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Fig.1. 
Ragekniven fra Tranemosen i Vesthimmerland 
hører til blandt de største og flotteste rageknive fra 
bronze alderen. Den er udsmykket med skibsbilleder 
og stiliserede solheste, som vikler sig ind og ud 
mellem hinanden i et mystisk spil knyttet til bronze
alderens fortælling om solens evige færd rundt og 
rundt, gennem nat og dag. Mål: 15,8 x 6,0 cm. Yngre 
bronzealder, 900700 f.Kr. 

  
The razor from Tranemosen Bog in Vesthimmerland 
is among the largest and most beautiful from the 
Bronze Age. It is decorated with images of ships and 
stylised horses of the sun god intertwined in a mys
tical fashion linked to Bronze Age myths of the sun’s 
eternal circular passage, night and day. Dimensions:  
15.8 x 6.0 cm. Late Bronze Age, 900700 BCE. 
 
Foto: John Lee 2017
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Et helt hornknapsværd fra Forsinge på 
Vestsjælland
Siden metaldetektoren i løbet af de sidste ca. 40 
år er blevet fritidsarkæologens vigtigste redskab 
til at finde sjældne og spændende sager fra Dan-
marks muld, er mængden af danefæ steget til 
astronomiske højder. Nationalmuseet og muse-
erne rundt om i landet har vanskeligt ved at følge 
med, både administrativt og forskningsmæssigt. 
Den største mængde af detektorfund stammer 
fra landsbyer og handelspladser fra jernalder og 
vikingetid. I de seneste år er bronzealderen dog 
begyndt at komme med. Detektorfolket har søgt 
andre steder. Det er f.eks. på højdedragene ved 
gravhøjene eller lavere i landskabet, nær bredden 
af gamle moser og søer. De overpløjede høje har 
givet vigtige gravfund. Og ved gamle kildevæld og 
mosers bredder har detektoren bippet offerfund 
frem, det være sig svulstige smykkesæt eller præg-
tige sværd i bronze. 

Det fineste af de bronzesværd, som detektorfolket har bragt for dagen, 
er utvivlsomt det 82 cm lange hornknapsværd fra Forsinge ved Svebølle på 
Vestsjælland (fig.2). Sværdet blev fundet på en aftendetektortur i august 2016 
ved kanten af en mose. Da metaldetektoren gav et kraftigt udslag, gravede de 
to findere forsigtigt ned, og en del af sværdets blad blev blotlagt. De handlede 
eksemplarisk. De hev ikke sværdet op af jorden; men dækkede det til igen. Næ-
ste morgen kontaktede de arkæologerne på Museum Vestsjælland, og straks 
kunne sværdet og fundforholdene sikres på bedste vis. Sværdet, med greb og 
det hele, er i ét stykke, og det er fuldstændig uskadt efter at have ligget i jorden 
i omkring 3.000 år.

Sværdet fra Forsinge kaldes et hornknapsværd, og det er egentlig en pas-
sende betegnelse, når grebet udvider sig til noget, der ligner horn. Det er dog 
næppe horn, man har tænkt på i bronzealderen. Antagelig har man tænkt på 
et skib, dog i en temmelig forenklet form. Lige over ’skibet’ er grebet udsmyk-
ket med en række cirkler (fig.3). Cirklerne er omgivet af indlægninger af mørkt 
beg, en slags tjære udvundet af birkebark. Da sværdet var nyt, skinnede den 
gyldne bronze klart mod den sorte baggrund. I bronzealderens religiøse bil-
ledverden ser vi igen og igen solbilleder og skibsbilleder sammen, hvad der 
afspejler en religion centreret om solen og dens evige rejse. Cirklerne kan 
uden problemer regnes for gengivelser af solen på sin færd over himlen, her 
lige over solskibet, solens transportør. Under Forsinge-sværdets ’skib’ ses en 
række halvcirkler, også fremhævet med indlægninger af beg. De kan symbo-
lisere solens natlige rejse gennem underverdenen eller den halve sol som set 
ved solopgang eller solnedgang. 

