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smaller stones, where most of the finds are usually made. The southern area seems 
to have served for grave goods or sacrifices. 

A hearth was found in the sand under the stonepacking west of the cist. Accord
ing to a C14-analysis, it was 5915+ 120 years old."' This can have 110 relation to 
the age of the grave, but must be remains of an earlier settlement on the site, 
which at that time, although now 47 m above sea-level, must have been a pleasani 
sandy beach in an archipelago of small stony Islands. 

Another C14-analysis was made 011 charcoal found in the middle layers of the 
cist. This, however, was only 310+ 100 years old,10 and brobably bears witness to 
the intensified cultivation during the 171b century. 

In this case the C14-analysis could not be used to determine the date of the 
building of the cist, which, however, 011 the evidence of typical constrnctional 
details, must have been erected during the late Neolithie or Early Bronze Age, 
i. e. in the middle or towards the end of the second millenium B. C. 

Translated by Albert Read 

Knivar från Helgo och Birka 
Under de är dä jag var sysselsatt med bearbetning av materialet frän Helgo fick 
jag tillfälle att katalogisera ett mycket stort antal föremål och det var naturligt, 
att jag varefter min kännedom om materialet utökades försökte fä fram en form 
för systematisering av katalogiseringen. Jag gjorde ganska långt gående förarbeten 
för en dylik systematisering av materialet, där mitt huvudmål var att med hjälp 
av vissa lätticlentifierade karakteristika fä fram en differentiering ocksä av det 
enklare materialet. Det var härvid av betydelse att få fram karakteristika som var 
sä påtagliga, att de kunde iakttagas av biträdespersonal. En redovisning av denna 
typ av katalogisering finns i Helgo del II under kapitlet Keramik1 och det var 
min avsikt att fortsätta med järnföremälen i nästkommande del. En redogörelse 
för förarbetena till detta finns i årsrapporten frän Helgo 1966 (stene. upplaga). 
Beträffande järnföremälen finns det vissa direkta svårigheter, då det gäller karak
teristiken av föremålen. Föremålen är nämligen i regel täckta av ett tjockt rost
lager. Många egenskaper som utmärker föremålen mäste man därför mer eller 
mindre gissa sig till, då de inte går att klart iakttaga. Ett exempel är hiir frågan 
om ett tvärsnitt är rektangulärt, oregelbundet, fyrsidigt, runt eller kvadratiskt, 
som ibland t. o. m. kan vara svårt att avgöra med röntgen. Grundtanken vid den 
systematisering som jag har redovisat i årsrapporten Helgi) var att utarbeta be-
stämningstabeller uppsatta i ett flexibelt system, där man under bearbetningens 
gäng kan tillägga ytterligare egenskaper. Det visade sig nämligen mycket snart. 

1 W. Holmqvist and B. Arrhenius, Excavations al Helgo, II, Stockholm 1964 sid. 260 ff. 
Föremålens egenskaper är oberoende typologiska element, jfr M. P. Malmer, jungneo-
litische Studien, Lund 1962. Malmers arbete har varit en viktig inspirationskälla viel 
Utarbetandet av den här redovisade bestämningstabellen för knivar. 
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II 

Fig. 2 a exil b. Detaljfoto av elel av ryggpar
tiet av knivarna fig. I. På fig 2 a ser man de-
tre saiiiinanvällda järnlagrena markerade 
ined upphöjda vulster. På fig. 2 b kan man 
se spår av cn samnianvällning av två lager 
järn. — Riickenpartien. Die gleichen Messer 
wie in Fig. 1. In Fig. 2 a sieht man die 
drei ziisaniiiiengiseh.veissten Eisenschichten 
durch erhöhte Wiilste niarkiert. In Eig. 2 b 
känn nian Spuren einer Zusaiiimenschweis-
sung von zwei .Schichten Eisen schen. — 3/1. 

Fig. 1 a och b. Knivar från Svarta jorden, Birka. me-el rak rygg svängd mot spetsen. 
Avrostaele. — Messer aus Svarta jorden, Birka, mit geradem partiell gchogenem Rneken. 
Entrostet. — 3/4. Foto Nils Lagergren. 
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att de bestämningstabeller som till början uppgjordes gäng på gång måste utökas, 
dä man lägger märke till fler och fler detaljer vid den noggranna granskningen 
av föremålen. Materialet sattes upp pä nälkort och egenskaperna klipptes in på 
korten, varigenom en första uppsortering uppnåddes. Vid denna systematiska ka
talogisering finns det också goda möjligheter att kunna behandla materialet i en 
datamaskin. 

