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Det centrale Aalborg har gennem de seneste par år været gen-
stand for en omfattende byfornyelse. Især området omkring Bu-
dolfi Kirke og Plads har fået en gevaldig ansigtsløftning, og un-
dervejs har arkæologerne ved Nordjyllands Historiske Museum 
fulgt arbejdet. Mange rør- og kabeltracéer er gravet ned, og der er 
kommet talrige fund og megen ny viden til om byens udseende 
og udvikling i middelalderen. Et enkelt fund viste sig dog at være 
noget helt specielt og langt ud over, hvad vi i vores vildeste fantasi 
kunne drømme om at finde.

En morgen i begyndelsen af februar 2019 dukkede der således 
noget så sjældent som et intakt middelaldersværd op af jorden 
ca. to meter under den nuværende gadebelægning. Sværdet blev 
fundet, da en gravemaskine foretog en lille udvidelse af et klo-
aktracé, hvor gravemaskinens skovl fik fat i sværdets greb i den 
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lodrette side af udgravningshullet, og derved trak hele sværd-
klingen frem. Ud over en let krumning på klingen, som må være 
opstået som følge af den noget hårdhændede fundmetode, samt 
en betydelig hugskade tæt på parerstangen, var fundet komplet 
og ubeskadiget. 

Den intensive mediedækning af sværdet, som fandt sted i de 
følgende dage, indikerede også, at der var tale om noget helt spe-
cielt. Fundet nåede således ud i de fjerneste afkroge af verdens 
nyhedsstrømme, og det efterfølgende arbejde med konservering, 
udstilling og ikke mindst forskningen i sværdet, har løbende væ-
ret dækket af regionale tv-stationer, dagblade og ikke mindst på 
Nordjyllands Historiske Museums facebookside.

Siden fundet blev gjort er ny viden dukket frem under ar-
bejdet med at konservere sværdet, hvilket denne artikel vil se 
nærmere på.

Et specialiseret våben
Sværdet er i alt 112 centimeter langt, og det består foruden klin-
gen af en parerstang af jern på ca. 19 centimeter og en profileret 
skiveformet jernknap. Sværdet har oprindelig haft en læderbevik-
ling, der har siddet rundt om selve grebet, men det er for længst 
rådnet væk, og da sværdet blev fundet, var der ikke rester at se af 
denne læderbevikling.

Sværdet, som det tog sig ud 
på undertegnedes skrivebord, 
lige efter det var kommet op 
af jorden. Her lå det i første 
omgang til skue for en lind 
strøm af museums kolleger, 
som gerne ville se det  
sensationelle fund.
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Selve klingen er 93 centimeter lang og fem centimeter bred, 
slank og dobbeltægget og med en ret smal blodrille på hver 
side. Sidstnævnte løber lidt over 4/5 af klingens længde. De 
stadig meget skarpe ægge løber næsten parallelt med hinanden 
og ender i en spids med en ret smal vinkel, som har gjort det 
muligt at støde med våbnet. Det er dog på ingen måde våbnets 
primære funktion. Sværdet er beregnet til hug, som har kunnet 
leveres med voldsom kraft, da den tynde klinge og den generelt 
lave vægt på kun 1287 gram har gjort våbnet let at svinge for 
en trænet bærer.

Selvom der er tale om et ethåndssværd, så falder klingens 
længde på de 93 centimeter lidt uden for gennemsnittet, da klin-
ger til ethåndsbrug typisk er omkring 85 centimeter. Formodent-
ligt skyldes dette, at Algadesværdet i sin tid blev designet til at 
blive svunget fra hesteryg, og den ekstra længde kompenserede 
således for den øgede afstand, der naturligt ville være mellem ryt-
ter og modstander. Denne indirekte information er også essentiel 
i forhold til hvem, der bar et våben som Algadesværdet. For der 
er nemlig tale om et dyrt specialvåben, som kun har været tilgæn-
geligt for eliten blandt middelalderens befolkning. Sværdet har 
derfor med al sandsynlighed tilhørt én fra adelen. 

De fleste medlemmer af ridderstanden - den professionelle 
krigerelite - var nemlig fra adelen, hvis medlemmer til gengæld 
for privilegier, som eksempelvis skattefrihed til Kronen, stod 
til rådighed for kongen igennem personlig deltagelse i krigs-
handlinger. Dette indbefattede fuld udrustning, som foruden 
rustning og adskillige sværd og andre våbentyper, også bestod 
af flere heste til både transport af personer og udstyr samt den 
krigshingst, som ridderen selv red på i kamp. På den måde har 
et sværd som det fundne haft en nærmest kultisk identitet som 
statussymbol, og det er et billede på de ridderlige idealer som 
ære, styrke og retfærdighed.

