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ABSTRACT

Johansson, Charlotta. 2011. Rakknivar och dess symboler. C-uppsats i arkeologi. 
Linnéuniversitetet vt 2011. 

The author’s aim is to present, compare and discuss examples of razors from Denmark with 
Swedish razors from the Bronzeage. The essay is carried out with particular reference to 
Flemming Kauls theory about Bronzeage’s religion, symbolic and cosmology. During the 
Bronze Age people used symbols and pictures to communicate with each other and even with 
the gods instead of using the written word. The symbol especially on Denmark’s razors seems 
to have expressed the religious belief of the sun and its journey over the sky as Bronze Age 
man saw it. 15 Swedish razors has been chosen to a closer analyse for a further discussion if 
they also can be included in this sun myth according to Kaul theory.
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Ett stort Tack till alla som hjälpt och stöttat mig i mitt arbete med uppsatsen.
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1.INLEDNING 
 
Överallt i dagens samhälle används bilder för att framföra olika budskap. Vissa är väldigt 
enkla att förstå medan andra är mer otydliga. Hela tiden översköljs vi rent visuellt av bilder 
som uppmanar oss i de flesta fall att köpa och köpa. Du blir inte lycklig om du inte har den 
här varan. Bilder kan användas på olika sätt i sitt förmedlande. Att förstärka något, att 
avskräcka något eller att framkalla en viss känsla. En bild kan orsaka många arga reaktioner 
som  t.ex. karikatyren på Muhammed (http://www.dn.se/nyheter/varlden/europeiska-
tidningar-publicerar-muhammed-karikatyrer) men även få oss att le.  
 
Att förhindra att bilder visas och sprids är ett sätt för makthavare att utöva sin makt och 
förtrycka folket. Detta är något som även förekommer idag 
(http://www4.amnesty.se/~kina/aisarbetetikina/yttrandefrihet.php).Redan på bronsåldern 
användes symboler av människor i maktposition för att legitimera sin makt, ställning och 
status men också för att bibehålla den rådande ordningen vare sig man avsåg samhället eller 
kosmologin. 
 
I mitt program dåvarande Kulturarv och samhällsanalys på Kalmar högskola ingick en kurs 
som hette fältarkeologi. Där ingick bland annat 3 veckor av praktisk erfarenhet av 
fältarkeologi. Jag fick vara med och gräva ut en skeppsformad stensättning, som är daterad till 
bronsåldern, i Gamleby hösten 2009. Det var här som hoppet för första gången tändes om att 
hitta en rakkniv men även många andra fynd. Tyvärr grävdes det inte fram något annat än 
jord, sten och myror så förhoppningen om några fynd grusades ganska snabbt. Detta fick dock 
en motsatt reaktion på mig och intresset för rakknivarna fortsatte att växa trots sin bristande 
närvaro på denna utgrävning. 
 
Min uppsats handlar om rakknivar från bronsåldern. Enligt mig finns det en mystisk 
dragningskraft som lockar och drar i rakknivens beslöjande utformning och ornamentik. 
Talesättet ”vad du ser är inte alltid vad du får” stämmer bra överens på rakkniven precis som 
det gjorde med den skeppsformade stensättningen på utgrävningen. Det finns något mer som 
lurar bakom dess vackra fasad och lilla format och detta ger Flemming Kaul exempel på i sin 
teori om solens resa som han anser vara en viktig del i bronsålderns religion (Kaul 1998b).  
 
 
1.2 Avgränsning 
 
Den första kronologiska avgränsningen är bronsåldern, tiden mellan 1700 till 500 f. Kr. Jag 
kommer att befinna mig mer exakt inom period IV (1100 – 900 f. Kr). Jag har under resans 
gång märkt att jag även måste inkludera nästa period (V, 900-700 f. Kr) eftersom jag har hittat 
exemplar från denna period som passar in i min uppsats. 
 
Period IV är den tid då motiv som skepp och djur börjar dyka upp på rakknivarnas blad och 
det är dessa symboler som finns med i Flemming Kauls teori om solens dagliga resa. Det är 
dessa rakknivarna som jag i min analysdel kommer att studera närmare. 
 
Jag har avgränsat mig topografiskt till Danmark och Sverige. Mitt material består av 163 
stycken rakknivar varav 12 från dessa två perioder har valts ut precis som Kaul har gjort i sin 
analys. Efter genomgång av alla 163 rakknivarna så visade det sig att endast 9 stycken hade 
symboler på bladet och dessa blev då utvalda. Ytterligare 3 stycken valdes ut för att komma 
upp i samma antal.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Jag kommer i denna uppsats att jämföra de danska med de svenska rakknivarnas ikonografi.  
Mitt syfte är att undersöka skillnader och likheter mellan de olika rakknivarna i ett försök att 
se ifall och på vilket sätt Flemming Kauls teorier om solens resa även inkluderar de svenska 
rakknivarna? Föreställningen om solens dagliga färd återspeglar sig enligt Kaul främst på 
rakknivarna från period IV och V hittade i Danmark.  
 
Genom att gå igenom litteratur om rakknivar, bronsålders ornamentik och religion kommer 
jag att undersöka om det finns belägg för att solens resa inte bara gestaltades på Danmarks 
rakknivar utan även inkluderar rakknivar utanför Danmarks gränser. Flemming Kauls teori 
om solresan kommer att förklaras och kritiskt granskas. Jag ska vidare analysera de bilder och 
motiv som finns på de svenska rakknivarna i syfte att hitta likheter eller skillnader som sedan 
kan besvara mina frågor. 
 
Frågorna som jag vill besvara i detta arbete är följande: 

 
1. Vad finns det för likheter och skillnader mellan de danska och de svenska 

rakknivarnas symboler? 
2. På vilket sätt kan de svenska rakknivarna inkluderas i Kauls teori? 
 
 

3. METOD  
 

Det jag i första hand har använt mig av i denna uppsats är kvalitativ forskning. Denna metod 
innebär enligt Paul Repstad (2007:14) att det är först och främst texten som är det centrala i  
materialet man jobbar med. Jag gör en tolkning av den information jag använder och det är 
det som blir min uppsats. Jag har även använt mig av bilder på rakknivar och studerat dem på 
plats i Lunds arkiv. Jag har använt mig av olika tillvägagångssätt för att hämta material och 
bakgrundsinformation till denna uppsats. Jag började mitt letande i universitetets egen katalog 
och hittade här böcker som jag ansåg var relevant för min uppsats. De böcker som biblioteket 
inte hade hemma fjärrlånade jag.  
 
Till min hjälp använde jag tjänsten ”boka bibliotekarie" där man på en bokad tid i biblioteket 
får hjälp av en bibliotekarie med att hitta andra och nya sökvägar till information om sitt 
ämne. I Libris fann jag fler böcker och artiklar av bland annat Flemming Kaul som 
behandlade mitt ämne om rakknivar. Den äldre litteraturen fann jag främst i tidskrifterna 
Fornvännen men även i Adoranten. Anna-Karin Andersson som har varit min handledare 
under denna tid har kommit med råd och förslag var jag bäst kan hitta viktiga källor till min 
uppsats.  
 
Internet har som alltid varit en betydande del i jakten på information. Äldre studenters 
uppsatser har även ingått i mitt kunskapsletande dels för att se vad för källor de har använt, 
vilken inriktning de valt att behandla rakknivarna mot och även vad de inte har skrivit om. 
Det sista menar jag vad studenten själv anser vad man kan bygga vidare på och utveckla eller 
andra intressanta riktningar som kan undersökas osv. Inga Ullén på Statens Historiska 
Museum kontaktades via mail för att se om hon hade några förslag angående litteratur till min 
uppsats.  
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Jag har försökt att använda mig av både äldre och yngre litteratur t.ex. Goldhahn 2009, många 
olika författare och en variation av böcker, artiklar, avhandlingar och uppsatser. Detta för att 
få med så stor bredd som möjligt men även komma ner på djupet. Jag har sökt igenom Statens 
Historiska Museums databas om rakknivar. Resultatet blev 96 stycken rakknivar från period 
IV och V. De som inte varit daterade har jag försökt att tidsbestämma periodvis så att jag inte 
skulle missa någon rakkniv som var från dessa två perioder. Även Lunds Universitets 
Historiska Museum har kontaktats och ett besök i deras magasin gjordes mellan 5 och 7 juli, 
2010 och där hittades ytterligare 67 rakknivar från perioderna IV och V.  
 
 
4. ALLMÄN BAKGRUND 
 
Bronsåldern är den period som kommer efter stenåldern men före järnåldern och tidsmässigt 
kan bestämmas till 1700-500 före Kristus. Namnet kommer ifrån alla de föremål som hittats 
ifrån denna tid och vars material var i brons. Brons är en legering av koppar och tenn och 
importerades i början västerifrån och från England och Irland. Senare kom bronset att införas 
från Tjeckien, Slovakien, Polen och Tyskland till Sverige (Burenhult 1999: 379).  
 
Samhällena för 3000 år sedan var väl utvecklade på många olika plan. Särskilt religionen 
spelade en viktig roll eftersom det via religionen gick att styra över de osynliga krafterna i 
världen genom ritualer och offer till gudarna. Det är också här man hittar förklaringar till 
samhällets och människans ursprung (Kaul1998a:2). Religionen användes aktivt av eliten dels 
för att skapa balans i samhället men även för att legitimera sin makt och ställning.  
Religiösa spår finns överallt. Det kan hittas i allt ifrån gravar, mossar till uppe på land. Det 
finns fynd som anses vara särskilt framställda för att användas vid religiösa ceremonier. 
Lurar, hornbeklädda hjälmar, solvagnar och kultyxor är några av de föremål som sägs tillhöra 
den religiösa sfären.  
 
Jordbruket är den dominerande källan i bronsålderns ekonomi. Överskottet från jordbruket 
gick till att inskaffa bronsföremål som i sin tur användes av hövdingarna och andra högt 
uppsatta personer till att offra till gudarna (H. Bolin, personlig kommunikation, 28 oktober 
2008). Samhället under denna tid var starkt rangordnat och det gjordes stor skillnad på folk 
och folk vilket tydligt syns i gravarna och på gravgåvorna. De rika i samhället byggde stora 
och imponerande gravar i form av högar och rösen och fick med sig betydelsefulla gravgåvor. 
De lägre stående hade inte samma möjligheter och fick inga gravgåvor med sig alls (Kaul 
1998a:4). 
 
Gravgåvorna under äldre bronsåldern är både många till antalet och dyrbara. När period IV 
börjar 900 f.Kr så sker det stora förändringar i hela samhället. Likbränningsseden blir helt 
dominerande. Innan förekom både skelett- och brandgravar. Med skelettgravar menas att man 
begravde människan som hon var medan i brandgravar är kroppen bränd på bål innan den 
begravs (det som återstår efter bålet).  De dyrbara gravgåvorna försvinner, och ersätts med 
mindre föremål exempelvis rakknivar. Urnegravar blir det dominerande gravskicket. Efter att 
kroppen bränts samlas askan ihop och läggs i en urna som sedan exempelvis kunde begravas i 
en hög som redan var använd s.k. sekundärbegravning (H. Bolin, personlig kommunikation, 4 
november, 2008).  
 
I Nordens förhistoria är bronsåldern den period som är bildrikast. Det finns bilder på 
bronsföremål, i gravar och på stenhällar. I tidningen Barometern kunde man så sent som den 3 
maj 2010 läsa om att det för första gången har hittats en hällristning föreställande en solvagn 
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på den svenska ostkusten. Enligt Kaul (1998b:7, 9) fungerar bilderna på bronsobjekt som ett 
slags medium för bronsåldersmänniskan ifråga om tro, religion och kultur. Därför ska skepp 
och andra motiv inte ses som vacker dekoration utan istället tolkas som de tillhör den sakrala 
världen. Skeppsbilderna på bronsföremål anser Kaul ska betraktas som att de har en religiös 
mening (a.a. 1998b:9). 
 
 5. VAD ÄR EN RAKKNIV? 
 
I detta avsnitt ska jag närmare beskriva rakknivarna kan se ut. Jag tar upp hur de har 
utvecklats genom perioderna i bronsåldern, var man oftast återfinner dem och vilka andra 
föremål som hittas tillsammans med dem.  
 
Kaul (1998a:20-26) skriver om rakknivens utveckling och berättar att nordiska rakknivar är 
asymmetriska vilket betyder att de ser olika ut fram och bak. I rakknivarnas fall menas det att 
de ser olika ut på höger och vänster sida. Rakknivarna har ett slags handtag i ena änden som 
kan variera i form och utseende beroende på vilken period den kommer ifrån. Det finns inga 
rakknivar från period I utan de börjar dyka upp först i period II. Varför det är så vet man inte i 
nuläget. De första rakknivarna har handtag som ser ut som hästhuvuden och bladet är ganska 
långt och smalt. De kan ibland vara dekorerat med olika slags mönster längs med ryggen på 
bladet men inte alltid. Hästhuvudhandtaget hänger med in i period III där bladet förändras 
något och blir mer böjt.  

 
Fig. 1. Rakkniv nummer 1 är från period II och rakkniv nummer 2 är från period III 
(Burenhult 1999:450). 
 
Den yngre bronsålderns rakknivar är rikt dekorerade i första hand med skepp men även med 
andra motiv såsom fisk, fågel eller orm. Period IV:as rakknivar har ett handtag som ser ut som 
en svanhals och bladet har breddats för att få plats med olika motiv och symboler.  
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Fig. 2. Rakkniv med svanhals (http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=419222&g=1). 
 
