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DOLK (KHANJAR) MED GREB OG SKEDE AF MESSING- OG
SØLVINDLAGT STÅL

INDIEN, DECCAN; 17. ÅRHUNDREDES 2. HALVDEL

L (SAMLET): 38,5; L (DOLKEN): 35,5 CM

Med sit timeglasformede greb og sin krumme, tveæggede klinge
tilhører denne indiske dolk en type, som kendes i hele den islamiske
verden, og som normalt går under betegnelsen en khanjar. Typen
menes at stamme fra Den Arabiske Halvø, hvor den også er kendt
under navnet janbiya (”sidevåben”).

Modsat formen, så er dekorationerne på dolkens greb og skede dog tæt
knyttet til Deccan-området i Indien. Stålets mørke patinering minder
således kraftigt om det matsorte bidri-metal, som fremstilledes i
Deccan.

Bidri er en zinkbaseret metallegering, som er for blød og for sprød til
at kunne bruges til våbenfremstilling, og våbensmeden har derfor
genskabt bidri’ens blåsorte nuancer i stål. Ydermere er de fine,
indlagte valmueblomster i sølv og messing direkte inspireret af det



indlægningsarbejde, som præger mange samtidige bidri-genstande,
såsom flakoner (1/1993), fade (16/1987) og kander (17/2011).

Der kendes flere khanjar-dolke med skede og greb i stål fra Deccan,
men den direkte inspiration fra bidri-æstetik, som kendetegner denne
dolk, er ganske usædvanlig.
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