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VIKINGASVÄRDET I SÄRNA

Hur svärdet hamnade på en mosstäkt i 
Särna kan vi bara fantisera om. Vi avbryter 
fantasierna för en stund och tittar på det vi 
vet om svärdet.

Föremålet är ett 93 cm långt svärd från 
Vendeltiden. Den tidsepoken är ganska 
okänd för många. Ändå är det en av de 
mest spännande epokerna i vår nordiska 
historia. Den sträcker sig mellan folkvand-
ringstid och vikingatid, cirka år 550 till år 
800. Under Vendeltiden byggdes stora ri-
kedomar upp från bergsbruk och handel. 

Kungarna var starka och internationella 
kontakter vanliga, i alla fall för kungarna. 
Människorna som levde långt in i Sveriges 
inland märkte troligen inte mycket av detta.

Vi flyttar oss framåt i tiden, till en 
mosstäkt i Särna. År 1892 är Kristina 
Eriksdotter nio år gammal. Hon och hen-
nes mamma Kerstin är ute och drar ihop 
mossa som ska köras hem med häst nästa 
vinter. Mossan används till att koka ”sörpa” 
som stödutfodring till korna under de kalla 
vintermånaderna. Men nu är det höst och 

solen står högt på himlen. Mossan drar de 
ihop med hjälp av mossrivor, ett redskap 
som gör att de kommer djupt ned i mos-
san. Plötsligt stöter Kristina på något med 
mossrivan, upp följer ett antal järnföremål, 
bland annat ett svärd.

Vad som sades där och då mellan 
Kristina och hennes mor kan vi bara ana. 
Uppståndelse blev det helt säkert i alla fall. 
Vi vet också att de tog hem svärdet. Var de 
andra järnföremålen från samma fyndplats 
är vet ingen. Det gick många år och svärdet 
bevarades i Särna. 

I arkivet, nere i källaren på Särna-Idre Besparingsskogs kontor, ligger ett spännande 
föremål väl bevarat. Där har det legat arkiverat några år för Särna Hembygdsförenings 
räkning. Föremålet är över 1 200 år gammalt och för länge sedan höll någon detta i 
sin hand och svingade det.

En dag, cirka år 1947, besökte histori-
kern Ewert Åhs från Älvdalen Kristina. 
Han hade hört talas om det som kallades 
”vikingasvärdet”. Kristina, som nu hade 
hunnit bli cirka 65 år visar Ewert platsen 
där svärdet hittades. Hennes minne var det 
inget fel på. Fyndplatsen låg inte långt ifrån 
Foskvallen på platsen som i folkmun kall-
lades Ängelövsvängen. En åkrok vid Foskån 
som fått sitt namn efter en ko som hette 
Ängelöv och som en gång i tiden hade 
drunknat precis där. 

Nu är de människor som var med den da-
gen då svärdet hittades borta, lika följet som 
senare återfann platsen. Det vi har kvar är 
ett svärd och ett foto av Ewert och Kristina. 

Svärdet blev senare daterat till Vendeltiden. 
Det kan man bland annat se på smidestek-
niken. Enligt arkeologen Inga Serning som 
skrivit boken ”Dalarnas Järnålder” är det ett 

så kallat typ B-svärd. Det var ett vanligt svärd 
i nordvästra Europa och är från tiden runt 
700-talets andra hälft. Hon skriver också att 
tre andra svärd har återfunnits i gravar vid 
Horrmundsjön i Transtrands socken. Hon 
var en av de arkeologer som grävde ut de 
gravplatserna. De kallas skogsgravar eller 
fångstmarksgravar och är gravar som ligger 
utanför kända bygder. Oftast påträffade på 
uddar i skogssjöar. Flera områden av denna 
typ är funna i Sverige och platserna som de 
vid Horrmund är mer gynnsamma för jakt 
och fiske än för jordbruk.

Bland gravgåvorna vid Horrmundsjön 
hittades föremål med anknytning till strid, 
jakt, smide och prydnad samt horn och 
ben av tamdjur och vilt. Troligen fanns 
det en ganska permanent bosättning vid 
Horrmund, men den upphörde redan under 

vikingatiden. Då vet vi att det har funnits 
boplatser runt Horrmundsjön och några 
mil därifrån, i Särna, återfanns det fjärde 
svärdet av samma typ och årtal. Svärdet i 
Särna kallas för ett ”lösfynd” av arkeologer-
na.

Lösfynd eller ej, en gång i tiden har nå-
gon kanske haft det som en av sina värde-
fullaste ägodelar och kanske svingat det i 
strid. Vem som ägde svärdet och hur det 
hamnade vid Ängelövsvängen låter jag er 
fantisera vidare om.

Källor: Särna Hembygdsförening, 
Elon Andersson, Serning, Inga (1962) 
”Järnåldersgravarna vid Horrmundsjön i 
Transtrands socken”, Dalarnas hembygdsbok 
1962, Inga Serning, ”Dalarnas Järnålder, 
https://sv.wikipedia.org, https://popularhistoria.se

Smidestekniken visar att svärdet är från Vendeltiden, som varade mellan år 550 till 800.

TEXT: Anna Dahlgren. FOTO: Särna Hembygdsförenings arkiv.