Handtagen fortsätter att förändras och under period V har de fått formen av en spiral. Bladet 
har blivit ännu bredare och det är här enligt Kaul (1998a:24) som man hittar de stiligaste 
skeppen som har hästhuvuden till stävar. (Se rakkniven med inventarienummer 8966:440 i 
kapitel 7.9). I bronsålderns sista period byter rakkniven helt utseende och form och påminner 
inte alls om föregående typer. Rakknivarna blir nu symetriska med handtag i båda ändarna. 
Rakknivens vikt och längd ligger omkring 10 cm och 10 gram. Rakknivarnas eggar visar 
ibland på slitage vilket kan tolkas som att föremålet har använts mycket och behövts slipas 
om (Kaul 1998a:22). Det diskuteras fortfarande om vad rakkniven kan ha haft för funktion i 
bronsåldersmänniskans liv. Den vanligaste diskussionen handlar om kniven funktion och om 
det är ett redskap för männens rakning eller ej (Svensson 1986:56). Rakknivar hittas främst i 
rösen, högar och i skeppssättningar. De kan ligga i urnor men förekommer även löst liggande 
bredvid urnorna. Andra föremål som är vanligt förekommande med rakknivar är pincett, 
dubbelknapp, kniv och syl (a.a 1986:29f). Svensson säger också att det ibland finns spår på att 
knivarna har förvarats i ett slags etui av läder eller liknande. Det kan tolkas som om man varit 
rädd om sin rakkniv och velat skydda den mot yttre skada eller från att skära sig på dess vassa 
blad.  
 
Rakknivarna kan dateras på flera olika sätt. De kan tidsbestämmas genom handtagen efter 
Montelius kronologi. Man kan titta på urnan de ligger i, på ornamentiken eller på de andra 
föremålen exempelvis pincetterna som de ibland hittas med. Precis som med rakknivarna så 
utvecklas och förändras alla föremål över tid och ser olika ut beroende på var i bronsåldern 
man befinner sig. Så är rakkniven svår att placera in i en viss period går det att ta hjälp av 
andra föremåls utseende och form.  
 
6. FORSKNINGSHISTORIK 
 
I detta kapitel gör jag en genomgång av det som skrivits kring rakkniven. Intresset för 
föremålet förändras över tid. Från början var forskarna mest intresserade av dess form och hur 
den har förändrats och utvecklats (H. Bolin, personlig kommunikation, 20 oktober 2008). I 
takt med den post processuella arkeologins intåg på fältet så återkom fokusen på rakknivens 
symboler och ornamentik. 
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6.1 Rakknivarnas historik 
 
Oskar Montelius (1917) bok ”Minnen från vår forntid” är ett typiskt exempel på den 
traditionella forskningsteorin. Den sammanställer och beskriver de föremål som finns på 
Statens Historiska Museum. Här beskrivs rakknivens fyndplats (grav, hög, röse osv), vilka 
andra föremål som de hittats med ( brända ben, pincett, nål, kniv, svärd osv) och vilket 
område de hittats i (Skåne, Halland, Blekinge, osv). Till varje föremål finns en bild för att 
ytterligare tydliggöra vad det är för slags föremål och hur det är utformat. Montelius verk 
används flitigt av dagens arkeologer och är en viktig förebild i användandet av beskrivning 
och hantering av fynd. Namnet rakkniv myntas för första gången i denna bok och används 
fortfarande som namn på dessa bronsföremål. 
 
Montelius har haft en mycket stor betydelse inte bara för själva rakknivarna utan för hela 
arkeologin som vetenskap. Genom att studera slutna fynd ( fynd från gravar eller depåer) 
utvecklade han en typologi som kallas den typologiska metoden. Slutna fynd är samtida vilket 
betyder att de deponerats vid samma tidpunkt. Dessa tillhör samma period och är därför lika 
gamla.  
 
Montelius kunde genom att använda sig av fyndkombinationer datera olika fornsaker och få 
fram vilka som var äldst och yngst i förhållandet till andra i samma kategori. Den typologiska 
metoden kunde också användas till att se vilka områden eller kulturer som föremålen kom 
ifrån. Som ett resultat av sin metod arbetade Montelius fram sex perioder för bronsåldern där 
varje period varar ungefär i tvåhundra år. Denna periodindelning ser idag ut som följande; 
 
Period I. 1700 -1500 f Kr.  
Period II.  1500 -1300 f Kr. 
Period III. 1300 - 1100 f Kr. 
Period IV. 1100 – 900 f Kr. 
Period V.   900 – 700 f Kr. 
Period VI. 700 – 500 f Kr. 
 
Traditionellt tillhör de tre första perioderna äldre bronsåldern och de andra tre yngre 
bronsåldern. Montelius delade också in bronsåldern efter dess ornamentik och kunde genom 
sin studie av slutna fynd få fram att i period I så var det den geometriska stilen med dess 
kantiga och korsformade dekorering som var populärast.  

 
Fig. 3. Exempel på geometrisk stil (http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=417109). 
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Under period II och III förändras ornamentiken till att övergå i ett spiralinspirerat mönster på 
föremål och redskap.  
 
 
 

 
Fig. 4. Exempel på spiralstilen (http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=273866). 
 
 
Samtidigt i den tredje perioden börjar ett nytt mönster dyka upp i konsten nämligen stjärnan 
och den kom allt mer bli den dominerande symbolen i bildvärlden. Stjärnan fortsätter att vara 
i fokus även under period IV för att sedan försvinna och övertas av den nya böljebandstilen 
(Burenhult 1999/2000:408-410). Böljebandstilen ses lättast som vågor på vattnet enligt H. 
Bolin (personlig kommunikation, 20 oktober, 2008) och kallas även för vågmönster. 
 

 
Fig. 5. Exempel på stjärnstilen. (http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=266635). 
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Fig. 6. Exempel på böljebandsstilen. ( http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=273743 ). 
 
Den typologiska metoden går ut på att klassificera och ordna föremål i en utvecklingskedja. 
Det är formen som studeras och hur de har förändrats och utvecklats. Montelius fick idén från 
Charles Darwins bok ”Om arternas uppkomst” och dess utvecklingslära. Härifrån plockade 
Montelius en händig regel som han fick mycket stor användning för. Regeln löd att lika går 
med lika och förklaras enklast med att föremål som är tillverkade runt samma tidpunkt är ofta 
väldigt lika i utseende och form. De föremål som är gjorda vid en senare tid är annorlunda 
utformade på grund av tidens gång. Det finns inget som står stilla utan allt förändras av olika 
anledningar från nya influenser till nya tankar och idéer (Renfrew & Bahn 2004: 124-125). 
  
Andreas Oldeberg (1935: 343ff) skriver i sin artikel i tidskriften Fornvännen om en rakkniv 
som hittats i Bohuslän. Det intressanta med denna bronskniv är enligt Oldeberg dess rika och 
ovanliga dekor. Rakkniven har fisk och fågelfigurer inpunsade på bladet. Här är första gången 
som ornamentiken på rakknivarna undersöks närmare i ett försök att komma 
bronsålderskonstnären inpå livet. I artikeln diskuteras rakknivens användningsområde och 
även om motiven kan ha haft en annan innebörd än bara den dekorativa. En religiös betydelse 
av figurerna utesluts inte och Oldeberg tar upp att det finns andra forskare som anser att 
fisken är en del av en solmyt.   
 
Berättelser omkring solen och dess himlafärd är ingen ovanlig företeelse i människans 
trosföreställning, de finns med i de flesta kulturer och i många olika variationer. Solen har 
alltid spelat en viktig roll både i den profana och i den mytologiska världen genom hela 
världshistorien. 
 
Vidare argumenterar Åke Ohlsmark (1945:337ff) att de så kallade toalettredskapen ( rakkniv, 
sminkkniv, dubbelknapp, pincett och nål ibland kam) måste ha en religiös eller magisk 
innebörd. De brändes inte tillsammans med den döde utan har lagts i efter gravbålet 
tillsammans med personens aska i urnan och sedan begravts. Fyndplatserna är framförallt i 
skeppssättningar som Ohlsmark tolkat som avbilder av solskepp vilka är daterade till yngre 
bronsåldern. Det är vid samma tidpunkt som det återfinns flera olika typer av solsymboler i 
hällbilderna. Några exempel är solskepp, soldjur och solcirklar. Även toalettredskapens 
ornamentik tyder på att de enbart var tänkta för rituellt bruk anser Ohlsmark. 
Toalettredskapen skulle användas för att göra den döde mer lik morgonsolen. Rakkniven och 
pincetten användes till att raka och ta bort hår i ansiktet likt en sol utan strålar. De andra 
redskapens funktion var att ge den döde solens röda färg och på så sätt försäkra den döde att 
bli återfödd på nytt precis som solen själv.  
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Åke Hyenstrand (1969) nämner i sin artikel ”Gravformer och symboltecken under yngre 
bronsålder” rakknivens funktion. Han anser att rakknivarna kan ha använts i någon form av 
dödsritual och de ska tolkas som manliga attribut dock med några undantag.  
Han vill inte gå in på religionens område utan nöjer sig med att antyda att rakknivarnas 
praktiska funktion bör undersökas närmare eftersom de är så nära associerade med gravar. Det 
finns ett samband mellan skeppsformade gravar och skeppsbilder på hällar. Detta kan hittas 
inom det religiösa området skriver Hyenstrand och föreslår att bilderna på rakknivarna särskilt 
skeppen och cirklarna kan (…) ses som en brygga mellan hällristningar och 
gravkonstruktioner (Hyenstrand 1969: 188).  
 
I Hågahögen i Uppland utanför Uppsala har Sveriges guldrikaste gravgåvor hittats. Här fann 
man bland annat två stycken rakknivar varav den ena hade ett grepp som är omlindat med 
guldtråd. En djupare tolkning än så gör inte Göran Burenhult av detta fynd beroende på att 
han tycker att rakknivarnas funktion är osäker. Burenhult (1983:100) diskuterar allmänt om 
rakknivarna utseende och inget mera. Motiven på rakknivarna (exempelvis skepp och sol) 
menar han återfinns i många fall också på hällristningarna som enligt honom uppvisar stora 
likheter med varandra. Burenhult (1983:189) anser att i samhällen som lever på jordbruk är 
befruktning, födelse, liv, död och återfödelse centrala teman både för djur, människor och 
även för växtligheten. Det cykliska kretsloppet är därför en naturlig del i detta och återspeglas 
ofta på många olika plan. Dessa grundtankar återfinns också i den mytologiska världen. 
Detsamma anser Goldhahn (2005b:30) och hänvisar till de rituella aktiviteter såsom årderspår 
eller spår av tidigare bebyggelser som hittas under många bronsåldershögar.  
 
1986 skriver Maria Svensson en seminarieuppsats om bronsålderns rakknivar. Uppsatsen 
behandlar rakknivarnas form och ornamentik och sammanfattningsvis framkommer det att 
skeppet är det vanligaste motivet på rakknivarna. Dekoration och tecken förändras mellan 
perioderna men det saknas helt övergångskombinationer. Hon har i sin tur refererat till 
experiment som gjorts med rakknivarna. Dessa har gått ut på att testa rakknivens rakförmåga. 
Svensson anser därför att rakknivarna är just knivar som användes till att raka sig med och 
inget annat. 
 
I Razors on the road skriver Carin Orrling (2007:259f) att hon på 1970-talet försökte samla 
information och bilder om rakknivar i ett försök att göra en jämförelse med 
hällristningsbilder. Det fanns endast några få beskrivningar på rakknivar med figurer på under 
denna tid och de få som fanns återanvändes om och om igen i avbildningarna av rakknivar. 
Orrling skriver att hon sökte i hela Skandinavien, norra Tyskland, norra Polen och till och 
med i Holland efter figurdekorerade rakknivar och hittade mindre än 500 stycken. Det 
intressanta var att hon hittade tre rakknivar med samma ornament men att de alla var hittade i 
olika länder. Den ena hittades i Danmark, den andra i Sverige och den tredje i Tyskland. 
Orrling diskuterar om det finns en möjlighet att det är samma smed till dessa rakknivar och 
påpekar hur långt dessa i så fall har färdats. 
 
6.2 Ikonografisk historik 
 
Enligt Anders Kaliff (1995: 81) har i alla tider religionen varit en stark kraft i människans liv 
och kultur. Att försöka blidka gudarna krävs offer och bestämda ritualer måste utföras. 
Människan försöker på olika sätt kontrollera kaoset och återupphålla balansen mellan gott och 
ont och på så sätt få livet att fortsätta i rätt riktning. Kaliff (1995:81) påpekar att i 
jordbrukskulturer är solen livets källa vilket gör att det är mycket troligt att under bronsåldern 
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fanns en soldyrkan men att det även förekom andra trosföreställningar som handlade om 
fruktbarhet och förfäder. 
 
Thomas B Larsson (1996:22) poängterar i sin bok Kult, kraft och kosmos att det är viktigt att 
tänka på att samma symbol kan ha olika betydelse i olika sammanhang. Med detta menas att 
det inte bara finns en rätt betydelse utan flera olika beroende på var och när symbolen 
används. Människor från olika kulturer, kön, ålder osv. har också olika uppfattningar om 
samma bild. Ett väldigt förenklat exempel är en bild på en hund. För vissa betyder den 
sällskap och glädje, för någon annan kan den stå för mat (hundar står på menyn i vissa länder) 
och för en tredje person kan bilden betyda rädsla eller liknande (för att personen i fråga har 
blivit biten av en hund).  Ser man andra saker eller personer ihop med hunden så får bilden en 
annan betydelse. Det är alltså viktigt i frågan om tolkningen av bilder att se till helheten och i 
vilken omgivning den förekommer för att få en så bra förståelse som möjligt av bildens 
budskap. 
 
I Materiell kultur och religiösa symboler skriver Larsson (1997:60) att det skedde 
förändringar i världsbilden och i kosmologin i perioderna I till III och att dessa ledde fram till 
ett nytt kosmologiskt tankesätt. Förändringarna var influenser från Anatolien/Mesopotamien 
(nuvarande Turkiet och Irak) och precis som i många andra delar av eurasiska områden var 
hästen och skivan (solen) även här välkända rituella kännetecken. Larsson (1997:103) 
fortsätter att framhålla att materiell kultur och symboliska koder används ständigt av 
människor för att: uttrycka sig, visa grupptillhörighet och för att kommunicera. Det kan vara 
med varandra, utomstående eller med gudarna. Religiösa symboler används av människor i ett 
försök att lättare greppa och förstå det okända. Larsson understryker att den materiella 
kulturen ständigt är i förändring och utsätts regelbundet för omtolkningar. Vissa symboler och 
koder byter betydelser bara efter en generation medan andra är mer stabila och oföränderliga 
(Larsson 1997:62). Larsson (1997:104) tror att det existerade en speciell relation mellan 
religionen, mytologin och metallurgin som gjorde bronsföremålen till de främsta bärarna av 
den religiösa och kosmologiska idévärlden under bronsåldern. 
 