Omkring 1995 fandt Mathias Farsø 

Søren sen, da han var i  tiårsalderen, 

en smukt ornamente ret ragekniv 

nær Tranemosen ved Farsø i Vest-

himmerland. Han gav  ragekniven 

til sin far, som passede på den i sine 

gemmer. I 2015 døde Mathias Farsø 

Sørensens far. I dødsboet   blev 

ragekniven genfundet. Den blev 

overdraget til Vesthimmerlands 

Museum i Aars. I 2017 blev dette 

glimrende stykke  oldtidskunst 

 erklæret for danefæ (fig.1).

Fig.2 
Et yderst velbevaret bronzesværd fra 
Forsinge, Vestsjælland. Længde: 82 cm. 
Yngre bronzealder, ca. 1200 f.Kr. 

  
An extremely well preserved bronze 
sword from Forsinge, Western Zealand. 
Length: 82 cm. Late Bronze Age, c. 1200 
BCE. 
 
Foto: John Lee 2018

Fig.3 
Detalje af grebet på sværdet fra 
Forsinge, Vestsjælland.  

  
Detail of the hilt of the sword 
from Forsinge, West Zealand. 
 
Foto: John Lee 2018
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En rigt udsmykket ragekniv fra Tranemosen i  
Vesthimmerland 
Ragekniven fra kanten af Tranemosen i Vesthimmerland, 
Jylland, er for en gangs skyld ikke et detektorfund. Den blev 
fundet for mere end 20 år siden, hvor den blev opdaget på 
jordoverfladen i et lavtliggende område. 

Ragekniven fra Tranemosen hører til i topklassen af 
bronzealderens rageknive. Den er en af de største rageknive, 
vi kender fra den nordiske bronzealder, og hele bladets ene 
flade er fuldstændig dækket af dekorationer. Den måler 15,8 
x 6,0 cm (fig.1). Ragekniven er velbevaret, overfladen er glat 
og fin, og udsmykningen står klart og tydeligt. Den slutter 
sig til en eksklusiv gruppe af meget store og rigt dekorerede 
rageknive med et nærmest trekantet blad, som først og frem-
mest kendes fra det nordjyske område, dvs. fra landskaberne 
omkring Aars, Viborg og Aalborg. Disse store rageknive kan, 
som kniven fra Tranemosen, dateres til yngre bronzealder, 
nærmere betegnet 900-700 f.Kr.

Ragekniven havde en særlig betydning i Nordens bronzealder. På ragekni-
vene fra yngre bronzealder udfolder sig en billedverden, som gengiver dele af 
en mytologisk fortælling om solens evige færd over himlens bue om dagen og 
gennem underverdenens mørke om natten, hjulpet af guddommelige heste, 
fugle, fisk og slanger, hvor ikke mindst solskibet står som den centrale trans-
portør af solen. 

Ved første øjekast virker dekorationen på ragekniven fra Tranemosen 
temmelig kaotisk. Men en nøjere analyse af motiverne kan give en vis orden i 
det flimrende billede af linjer, buer og krøller (fig.4). Det første, man kan gøre, 
er at lede efter skibsstævne, som afslutter linjerne. Skibsstævnene fra denne 
tid er som regel S-formede, og denne form opfattes som stiliserede dyrehove-
der, måske fuglehoveder (svaner?). Yderst til venstre, langs rageknivens korte 
side, finder man en skibsstævn. Derefter kan man følge skibets køllinje videre 
langs rageknivens ryg. Nær midten af rageknivens ryg drejer køllinjen vinkel-
ret opad, og øverst oppe, nær æggen, finder vi den anden stævn. Dette skib 
er således klappet sammen, eller det vrider sig. Der er dog endnu et skib på 
ragekniven. Hvor det første skib drejer vinkelret op, udgår en række parallelle 
linjer, der markerer endnu et skib. Linjerne kan vi følge videre langs knivens 
kant mod dens greb. Efter et skarpt knæk ved grebet fortsætter køllinjen langs 
rageknivens æg, hvor der findes en stævn. Dette sammenfoldede skib har så-
ledes kun én stævn.

