
 Genskabelse af Sværd XVIa fra Nationalmuseet. 
 af Karsten Clausen 

 Det originale sværd 
 Det originale sværd findes på Nationalmuseet, og det er med museets tilladelse undersøgt 
 og dokumenteret for at kunne lave en replika. Det var et samarbejde mellem en smed, en 
 fægteinstruktør og en arkivar, som alle har fokus på Middelalderen. 

 Sværdet kaldes ‘XVIa’, da det er klassificeret som ‘XVIa’ i bogen Record of Medieval Sword 
 af  Ewart Oakeshoot  fra 1991. Bogen er et standardsystem  for tveægget middelaldersværd, 
 den typebestemmer sværd efter klingens form. Heri opgøres typen ‘XVIa’ som en 
 sværdtype, der viser nogle af de første tegn på overgangen mellem hug- og stiksværd. 

https://www.youtube.com/channel/UCogC1gkQXpml3Ic5_gcJ6wA


 Fig. 01-01: Smeden Jesper ‘Ildsmeden’ 
 Jørgensen &  fægteinstruktør  Dan True, 

 undersøger her det originale sværd  ‘XVIa’. 

 Fig. 01-02: Det originale  sværd  ‘XVIa’. 

 Fig. 01-03: Arkivar og forfatter af denne artikel Karsten Clausen, her på Nationelmuseet med det 
 originale sværd  ‘XVIa’. 

 Originalen er et dansk sværd dateret til 1250-1320. Klingen har en meget spids profil og od, 
 med en markant hulslibning fra fæstet og ¾ del ned af klingen. Klingens midtryg er 
 lentikulær, altså linseformet, den er formet til stød. Parérstangen er kort med dyrehoveder i 
 enderne, hvilket leder tankerne hen på det franske kroningssværd ‘Joyuse’. Knappen er en 
 profileret skiveknap, afrundet og med udpræget kurvet profil. Det lange greb gør det muligt 
 at tage fat med skjoldhånden for at bruge begge hænder til skær og snit. Det er også muligt 
 at lægge skjoldhånden på knappen for at give yderligere kraft til slag og stød. 



 Original sværds data: 

 Oakeshoot type:  XVIa 
 Totallængde:  105,4 cm. 
 Klingeform:  linseformet. Lavet af tre sammensvejset  stykker: Forte (nær 
 angel) ukurant snoet mønstersmedet/damask. Messa (midt på) måske 
 mønstersmedet/damask. Punta (nær od) lige mønstersmedet/damask. 
 Klingelængde:  85,3 cm. 
 Klingebredde (ved parerstang):  4,98 cm. (noget af  klingen bortslebet). 
 Klingebredde (ved midtpunkt):  3,7 cm. (noget af klingen  bortslebet). 
 Klinge tykkelse (ved parerstang):  0,62 cm.. 
 Hulslibning længde:  61,5 cm. 
 Hulslibning bredde:  1,27 cm. (tilspidsende/følger  æggene) 
 Hulslibning dybte:  0,2 cm.. 
 Total vægt:  ca. 900 g. 
 Balancepunkt (fra greb):  14 cm. 
 Knaptype:  Profileret skiveknap. 
 Knap højde:  4,23 cm. 
 Knap bredde:  4,43 cm. 
 Knap tykkelse:  3,36 cm. 
 Knaps profil:  2,4 cm. 
 Knaps profilkurve:  1,0 cm. 
 Parerstang:  Mejsel spor, dyrehoveder i enderne,  oktagonal  formet tværsnit. 
 Parerstang længde:  11,8 cm. 
 Parerstang højde:  0,85 cm. 
 Parerstang tykkelse:  0,85 cm. 
 Angel længde:  15,4 cm. 
 Angel bredde:  1,02 cm. (ved knap), 2,62 cm. (ved parerstang). 

 Fig 11-01: Det 
 originale Sværd 

 ‘XVIa‘  fra 
 Nationalmuseet. 

