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Lamm, J. P. 1977. Till Island och Åland repatrierade vapenfynd. (Weapon 
finds repatriated to Iceland and Åland.) Fornvännen 72. Stockholm. 

Author discusses and comments on two weapon finds from the Museum of 
National Antiquités, Stockholm, comparative collections, namely: 
1: The "Hrafnkel Freygode sword" of Petersen type V with indistinct Ulf-
berth inscription. The sword (SHM 11537) was presented to Iceland's Natio
nal Museum at the opening of the exhibition Islandia in 1971, as a permanent 
deposit. 
2: Short sword and dagger from Sundby in Sund parish, Åland (SHM 
9724). The weapons, which belong to Bronze Age Period II, were presented 
to Åland Museum (inv. 491: 1—2) at the opening of the Åland exhibition 
in 1974, as a permanent deposit. 

Jan Peder Lamm, Statens historiska museum. Box 5405, S-114 84 Stockholm, 
Sweden. 

Statens historiska museum äger en inte obe
tydlig komparativ samling av arkeologiskt 
material. Den har för över 40 år sedan pre
senterats i denna tidskrift av Ture J. Arne 
(1925). Arne ivrade starkt för samlingen, 
som han ville se som embryot till något myc
ket större — ett svenskt "Antiquarium" — 
väl närmast en motsvarighet till Köpenhamns 
Glyptotek — med ett vidsträckt arkeologiskt 
jämförelsematerial. Utvecklingen gick emel
lertid andra vägar än dem Arne hoppats på. 
Museets komparativa samlingar har sedan 
1925 mera avvecklats än utvecklats. Stora 
och viktiga delar av dem ingår numera i 
självständiga samlingar som Medelhavsmu
seet och Ostasiatiska museet. Den återståen
de delen av de komparativa samlingarna har 
varken den kvaliteten eller omfattningen att 
den skulle kunna bilda underlaget till ännu 
flera självständiga enheter. Emellertid finns 
bland det komparativa materialet en hel del 
föremål av mycket hög klass, ja några som i 
sina ursprungsländer skulle betraktas som av 
riksintresse. Det är några sådana föremål som 
skall presenteras i den här artikeln. Detta 

med anledning av att de i samband med ett 
par internordiska utställningar frånskilts sam
lingarna och utlämnats som ständiga deposi
tioner till Åland respektive Finland. 

Det s. k. Hrafnkel Freygodes svärd från 
Island (fig. 1) 

Arnes förteckning upptar från Island endast 
ett föremål. Detta (inv. 11537) går i littera
turen under namnet Hrafnkel Freygodes 
svärd. Denne Hrafnkel är känd från den is
ländska sagalitteraturen. Han var en så be
römd hövding att han ägnats en egen saga 
"Hrafnkel Freygodes saga", nedtecknad på 
1200-talet. I sagan berättas att man sedan 
Hrafnkel dött sotdöden lät kasta upp en hög 
över honom. Han fick med sig stora dyrbar
heter, sina "härkläder" samt sitt goda spjut. 
Hrafnkds hög kan vara identisk med en hög 
som år 1890 undersöktes av fomforskaren 
Siguröur Vigfusson i Hravnkdsdalen. Det 
konstaterades vid undersökningen att högen 
redan var plundrad, kvar fanns endast ske
lettdelar och textilrester. 

I historiska museets handlingar omnämns 
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Fig. 1. Hrafnkel Freygodes svärd, SHM inv. 11537. 
Nu i Islands Nationalmuseum. Foto ATA. — 
Hrafnkel Freygode's sword. 

svärdet första gången i ett gåvobrev skrivet 
15/2 1902 av det danska justitierådet Nicolai 
Petersen (se museets katalogbilaga). I brevet 
som är ställt till Oscar I I står at t svärdet 
hittats på Island 1901 i Hrafnkel Freygodes 
gravhög. I brevet anhålles att den svenske 
kungen ville överlämna svärdet till ett svenskt 
statligt museum. Anledningen till att det 
skänktes till svenska staten var att justitierå
det på det sättet ville infria ett givet löfte till 
den föregående år avlidne Arthur Hazelius. 

Även om det i och för sig är möjligt att 
d d aktuella svärdet härrör från samma grav 
som den Vigfusson grävde är väl detta 
mindre sannolikt. 70 år senare, närmare be
stämt den 14 september 1971 kl 14.00 över
räcktes svärdet av riksantikvarie Sven B. F. 
Jansson till de officiella representanterna för 
republiken Island vid vernissagen till utställ
ningen Islandia. Till Islands Nationalmuseum 
anlände svärdet dock först den 18 juni 1972. 
Islands riksantikvarie Tor Magnusson har 
skrivit svärdets historik i en artikel i isländska 
fornminnesföreningens tidskrift (1971). 