Denna typ av systematisk katalogisering har äter igen blivit aktuell i samband 
med att Tekniska avdelningen beviljats medel för konservering av fynden från 
Svarta jorden i Birka. Fynden från Hjalmar Stolpes grävningar i Svarta jorden i 
Birka 1871—78, som förvaras i Statens Historiska Museum, är endast partiellt kon
serverade och har aldrig varit föremål fiir en systematisk publicering utan endast 
registrerats i en lappkatalog utförd av Erik Sörling pä 1930-talet. Den konserve
ring och preparcring av föremålen som nu företages pä tekniska avdelningen är 
cn förberedelse fiir en publicering av materialet. 

Det visade sig härvid all järnföremål påträffade i Svarta jorden i Birka iir myc
ket svagt korroderade och den rost som täckt föremålen till största delen består 
av ytrost. Denna ytrost avlägsnades pä följande sätt: paraffinlagret frän tidigare 
konservering bortlöstes med hjälp av toluen. Därefter nedlades föremålen i het 
EDTA-lösning, bestående av etylendiamintetraacetat löst i vatten till en kon
centration som gav PH 6,5—7. Föremålen fick ligga i lösningen under ca ett dygn 
och vibrerades ca 2 timmar i en vibrator. Härvid bortlöstes stora delar av korro-
sionslagret och det som återstod kunde avlägsnas med hjälp av skalpeli, borstning 
med stålborste resp. härd nylonborste. Vid avlägsnandet av det innersta rostlagret 
iir det mycket viktigt, att föremålen noggrant besiktigas, så att man inte skadar 
den ursprungliga metallytan. Till stor hjälp härvid är röntgenbilder. Denna bear
betning tillgår ungefär på samma sätt som en arkeologisk utgrävning, dvs. man 
arbetar sig fram skiktvis. Möjligheten att skiktvis kunna avlägsna rosten var orsa
ken till att jag för avrostningen valde en kemisk metod. Vid elektrolys avlägsnas 
nämligen rosten mycket snabbare och man riskerar att ej fä fram den ursprung
liga ytan av föremålen utan tränger ned i gravrosten. Genom att rostlagret nu 
avlägsnades skiktvis kunde iakttagelser utföras, som har stor betydelse fiir bedö
mandet av föremålens ursprungliga form. Det var således i samband med denna 
avrostning som den skiktning i knivarna, som jag nedan skall beskriva kunde 
iakttagas. Andra detaljer som vridning av tenar etc. har härigenom kunnat iakt
tagas på ett mycket tidigt stadium och sedan preparerats fram. Jag är angelägen 
i det här sammanhanget att påpeka vikten av att denna preparcring utförs av-
arkeologer, då detta arbete fordrar en ingående föremälskunskap. Efter att det 
mesta av rostskikten pä detta sätt avlägsnats fanns enstaka smä klumpar kvar, 
som togs bort med hjälp av slipning med koruncl. Denna slipning skedde dock 
bara punktvis och pä enstaka ställen. Om man som otta tidigare varit fallet hade 
slipat bort hela rostkrustan, skulle en stor del av de iakttagelser som vi nu 
kunde göra ej kunnat utföras. Efter att föremålen är färdig-preparerade pä ovan
stående sätt, räcker det med att dra över dem med ett tunt lager lack, då det 1111 
inte längre finns någon porös rostkrusta som kan binda fukten och därigenom 
orsaka fortsatt korrosion. Med denna metod fär man fram föremålens form betyd
ligt bättre än förut och därigenom ökas möjligheterna att med hjälp av fasta 
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bestämningstabeller lå en klar karakteristik av föremålen. Jag vill därför redan 
pä detta stadium presentera en dylik bestämningstabell fiir knivar med en för
hoppning om att den skall väcka diskussion för att kunna vidare invecklas. Det 
är nämligen min tro, att endast genom att fä fram en dylik förenklad form av 
katalogisering, tom kan utföras av biträdespersonal, kan vi i framtiden klara av 
det stora material som kommer in vid de arkeologiska bebyggelseundersökning 
arna. Vi står här inom arkeologien inför samma art av problem som när Linné 
på sin tid utarbetade sitt system för karakterisering av växter. Utan ett fast katalo-
giseringssystem som genomföres överallt från museernas kataloger till utgrävarnas 
rapporter etc. etc, kommer vi helt drunkna i ett obearbetat material. Det är ocksä 
viktigt att dessa examinationstabeller utarbetas i ett flexibelt system, där fler och 
fler data kan tilläggas vartefter materialkunskapen utökas. Sä kan man redan ute 
i fält ange första data som tjänar såsom identifikation av föremålet, ytterligare 
data tillkommer vid konserveringen och museets registrering, och iin flera data 
tillfogas vid en eventuell vetenskaplig bearbetning. 

