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3.000 år gammelt bronzesværd fundet på Fyn. 

Museumsinspektør kalder det »exceptionelt«: 

»Det er bare noget, vi aldrig ser« 

Odense Bys Museer har netop fundet et 3.000 år gammelt bronzesværd, der bliver 

betegnet som et »helt specielt fund«. Det er intakt og kan gøre os klogere på, hvad 

der rent faktisk skete, da det blev gravet ned. 

 
Sværdet kan fortælle noget om fortiden, som fund ikke plejer at kunne fortælle, 
mener ph.d. og overinspektør på Odense Bys Museer Jesper Hansen. 
Foto: Pr, Odense Bys Museer 
Søndag d. 07. marts 2021, kl. 11.45 
Del denne artikel 
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En stribe heldige omstændigheder omgærder det 3.000 år gamle bronzesværd, som 

Odense Bys Museer har fundet og hentet op af jorden ved Håre på Vestfyn. 

Det 1,3 kilo tunge sværd er særdeles velbevaret. Også de organiske materialer – som 

horn, bast og træ – er intakte. Det kan gøre, at vi mere præcist kan forstå, hvad der 

foregik, da sværdet for 3.000 år siden under bronzealderen blev lagt i jorden, viklet 

ind i bast. 

Det er beskeden fra Jesper Hansen, der er overinspektør og ph.d. ved Odense Bys 

Museer, og som mildest talt er begejstret over fundet af sværdet. Han har aldrig 

oplevet noget lignende, fortæller han. 

»For os er det et helt specielt fund. Det er et fuldstændig intakt bronzesværd. Det er 

skarpt på både æggene og kanterne, så det er fuldstændig funktionsdueligt. Grebet 

har været beklædt med bast, horn og træ, og dette er også bevaret. Det er bare noget, 

vi aldrig ser. Det er det, der gør det helt exceptionelt,« forklarer Jesper Hansen. 

 
Her er sværdet i fuld længde. 
Foto: Pr, Odense Bys Museer. 

Fordi der på sværdet er organiske materialer, der er intakte, kan museet gennem 

analyser i højere grad fastslå fortællingen om sværdet. Gennem kulstof 14-analyser 

kan man ganske præcist fastslå, hvor gammelt er fund er. 
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»Sværdet kan fortælle os nogle ting om tiden, som fund ikke plejer at kunne fortælle. 

Normalt kan vi vurdere sværdtyperne, som kan have været populære over flere 

hundreder af år. Nu kan vi komme endnu tættere på,« fortæller Jesper Hansen. 

»Hvis vi gør fund, som har været flyttet fra den sammenhæng, de er blevet lagt i 

jorden i, kan det være meget svært for os som arkæologer at komme bag fortællingen 

om genstanden. Er det tabt? Er det ofret? Det kan være rigtig svært at vide, men vi 

har at gøre med et sværd, som er fundet på sin plads. Vi ved, at det er et offerfund, 

som er pakket sirligt ind i bast. Det vil sige, at det er lagt i jorden, fordi man 

brændende har ønsket den anden verdens hjælp til at få noget bestemt til at ske. Det 

er sådan nogle lag i fortællingen, som vi normalt er afholdt fra at komme i nærheden 

af.« 

 
Sværdet bliver formentlig udstillet i Odense til efteråret. Her er medarbejdere i 
færd med at fritlægge sværdet ved Håre på Vestfyn. 
Foto: PR, Odense Bys Museer. 

For Jesper Hansen er fundet af sværdet lidt af en gåde, fortæller han. 
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»Det er mig en gåde, at det blev fundet ved en bebyggelse og ikke i et mosehul eller i 

en gravhøj. Vi må bare konstatere, at omstændighederne har været med det her 

sværd i 3.000 år.« 

Nu går I i gang med at konservere og analysere. Hvor lang tid vil det tage? 

»Det tager i hvert fald nogle måneder at komme igennem. Det skyldes, at vand og 

skidt stille og roligt skal fjernes fra det organiske materiale på sværdet, så 

materialerne bliver stabile. Selvom materialerne er bevaret, er de altså 3.000 år 

gamle. De er meget skrøbelige, så vi gennemfører en kontrolleret proces – og det vil 

tage måneder bare for at konservere,« siger Jesper Hansen og fortsætter: 

»Jeg håber rigtig meget, at vi kan præsentere det for vores gæster til efteråret, når alt 

forhåbentlig også er åbent igen.« 

 


