
Den siste viking og  
hans magiske sverd?

De gjorde store øyne, arkeologene fra Kulturhistorisk museum  
i Oslo, da de for fire år siden fant dette vikingsverdet i et gravfelt på 
Langeid i Setesdal. Sverdet vises for første gang på  
utstillingen Ta det personlig på Historisk museum i Oslo.

Minst 20 graver fra vikingtiden ble sommeren 2011 funnet langs bredden av elven 
Otra, i den lille bygda Langeid i Bygland kommune. De rektangulære gravene inne-

holdt en rekke gjenstander som vitner om hvordan bygda i vikingtiden var et viktig 
knutepunkt i området. Det spektakulære sverdet ble funnet i en grav som var over 

2,3 meter lang og 1,2 meter bred, med rester etter en trekiste. Rensingen av 
sverdskaftet krevde omfattende og nitid arbeid under mikroskop med meisel og 

skalpell. Jernskaftet hadde et tynt, heldekkende lag av symboler og dekor utformet 
med tråder av gull, kobber og sølv. Gjennom 1000 år i graven hadde jernet under 
edelmetalldekoren korrodert til store bobler med hulrom og revner. På utsiden av 

edelmetallet hadde en glasshard hinne av jernkorrosjon dannet seg. Konserverings-
arbeidet krevde nær 400 timer, som er en ny rekord. Forskningen rundt  

sverdet og dets symboler fortsetter.
Foto: Vegard Vike og Ellen C. Holte/Kulturhistorisk museum.
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Foto: Ellen C. Holte/Kultur-
historisk museum.
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Drapsvåpen  
og maktsymbol; 

mannssmykke 
med magiske krefter. 

Sverdet ga kraft 
til krigeren, men  
krigerens styrke 

kunne også overføres 
til sverdet. Slik ble 

de knyttet sammen: 
mann og våpen,  
kriger og sverd. 

Sverdet, som er fra siste del av vikingtiden, 
karakteriseres som helt enestående. Det er 
utstyrt med gull, inskripsjoner og annen 
ornamentikk. 

– Allerede før vi begynte på utgravningen 
av denne graven, skjønte jeg at den var helt 
spesiell. Den var så stor, og så annerledes ut 
enn de 20 andre i samme gravfelt. I hvert av 
de fire hjørnene av graven ble det funnet stol-
pehull, forteller lederen for utgravningene, 
Camilla Cecilie Wenn ved Kulturhistorisk 
museum.

Anlagt rundt 1030
Stolpehullene røper at det har vært en tak-
konstruksjon over graven. Det er et tegn på 
at graven har hatt en fremtredende betyd-
ning på feltet. Men da de grov seg ned i kisten 
i bunnen av graven, var det få spor av gaver 
for etterlivet, bare to små fragmenter av sølv-
mynter. De var nordeuropeiske, den ene sann-
synligvis fra Tyskland, etter stemplene å 
dømme. Den andre var en penny preget 
under kong Ethelred 2. i England, og kan date-
res til perioden 978–1016.  

– Men da vi fortsatte å grave utenfor selve 
kisten, gjorde vi store øyne. Langs begge lang-
sidene dukket det opp metall, men det var 
vanskelig å skjønne hva det var. Plutselig falt 
det av en jordklump på den ene siden slik at 
gjenstanden kom tydeligere frem. Pulsen steg 
da vi skjønte at det var håndtaket på et sverd! 
Og på den andre siden ble metallet til en stor 
kampøks. Selv om våpnene var dekket av rust 
da de ble funnet, skjønte vi med en gang at 
de var spesielle og uvanlige. Kan de ha vært 
satt ned for å beskytte den døde mot fiender, 
eller for å vise makt?

Dateringer av treverket fra kisten viser at 
graven er anlagt nær år 1030, helt i slutten av 
vikingtiden. Det samsvarer godt med funnet 
av den engelske mynten.

Velstående eier
Sverdet må ha tilhørt en velstående mann 
som levde i slutten av vikingtiden.  Men hvem 
var eieren, og hvilke magiske inskripsjoner 
er felt inn i dekoren – i gull? Kan han ha vært 
med i hæren til den danske kong Knut den 
mektiges angrep på England i 1014–15?

– Sverdet er 94 cm langt, og selv om sverd-
bladet av jern har rustet, er håndtaket godt 
bevart. Det er surret med sølvtråd, og både 
håndtaket og knappen øverst er pålagt sølv 
med detaljer i gull, kantet med en tråd i kob-

berlegering, forteller prosjektleder Zanette 
Glørstad.  

– Da vi undersøkte det nærmere, fant vi 
også rester av tre og skinn på sverdbladet. Det 
er nok rester etter et futteral til å sette sverdet 
i, sier konservator Vegard Vike. Han har hatt 
den krevende oppgaven med å rense frem 
håndtaket og konservere sverdet.  

Sverdet er dekorert med store spiraler, 
ulike bokstavkombinasjoner og korslignende 

ornamenter. Bokstavene er trolig latinske, 
men hva de ulike bokstavkombinasjonene 
har betydd, er fortsatt et mysterium.

