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Et skib på en bronzekniv 

Af Ole Thirup Kastholm

Ifølge en sejlivet folkemyte var det i vikingetidens dage  
muligt at sejle helt op til Gl. Lejre. Man ser for sig de snekker 
bruse op ad Lejre Å, med knejsende stævne og smældende sejl, 
hjemvendt til de mægtige kongehaller fra togter i både østerled 
og vesterled. Det er guldalder per excellence! Imidlertid er  
billedet ren fantasi, idet vi skal hele seks tusind år tilbage, før 
der var godt vand at sejle på, så langt fra Roskilde Fjords nuvæ-
rende kyster. I dag regner vi med, at vikingernes sejlskibe næppe 
sejlede videre end til Gevninge og nok blev omladet her.1

Men trods landskabets hindringer for de rigtige  
skibe, så kunne de alligevel godt være til stede 
langt inde i land, i symbolsk form. Kendt er Gl. 
Lejres skibssætninger, hvoraf den ene stadig står 
rejst. Og det var ikke kun i vikingetiden, for nu 
kan et nyt fund med skibssymbol føjes til; meget 
ældre. Der er tale om et skibsbillede på resterne af 
en kniv fra bronzealderen. Kniven dukkede op af 
mulden en efterårsdag i 2015, den blev fundet med 
metaldetektor, og er dermed en brik ud af de tusin-
der, som i de senere år er blevet indleveret til museet af  
ihærdige detektorfolk.2 Kniven er danefæ og sendt  
videre til Nationalmuseet, men den er tiltænkt en plads  
i ROMUs nye oldtidsudstilling i Roskilde.

De mange monumentale 
gravhøje sætter deres præg på 

landskabet ved Gl. Lejre. Her er 
det en højgruppe nord for Gevninge 

Overdrev, set fra Abbetvedvej i 
december 2016.  

Foto: Ole Kastholm/ROMU.
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Stedet
Kniven blev fundet på Orehøjgaards marker mellem Gl. Lejre og  
Gevninge (fig. 1-2). Landskabet er stadig præget af oldtidens gravhøje,  
som engang var endnu flere. Tydeligt i dag står en monumental  
højgruppe nordvest for fundstedet, på markerne mellem Abbetvedvej 
og Orehøjvej. 

På marken, hvor den lille bronzekniv kom for dagens lys igen, kan det 
trænede øje skimte de ødelagte gravhøje, som kan have været fundets 
ophav. Sådanne høje kan være næsten helt udpløjede, så de kun ses 
som en ganske svag forhøjning i terrænet. Somme tider kan de ikke ses 
med det blotte øje, men kun på de moderne LIDAR-kort, som er et 
fantastisk værktøj for nutidens arkæologer.

Fundet3 
Kniven, der er en såkaldt fuldgrebskniv, er desværre brækket under 
det årtusinder lange ophold i jorden (fig. 3). Spidsen mangler, men 
vi er i besiddelse af den væsentligste del, grebet og et godt stykke af 
klingen, der på begge sider er dekoreret med skib. Som et særlig fint 
karaktertræk er grebet omvundet med guldtråd. Grebet kaldes somme- 
tider ”antennegreb” på grund af toppens pudsige form.

I dag måler stykket 5 cm i længden og 1,4 cm i bredden. Knivens  
oprindelige, totale længde må have været 10-12 cm.

”Landskabet er stadig præget af oldtidens 
gravhøje, som engang var endnu flere.”

Figur 1.  
Fundstedet er markeret med rød 
stjerne. Kortet er en kombination  
af et ortofoto og et LIDAR-kort,  
hvor Lejre Ådal skærer sig  
gennem terrænet øst for fundet,  
mens det urolige landskab præget 
af dødishuller tydeligt tegner 
sig mod vest. Adskillige bevarede 
gravhøje kan ses som knopper, 
ikke mindst nordvest for fundet. 

Figur 2.  
Fundet markeret med rød stjerne.  
Synlige, fredede gravhøje ses  
med røde prikker og ødelagte  
med sorte prikker. Kortet er et  
udsnit af ”Høje Maalebordsblade”  
fra sidste halvdel af 1800-tallet. 
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Et fund som dette skal dateres til yngre bronzealder, nærmere bestemt 
bronzealderens periode IV eller V. Mest sandsynlig er en datering  
til periode V, som i årstal strækker sig fra ca. 900-700 f.v.t. Med andre 
ord er den lille kniv altså op mod 3.000 år gammel.

