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TVÅ MEDELTIDA DRYCKESHORN AV TRÄ 

Av Aron Andersson 

Det ena dryckeshornet tillhör Statens historiska museums sam
lingars äldsta bestånd och bär inventarienumrct 288 (bild l ) . 1 

Det andra hornet är i privat ägo, förvärvat på en landsauktion 
i Uppland för ett femtiotal år sedan (bild 2) . Båda hornen äro 
skulpterade i lövträ i ett stycke, sannolikt björk. Museets horn, 
som är det större (1. 48 cm), är urholkat till i höjd med den ri
dande gripens bakre lårben och saknar varje spår av bemålning. 
Det privatägda hornet (1. 38,5 cm) är urholkat till i höjd med 
sadelns bakbom på den krönande hästen och bär utvändigt en 
täckande målning av ursprunglig karaktär, nyligen framtagen 
under ett yngre färgskikt, som på sin höjd torde varit ett hundra
tal år gammalt. 

De båda hornens uppbyggnad är vid första anblicken över
raskande likartad: deras smalaste del utlöper i ett framåtriktat 
djurhuvud, som biter om vingspetsarna resp. svansen på ett fritt 
skulpterat fyrfotadjur, i sin tur bitande mynningskanten och 
placerat med sträckta bakben jämfota trampande hornets till 
drakhals smalnande del och med frambenen stödjande mot hor
nets bredaste parti. Efter de ridande figurerna, som knappast 
ha någon praktisk funktion att fylla, kunna hornen döpas till 
resp. griphornet och ryttarhornet. 

Uppställda på bordet stödja hornen dels på sin mellersta del, 
dels på två snett framåtriktade, tappformade ben. Ryttarhornet 
har ett sådant ben bevarat (det andra är kompletterat, förmodli
gen samtidigt som den avlägsnade övermålningen kom till), me
dan griphornets ben endast äro bevarade till hälften. Med hänsyn 

1 Publicerat med avbildning av O. Rudbeck »Atlantica», at las-bandet tab. 7 
fig. 17, samt av H. Hildebrand »Sveriges Medeltid. I» s. 152 med avb. s. 149. 
— Jfr A. Oldeberg »Statens historiska museums uts tä l lning 1930» (i Big 
1931) s. 33 f. samt W. Holmquist »Sveriges forntid och medeltid» (Malmö 
1949) avb. s. 289. 
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till griphornets format, har det sannolikt varit svårt att skära 
hela benen i samma stycke som det övriga; ett par smärre hål 
på undersidan av de bevarade benstumparna tyda på en nitad 
fortsättning av trä eller metall, I slående ställning är hornens 
mynningsrand horisontell, såsom naturligt är för ett dryckeskärl.2 

När hornen hanterats, ha de förmodligen lyfts med vänster 
hand fattande drakens hals och höger hand stödjande deras 
tyngsta, vätskefyllda del. Hornen ha förts till munnen och tömts 
i sidled. Detla förfarande synes ur flera synpunkter mest prak
tiskt och tilltalande. En funktionell detalj i hornens utformning 
vittnar om, att man verkligen gått till väga på detta vis. Den 
svårighet som är förknippad med drickandet ur ett kärl med 
stor omkrets har man medvetet sökt motarbeta — i griphornet 
och i än högre grad i ryttarhornet är mynningsranden icke cirkel
rund utan snett utdragen åt vänster sida i ett smalnande parti, 
avsett för den törstiges läppar (bild 3). 

En kortfattad beskrivning av hornens karakteristika är på sin 
plats, innan vi närmare söka utreda deras stilhisloriska ställning 
och inbördes förhållande. 