Kaliff (1999:91) tar upp en annan viktig synpunkt som dyker upp vid studier av förhistoriska 
religioner och kosmologier. Han menar att det kan vara svårt för arkeologer och forskare att 
göra tolkningar inom vissa områden eftersom det dels görs utifrån etnocentriska begrepp.  
Vilket betyder att man använder sin egen kultur som måttstock när man bedömer en annan 
kultur ( Bonniers Svenska Ordbok 1991). Ett förenklat exempel på detta är att två arkeologer, 
en från Australien och en från Sverige kommer att tolka samma arkeologiska fynd på två olika 
sätt beroende på vilken kultur de är vana vid.   
 
Den andra svårigheten beror på att forskarna är subjektiva och inte helt kan frigöra sig från 
sina tidigare erfarenheter och på så sätt färgar sina tolkningar med dem. Vissa tolkningar 
ifrågasätts inte utan får hänga med genom varje generation till nästa utan att det egentligen 
finns stöd i det arkeologiska materialet för att just den tolkningen är den sanna (Kaliff 
1999:94). Det är alltför lätt att låta sina egna förväntningar låsa tankarna och hindra en att se 
andra möjligheter och tolkningar än just den man hoppas få fram (se Berggren & Burström 
2002). Det moderna samhället skiljer mer och mer på kyrka och stat vilket enligt (Kaliff 
1999:95) är viktigt att ha i åtanke när man gör tolkningar om bronsåldern eftersom det 
troligen inte var så då. Religion och kulturen var så sammanflätat att det kan vara mycket 
svårt att urskilja vad som är vad och vilka fynd, föremål och platser som tillhör vilket (Kaliff 
1999:95).  
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I Bronsålderns symboler (1999: 351ff) fortsätter Larsson att hävda att i förståelse av 
bronsålderns symboler och mening måste man vända blicken mot Europa och västra Asien 
eftersom det finns så många likheter som är svåra att ignorera. Han skriver att solkult eller 
soldyrkan är universellt och dess symbolik är väldigt likartade kulturer över och att frågor och 
svar om bronsålderns symboler bör ställas och hittas i det geografiska rummet.   
 
Joakim Goldhahn (1999:75) skriver i sin bok Sagaholm-hällristningar och gravritual en del 
om de bilder som kom fram under utgrävningen av Sagaholmhögen. Graven hade bland annat 
en inre kantkedja av snedställda hällar som var rikt dekorerade med olika motiv. Främst var 
det hästmotiv på dessa stenar med det fanns även en del bilder på skepp. Goldhahn anser 
liksom Kaliff (1999) att de tolkningar som arkeologerna gör i samband med sin forskning och 
i sitt arbete är färgad av sin egen samtids värderingar och historiesyn. Han menar också att det 
inte är någon slump vilka symboler som valts ut att pryda hällar och bronsföremål och hur de 
kombinerats med andra motiv (Goldhahn 1999:154-157). Andra viktiga punkter som man ska 
tänka på i samband med studiet av bilder är ristningstekniken, vad som är betonat och vad 
som ligger i bakgrunden men också var bilderna eller föremålen med bilderna är placerade. 
Detta kan vara till stor nytta i försöken med tolkningen av bilderna. En symbol kan ha flera 
olika betydelser och som ibland inte är så lätt att se vid första anblicken. Goldhahn (1999:153) 
visar det med att skriva (…) en älg behöver inte alltid betyda en älg för att klargöra att bilder 
och symboler ofta har en annan innebörd och som för en oinvigd kan vara omöjlig att förstå. 
Skeppet har skiftat i sin betydelse under bronsåldern. Den äldre bronsålderns skeppssymbol 
hade en politisk innebörd för att sedan allt mer går över till en religiös innebörd i den yngre 
bronsåldern. Goldhahn (1999:175) anser att rakknivarna främst tillhört en manlig individ som 
är religiöst utbildad och att skeppssymbolerna på olika sätt använts av flera olika grupper i ett 
försök att skaffa sig mer makt i samhället. 
 
Vidare argumenterar Goldhahn (2007) att det är smeden som hade den största makten i 
bronsålderns samhälle. Smeden var den person som hade insikt, kunskap och makt om (…) 
tillvarons mest fördolda världar, som förstod och bemästrade kosmos skapande krafter, som 
visste hur elden förtär, skapar och förlöser (Goldhahn 2007:314). Smeden var en rituell 
specialist, en kosmolog som med sin stora kunskap hade ett finger med i det mesta som rörde 
bronsåldersmänniskans sociala, politiska och religiösa liv. 
 
I ett samhälle med muntlig tradition av minnen, historier och myter blir bilder ett väldigt 
viktig sätt att uttrycka sig med skriver Åsa Fredell (2003), eftersom bilder används för att 
återge samhällets ideologi och kosmologi. Fredell diskuterar bilder generellt under 
bronsåldern och tar även upp ornamentiken på rakknivarna samt går igenom hur de ser ut 
period för period. Fredell (2003:221) anser att det finns två olika typer av bilder på föremål. 
Det första är mytologiska bilder som ger ägaren kunskap om ursprunget och ger en så kallad 
ideologisk identitet. Bilderna har då ett varierat innehåll och är unika men inte i själva formen 
och det är dessa vi ser på rakknivarna. Den andra typen av bilder är upprepande i formen och 
dekorativa men bildinnehållet är stängt. Det betyder att bildinnehållet endast är till för ägaren 
och ger på så sätt makt och identitet åt innehavaren. Fredell (2003:256) skriver att scenerna på 
rakknivarna troligtvis visar solens gång över himlavalvet och att skepp men främst hästen har 
en viktig roll i denna föreställning.    
 
Goldhahn (2005a & 2005b) skriver att den kosmiska triaden, sol, häst och skepp är mycket 
viktiga delar i bronsålderns kosmologi och mytologi och framför allt i samband med solens 
återfödelse varje morgon. Dessa tre symboler återfinns inte bara på rakknivar utan hittas även 
på andra föremål och på viktiga platser såsom Klintastenen på Öland, på gravhällar i 
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Sagaholmhögen, på Utrikesstenen i nordöstra Småland och i Kiviksgraven. Goldhahn 
(2005a:123) anser att triaden relaterar till återfödelsen av olika individer och av kosmos. Den 
tolkningen gör det lätt att förstå varför dessa symboler så ofta hittas i samband med gravar 
och liknande. Människan eller människorna hade en önskan eller tro att de efter döden skulle 
återfödas på nytt och fick hjälp av dessa motiv med att göra det.  
 
7. TEORI 

 
Jag kommer att använda mig av Flemming Kauls teori om solens färd över himlen i ett försök 
att få svar på mina frågeställningar. Solens resa utgör här själva tron i bronsålderssamhället 
(Kaul 1998b:195ff). Kauls teori går ut på att de figurer och symboler som förekommer på 
rakknivar från bronsålderns period IV och V återger solens dagliga resa över himlavalvet.  
 
Kaul har genom att studerat skeppssymboler på olika bronsföremål (från bronsåldern i 
Danmark) gjort en tolkning att det under bronsåldern förekom symboler och motiv främst på 
rakknivarna som återspeglar en tro, myt eller religion i det danska bronsålderssamhället. Detta 
tankesätt involverar solen som med hjälp av flera andra symboler reser över himlen i ett 
cykliskt förlopp. Kaul hittade i samband med sin studie 418 bronsföremål i Danmark med 
skeppsbilder på och flera av dessa föremål hade mer än ett skeppsmotiv inpunsat på sin yta. 
 
 
7.1 Teoretisk bakgrund 
 
Enligt Kaul (1998a:22) finns den största mängden skeppsbilder på rakknivarna. Det är också 
här som man hittar det största antalet motiv såsom fisk, orm och solhäst. Det är inte bara på 
rakknivarna som man hittar bilder på skepp. Det tidigaste skeppsmotivet på ett bronsföremål 
kan beskådas på ett krumsvärd från Rörby i Danmark och som är daterad till 1600 f Kr. 
Vidare finns det horn, hjälmar, halsband och knivar som alla är prydda med skeppsbilder i 
varierande storlekar. Är ytan liten så kan det ibland vara ett halvt skepp eller ett hopvikt skepp 
som graveras in (a.a 1998a:8ff). Listan kan göras lång på bronsföremål som har fått denna 
symbol inpunsad på sin yta. 
 
Kaul anser att skeppet är den viktigaste religiösa symbolen under hela bronsåldern och bevis 
för det ser han bland annat på alla de tusentals bilder på skepp som finns inpunsade på 
bronsföremål och på hällristningarna. Skeppsmotiven hittas på bronsfynd över hela Norden 
och även i norra Tyskland. Enligt Kaul är skeppet symbolen för hela bronsåldern och 
poängterar att (…) skeppsbilder på bronsobjekt ska behandlas som bilder med religiöst 
innehåll och inte som något dekorativt mönster (Kaul 1998b:9). 
 
Vid bronsålderns slut omkring 500 f Kr. försvinner skeppet ur ornamentiken och dess  
ledande symboliska position upphör. När järnåldern och därmed järnet gör sitt intåg på scenen 
slutar bronset att vara en raritet. Istället är det nu järnet som blir den främsta metallen på 
marknaden. Järnet behöver inte importeras såsom bronset utan hittas lokalt runt om i Sverige 
vilket leder fram till en hel del förändringar i samhället. Järnet fanns tillgängligt för alla och 
kunde därför inte kontrolleras av en elit. Föremål som var gjorda av järn ansågs inte vara 
statusföremål och fokus skiftade i religionen från himlen till jorden. En ny religion uppstår, 
ornamentiken förändras och samhällets hierarkiska indelning faller sönder. Det är inte förrän i 
vikingatidens begynnelse som skeppet åter igen blir viktigt. Dess symboliska innebörd har 
dock förändrats och istället gått över till att i första hand symbolisera transport (Kaul 
1998a:38). 
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Den Skandinaviska bronsåldern är unik och har varken med asatro eller med vikingar att göra 
hävdar Kaul (1996, 1998a, 1998b, 2004) och ska därför tolkas på sina egna villkor utan 
inblandning av senare eller andra trosuppfattningar. 
 
 
 
7.2 Kauls teori 
 
Religionen, myterna och den himmelska världen såsom bronsåldersmänniskan trodde på, kom 
att återges i ornamentiken på bronsobjekt. Med hjälp av ikonografin på rakknivar från yngre 
bronsåldern har Kaul (1998a, 1998b, 2004) uttolkat en teori kring solen och dess resa över 
himlen. Figurerna som finns inpunsade på rakknivarna hjälper till att dra eller putta solen över 
himlavalvet och utgör ett centralt inslag på rakknivarnas blad.  
 
Kaul har även använt sig av ett fynd från Trundholm i Odsherred i nordvästra Själland i 
Danmark som kallas för solvagnen. Den hittades offrad i en mosse i Trundholm och anses 
vara ett viktigt fynd i samband med kult och religion. Kaul (1998b:30) anser att solvagnen är 
det starkaste beviset som finns på en religion som existerade under hela bronsåldern. 
 

 
Fig. 7. Solvagnen (http://www.natmus.dk/sw33830.asp ). 
 
Detta fynd består av en vagn med två hjul och som på flaket har en cirkelformad skiva 
(Burenhult 1999:420). Skivan dras av en häst även den på hjul. Den runda skivan är 30 cm 
stor och gjord av brons. Den ena sidan är belagd med guldplåt med spiralmönster samt med 
koncentriska cirklar. Motsatt sida har ingen guldplåt men är utsmyckad med samma mönster 
och cirklar. Hästen är försedd med svans, öron, ögon och mule. Under hästens hals sitter 
något som liknar en ögla och ett hål är gjort i bakre delen av hästens mun. Detta är tolkat som 
att hästen har varit utrustad med grimma och tyglar och förstärker Kauls idé om att hästen 
drar solen över himlen. Skivan med guldbeläggning är en självklar symbol för solen anser 

�Kaul (asp ) och när den guldbelagda sidan och hästen står riktad mot höger (mot öster) tolkar 
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han det som en representation av solens resa under dagen. Den andra lite mörkare sidan 
framkommer när hästen och vagnen är vända mot vänster (mot väster). Detta scenario tolkas 
som natt och representerar månen.  
 
En annan viktig del i religionen är ritualerna. Ritualer är i detta fall specifika handlingar som 
utförs i olika syften och realiseras ofta av personer som stod i nära kontakt med gudarna. 
Ritualer brukades för att; förhindra att kaos och oordning skulle bryta ut, i ett försök att 
kontrollera himlens makter eller för att blidka de högre krafterna och vinna deras gunst i olika 
ärenden (a.a 1998a:32). Vidare skriver Kaul att hällbilderna är det medium som har i uppgift 
att visa ritualerna och hur dessa ska utföras medan bronsföremålen istället visar själva tron. 
 
Scenerna på hällbilderna och rakknivarna kompletterar varandra på ett önskvärt sätt. Bilderna 
på hällarna visar människor som utför olika ritualer där solen är placerad på en stång. Ritualen 
genomförs i syfte att solen ska agera precis som människan önskar sig, i det här fallet fortsätta 
sin resa dag för dag, månad för månad och år för år så att det cykliska förloppet fortskrider i 
sin vanliga ordning. Processen med det cykliska tänkandet kan säkert ha återspeglats även i 
andra områden i bronsåldern förutom i solresan. Livet själv kan ses som ett runt kretslopp 
med viktiga punkter såsom födsel, liv, död och återfödsel (Kaul 2004).  
 