I historiska museets inventarium beskrivs 
svärdet som tveeggat och med en längd av 
92 cm. Klingans största bredd är 5,5 cm. 
Svärdet som är av Petersens V-typ har på 
hjalt och knapp rika spår av inläggningar 
med trådar av silver, koppar och mässing. 
Märkligast är dock att svärdets klinga är 
damaskerad och bär inskriften U L F B E R T H 
(fig. 2 ) . En tysk forskare, Michael Miiller-
Willc (1970), som gått igenom det kända 
beståndet av Ulfberthsvärd kände år 1970 
till 99 sådana. De har en vid europeisk sprid
ning. Särskilt många exemplar har hittats i 
Nord- och Osteuropa. 9 av svärden är av 
V-typ. Endast för 61 svärd hade Miiller-
Wille erhållit full dokumentation om signa
turens exakta utseende •— i hans arbete sak
nas bl. a. uppgifter om hur inskriften på det 
isländska svärdet ser ut. Inskrifterna visar ett 
stort variationsmönster i vilket texten ofta 
korrumperats till det oigenkännliga. 

Vad inskriften Ulfberth åsyftar är ännu en 
öppen fråga för arkeologerna. Språkligt har 
namnet närmast anknytning till Niederfran-
ken. Att stämpeln dock inte betyder att alla 
svärdsklingorna smitts av en och samma smed 
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Fig. 2. Ulfberthinskriften på det isländska svärdet 
(SHM 11537). Analysteckning efter röntgenfoto 
utfört av Tekniska röntgencentralen. Teckningen 
gjord av Anders Eide och på bekostnad av Berit 
Wallenbergs stiftelse. — The Ulfberth inscription. 

med namnet Ulfberth står redan av krono
logiska skäl helt klart. Miiller-Wille räknar 
nämligen med att ulfberthsvärd använts i 
över 300 år och att de tillverkats åtminstone 
under en tvåhundraårsperiod. Fynden anty
der att produktionen började omkring år 800. 
De yngsta svärden har påträffats i 1100-tals-
miljö. Det största antalet svärd tillhör 900-
talet. Till 900-talet eller början av 1000-ta-
let brukar också svärden av den typ som 
Hrafnkd-svärdet tillhör dateras. 

Bronsåldersvapen från Sundby i Sund sn, 
Åland (fig. 3—4) 

Enl. Arnes förteckning omfattar SHM:s kom
parativa samling från Finland 16 fyndnum
mer. Intressantast av dessa är förutom de 
nedan beskrivna vapnen en ormhuvudring 
av guld, daterbar till romersk järnålder och 
påträffad i Nousis sn. Ringen (inv. 22) på
träffades redan 1770 och har varit i museets 

och dess föregångares ägo sedan tiden före 
Finlands frånskiljande från Sverige. Ett an
nat viktigt föremål är ett reliefspänne av sil
ver (inv. 7504) från Ylistaro-Kakunmäki. 

Vid öppnandet av utställningen "Det 
Åland du aldrig mött" (1974) överlämnade 
riksantikvarien till talmannen för Ålands 
landsting det sedan 1894 i S H M förvarade 
bronsåldersfyndet från Sundby i Sund sn på 
Åland (inv. 9724). Vapnen förvaras nu i 
Ålands museum (inv. 491:1—2). 

Detta fynd som kan dateras till brons
ålderns andra period (ca 1450—1350 f .Kr.) 
består av två mycket väl bevarade vapen, 
nämligen ett kortsvärd och en dolk samt 
några små bitar brända människoben — allt 
påträffat i ett röse på Sundby ägor den 21 
juli 1894. Den man som fann föremålen var 
en bonde från trakten — Karl Samuelsson. 
Denne insåg genast fyndets betydelse, tog 
föremålen med sig och reste till Stockholm 
där han erbjöd Statens historiska museum att 
inlösa dem. Genom KVHAA :s förvaltnings
utskott utbetalades då 75 kr, vilket på den 
tiden var ett avsevärt belopp. 