Griphornets drakhuvud har katlliknande utseende med skarp-
landade käftar, mjukt nosparti, runda ögon med ögonöppningen 
spetsigt utdragen ned mot kinden. Likt en påträdd mask löper 
ansiktet ut i ett par reliefskurna, komina-formade flikar i ömse 
sidor på halsen, medan den korta, smala hjässan avslutas i en 
klubbformig flik i nacken (bild 4—5). Gripen har lång, smäckert 
bågböjd hals med fjäderskruden tecknad i låg relief, klotrunda 
ögon och lång böjd näbb; bakbenen tillhöra ett fyrfotadjur med 
tassar, frambenen tillhöra en fågel och bära vardera tre prakt
fullt stora klor, vingarna, volutformigt avslutade framtill, äro 
tecknade med glest graverade, parallella ränder antydande ving
pennornas ställning. På ryggen orneras gripen av en framåtriktad 
lilja, skuren i låg relief med pilspetsformat huvud. Liljan, som 
här uppträder skenbart omotiverat, är möjligen ett märke, en 
vapenbild, som varit kännetecknande för hornets ursprungliga 

3 Griphornet har här avbildats i denna ställning, medan det eljest 1 
modern tid alltid reproducerats nedåt lutat till följd av benens nuvarande 
längd. Hos Rudbeck är det synliga benet r i ta t i en då existerande eller 
blott rekonstruerad längd, som ger hornet samma ställning som här å bild 1. 
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Bild 1. Drgckeshorn. Statens historiska museum inv.nr 288. — Drinking-
horn. The Museum of National Antiquities. 

ägare och beställare. En senare ägares märke är det i så fall som 
på kreatursmärkningars vis inbränts på gripens vänstra lårben: 
etl halvrunt undre fält med tre vertikala staplar ovanför (bild 1). 
— Kring hornet löper vid mynningen, på mitten och kring drak-
halsen kopparband, som sannolikt äro ursprungliga. 

Ryttarhornets drakhuvud erinrar i typen mycket om grip
hornets — i nospartiet, den svängda underkäken, del klotrunda 
ögat med den spetsigt ned över kinden utdragna ögonöppningen 
(bild 4). Skiljaktigheterna äro emellertid också starkt påfallande: 
i den starkare plastiska utarbetningen av detaljerna, deras diffe
rentiering i förhållande till varandra. Denna uppdelning av hu
vudet i skilda partier är särskilt påfallande i djurets nacke, som 
med skålformigt utskjutande kant omsluter ansiktet och upptill 
avslutas i en fullständigt plan, halvmånformig yta, som man med 
hänsyn lill hornets hantering skulle vilja kalla lör tumgrepp. 
Tänderna äro icke så skräckinjagande som hos griphornets drake 
utan stiliserade till små fyrkantiga lappar, som ha sin plats i 
överkäkens främre parti. De kommalormade flikarna utmed hal
sen äro här begränsade till cn i var sida; den klubbformade fliken 
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Bild 2 A. Drgckcsborn. Privat ägo. — Drinking-horn. Private possession. 

i nacken är utdragen i samma längd som dessa och motivet för
nyat, berikat på så vis att ytan mellan flikarna förvandlats till 
pilspelsformade, finflikiga blad av gotisk karaktär genom ett par 
sneda inskärningar i ömse sidor (bild 6). 

Den ridande figuren visar här en riddare till häst i tornej eller 
josle i själva anloppels furioso hästen stegrar sig framåt i 
fyrsprång med uttänjd kropp, dess kamphumör ypperligt skildrat 
genom den sträckta halsen, det vrenskande uppåtkastade hu
vudet med bakåtstrukna öron, den lyfta svansföringen. Ryttaren 
sitter djupt i sadeln, obetydligt vriden åt sin högra sida och med 
framåtsträckta ben enligt tidens sed, de sporrbeklädda fötterna 
vid hästens bogar, vänster hand fattande den korta tygeln vid 
hästens nacke, höger arm pressad intill livet med en nu för
lorad lans. Riddaren bär en s. k. lunnhjälm med näbbformad 
visirspringa och svagt rundad hjässa, något utskjutande över 
hjälmens sidor och med längsgående mittband med ett par igen
pluggade tapphål, som sannolikt burit en hjälmbuske med 
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Bild 2 B. Drgckeshorn som bild 2 A. — Drinking-horn, ns fig. 2 A. 