Redan i tidig bronsålder användes skeppets symbolik i olika ändamål. Kaul hänvisar till 
krumsvärdet ifrån Rörby Danmark daterad till period I för att ge tyngd åt detta påstående 
(Kaul 1996). Det var en symbol för allt heligt och maktfullt. Samtidigt var det även ett 
transportmedel för solen och det gudomliga i alla sfärer (Kaul 1996, 1998a, 1998, 2004). Kaul 
anser att rakkniven i sig symboliserar ett halvt skepp inte bara genom de skeppsmotiv som 
finns inpunsade på bladet utan även genom dess utseende och form. Solen får hjälp av skeppet 
över himlen om dagen och att ta sig igenom underjorden på natten. På så sätt blir skeppet 
förbundet med solens gudomliga kraft och då blev det naturligt att skeppet i sig blev en 
symbol som stod för kraft och makt.  
 
Skeppet var inte den enda symbolen i samband med solens färd utan det förekommer även 
andra figurer. Fisk, orm, fågel och solhäst hade också i uppgift att hjälpa till att förflytta solen. 
Inte alla samtidigt utan var och en hade sin tidpunkt på dygnet (Kaul 1998a:6).  

 
Skeppet är en plattform för solresan som alltid finns med vid alla tidpunkter under hela 
dygnet. Den fungerar även som förmedlare mellan de andra varelserna när solen ska till och 
från nästa symbol. Kaul har i sin studie valt ut 12 stycken rakknivsmotiv som visar solens resa 
och placerat dem i ett diagram sett ur bronsåldersmänniskans perspektiv. Varje bild motsvarar 
en viss tidpunkt under dygnet.  
 
Återgivelsen av solens förlopp i dess dagliga kretslopp anses vara ett av de dominerande 
motiven associerat med skeppsikonografin. Natten var också en viktig del i denna cykel.  
En betydelsefull del av bronsålderns ikonografi var att återge en 24-timmars cykel som kunde 
representera både dygnet, årstider och året men även symbolisera andra viktiga saker.  
Den positiva magin i en bild som symboliserar dagen och nattens cirkelformade liv var 
kanske tänkt att vara till hjälp och stöd för människan när hon konfronterades med svåra 
situationer tillexempel döden, krig eller katastrofer (Kaul 1998b: 199). 
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Figur 8. De 12 rakknivarna som visar hela solresan (Kaul 1998b:262). 
 
Den grundläggande teorin om solresan förklarar Kaul (1998b:262) såsom att solen börjar sin 
resa i gryningen med hjälp av fisken som puttar upp den ur vattnet/underjorden. Nu är solens 
och fiskens position väldigt låg i jämförelse med skeppet. Fisken följer med solen under hela 
morgonen fram till förmiddagen. Därefter tar fågeln över rollen som dragare och fortsätter 
resan tills solhästen möter upp. Solhästen har sin position mitt på dagen när solen befinner sig 
ungefär i zenit, allra högst upp på himlen. Framåt eftermiddagen dyker ormen upp och tar 
över arbetet efter solhästen med solens färd. Att ormen kommer efter solhästen ser man dels 
på att ormens position är lägre än solhästen i förhållande till skeppet men även solens eget 
läge är högre mitt på dagen med solhästen mot eftermiddagen/kvällen med ormen. Ormen 
lämnar i sin tur över till fågeln som återigen hjälper solen vidare med nedstigningen i 
vattnet/underjorden. Därefter tar fisken vid och lotsar solen genom vattnet/underjorden tills 
natten är slut och en ny dag randas. Så ser förloppet ut med solen och dess resa genom dygnet 
som vid soluppgången börjar om på nytt igen (se figur 8). 
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För att kunna göra en korrekt tolkning av var solen befinner sig i sitt kretslopp är det viktigt 
att urskilja minst två olika saker. Det första är riktningen och det andra är solens position. Är 
symbolerna och skeppet vända mot höger eller vänster? Det har betydelse eftersom det har 
olika meningar menar Kaul (1998a:26f). Har skeppet färdriktningen mot höger så har han 
tolkat det som att det handlar om ett dagskepp och då befinner sig solen någonstans under 
dagens ljusa timmar. Symbolerna indikerar också samma sak genom att vara vända mot 
höger. Tvärtom, alltså skepp och figurer riktade mot vänster, indikerar att solen istället 
befinner sig på sin färd genom underjorden. Vilket innebär att rakkniven visar ett kvälls- eller 
nattskepp. En tolkning om tidpunkten kan också göras beroende på var solen befinner sig i 
hänsyn till skeppet (a.a. 1998b:259). Solvagnen ifrån Trundholm mosse är det tidigaste 
exemplet på högervänster strukturen. Med hjälp av detta riktningstänkande kunde människan 
ha insikt i de mytologiska förhållandena som omger solens ständiga resa genom dygnet (a.a 
1998b:259).  
 
Den verkligt komplicerade och invecklade ikonografin runt omkring solresan med alla dess 
hjälparbetare ser ut att ha blomstrat på bronsföremål särskilt på rakknivarna i perioderna IV 
och V. Rakknivarnas ytor blev större och större i takt med den allt mer tilltagande bildkonsten 
vilket gjorde de till utmärkta förmedlare av bronsålderns tro om solen och dess färd (a.a 
1998b: 209). 
 
Denna tids världsbild om solens dagliga gång över himlen är kärnan i hela bronsålderns 
religion (a.a 1998a:26) och det är viktigt att poängtera att dessa religiösa föreställningar om 
solens himmelsfärd endast återges på rakknivarna och ingen annanstans. Det finns en skillnad 
i symboliken beroende på vilket föremål som skepp och sol är ingraverade på. Motiven och 
symbolerna förekommer på flera andra ställen ex halsringar, yxor och hällristningar och hade 
säkert en betydande innebörd för bronsåldersmänniskan men dock ej det som rakknivarna 
hänvisar till.  
 
8. SYMBOLERNA 
 
I följande kapitel fördjupar jag mig i de symboler som förekommer på rakknivarna och som 
bronsåldersmänniskan tog hjälp av när hon ville veta mer exakt var solen befann sig i själva 
solresan. Jag gör en definition av symbolerna på rakkniven, beskriver deras karaktärsdrag och 
belyser de olika tolkningsförsöken. Vidare tar jag upp symbolens placering på rakkniven och 
så långt det går även gör en kronologisk analys. 
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8.1 Skepp  

 
Figur 9. Rakkniv med skeppsmotiv (Kaul 1998c:87). 
 
Skepp är en anordning som används av människor för att förflytta sig över vatten, byggd i trä 
och  är en officiell benämning på fartyg över 12 m i längd och 4 m i bredd ( Bonniers Svenska 
ordbok 1991).  
 
På rakknivarna är skeppen anpassade efter bladets yta och finns i många olika varianter. 
Den enklaste utformningen ett skepp kan ha är en linje med svag uppåtböjd i båda ändarna. 
Dessa återfinns framförallt på hällristningarna. På rakknivarna är symbolen mer detaljerad 
och avancerad än så. Här består de flesta skeppen av en eller flera linjer som bildar kölen. En 
annan linje en bit ovanför representerar skeppets reling (kant) och i den ena eller i båda 
ändarna sitter det stävar. De kan vara i olika former och ibland bestå av djurhuvuden. Både 
kölen och stävarna är vanligtvis förlängda (se bild fig.9). 
 
Skeppets utseende varierar mycket i storlek och form och ändras över tiden framför allt i köl 
och stävarna (se Kaul 1998b:88-89). De bilder som finns och som är daterade till bronsåldern 
visar skepp som inte har vare sig segel eller mast utan förflyttades med hjälp av manskraft (a.a 
1998a:36).  
 
Att bilderna visar skepp är det ingen forskare som tvivlar på däremot finns det olika 
tolkningar av det. Goldhahn (2005b:23) skriver att skeppsmotiv har olika betydelser beroende 
på dess kontext. Det är därför viktigt att titta på vilket sammanhang det uppträder i och hur 
det kombineras med andra motiv för att få fram en så bra tolkning som möjligt. De bilder som 
hittades i Sagaholmhögen var aldrig menade att ses av efterlevande utan var endast till för den 
döde och kan tolkas som en viktig del i övergångsritualen i samband med begravningen. 
Skeppssymboler ute i naturen såsom stenformade skeppssättningar som kan ses av alla och 
envar får ofta en helt annan tolkning (se Goldhahn 2009). 
 
I fysisk form anser Artelius (1996:8) att skeppet var till för att resa med men i motsatt form 
var det tänkt som ett hjälpmedel i övergången till andra världar. Skeppet hade fyra olika 
religiösa funktioner under bronsåldern. Det ena var som en del av kosmologin och då 
symboliserade skeppet världsordningen. En annan inriktning var att skeppet var en metafor 
för de dödas övergång till dödsriket. Den tredje funktionen handlar om fruktbarhet och den 
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sista inriktningen ser skeppet som en symbol för kommunikation och översinnlig närvaro 
(a.a:18). 
 
Thedéen (2000:130-144) tar upp en helt annan inriktning om just skeppen och dess betydelse. 
Hon anser att skepp symboliserar olika slags resor, mentala och fysiska i både tid och rum. 
(…) Skeppet står för varje människas resa från födseln genom livet till döden (Thedéen 
2000:144).  Hällristningarnas skepp tolkar hon att de står för födseln och livets skepp medan 
de skeppsbilder som förekommer i gravar representerar dödens skepp. Thedéen fortsätter sitt 
skrivande med att säga att kontexten är det avgörande när man ska tolka skeppssymboler (a.a 
2000: 140). 
Skeppet är den symbol som agerar förmedlare mellan de andra motiven och finns på så sätt 
med genom hela solens resa både under dagen och natten.  
 
Skeppets position på rakknivarna varierar. Det kan vara fristående mitt på bladet till att följa 
rakknivens rygg eller bilda en del av den ena stäven med hjälp av handtaget (Kaul 1998a). 
 
Det allra tidigaste skeppsmotivet på ett bronsföremål återfinns på ett krumsvärd som hittats i 
Rörby i Danmark (Burenhult 1999:408). Svärdet har daterats till period I och är på ett sätt lite 
ovanligt eftersom alla skeppsbilder på bronsföremål som finns registrerade tillhör yngre 
bronsåldern (Kaul 1996:17). Yngre bronsåldern börjar som sagt inte förrän i period IV. På 
hällristningarna däremot hittas inristade skepp som har blivit daterade till senneolitikum 
(2400-1800 f.Kr).  
 
Kaul (1998b:270) skriver även att när skepp uppträder ensamt eller bara tillsammans med 
solsymbolen på bronsobjekt måste det ses som en symbolik av den hela cykliska kosmologin. 
 
8.1.2. Svamp 

 
Figur 11. Rakkniv med svampsymboler (Kaul 1998b:188). 
 
Svamp är enligt Bonniers Svenska Ordbok (1991) en sorts växter av mycket varierande slag: 
ätlig s. Den finns över hela jorden och i alla miljöer.  
 
Den vanligaste symbolen är utformad av en eller flera stående eller jämnt löpande linjer som 
delar sig själv i två delar på toppen och som lättas kan förstås som en svamp med en 
sammanhängande rundad topp. Det finns även en annan variant på motivets utformning. 
Denna har inget helt tak eller topp utan har istället två stycken linjer som viker av åt var sitt 
håll, en åt höger och en åt vänster i en lätt böjd form (Kaul 1998b: 188). 
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Figur 12. En annan form av svampsymbolen (Kaul 1998b:189) 
. 
Storleksmässigt verkar symbolen vara flera gånger större än själva skeppet men förekommer 
även i en mer mindre diskret form. Den kan också hittas dekorerade på andra föremål utöver 
rakknivarna såsom endplattorna på halsringar (a.a 1998b: 188).  
 
Detta motiv är ett av de svårare att hitta någon bra förklaring till eftersom det inte är helt 
tydligt vad den föreställer. Vid första anblick ser det ut att vara en slags svamp men den är 
också väldigt lik en kultyxa. 
 
Det har gjorts flera försök att tolka denna märkliga figur. Förslag har lagts fram om att det 
eventuellt kan symbolisera en mast, ett segel, en slags solsymbol, ett heligt träd (Yggdrasil), 
eller en bild på en kultyxa med uppåtvänd egg (Kaul 1998b:190). Kultyxorna var också en 
viktig symbol under bronsåldern och det kan även ha funnits flaggor med kultyxor på. Precis 
som med skeppsstävarna kan dessa flaggor ha haft en minst lika viktig symbolisk innebörd 
som när den uppträdde i samband med ett skepp.  
 
Kaul själv däremot anser att den svampliknande figuren är ett hopvikt skepp. Skeppet uppstår 
och framkommer klart och tydligt när svampfiguren genom en delning mitt i tu sätts ihop igen 
horisontellt. Svampen är inget annat än en projicering av skeppets fram- och bakstävar som 
placerats stående på däck. Han utesluter inte tolkningen att svampen kan vara en 
representation av en kultyxa men argumenterar att svampmotivet endast ska tolkas som en 
kultyxa när den verkligen påminner om den, i annat fall ska den tydas som en representation 
av en slags fana vars plats var i mitten av skeppet och som var utformad som två hopplacerade 
uppåtriktande skeppsstävar (a.a 1998b:194). 
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Figur 13. Bilden visar hur svampsymbolen kan omformas till ett skepp (Kaul 1998b:194). 
 
Svampen är länkad med skepp som seglar mot höger och ser oftast ut att vara placerade 
stående mitt på skeppsdäcket Den svampliknande symbolen uppträder även som en slags 
utsmyckning av kölförlängningen på skeppen. Skepp som var utrustade med fanor (flaggor 
med kultyxor på) oavsett placering måste ha tillgivits en ännu viktigare symbolisk betydelse i 
solens resa i bronsåldersmänniskans ideologi skriver Kaul (1998b:194).  
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Yxor förekommer i mellanneolitikum (ca 3300-2350 f. Kr) både som redskap i vardagslivet 
och som rekvisita i ceremonier De har även avbildats på hällarna under denna period 
(Burenhult 2000: 138). De vanligaste kultyxorna hittas avbildade i bronsålderns period I på 
hällristningar men symbolen har även hittas på andra föremål som kommer daterats till period 
III (se Kaul 1998b:189).  
När symbolen tolkas som ett skepp blir dateringen densamma som jag skrev innan om 
skeppssymbolen. 
 