I løbet af de knap fem århundreder, som Danmarks middel-
alder spænder over, udvikledes der talrige forskellige sværdtyper. 
Rustningsteknologien var i disse århundreder i rivende udvik-
ling, og udfordrede således sværdsmedjerne, der konstant var 
tvunget til at finde på nye sværdtyper, der kunne matche de sene-
ste opdateringer af de personlige rustninger. 

Alle disse middelalderlige typer af sværdklinger er i nyere tid 
blevet samlet i en alment benyttet typologi, som er udviklet af 
den nu afdøde engelske sværdforsker Eward Oakeshott. Alga-
desværdet tilhører i denne typologi en af de første og ældre typer, 
der med romertal benævnes som type XI.
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Stammer måske fra midten af 1000-tallet
Sværd kunne opnå en høj alder gennem nedarvning over flere 
generationer. En sådan høj alder kommer derfor til at placere 
tidspunkterne for henholdsvis produktion og deponering langt 
fra hinanden. 

Ud fra keramikskår fundet i jordlaget lige over sværdet, kan 
jordlaget med sværdet dateres til 1200-tallet, og det må således 
være endt på stedet i dette århundrede. For at datere selve pro-
duktionstidspunktet måtte sværdet underkastes en nærmere ana-
lyse af dets detaljer. 

Sværdknap og parerstang kan i mange tilfælde fortælle noget 
om, hvornår et svært er produceret. Formerne på disse dele fulgte 
i nogen grad tidens modestrømninger, hvorfor de af og til kan 
dateres inden for relativt korte tidsrum. Der er dog en usik-
kerhed i det forhold, at det var ret enkelt at skifte knap og parer-
stang, i fald ejeren har ønsket at give en gammel sværdklinge et 
mere moderne udtryk. Desværre var den type af sværdknap og 
parerstang brugt på Algadesværdet alment populære i det meste 
af middelalderen, så her var det ikke muligt at bruge dem til at 
datere produktionstidspunktet nærmere. 

Imidlertid fremkom der under konserveringsarbejdet på Be-
varingscenter Nord nye detaljer på klingen i form af jernindlagte 
indskrifter i klingens blodriller. Detaljer, som kastede nyt lys over 
sværdets alder.

På den ene side af sværdklingen stod:

+GICELINMEFECIT+

Indskriften er latin og betyder ”Gicelin gjorde mig”, og den er la-
vet ved at smede jerntråd ned i fordybninger i blodrillen. Navnet 
”Gicelin” er et smedemestermærke, som kendes fra andre fund, 
og det er utvivlsomt navnet på den sydtyske våbensmed, som 
oprindeligt startede den smedje, der fremstillede Algadesværdet. 
Om han personligt har forestået smedningen af sværdet, kan 

Mestermærket i blodrillen på 
den ene side af klingen har 
fungeret som et varemærke 
og som garanterede for  
klingens kvalitet.
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man dog ikke sige noget om, da våbensmedjerne har haft adskil-
lige folk ansat i produktionen.

På den anden side læses:

+INNOMINEDOMINI+

Denne indskrift, ligeledes på latin, betyder ”I Guds Navn”, og 
den er blandt de allerførste indskrifter, der tilføjes sværd ud over 
mestermærkerne. Der er tale om en religiøs påkaldelse, som helt 
konkret vidner om den korstogsånd, der i 1100- og 1200-tal-
let dominerede Europa. Mestermærkerne udfasedes ret kort tid 
efter, at de religiøse indskrifter fandt vej til sværdene, og i stedet 
fik sværdene religiøse indskrifter på begge sider. Samtidig med 
udfasning af mestermærkerne gik man også væk fra at lave ind-
skrifterne på den gamle grove måde med indlæg af jerntråd. I 
stedet blev de til tider meget lange indskrifter nu et specialise-
ret håndværk for guldsmede, som fremhævede bogstaverne med 
indlæg af guld, sølv eller messingtråd.