Principerna fiir uppsättande av nedanstående tabell är att en egenskap bildar 
en decimal i ett löpande decimalsystem. Varje egenskap kan alltså anges med 9 
olika varianter. Mera komplicerade egenskaper kan man t. o. m. ge tvä decimaler 
varvid antalet varianter kan bli ända upp till 99. Systemet ger möjligheter att 
använda precis så många decimaler som man önskar dvs. man kan alltid lägga lill 
nya egenskaper när så behövs. De första 3—4 decimalerna tår i regel ange egen
skaper som kan ses vid direkt yttre besiktning, därefter följer decimaler med 
måttsangivelser och de sista decimalerna i beskrivningen av ett fynd är i regel 
uppgifter som man erhåller viel analys av olika slag. Beskrivningen följer här en 
naturlig arbetsordning där iakttagelser av form etc. är ett tidigt arbetsmoment 
niir man besiktigar ett föremål. Mittsangivelser kommer därefter och ett av de 
sista arbetsmomenten vid ett föremåls beskrivning torde vara olika former av ana
lyser. När löremälet består av flera delar såsom t. ex. knivar med knivblad, tånge 
och handlag har jag låtit den del som anger föremålets funktion dvs. ifråga om 
kniven, knivbladet komma fiirst i tabellen. 

Bokstaven f i stället för en decimal anger att denna egenskap var så fragrnente-
rad att den ej klart kan anges, o istället fiir en decimal anger att denna del saknas. 

Beskrivning pä kniven fig. 1 a: efter detta system blir K222143T3222H0; fig. 
\ b : Ki 10252T3223H0; tig. ga; K330133T6223H0; fig. 36 : K310233T6222H0; 
fig. j a : K450431T4232H0; fig. 4b: K430431 1 3223H0; fig. JC: £430410, (kniv
bladets struktur kan ej anges dä knivbladet ej är avrostat) T4322H0. 

Säsom framgår av nedanstående liar inättuppgificrna systematiserats och angetts 
endast med 4 cm exakthet. Det har visat sig tillräckligt i det hittills bearbetade 
materialet — bl. a. pä grund av att i regel bäde tångens ände och knivspetsen är 
något fragmenterade — men fiir att möjliggöra en finare gradering om så blir 
önskvärt anges alltid på Hålkorten totala längden. 

Bestämningstabell för knivar 

K = knivblad T länge- k l kniv me-el länge H » handtagai organiskt materia] 
KTH = kniv med tånge och handtag av organisk) material 



44 Smärre meddelanden 

Fig. 4. Mikrofoto av del av ryggpartiet av-
kniven fig. 3b där inan ser ele- lie- järnlagien. 
varav det mittersta består av ljusare och tä
tare järn. — Ein Detaihnikrofoto der Riic-
kenpaitie votn .Misser lig. 36. wo man die 
ihei nuammengerugten Eisenschichten sic-lu, 
bei denen die niiltli-rc- Schicht aus hellerem 
und dicbterem Eisen besteht, — 10/1. Foto 
Nils Lagergren. 

Fig. 3. Knivar från Svarta jorden, Birka, med helt rak rygg. Avrostade. — Messer aus 
Svarta jorden, Birka, mit geradeni Riicken. Enlrostct. — 3/4. Foto Nils Lagergren. 

A' 1-6= bladets rygg 

K 1 = bladets rygg är rak till 75% el ler>75% men böjer av mot eggen i en mjuk båge. 
K 2 = bladets rygg är rak till 75% >75% men böjer av mot eggen nii-d en tydlig vin

kelböjning. 
K 3 = bladets rygg är rak och möter eggen utan böjning. 
K 4 = bladets rygg är bågformigt svängd med en konvex båge som omfattar 40% eller 

>4o% av ryggpartiet. 
K 5 = bladets rygg är vinkelfonnigt böjt där vinkc-lböjninge-n utgör 40% ellcr>40% av 

ryggpartiet. 
K 6= bladets rygg har en bruten närmast S-forniig kontur och möter eggen me-el en 

konkav båge. 
K 7 = bladets rygg är bågformigt svängd med en konkav båge som sträcker sig från 

tångens avsats till eggens spets. 