8.1.3. Cirkel 

 
Figur 14. Rakkniv med flera cirkelsymboler (Kaul 1998c:29). 
 
En cirkel är enligt Bonniers Svenska Ordlista (1991) plan sluten kurva på vilken det överallt 
är lika långt till mittpunkten, rundel, ring. 
 
Cirkelsymbolerna kan vara utformad på lite olika sätt men gemensamt för alla är dess runda 
struktur. Symbolerna kan vara utformade som cirklar med en prick i mitten, en enkel cirkel, 
dubbla eller tredubbla cirklar men även som cirklar vars mitt är en liten knopp. En del motiv 
har även belagts med en gloria av strålande linjer (Kaul 1998b:195).  
 
Placeringen av solen är inte en slump utan är av stor vikt i bronsålderns ikonografi. När fler 
solar porträtteras ihop med skepp så framkommer det ett tidsschema som i sin tur utgör 
exempel på solens oförtröttliga vandring över himlavalvet. Involveras andra ikonografiska 
element såsom fisken eller ormen så blir presentationen av resan mer komplex men desto 
lättare att förstå och förklara. Att det verkligen handlar om solens eviga färd är tydligt 
demonstrerat av solhästens representation men även med associationen av solmotiven med 
skeppen som seglar från vänster till höger (Kaul 1998 & 2004). 
Linjerna som uttrycker solstrålarna kan hjälpa till att förstå var solen befinner sig under sin 
resa. Är dessa mer markanta så befinner sig solen högre upp på himlen dvs. runt mitten på 
dagen. Om de istället mindre framträdande är det en morgon, eftermiddags eller kvällssol de 
hänvisar till.  
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Solen förflyttar sig hela tiden och har ingen fast tidpunkt allt beroende på vilken tid 
konstnären vill att rakkniven ska referera till. 
 
I motsatts till den champinjonformade figuren så råder det sällan tvivel om att cirkeln är en 
avbild av solen (Kaul 1998b:195). Det förekommer även andra runda figurer på 
bronsföremålen men Kaul menar att det inte i sin studie i alla fall varit möjligt att utskilja en 
särskild grupp cirkelfigurer som beter sig annorlunda än de andra. Månen kan ligga bakom 
några av de runda motiven men det är mer troligt att de flesta antyder sin sammanlänkning 
med solen. Handlar det inte om en direkt avbild så anses det med säkerhet att det rör sig om 
bilder och föremål som indirekt associeras till solen (Kaul 1998b:195). Sedd nerifrån jorden 
ser solen ut att vara en stor, gul, rund skiva som sakta förflyttar sig på himlen och det är så 
den har avbildas som på bronsföremål eller hällarna. 
 
Cirkelns position på rakknivarna talar också för att det är en liknelse av solen genom att den 
alltid befinner sig i luften. Cirkeln kan förekomma bakom, över och framför skeppen men 
alltid i fristående form. Den är aldrig hopsatt med något föremål. Det är den däremot på 
hällbilderna. Kaul förklarar fenomenet med de stödjande ställningarna till solen på 
hällbilderna med att hällbilderna är en representation av ritualerna kring solens resa över 
himlavalvet. För att återge ritualerna så exakt som möjligt måste det användas hjälpmedel för 
att visa hur solen förflyttade sig på sin resa under dagen. Till skillnad mot solbilderna (som 
sammanlänkas med skepp) på bronsföremålen så behövde solen inget stöd eftersom dessa 
representerar den grundläggande tron i bronsåldersmänniskans värld (a.a 1998b: 196-197). 
 
Det förekommer ofta på flertal bronsobjekt mer än en cirkel vilket kan leda fram till en 
diskussion i frågan om andra himmelska varelser eller figurer kan vara en del i solresan. 
Solarna kan ses på olika höjder eller flera på rad. Fenomenet med flera solar kan även iakttas 
på andra bronsföremål. På halsband eller halsringar har det observerats så många som upp till 
tre solar över ett skepp. Cirkeln i mitten är högst upp medan de andra två har en lägre position 
(se rakkniv med inventarienummer 18119:1 i kapitel 7.9). 
 
Tolkningen som Kaul föreslår för fenomenet med flera solar är att; bronsåldersmänniskan har 
helt enkelt avbildat solens resa sedd i relation till ett skepp. De olika solarna representerar var 
på dygnet solen befinner sig, solens stigande eller sjunkande. Är cirkeln högre upp på himlen 
blir symbolens utformning större och tvärtom (1998b: 197). 
 
Solsymboler har enligt Burenhult (2000:138) hittats på hällarna redan under senneolitikum 
men det är under bronsåldern som symbolen har sin storhetstid. 
 
Det finns inga solar på skepp som seglar i östlig färdriktning eftersom solen endast lyser på 
dagen. Solens riktning, upp i öster och ner i väster återspeglar sig i skeppets färdriktning men 
det är inte alltid lätt att avgöra skeppets kurs som ni senare kommer att läsa om i stycket om 
ormen.  
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8.1.4. Solhäst  

 
Figur 15. Rakkniv med solhäst ( http://www.catshaman.com/s11uppl/0rockA.htm). 
 
Häst är Djur av en grupp hästdjur, vanligen tamhäst ett rid –och dragdjur (Bonniers Svenska 
Ordlista 1991:222). Hästen har fyra långa ben med hovar, en svans som består av tagel och en 
stor kropp. Halsen är lång med man på, huvudet är avlångt med två uppåtstående öron och 
munnen kallas mule. 
 
Solhästen förekommer i många olika former på rakknivar och kan vara mer eller mindre 
stiliserad i sin utformning. På rakknivarna ser man också att hästarna är utrustade med 
tömmar eller rep. Detta kan enkelt förklaras att hästen var ett av många dragdjur som hjälpte 
solen i dess färd över himlen (Kaul 1998b:200).  
 
Bilderna på solhästar vare sig de är i fören på ett skepp eller framför själva skeppet är väldigt 
likt verkliga hästar. De har avbildats både med man, mule och öron så det råder sällan några 
tvivel att det är en häst som symbolen ska föreställa. (Kaul 1998b:199 ff). Enda gången det 
kan uppstå problem med tolkningen av solhästen är när de är alltför stiliserade. Kaul har 
lyckats urskilja elva stycken olika varianter av solhästen.    
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Figur 16. 11 stycken olika varianter av solhästar (Kaul 1998b:202). 
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Symbolens vanligaste placering på rakknivarna är i skeppets stäv. Då är solhästen inte 
avbildad i sin helhet utan då används bara dess huvud.  När skeppets stäv dekorerades i form 
av ett hästhuvud så fanns det en önskan om att överföra de symboliska egenskaperna från 
hästen till själva skeppet och därigenom förstärka dess styrka, snabbhet och kraft. Stävarna 
kunde också vara utrustade med ben och med skramlande hängsmycken i ytterligare ett försök 
att överföra hästens kvaliteter på skeppet (a.a 1998b: 200). 
 
Solhästens position i fristående form är framför skeppet. Placering kan variera lite och det är 
inte alltid exakt rakt framför skeppet som symbolen uppträder. Den kan vara placerad alltifrån 
klockan 12 till klockan 15 men aldrig lägre än skeppets stäv. I vissa fall ser det ut som hästen 
drar både sol och skepp men det är tolkats vara något som endast kan ske i trons värld (Kaul 
1998b: 206). 
 
Solhästar förflyttar sig vanligtvis från vänster till höger och är associerad med skepp i samma 
färdriktning. Solhästen är den symbol som tillhör dagen och har sin plats i solens resa runt 
lunchtid. Övertagandet av solen av solhästen har tolkats vara i ögonblicket när solen stod i 
zenit (a.a 1998b: 206). Bilder på solen är aldrig länkade med skepp som har hästhuvudstävar 
med färdriktning mot öster, däremot finns det några få skepp med hästhuvudstävar som är 
vänd mot vänster men det är som sagt var en mycket sällan företeelse.  
 
Solvagnen från Trundholm är daterad till period II men majoriteten av solhästarna på 
bronsföremål hittas i period V. Rakknivarna som har hästhuvudformade skaft och hästarna på 
hällbilderna är även daterade till denna period II (Burenhult 2000:138).  
Tron att solen blev dragen över himlen av en häst från vänster (öster) till höger (väster) har 
funnits under en lång tid och ser ut ha ökat i betydelse ju längre fram i bronsåldern vi 
kommer.  
 
Ett bevis för hästens viktiga funktion i samhället är antalet hästmunderingar som hittats 
offrade i mossar och depåer och är daterade till yngre bronsåldern (Burenhult 2000: 104ff). 
 
8.1.5. Fisk  

 
Figur 17. Rakkniv med fisksymbol (Kaul 1998b:216). 
 
Fisk definieras som vattenlevande djur av någon av klasserna rundmunnar, broskfiskar och 
benfiskar (Bonniers Svenska Ordbok 1991). 
 
Vad för slags fisk det är som avbildas är inte fastställt, mycket på grund av dess stiliserade 
utformning. Den klassiska designen av fisken är en oval kropp i form av två linjer med fenor 
på båda sidorna på kroppen som avslutas i en liten stjärt. 
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Ibland kan den vara symetrisk utformad. Fisken ser då likadan ut fram som bak och gör det 
svårare att tyda vad som är upp eller vad som är ner i bilden ( Kaul 1998b: 216f). Inte heller 
går det att avgöra åt vilket håll den simmar när den är likformad. Särskilt krångligt blir det i 
samband med de skepp som är hopvikta att avgöra vad som är höger eller vänster i 
förhållande till upp och ner.  

 
Figur 18. Rakkniv med fisksymbol (Kaul 1998b:217). 
 
Det finns inte lika många fiskmotiv i jämförelse med solhästen. Däremot är symbolen väldigt 
lätt att identifiera och förekommer mer utspridd över större områden.  
Symbolen har inte tolkats till något annat eftersom dess utformning påminner så starkt om just 
en fisk (a.a 1998b:216ff). 
Figuren anses vara en medlare mellan natt och dag. Fisken börjar sin uppgift i soluppgången 
med att överföra solen från nattskeppet till dagskeppet. Sen sker samma sak vid 
solnedgången. Det är när solen ska stiga upp från eller sjunka ner i vattnet som den behöver 
fiskens hjälp för att kunna fortsätta med nästa steg i sin färd.  
 
När det är fiskens tur att dra solen så är fisken oftast placerad framför solen. Det är bara på 
rakknivarna som fisken spelar en aktiv roll som skeppsdragare. I de andra fallen gör fisken 
lite som den vill och kan uppträda både framför stäven, bakom skeppet eller till och med 
ombord skeppet (Kaul 1998b: 216).  
Motivet som liknar en fisk skiljer sig på flera sätt från solhästen. Fisken kör sitt eget race och 
kan förekomma på och ombord skepp både med färdriktning höger och vänster. Figuren ses 
ibland simmandes upp eller ner i en vertikal riktning vilket gör det lite svårare att tyda dess 
funktion i sammanhanget (a.a 1998b: 216).  
 
Kaul (1998b:221) skriver att fisksymbolen har hittats på andra bronsföremål så tidigt som 
period I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.6 Fågel  
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Figur 19. Rakkniv med fågelsymboler (Kaul 1998b:242). 
 
Fågeln är enligt Bonniers Svenska Ordlista (1991) djur av en grupp (klass) ryggradsdjur, med 
fjädrar och vingar, de flesta flygande. 
 
Det finns olika slags fåglar avbildade på bronsföremål och fåglar med böjd näbb har en annan 
funktion än de som har lätt uppåtböjd näbb. Fågeln som har böjd näbb tros vara en rovfågel 
(Kaul 1998b:244) och ska inte förknippas med solresan. Att det är en rovfågel pekar dess 
delade stjärt, dess placering nära en fisk och dess böjda näbb på.  
 
I Skandinavien har fågeln sin viktigaste roll som skeppsstäv och konkurrerar med hästen om 
förstaplatsen som den mest använda figuren i skeppsstäven. Hästen och fågeln delar många 
likheter med varandra. Båda används som skeppsstävar i samband med skepp som 
transporterar solen och de har liknande symbolisk betydelse (a.a 1998b:244). Skillnaderna 
däremot är vid deras tidpunkter i solcykeln. Fågeln associeras med soluppgång och 
solnedgång medan hästen tillhör dagen. I skeppets färdriktning återfinns också en annan 
skillnad; hästen förekommer bara med skepp som seglar åt höger men fågeln kan länkas 
samman med både vänster- och högerseglande skepp.  
 
Fågelfigurerna kan ses i andra uttryck än som i form av skeppsstävar. De kan förekomma som 
stiliserade figurer och då i form av en s-liknad gestalt. Dessa s-formade skepnader kan 
uppträda ståendes mitt emot varandra i par, i ett större antal eller riktade åt både höger och 
vänster. Den senare fågelsymbolen kan även förekomma på ett och samma skepp. 
 
I helfigur förekommer fågeln mer sällan än de andra motiven på rakknivar ifrån Norden Det 
vanligaste är att bara återge dess huvud och hals. I vissa fall är det väldigt oklart om 
fågelfiguren verkligen är en fågel eller en häst (Kaul 1998b:242). Den fristående fågeln har en 
mycket mindre roll på rakknivarna än vad som tidigare trotts och dessa kan i flertal fall 
snarare tolkas som andra figurer t ex stiliserade hästar än som fåglar.  
 
På skeppsbilder som är daterade till bronsåldern ses ofta s-formade stävar och de har blivit 
tolkade som fågelhuvuden alternativ fågelhalsar. Fågeln med uppåtböjd näbb ses ofta som en 
del av skeppets stäv. Likheten med svanens hals är väldigt slående även om det inte är med 
säkerhet fastställt att det är svanen som fågelfiguren hänvisar till. Ankan har också angetts att 
vara symbolens förebild (a.a 1998b:245). Ibland är båtarnas stävar så stiliserade att de knappt 
går att känna igen som ett fågelhuvud.   
Fågelns förmåga att kunna simma, flyga och dyka gjorde den till en perfekt aktör i solens färd 
över himlen och särskilt vid solens upp och nedgång (a.a 1998b: 244-245).  
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Det är i det symetriska skeppets akter och för som fågeln har sin viktiga funktion. När fågeln 
agerar i solresan är det just som en del av skeppets stäv. Skeppet kan segla åt både höger och 
vänster när fågeln är placerad i både för och akter på ett symetriskt skepp. Symbolen kan 
också ses vara placerad endast i den ena stäven. 
En annan viktig roll som fågeln har i bronsålderns symbolvärld är i form av handtagen på 
rakknivarna från period IV. Den s-formade halsen är något som känns igen på alla rakknivar 
från denna tid och återigen är det inte i helfigur som fågeln uppträder utan som en del av en 
helhet (Kaul 1998b: 242).  
 