 Smedning af klinge og angel 
 Smeden Jesper Jørgensen, også kendt som Ildsmeden, holder til på Krenkerup Gods på 
 Lolland, hvor han har sin smedje.  Ildsmeden har gennem  tiderne smedet i omegnen af 120 
 sværd, og han arbejder til daglig med historisk replika og restaurering. I processen med at 
 smede en replika af sværd  ‘XVIa’  , har han nøje fulgt  noterne og tegninger lavet på 
 Nationalmuseet. 

 Stål i vore dage har ikke så mange urenheder som stål havde i middelalderen, datidens 
 måde at producerer stål på bruges ikke mere. Derfor laves klingen på replikaen af fjederstål 
 med 0,65% kulstof. Det bliver ikke udpræget hårdt, men er stadigvæk godt at hærde på. 
 Dette vil gøre klingen relativt hård, samtidig med den både bliver sej og smidig. En meter af 
 dette 50x8 millimeter stål vejer omkring 3 kg., men det færdige sværd skal veje lige omkring 
 1 kg. 

 For at have noget at holde på, startes ud med den fulde længde stål på 1 m. Længden bliver 
 tilpasset, når klingen begynder at tage form. 



 Fig. 02-01: Håndsmedning af klinge og angel.  Fig. 02-02: Maskinsmeding af angel. 

 Almindeligvis arbejdes der ikke med faste mål. Normalt arbejdes der frem mod et resultat 
 ved at banke stålet ud til passende størrelse. Men da opgaven her er at lave en nøjagtig 
 replika af sværd ‘XVIa’, arbejdes der i stedet med overmål, så der kan arbejdes tilbage mod 
 de ønskede mål.  Dette fordi det er nemmere at fjerne  end at tilføje materiale, når der skal 
 korrigeres til de præcise mål fra noterne. 

 Før smedningen varmes stålet op til glødetemperatur. Det må ikke varmes højere op for så 
 ødelægges stålet. Først hamres det opvarmede stål ud med en maskinhammer. 
 Maskinhammeren slår omtrent fire slag i sekundet. Klingen tager hurtigt sin grove form. 
 Maskinhammeren er grov, og derfor gåes klingen efter med håndsmedning for at opnå den 
 rette detaljegrad, finish og proportion.  Anglen, den  del hvor grebet sidder, smedes på 
 samme måde som klingen.  Først bruges maskinhammeren,  og bagefter gennemgås anglen 
 med håndhammer. 

 Smedning af æggen 
 Æggen, den skarpe kant på klingen, skal trækkes ud af klingen. Klingens længde og 
 tykkelse er smedet på overmål.  Bredden på klingen  er derimod smedet lidt for smal. Men når 
 æggen trækkes ud af klingens materiale, så ændrer klingen form og bliver bredere. 

 Fig 03-01: Æggen trækkes ud af klingens 
 materiale. 

 Fig 03-02: Smedning af æggen. 

 Æggen smedes over to omgange. Først smedes det yderste af æggen ud. Klingen opnår 
 dermed et tværsnit som er hexagonalt, altså tilnærmelsesvis sekskantet. Efterfølgende 
 lægges kanterne på tværsnittet ned. Klingen opnår dermed det tilsigtede lentikulære 
 tværsnit. Hvis smedningen foregår på en gang, vil æggen forme sig med buer ind i klingen. 
 Derfor smedes først æg og hexagonalt tværsnit på et lille stykke af klingen, hvorefter man 



 går tilbage for at lægge kanten ned til et lentikulært tværsnit. Processen gentages løbende 
 langs klingen, så det overlapper hinanden. 

 Efter at æggen er trukket ud hele vejen rundt om klingen, er klingen mærkbar tykkere på 
 midten, hvorfra den tynder ud mod æggen. Med æggen er klingens bredde, ligesom længde 
 og tykkelse, i overmål. Klingen kan nu slibes ned til de oprindelige mål fra Nationalmuseet. 

 Slibning af hulslibning 
 For at slibe klingen til de ønskede mål, og for at slibe en hulslibning, mærkes midten af 
 klingen op. Efterfølgende kan der måles ud til den rigtige bredde af klingen. 