Kristen symbolikk
– Øverst på sverdknappen er det dessuten et 
tydelig bilde av en hånd som holder et kors. 
Det er unikt, og vi kjenner ikke til noen lig-
nende funn på andre sverd fra vikingtiden. 
Både hånden og bokstavene tyder på at sver-
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Cand. philol. og journalist. Seniorrådgiver ved 
Kulturhistorisk museum.

Kulturminner fra jernalderen (500 f.Kr.–1050 e.Kr.) i Setesdalen. Bygda Langeid ligger langs 
elven Otra, som renner gjennom dalen, hvor de aller fleste kjente gravminnene fra perioden 
ligger. Mange av dem kan trolig dateres til siste del av jernalderen (ca. 800–1050 e.Kr.).  
En rekke fine gravfunn og boplassfunn fra vikingtid er også gjort på Moi og i Valle. Under siste 
del av vikingtiden og i høymiddelalderen (ca. 1050–1300 e.Kr.) var jernutvinning en viktig 
økonomisk faktor i området. Fra Hovden, øverst i Setesdalen, er det kjent en lang rekke jern-
utvinningsfelt, og det var et av de viktigste produksjonsområdene for jern i Norge i tidlig 
middelalder.
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 Ɂ 1880: Statuen av 
kong Christian 4., 
utført av billedhug-
geren Carl Ludvig 
Jacobsen, blir avdu-
ket på Stortorvet i 
Kristiania. I avisene 
og under avdukin-
gen kom det kritikk mot at en 
«dansk konge» fikk en statue 
satt opp i byen. 

 Ɂ 1927: Knut Hamsun utgir 
Landstrykere, den første 
romanen  i August-trilogien.

 Ɂ 1939: Tyskland og Sovjet-
unionen vedtar Polens deling.

 Ɂ 1994: Passasjerfergen «Esto-
nia» går ned i dårlig vær i Øster-
sjøen på vei fra Tallinn til 
Stockholm. 852 mennesker mis-
ter livet. Årsaken til ulykken var 
svikt i låsene på baugporten.

 Ɂ DØD: Louis Pasteur (1822–
1895), fransk kjemiker og bakte-
riolog. Har hatt stor betydning 

for dagens mikrobiologi. 
Kjent for pasteurise-

ring, en teknikk 
som bl.a. er 
viktig i produk-
sjon av melk. 
Han oppdaget 
også at enkelte 
organismer kan 

utvikle seg og 
leve uten 

oksygen .
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det bevisst er dekorert med kristen symbo-
likk. Men hvordan er et slikt sverd endt opp i 
en hedensk grav i Norge? Både utformingen 
av selve sverdet, symbolene og det edle metal-
let som er brukt, viser mer enn tydelig at det 
er et praktsverd, sannsynligvis produsert i 
utlandet og tatt hjem av en svært fremstå-
ende mann, sier Camilla Cecilie Wenn.

– Sagalitteraturen tolkes som om sverdet 
er en sentral bærer av krigerens identitet. Det 
forteller om krigerens sosiale status, om hans 
maktposisjon og kraft. Der finner vi også at 
gull har en egen symbolverdi i det norrøne 
samfunnet. 

Kraft og potens
– Gull er sjeldent i det arkeologiske materialet 
fra vikingtid, og representerer også kraft og 
potens. Det viser at både den økonomiske og 
symbolske verdien av gull må ha vært stor. På 
bakgrunn av beskrivelsene i den norrøne lit-
teraturen kan vi si at sverdet var mannens 
smykke i vikingtid, sier Hanne Lovise Aanne-
stad ved Kulturhistorisk museum. Hun har 
tatt doktorgrad på utenlandske gjenstander 
funnet i norske vikinggraver fra 800- og star-
ten på 900-tallet.

Magisk aura
I sagalitteraturen understrekes de utsmyk-
kede sverdenes betydning. Sverdene kunne 
ha håndtak av gull med ornamentikk og 
magiske runer. De mytiske sagaene forteller 
om magiske sverd som er smidd av dverger. 
Mytedannelsen rundt smedkunsten og frem-
stillingen av høykvalitetssverd kan ha sam-
menheng med at smedkunsten var en 
teknologi som bare få behersket. Fremstilling 
av metallgjenstander med høy kvalitet kan 
sies å ha vært en form for skjult kunnskap 
som ikke var tilgjengelig for alle. Dette ga 
gjenstandene en magisk aura.

– I middelalderlitteraturen omtales sverd 
som estetiske, mektige og magiske objekter. 
Mye tyder på at litteraturens praktsverd 
hadde røtter i vikingtidens forestillinger om 
disse sverdenes maktsymbolske, magiske og 
rituelle aspekter. Vikingtiden var en periode 
med store samfunnsmessige omveltninger. I 
slike perioder kan enkelte symbolladede gjen-
stander få en viktig rolle i forhandlinger om 
sosiale posisjoner. Mye tyder på at praktsver-
dene var slike gjenstander som både kunne 
reflektere krigerens og ættens status og makt, 
sier Hanne Lovise Annestad.