Figur 3.  
Begge sider af den lille bronze- 
kniv med skibsbillede og guld- 
omvundet antennegreb. 
Fragmentet er 5 cm langt. 
Foto: Cille Krause/ROMU.

Den lille bronzekniv føjer sig ind i en gruppe af beslægtede fund (fig. 4).  
Vi har kendskab til et samlet antal på ca. 55 lignende knive, som bærer 
skibsmotiv, og som traditionelt dateres til bronzealderens periode V, 
altså 900-700 f.v.t.4 Men langt mere almindeligt er skibsbillederne  
på de såkaldte rageknive, hvor der kendes omkring 160 eksemplarer 
fra Danmark.5 Begge typer af knive findes som oftest i forbindelser 
med grave.

Skibet
På begge sider af knivbladet ses et skib, som kun har én stævn (fig. 5).  
Der er med andre ord ikke et helt skib på hver side. Derfor er det 
nærliggende at opfatte billederne som ét skibsmotiv, delt i to, med en 
halvdel på hver side af kniven. Man kan sige, at skibet er foldet om 
knivbladet med forstævnen på den ene side og agterstævnen på den 
anden – uden at vi dog kan afgøre hvad der er for og agter. At skibet  
er foldet skyldes vel et praktisk hensyn til knivbladets form, som  
spidser til, og derfor kun levner plads til en stævn på den brede del 
nærmest skæftet. Dette design er et almindeligt fænomen på netop  
denne type knive, hvorimod de bredere rageknive oftest har hele  
skibet samlet på én side.6 Lad os derfor se de to skibsbilleder på den 
lille bronzekniv som ét fartøj.

Figur 5.  
Begge sider af skibsbilledet 
over for hinanden. Nedenunder 
ses skibet udtegnet.  
Foto: Cille Krause/ROMU.
Tegning: Ole Kastholm/ROMU.

Figur 4.  
I Nationalmuseets samling 
findes en række beslægtede 
fund. Her vises to, hvor vi 
desværre ikke kender deres 
fundsted. Øverst NM 2303, 
nederst NM 9910.  
(Efter Kaul 1998).
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Skibets mest karakteristiske element er stævnene. Begge stævne er ens, 
de rejser sig formfuldendt i en tilbagelænet S-form, forsynet med en 
lille nakkekrølle på undersiden af den øverste halvdel. Skibets skrog 
er gengivet med tre vandrette linjer, hvor stævnene ser ud til at rejse 
sig op fra den midterste. Den nederste linje ser ud til at svinge opad  
i enderne for at ramme den midterste linje. Dette er dog svært at  
afgøre med sikkerhed på grund af knivens slidte overflade, og detaljen  
virker tydeligst i skibets venstre side. Den øverste linje lader til at svæve  
over de andre, og den er kendetegnet ved at bære en række af små  
trekanter, eller en zigzaglinje, om man vil. Det kan tænkes, at trekan-
terne symboliserer skibets mandskab. Det er et element, som kendes 
fra andre skibsbilleder, hvor mandskabet gengives ved lodret- eller 
skråtstillede streger eller små prikker. Et godt, lokalt eksempel på  
sådanne mandskabsstreger finder man i skibsbilledet på den helle- 
ristningssten, som er muret ind i Kirke Såby Kirke (fig. 6) .7 

Sammenhængen
Af oldtidens skibe står nok vikingeskibet stærkest for de fleste. Men  
skibet opstod ikke ud af den blå luft i vikingetiden, og dets betydning 
var ikke mindre et par årtusinde tidligere; i bronzealderen.8 Netop 
i bronzealderen havde skibet en helt central betydning, hvilket især 
kommer til udtryk i symbolsk form, ved de næsten utallige skibs-
billeder, som kendes fra perioden. Fra Norge og Sverige kendes de i  
tusindtal indridset i klippeflader, og der findes også mange i form af 
skibssætninger, mens skibsbillederne i Danmark fortrinsvis optræ-

Figur 6.  
Et af egnens andre skibsbilleder 
fra bronzealderen. Billedet, som 
også præges af en masse skåltegn, 
findes på en sten, som er ind- 
muret ved syddøren i Kirke Såby  
Kirke. Skibet består af en enkelt 
køllinje forsynet med højt rejste 
stævne og en række mandskabs- 
streger, hvoraf i hvert fald 15  
stadig kan ses. (Efter Glob 1969).

