anfang des 16. 
Jahrh. muss nach allem zu srhlieficn eine recht länge Enlwicklungspcrioclc 
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hinter sich haben, man diirfte ziimindest mit zwei Jahrzehnlen rechnen. Und 
der Viisteråser Knauf sollte wohl am Anfang dieser Periode eingereiht 
werden. Wenn also bei einer Datierung des Västeråser Schwerles der Anfang 
des 16. Jahrh . als absolutcr Terminus ante quem anzusetzen ist, wäre aller 
Wahrscheinlichkeit nach mil den 1480er Jahren als einem relativen Terminus 
post zu rechnen, welch letzterer jedoch eher zu spät als zu friih liegt. Das 
Västcråser Schwert wäre in den Anfang des Zeitraums zwischen diesen 
elaslischcn Zcilgrenzcn zu verlegen. Am ehesten kiimen vielleicht die Jahre 
etwa 1485 bis etwa 1495 in Frage. 

Stilislische und waffengeschichlliche Gcsichtspunkte ermöglichen somit 
nicht, das Schwert entweder dem Reichsverweser Svante Nilsson Sture 
(t 1512) oder dessen Väter, dem Reichsrat Nils Bosson Sture (f 1496), zuzu-
schreiben. Wenn es im IIinblick auf den Siegelslempel am meisten wahr
scheinlich erscheint, dal! das Schwert Svante Nilsson in den Sarg gefolgt isl, 
so sagt ein solcher Tatbestand nichts iiber den urspriinglichen Eigentiimer 
des Schwerles aus. Es konnte nämlich wegen seines Alters gul ein Erbstiick 
gewesen sein. 

Weder eine Schmiede- noch eine andere Märke war zu enldecken, auch 
konnte auf dem Röntgenbild kein ins Eisen eingelassenes Zeichen aus Messing 
oder anderem Edelmclall crmittelt werden. Die Erzeugung isl nicht schwe-
clisch. Offensichllich stammt es aus den furslbischöflichen Werkstät len in 
PaMan oder möglicherweise aus Solingen. 

Das Slureschwert isl nachweislich die einzige in einem schwedischen 
millelallerlichcn Grab angetroffene Waffe. Die altnordische Sitte, dem Toten 
Waffen ins Grab milzugeben, diirfte jedoch auch nach der Christianisierung 
in gröfierem Ausmafi weitergelebt haben, als es nun zu belegen ist. Aus einem 
späteren Zeitabschnitt, dem 16. Jahrh. , gibt es zwei bedeutsamc Beispiele. 
Sowohl Gustav Wasa (f 1560) als auch Johann III. ff 1592) wurden mil 
ihren blänken Waffen in den Sarg gebeltet, jener mit einem Schwert spät-
golischen Gepräges, dieser mit einem Rapier. 
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