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DE RIBBADE GLASSKÅLARNAS URSPRUNG 

Av Gunnar Ekholm 

I den kortfattade översikt, som nyligen1 gavs över de orien
taliska glasens spridning i Skandinavien och deras införselvägar 
dit, framhölls som den äldsta typen den blåvita mosaikskålen, 
som i 2 exemplar föreligger i det danska fyndet från Espe på 
Fyn. Dess yttre form kännetecknas främst av bottnens radiellt 
löpande ribbor.2 Av de 7 fynd av detta slag, som Eggers" upp
räknar från Europa, företräder endast det polska från Debe Espe-
glasens mosaikteknik. De övriga äro enfärgade, opalblå som det 
norska från Store-Dal eller i olika nyanser av grönt. Utom den 
nämnda polska skålen visar endast de båda från Liibzow i Pom
mern Espeglasens flacka profil, de övriga äro mer halvklotfor
miga. Fyndkombinationerna visa, att den flacka profilen är ett 
tidigt drag. I andra former uppträda dock mosaikglasen ännu 
under yngre kejsartid (se nedan). 

1 fråga om mosaikteknikens ursprung är man enig om att för
lägga den till Egypten. Redan under det 2. årtusendet f. Kr. imi
terade man där i mosaikmönstrat glas de vackra stenarterna som 
marmor, porfyr, malakit, agat etc. Detta åstadkoms på olika sätt, 
men en vanlig teknik var att till buntar sammanföra smältande 
olikfärgade glastrådar, vilka sedan överskuros, så att mönstrade 
block eller plattor erhöllos. Under århundraden brukades detta 
material till framställning av skarabéer och andra amuletter, till 
smycken, framförallt caméer eller som inläggningar på mumie-
kistor och sarkofager, stundom också på golv och väggar. Först 
under Ptolemaecrtiden böljade man taga denna teknik i bruk 
lör kärltillverkning. Plattor med mosaikmönster sammanfogades 
i en »gjutform» av lergods och förvandlades genom begjutning 
med ofärgat flytande glas och förnyad upphettning till ett kärl. 

1 Förf. i Fornvännen 1956, s. 246 ff. 
- A. a. fig. 6 b. 
3 Liibzow, ein germanischer Fiirstensitz . . . Prähist . Zeitschr. 1953, s. 108 ff. 
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Är tekniken för dessa glas numera fullt klarlagd, råder där
emot stor ovisshet i fråga om deras fabrikationsområde. Den 
största anhopningen av fragment uppvisar Rom, varför man varit 
benägen att hit förlägga huvudcentret för tillverkningen. Som 
mästare räknar man med inflyttade alexandriner. Glasens till
verkningstid tycks tämligen väl sammanfalla med den augus-
leiska perioden, d. v. s. årtiondena kring vår tideräknings början. 
Härmed överensstämmer deras fåtalighet i Pompeji. Därifrån 
föreligger blott ett halvt dussin, bland dem en enstaka blåvit och 
denna utan de karakteristiska bottenribborna. I Norditalien och 
de forna romerska provinserna äro de ganska väl företrädda men 
övervägande i andra färger, som gult och grått, brunt och vitt, 
gult och brunt etc. Denna spridning tyder på ett ej alltför av
lägset tillverkningsområde och stöder antagandet av det romerska 
fabrikationscentret. Den antagna tidsställningen får ett stöd i 
förekomsten på en rad till förra hälften av 1. årh. e. Kr. daterade 
fyndplatser, som Hallein, Auersberg, Wiesbaden och Hofheim.' 
I andra former uppträda mosaikglasen även senare. De äro före
trädda i det egyptiska Karanis" ävensom i Sackrau" och Köln.7 

I fråga om typens ursprung hänvisar E. Pernices" till de hypo
tetiska metallkärl, som enligt hans mening utgjort förebilden lill 
de s. k. megariska bägarna. Med dessa hellenistiska lerskålar ha 
de diskuterade glaskärlen dock inga direkta förbindelser. Visser
ligen förete även dessa, dock endast helt sporadiskt, bottenribbor. 
Men till deras reliefdekor visa glaskärlen ingen motsvarighet och 
deras snarast halvklotformiga profil är också helt avvikande. 
Men förtjänt att uppmärksammas är Pernices påpekande, att de 
å Liibzowglasens botten inslipade koncentriska cirkellinjerna 
(jfr fig. 2 b) samt bottenribborna peka mot en förebild i metall. 

Till antagandet av en prototyp i metall ansluter sig även 

1 II. Norling-Christensen i Fra Danmarks Ungtid (Köpenh. 1940) s. 148 f. 
' I), li. Härden, Homan Glass from Karanis. Univ. of Michigan Studies, 

Human. Ser. XLI, 1935, s. 88 f. 
0 W.Grempler, Der I. Fund von Sackrau (Brcslau 1886) Taf. VI: 13 och 

Der II. und III. Fund . . . Taf. IV: 1. 
' F . Fremersdorf i Altschlesien Bd 8 (1939), s. 82 ff. 
8 Der (Jrabfund von Liibzow bei (ireifenberg i Prähis t . Zeitschr. IV, 1912, 

s. 141 f. Om de megariska bägarna se Pauly AVissowa, Heal-Eneyclopädie 
der Klassischen Altertums-Wissenschaft, 1 5 : 1 , S. 204. 
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Fig. I. Bronsskäl med drivna bucklor. Hallstatt, 1/2. Efter 
fotografier från Naturbistorisches Museum, Wien, Prähis to
rische Abteilung. Ilronzescbule mil getriebenen Ruckeln. 

