Vikingasvärdet i Drevviken

Denna bild är från Historiska Museet, tyvärr är den felaktigt beskuren
och visar inte hela objektet.

Bild från Haningebygden nr 5, 1957.

I en monter på Historiska Museet finns detta vackra drygt tusenåriga
vikingasvärd funnet i Drevviken på Norrbysidan.
Haningegillets Harry Runqvist skrev i Haningebygden Nr 5 år 1957 om detta,
här nedan en något kortad version
En sommardag 1933 skulle tjänstemannen Ragnar Carling gräva en ränna för sin
båt på sin ägandes tomt vid stranden av Drevviken alldeles intill gränsen mot

Östra Täckeråker.
Han hade grävt ganska djupt i den lösa dybotten då han på c:a en meters djup
kände att spaden stötte emot ett hårt föremål som när han fick upp det visade sig
vara ett järnsvärd av av ålderdomlig modell.
Carling överlämnade fyndet till Statens Historiska Museum där man senare
konstaterade att det var fråga om ett c:a 80 cm långt tveeggat svärd från
vikingatiden med frankisk klinga och med silverinläggningar. På klingan finns en
inskrift i stora bokstäver ”INGELRI”.
Svärdet bedömdes vara från c:a år 1000.
Då fyndet gjordes fanns träkaveln kvar på handtaget vilket är relativt ovanligt.
Den var emellertid så uppluckrad att den föll sönder.
Hur svärdet hamnat på denna plats kan man endast gissa sig till.
Troligen har det förlorats under en sjöstrid.
Drevviken, vars yta nu ligger c:a 19 m över havsytan, har för mycket länge sen
varit en vik av saltsjön.
Omkring år 1000 har den dock utan tvivel varit insjö. En angripare som från
saltsjön tagit sig in i Drevviken måste då förutsättas ha på känt vikingamanér
släpat båtarna in- över eller förbi forsar eller trånga åpassager.
Omedelbart sydväst om fyndplatsen utkämpades mot slutet av unionstiden den
kända striden vid Jutskåran mellan danskar och Södertörnsbönder.
Det torde aj vara rimligt att anta att svärdet skulle ha tappats vid detta tillfälle.
Läs om slaget vid Jutskåran här!
Arkeologisk utredning gjord 2017 om Jutskåran.