 Fig 04-01: Slibning af hulslibning.  Fig 04-02: Klinge slebet med  smergellærred  . 

 Man kunne have lavet hulslibningen ved at hamre den ud, så materialet havde flyttet sig fra 
 klingen ud mod æggen. Da der senere skal laves en normaliseringsprocess af stålet er 
 metoden overflødig, så her bruges i stedet en elektrisk vinkelsliber til at lave hulslibingen. 
 Ligeledes bliver klingen slebet ned mod sin endelige form og vægt. 

 De mekaniske værktøjer er grove og det er svært at slibe helt præcist. Slibningen fortsætter 
 derfor med håndkraft. Med smergellærred, en slags sandpapir på lærredsstof, slibes 
 vinkelsliberens mærker af, så klingen får en fin og glat overflade. Samtidig trimmes klingen, 
 så målene bliver helt præcise. Processen styres med specialfremstillede slibeklodser. 

 Smedning af parerstang 
 Parerstangen formes af jern.  Der tages udgangspunkt  i en 16x16 mm. jernstang, som så 
 skal reduceres ned til de ønskede mål.  Men inden der  reduceres i målene, så skal der 
 mejsles igennem, så parerstangen kan sænkes ned over anglen på sværdklingen. 
 Sideløbende med der mejsles, så formes parerstangen med håndhammeren. 

 For at parerstangen kan falde lidt ned over æggen på klingen, så bruges en simpel mejsel, 
 som er specialfremstillet, til at udgøre en positiv af æggen. Når mejslen slås ned i 
 parerstangen, så kommer der et negativt aftryk af æggen. 



 Fig 05-01: Mejsling af  dyrehoveder i enderne af 
 parerstangen  . 

 Fig 05-02: Dyrehovedernes detaljer markeres 
 med en metalfil, som har et meget fint ‘cut’. 

 Ligesom klingen, så er parerstangen lavet på overmål, da det er lettere at fjerne 
 overskydende materiale end det er at tilføje ekstra materiale.  Parerstangen skæres derfor til 
 med en vinkelsliber, samt får groft fjernet det overskydende materiale med en elektrisk 
 båndsliber.  Omkring anglen bliver der slebet en del  materiale af. Ud mod enderne af 
 parerstangen bliver der slebet noget mindre. 

 Det originale sværd ‘XVIa’ fra Nationalmuseet har dyrehoveder i enderne af parerstangen. 
 Replikaen skal matche originalen, så ved nøje at have nærstuderet fotografier, bliver 
 mønsteret og teknikken bag dyrehovederne forsøgt afluret. 

 Dyrehovedernes rå form fremhæves når mejslen følger det oprindelige mønster.  Dyrenes 
 hals mod grebet er oktagonal, altså tilnærmelsesvis ottekantet. Den oktogonale form render 
 ud, som den nærmer sig grebet. Ved grebet bliver den kvadratisk, altså firkantet. Før det 
 endelige mønster langs halsen laves, skal den oktogonale form tilvirkes med forskellige 
 firkantede og flade metalfile. Disse med forskellig ‘cut’, altså forskellig grovhed. 
 Dyrehovedernes form rettes nøjsomt til ved at file de mejselspor, som danner mund, øre og 
 kæbeparti. Der files også med metalfilenes halvrunde former. 

 Dyrehoveder skal havde mejslet rundinger, samt de spor som danner mønsteret på halsen. 
 Da mejselspor og mønstre i dyrehovderne skal have både linjer og cirkler, så bruges flere 
 former for specialfremstillede mejsler.  Inden parerstangen  varmes op, laves opmærkninger 
 til hvor der skal mejsles. Når parerstangen er opvarmet, mejsles omhyggeligt 
 dyrehovedernes endelige mønster. Efter parerstangen har haft tid til køle ned igen, opnås 
 den endelige dybde i dyrehovedernes form, da mejselsporene igen gennemgås med de 
 specialfremstillede mejsler. Dyrehovedernes næsehulninger og andre detaljer markeres med 
 en metalfil, som har et meget fint ‘cut’. 

