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Debatt 

Om knivar och knivtypologi 

Av Birgit Arrhenius 

Jan Erik Tomtlund har i Antikvariskt arkiv 
nr 50 presenterat en undersökning som 
han själv karakteriserar med orden »The 
first big metallographic investigation of 
Swedish ancient sharp-edged tools». 

Undersökningen omfattar en metallo
grafisk analys av tretton knivar utförd av I. 
Genevois. Samtliga undersökta knivar är 
funna på Helgo. Analysen, som grundar 
sig på metallografiska slipprov, har av 
Tomtlund kompletterats med en hård
hetsmätning. Resultatet av undersökning
en är enligt Tomtlund, att de tretton kni
varna visat stora variationer ifråga om yttre 
kännemärken, vilka i intet fall kunde an
knytas till deras inre metallografiska upp
byggnad. Härav drar Tomtlund slutsatsen, 
att det inte går att dela upp knivar i några 
typer med hänsyn till deras yttre känne
märken. Möjligtvis kan man genom att gå 
igenom ett stort material finna några mera 
vanliga konstruktionsformer för knivar 
och vad som karakteriserar en typ är då 
snarare knivens funktion än dess yttre ut
seende. Den här konklusionen ställer 
Tomtlund i motsatsförhållande till det 
mindre Meddelande som jag publicerade 
1970 i Fornvännen, vars huvudinnehåll 
var en bestämningstabell för knivar. Mål
sättningen för min studie angav jag då på 
följande sätt: »Jag vill redan på detta sta
dium presentera en dylik bestämningsta
bell för knivar med en förhoppning om att 
den skall väcka diskussion för att kunna 
vidareutvecklas. — Det är också viktigt att 
dessa examinationstabeller utarbetas i ett 
flexibelt system där fler och fler data kan 
tilläggas vartefter materialkunskapen ut
ökas. Så kan man redan ute i fält ange 

första data som tjänar som identifikation 
av föremålet, ytterligare data tillkommer 
vid konserveringen och museets registre
ring, och än fler data tillfogas vid eventuell 
vetenskaplig bearbetning» (Arrhenius 1970, 
s. 43). 

För att göra en dylik bestämning hade 
jag emellertid upptäckt att knivarna först 
måste prepareras ytterligare eftersom de i 
regel var täckta av ett tjockt rostlager. 
Denna beläggning visade sig vid analys till 
största delen bestå av utfällningar från 
omgivande jord. För prepareringen an
vände jag en komplexbildare, EDTA, som 
har den fördelen att den i neutral lösning 
visar stor komplexbindning av saltutfäll-
ningar, men ej påverkar vare sig föremå
lens ursprungliga yta eller de fastare 
bundna järnoxidbeläggningarna som har 
kommit från föremålen själv. Det visade sig 
härvid att knivarna från Birka var förvå
nansvärt litet oxiderade och i stora partier 
kunde jag få fram deras ursprungliga yta 
karakteriserad av slipmärken, nötmärken 
och ornament (jfr Arrhenius 1970, s. 42). 

Prepareringen med EDTA var i och för 
sig inte en konserveringsåtgärd, såsom 
Tomtlund tydligen uppfattat, utan tjänade 
till att ge säkrare kriterier för karakterise
ring av knivarna. Det visade sig också, vil
ket Tomtlund helt förbisett, att vissa av 
dessa kriterier var en direkt följd av att 
knivarna hade en varierad uppbyggnad. 
Man kunde således i rygglinjen iaktta att 
knivarna i vissa fall bestod av 3 samman-
vällda skikt av vilka det mittersta var av 
en ljusare järnkvalitet, fig. 1. Vid senare 
utförda metallografiska analyser har detta 
skikt visat sig vara martensitstål (Arrhe-
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Fig. 1. Mikrofoto av ryggpartiet av en kniv Från 
Vaksala. Efter en preparcring med EDTA kan man 
tydligt urskilja de tre lager järn som bildar kniv
bladet. Preparcring B. Arrhenius. Foto Nils Lager
gren. Skala ca 20: 1. - Mii Topholograph of ridge-
part of knife from Vaksala. After an EDTA treat
ment it is possible to eibserve clearly lhe three 
layers of iron which form lhe blade. Treatment 
B. Arrhenius. Scale ca. 20: 1. 

nius-Tapper 1974). Den tydligt framträd
ande skiktningen liksom förekomsten av 
knivar där man medelst vulster markerat 
lagren, jfr Arrhenius 1970, fig. 2 a, an
tyder att skiktningen varit avsedd att ob
serveras under forntiden, dvs. det har va
rit ett kvalitetskriterium använt på samma 
sätt som senare tiders firmastämpel. 
Den genomgående stålskenan gör nämli
gen kniven funktionsduglig även om inan 
nöter den så länge att bladet endast be
står av en 2-3 mm bred ten. 