fänikor av det slag, som tillhör hjälmar av denna typ, moderna 
i slutet av 1200-talet och under större delen av det följande seklet;' 
På överkroppen bär riddaren ringbrynja med långa ärmar och 
fastsittande handskar — den framåtsträckta vänstra armen ger 
i sin tungt glidande kontur ett utmärkt intryck av klädesplaggets 
otymplighet, som icke hindrade men hämmade kroppsrörelserna 
genom sitt tunga skal av järnlänkar. Under brynjan bär riddaren 
en lång vapenskjorta, som faller fritt från höfterna, uppvikt 
fladdrande bakåt utmed hästens länd, själva veckfallet återgivet 
av glest skurna, böljeformade skåror. Fötter och ben äro in
stuckna i ringbrynjehosor, fötterna med stigbyglarna under hål
foten och sporrar med bågböjda skänklar och kort bred tapp 
(bild 7). Förlusten av riddarens hjälmbuske och lans äro be
klaglig:!. Av lansen kvarsitter ännu eft mindre parti på insidan 

3 B. Thordeman »Stridsdräkten under forntid och medeltid» (i Nordisk 
Kultur XV:B) s. 105. 
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Bild 3. Dryckeshornen bild 2 och t sedda uppifrån. — 
Drinking-horns, figs. 2, 1 uiewed from the mouth end. 

under höger arm, och dess riktning kan avläsas genom en bred 
skåra på insidan av handleden och den i ett brett grepp inåt-
vridna handen med uppåtriktad tumme och slutna fingrar 
(bild 8) . Hästen har korta kraftiga ben, mycket lång smal hals 
med välformat huvud med brett näsben, mjuk nos, nedhängande 
haka, kraftigt svängda ganascher, korta breda, rundade öron och 
framkammad, glesl refflad pannlugg. Hästens gap är uppspärrat 
med synliga länder, men träsnidaren har icke skurit bort partiet 
mellan tänderna, som förbinder hästhuvudet med hornets myn
ning, utan att hästhuvudet likväl kan sägas bita om mynnings
randen (bild 9). Hästens man är återgiven med långa böljande 
skåror utmed halsen, svanstaglet är refflat och svansen avslutas 
i en bollformigl virad knut. Hästen bär ett summariskt återgivet 

102 



T V Ä M E D E L T I D A D R Y C K E S H O R N A V T R Ä 

Bild i. Drakhuvuden på dryckeshornen hild 2 och 1. 
the drinking-horns, figs. 2 and 1. 

Dragon-heads on 

trens av remmar med rundad profil, sadel med hög, välvd fram-
och bakbom och ett sadeltäcke av obetydligt format med brett 
trubbiga hörn. Dess skor äro breda, väl rundade. 

Märkligt nog saknar denne torncrande ryttare en sköld, men 
hjälmbusken bör ha burit hans — och dryckeshornets ägares! 
— färger och vapen. Ägarens färger smycka ännu i dag själva 
hornet, fördelade i tre zoner om vardera fyra längsgående fält. 
Zonerna skiljas sinsemellan och avgränsas mot mynning och 
hals av breda, svarta band, tydligen imiterande metallbeslag (jfr 
griphornet!) ; fältens färger äro omväxlande blågröna och ljust 
tegelröda. Målningen är utförd i oljetempera, färgerna strukna 
ett par gånger, den svarta, som även täckt hornets fötter, på brun 
grund. Drakens hals och nacke äro målade i den röda färgen 
liksom dess gap och underkäke, medan dess ansikte är blågrönt. 
Hästen visar nu vit färg med spår av blekt gråblå övermålning 

— förmodligen har den varit apelkaslad eller en skimmel, rem-
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tyget är rödbrunt, sadeln svagt turkosgrön, riddarens rustning 
gråblå, vapenskjortan ljust tegelröd.* 

Dryckeshornen ha varit betecknande för de germanska folken 
sedan äldsta tider. Redan Caesar berättar som något anmärk
ningsvärt, att oxhorn begagnades som dryckeskärl hos dessa folk.5 

De arkeologiska fynden av horn och hornbeslag från det första 
årtusendet av vår tideräkning vittna om brukets utbredning i 
Skandinavien. Även dryckeshorn av metall och glas äro kända. 