Kaul (2004:218) menar på att fågelsymbolens uppträdande på bronsobjekt infaller samtidigt 
som det nya gravskicket. Att bränna de döda var en influens från Centraleuropa och började 
användas i period IV i Skandinavien. 
 
8.1.7. Orm  

 
Figur 20. Rakkniv med ormsymbol (Kaul 1998c:30).  
 
Orm är enligt Bonniers Svenska Ordbok (1991) djur av en grupp (underordning) långsmala 
kräldjur utan ben. 

 
I det danska materialet som Kaul undersökt har nio stycken ormar med säkerhet identifierats 
och alla dessa återfanns på rakknivar (Kaul 1998b: 221).  
Ormarna kan vara utformade på olika sätt varav en del är väldigt tydliga i sitt utförande. 
Symbolen kan visa klart vad som är fram och bak och vad som är upp och ner på rakkniven 
samtidigt som kropp, huvud och svans är påtagligt att uppfatta. Ormen förekommer även i 
stiliserad form (a.a 1998b:224ff). 

 
Motivets utseende gör att det inte alltid är lätt att med säkerhet fastställa om det är en orm 
eller om det helt enkelt bara är en vågig linje. För att symbolen ska ses som en orm måste det 
finnas vissa kriterier som figuren uppfyller. Ormen måste ha ett huvud, en stjärt och eventuellt 
en tunga annars är det sannolikt inte en orm som avbildas (Kaul 1998b:221). Ofta avbildas 
ormen med en slingrande kropp men det finns även bilder på raka ormar. Ibland kan ormen ha 
berikats med ben och anses då vara en korsning mellan orm och häst vilket ska förenkla 
avgörandet om vad som är upp och vad som är ner i bilden. 
Ormen är förknippad både med skepp som seglar åt höger och med skepp som seglar åt 
vänster 
Ormen är likt fisken en figur vars beteende inte följer några direkta mönster utan kan 
förekomma lite oregelbundet. Den är inte placerad i stäven såsom fågeln utan avbildas som en 
fristående gestalt.  
Dess placering i avseende till skeppsmotiven visar på flera fall av likheter med fisken. Båda 
kan vara aktiva dagen som natt och båda kan förflytta sig åt höger eller vänster. Ormen 
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däremot betraktas som ett landdjur i det här fallet även om den kan simma. Eftersom solen 
inte alltid börjar sin resa i vattnet är det ormens plikt att hjälpa den att komma upp ifrån den 
undre världen (a.a 1998b:228). 
Det finns en rakkniv som är från Lolland som kan användas att stärka teorin om ormens 
placering till morgon och kväll. Motivet på kniven visar en solhäst som precis landat mitt på 
skeppet för att lämna solen vidare till skeppet. Solens övergång från solhäst till skepp sker på 
eftermiddagen och därefter blir det ormens tur att ta över. Solens låga position, ormens 
riktning mot vänster och det faktum att solhästen befinner sig långt bak på skeppet gör att det 
blir mer troligt att ormens jobb börjar i solnedgången.  

 
Figur 21.Rakkniv med ormsymbol (Kaul 1998b:225) 
 
Om reptilen istället är riktad till höger så representerar symboliken soluppgången. Genom att 
sätta ihop ormen med solhästen går det att få fram tron i bronsåldersmänniskans värld och 
denna hopslagning kan då symbolisera hela kretsloppet (Kaul 1998b: 226).  
 
Ormfigurer förekommer under den senare hälften av bronsåldern och på fler föremål än bara 
rakknivarna. De har även hittats på bronsknivar. Bronsföremål med ormmotiv på hittas både i 
Skåne, norra Tyskland och i närheten av den dansk-tyska gränsen men det är i Danmark som 
de förekommer allra oftast. I Viltlycke, Varlös och Torsbo i Bohuslän finns det också hällar 
med ormmotiv på (a.a 1998b: 229 ff). 
 
9. DE SVENSKA RAKKNIVARNA ENLIGT KAULS TEORI 
 
I detta avsnitt har jag valt ut 12 rakknivar och ska berätta mer ingående om dem. Därefter 
kommer jag att göra en analys enligt Kauls teori.  
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Figur 22. Rakkniv med inventarienummer SHM 18119:1  

 
Foto: Statens Historiska Museum (http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=417095). 
 
Rakkniv SHM 18119:1 
 
Rakknivens skaft är långt, rundat och smalt i en tillbakaböjd form. Påminner mycket om en 
svanhals. Huvudet har två utstående ögon och näbben är tillplattad. Den ena sidan är ornerad 
med trianglar, linjer, punkter och halvbågar som följer rakknivens rygg och halvvägs längs 
med framsidan och eggen. Mönstrena är ojämna och orakt gjorda. På båda sidorna avslutas de 
med en hästhuvudformad skeppsstäv. Det ena huvudet är så bortnött att endast dess mule 
eventuellt kan skönjas. Den andra däremot är försedd med mule, man, öron och öga. Två små 
prickar finns under mulen och som eventuellt kan tolkas som en del av betslet där tömmarna 
fästes. På bladet finns 4 stycken koncentriska ringar med mittpunkt. Tre av dem finns i höjd 
med hästarnas mule och befinner sig i en ojämn rad mellan de två skeppsstävarna.  Den andra 
cirkeln befinner sig bakom skeppsstäven till vänster (ombord skeppet eller lite höjd ovanför 
skeppet) och är lite större än de andra tre cirklarna. Skeppet med cirkeln är vänd mot höger. 
Rakkniven är ca 9 cm lång, är mycket sliten och nött och är daterad till period IV. Den 
hittades i Västergötland i en åker i en förhöjning där det tidigare har legat en gånggrift 
tillsammans med en sländtrissa av sandsten.  
 
Enligt Kauls teori är detta en stiliserad solhäst som drar solen och som visar en tidpunkt i 
solens färd över himlen. Cirkeln symboliserar solen och skeppsstäven är en häst. Hästhuvudet 
har förstärkts i sin avbild som häst genom att den har försetts med man, mule öron och ögon. 
Rakkniven visar den delen av resan där solen befinner sig omkring lunch dels genom 
solhästen och dels genom färdriktningen. Solhästen har sin domän mitt på dagen och skeppet 
seglar i färdriktning höger. De tre andra solarna på rad är enligt Kaul en hänvisning till solens 
resa sedd i relation till ett skepp. De olika solarna representerar var på dygnet solen befinner 
sig om solen är stigande eller sjunkande. Är cirkeln högre upp på himlen blir symbolens 
utformning större och tvärtom (1998b: 197). En annan rakkniv med flera cirklar på är 
rakkniven med inv. 28723 (se http://mis.historiska.se/mis/sok/invnr.asp?invnr=28723 i 
bronsålderskatalogen). 
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Figur 23. Rakkniv med inventarienummer SHM 17343:1436  

 
Foto: Statens Historiska Museum (http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=411517). 
 
Rakkniv SHM 17343:1436 
 
Rakknivens skaft är i form av en fristående tillbakaböjd spiral. Den ena sidan av rakkniven är 
ornerad med ett skepp. Skeppets ena köl hänger samman med ett vågband som sträcker sig 
längs hela skeppet och slutar på andra sidan. Den andra stäven är väldigt långt utdragen och 
slingrar sig hit och dit. Små trianglar pryder bitvis kölen och den avslutas med att den delas 
och dess ändar går ihop med sig själv i två cirklar. Ovanför skeppet finns ett motiv som består 
av trianglar och treradiga linjer. Det liknar bokstaven H i liggande form. Jämte denna symbol 
förekommer en mycket mindre figur som också består av trianglar och treradiga linjer. Denna 
har formen av ett s. Vid sidan av skeppet simmar en fisk som är utformad i samma stil som de 
andra motiven. Fisken precis som H:et är båda likformigt utformade och kan ses från två olika 
håll.  Rakkniven är daterad till period V och är 10.7 cm lång och 4.2 cm bred. Den hittades i 
Blekinge tillsammans med en pincett men det är oklart om det var i en grav eller någon 
annanstans. 
 
Fisken har ingen bestämd plats i samband med solens resa utan kan befinna sig på lite olika 
platser. I detta fall simmar den bakom skeppet. Det går inte att avgöra vad för slags fisk som 
symbolen refererar till. Fiskens uppgift var att hjälpa solen vid upp- och nedgång ifrån vattnet 
och att agera medlare mellan natt och dag (Kaul 1998b:219). Skeppet ser ut att segla åt 
vänster baserat på fiskens riktning och är i så fall ett nattskepp. Rakkniven har dock ingen 
solsymbol vilket är förståligt om det handlar om ett nattskepp. När solen reser i underjorden 
så ska den inte synas med på bilden. Solen är helt gömd i sin väntan på att nattskeppet ska 
komma fram till resans slut och åter igen kan med hjälp av fisken ta sig upp ur vattnet för att 
på nytt börja sin resa över himlen. Av de 9 rakknivar med fiskmotiv som finns med i Kauls 
(1998c) katalog om danska rakknivar är två utan solsymboler och ytterligare två är oklara om 
det finns representationer av solen eller ej i motivet. De fem som är kvar har alla någon slags 
form av cirkel med i bilden. Kaul (1998b: 220) menar på att där det förekommer skepp och 
fisk men utan sol så kan det vara så att rakkniven återspeglar tiden precis före soluppgång 
eller precis efter solnedgång och därför finns solen inte med på bilden.  
Det liggande h:et kan tolkas som två skepp som är placerade mitt emot varandra precis som 
Kaul ( 1998b:188f) menar att den svampliknande symbolen kan vara och är ett sätt att 
ytterligare förstärka motivets stora betydelse.  
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. 
Figur 24. Rakkniv med inventarienummer SHM 16335:a  

 
Foto: Statens Historiska Museum (http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=418816). 
 
Rakkniv SHM 16335:a 
 
Rakknivens skaft är långt, smalt och tillbakaböjd i formen med en plattare avslutning. Det 
liknar halsen på en fågel. Den ena sidan är ornerad med ett kantmönster av linjer och små s-
formade figurer som sträcker sig längs med hela rakknivens rygg och fortsätter en bit ner på 
bladets vänstra sida. Ett skepp är inpunsat på framsidan och följer rakknivens rygg och blad 
längs båda sidorna. I den ena stäven sitter det ett hästhuvud med öron och man. Dess mule 
och utformning är en stiliserad design och har därför ett annorlunda utseende. Det är dock 
klart en avbild av ett hästhuvud. Framför hästhuvudet sitter en fristående fågel. Den har en 
kropp och en lång hals som avslutas i en spetsig näbb som pekar nedåt. Fågeln är gjord enbart 
av några linjer och det är oklart vad det är för slags fågel. Den andra skeppsstäven smälter 
samman med ett band av vågor som sträcker sig fram till hälften av bladet och slutar precis 
innan fågelfiguren. Bladet är slitet och även dess rygg bär spår av slitning. Rakknivens längd 
är 8cm och den väger 4.8 gram. Den hittades i Västergötland eventuellt i en grav tillsammans 
med en flintskärva, en pincett, en kniv, ett knivblad och ett fragment av skära med ett 
fästetagg på ryggen. Rakkniven är daterad till period IV.  
 
Fågeln förekommer sällan i helfigur på rakknivar och ibland kan det faktiskt handlar om 
hästar/hästhuvuden istället för fåglar. Hästhuvudena kan i sin utformning vara väldigt lik ett 
fågelhuvud (Kaul 1998b:242). Kaul skriver att man gör skillnad på fågel i helfigur och fågel 
som en del av ett skepp i den nordiska ikonografin under den sena bronsåldern. Det är också 
viktigt att se om dess näbb är krökt eller inte. De med böjd näbb som tolkas som rovfåglar har 
en annan funktion och anses inte vara lika viktiga än de med uppåtböjd näbb. Han 
(1998b:242) fortsätter att berätta att det inte är fågelmotivet som är avbildat i helhet som är 
den viktiga utan de andra fåglarna, de som oftast är en del av ett skeppets köl som har störst 
betydelse i solens resa över himlen. Fågelns viktigaste roll spelas när den avbildas i 
symetriska skeppsstävar och kan då segla åt vilket håll som. Enligt Kauls teori visar denna 
rakkniv inte någon del av solens färd eftersom det är en självständig fågel som är avbildad på 
rakknivens skaft. 
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Figur 25. Rakkniv med inventarienummer SHM 8966:440  

 
Foto: Statens Historiska Museum (http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=96825). 
 
Rakkniv SHM 8966:440 
 
Rakknivens skaft är långt, smalt och tillbakaböjt. Den har formen av en fågels hals och 
likheterna med en svanhals är stor. En liten bit in från skaftets slut sitter något som kan tolkas 
som ett öga men det ser också ut som slags markering var näbben börjar. Bladets ena sida är 
täckt med ett kantmönster som består av linjer, punkter och trekanter men även s-formade 
figurer. Ett skepp är inpunsat längs med rakknivens blad. Skeppets akter följer rakknivens 
rygg och avslutas i två krokformiga/cirkulära stävar som ligger precis ovanpå varandra. Den 
övre stäven är förlängd och fortsätter i ett vågband tillbaka mot skeppets mitt. Den andra 
sidan av skeppet har också 2 stävar eller vad man brukar säga en förlängd stäv. På den första 
sitter ett djurhuvud i toppen i form av en häst. Hästen har man, två öron, ett öga, krokad mule 
och en trekant undertill. Huvudet är stiliserat och den lilla trekanten kan tolkas som stället där 
tömmarna fästs. I den förlängda kölen sitter en fågel med näbben pekandes neråt. Huvudet, 
halsen och kroppen är enkelt utformade och gjorda av några få linjer. Rakkniven är 9.6 cm 
lång och 3.3 cm bred. Den hittades i Skåne i en urnegrav tillsammans med brända ben och 
kolbitar och är daterad till period IV. 
 