Huruvida Karl Samuelsson handlade i 
svenskpatriotisk anda när han for till Stock
holm med fyndet vet vi inte men på Åland 
uppger man att hans tilltag fick ett tragiskt 
resultat. På något sätt skall det ha kommit 
till ryske tsarens kännedom och denne reage
rade så surt att en av följderna blev en rysk 
not till svenska regeringen, en annan att Sa
muelsson för en tid sattes i fängsligt förvar 
för opatriotiskt handlande. Märkligt nog tycks 
dessa förvecklingar inte finnas omnämnda i 
den dåtida dagspressen. Kanske är det folk
fantasin som diktat berättelsen — kanske är 
den sann och skulle kunna verifieras med 
dokument ur de statliga arkiven. Från sam
ma röse kommer två ovala spännbucklor från 
övergångstiden vendeltid-vikingatid (ca 800 
e. Kr . ) . De tillhör Ålands museum (inv. 
252). De påträffades 1953 i en sekundärgrav 
i rosets södra kant (Dreijer 1966, s. 24 f. och 
Ambrosiani 1968, s. 51 f.). 

Innan vapnen lämnade Historiska museet 
dokumenterades de noggrant. De fotografe
rades både i färg och svartvitt samt avritades 
i tredubbel skala. För kvantitativ kemisk ana-
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Fig. 4 a-b. Vapnen från Sundby i Sund sn, Åland. 
Detaljteckning av Bengt Handel. — The Sundby 
weapons. 

Fig. 3 a-b. Vapnen från Sundby i Sund sn, Åland, 
SHM inv. 9724. Nu i Ålands museum, Mariehamn 
(inv. 491:1-2) . Siffrorna visar var analysprover ta
gits. Foto ATA. — The Sundby weapons. The 
figures show from where the samples for analysis 
are taken. 

Från svärden uttogs sammanlagt 5 borrprov. Efter 
invägning upplöstes proven i koncentrerad H N O a . 
Lösningarna analyserades på Cu, Sn, Pb, Zn, Ag, 
Ni, Fe, Co, Cr i en atomabsorptionsspektrofoto-
meter (Perkin-Elmer 290 B) . 

lys togs borrprover enl. numreringen på fig. 2. 
(Analysen har utförts vid tekniska avdel
ningen vid RAÄ och SHM. A 3420.) 

Prov 
nr 

1 
2 
3 
4 
5 

Cu 
% 

90,0 
87,5 
88,0 
84,9 
84,6 

Sn 
% 
8,9 

10,9 
10,7 
13,5 
13,5 

Pb 
% 

spär 
spar 
spar 
spar 
spar 

Zn 
% 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

Ag 
% 
0,1 
0,2 
0,4 
0,4 
0,7 

Ni 
% 

0,6 
0,6 
0,9 
1,2 
1,2 

Fe 
% 

0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

Övriga metaller 0 eller mindre än 0,1 %. 
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Kortsvärdet som var avbrutet tvärs över 
tången hopsattes. De brända benen sändes 
till osteologisk analys. Denna visade att den 
gravlagde nått vuxen ålder, minst 20 år. 
Skalltaksfragmenten pekar på att individen 
varit under 40 år. Någon könsbestämning 
tillät dock inte det sparsamma materialet. 
(Analysen har utförts av fil. dr Elisabeth 
Iregren, osteolog vid SHM.) 

Benfyndet består av 10 g fullständigt förbrända 
ben. Benen är vita och kan möjligen ha tvättats 
vid SHM. 

Fyndet består av åtta fragment, varav 7 är 
skalltaksfragment av människa. Vikt: 9 g, bestäm
ningsgrad 90 viktsprocent. Det sista fragmentet är 
ett extremitetsfragment — ej bestämbart till art. 
Endast 2 fragment visar suturrest. Synostosen är 
påbörjad men har inte nått diploe. Tabulae är 
väl avgränsade och diploe ännu ej förtjockad. 

Benanalysernas relevans är naturligtvis 
möjlig att ifrågasätta med hänsyn till att 
man senare påträffat en sekundärgrav från 
800-talet i roset. 
Vapnen kan beskrivas enligt följande: 

Dolk med klinga och knapp av brons (fig. 
3A och 4A). Fästet har varit av organiskt 
material. Klingan har vass spets och mittrib
ba flankerad av parallella linjer. Klingans 
överdel är sönderbruten vid nithålen men 
samtliga fyra nitar finns bevarade. Knappen 
som är något defekt har oval översida och är 
ornerad med sex falska spiraler kring en 
oval, något upphöjd mittmarkering. Knap
pens nedre del består av en holk med runt 
tvärsnitt. Den är prydd med runtomlöpande 
parallella linjer och punktrader. Klingans 
längd 27,4 cm. Nitarnas längd 1,55, 1,55, 
1,85, 1,88 cm. 