Efter vikingatidens utgång har sannolikt skålen efter konti
nentalt mönster blivit ett allmänt brukat dryckeskärl också här 
i Norden. Men just under 1200- och 1300-talen — den tid de här 
behandlade hornen tillhöra — märkes en renässans för dryckes
hornet i de nordiska länderna." I bevarade testamenten för and
liga och världsliga herrar i Sverige under dessa århundraden 
förekomma talrika omnämnanden av dryckeshorn. I kanikens i 
Lund och Ärhus Peter Jönssons testamente av år 1345 upp
räknas icke mindre än 20 dryckeshorn. I regel ha dessa horn 
utgjorts av metallbeslagna oxhorn, och deras egenart specificeras 
ibland på följande sätt: »Item tria cornua bubalina» (S.D. 1271), 
»vnum djurshorn» (S.D. 3059), »et omnia cornua mea vulgariter 
dicta diurshorn» (S.D. 3860), »vnum cornu bestiale» (S.D. 4606). 
Stundom kommenteras hornens silverbeslag, och i sällsynta fall 
synas hornen t. o. m. varit försedda med lock av silver. I förteck
ningen över Magnus Erikssons skattkammare, upprättad av 
Magnus Niklisson på Hohus den 5 maj år 1340, namnes »vnum 
diurshorn cum argento factum et vnum look argenteum» (S.D. 
3484). Då de inhemska boskapsrasernas horn icke ansågos till— 

4 Invändigt har hornet ursprungligen sannolikt saknat målning. Den nu
varande gråvita färgen i det inre har emellertid vid hornets nyligen utförda 
restaurering ti l l större delen lämnats kvar, då den beräknas ha en skyddande 
och sammanhål lande verkan. Ett par sprickor vid hornets mynning äro 
hopsydda med mässingstråd och invändigt klistrade med l innelappar, tyd
ligen senast i samband med den invändiga målningen. På samma sätt har 
hornets komplettering med ett ben, vars bäry ta infällts i hornets liv, ägt 
rum före den nuvarande målningen invändigt. 

5 Se / . Olrik »Drikkehorn og s0lvt0j fra middda lde r og renaissance» 
(Köpenhamn 1909) s. 1 f. 

0 Olrik a. a. s. 2. — Th. Kielland »Norsk guldsmcdskunst i middelalderen» 
(Oslo 1927) s. 179 f. 
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Bild 5—ti. Diakbiiuudenas nackar på dryckeshornen hild 1—2. — The backs 
of the dragon-heads on drinking-horns 1 and 2. 

räckligt stora har utländska oxhorn importerats för detta spe
ciella ändamål.7 Denna import har i sin tur givit upphov till den 
fantastiska föreställningen, att vissa av »hornen» skulle vara klor 
av en jättefågel, som hade sin hemvist i fjärran länder: »vnum 
cornu gamsklo» (S.D. 3361), »vnum cornu diclum kloo fabri-
catum cum argento», »vna vngula deargentata dicta klo» (S.D. 
4074), »vno clauo argentco» (S.D. 4606), »duas vngulas vul-
turinas dcargentates» (S.D. 4877). Dryckeshornens stora popu
laritet och karaktär av rent personliga tillhörigheter speglas 
också i deras uppräkning i vissa testamenten med känneteck
nande smeknamn som »buckuljaickc», »rinnianden», »sylschat-
ten» (S.D. 1583), »ha-ggeskycelghc» (S.D. 3532) etc.8 

7 Olrik a. a. 
" Jfr / / . Hildebrand »Sveriges Medeltid II» (Sthlm 1884—1898) s. 256 ff. 
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I bevarade testamenten finnas, så vitt bekant, inga uppgifter 
om dryckeshorn av trä.8 

