Bronzesværdet
Fra Frydenhøj

Frem af mulde
En dag i 1929 passer daglejer Axel Jønsson sit sædvanlige
arbejde ved gården Frydenhøj, som ses på billedet nedenfor.

Sværdet
Sværdet er 44 cm langt og ca. en halv cm tykt. Det er dansk
arbejde med spiralornamentik på sværdknoppen, hvilket er
meget typisk for denne periode.

Højen, der husker
Tusindevis af gravhøje blev rejst i bronzealderens Danmark.
”Højfolket” har eftertiden ligefrem døbt de mennesker, som
rejste dem. Højene har været tidskrævende at opføre og er
ofte blevet genbrugt. En enkelt høj kan derfor rumme grave
fra både bronzealder, jernalder og vikingetid. I flere af højene
fra Hvidovre har man således fundet skeletter eller rester af
den dødes ejendele.
Her er det Langhøj, der bliver udgravet i 1963.

Axel får pludselig øje på noget i jorden. Det viser sig at være
et lille sværd fra den ældre bronzealder omkring år 18001100 f.v.t. Axel tager sværdet med hjem, hvor det lå et et par
år. Men da krisen kradser i 1932, sælger han det til Nationalmuseet for 12 kroner, hvor det har ligget i magasin lige siden.

Spiralornamentik er en dekorationstype, der i Bronzealderen
var udbredt i mellemeuropa og i Norden. Spiralornamentik
findes således også på mange genstande fra denne tid og kan
bl.a. findes på ”Solvognen”, der i dag er udstillet på
Nationalmuseet i København.

Med en stormand i døden

Gravhøje i Hvidovre

Sværdet havde i ca. 3500 år ligget skjult under markens
jorder. Det har sandsynligvis tilhørt en stormand, der fik det
med sig i graven som et bevis på sin rang og som en gestus,
så han ikke skulle begive sig sig våbenløs ud på den farefulde
færd til dødsriget. Sværdet blev dengang ofte lagt på brystet
af den døde med skæftet mod øst i retning af den opstigende
sol.
Sammen med sværdet lå et beslag i to dele, som har været
brugt til at holde sværdet på plads i skeden samt rester af
en fibula, som er en slags ”oldtidens sikkerhedsnål”, der bl.a.
blev brugt til at holde en kappe på plads. Begge dele er også i
bronze.

Sværdet i stenen

Gården Frydenhøj var i sin tid blevet opkaldt efter en gravhøj
ved sammen navn, der havde ligget på stedet. Den var dog
allerede dengang pløjet bort.
Der findes i dag to bevarede gravhøje i Hvidovre Kommune:
Langhøj, som ses på billedet, og Simonshøj. Flere høje er
forsvundet fra landskabet, men er bevaret f.eks. i stednavne
Dysseagre i Avedøre og selvfølgelig Frydenhøj, der ligger
navn til Frydenhøjparken.
Frydenhøjsværdet er ikke det eneste sværdfund fra Avedøre.
I 1990’erne fandt en Avedøreborger to stykker af et
bronzesværd på Vestvolden. De giver indtryk af et sværd, som
ligner Frydenhøjsværdet.

Historien i Gaden har opstillet en grannitblok med sværdet
indhugget i blokken for at markere gravhøjen, hvor sværdet
blev fundet.

Frydenhøjskolen
Egevolden 106
2650 Hvidovre
Læs mere om Bronzesværdet og Historien i Gaden på
www.forstadsmuseet.dk
Kopi af det bronzesværd, som Axel fandt under Frydenhøjs joder. Sværdet
er indhugget i en granitblok og udstillet af Historien i Gaden.

Sværdet er placeret som lå det på brystet af en stormand, i
retning mod øst. Omkring sværdet er sat en krans af
kampesten som en symbolsk efterligning af de randsten,
man i sin tid satte om gravhøjene. Inde i kredsen er plantet en
konge-eg, der dengang var det mest udbredte træ
herhjemme. Det var bl.a. af egetræet, at
bronzealdermenneskerne skar egekister til at begrave deres
døde.
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Forstadsmuseet og Historien i Gaden har
følgende historier i Hvidovre Kommune:
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Historien i Gadens foldere kan hentes på
Forstadsmuseet, Alarmpladsen 3, 2650 Hvidovre
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