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Den lille Bronzerytter fra Vipetorpsborg (Öland). 
Av 

Overdyrlaege HJ. FRUS, Köpenhamn. 

Statens Historiska Museum i Stockholm findes en 
lille, 10,3 cm hoj Bronzefigur (Inv. Nr. 1985), der 
er et af Samlingens saerlig interessante Stykker. I 
"Samlingar för Nordens Fornälskare", Stockh. 1824, 

Tom. II, S. 94 f. har N. H. SJÖBORG omtalt det lille primitive Kunst-
vsrk. "Den lilla kopparbild, som här visas Pl. 57—58, Fig. 221, 
förvaras uti Gymnasii Biblioteket i Kalmar, och är funnen på 
Öland i Högsrums socken, under en sten midt uti ruinerna af 
Wipetorps borg, som varit ett gammalt fäste för Vikingarnes höf
dingar. Armarne äro ej gjutne med det öfriga af kroppen, utan 
äro fastnaglade. Bilden är skägglös, för öfrigt tyckes det varit 
öfver mästarens konstfärdighet att utmärka, om det varit en Gud 
eller Gudinna, likväl förmodar jag att bilden, som torde haft sin 
plats i något litet enskildt Tempel i borgen, skall föreställa Freya, 
såsom sittande i sin vagn, då hon kör med sina kattor, hvarföre 
händerne äro i den ställning, som om hon hållit i tömmarne. 
Edda säger, att hon rider, då hon besöker stridsfälten, men att 
då hon åker, har hon 2 kattor för vagnen, äfven tillägges, at hon 
är en stor älskarinna af sång. Ocksä håller denne bild verkligen 
munnen i en sjungande ställning." Denne Beskrivelse er led-
saget af en Afbildning, der dog ikke er ganske korrekt, idet 
Figuren fejlagtig er tegnet med Hovedhaar. 

Allerede i 1825 beskrives Bronzefiguren paany, idet A. AHL-
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Fig. 25. 

QVIST i "Ölands Historia och Beskrifning" Calmar 1825, I, 2 Del, 
S. 211 f. skriver: "Under en större sten, nästan i centren af bor
gen, äro följande jordfynd uptagne. En afgudabild (Idol) af 
fornmetall illa formad i sittande ställning. Armarne äro fastni
tade wid kroppen ock ikke sammangjutne med bilden. Bilden, 
som är ihålig, äger 4 tum 2 lin. höjd. — Den föreställer en gam
mal naken menneska." 
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Fig. 26. 

Her i "Fornvännen" har Fundet vaeret Genstand for en 
kort Omtale af T. J. ARNE i 1909, S. 181 f., i Förbindelse med 
en Raekke andre svenske Bronzefund. Denne Forsker mener, at 
der her er Tale om en Processionsgud eller et Trofae beregnet 
til at faestes til en Traestang, idet den sammenlignes med en 
rustningsklaedt Bronzefigur, Guden Mars, afbildet som Nr 43 
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Fig. 27. 

i SALOMON REINACH'S Katalog över St. Germain-en-Laye-Mu-
seet: Bronzes figurés de la Gaule romaine. ARNE erkender Van-
skelighederne ved at tids- og karakterbestemme Statuetten, for-
mentlig har derfor nogle nye Synspunkter, saerlig vedrarende 
Figurens oprindelige Funktion, Interesse, idet de hidtil fremsatte 
Forklaringer förekommer noget sagte og heller ikke helt synes 
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Fig. 28. 

at vaere tilfredsstillende for de Forskere, der har beskaeftiget sig 
med det lille Bronzemenneske. 