De i tämligen stort antal existerande medeltida dryckeskärlen 
av oxhorn bära i regel mynningsbeslag av silver eller brons, 
samt ett eller flera bandartadc beslag och — i sällsynta fall — 
en djurhuvudsformad doppsko av samma metall."1 När dryckes
hornen äro försedda med två stödjande ben, äro även dessa för 
det mesta utförda i metall. Griphornet och ryttarhornet ansluta 
sig följaktligen i form och dekor mycket nära till de samtida 
dryckeskärlen av oxhorn — deras skulpterade drakhuvuden ha 
nästan karaktären av påträdda doppskor, trots att de äro utförda 
i samma material och samma stycke som hornet självt, genom de 
reliefskurna flikar som likt beslag skjuta ned utmed hornets si
dor. Däremot äro ridande friplastiska figurer av grip- och ryttar-
hornens typ icke kända inom de »äkta» hornens kategori — men 
naturligtvis kunna de ha funnits, i så fall troligast utförda i 
samma metall som beslagen. 

Griphornets djurkamp är elt alltför välkänt motiv i vår ro
manska konst för att behöva cn närmare kommentar. I övre lis
ten på anlemensalet från Rroddetorp förekommer en strid mellan 
tvåbenta drakar och fåglar, dekorativt utformad och upprepad 
med drakarna bitande fåglarnas stjärtfjädrar på elt sätt, som 
erinrar om griphornets komposition. Griphornets drakhuvud har 
romansk prägel, framför allt i de kommaformade nackflikar eller 
lockar, som skulpterats i relief på halsen, en allmänt spridd före
teelse i nordisk 1100-talskonst med rötter i 1000-talet, och fort
levande som stiliserad lockteckning i svensk träskulptur ännu 
vid 1200-talets mitt." 

• Däremot omnämnas tvä stycken »de corio nigro», av svart läder (S.D. 
4111). 

10 Som t. ex. d t dryckeshorn i Videnskapssclskapets Oldsaksamling i 
Trondhjem, se Kielland a. a. pl. 120, se 138 f. — En lös doppsko från Bicrum 
i Universitetets Oldsaksamling i Oslo, avbildad i a. a. pl. 124. 

11 Beträffande detta slag av lockstiliscring jfr IV. Holmquist »Sigtuna-
mästaren och hans krets» (i Situnc Dei 1948) s. 61. —• Nära motsvarigheter 
till dryckeshornens utskjutande drakhuvuden återfinnas exempelvis inom 
en grupp romanska kräklor, se O. M. Dalfan »Catalogue of the Ivory Carvings 
of the Christian Era» (London 1919) Pl . XXXV, 74 och M. H. Longhurst 
»English Ivories» (London 1926) avb. 38, N° XLIII. Jfr även den vingade 
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Bild 7. Delalj nn hästens fruntben oeh ryt tarens hen på dripl.es-
hornet bild 2. — Details of lhe front tegs of the horse, and lhe 

rider's legs, on the drinking-horn fig. 2. 

Två kämpande djur var ett populärt motiv i den romanska 
konsten, icke minst vid dryckeskärlens utformning. Munken 
Theophilus anbefaller i sin tekniska handbok, Diversarum artium 
Schedula, guldsmeden att i botten av dryckesskålen avbilda ett 
par djur inbegripna i strid med varandra, ty detta ämne var om
tyckt.1- Ett par av de praktfullaste pjäserna i den s. k. Duneskat
ten från Dalhems socken på Gotland, nu i Statens historiska 
museum, ett par dryckesskålar av silver, visa prov på sådana 
djurstrider i graverat resp. friplastiskt arbete invändigt i skå
larnas botten.13 Dessa föremål dalera sig från 1100-talets slut. 

Griphornets grip följer icke det medeltida bestiariets sedvan
liga beskrivning av ett sådant djur: kropp som ett lejon med 
vingar, huvudets främre del som en örn. Detta fabeldjur med 

draken på flöjeln från T ingds lads kyrka i Norge från 1100-lalds senare 
del, A. Bugge »Bronsefl0ien fra T ingds tad Kirke» (i Norske Oldfunn V., 
Oslo 1925) och Kiellund a. a. pl. 51—52. 