Fig.4 
Udtegning af motiverne på ragekniven 
fra Tranemosen. De to sammenfoldede 
skibe og deres mandskab er angivet 
med forskellige farvenuancer. Desuden 
er de stiliserede solheste samt slange 
og halv sol markeret med særskilte 
farver.  
  
Delineation of the motifs on the razor 
from Tranemosen Bog. The two folded 
ships and their crews are marked using 
different colours. The stylised horses of 
the sun and halfmoon are also marked 
in separate colours.   
 
Tegning: Freerk Oldenburger 2017

Fig.5 
Ragekniven fra Tranemosen. Detalje: 
rækken af Sformede figurer, stiliserede 
solheste. 
  
The razor from Tranemosen Bog. Detail: 
a row of the Sshaped stylised horses of 
the sun.  
 
Foto: John Lee 2017

Foran det ene skibs stævn er der en række af fire fritsvæ-
vende S-formede figurer (fig.5). Gennem studierne af bronze-
alderens billedverden er det muligt at identificere sådanne 
S-formede figurer som stiliserede solheste, altså guddomme-
lige heste, der trækker solen over himlen. Netop her, på rage-
kniven fra Tranemosen, har kunstneren givet en henvisning, 
der sikrer denne tolkning. På hver af de S-formede figurer er 
der anbragt et ekstra hoved på hals. Det må være hestehove-
der med ørerne markeret. 

På begge skibe ses en slags mandskab i form af spiral-
krøller. Måske er det guddommelige fugle. Det kunne også være forfædrenes 
sjæle, som blev gengivet som fugle. På den måde arbejdede de døde i deres ef-
terliv aktivt som hjælpere ved solens transport på dens evige færd over himlens 
bue om dagen og gennem underverdenens mørke om natten.

Nederst til højre ses en slangefigur og et halvcirkelmotiv (markeret med 

rødt på fig.5). Det må være endnu en af bronzealderens mytologiske solhjælpe-
re, som her træder frem. På flere andre samtidige rageknive kan vi se, at slangen 
havde en rolle ved solnedgang og solopgang, hvor den hjalp solen ned under 
horisonten om aftenen eller op over horisonten om morgenen. Dette passer 
fint med den halve cirkelfigur ved slangen. Det er solen, som kun står halvt på 
himlen, idet den er ved at gå ned eller stå op. 

Når vi udskiller de forskellige motiver, begynder hele dette sammensu-
rium af linjer, buer og krøller at give mening. Ragekniven fra Tranemosen kan 
sammen med mange andre rageknive afsløre bronzealderens forestillinger 
om solens rejse. Det er solskibe, der bevæger sig rundt på rageknivens blad. 
Det hele skib skal opfattes som et natskib, idet skibets mandskab vender mod 
venstre, nattens retning i bronzealderens mytologiske billedverden. Ved solop-
gang henter solhesten eller solhestene solen fra natskibet. Solhestene bevæger 
sig nemlig mod højre, dagens retning. Det halve skib er ud fra mandskabets 
retning både et natskib og et dagskib, dvs. at det både virker om dagen og om 
natten. På dette skib møder vi slangen. Det er solnedgangen, som slangen her 
markerer. Solen er halv, den er ved at gå ned. Det er det eneste sted, hvor vi på 
denne ragekniv ser solen selv. På flere andre rageknive er solbilleder, også med 
strålekrans, langt mere fremtrædende. Nogle gange er solen nærmest under-
forstået, andre gange fremstår den tydeligt.   
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Skibe fra Voldtofte på Fyn 
Området omkring Voldtofte og Flemløse på Sydvestfyn har længe 
været kendt som et af Danmarks rigeste områder i yngre bronzeal-
der. Her er landets tætteste koncentration af rageknive med skibs-
billeder fra tiden mellem 900 og 700 f.Kr. fra rige grave i gravhøje. 
I den store gravhøj Lusehøj er udgravet to grave med yderst værdi-
fuldt gravgods, der bl.a. omfatter rester af en pragtvogn, et sværd, en 
guldarmring samt drikkekar af bronze importeret fra fjerne egne. 

