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SMÄRRE MEDDELANDEN 

EN MEDELTIDA RYTTARAKVAMANIL FRÅN VÄ KYRKA 

I saraband med utgrävningarna av den äldre bebyggelsen i Vä i Skåne 
år 1945 framkom en ryttarakvamanil1 från romansk tid, vilken tidigare 
varit okänd för forskningen, beroende på att den placerats uppe på korets 
östra gavelspets och nerifrån marken endast otydligt kunde urskiljas 
som en ryttarbild. Av ortsbefolkningen var don välkänd och Brunius skriver 
1860*: >A korets gafvolspets står ett kors på on kula, deröfver en man (ill 
häst med lans eller spjut, och öfverst cn flögel och dori 1702. Donna prydnad är 
naturligtvis enligt uråldrig idé återställd nämnda år.» Brunii förmodan, att 
ryttarbilden. sodan gammalt varit placerad på korset, är säkerligen ej riktig. 
Förmodligen har inan år 1762 kommit på den egendomliga iden att taga 
ett sedan medeltiden i kyrkan förvarat altarkärl och göra om det till 
fäste för flöjelns spira. Man har brutit bort locket, som var anbragt på 
riddarens huvud, kört ned spiran i akvamanilcn och gjutit fast den med 
bly. Därefter har man på ett kryssformigt järnstag fäst ryttaren ovanpå 
korset. 

För att man skulle kunna bestämma ryttarbilden, utverkades 1945 
kyrkorådets tillstånd, att den skulle få tagas ned. Det visade sig då, att 
det var en akvamanil av brons från romansk tid. Don är något skadad 
och i gammal tid reparerad. Utom att locket på riddarens huvud brutits 
bort, är hästens svans avbruten och ett kulhål från någon prickskjutning 
förekommer framme på högra sidan av hästens hals. Lansen är cn fönster-
spröjs av järn, som nitats fast vid handen och på vänster sida nr ott litet, 
nu starkt förrostat järnsvärd fäst vid riddarens höft. Såväl lansen som 
svärdet äro senare tillsatser. 

Akvamanilen är mörknad i färgen; höjden är 36 cm. Den har for-
nion av en riddare till häst iförd lädorjacka men utan rustning. Såväl jac
kan som sadeltäcket och hästens bröstgjord äro rikt, men förhållandevis 
klumpigt graverade. Hästen, en stridshingst, är grov, hållningen påminner 
närmast om ett lejons; den är apelkastad, vilket markeras med små, 
spridda korsskrafforade rundlar. Huvudet är oproportionerligt litet i för
hållande till kroppen. 

Denna, den andra kända ryttarakvamanilen från Sverige,' tillhör 
en väl avgränsad grupp altarkärl från sachsiskt område, åtminstone 

1 Beträffande ordet akvamanil och dessa kärls-användning se H. Reiffer
scheid, Uber figiirliche Giosgefässe des Mittelalters, i Mitteilungen aus 
dem Germ. Nationalmuseum, 1912, sid. 1 ff. 

* Skånes konsthistoria för medeltiden, sid. 325. 
' Den tidigare kända ryttarakvamanilen är från Högertid sn i Skåne och 

tillhör en äldre, möjligen skandinavisk grupp. Ugglas i »10 000 år i Sverige», 
fig. 298., 
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Ryttarakvamanll från Vä kyrka. - Equestrlan aquemanalia from Vä Church. 

delvis från Hildesheim, som är utförligt behandlad av Otto von Falke.* 
Som närmaste motsvarighet till akvamanilen från Vä står ett exemplar 
från Valby på Själland, nu i Köpenhamns Nationalmuseum, Falke och 
Meyer fig. 268, samt ett praktfullt exemplar i Bargcllo i Florens, Falke 
och Meyer fig. 269. Dessa dateras till tiden omkring 1300 och in på 1300-
talet. Denna datering, som huvudsakligen grundas på hästens tunga 
utförande, förefaller med hänsyn till den mycket närbesläktade ryttarbil
den från Vä vara något väl sen. Hela karaktären hos Väryttaren, håll
ningen, detaljer sora palmetterna på saviil dräkten som sadoltäcket, pik-
sporren ni. m. tyder på 1200-tal. Donna datering kommer att närmare 
motiveras i en utförligare behandling av Väriddaren. 