Även om denna rakkniv visar ett mycket vackert motiv av en skicklig konstnär så är denna 
liksom den förra rakkniven inte en som har något att göra med solen och dess kretslopp. (Se 
rakkniv med inventarienummer 16335:a).  
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Figur 26. Rakkniv med inventarienummer SHM 12259:5  

 
Foto: Statens Historiska Museum (http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=415519). 
 
Rakkniv SHM 12259:5 
 
Rakknivens skaft är kort, tjockt och tillbakaböjt. Den påminner mycket om en svanhals vars 
näbb vilar mot dess kropp. Längs med rakknivens raka rygglinje är linjer, trekanter och 
repstavar inpunsade. På rakknivens kortsida finns en skeppstäv som har formen av ett 
djurhuvud. Huvudet kan tolkas både som en häst men även som en fågel. Den har en 
näbb/mule, ett öga och sträck längs med huvudets baksida vilket kan tolkas som man. Men 
eftersom huvudet är stiliserat är det svårt att avgöra om det är det ena djuret eller det andra. 
Rakknivens blad är ornerad med små sammansatta u:n ca 1,5 cm in och avslutas med en 
cirkel. Under skaftet hittas ännu en cirkelfigur. Den är placerad precis innan ryggens 
ornament börjar och lite ovanför ornamenteringen på bladet. 2 s-formade figurer är inpunsade 
i början av bladet mellan cirklarna och ryggens och bladets ornament. Rakkniven är 10 cm 
lång och 2.2 cm bredd. Den har påträffats i Småland och är daterad till period IV.  
 
Här är en rakkniv som visar på just problemet med häst eller fågel som Kaul (1998b:242) 
berättar om. Det är inte alltid självklart att det är det är det ena eller det andra. Skeppets 
färdriktning ger oss en ledtråd i valet av häst eller fågel. Skeppet seglar åt vänster och ska 
därmed tolkas som ett kvälls eller nattskepp. Hästen associeras aldrig med skepp i den 
färdriktningen utan har sin domän under dagen. Fågeln däremot kan länkas med både dag och 
nattskepp och dess funktion är vid soluppgång och solnedgång (Kaul 1998b:244f). De två 
cirklarna tolkas som solen och visar i detta fall hur den sakta sänker sig över horisonten. När 
fågeln tar över har den sjunkit så lågt att den ligger precis bakom skeppets akter. Så denna 
bild visar solens strax innan den helt försvinner ner i underjorden och kan därmed anses passa 
in i Kauls teori. 
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Figur 27. Rakkniv med inventarienummer SHM 2791.176  

 
Foto: Statens Historiska Museum (http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=412636). 
 
Rakkniv SHM 2791.176 
 
Rakknivens skaft är tillbakaböjt och upprullat i en spiral. Spiralen är inte genombruten. 
Ornament i form av linjer och streck pryder skaftets början men slutar ca 1 cm från spiralens 
början. Längs med rakknivens rygg är linjer och streck inpunsade om vartannat. I bladets mitt 
finns två vågband ornerade. Det ena ligger ovanför det andra och det övre är lite större än det 
undre. Båda vågbanden har dekorerats med streck. Det övre har strecken på ”vågornas 
huvuden” medan den undre har strecken ”på undersidan”. På rakknivens kortsida slutar 
linjerna och sträcken i ett stiliserat djurhuvud. Även på motsatt sida finns två skeppsstävar i 
samma stil. Det undre skeppet sträcker sig en bit längre fram än det övre. Det finns också två 
cirklar med på bilden. Den ena befinner sig ovanför skeppet på kortsodan och består av 
tredubbla cirklar med en prick i mitten. Den andra befinner sig ovanför de två andra skeppen 
och består av fyrdubbla cirklar och är lite större än den andra. Rakkniven är sliten och nött på 
bladet och även på ryggen och dess kortsida. Den är 11 cm lång, hittad i Skåne och är daterad 
till period V. 
 
Enligt Kaul och hans teori är detta ett utmärkt exempel på bronsåldersmänniskans tanke om 
solen och dess färd över himlavalvet. De tre djurhuvudena är stiliserade hästar som hjälper 
solen på dess resa. Riktningen på skeppen är åt höger stärker tolkningen att det handlar om en 
scen på dagen omkring lunchtid. Hästen har Kaul tolkat till att endast tillhöra dagen och då 
framför allt kring mitt på dagen. Den ena solen ligger lite bakom den andra och är inte lika 
stor vilket kan tolkas som att det är två olika tidpunkter som visas i samma bild. Den mindre 
solen kan visa en tidpunkt innan lunch medan den andra står för tidpunkten mitt på dagen och 
är därför större i sin avbildning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36

 
Figur 28. Rakkniv med inventarienummer SHM 17093:8  

 
Foto: Statens Historiska Museum (http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=96920). 
 
Rakkniv SHM 17093:8 
 
Rakknivens skaft är tillbakaböjt och upprullat i en tät spiral. Vid skaftets början finns streck 
ingraverade och sträcker sig en liten bit upp på skaftet.  Längs med ryggen löper flera raka 
linjer som också utgör en slags grund för ett skepp. Sammanlagt förekommer det 5 stycken 
(ev. 6) olika skepp på bladet. Alla har samma vågbandsliknande stävar och ett av skeppen har 
en förlängd köl. Alla utom ett har emellan sina stävar streck som påminner om små noter 
alternativ uppånedvända p. Det andra skeppet har istället 4 halvbågar gjorda med vardera tre 
streck ovanpå varandra. Två av skeppen följer rakknivens blad och sida medan de andra är 
placerade upp och ner i mitten på bladet. Skeppet på bladets sida har på undersidan tre 
stycken halvbågar. Även skeppet i mitten har dessa halvbågar men dessa är längre och kan 
räknas till 12 stycken. Rakknivens egg är svagt konkav, tydligt uppslipad och dess framsida är 
tvärt avskuren. Den är 13 cm lång, hittad i Värmland och daterad till period V. 
 
 
Det finns inga andra symboler än skeppen själva och det ser ut att skeppen seglar åt både 
höger och vänster. Denna vackert mönstrade rakkniv med flera skepp som börjar och slutar i 
varandra passar inte in i Kauls teori. 
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Figur  29.Rakkniv med inventarienummer SHM 3987:3A  

 
Foto: Statens Historiska Museum (http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=267268). 
 
Rakkniv SHM 3987:3A 
 
Rakknivens skaft är tillbakaböjt och upprullat i en spiral. Spiralen är genombruten. Längs 
med ryggen löper det tre rader av linjer. De är ojämnt utformade och ger ett slarvigt uttryck. 
En bit in på bladet återfinns en skeppsstäv också i form av tre linjer. Dessa är böjda lite uppåt 
och slutar helt abrupt. Rakknivens sida har en liknande stäv men den är mer böjd än den 
andra. Halvmåneformade figurer löper längs med (ryggen) skeppets däck och fortsätter vidare 
på sidan mot den ena stäven. Inga andra symboler finns på bladet. Kniven är sliten och nött. 
Rakkniven är ca 13 cm lång, hittad i Halland och är daterad till period V. 
 
Denna enkelt ornerade rakkniven liksom den förra visar inte på några sätt någon återgivelse 
av solens resa. 
 
Figur 30. Rakkniv med inventarienummer SHM 4168:11c  

 
Foto: Statens Historiska Museum (http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=267241). 
 
Rakkniv SHM 4168:11c 
 
Rakknivens skaft är tillbakaböjt i en form av en fågelhals. Skaftet har försetts med en näbb 
och öga. Längs med ryggen löper linjer, streck och punkter som bildar däcket på ett skepp. På 
rakknivens sida sitter skeppets stäv som är i en vågbandsformad stil. Stäven liknar ett s i sin 
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form. På motsatt sida löper en enkel linje en bit in och bildar något som kan tolkas som en 
skeppsstäv. Streck eller små trekanter är inpunsade på skeppets däck. Stäven har eventuellt en 
linje som går ut från den andra och som gör att det ser ut som stäven har en slags nos. Men det 
är väldigt svårt att se. Eggen är mycket sliten och rakkniven är i två delar. Den är ca 10.5 cm 
lång, hittad i Halland och daterad till period IV.  
 
Inte heller här ser vi några andra motiv än ett skepp och därför passar denna rakkniv inte in i 
Kauls solresa. 
 
Figur 31. Rakkniv med inventarienummer LUHM 12951  

 
Foto: Charlotta Johansson 
 
Rakkniv LUHM 12951 
 
Rakknivens skaft är tillbakaböjt och har formen av en fågelhals. Hela rakknivens form liknar 
till stor del en svan. Skaftet har inga ögon men en näbb kan skönjas i dess slut. Till skillnad 
mot andra rakknivar sitter skaftet i mitten av rakkniven och inte i slutet som de flesta gör. 
Detta kan bero på att rakkniven är oval i sin form och liknar mer en svans kropp än ett 
knivblad. Bladet har inga ornament eller mönster. Rakkniven är ca 9 cm lång och dateras till 
period IV.  
 
Eftersom inga bilder förekommer så återger denna rakkniv inte solresan enligt Kaul teori.  
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Figur 32. Rakkniv med inventarienummer LUHM 28945:62  

 
Foto: Charlotta Johansson 
 
Rakkniv LUHM 28945:62 
 
Rakknivens skaft är tillbakaböjt i en kort, snirkelformad spiral som inte är genombruten. 
Skaftet liknar ett tjockt stående S vars övre del slutar i en ingående spiral. Bladet har en svagt 
rundad form och är nött och sliten på sina ställen. Bladet smalnar av vid skaftet och är som 
bredast i mitten. Inga ornament eller mönster förekommer på bladet. Rakkniven är hittad i en 
grav med brända ben, daterad till period V och är ca 9, 5 cm lång. 
 
Denna rakkniv återger inte solresan enligt Kauls teori. 
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Figur 33. Rakkniv med inventarienummer LUHM 29155:31a  

 
Foto: Charlotta Johansson 
 
Rakkniv LUHM 29155:31a 
 
Rakknivens skaft är tillbakaböjt först i en platt form för att sedan gå över i en rundad variant. 
Skaftet har en form av en fågelhals. Bladet har inga ornament eller mönster och är nött och 
sliten på flera ställen. Bladet är som smalast vid skaftet och blir bredare ju närmare 
höger/knivens kant man kommer. Rakkniven är hittad i en brandgrav i en stenkista, dateras till 
period IV och är ca 10,5 cm lång. 
 
Enligt Kauls teori återger inte denna rakkniv solresan eftersom ornamentik saknas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41

10. DISKUSSION 
 
Rakknivar var för ca 3000 år sedan ett föremål som ingick i mannens personliga 
toalettredskap. De ansågs också symbolisera social status eftersom rakknivar bara ägdes av de 
högre uppsatta i samhället. Under bronsålderns senare hälft dekorerades bladen med olika 
symboler. Enligt Kaul (1998b) tillhör dessa bilder den religiösa sfären. Vidare anser Kaul att 
rakknivarna var religionens medium en så kallad bibel. Kaul (1996) tolkar även rakknivarnas 
form till att symbolisera ett halvt skepp. Skeppet var den grundpelare som hela 
bronsålderssamhället vilade på. Utan skepp – inget brons eftersom koppar och tenn inte fanns 
naturligt i Skandinavien utan behövdes importeras långväga ifrån. Skeppet ansågs vara 
betydande på flera plan ekonomiskt, teknologiskt och socialt. Skeppet var även en grundbult 
inom bronsålderns religion. Det var skeppet som hjälpte solen på dess dagliga resa över 
himlen tillsammans med flera andra symboler. Skeppets viktiga funktion i den sakrala och 
profana världen kom att återspegla sig på hällar, på brons, i gravar och som gravform.   
 
Kaul (1998b) har med hjälp av 12 särskilt utvalda rakknivar återgett solens färd över himlen 
som var kärnan i den solreligion som fanns under bronsåldern i Danmark. Varje rakkniv har 
valts ut på grund av dess symboler och lagts i en speciell ordningsfölj som på så sätt likt vår 
klocka demonstrerar solens olika tidpunkter på dagen. Under den mörka delen av dygnet är 
solen inte uppe och därför behövs det inte ytterligare 12 stycken som visar solens punkter 
under natten.   
 
Varje mytologiskt djur hade sin egen plats i solens cykliska kretslopp. Det var ett av sätten för 
bronsåldersmänniskan att ha koll på de förhållandena som omger solens färd. Var det 
solhästen som fanns på rakkniven så visste bronsåldersmänniskan med någorlunda säkerhet 
att solen befann sig högst upp på himlen, ca lunchtid med nuvarande tidräkning. Fisk, fågel, 
orm och häst störde aldrig varandra under sina respektive pass utan var och en väntade tills 
det blev deras tur.  Kaul (1998b: 199ff) beskriver att solhästen är länkad med skepp som rör 
sig från vänster till höger och därför ska ses som ett djur som hjälper solen på sin dagsresa. 
Kaul skriver även att (…) hästen kunde också transportera solen under natten (Kaul 
1998b:261). Det ena rakknivsmotivet i själva solresan visar just på en sådan företeelse; ett 
skepp med hästhuvudformade stävar som seglar åt höger och det finns ingen solsymbol med i 
motivet. Jag kunde till en början inte förstå eller förklara varför denna rakkniv fanns med eller 
dess placering i solresan Först trodde jag att Kaul gjort ett misstag eller något liknande men 
vid närmare läsning insåg jag att så var inte fallet. Kaul klargör inte vilken av hans tolkningar 
av hästens position som ska gälla och förvirrar på så sätt mig i mina försök att förstå hans 
teori om solresan. 
 