K o i - o ; = bladets egg 

K 01 = bladets egg är rak till 7 5 % > 7 5 % "'en böjer av mot ryggen i en mjuk båge. 
K 02 = bladets egg är rak till 75% > 75% men böjer av mot ryggen i en tydlig vinkel-

böjning. 
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Fig. ",a-c. Knivar med kriiinhöjil 
rygg från Birka, Täby och Helgo. 
Knivarna yi och b frän Birka 
resp. Täby har avrustats, medan 
kniven Eran Ile-lgö fig. yc ej är av
rostad. — Messer mit gebogenen) 
Riicken aus Birka, Täby und 
Helgo. Die Misser Fig. 511 und b 
aus Birka resp. Täby sind entros-
tc-t. während das Messer aus 
Helgo, Fig. yc, nicht cnrostct isl. 
— 1/1. Foto Nils Lagergren. 

> i . 

K 03 = bladels egg är rak. 
K 04 = blade-Is egg har en bågfotmig konvex koiilur. 
K 05 = bladels egg har en konkav kontur. 

K OOX-K 005 = knivbladets dekor 

K IHM = långgående ränder på bladets överdel. 
K 00a = längsgående ränder på bladets rygg. 
K 003 vinkelband på bladets överdel. 
K 004 = tvärgående- ränder på bladets rygg. 
K 005 = annan elekor pä bladets överdel. 
K 006 = annan dekor på bladets rygg. 

KOOOl-K 0004 — vinkeln mellan knivens egg och rygg 

K 0001 - vinkel iKjo" 
K 0002 = vinkeln 30-450 

K 0004 = vinkeln >45 0 

Knivens totala längd K ooooi-

K 00001 = knivens längd <.lo mm 

K 0000a — knivens längd 40-80 mm 
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K 00003 = knivens längd 80-120 mm 
K 00004 ~ knivens längd 120-ifio 111111 
K 00005 = knivens längd 160-200 111111 
K 011006 = knivens längd 200-240 mm 
K 00007 = knivens längel 24e>-28o mm 
K oe«)e)8 = knivens längd 280-320 min 
K 00009 = knivens längel > 320 111111 

Knivbladels struktur 

K oooeoi = bladet består av 1 lager järn 
K OOOOOI = bladet bestar av 2 lager järn. 
K 0001103 = bladet består av 3 lager järn. 

T 1-6= tångens tvärsnitt 

T 1 = tångens tvärsnitt cirkelrunt 
T 2 = tångens tvärsnitt spetsovalt 
T 3= tångens tvärsnitt fyrsidigt i form av parallclltrapcts 
T 4= tångens tvärsnitt rektangulärt 
T 5= tångens tvärsnitt kvadratiskt 
T 6= tångens tvärsnitt triangulärt 

T 01-T o^ = tångens avsättning 

T 01 = tången avsatt mot ryggen i en vinkel < 90 eller = 900 

T 02 = tången avsatt mot ryggen i en vinkel > 90 
T 03 = tången ej avsatt utan gär i ett med ryggen 

T 001-T 008 = tångens bredd 

T 001 = tången är jämnbred 
T 002 = tången avsmalnande mot änden 
T 003 = tången tjocknande mot änden 

T 0001-T 0003 = tångens längd 

T 0001 = tångens l ä n g d < 1 j , av knivens totala längd 
T 0002 = tångens l ängd< 1 / a > 1 / 4 av knivens totala längd 
T 0003= tångens längd < ' / , > '/•, av knivens totala längd 
T 0004= tångens längel >•''/« a v knivens längd 

H 1-} = handtagets material 

H 1 = handtaget är av ben 
H 2 = handtaget är av trä 
H 3 = handtaget är av läder 
H 4 = handtaget är av trä omvirat med läder 
H 5 = handtaget är av organiskt material överdraget med metallhylsa av brons el. mäs

sing. 