12 »Technik des Kunsthandwerks im zehntcn Jahrhunder t . Des Theophilus 
Presbyter Diuersuriun ar t ium schedula. In Auswahl neu herausgegeben, iiber-
sdz t und erläutcrt von Dr.-Ing. Wilhelm Theobald» (Berlin 1933) s. 142. 

13 Carl B. af Ugglas »Gotländska silverskatter från Valdemarstågets tid» 
(Stockholm 1936) Pl. X—XI. 
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orientaliska anor, som upptagits i den klassiska medelhavsvärl-
dens fauna, möter i svensk 1100-talskonst i mäster Ryzantios' 
dopfuntar.1*Ur den något yngre medeltidskonsten i Sverige kunna 
flera prov på gripar anföras, som med större eller mindre trohet 
följa bestiariets beskrivning: inom textilkonsten på en bonad i 
dubbelvävnad från Grödinge kyrka i Södermanland och en päll i 
mosaikbroderi från Skepptuna kyrka i Uppland; inom guld-
smedskonsten på det berömda Motala-spännet liksom på spännen 
ur skattfynd från Rösta i Ås socken, Jämtland, och från Kriste-
vik i Högas socken, Bohuslän. Samtliga exempel äro hämtade ur 
Statens historiska museums samlingar och datera sig från 1300-
och 1400-talen.15 

Griphornets fabeldjur skiljer sig väsentligt från de nu citerade, 
som uppträda isolerade, heraldiskt-ornamcntalt stiliserade i hög
gotisk anda. Den väsentligaste skillnaden är emellertid de av
vikelser, som karakterisera dryckeshornets grip i förhållande till 
dess klassiska namne och det medeltida bestiariets beskrivning: 
såväl hals och huvud som de främre extremiteterna äro fågel-
formade. Trots detta är beteckningen grip den enda tillämpliga, 
såvida vi icke vilja avstå från varje namngivning."' Frambenens 
väldiga klor kunde möjligen ge skäl till en förmodan, att trä-
snidaren velat framställa det underbara djur i avlägsna länder, 
vars klor ansågos lämpade som dryckeskärl, och som i denna 
egenskap av de svenska testamentenas formulering att döma icke 
heller varit någon sällsynthet i detta land. 

Griphornets komposition är sällsynt sluten och fast, rytmiskt 
spänningsfylld, klar och balanserad. Form och innehåll täcka 
varandra. — I fråga om ryttarhornet är förhållandet ett annat. 
Hornets traditionella drakhuvud gapar visserligen stort kring 
hästsvansens tagelboll, men detta påverkar icke hästens svans-

14 Såsom i en dopfunt från Oja i Gotlands Fornsal . Se ,7. Roosval »Medel
tida skulptur i Gotlands Fornsal» (Stockholm 1925) Pl. V i l d . 

• För bonaderna se t. ex. .4. Geijer »Medeltida textilier» (Stockholm 1932) 
bild 3, 6. — Motala-spännet är avbildat i Carl R. af Ugglas »Kyrkligt guld-
och silversmide» (Stockholm 1933) hild 54, 54 A. 

'" Dryckeshornets grip motsvarar till y t termera visso Olaus Magnus' be
skrivning av detta djur i »Historia om de nordiska folken 19:27» (del IV, 
Stockholm 1925) s. 127. — Jfr Olrik a. a s. 7 om beskrivningen i Mandcvilles 
resa. 
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/{i/rf 8, Detal j au rgl larens högra arm på dryckeshornet bild 2 ; 
pä armens insida fragment au en bortbruten lans. - - Detail of 
the rider's right arm on the drinking-horn fig. 2 ; on the inner 

side of the ann . a fragment of u broken-off lance. 