I 2010 kom metaldetektoren for alvor i brug ved Voldtofte, 
hvor den fynske amatørarkæologforening Harja og den landsdæk-
kende detektorklub Tellus mødtes til et detektortræf for at træne 
afsøgning, dokumentation og afrapportering. Afsøgningen fore-
gik på markerne syd og øst for Lusehøj. Det kan nok være, at der 
kom resultater. Ikke mindre end otte T-formede knapper af det pu-
reste guld, såkaldte stangknapper, kom for en dag. En tilsvarende 
stangknap af bronze dukkede også op. Sådanne knapper kan have 
været brugt til at holde dragten sammen. De mange stangknapper 
repræsenterer formentlig flere dragter. En tandstikker af guld blev 
det også til. Desuden blev der fundet en mejsel og tre økser samt 
to knive af bronze. Alle genstande dateres til tiden mellem 900 og 
700 f.Kr. Ikke alt blev fundet ved detektortræffet i 2010, f.eks. blev 
flere dele af den ene kniv, i form af ni fragmenter, fundet i løbet af 
de næste par år. 

Det er denne kniv, med en spids til et greb af organisk mate-
riale, som vi skal koncentrere os om (fig.6). Med en længde på 30 

Fig.6 
Bronzekniv fra Voldtofte, Sydvestfyn. 
Længde: ca. 30 cm. Yngre bronze alder, 
900700 f.Kr.  
  
Bronze knife from Voldtofte, South 
 Funen. Length: c. 30 cm. Late Bronze 
Age, 900700 BCE.  
 
Foto: Asger Kjærgaard, Fyns Oldtid, 2017

cm er det den længste kniv af denne slags, som kendes. Det 
er imidlertid skibsbillederne, der sætter kniven i særklasse. 
Ved grebet er der to skibsstævne, let forskudt, over hinanden. 
Begge stævne er S-formede. På den nederste skibsstævn er 
to ører tydelige, mens de er knap så tydelige på den øverste 
skibsstævn. I begge tilfælde kan ørerne fortælle, at stævnene 
er i form af hestehoveder. Det nederste skib er fyldt med stre-

ger, som markerer mandskabet. De hælder mod venstre, hvad der må fortælle, 
at skibet var tænkt at skulle sejle mod venstre. Med denne sejlretning markeret, 
kan det være et natskib, der sejler gennem underverdenen. Analyser af tidens 
skibsbilleder på bronzegenstandene har vist, at retningen mod venstre marke-
rer solens færd om natten gennem underverdenen, mens retningen mod højre 
markerer solens færd om dagen over himlen. På skibet lige over ses også nogle 
mandskabsstreger, som hælder mod venstre. Derfor kan dette skib forstås som 
endnu et natskib. Men efter kun fem mandskabsstreger er skibet fyldt med 
halvcirkler, formentlig halve sole. Den første halve sol kan vi lige se på detalje-
fotoet (fig.7). Over skibenes stævne ses en triskele, et solsymbol. Det markerer 
formentlig morgensolen, som står op fra natskibenes stævn. Måske markerer 
de mange halve sole på det øverste skib, at vi nærmer os solopgang. Hvorle-
des skibenes afslutning mod knivens od har taget sig ud, kan ikke afgøres, da 
denne del mangler. To småbitte agterstævne har der måske været. Billederne 
på kniven fra Voldtofte opfattes således som to natskibe, hvor det øverste på 
rejsen gennem underverdenen er ved at nærme sig morgengry og solopgang. 

Den store kniv med sit skibsbillede var ikke det eneste skibsfund, der kom 
ud af afsøgningen ved Voldtofte. To af økserne bærer skibsbilleder, der nær-
mest snor sig rundt. Selvom stævnene er sammenvoksede, er der alligevel tale 
om skibsbilleder (fig.8). Sådanne økser, dekoreret med hellige symboler, skal 
næppe forstås som almindelige arbejdsøkser. De må opfattes som symboler på 
en særlig værdighed eller status, måske er de blevet frembåret i processioner 
knyttet til udførelse af de religiøse ceremonier. 