H 01-H 09= handtagets avslutning 

H 01 = slät knapp av brons el. mässing med samma tvärsnitt som handtaget 
H 02 = slät knapp av silver eller guld med samma tvärsnitt som handtaget 

H i 
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i 

Fig. 6. Detaljfoto av ryggpartiet från kniven fig. 5a som visar att 
kniven tillverkats av ett lager järn. — Detailfoto eler Riicken-
parlie vom Messer Fig. 5a, das zeigt dass dieses Messer aus einer 
Schicht Eisen hergcstcllt ist. — 3/1. Foto Nils Lagergren. 

H 03 = kupolformad knapp av brons eller mässing 
H 04 = kupolformad knapp av silver eller guld 
H 05 = tyrsieiig knapp av brons el. mässing. 
H 06= fyrsidig knapp av silver el. guld. 
H 07 = knapp av annan form av brons el. mässing. 
H 08 = knapp av annan form av silver el. guld. 
H 09= handtaget ej avslutat med metallbeslag. 

H ooy-H 004 m handtagets form 

H 001 = handtagets tvärsnitt runt 
H 002 - handtagets tvärsnitt spets-ovalt 
H 003 = handlagets tvärsnitt elipsoidiskt 
H 004 = handtagets tvärsnitt mångkantigt 

H 0001-H 000} = handtagets yta 

H oexii = handtaget försett med tvärgående vulster 
H 0002 = handtaget försett med rcliefornamcntik (ornamentikens detaljer i individuell 

beskrivning) 
H 0003 = handtaget försett med inläggningar (inläggningarnas form i individuell bcskr.) 
H 1x104 = handtaget försett med pålagda metallbleck (formen i individuell beskrivning). 
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Vid en uppräkn ing av data av det ta slag så blir en natur l ig fråga vilka av 

ovanstående egenskaper som betecknar dist inkta typer och vad som (i ovanstående 

karakteristik) bara iir en fråga om mer eller mindre individuella särdrag. Smeden 

arbetar ju i motsats till bronsgjutaren inte i en fast form u tan hamra r till före

målet individuell t . Däremot har han säkert haft ganska bestämd uppfa t tn ing om 

hur mycket metall som han fär använda per kniv. I detta sammanhang skall an

märkas att vid en genonimäining av knivarna från Helgo- och Birka visar det 

sig, att medan ca 7 0 % av knivarna frän Helgi) var kortare än 70 mm var mot-

• v ärande siffra endast 5 % bland knivarna från Birkas gravfynd och 10% bland 

knivarna frän Svarta jorden. Delvis kan den kortare längden på knivarna Iran 

Helgii förklaras såsom en fragmentering, då 2 2 % av knivarna från Helgo var så 

fragmentariska att de överhuvudtaget ej gick att typbestämma. I gravarna l i m 

Birka var endast 5 % av knivaina ej möjliga alt typbestämma ocli i Svarta jorden 

har man överhuvudtaget ej tillvaratagit föremål som är fragmentariska. Det är 

karakteristiskt tör Svarta jorden-materialet att man diir huvudsakligen finner hela 

föremål. Att det ta inte motsvarar det riktiga förhållandet visar Holger Arbmans 

fynd vid grävningar i terrassen nedanför Borg 1932—34, där mängder av fragmen 

lariska järnbleck och föremål etc. påträffats.'1 Man kan också bland knivarna från 

Helgii observera att egenskapen konkav egg är mycket vanlig, en egenskap som 

endast kan uppstå vid mycket kraftig nedsli tning. Aven en del av knivarna frän 

Birkas Svarta jord visar tydliga slitningsspår, jfr fig. 1 a, och den större procent-

siffran korta knivar i Svarta jorden jämfört med vad som är fallet i Birkas gravat, 

skall sannolikt också tolkas säsom att man på handelsplatsen har haft knivar som 

liar varit i bruk under en längre tiel än som varit fallet med de knivar som man 

lade ner i gravarna. Att knivarna användes länge visar oss den kraftiga nedslit

ningen av eggen, ibland är eggen så nedsliten, att endast en smal ten l iknande 

knivegg återstår.4 

En egenskap bland ele ovan u p p r ä k n a d e , som är lättast att behandla , iir skill

naden mellan knivar som har en rak rygg och knivar som har en krumböjd rygg. 