I andra fall var ryggpartiets yta inte lika 
slät och här kunde man endast med svå
righet iaktta en ganska oregelbunden väll-
fog, jfr Arrhenius 1970, fig. 2 b. Senare 
utförda metallografiska analyser har lärt 
oss att vi i dessa fall har att göra med en 
kniv, som består av två lager mjukjärn, i 
vilken insatts en stålegg, dvs. en knivtyp av 
samma slag som Kolcin beskrivit 1959, jfr 
fig. 2, knivarna H 14, 19, 55, 68, 100, i nivå 
17. I en grupp av knivar, av vilka jag emel
lertid endast hade tillgång till ett mycket 
begränsat material, nämligen knivar med 

krumböjd rygg där krumböjningen mot
svarar 40% eller mer av ryggpartiet, kunde 
jag vid prepareringen inte finna någon 
skiktning i ryggpartiet. Härav drog jag 
slutsatsen att denna knivtyp, som också ka
rakteriseras av att bladet har en förhållan
devis stor yta i förhållande till längden, var 
tillverkad av järn av enbart en kvalitet. De 
metallografiska analyser som utförts av två 
sådana knivar har understött detta anta
gande (Arrhenius-Tapper 1974). Emeller
tid finns det största fyndmaterialet av såda
na knivar bland fynden från Helgo och 
eftersom jag själv ej fått lov att fortsätta 
bearbetningen av detta material, var det 
min förhoppning att min studie 1970 skul
le stimulera till en dylik bearbetning. Ty
värr har Tomtlund endast redovisat två 
knivar med, enligt honom, krumböjd rygg. 
Av dessa två knivar torde emellertid av 
hans ritning att döma endast den ena över
ensstämma med min definition för dylika 
knivar (jfr Arrhenius 1970, fig. 5 a-c), 
medan den andra sannolikt har en ryggut-
formning karakteriserad under beteck
ningen K 1. Då ingen av de redovisade 
knivarna från Helgo är avrostade är detta 
dock svårt att avgöra. Om Tomtlund pre
parerat knivarna enligt min metod innan 
den metallografiska analysen utfördes 
skulle han även ha besparat sig mödan att 
låta metallografiskt analysera knivar som 
är mer eller mindre helt upprostade, t.ex. 
Tomtlund 1973, fig. 2.2 och 9. Tilläggas 
bör även att om en dylik preparcring sattes 
igång redan ule i falt rostningsgraden yt
terligare hade sjunkit. Den största delen av 
förrostningen av Helgöknivarna har näm
ligen sannolikt skett efter det att knivarna 
tagits upp ur jorden. Den höga fosfathalt 
som utmärker Helgöboplatsen torde där 
liksom på andra boplatser medverkat till 
att järnet rostat förvånande litet (jfr Arr
henius 1973). Den sekundära korrosionen 
har uppträtt på grund av att man vid kon
serveringen impregnerat knivarna med ac-
rylatlack utan att dessförinnan tillfredsstäl
lande ha urlakat ochtorkatdem.Acrylatlac-
kei har därigenom kommit attverkasomen 
gummikompress på ett våtomslag då lacket 
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förhindrat all avdunstning från föremålet, 
varvid nedbrytningen kunnat ske ostört. 

Den preparcring, som jag här föror
dar, bör föregå konserveringen och ge
nomföras vilken konserveringsmetod som 
än väljes, alltså även om återreducerings-
metoden, där rosten omvandlas till järn, 
begagnas (jfr O. Arrhenius, Sjöstrand, och 
Barkman 1972). Komplexbindaren av
lägsnar nämligen även andra mindre fast 
bundna järnföreningar som kommit från 
omgivande jord och som ursprungligen ej 
tillhört föremålet och som vid en rostredu
cering riskerar att inlemmas med föremå
let. 

Det tvärsnitt av den kniv med krumböjd 
rygg, som Tomtlund redovisar fig. 2.1 är i 
flera avseenden ytterst egenartat. Största 
delen består av ferrit medan eggen utgöres 
av perlit. Enligt hans ritning fig. 3 skulle 
eggen vara insatt i bladet med hjälp av en 
u-formad vällfog, dvs. man måste ha gra
verat en 1 mm bred skåra i det 2,5 mm 
tjocka bladet. 