Kampøksen
Øksen som ble funnet i den samme graven, 
har ikke dekor av gull. Men beslaget på skaftet 
er i messing, og det kan nok ha glimtet som 
gull når solen skinte. 

Slike skaftbeslag er svært sjeldne i Norge. 
Men en rekke lignende kampøkser er funnet 
i Themsen i London. Det gjør øksen ekstra 

interessant. Dateringen av øksen fra Langeid 
viser at den tilhører den samme perioden 
som øksene i Themsen. Det sto en lang rekke 
slag langs elven fra slutten av 900-tallet og 
tidlig på 1000-tallet. 

Både danskekongen Svein Tveskjegg og 
hans sønn Knut den mektige ledet hærene 
sine mot den engelske kongen i kampen om 
den engelske tronen. Selv Olav den hellige 
skal ha vært med i angrep på London i 1009. 
Blant danskekongens menn fantes menn fra 
alle steder i Skandinavia. Ble øksene mistet i 
Themsen under de mange trefningene, eller 
har seierherrene kastet dem i elven?

Fra Knut den mektiges hær?
Ikke så langt fra gravfeltet i Langeid står en 
runestein. Oversatt fra gammelnorsk lyder 
teksten slik: «Arnstein reiste denne stein etter 
Bjor, sin sønn. Han fant døden da Knut «søkte» 
England. Gud er én.» 

Teksten viser trolig til Knut den mektiges 
angrep på England i 1013–14. Steinen er sann-
synligvis reist av en far som ikke fikk sin sønn 

hjem igjen etter hærtoktet. En skriftlig kilde 
fra 1100-tallet forteller at Knut den mektiges 
nærmeste hær måtte oppfylle visse krav. Kri-
gerne skulle ære kongen; de måtte tilhøre de 
ledende slektene i samfunnet, og de måtte 
også selv kunne ruste seg med forgylte økser 
og sverdhåndtak.

Sverdet fra Langeid kunne nok ha blitt god-
kjent av Knut den mektige, trolig også øksen. 
Sverdet er laget utenfor Norge, og et angel-
saksisk opphav er ikke umulig. Øksen er svært 
lik de som er funnet i Themsen, bl.a. er mes-
singbeslaget likt. Graven med sverdet inne-
holdt også den eneste mynten fra 
Langeid-utgravningen som er slått i angelsak-
sisk område. Den understreker muligheten 
for at den døde har hatt en særlig tilknytning 
til hendelser i England.

– Det er ikke umulig at den døde har vært 
en av kong Knut den mektiges håndgangne 
menn i kampene mot Englands kong Ethel-
red. Sett i sammenheng med runesteinen 
lenger nede i dalen er det fristende å foreslå 
at det er Bjor selv som er blitt ført hjem og 

gravlagt her. En annen mulighet er at faren 
Arnstein kun fikk sønnens rike våpen tilbake, 
og at han nettopp derfor valgte å sette opp 
en runestein for sønnen som erstatning for 
en grav. Da Arnstein selv døde, fikk han søn-
nens praktvåpen med seg i døden. Sønnens 
død må nok ha vært svært tung for en eldre 
mann. Kanskje hedret familien både Arnstein 
og Bjor ved å la Arnstein få med seg våpnene 
som hadde en slik heroisk historie bak seg, 
sier Zanette Glørstad, førsteamanuensis ved 
Kulturhistorisk museum.

Tidsmessig henger runesteinen sammen 
med den siste fasen av gravplassen og vitner 

om at kristendommen er i ferd med å slå rot 
i samfunnet. Det er den eldste runesteinen i 
Norge som viser til kristendommen. Kan 
dette også forklare hvorfor våpnene til slutt 
ble plassert utenfor kisten? I en overgangstid 
kan de gjenlevende ha valgt å bruke både 
hedenske og kristne elementer ved begravel-
sen. Langeid-graven er en av de siste hedenske 
begravelser vi kjenner fra Norge, og markerer 
på mange måter både storheten og slutten 
på vikingtiden.

Utstillingen Ta det personlig på Historisk 
Museum varer frem til juni 2016.

Bildet til venstre: Assisterende feltleder Jone Kile-Vesik (foran) og utgravningsleder Camilla 
Cecilie Wenn tar sverdet ut av graven. Sverdet står fremdeles i jorden, og pakkes inn i skum-
gummi og plastfolie før det skal vippes ut på en planke. Deretter skal det dekkes med jord og 
plastfolie, før det svøpes i en gipsramme. Dette gjøres for at det skal holde seg stabilt under 
transporten til konserveringslaboratoriet ved Kulturhistorisk museum i Oslo, og kan ferdigut-
graves under kontrollerte forhold.

Bildet over: Lignende gipspreparat ble også tatt ut av de andre gravene på feltet. Jone Kile-
Vesik og Camilla C. Wenn forbereder seg på å ta ut funn fra en grav som trolig har inneholdt 
en mann og en kvinne. I de hvite gipspreparatene ligger en øks, spenner og et sverd.

Begge foto: Josefine K. Sandvik/Kulturhistorisk museum.