Det visade sig att det var en markan t skillnad i anlal knivar med rak rygg och 

krumböjd rygg om man jämförde fynden från Helgo och Birka. I Helgömaterialet 

fanns knivar med en krumböjd rygg i 2 2 % av lyndmaterialet medan i Birka 

denna egenskap fanns endast i 8 % av lyndmaterialet , där materialet omfattar 

säväl Svarta jorden som gravarna. I Birka är den dominerande knivtypen en rak 

kniv, som har helt rak egg, den förekommer i 5 0 % av knivmaterialet . 

Den törutom kniven med rak egg mest vanliga knivformen i Birka är en kniv. 

(K 1-2) där ryggen till största delen är rak men böjes av mot eggen ant ingen i en 

mjuk båge eller i en mera vinklad böjning. 1 Helgömaterialet är denna typ av-

kniv den dominerande . 

'- Min genomgång av fyndinaterialet frän Helgo skedde 1966 och omfattade då dels del 
materia] som redovisats i Excavations at Helgo 1-11 (Ed. Holmqvist et al. Stockholm 
11)61 och 1964) dels det materia] som framkommit vid senare grävningar fram till tom 
maren 1966. Jag har inte hall tillfälle att komplettera denna genomgång med del mate 
rial som därefter inkommit. 
3 S. H. M. inv. nr 21064. 

' Den varierande nedslitningen av knivbladet är orsaken till att jag ej begagnat kniv-
hladels bredd såsom ett karaklerislikum. 
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I samband med preparerandet av knivarna frän Birka så var det självfallet 

att det största intresset r iktade sig mot om dessa skillnader i ryggens u t formning 

verkligen innebar skilda typer av knivar. Det visade sig härvid att man vid prepa-

reringen kunde iakttaga att jä rnet var skiktat i knivarna med rak rygglinje medan 

knivarna med krumböjd rygglinje inte visade nägon skiktning. Skiktningen kunde 

man studera i själva rygglinjen, man kunde ocksä se den genom att i vissa fall ett 

skikt av järnet hade rostat bort . För att få fram skiktningen tydligare etsade jag 

ryggpartiet med fosforsyra pä en av knivarna frän Birka med rak rygglinje, fig. 4. 

Det visade sig härvid att skiktningen i denna kniv bestod av tre lager, varav det 

mittersta lagret var av ljusare järn omgivet av två mörka järnlager. En motsva

rande etsning på en kniv med krumböjd egg fig. 6 bestyrkte iakttagelsen att kni

ven här bestod av ett lager jä rn av förhållandevis j ämn kvalitet. För att fä ytter

ligare kontrol l av det ta förhållande lät jag även avrosta en kniv frän Täby , 5 grav

fält 140, fig. 5 b funnen i en grav från veneleltiel. Vid etsning visade även denna 

endast ett lager järn . 8 

Den krökta rygglinjen ger kniven en maximal bredd på bladet i förhållande till 

längden. Detta liksom det förhållande att knivarna med krumböjd rygg i allmän

het har ett betydligt tjockare blad än knivarna med rak rygg visar ocksä att man 

ha r varit angelägen om att fä kniven hällfast. T e k n i k e n att genom s. k. skarv-

väl lning 7 dvs. genom att tillverka ett föremal av flera lager järn öka hållfastheten 

är ett gammalt bruk inom järnsmidet , känt redan frän den allra iildsta järntill-

verkningen ca 1000 är f. K. f.8 Som regel kombinerades ett härdare kolbaltigt 

jä rn med ett mjukare kolfattigare järn och det sammanvällda stycket fick dä bäde 

stålets hårdhet och mjukjärnets seghet. 

Knivarna tillverkade av flera lager järn av olika kvalitet betecknar således ett 

markerat tekniskt framsteg framför knivar tillverkade av ett lager järn . 

Knivar med krumböjd rygg av den här avbildade typen, fig. 5, f inner m a n i 

det svenska materialet huvudsakligen i fynd från vendellid eller t idig vikinga

tid. Den hiir avbildade kniven frän T ä b y påträffades således ti l lsammans med 

pärlspridare av karakteristisk vendel t ida typ och jag känner flera andra exempel 

pä denna kniv-typ funnen i vendelt ida sammanhang." 