Knivar med påsmidd egg är en välkänd 
företeelse på kontinenten men i intet fall 
känner jag till en redovisning av knivar 
med egg som varit infalsad på det sätt som 
Tomtlunds tvärsnitt visar (jfr Piaskowski 
1964, Pleiner, 1962, 1967, 1969 och Kolcin 
1959). Det på kontinenten välkända sättet 
att fästa en stålegg på knivar är antingen 
att välla fast eggen med en rak eller sned 
fog eller att fästa ståleggen mellan två 
mjukare järnstycken. Kolcin, som är 
den forskare som utfört det största an
talet metallografiska analyser av knivar, 
redovisad i hans redogörelse av metall
hantverket från Novgorod (Kolcin 1959) 
har således inte ett enda exempel på den 
av Tomtlund redovisade fastsättningen 
av eggen, jfr fig. 2. Jag kan inte låta 
bli att anföra misstanken att det av Tomt
lund redovisade tvärsnittet inte är en 
redovisning av knivens ursprungliga utse
ende utan en följd av att denna kniv varit 
utsatt för en avkolning. Perlitförekomsten i 
eggpartiet och en del av tången kan bero 
på att förekomsten av organiskt material, 
t. ex. matrester och trä, skyddat dessa par-

B T Fig. 3. Schematisk ritning av tvär
snitt av kniv nr 1 från Helgo. 
B = blad, T=tånge, vitt= ferritiskt 
mjukjärn, prkkat= perlit, svart= 
rost, heldragen linje = vällfog. Efter 
Tomtlund 1973. - Skeleton draw
ing of tross-seclion of knife no. 1 
from Helgo. B = blade, T=iang . 
White=ferritic malleable iron, 
Dottecl=pearlitc, Black=corro-
sion, Continuous line=wc,ld. 
After Tomtlund, 1973. 
Sk. 2: 1. 

tier. Den u-formade vällfogen betecknar 
således ej en egentlig fog utan är endast 
gränsen mellan avkolat järn och kolstål. 

Den andra kniven, som enligt min defi
nition ha ren lätt krumböjd rygg, bestod av 
två sammanvällda martensitstålstycken. 
Vid den metallografiska analysen av Bir-
kaknivarna (Arrhenius-Tapper 1974) vi
sade sig stålskiktet i många fall bestå av 
flera sammanfogade stålbitar. I vissa fall 
synes sammanfogningen huvudsakligen 
varit en vikvällning, medan i andra fall 
dessa vällfogar antyder att man inte kun
nat tillverka större stålstycken. 

I diskussionen kring knivar och knivty
per för Tomtlund in ett mycket väsentligt 
material, då han påpekar att en del av de 
föremål som slentrianmässigt benämnes 
knivar skulle kunna vara andra redskap, 
såsom brynstål. En karakteristisk egenskap 
för brynstål är emellertid att de är till
verkade av ett hårt stål med så jämn kva
litet som möjligt. För att fungera måste 
de nämligen vara polerade helt släta, då 
de annars raspar i stället för att ge guld
smedsföremålen en önskad finish. I det 
redovisade Helgömaterialet skulle kni
varna nr 10, 11 och 13, som är helt och 
hållet tillverkade av stål, i och för sig 
kunnat användas för detta ändamål. 

Theophilus handledning i guldsmeds
konst från 1100-talet (här anförd efter 
Hawthorne och Smith 1963) omnämner 
brynstål - som enligt honom är avrunda
de för att kunna användas vid polering. 
Han påpekar vikten av att brynstålen var 
gjorda av en god kvalitet av stål som 
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gick att härda. Den ytterst släta av
rundade yta som är karakteristisk för 
brynstålen bör kunna komma fram vid en 
preparcring med EDTA i neutral lös
ning. Ett ytterligare kännemärke för bryn
stålen torde vara att dessa ej visar samma 
art av förslitning av eggen som karak
teriserar vanliga knivar. 