föring, och ryttarekipaget är tänkt isolerat i förhållande till 
hornet. Ryttaren är icke invecklad i strid med draken, hans upp
märksamhet är riktad åt annat håll. Hornets bågböjda linje ger 
visserligen hästens anlopp stegrad verkan, men detta anlopp 
gäller en fiende på håll. Anslutningen mellan hästens krökta 
framben och hornets främre del är närmast en nödlösning, konst
närligt knappast tillfredsställande. Hästens huvud strävar upp 
över mynningskanten ulan innehållsligt samband med denna och 
ulan formell lösning av (ivergången mellan de båda partierna. 
Detta är påfallande vid en jämförelse med gripens djupt ned
sänkta näbb, bitande eller drickande ur hornets mynning. Grip
hornets komposition har ett starkt drag av ursprunglighet. 

Ryttarhornets ridande figur är en samtidsskildring av cn tor-
nerande riddare, helt löst från de föreställningar som eventuellt 
varit förknippade med det i drakhuvud utlöpande hornet. Det 
är helt enkelt en lilen ryttarstatyett av det slag, som kom på 
modet under 1200- och 1300-talen, här inplacerad i ett något 
ålderdomligt sammanhang, där den ej hör hemma. Vi finna 
talrika motsvarigheter till denna torncrande riddare, ett över-
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måttan populärt motiv vid tiden i fråga, i monumentalmåleri och 
manuskriptbilder, i »måsknlptur i brons och elfenben." Ryttaren 
kan dateras till 1300-talets förra del eller mitt genom rustnings-
detaljerna, hjälmens karakteristiska form, den fullständiga 
brynjebeklädnaden. Hästens typ med korta kraftiga ben, brett 
huvud och djupt nedhängande pannlugg tillhör den gängse i 
hästframställningar från denna tid."* 

Griphornets tidlöst symboliska djurkamp, komponerad i mjukt 
flytande kurvor, dekorativt stiliserad i medveten strävan efter 
klar, rytmiskt balanserad silhueltverkan, har rötter i preromansk 
nordisk konst. 

Ryttarhornet är starkare krumböjt, mer kontrastrikt i linje
spelet med individuellt utarbetade, framhävda detaljer. Den 
plastiska uppfattningen är skärpt, delarna betyda mer än hel
heten, det illustrativa och pittoreska träder i förgrunden. 

Det är kanske inte mer än hundra år, som skiljer griphornet 
från ryttarhornet i tiden, kanske inte ens så mycket. Men de ha 
tillkommit vid en skiljegräns i vår konstutvecklings historia. 
Griphornet ger ännu uttryck åt konsttraditioner från hedenhös, 
när djursymboliken hade levande magiskt innehåll, och varje 
konstföremål, ett dryckeshorn, smycke eller vapen, var en sluten 
enhet, som i kraft av sitt individuella egenvärde kunde begåvas 
med ett namn. 

I ryttarhornet speglas redan den slutande medeltidens splitt
rade världsbild. Det illustrativa draget är påfallande — hornet 
är bärare av en dekoration, som är hämtad ur en annan före
ställningsvärld än hornels egen. Dekorationen är cn så vitt möj-

" Blund småskulplurerna i brons böra givetvis i första hand ryttarsigil len 
nämnas men även ry t ta rakvamani len och d t par ryttarstaty-etter i brons i 
Riksmuseet i Amsterdam och i Bargdlo i Florens, som hänger nära samman 
med dessa, se O. v. Falke & FA Meyer »Homanische Leuchter und Giessgefässe 
der Gotik» (Berlin 1935) Taf. 132. — Beträffande dfenbensskulp tur se 
R. Koechlin »Les Ivoires Gothiques Francais (Par is 1924) pl. CLXXXVI f., 
CLXXIX, CCXII, CCXIX, CCXI. 