Huruvida ryttaren är en falkenerare, liksom on närbesläktad akvama
nil i Sammlung Lehmann, New York,5 eller en tornerriddare är osäkert. 
Högra handens hållning mod två framsträckta fingrar skulle kunna 
tyda på, att en falk varit anbragt på den, men å andra sidan brukar 
falkenerarne ha falken på vänster hand. Det är möjligt att ryttaren från 

4 O. von Falke und E. Meyer, Bronzegeräte des Mittelalters. 1: Romanische 
Louchtcr und Gefässe, Berlin 1935, sid. Kl. 

' Falke-Meyer, a. a. fig. 271, frambenen kompletterade, 
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Vä haft lans, liksom andra ryttare i samma grupp av akvamanilor, trots 
att han oj är iförd rustning. Falko anser att akvamanilen från Valby, 
som står Vä-exomplarot närmast, framställs* cn »jugendlicher Ritter ohno 
Helin und Schild, also der Turnierrllstung entledigt». 

Akvamanilen från Vä förvaras nu i Vä Mariakyrka medan en ny, sche
matisk ryttarbild satts upp på korset som fäste för spiran till väder
flöjeln. 

Holger Arbman 

»ONATURLIGA RUNSTENSTRANSPORTER» 

Till följd av Otto von Friesens i så många andra frågor välgrundade auk
toritet har även den åsikten rotfäst sig, att man framför allt i Uppland vid 
uppförandet av kyrkor ej sällan gjort sig mödan släpa dit runstenar, som 
dessförinnan stått på mycket stora avstånd från kyrkplatserna. 

Sedan jag en gång djärvts beteckna dylika förmodade, långväga runstens-
transporter såsom onaturliga, har först Elias Wessén1 och nyligen även 
Sven B. F. Jansson8 känt sig manade att dra en lans för den hävdvunna upp
fattningen. 

Då det är angeläget att det för närvarande så glädjande snabbt fortskri
dande runverket i möjligaste mån frigöres från sådana uttalanden, som 
sakna bärande underlag och kunna tänkas leda vilse, vill jag ännu on gång 
ta upp frågan.3 

Att den konservativa uppfattningen vunnit »värdefullt stöd» genom fram
dragandet av do två nästan likalydande inskrifterna från Brunna i Vårfru-
kyrka, resp. Svinnegarns kyrka kan jag nämligen ingalunda fatta. Endast i 
ett avseende instämmer jag mod Jansson: Brunnastenen har efter all sannolik
het ristats samtidigt med en av de i Svinnegarns kyrka befintliga. Men det är 
mig obegripligt, hur han kan anse sig ha konstaterat, att den senare ur
sprungligen stått jämsides med den förra på Brunna ägor för att först 
vid sakristians byggande släpas en våglängd av omkring 13 km. 

För egen del läser jag ut följande: Vid Jarls bortgång har Jorund volat 
hedra sonens minne genom två monument; det ena gjordes mor blygsamt 
(stain X pina) för hemgården, det andra bestod av två eller flera stenar 
(staina + p . . . ) , varav åtmins(one en mod runor, och förlades till bygdens 
ccntralplats. 

Naturligtvis utger jag mig ingalunda för att ha definitivt konstaterat, 
att så skott; jag hävdar endast, att min tolkning är sannolikare än Jans
sons, som bl. a. besväras av numerusväxlingon i inskrifterna (stain, resp. 
staina). 

1 Upplands runinskrifter l, sid. 190. 
2 Fornvännen 1946, sid. 276 fl. 
' Jansson citerar ett uttalande av mig från år 1922. Senast har jag be

handlat ämnet i Svenskt forntidsliv, Sthlm 1944, sid. 260 o. 263. 
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