 Den endelige finish på parerstangen laves ved slibe med smergellærred. Først løbes over 
 med et grovkornet et af slagsen.  Til sidst skiftes  til et meget finkornet smergellærred. Det 
 giver en blank overflade og afrunder de allersidste grater og skarpe kanter. 

 Hærdning af klingen 
 Inden hærdningen går i gang, så skal stålet i klingen normaliseres. På grund af smedningen 
 har klingen forskellige strukturer, som giver forskellige spændinger i stålet. De forskellige 



 strukturer skal udjævnes, det gøres ved at varme stålet op indtil molekylestrukturen bliver 
 homogen. Hele klingen varmes op og får lov til at hvile ved 800 grader. Så udligner 
 molekylestrukturen naturligt sig selv, og bliver en stabil masse. 

 Der laves et langt glødebål. Da kullet ikke skal falde for langt væk, er essen stillet op med en 
 barriere af mursten. Essen har ikke ilttilførsel i hele klingens længde, så der tændes op i 
 trækul. Trækul gløder af sig selv og behøver derfor ikke ilttilførsel ligesom stenkul gør det. 

 Klingen trækkes ud og ind af gløderne for at sikre en jævn fordeling af varmen. Når det 
 opvarmede stål jævnt fordelt over klingen har opnået den mørkerøde farve, lige før det bliver 
 orange, så er stålet opvarmet til den rette temperatur. Stålet holdes konstant på den rette 
 temperatur, hvilket begynder normaliseringsprocessen. Under normaliseringsprocessen 
 bliver klingen så blød, at selv den mindste fejl kan skade den, når klingen føres frem og 
 tilbage i trækullene. 

 Fig 06-01: Klingen normaliseres i et langt 
 glødebål. 

 Fig 06-02: Klingen nedsænkes i et 
 cylinderformet hærdekar. 

 Forud for hærdningen, er et specialfremstillet cylinderformet hærdekar gjort klar. Ti liter vand 
 afspændes med 3-5% soda. Så bryder vandet omkring klingen ikke lige så hurtigt i kog, når 
 klingen sænkes ned i hærdekaret. Vandet med soda opvarmes til 50-60 grader, så stålet i 
 hærdningsprocessen ikke får så stort et chok, som det ville havde været med naturligt 
 tempereret vand. 

 Koncentrationen er på sit højeste da klingen tages ud af gløderne og nedsænkes i 
 hærdekaret. Hvis der er fejl i strukturen efter smedningen, kan klingen revne eller sprænge 
 når selve hærdningen foretages. Stålets spændinger konflikter ved den meget hurtige 
 nedkøling. 

 Selvom klingen nu er hærdet med en udlignet struktur, så er spændingerne i klingen nu 
 meget hårde. De værste spændinger udlignes over trækullene lige efter hærdeprocessen er 
 overstået, men først når klingen er anløbet ophører spændingerne endeligt. 

 Når der anløbes, så tages spændingerne af hærdningen, men ikke alt hårdheden. Så opnår 
 klingen den optimale hårdhed, sejhed og slidstyrke, som gør den utrolig stærk og smidig. 
 Stålet ændrer farve når det anløber. For at kunne følge med i farveændringerne, slibes den 
 ene side af klingen blank. 



 Fig 06-03: Klingen anløbes med en gasbrænder. 

 Der bruges en gasbrænder til opnå den rette temperatur til at anløbe klingen. Da klingen 
 under hærdningen har fået en krumning som skal rettes, anløbes først på en temperatur 
 mellem 210 og 300 grader. Det kan ses ved at klingen opnår en gul farve med tendens til at 
 blive blå. Efterfølgende slibes anløbningsfarverne af, så klingen er klar til en anløbning med 
 mere jævn temperatur. 

 Anden gang der anløbes rettes også den krumning klingen har fået under hærdeprocessen. 
 Det gøres ved at sætte klingen i spænd, imens den opvarmes på den ene side. Derved 
 rettes den ud, for så at blive nedkølet på modsatte side. Samtidig anløbes nu jævnt omkring 
 de 300 grader, så der holdes øje med at stålet opnår en blålig farve. 

