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Kort meddelande 
Kol-14-analys av stål från en småländsk kniv 

I en anläggning som tolkades som en grav på
träffades sommaren 2002 en kniv. Graven under
söktes i samband med de omfattande arkeolo
giska utgrävningarna i Öggestorp inför omlägg
ningen av riksväg 31 mellan Jönköping och Näs
sjö i norra Småland. Graven (A 1652) innehöll 
inga övriga fynd utan antas ha varit en skelett
grav där markens förutsättningar på ett effek
tivt sätt raderat samtliga spår av organiskt mate
rial. Gravens yttre konstruktion bestod av en 
jordfylld rektangulär stensättning med en kant
kedja av flata stenar. Den mätte 2,1 x 2,75 me
ter (Häggström et al. 2004). 

Kniven var mycket välbevarad (fig. 1). Bladet 
var 10 cm långt och 1,3 cm högt. Tången var 3,5 
cm lång, troligen har den varit något längre. 
Knivbladet hade ett likbent triangulärt tvärsnitt. 
En dekor bestående av ett fåtal tvärstreck på kni
vens ryggsida nära tången kunde urskiljas. Kni
ven hittades nedstucken mitt i graven. 

Kniven påträffades i ett komplext kultur
landskap med agrara lämningar, gravar, boplat
ser samt järnhanteringslämningar från framför 
allt äldre järnålder. Ett flertal dateringar ham
nar dock i övergången mellan yngsta bronsål
der och äldsta järnålder. Eftersom '^C-kurvan i 
detta skede är flack ter sig dateringar till yngsta 
bronsålder lika troliga som till äldsta järnålder. 

Analysmetod 
Efter att kniven konserverats, men inte vaxats, 
analyserades den metallurgiskt på två platser. 
Dels gjordes ett tvärsnitt genom knivbladet och 
dels ett genom tången. Tvärsnittens placering 
bestämdes utifrån en röntgenbild. De placera
des där metallen var så intakt som möjligt. Pro
ver från tvärsnitten göts in i plast varefter de sli
pades och analyserades. Metallografiska analy
ser gjordes för att identifiera järnets texturer, 
vilka är beroende av såväl kemisk sammansätt
ning som bearbetningssätt. Proverna etsades i 
syfte att spåra eventuellt kolinnehåll och dess 
fördelning. När kolinnehåll konstaterats såga-

Fig. 1. Kniv frän Öggestorp, Jönköpings län. Foto 
Göran Sandstedt, Jönköpings läns museum. — 
Knife from Öggestorp, Jönköping County. 
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Fig. 2. Detalj från tvärsnitt genom kniven nära eg
gen. De yttre delarna är korroderade (grå ytor). Sam
mansättningen är homogen och diagonalt framträ
der en vällsöm. Mikrofoto Lena Grandin, Raä UV 
GAL, —Detail of a cross-section of the blade near its 
edge. 

des ett ca i cm långt stycke av knivbladet ut i an
slutning till tvärsnittet. Stycket sändes till Ång
strömlaboratoriet där det 14Oanalyserades (Gran
din & Hjärthner-Holdar 2003a). 

Resultatens kulturhistoriska betydelse 
Resultaten talar entydigt för att den som smitt 
kniven hade god materialkännedom och ett 
högt hantverkskunnande. Kniven visade sig vara 
tillverkad i stal med en kolhalt på mellan 0,3 och 
0,4% (fig. 2). Kolet är jämnt fördelat i materia
let, och troligen har järnet redan i samband 
med framställningen erhållit ett högt kolinne
håll. Knivbladet har med andra ord inte upp-
kolats sekundärt. Även detta tyder på en god 
materialkännedom och ett gediget tekniskt 
kunnande hos dem som varil inblandade i pro
cessen. 

Genom att välja kolstål lill knivbladet har 
smeden visat att han eller hon sökte specifika 
brukstekniska egenskaper för sitt redskap. Stål 

är möjligt att härda varigenom det får andra 
egenskaper än järn. Det blir hårdare och en 
egg behåller skärpan längre om den består av 
stål än om den består avjärn. Nu visade analy
serna att kniven förvisso var av stål, men att den 
inte var härdad. Den var tillräckligt välbevarad 
för att man skall ha anledning att fundera på i 
vilken utsträckning den över huvud taget an
vänts. 

Knivbladet varierar endast marginellt i korn
storlek. Det förefaller vara smitt i ett och samma 
stycke, vilket bearbetats och vikvällts (fig. 3) u p p 
repade gånger. Tre vällsömmar kan identifieras 
i tvärsnittet. ' "*C-analysen visar att kolet som in
går i knivbladet är från yngsta bronsålder eller 
förromersk järnålder. Uttryckt i siffror med en 
standardavvikelse ligger dateringen antingen i 
intervallet 760—700 cal BC (9,5%) eller, mera 
troligt (58,7%), 540—380 cal BC (Ua-26940, 
2365±6oBP). 

En viktig kulturhistorisk fråga är vad det be-
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Fig. 3. Detalj av tvärsnitt 
genom knivbladet Bilden 
föreställer etl område nära 
knivens rygg. Samman
sättningen är homogen 
ochjänmkornig. En tyd
lig välLsöm framträder (ljust 
stråk). Innesluma i välkom
men finns enstaka slagg-an
hopningar. Mikrofblo Lena 
Grandin, Raä UV GAL. — 
Detail of a cross-section 
of tlie blade near ils back. 

tyder att kniven var nedstucken centralt i gra
ven. Det känns igen från flera andra gravar från 
äldre järnålder i norra Småland. I en artikel 
från 1998 behandlas fenomenet i all korthet av 
Pavel Nicklasson. Med stöd i folkloristiskt mate
rial föreslår han att det kan ha att göra med atl 
den döde skall förhindras från att gå igen (Nick
lasson 1998:156, jfr Nordberg 2002). Men om 
det nu är stålet, eggen eller kniven som skapar 
denna låsning av den döde är en annan fråga. 

Men är då resultaten förvånande? Nej, inte 
alls. Allt oftare dyker det nu upp arkeologiska 
resultat från olika håll i Sverige som visar att 
järnhanteringen bör föras ner i bronsåldern, 
kanske till och med så tidigt som period 4. Järn
hanteringen är, när den dyker upp, närmast ett 
paket av stort tekniskt kunnande (jfr Grandin 
& Hjärthner-Holdar 2003b, Hjärtner-Holdar 
1993, Hjärthner-Holdar & Risberg 2001). Man 
har god kunskap om hur olika järnkvaliteter åt
skiljs samt vilka som duger till vilka föremål. Kni
ven från Öggestorp är i det perspektivet inte kons
tig på något vis. Den är snarare ytterligare en veri
fikation av den tidigajärnålderns högajärn tekno
logiska nivå, en tradition som hade rötter i yngre 
bronsåldern. 
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