Gicelin-mesterens navn kendes kun fra 10 andre sværd, som 
alle er fundet i Skandinavien og Nordvesteuropa. Fælles for dem 
er, at de tilhører sværdforskeren Eward Oakeshotts type XI, og alle 
har de samme to indskrifter som på Algadesværdet. Forskere har 
tidligere ment, at de hørte til i perioden 1150-1225 netop på bag-
grund af fejldateringer af knapper og parerstænger på de bevarede 
eksemplarer. Men efter at der under en udgravning i 1949-50 blev 
fundet et Gicelin-sværd i en finsk grav fra 1000-tallet, står det 
klart, at den type sværd, som Algadesværdet tilhører, må være no-
get ældre end først antaget. Samlet set må det således konkludere, 
at Algadesværdet er produceret i perioden fra omkring 1050 til 
1150, og hører til en ganske lille og eksklusiv gruppe af ridderlige 
sværd, som alle er produceret i den samme smedje.

Hvordan endte sværdet på Algade?
Med den føromtalte symbolske særstatus som sværdene nød i 
forhold til andre middelaldervåben, må man sige, at selve fun-
domstændighederne forekom noget besynderlige. Da fundstedet 
også i middelalderen var et gadeforløb, kunne en konfliktsitua-

Indskriften på klingens 
anden side vidner om de nye 
religiøse strømninger, som 
dominerede verdensopfattel
sen i sværdets samtid. Her 
blev den kristne mission 
mange steder ført som en 
militær kampagne, og 
Algadesværdet har utvivl
somt været tiltænkt at indgå 
i disse kampe.
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tion umiddelbart virke som den bedste forklaring på deponerin-
gen. Denne tolkning måtte senere droppes igen, da arkæologer 
fra museet lidt over tre måneder senere kunne udgrave og hjem-
tage et 70 centimeter langt stykke af den oprindeligt ca. 95 cen-
timeter lange skede, som sværdet havde ligget i. En læderskede, 
som var forblevet i jorden på fundstedet, da gravemaskinen trak 
sværdet ud af jorden den morgen i februar.

Hvis sværdet skulle være tabt, ville det have været trukket først. 
En falden kriger, som imidlertid ikke havde trukket sit sværd, 
fordi han i dødsøjeblikket måske anvendte et andet våben, ville 
derimod være blevet frataget alt våbenudstyr inden en begravelse. 

Hugskaden i klingen, som nævntes i indledningen, peger på, 
at der sandsynligvis tale om, at klingens stabilitet har været så på-
virket af denne skade, at sværdet ganske enkelt er blevet kasseret. 

Da kasserede sværd ikke ser ud til at optræde hverken i de 
historiske kilder, ved vi ikke, hvordan man i denne situation ville 
forholde sig til dem. Men et bud kunne være, at det brudte sværd 
simpelthen trådte ud af krigerkulten og ikke længere betragtedes 
som et statussymbol. Det blev ganske enkelt reduceret til mate-
rialer, som måske ikke engang kunne genbruges til andre formål. 
Stålet kan have været for vanskeligt at forarbejde til nye genstan-
de for den hjemlige smed, og som så meget andet affald i mid-
delalderen blev det skaffet af vejen - begravet i gadens mudder. 
Man kan sammenligne det med en dyr sportsvogn, hvor moto-
ren er ødelagt og ikke kan repareres. Flot håndværk, ekstrem dyr 
i indkøb og svær at køre i. Værdien som statussymbol bortfalder 
imidlertid sammen med manglen på køreegenskaber. 

Skeden blev fremstillet specielt til klingen og passede ikke 
til andre våben. Den blev derfor siddende på klingen, hvor den 
fortsat beskyttede mod snitskader under håndtering. På sværdk-
lingen kan man tydeligt se, at stålet er bedst bevaret, hvor ske-
den har siddet. De øverste ca. 25 centimeter er væsentligt mere 
angrebet af korrosion, hvilket kunne tyde på, at noget af skeden 
har manglet allerede ved deponeringen. Forklaringen kan må-
ske være, at man har ønsket at genbruge bæltet, som sværdet var 
fastgjort til, og at man for at frigøre skeden fra bæltet ganske 
enkelt har skåret en del af den øverste læderbeklædning af. Den 
nu blottede trækerne er derfor hurtigt blevet nedbrudt efter de-
poneringen, hvorved den korroderede del af klingen forholdsvist 
hurtigt er kommet til at ligge ubeskyttet.

Sværdet kan i dag ses på Aalborg Historiske Museum, hvor 
det indgår i udstillingen Oprør i Nordjylland, der åbnede i 
februar 2020.