 Efter stålet er færdiganløbet, er hærdningsprocessen overstået. Klingen har opnået sin 
 hårdhed og smidighed. Stålet er afspændt, der er ikke længere fare for at klingen revner 
 eller sprænger. 

 Tilvirkning af sværdknap 
 Sværdknappen skal have ukurante mål. Den skal være en smule bredere end høj, så der 
 tages udgangspunkt i et stykke 40x60 millimeter rundjern. Jernet er i højden på overmål, 
 samtidig med at omkredsen ikke er bred nok. Derfor bruges maskinhammeren til at trykke 
 jernet sammen og gøre omkredsen bredere. Den flade side af smedehammeren kaldes en 
 ‘hammer-bane’, som før bruges den til den finere håndsmedning. Den modsatte side af 
 hammerhovedet kaldes en ‘hammer-pen’, smedehammerens ‘tværpen’ bruges til at smede 
 profil på sværdknappen. 

 Fig 07-01: Sværdknappen tilpasses sværdets 
 angel. 

 Fig 07-02: Sværdknappen slibes med 
 smergellærred. 



 Fra oven af sværdknappen bores igennem den med et tyndt bor. Bagefter bores fra bunden 
 halvvejs igennem sværdknappen med et noget tykkere bor. Et specialfremstillet værktøj, 
 formet som en nøjagtig kopi af klingens angel, bruges til at banke igennem hullet i 
 sværdknappen. Hullet inde i sværdknappen tager derfor form fra klingens angel og kommer 
 til at passe helt præcist, når sværdet skal samles. 

 Sværdknappen på originalen fra Nationalmuseet, har en udpræget kurvet profil. Profilen 
 mellem højde og tykkelse på sværdknappen laves først skarp på en båndsliber, som effektivt 
 kan fjerne materiale. Den kurvede form lægges efterfølgende ind i sværdknappens profil 
 med en vinkelsliber. Profilkurven gåes efter med en metalfil, hvor der bruges den halvrunde 
 side af metalfilen. Sværdknappen opnår sin endelige form ved at slibe med smergellærred af 
 finere og finere kornstørrelse. 

 Finslibning og polering 
 Ved hærdningen var det kun nødvendigt at slibe klingen på den ene side, det med 
 smergellærred korn 120. Nu skal hele klingen slibes, så der startes igen med samme 
 kornstørrelse, som så følges op af de endnu finere kornstørrelser 180 og 240. Klingen 
 vådslibes ekstra blank med korn 400 og olie. Olien lægger sig i de mikroskopiske slibespor, 
 så smergellærredet kun sliber på toppene af slibesporne. 

 Fig 08-01: Klingen  slibes med finere og finere 
 kornstørrelser  . 

 Fig 08-02: Polering med  polerskive lavet af 
 mange lag stof  . 

 Med et endnu finere korn end smergellærred, bruges efterfølgende flere slags polervoks, 
 samt en polerskive lavet af mange lag stof. Resterne af polervoksen fjernes med sprit, så 
 klingen opnår en spejlblank overflade. 

 Sværdets greb 
 Originalsværdet fra Nationalmuseet er, som de fleste andre originale sværd, fundet uden 
 selve grebet. De få fundene sværd som kendes med greb, synes at have et trægreb beviklet 
 med læder. Grebet på dette sværd får derfor også et trægreb, som laves af en 
 egetræsklods. 



 Fig 09-01: En e  getræsklods til svædes greb 
 saves ud  . 

 Fig 09-02: Det færdige greb er 
 bemærkelsesværdigt tyndt og vejer kun lige 

 omkring 35 gram. 

 For at tilpasse grebet til sværdets angel, bores flere gange på langs gennem træklodsen 
 med en boremaskine. Efterfølgende fræses hullerne, med boremaskinen, til et nærmest 
 ovalt hul. Endnu et specialfremstillet værktøj, et brændejern fremstillet som en nøje kopi af 
 sværdets angel, opvarmes i essen. Det opvarmede brændejern indføres i det ovale hul, hvor 
 det begynder at brænde sig sin vej igennem grebet. Processen gentages, så brændejernets 
 form brænder sig ind i grebets inderside. 