Alle disse værdifulde genstande, herunder stangknapperne af guld, kni-
ven og økserne med skibsbilleder, er fundet inden for ca. 60 x 40 m. Vi har 
overvejet, om de mange genstande, der er spredt over dette område, kunne 
stamme fra grave i en overpløjet gravhøj. Imidlertid regner vi det for mest 
sandsynligt, at genstandene kommer fra en rituel nedlæggelse af kostbarhe-
der ved gravhøjene, altså ikke fra grave. Selvom spredningen er stor, kan der 

Fig.8 
Dele af skibsbilleder på bronzeøkse, 
en såkaldt celt, Voldtofte, Sydvestfyn. 
Yngre bronzealder, 900700 f.Kr. 
  
Part of the ship images on a bronze axe 
or ‘celt’. Voldtofte, Southwest Funen. 
Late Bronze Age, 900700 BCE. 
 
Foto: Asger Kjærgaard, Fyns Oldtid, 2018

Fig.7 
Detalje ved grebet af kniven fra Vold
tofte. Der ses to skibsstævne over 
hverandre, skibenes mandskab og en 
triskele. 
  
Details of the hilt of the dagger from 
Voldtofte. 
 
Foto: Asger Kjærgaard, Fyns Oldtid, 2018
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sagtens være tale om én samlet offernedlæggelse, splittet af 
ploven. Alene fragmenterne af én genstand, nemlig kniven 
med skibsbilledet, var spredt over et 42 x 31 m stort areal. Al-
lerede for ca. 60 år siden blev der på samme mark fundet en 
bronzemejsel og et fragment af en kniv af samme slags som 
den, vi har behandlet umiddelbart ovenfor (fig.6). På kniven 
ses rester af en S-formet skibsstævn med en placering, der 
svarer til skibsbilledet her. Antagelig hører disse to genstande 
også til denne offernedlæggelse. 

Andre detektorfund kan bedre knyttes til grave. Det gæl-
der et fragment af en ragekniv fra Strærup ved Dreslette, få 
kilometer fra Voldtofte. I 2014 indkom stykket som danefæ til Nationalmuseet. 
På det lille rageknivsfragment ses et elegant skibsbillede med en agterstævn 
med et hestehoved med ører og flagrende manke. Mandskabet er gengivet som 
trekanter med små prikhoveder (fig.9). Tæt ved fandt detektorarkæologen en 
bronzeknap, der ligesom ragekniven kan dateres til 900-700 f.Kr. Begge dele 
stammer formentlig fra en oppløjet brandgrav i en gravhøj. 

Et skib i gyldent skær fra Roskilde-egnen
En værdifuld lille kniv med et skib kan også knyttes til gravhøje og igen tak-
ket være en detektorfører. Den blev fundet en efterårsdag i 2015 på en mark 

Fig.9 
Fragment af ragekniv af bronze med 
skibsbillede, Strærup, Sydvestfyn. Mål: 
2,6 x 3,4 cm. Yngre bronzealder, 900
700 f.Kr. 
  
Fragment of a bronze razor with ship 
image. Strærup, Southwest Funen. 
Dimensions: 2.6 x 3.4 cm. Late Bronze 
Age, 900700 BCE. 
 
Foto: John Lee 2016

Fig.10 
Bronzekniv med guldbelagt greb, 
Orehøjgård, Midtsjælland. Mål: 5,0 x 1,4 
cm. Yngre bronzealder, 900700 f.Kr. a: 
hele kniven; b: sammensat foto af skibs
billedet på knivens to sider.  
  
Bronze knife with gilded hilt, Orehøj
gård, Central Zealand. Dimensions: 5.0 
x 1.4 cm. Late Bronze Age, 900700 BCE. 
a) the knife; b) composite photograph 
of the image of the ship on both sides 
of the knife. 
 