Afbildningerne 25—28 giver et godt Indtryk af den ret primi
tive, frontalt formede, mandslignende Figur. Med en vis Finhed 
er Ansigtet tildannet, det er karakteristisk gennem den store, 
skarptskaarne Naese, den aabne Mund, de staerke, markerede 
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Kaeber, hojre 0je er noget ödelagt, venstre viser en simpel, cir
kelrund Pupilfordybning, 0rerne er yderst tarveligt formet som 
et Par smaa Lapper. Der er ikke Antydning hverken af Skaeg-
eller Hovedhaar. Den meget svaere Hals gaar över i en cylin
drisk, udhulet Kröp, forneden afskaaret uden Forsog paa natur
lig Tildanning. Benene er givet i nogenlunde Form, men uden 
de naturalistiske Detailler, der findes i Haenderne. Armene er 
bevaegelig forbundne med Kroppen, idet de er fastnittede til en 
Tvaerstang gennem Kroppen. Ved nojere Undersogelse viser det 
sig, at medens hojre Arm er kort, kraftig, tcetsluttende til Skal
deren, og Hojrehaanden er stobt som en heltlukket Ring. og 
Bronzens Farve i denne Arm svarer til Kroppens Metalfarve, 
er venstre Arm af vidtforskellig Form, tynd, daarlig tilpasset i 
Övergången til Skalderen og med en smal Haand. hvis länge 
Fingre er lukket ovalt ved Ombugning og ikke stebt som 
Ring, desuden er Armen af en lysere Bronze end Figuren 
ievrigt. Der er altsaa saa mange afvigende Punkter, at der 
ikke kan vaere Tvivl om, at venstre Arm ikke er original; en 
mindre habil Kunstner har maattet bode paa det Uheld.deren-
gang gjorde Figuren eenarmet. Dette Forhold har maerkelig nok 
hidtil vaeret upaagtet. Vi ved intet om, hvordan venstre Arm 
og Haand har vaeret formet, mulig at Figurens hele symmetrisk-
frontale Form ogsaa har vaeret gennemfort i Arme og Haen
der, derfor kan hver Haand godt have haft hver sin Funktion. 
Det er derfor i denne Förbindelse vaerd at fremdrage en in
teressant Notits, der er tilfojet Fundbeskrivelsen i Museets 
gamle Katalog, idet her fortaelles, at Lieutnant Olivelöf har be-
rettet, at Figuren blev fundet med et Bronzespyd eller-stang 
i hojre Haand, men denne Genstand var saa angreben af Ir, at 
den tilsidst gik i Stykker. Har hojre Haand sandsynligvis saa
ledes vaeret bevaebnet, har mulig den tidligere originale venstre 
Haand waeret tojleforende, idet der ikke er Tvivl om, at det 
er en Rytterfigur vi her har for os. I Museet er Figuren an
bragt med en Afbildning af den bekendte Grumentum-Rytter 
som Baggrund (fig. 29), og Professor SUNE LINDQVIST har ÄLxen af 
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at have paavist Figurens virkelige Funktion. En Sammenligning 
mellem de to Skulpturer viser en saa ensartet Saedestilling, at 
der for mig ikke kan vaere Tvivl om, at Prof. LINDQVIST har gre-

Fig. 29. 

bet ret, da han bragte sin Idé til Udforelse, og ikke blöt fik den 
lille Bronzefigur sin naturlige Förklaring, men tillige en foroget 
Vaerdi, idet Bronzeryttere af den Slags er Sjaeldenheder. At 
Skulpturen ikke godt kan taenkes at have vaeret en almindelig 
siddende Figur fremgaar af Laarenes haeldende Stilling og For
men; for at egne sig til et Stolesaede vilde Horisontalstilling og 
plan Underside af Laarene have passet bedre. Ligeledes synes 
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Benenes udadvisende Stilling og Vidden imellem dem at have 
gjort Benene egnet til at fatte om en slank Hestekrop. SJÖ-
BORQ'S maerkelige Myte om Freja er derved undlivet, og ARNE'S 

Fig. 30. 

Hypotese om Anbringelsen paa en Traestang turde ogsaa nu 
med Rette betragtes som bortfalden. 

Grumentum-Rytteren1 (fig. 30) er en 25,2 cm hoj Bronze-

1 C. SMITH i The Burlington Magazine II 1903, S. 243. Burlington Fine 
Arts Club: lllustrated catalogue of ancient greek art. 1904, S. 33 Pl. XXXVII; 
XXXVIII. S. REINACH: Répertoire de la statuaire grecque et romaine. Paris. 
II 533,; III 149,. 
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statuette, fundet i Grumentum, en graesk Koloni i Apulien. Som 
Figuren viser, er det et velbevaret Stykke Bronzeskulptur. Ryt-
teren er til at tage af, han har paa Hovedet Hjaelm med 
Kind og Naeseskaerm og baerer iovrigt en kort, stramtsluttende 
Kollert. Selv om Vipetorp-Rytteren ikke har Hjaelm, er An-
sigtsformen beslaegtet med Grumentum-Rytteren ved Naesens 
og Kaebernes skarpe Form. Grumentum-Figuren har fastsidden-
de Arme. Iovrigt skal Grumentum-Skulpturen her kuh om-
tales ganske kort, idet en naermere Uddybning, bl. a. af den 
interessante Bronzehests Form og de dekorativt indgraverede 
Slynglinier, kraever en Behandling af Emnet paa långt bredere 
Basis, end der her kan blive Tale om i denne forelobige lille 
Meddelelse. Grumentum-Statuettens Form tyder paa, at den er 
stobt efter Traemodel,1 skaaret ud af en aflång, firhuggen Blok. 
Hestehovedets tilspidsede Form med de skarpkantede Fläder, 
"Snitfladen" paa Forbenenes Forside, Kropformen, den skarpe, 
regelmaessige Rilning i Manen (ensartet paa begge Sider af Hal
sen) og Pandelokkens to ensbojede Sidelokker, den midterste, 
regelmaessig afskaarne Pandehaarlok tyder afgjort paa Udskaering 
i Trae. I Rytterens Skikkelse traeder det stive, traeede, kantede 
og vinklede ogsaa tydeligt frem. 