En därmed besläktad knivtyp med krumböjd rygg men i övrigt i betydligt 

5 S. H. M. inv.nr 25849: 12: 8 Täby gravfält nr 140 grav 12. 
0 Detta järnlager, som vid vanlig besiktning gör ett homogent intryck, torde med all 
sannolikhet bestå av en hel mängd tunna järnskikt som sammanvällts, s. k. vikvällning 
(jfr not 7). De enskilda lagren i knivarna med rak rygg kan även ha bildats av tunna 
saiiiinanvällda järnskikt. Färgskillnaden mellan lagren visar emellertid att man ifråga 
om knivarna med rak rygg även begagnat sig av olika jimkvaliteter, En metallogra-
fisk analys torde här kunna ge betydelsefulla aspekter på tillverkningssättet för dessa 
knivar. 
7 Jag har här använt ilen elefinition pä olika vällningstekniker som Tulländer anfört 
i sin rapport till Jernkontorets forskningsutskott nr 9, 1967 (stene. upplaga). 
8 Jfr Carpcntcr & Robertson: The Mctallography of some Ancient Egyptian Implements. 
Journ. Iron and Steel Inst. 1930 Vol. 121, s. 417-54. 

" En med den krumböjda kniven närstående typ där ryggen emellertid är vinkelböjd, 
K5 synes även främst tillhöra vendcltiden. Jfr I. Serning, Dalarnas järnålder, Malung 
1966, s. 34. 

4 — 694473 Fornvännen H. i, 1970 
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grövre Utförande finns från tidig romersk järnålder.111 Denna grövre variant synes 
dock ej förekomma under folkvandringstid. 

Knivar med rak eller nästan rak rygg finns redan frän förromersk tid och före
kommer såväl under folkvandringstid som veneleltiel bl. a. på Gotland, diir dessa 
typer helt dominerar över kniven med krumböjd rygg. 

Knivar med en endast delvis rak rygglinje har tillsvidare cn oklar spridnings-
bild. Det är inte sannolikt att ryggens utformning i detta fall är direkt typbil
dande ulan flera typegenskaper fordras fiir att bilda en typ. 

I ett par Birkafynd kunde vi konstatera, att en dylik kniv bestod av tvä sam-
manvällda järnlager, fig. i b och 2 b och det är inte osannolikt att en del av kni
varna med partiellt böjd rygg är en enklare produktion, elär förebilden varit kni 
ven med tre järnlager, 

I andra fall är nämligen knivarna med partiellt böjd rygg mycket väl bearbe
tade och består av tre lager järn. I ett fall har man sannolikt markerat de tre järn-
lagren med längsgående vulster på ryggen, fig. 1 a och 2 a. 

Jämför vi med samtida fynd frän kontinenten, dominerar där helt kniven med 
den raka eller näslan raka rygglinjen. I allmänhet är knivarna betydligt större än 
motsvarande typer i Birka. Detta drag antyder att Birka har haft en egen produk
tion av dessa kniv-typer. 

Jag har tidigare haft tillfälle att påvisa ett träddragningsinstrument funnet i 
Birka, som var ett mycket gott exempel pä en utvecklad vikvällniiigsteknik.n 

Holger Arbman och senare Lena Thålin har visat den rika förekomsten av 
damaskerade svärd och spjutspetsar i Birka.'- Vikvällning, damaskering och skarv-
vällning iir sinsemellan nära besläktade tekniker begagnade liir att öka järnets 
hållfasthet. Det förefaller sannolikt att samtliga dessa tekniker inte bara var väl 
kända utan ocksä begagnades av smederna i Birka. 

Kniven mcel krumböjd rygg synes vara en mindre enhetlig produkt. Den varie
rar i form från fyndplats till fyndplats och del är inte osannolikt att den beteck
nar en lokal tillverkning som blomstrar upp under folkvandringstid och venelel
tiel då köpmansgårdar av typ Helgii producerar metallvaror för försäljning. 

Ovanstående studie visar att en enda liten detalj säsom t. ex. ryggens form kan 
vara en god indikator pä olika tillverkningsmetoder för knivar. Detta ger oss 
också cn antydan om betydelsen av s. k. enklare fyndmaterial som vid detaljstu
dium ofta visar sig vara betydelsefullt saviil ur kronologisk som kulturhistorisk 
synpunkt. 

Birgit Arrhenius 

Zusammenfassung 

Der Verfasser präsentiert einen Vorschlag zur Katalogisierung einfacherer Gegen
stände im Anschluss zu den Vorbereitungen fiir die Publizieruiig der Funde in 
Svarta jorden in Birka. 