Fotos: Cille Krause 2016

mellem Gl. Lejre og Gevninge. På marken, hvor den lille 
bronzekniv kom for dagens lys, kan det trænede øje sta-
dig skimte de overpløjede gravhøje. På højdedragene tæt 
ved, over Lejre Ådal, kroner fredede gravhøje landskabet. 

Selvom spidsen af kniven mangler, er de væsentlig-
ste dele tilbage, nemlig grebet og et godt stykke af bladet. 
Tæt ved grebet ses på hver side en S-formet skibsstævn og 
en besætning af trekantfigurer. Stævnene er ganske ens. 
Der er efter alt at dømme tale om ét skibsbillede, som er 
ført rundt i to dele med en halvdel på hver side af kniven. 
Når man på en tegning sætter de to sider af kniven op 
mod hinanden, kan man fornemme, at det kan være ét 
skib (fig.10). Måske er afslutningen af knivens greb også 
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blevet forstået som et skibsbillede, med indaddrejede stæv-
ne. Hvad der sætter kniven i en særlig klasse, er, at grebet er 
omvundet med guldtråd. I en nu overpløjet gravhøj må der 
have været en betydningsfuld persons grav. Lad os håbe, at 
detektorfolket kan finde mere. 

Nyfundne skibe giver viden om gamle myter
Som vi har set, findes bronzealderens skibsbilleder på mange 
forskellige slags genstande, og det er blot nogle af de seneste 
fund, som her er udvalgt. Dertil kommer de tusindvis af ski-
be, indhugget i sten, skibene på helleristningerne, hvor der 
også bestandig kommer nye fund, i Danmark først og frem-
mest på Bornholm. De nye fund understreger, hvor vigtige 
forestillingerne om solskibet og solens rejse for bronzealde-
rens mennesker. De nye fund åbner veje for flere spørgsmål 
og videre tolkninger, og de giver os derved en rigere indsigt 
i datidens religiøse kunst. Hvad vi tidligere troede blot var 
en uforståelig dekoration, viser sig nu, ved nærmere analyse, 
at have haft dyb betydning. Ved at se på bl.a. mandskabets 
retninger kan vi lære at skelne mellem dagskibe og natskibe. 
Vi kan endnu bedre forstå bronzealderens tankeverden, hvor 
meget handlede om, at solskibe, solheste og slanger forbandt 
underverdenen med verden over jorden og himlen på solens 
evige færd rundt og rundt.  

Fig.11 
Ragekniv fra Farsø, Vesthimmerland, 
blot seks km syd for Tranemosen, 
detalje. Fra venstre til højre. Solbillede, 
derpå solskibets højt rejste stævn med 
en fugl, der fanger en fisk, og endelig 
stiliserede Sformede solheste. Moes
gaard Museum.  
  
Razor from Farsø, six km south of 
Tranemosen, detail. From left to right. 
Sun image, then the highly protruding 
stem of the sun ship carrying a bird of 
prey catching a fish, and finally, stylized, 
Sshaped horses of the sun.  
 
Foto: Flemming Kaul 2013

ENGLISH SUMMARY

New Discoveries of Old Ships
– Bronze-Age Ship Images as Treasure Trove

In 2017 a late Bronze Age razor (900-700 BCE) from Tranemosen Bog in North-
ern Jutland was classified as danefæ or treasure trove. It is among the largest, 
most richly ornamented razors from this period (fig.1, 45). The decoration of 
the razor is more than mere ornamentation. An analysis of the curled and in-
tertwined figures reveals part of a complex myth of the Bronze Age where sun 
ships, divine horses and snakes were transporters or helpers of the sun on its 
eternal voyage through the underworld at night and over the heavens at day-
time. Other recent danefæ finds yield further evidence of the specific Nordic 
Bronze Age iconography related to the sun ship: a well preserved sword from 
Forsinge, West Zealand (figs.23), and a long knife and two axes from Voldtofte, 
Funen (figs.6, 78), all considered votive deposits. Further finds of ship imagery 
on bronze artefacts from burial mounds are also included: a fragment of a razor 
from Strærup, Funen (fig.9), and a knife with a gilded hilt from the Roskilde 
region of Zealand (fig.10).
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