18 Som svenska exempel kunna häs tarna på cn målad planka från Väte 
kyrka på Gotland med en torneringsscen (S.H.M. inv. 3094:3) c i teras; plan
kan iir avbildad i Hildebrand a. a. II s. 494. Samt häs tarna på cn kragsten 
i Uppsala domkyrkas koromgång med framstäl lning av Staffan Stallcdräng, 
se G. Boéthius & A. Bomdahl »Uppsala domkyrka» (Uppsala 1935) avb. s. 101. 
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Bild 9. Detalj itu häst och rytture på dryckeshornet bild 2. — Deluil of 
horse nnd rider from the drinking-horn fig. 2. 

ligt realistisk avbildning, och karakteristiskt nog är det män
niskan, som tränger ut den äldre natursymboliken ur dess hög
säte. 

Griphornet och ryttarhornet äro två av en tillfällighet be
varade länkar i en utvecklingskedja. En sammanställning av 
dessa är icke blott belysande för de båda dryckeshornens egenart 
som sådana men öppnar vida perspektiv över konstutvecklingen 
i vårt land under de århundraden, när Sverige definitivt inlem
mades i den europeiska medeltidskulturen. 

SUMiMARY 

Aron Andersson: Two Medieval Wooden Drinking-Horns. 
One of the dr inking-horns belongs to the Museum of National Anticjuities 

(Fig. 1 ) ; it is 48 cm. long and lacks any traces of painting. The other horn 
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is in private possession (Fig. 2 A—B), is 38.5 cm. long, and shows what are 
probably the original colours, recently rd icvcd of a låter coat of pa in t : 
the horn itself is in al tcrnat ing blue-green and light brick-red fields, divided 
into three comparlments by black transvcrse bars , the horse white , wi th 
palc grcy-blue pattcrning (dapplcd-grcy), the strap leather, reddish brown, 
the saddle, faintly turquoisc green, the knighfs armour , grcyish-bluc, the 
surcoat light brick-red. 

The structure of tbc two horns is almost identical; the narrow part tapers 
off to a forward-fiicing dragon-hcad, whieh bites into the wing-tips and—in 
the second horn—into the tail of a fredy-sculptured quadruped, which in 
its turn bites tbc rim of the horn. 

The MuscunTs horn has a griffin as a riding figure, the privatcly-owncd 
one, a horse at full gallop with a knight in armour , who wore a h d m e t -
crest of some kind, and under the right arm held a lance (Figs. 7—9). The 
mouths of tbc horns have a slightly irregular form, probably to fad l i ta tc the 
drinking from the side (Fig. 3) . The horn with tbc rider has a more plastic 
dragon-head than the one wi th the griffin (Fig. 4 ) ; both dragon-hcads 
have the aspect of masks threaded on through tbc sculptured coils of their 
mancs, back of the neck (Figs. 5—6), which in the former horn was finished 
off wi th slanting inds ions , which t ransform the intervening spaces into 
Gothic-arrow-shaped leavcs. The dragon-hcads have their countcrparts in the 
metal fcrrules which customarily ornament dr inking-vessds made out of 
tbc horns of cattle. 

Drinking-horns have been characteristic of the Germanic peoples since the 
earliest t imes, but they had a kind of renaissance during the 13th—14th 
centuries. The drinking-horns here dealt with are closely associated, in 
form, to tbc contemporary dr inking-vessds of ox-horn; but riding, sculp-
tural figures are not known in the catcgory of the "genuine" horns . The 
Muscum's horn depiets an animal fight of a type which was common 
in Scandinavian Bomuncsque, with t radi t ions from pre-Christian days. The 
composition of lhe horn is a whole complctc in itself, tense and elcar in 
its silhouette effect. Form and content cover each other. The other horn 's 
rider is a descriplivc picture from the time of the carver, wholly unconnected 
with the ideas concomitant with the dragon-hcaded drinking-horns. The 
plastic conception is more devdoped—the parts mean more than the whole. 
Chiiracteristicully enough, here it is the human being that forecs the old 
nature-symholism out of its high seat.—The horn with the griffin is the 
more ancient of the two, and should date from the 13th century. The horn 
with the rider may, judging from its a rmour details, be assignable to the 
first part or middle of tbc l l t h century. 
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