Kortsvärd med klinga och fäste, allt av 
brons (fig. 3B och 4B). Klingan har vass 
spets och mittribba flankerad av parallella 
linjer. Klingan torde i form av greppspets 
fortsätta genom greppets nedtill flikförsedda, 
punktornerade och med fyra nitmarkeringar 
försedda skuldra. Greppspetsen har kvadra
tiskt tvärsnitt. På densamma har trätts tre 
bronslameller med runt tvärsnitt. Dessa lik
som skuldrans överdel och knappens nederdel 
är vulstornerade. Mellan knappen och den 
översta bronslamellen finns en fyllning av or

ganiskt material — säkerligen ben eller horn. 
Knappen som nitats fast genom tillbultning 
av greppspetsens yttersta del har avrundat 
rombisk översida vilken är ornerad med en 
av pärlstavar omgiven zon med åtta koncen
triska cirklar. Också knappens sida är ornerad 
med runtomlöpande pärl- eller rombstavar. 
Före konserveringen var svärdet avbrutet 
tvärs över fästet och två av lamellerna var 
lösa. En av dem är så fragmentarisk att den 
inte kunnat sättas tillbaka på svärdet. Längd 
40,9 cm. 

O m vapenfyndet från Sundby kan sam
manfattningsvis sägas att det är mycket säll
synt att man i en grav från period I I av 
bronsåldern hittar både svärd och dolk. Miss
tanken ligger nära till att vi här har att göra 
med en dubbdgrav eller föremål från två 
skilda gravar. Rent kvalitetsmässigt har fyn
det knappast någon motsvarighet i det finska 
fyndmaterialet. 

De bägge utdepositionerna tangerar viktiga 
policyfrågor om hur man bör behandla främ
mande föremål i svenska museala samlingar. 
Denna sida av saken skall emellertid inte när
mare beröras i detta sammanhang. Enligt 
författarens åsikt är det dock i detta fall 
självklart att Islands vackraste vikingatids
svärd skall förvaras i Islands Nationalmu
seum, likaså hör de bägge bronsvapnen 
hemma på Ålands museum. Ett bestående 
minne av Älandsutställningen 1974 är att 
Historiska museet då erhöll en fullständig 
kopia av Ålands museums handskrivna 
huvudkatalog. Den omfattar sju volymer 
om sammanlagt 1853 foliosidor. Katalo
gen som nu förvaras i ATA täcker tiden 
1933—1968. Det är meningen att ATA även 
fortsättningsvis skall erhålla kompletterande 
delar av katalogen. Ur vetenskaplig synpunkt 
är det betydligt värdefullare att man nu i 
Stockholm har tillgång till denna katalog än 
at t i magasinet kunna förvara Ålands skö
naste fornfynd. 
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Stcncilerad katalog till utställningen Islandia 1971. 
Moment 3. Hrafnkel Freygodes svärd åter till 
Island. 

Weapon finds repatriated to Iceland and Åland 

In connection with two inter-Nordic exhibi-
tions, two important weapon finds from the 
collections of the Museum of National Anti
quities, Stockholm, have been repatriated to 
Iceland and Åland, on permanent loan. 

One of the finds in question (Fig. 1) is an 
Ulfberth sword (SHM inv. 11537) of Peter
sen^ type V. In the literature thL is known 
as "Hrafnkel Freygode's sword". Found on 
Iceland at the end of the 19th century, it was 
acquired by the Danish Justice of the Supre-
me Court, Nicolai Petersen. 

The latter presented the sword in 1902 to 
King Oscar I I , to be forwarded to the 
Swedish state collections. In 1971, the sword 
was handed över by the Swedish Di redor 
General of National Antiquities (Riksanti

kvarien) to representatives of Icdand ' s Na
tional Museum. Fig. 2, which is an analytical 
drawing from an X-ray picture, shows that 
the sword has an indistind Ulfberth inscrip
tion. 

The second find (Figs. 3—4) comes from a 
Bronze Age cairn at Sundby in Sund parish, 
Åland. I t consists of a short sword and a 
dagger from Montelius' Period I I of the 
Bronze Age. The find was made in 1894 by 
a farmer who immediatdy sold it to the 
Museum of National Antiquities, Stockholm 
(inv. 9724). In 1974, these weapons were 
handed över by Riksantikvarien to the 
Speaker of Äland's County Council. The 
weapons are now kept in Åland Museum, 
Mariehamn (inv. 491:1—2). 
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