”Netop i bronzealderen havde skibet en 
helt central betydning, hvilket især kommer til 
udtryk i symbolsk form, ved de næsten utallige 
skibsbilleder, som kendes fra perioden.” 
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der på genstande af bronze: Rageknive, halsringe, knive, pincetter og  
miniaturesværd. Vi kender til mere end 400 bronzegenstande med 
skibsbilleder, hvoraf flere bærer mere end ét skibsbillede. Det giver i 
alt omkring 800 skibe på bronzer fra det danske område.9 

Men hvorfor betød skibet så meget i bronzealderen, at billeder af det 
blev det mest udbredte symbol? Skibets hovedrolle i datidens kunst 
er utvetydig, og det forekommer at være et symbol uløseligt indvævet 
i menneskets religiøse opfattelse.10 Det er måske meget naturligt, da 
det netop er i bronzealderen, at søfarten for alvor træder i karakter.  
Komponenterne – tin og kobber – i den metallegering, der lægger navn 
til perioden, må sammenbringes fra forskellige egne i Europa, noget  
som kræver et velfungerende og vidtstrakt transportnetværk. En væ-
sentlig del af dette netværk har været udgjort af floderne og åbne  
farvande, og båden var derfor et helt afgørende transportmiddel.

Skibets betydningsfulde position i menneskenes billedverden danner  
en paradoksal kontrast til de faktiske fund af skibe og dermed til  
vores viden om datidens skibsteknologi. Håndgribelige fund af  
bronzealderens fartøjer og fartøjsdele er generelt sjældne, og for  
Danmark og Skandinaviens vedkommende kan de stort set tælles på én  
hånd. Mest almindelig, også på europæisk plan, er den udhulede  
træstamme – stammebåden. Kun fra De Britiske Øer kendes sam-
menhængende fund af fartøjer, der er sat sammen af mange stykker 

– plankebyggede både. Det er dog nok bevaringsmæssige faktorer,  

”Men hvorfor betød skibet så meget  
i bronzealderen, at billeder af det blev det  
mest udbredte symbol?” 

som gør, at de plankebyggede både ikke kendes i nævneværdigt  
omfang fra Skandinavien.11 Enkelte stumper kender vi nemlig til,  
og det må formodes, at de slanke skibe med deres snabellignende  
stævne, som er afbildet på klipperne og på bronzerne, har været fartø-
jer opbygget af træplanker.

Et nogenlunde velbevaret fysisk eksempel på dette kendes dog først 
fra den tidlige del af jernalderen. Det er Hjortspringbåden fra Als.12  
Selv om den med en datering i 300-tallet f.v.t. er et par hundrede år 
yngre end bronzealderen, så vidner den tekniske udførelse af fartøjet 
om en skibsteknologi med dybe rødder. At denne teknologi i den tid- 
lige del af jernalderen var udbredt i store dele af Skandinavien ses  
igennem mindre fragmenter af Hjortspringlignende fartøjer fra  
Hampnäs i Sverige og Haugvik i Norge.13 

Når vi drager skibsbillederne med ind i vurderingen, må det antages, 
at denne plankebyggede skibstype med de karakteristiske rejste snabel-
stævne allerede var et velformuleret faktum i bronzealderens begyndel-
se o. 1800 f.v.t., hvorfra vi kender de ældste billeder. Hermed må ud-
viklingen af disse store fartøjer allerede have taget fart i det 3. årtusind 
før tidsregningens begyndelse, altså i slutningen af bondestenalderen.

Trods den realitet, at man i bronze- og jernalderen ikke kunne sejle til 
Gl. Lejre, så er skibet som fænomen allestedsnærværende, også på land. 
Skibet er et udtryk for udblik, og for velstand og magt. Og bronzekni-
vens lille skib er en brik i skibets mægtige og langstrakte udvikling i 
Skandinavien.
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Noter

1 Ulriksen 2008; Christensen 2015, 232 f.

2  Fundet blev gjort af Niels Agersnap Larsen i efteråret 2015.  
 Det har inv.nr. ROM 3207x5.

3 Tak til museumsinspektør og seniorforsker dr. Flemming Kaul,  
 Nationalmuseet, for drøftelse af kniven og skibsbilledet.

4  Kaul 1998:1, 161 f.

5  Kaul 1998:1, 130.

6  Kaul 1998:1, 162.

7 Se også Glob 1969, 18 ff., 231.

8 Se Kastholm 2014.

9  Kaul 1998:1, 117.

10 Se fx Kaul 1998:1, 257 ff.; Kaul 2004, 241 ff.

11  Se Kastholm 2016.

12 Crumlin-Pedersen & Trakadas (eds) 2003.

13 Ramquist 2009; Sylvester 2009; Kastholm 2015.
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