10 T.ex. i ett gravfynd frän Gannor, Lau, Gotland, S. H. M. inv.nr 22127. 
11 B. Arrhenius, Ett träddragningsinstrument från Birka, Fornvännen, 1968, s. 288-293. 
13 H. Arbman, Schweden und das Karolingische Reich, Stockholm, 1937, s. 232 samt I.. 
Thålin och M. Forsmans kalalogiseringsarhetcn redovisade i Helgo och melallundersök-
ningarnu. 1967 (stene. uppl.). 



Smärre meddelanden 5i 

Die Eigenschaften der Gegenstände sind in ein Dezimalsystem eingeteilt, in 
dem jede Eigenschaft einer Dezimale entspricht und somit in neun Varianten 
vorkommen känn, oder — wenn man es wiinscbt — in 99 Varianten, wobei zwei 
Dezimale verwandt werden. Die Eigenschaften sind so eingeteilt, class die 3—4 
ersten Dezimalen solche Eigenschaften angeben elie direkt sichtbai sind. Danacb 
folgen Massangaben und zuletzt solche Eigenschaften die bei Analysen zum Vor-
schein kommen. Das System folgt einer natiirlichen Arbeitsordnung, durch wel
ches elie ersten Eigenschaften sofort angegeben werden können wenn der Gegen
stand gefunden wird, d.h. sozusagen bereits auf dem Feld, während die nachfol-
genelen Eigenschaften bei der Konservierung und folgenden Bearbeitung hin-
zugefiigt werden können, Um ein Beispiel solcher Bestimmungstabellcn zu geben, 
präsentiert der Verfasser eine Bestimmungstabclle fiir Messer und was eine Eigen
schaft an den Messern enthält. Der Verfasser hat sich besonders der Eigenseliali 
gewidmet ob der Messerriicken gerade oder gebogen ist. Es zeigt sich nämlich, 
dass im Birkamaterial der domiiiierende Messertyp einen geraden oder beinahe 
geraden Rocken hat, während Messer mit gebogenem Riicken im Birkamaterial 
sehr seiten sind. Diese Messcrform beträgt in den Funden von Helgo 22% des 
Messermaterials. Durch die Enlrosiung der Messer mit Hilfe von Ethylendia-
mintetraacetat war es möglich den Unterschied zwischen Messern mit geboge
nem und geradem Rucken im Detail besser zu studieren. Dabei stellte es sich 
heraus, dass die Messer mit geradem Riicken und eine grosse Anzahl von Mes
sern mit beinahe geradem Riicken aus mehreren zusammengeliigten Schichten 
Eisen verschiedenen Kvaliteten bestånden, während die Messer mit gebogenem 
Riicken nur aus einer Schicht Eisen bestanden. Die Biegung hat wahrscheinlich 
dazu gedient dem Messer eine grössere Haltfestigkeit zu geben, da man durch die 
Biegung die grösstmögliche Breite der Messerklinge erhält. Die gleiche Flaltbar-
keit erzielte man statt dessen indem man das Messer aus mehreren Schichten Eisen 
/usammenfugte, wahrscheinlich aus Eisen mit verschiedener Hane und Zähigkeit, 
wodurch die Messerklinge sowohl geschmeiclig als fest wurde. Das Messer mit ge
bogenem Riicken ist der gewöhnlichste Messertyp in Mittelschweden während der 
Vendelzeit und friihen Wikingerzeit Eine gröbere Variante kommt bereits in der 
friihrömischen Eisenzeit vor. Auf dem Kontinent dagegen scheinen in der Mero
wingerzeit die Messer mit geradem Riicken die gcwöhiilichsten gewesen zu sein. 
Der Verfasser deutet die Mögliehkeit an, dass der technisch avancierte Messertyp, 
mit geradem Riicken aus mehreren Schichten verschiedener Eisencpialitäten beste
hend, eine Produktion ist tlie von Birka ausgelit. Es gibt in Birka viele Beispiele 
dafiir, dass man die Technik kannte die Haltbarkeit des Eisens zu steigern, in
dem man mehrere Eisensorten zusanimenschweisste. Hier känn das reiche Mate
rial damascierter Klingen an sowohl Speerspitzen wie Schwertern, die in Birka 
gefunden wurden Auskunft geben.'-

Ubersetzt von Betty Mocke 

Fil. stud. Gunnel Werner och fil. stud. Ingegerd Nohrslcdl-Pelinka har biträtt 
viel prepareringen av knivarna och de tackas härmed. 