Således är studiet av en hel rad yttre 

kännemärken ett viktigt och nödvändigt 
komplement till en metallografisk analys 
av det slag Tomtlund redovisat. En bear
betning av Helgömaterialet efter dessa 
principer framstår fortfarande som en yt
terst väsentlig forskningsuppgift, om man 
vill redovisa järnhantverket på denna 
plats. 
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On the Typology of Knives 
The debate concerns the results of J. E. 
Tomtlund's metallographic investigation of 
13 knives from Helgo. The metallographic 
cross-sections of the knives are all differ
ent from each other, and this makes 
Tomtlund conclude that there are no dis
tinctive types, at least none that can be 
distinguished by external characteristics. 
First the present author discusses the me
tallographic cross-section of knife no. 1 
(fig. 3), a knife with curved ridge. Ac
cording to the author, this is not a cor-
rect picture of the original appearance of 
the knife, since the cross-section indicates 
that the edge has been set into a slit carv
ed in the blade, a technique that is quite 
unknown {cf. fig. 2) and must have been 
very difficult to per form. It would 
rather seem that the knife has been 
subjected to heat, which has resulted in 
carbonization of large parts; only the 

edge and part of the tång have escaped 
damage, possibly because of the existence 
of organic material. The author then dem-
onstrates that several external charac
teristics are due to the inner construc
tion of the knife, such as, e. g., the three 
layers which are sometimes to be seen 
in the ridge line of the knife {cf. 
fig. 1) and which correspond to the 
sandwich technique described by Kolcin 
1959 and Pleiner 1962 (fig. 2), i.e. the 
blade is composed of a steel strip sur
rounded by malleable iron on either side. 
Finally, it is pointed out that the polish-
ing steels which, according to Tomtlund, 
might partially correspond to what is gener
ally described as knives, are character-
ized by being made entirely of steel 
so that, as stated by Theophilus, they 
could be hardened. Then they were care-
fully polished and were thus given a 
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rounded appearance as may be visible in 
well-preserved specimens. Such details, as 
also how the edge part has worn, is most 
easily observed by treating iron objects 
with the chelating agent EDTA and ultra-
sound. For most of the coatings on knives 
found on settlement sites, where the 
earth is rich in phosphate and thus pro-
tects against corrosion, are surprisingly 
little oxidized, i.e. the coatings now cov
ering the knife chiefly consist of depos
ils, more or less contamined with iron, 
and coming from the surrounding earth. 
The corrosion accounted for on a 

couple of the Helgo knives is probably 
secondary, i. e. it arose when the objects 
were taken out of the ground and var-
nished without prior dechlorization. 

The present authoris own experience 
from the study of material from Birka 
shows that an EDTA treatment should 
precede the metallographic analysis as 
this makes it possible to select a repre
sentative material. Metallographic polish-
ing tests of entirely corroded knives give 
very little knowledge compared to the 
work put in. 

Övre Norrland på gott och ont 

Av Inger Zachrisson 

»Sten-brons-järn i övre Norrland. Krono
logiska nivåer belysta av nya fynd i Skellef-
te-Byske älvdalar» är titeln på en uppsats 
av Hans Christiansson i den år 1973 ut
komna festskriften till Ella Kivikoski (Ho
nos Ella Kivikoski. Finska fornminnesför
eningens tidskrift 75, Helsinki, s. 20-29). 
Då undertecknad sedan några år för Riks
antikvarieämbetets, Statens historiska mu
seums och Stockholms universitets forsk
ningsprojekt »Norrlands tidiga bebyggelse» 
arbetar med en sammanställning av mate
rial från järnåldern och tiden därefter från 
just detta område — dels fynd från sjöreg-
leringsundersökningama, dels under se
nare år framkomna lösfynd — var det med 
särskilt intresse jag nyligen tog del av arti
keln, fr. a. vad som där behandlas av järn
åldersproblem. 

Ett av de viktigaste spörsmålen för mitt 
vidkommande har varit att försöka följa 
samerna bakåt i tiden, bl. a. genom att söka 
utröna hur långt vi med det material som 
nu står oss till buds kan följa säkert samiska 
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gravar. Det är en fråga av allra största in
tresse. Efter att på de första sidorna ha 
presenterat några nya intressanta fynd 
från Storavan, kommer Christiansson på s. 
22 in på vad han kallar den samiska järnål
dern, och skriver: 

»På svensk sida har ju ännu ej gjorts 
någol mer omfattande undersökningsar
bete för att söka få klarhet i de olika faser
na av samekulturens äldre skeden genom 
systematiska undersökningar av lappvallar. 
Däremot har ju gravundersökningar före
tagits där järnföremålen kunnat ge date-
ringsgrundande underlag, men de för ej 
längre bakåt än senare delen av yngre 
järnålder (Manker 1961, Westin 1962, s. 
62 ff).» 

Den vanliga uppfattningen är dock att 
den äldsta säkert belagda samiska graven 
på svenskt område är den från Forsbäck 
vid Guttuberget i Tärna socken (se kortfat
tat hos Manker, E. 1961, Lappmarksgra
var, Acta lapponica XVII, s.97.Bearbetning 
av undertecknad pågår).Tidssättningen till 