Man har dateret Statuetten til det 6 Aarhundrede f. Kr.; da 
Rytteren har långt, vandret bolget Haar, den saakaldte "Etagepa-
ryk" der ender tilspidset,2 og under Samhold med Figurens 
hele Stilpraeg, kan dens Ålder sikkert saettes til Tiden lige om
kring Aar 600 f. Kr. 

Den Stilling de to Ryttere indtager er saa långt fra, hvad 
man nu vilde anse for en naturlig Ridestilling, men dette Saede 
med hojtoptrukne Ben er velkendt fra en Maengde arkaiske Ryt-
terskulpturer — her skal blöt naevnes Reliefbrudstykket fra en 

i P. JOHANSEN: Fidias. Kbh. 1922, S. 29. 
2 FR. POULSEN: Der Orient und die fruhgriechische Kunst. Lpz. u. Berlin 

1912, S. 115; 138 o. ff.; 154. 
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attisk Stele fra Barracco-Samlingen, Rom1 (Slutningen af VI 
Aarh. f. Kr.) og de velkendte arkaiske Rytterfragmenter i Akro-
polismuseet,2 men ogsaa i Vasekunsten3 er der nok af Eksemp-
ler paa Ryttere med optrukken Benstilling; först med Parthe-
nonfrisens Ryttere aendres dette Saede, saa Benene slutter i na
turlig Stilling om Hestekroppen. 

Vipetorp-Rytterens Slaegtskab med klassisk Kunst er aaben-
bar, og paa Vikingefaerd er maaske det lille, primitive Kunstvaerk 
erhvervet og saaledes endelig havnet her i Norden. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Hj. Friis, Kopenhagen : Der kle ine Bronzere i te r von Vipe to rpsborg 
(Öland). 

Die in Fig. 25—28 wiedergegebene Bronzefigur ist auf Öland im Ksp. Högs-
rum unter einem Stein mitten in den Ruinen der Burg von Vipetorp, einer der 
bekanntesten Altburgen der Insel aus der Eisenzeit, gefunden worden. Die 
Arme sind ftir sich gegossen und an den Körper angenietet. Nur der rechte 
Arm scheint von Anfang an zu der Figur gehört zu haben, der linke ist bei 
einer in älterer Zeit vorgenommenen Reparatur hinzugekommen. Die Figur ist 
seit 1824 wiederholt in der Litteratur erwähnt worden, zuletzt in Fornvännen 
1909, wo sie als ein Prozessionsgott öder eine Trophäe aufgefasst wurde, 
dazu bestimmt, an der Spitze einer Stange befestigt zu werden; sie wurde dort 
mit einem Bronzebild des geriisteten Mars verglichen, wie es von S. REINACH 
als Nr. 43 in Bronzes figurés de la Gaule Romaine (Katalog des Museums in 
St. Germain-en-Laye) abgebildet worden ist. Bei einer neulich vorgenommenen 
Umordnung in Statens Historiska Museum in Stockholm ist dem Bronzereiter 
indessen von Prof. Sune Lindqvist eine Abbildung des bekannten Orumentum-
reiters (Fig. 30) als Hintergrund gegeben worden. Verf. tritt der damit zum 
Ausdruck gebrachten Ansicht iiber die urspriingliche Funktion und die unge-
fähre Zeitstellung der Figur bei und begriindet sie ausfiihrlich. 

1 Q. BARRACCO & W. HELBIQ: La collection Barracco. 1894, S. 27, 
Tavle XXIII. 

2 Q. DICKINS: Catalogue of the Acropolis Museum. Cambridge. I 1912. 
Nr. 148; 623 (4119); 606; 700. 

8 P. HARTWIG: Die griechischen Meisterschalen. Stutt. & Berlin, 1893. 
Tav. LIII; LIV; LV; LVII. 