Solhästen kunde både vara aktiv på dagen och på natten och på så sätt symbolisera hela 
kretsloppet. Är det så Trundholmsvagnen ska tolkas? Hästen som drar solen representerar hela 
resan och inte bara en del av det. Detta leder fram till frågan om de andra djuren och deras del 
i det hela. Det är onödigt att blanda in de andra djuren i solens resa när solhästen i sig själv är 
nog. Ville bronsåldersmänniskan veta närmare var solen är i sin resa fanns det andra sätt att 
titta på än det djur som finns återgivet. Det går exempelvis att se till solens position, om den 
är hög/låg eller om den är bakom/framför skeppet. Handlar det om dag eller nattskepp kan 
hon utläsa det med hjälp av skeppets riktning men också om det förekommer någon 
solsymbol med i motivet. Något djur är egentligen inte nödvändigt för tolkningen.  
 
Kaul (1998b) har tolkat fisk-, fågel- och ormsymbolernas placering till soluppgång och 
solnedgång samt solhästen till dagen och då främst mitt på dagen. Inget av djuren har sin 
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domän under morgon, förmiddag, eftermiddag eller kvällen vilket gör teorin med solresan 
väldigt diffus och otydlig. På så sätt uppstår det stora luckor i solens färd under vissa 
tidpunkter som inte går att förklara. Men detta är inget Kaul verkar ha lagt märket till eller ser 
som något problem. Kaul (1998b:262) låter fisken följa med från morgonen till en bit in på 
förmiddagen, hästen tar över mycket tidigare än mitt på dagen och lämnar över solen till 
ormen mycket senare på eftermiddagen. Likaså har ormen istället fått en position på 
eftermiddagen som sträcker sig fram till solnedgången. Det är på så sätt Kaul får det att gå 
runt ändå. När Kaul lägger ut rakknivarna enligt solresans mönster så följer han inte sina egna 
påståenden och argument utan gör lite som det passar honom vilket skapar en förvirring för 
den som försöker förstå vad det är Kaul menar. På grund av detta blir det också så att Kauls 
teori leder fram till fler frågor än svar.  
 
Kaul (1998b) anser att det bara är rakknivarna och inga andra bronsobjekt med symboler som 
återger solens resa. Enligt mig borde detta ifrågasättas då jag har studerat rakknivarnas 
symboler och kommit i kontakt med andra bronsföremål och hällristningar med samma eller 
liknande symboler som finns på rakknivarna. Kaul (1998b, 1998c) har i sin studie av 
skeppsbilder på bronsföremål kommit fram till att skeppsmotiv är vanligast på rakknivar men 
att de även finns på yxor, spjut, halsringar, svärd och pincetter mm. Skeppssymbolen är det 
näst vanligaste bildmotivet efter skålgroparna på hällarna. Så vad är det som gör rakknivarna 
så speciellt i jämförelse mot andra bronsföremål? Kaul säger själv att (…) skeppsbilder på 
bronsobjekt ska behandlas som bilder med religiöst innehåll (Kaul 1998b:9). Kan inte andra 
bronsobjekt med symboler på också visa på solens färd? Det framkommer inte i Kauls 
argument en klar och tydlig förklaring till rakknivarnas speciella samband med solens resa. 
Sol, skepp och häst är tre vanliga symboler som kan hittas lite varstans i bronsåldern, inte 
enbart på rakknivarna. Symbolerna är anpassade efter vilket föremål de finns på och det går 
inte säga att det bara har att göra med rakknivens breda blad eftersom andra bronsföremål 
också blir bredare och större i takt med tiden. Inte heller rakknivens symbolik som halvt 
skepp håller i längden för detta argument för även här finns det andra föremål t ex svärd som 
också skulle kunna tolkas som halva skepp. Solresans återgivelse borde istället anser jag vara 
mer utspridd på fler föremål och inte som Kaul ser det som begränsad till rakknivarna. 
   
Kaul diskuterar (…) när skepp uppträder ensamt eller bara tillsammans med solsymbolen på 
bronsobjekt måste det ses som en symbolik av den hela cykliska kosmologin (Kaul 
1998b:270).  Här motsäger han igen sina tidigare argument om att det bara är på rakknivarna 
som solens förlopp återspeglas. Om det bara är ett skeppsmotiv som behövs för att skildra 
hela solresan så hittas det på långt fler föremål än rakknivarna. De ”naturella” rakknivarna 
kan också tolkas som bärare av solresan eftersom Kaul hävdar att rakknivarnas form 
symboliserar ett halvt skepp. Då går det heller inte göra någon skillnad mellan rakknivar med 
symboler och de ”naturella” i frågan om politisk/social makt eller religiös makt eftersom båda 
varianterna återger samma sak. 
 
Utav 254 stycken rakknivar har Kaul (1998b:262) valt ut 12 stycken till att representera 
solens resa. Här saknar jag en förklaring till hans urval och tycker det är att generalisera lite 
väl mycket att låta några få rakknivar stå för alla de andra. Oftast brukar det vara tvärtom att 
det är majoriteten som bestämmer över minoriteten. Det diskuteras inte heller om de övriga 
242 stycken kan användas i solresan. Hade Kaul istället argumenterat att det går att ”lägga 
solpusslet” med de flesta rakknivar så hade situationen varit lite annorlunda. Det framkommer 
inte hur många rakknivar han sammanlagt hittade i sin studie och hur många av dessa som var 
utan några skeppsbilder. Det kanske visar sig att det finns tio gånger fler rakknivar utan 
skeppsbilder hittade i Danmark ungefär som det svenska materialet visar. Redovisas inte hela 
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underlaget kan resultatet bli väldigt varierande och framför allt vinklat. I Kauls argument om 
att skeppet ensamt symboliserar hela förloppet ska även de utan inristningar räknas med och 
då blir resultatet precis som innan helt annorlunda.  
 
Inte heller tar Kaul upp vilka kriterier som krävs av rakknivarna för att få vara med i solresan. 
Räcker det med ett skepp och en sol eller beror det på tidpunkten? Det hade underlättat i 
tolkningen av andra rakknivar om Kaul till exempel sagt; om motivet ska visa eftermiddag så 
måste det minst finnas med dessa symboler osv. 
 
Alla rakknivar borde se likadana ut om en soldyrkan som Kaul hävdar var gemensam för hela 
bronsålderskulturen. Nej snarare tvärtom. Enligt Goldhahn (2005a:145) anpassas en symbol 
aldrig i sin exakta ursprungsform utan formas efter den rådande miljön. Andra orsaker till att 
det finns en naturlig variation menar Kaul kan beror på konstnären själv, var rakkniven 
kommer ifrån eller vilken period den tillhör (1998b:125). 
 
Min undersökning av rakknivarna visar att de danska rakknivarna har en mycket större 
variation i ornamentiken. De har även fler motiv på bladen och dessa är ofta avancerade och 
noggrant utformade. De skiljer sig även i antalet. Kaul har fler rakknivar medan mitt material 
endast bestod av163 stycken. Endast 9 stycken av alla dessa 163 rakknivar som Lund och 
Stockholm har i sina ägor uppvisade ornamentik på sina blad. Det vanligaste utseendet på de 
svenska rakknivarna är naturella utan några bilder alls.  
 
Jag saknar dock en större variation av symboler på det svenska materialet. Jag tycker att det 
borde finnas en större blandning av odekorerade rakknivar och de med symboler på och inte 
en sån övervägande majoritet av de utan bilder. Eftersom Kaul inte skriver något om de 
danska rakknivarna utan symboler kan jag inte göra något uttalande om huruvida det finns en 
mer blandad mix eller inte i Danmark.  
 
I Sverige behövdes det kanske inte några symboler på bladet eftersom den naturella rakkniven 
i sig var tillräcklig i sin symbolik. Till de 9 stycken som har symboler på bladet och som inte 
kan utskiljas från det danska materialet kan en förklaring vara enligt mig att precis som idag 
har människor olika behov och intressen. Det kan vara så enkelt att vissa rakknivsägare hade 
mer tid och pengar till att lägga på rakknivens utseende än vad andra hade.  
 
Det vore intressant att forska om bevaringsförhållandena eftersom de flesta rakknivarna hittas 
i någon form av begravningsmiljö och om det kan ha påverkat rakknivarnas utseende. Jag har 
inte hittat några forskare som lyfter denna sak. Själv anser jag att så är inte fallet med det 
svenska materialet. Symbolerna fanns inte där från början och kan därför inte försvunnit på 
grund av dålig bevaring oavsett om de hittas i ett röse, hög eller under marken i en urna. 
 
Jag anser att de svenska rakknivarna inte passar in på något sätt i Kauls teori om solens resa. 
Detta grundar jag först och främst på att i flera fall säger han emot sig själv vilket gör hans 
teori icke trovärdig och mycket förvirrande. Hans teori genererar mer frågor än svar och håller 
inte för en närmare granskning. En annan orsak är, att majoriteten av de svenska rakknivarna 
är utan de symboler som finns gestaltade i solresan och att de få som har cirklar, skepp och 
häst på bladet inte liknar de rakknivsmotiv som Kaul använt för att visa solens gång över 
himlen (se figur 8).    
 
Kaul har redan valt 12 rakknivar att representera solresan och diskuterar inte möjligheterna att 
andra rakknivar också kan användas i solens färd över himlen. Platserna är redan upptagna. 
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Kauls urval är vinklat och skapar svårigheter i jämförelsen rakknivarna emellan. När inte all 
fakta framkommer utan bara delar av den så blir det svårt att göra en någorlunda objektiv och 
rättvis tolkning eller dra någon bra slutsats av i det här fallet jämförelsen.  
 
Huvudparten av de svenska rakknivarna är dock odekorerade i motsatts till de danska. En 
trolig förklaring till detta är enligt mig att i det svenska bronsålderssamhället var det andra 
föremål eller platser som istället användes för att uttrycka dess idéer, tankar och ideologi. 
Detta är något min undersökning inte kan svara på utan jag anser att en vidare forskning inom 
området behövs för att få en bättre insikt i detta påstående. 
 
11. SAMMANFATTNING 
 
Denna uppsats behandlar ämnet rakknivar och dess symboler. Rakknivar förekommer bara 
under bronsåldern och har inte påträffats vare sig under stenåldern eller järnåldern. Det är 
främst på rakknivar från period IV och V som symboler på bladet börjar figurera. De tidigare 
rakknivarna saknar denna ornamentik men har istället fått mönster av olika slag inristade på 
sina blad.  
 
Syftet har varit att jämföra de danska rakknivarna med de svenska rakknivarna och undersöka 
vad det finns för några skillnader och likheter mellan dem. Frågorna jag besvarat i denna 
uppsats är följande: 
 
1. Vad finns det för likheter och skillnader mellan de danska och de svenska rakknivarnas 
symboler? 
2. På vilket sätt passar de svenska rakknivarna in i Kauls teori? 

 
Jag har framför allt använt mig av kvalitativ metod i mitt arbete men har även gjort ett besök 
på Lunds universitets historiska museum arkiv. Min uppsats börjar med en allmän bakgrund 
och fortsätter att förklara vad en rakkniv är för något och hur den har förändrats med tiden. 
Därefter har jag tagit fram vad tidigare forskare sagt om bronsålderns symboler och rakknivar.  
 
Jag gick igenom Flemming Kauls teori om symbolerna på rakknivarna. Kaul anser att det är 
på rakknivarnas blad som bronsålderns religion återspeglar sig på. Det finns inga skrivna 
källor från denna tid utan man använde istället symboler för att kommunicera med andra 
människor och med högre makter. Bronset som importerades med skepp långväga ifrån 
användes aktivt av en överklass till offer åt gudarna men även som statussymbol och då i form 
av gravgåvor. De bronsobjekt som blev dekorerades med symboler fick en annan mening än 
de utan och anses tillhöra den religiösa sfären. Bronsålderns religion baseras på solen som den 
främsta gudomen. Bland det viktigaste för människan under denna tid var solen och dess resa 
över himlen under dygnet. Med hjälp av olika djur puttade eller drog de solen på sin eviga 
färd över himlen.  
 
I analysdelen tittade jag närmare på de symboler som Kaul anser var delaktig i solens resa. 
Skepp, svamp, cirkel, solhäst, fisk, fågel och orm är de symboler som alla finns återgivna på 
rakknivarna. Skeppet är den viktigaste symbolen och agerar som mellanhand vid 
överlämnandet av solen från en symbol till en annan. Svampen spelar ingen aktiv roll som 
dragare eller puttare utan har en annan betydelse beroende på dess utseende. Cirkeln är en 
avbild av solen och förekommer bara på de rakknivar som visar scener från dagen. Alla djur 
har olika tidpunkter på dygnet då de hjälper solen.  
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Jag valde sedan ut 12 rakknivar av de 163 stycken som finns dokumenterade i Lund och i 
Stockholm för att jämföra med de danska rakknivar som Kaul har tittat på. Det danska 
materialet visar upp rakkniv efter rakkniv med storslagna motiv där flera symboler såsom 
häst, skepp och sol ofta förekommer. Även andra symboler dyker upp och kombineras med de 
andra på många olika sätt. De svenska rakknivarna var i övervägande majoritet naturella 
vilket betyder att de inte hade några symboler alls. Det var bara 9 stycken som hade några 
symboler på sitt blad.  
 
I diskussionen besvarar jag mina frågor och diskuterar Kauls teori mera kritiskt. Min slutsats 
blev att det inte går att inkludera de svenska rakknivarna i Kauls teori om solens resa. Dels på 
grund av att jag anser Kauls teori inte är trovärdig på flera punkter men även av andra orsaker. 
Vidare anser jag att det behövs mer forskning inom området för att få en utökad förståelse och 
kunskap om bronsålderns symboler.  
 
12. ORDFÖRKLARING 

 
Enligt Bonniers Svenska Ordbok (1991) betyder; 
Kosmologi vetenskapen om universum i dess helhet. 
Ikonografi vetenskapen om bildframställningars mening och innehåll. 
Religion  det att hålla något heligt, människans förhållande till högre makt (er), (guds) tro, 
gudsdyrkan; gudalära; troslära. 
Kult religiös dyrkan 
Ritual ceremoni 
Ideologi teori om hur t.ex. ett samhälle bör vara ordnat 
Ornamentik utsmyckning 
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