 Med en båndsliber får grebet slebet sin endelige form. Ligesom anglen er den bred i den ene 
 ende og snævrer ind mod den anden ende. Knappens form tilpasses den snævre ende af 
 grebet. Den grove tilpasning af knappen slibes på grebet med båndsliberens afrundede 
 ender. Da sværdknappen er ukurant, tilpasses grebets form med en træfil. Der bruges, med 
 nøjsomhed, den halvrunde form på træfilen. Sidst løbes grebet over med et finkornet 
 smergellærred. Grebet bliver helt glat og behagelig, men også bemærkelsesværdigt tyndt. 

 Fuldendelse af sværdet 
 Slutteligt skal alle delene samles til ét sværd. Ligesom på originalsværdet, så hæftes 
 parerstangen kun fast på den ene side af klingen.  Grebet limes på anglen med en trælim, så 
 udvider limen sig og udfylder de eventuelle skævheder, som måtte være inde i grebet. 

 Fig 10-01: Sværdet samles, her slås 
 sværdknappen på anglen med en nittehammer. 

 Fig 10-02: R  eplikaen af sværd ‘XVIa’ fra 
 Nationalmuseet i København færdig. 

 Toppen af anglen varmes op med en gasbrænder. Med en nittehammer bruges toppen af 
 anglen til at nitte knappen fast til sværdet. Først bruges den flade  ‘  hammerbane  ’  , men for at 
 platte nitten i helt samme facon som knappen, bruges til sidst hammerens  ‘  pen  ’  , som på 
 nittehammeren er kugleformet. 



 For endeligt at give egetræsgrebet en flot blank overflade, løbes grebet over med linolie. Til 
 sidst løbes over klinge, parerstang og knap med en syrefri olie. 

 Efter nogle dage i smedjen, er replikaen af sværd ‘XVIa’ fra Nationalmuseet i København 
 færdig.  Replikaen  af sværd ‘XVIa‘  skal bruges til  formidling af korstogstidens våbenkapløb, 
 når den folkeoplysende  ‘  Middelalderforeningen Korsfarerne  ‘  rejser land og rige rundt til 
 middelalderfestivaler og våbenhistoriske arrangementer  .  I udstillingen har de, udover 
 Replikaen  af sværd ‘XVIa‘, en del andre af Ildsmedens  håndlavet replikaer fra lokale som 
 internationale museer. 

 Fig 10-03: Sværd XVIa sammen med  andre håndlavet replikaer,  tilsammen illustrerer de 
 korstogstidens våbenkapløb  (sværd ‘XVIa’ er nummer  to fra højre). 

 (Slutteligt) 

 Se videoen ‘Genskabelse af Sværd XVIa’: 

 Direkte link 
 (  https://youtu.be/zylRzrj02ps  ) Genskabelse af Sværd XVIa

 Middelalderforeningen Korsfarernes YouTube Kanal 
 The Medieval Association of the Crusaders - YouTube 
 (https://www.youtube.com/channel/UCogC1gkQXpml3Ic5_gcJ6wA) 

 Kilder: 

 Record of the Medieval Sword  (XVIa-4) 
 af Ewart Oakeshoot - 1991 
 Middelalderens Tveæggede Sværd  (pl.XIVf) 
 af Ada Bruhn Hoffmeyer - 1954 

https://youtu.be/zylRzrj02ps
https://youtu.be/zylRzrj02ps
https://www.youtube.com/channel/UCogC1gkQXpml3Ic5_gcJ6wA
https://www.youtube.com/channel/UCogC1gkQXpml3Ic5_gcJ6wA
https://www.youtube.com/channel/UCogC1gkQXpml3Ic5_gcJ6wA
https://www.youtube.com/channel/UCogC1gkQXpml3Ic5_gcJ6wA
https://www.youtube.com/channel/UCogC1gkQXpml3Ic5_gcJ6wA
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