(i. Eisen", och han utpekar även, var denna slår att finna. Det är 
i alexandrinska silverkärl med bottendekor, återgivande en ut
bredd lotusblomma, stundom också med periferiskt placerade 
knoppar av samma växt. Som en degenererad utveckling av denna 
dekor uppfattar Eisen glasskålarnas bottenribbor. Häremot måste 
dock invändas, att den utpekade förebilden genom sitt kraftigt 
utbuktande bottenparti och sin nästan cylindriska överdel före
ter en från Espe-glasen fullständigt avvikande profil. Ett tyskt 
och ett danskt fynd visa också, att Eisens slutsatser av andra 
orsaker icke kunna godtagas. 

Det tyska fynd, som här åsyftas, är en av de rikt utstyrda 
gravarna från Hassleben vid Weimar.'" Det här ingående glaset 
är så väl bevarat, att ingen svårighet möter att identifiera det 

• Glass 1 - 2 , New York 1927, s. 112 f. Pl. 39. 
10 Hömiseh-germanische Forschungen, 7, 1933, Taf. 20: 1 a—b. 
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som en efterbildning i glas av det utpekade alexandrinska silver
kärlet. Det danska glas, varom här är fråga, från Bodum" i södra 
Jylland, är starkt fragmentariskt, men om dess nära överens
stämmelse med de nämnda silverkärlen kan ingen tvekan råda. 
Dessa båda fynd visa, att metallkärlen i fråga verkligen efter
bildats i glas men samtidigt också, att dessa efterbildningar haft 
ett helt annat utseende än Espe-skålarna. Vidare framgår av 
dem, atl ännu vid övergången från äldre till yngre kejsartid pro
totypens lotuskalkblad fullt tydligt fortleva i glas. Eisens mening, 
att de redan i början av kejsartiden degenerat till ribbor är där
med vederlagd. 

I trots av de icke godtagbara resultat, vartill Pernice och Eisen 
kommit, får deras antagande av en förebild i metall till denna 
glasskålstyp icke utan vidare avvisas. Att ribborna kan återgå 
på ett blom- eller bladmönster förefaller också som en tilltalande 
hypotes. Men det gäller att kunna påvisa en dylik förebild av så 
hög ålder, att dess ättlingar redan i mitten av det sista förkristna 
årtusendet kunnat återfinnas i metall. Ett bronskärl med profil, 
nära överensstämmande med Espe-skålarna ehuru med radiellt 
ställda, drivna bucklor — tydligen ett stiliserat blommönster — 
föreligger nämligen i Hallstatt-fyndet, och där ingår också en 
fri efterbildning i glas av den variant i guld med tättställda, i 
genomskärning trekantiga ribbor, som är känd från Ur.12 Att 
också dylika skålar i silver och brons efterbildats i glas får anses 
sannolikt, och det drivna hottenmönstret har då måst förenklas 
lill ett pressat ribbsystem av Espe-typ. Ett silverkärl som bäde 
i kronologiskt och typologiskt hänseende fyller dessa krav pä 
Espe-skålarnas efterlysta förebild, är också känt från ett orien
taliskt fynd av högt intresse, publicerat för något mer än ett 
halvannat årtionde sedan men icke uppmärksammat av glas
expertisen. 

Platsen för detla fynd, belägen c:a 80 engelska mil söder om 
den nu i världshändelsernas centrum stående staden Gaza, bär 

11 Fornväiinen 1956, s. 258, fig. 5 j . , Acta arch. XXVII, s. 55: fig. 11 a. 
• E. uon Sucken, Das Grabfeld von Hallstatt in Oberösterreich, Wien 1868, 

Taf. XXV: 3, XXVI: 9. — I silver har skalen av förstnämnda typ fortlevat 
ned i vikingat iden: exemplaret från Lilla Hälla, Gotl., senast avb. i Acta 
arch. XXVI (1955), S. 14: fig. 11. 
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det arabiska namnet Tell Fara och anses identisk med den i 
Joaua bok 15:57 nämnda orten Beth-Pelet. Det är också under 
detta namn, som fyndet publicerades av den frejdade egyptologen 
Sir William Flinders Petrie.13 Den trakt, varom här är fråga, ut
gör södra delen av det forna Juda stamområde, under forntiden 
beboeligt, men senare på grund av den tilltagande torkan allt
mera ökenartat och numera utan annan befolkning än kring
strövande bcduinflockar. Den förste, som rckognoscerade om
rådet, var den kände överste Lawrence »of Arabia» (åren 1911 
och 1914), men utgrävningarna skedde 1938 under ledning av 
Flinders Petrie såsom fortsättning på en föregående år verk
ställd undersökning vid Gerar i samma del av Palestina. 

Såsom det arabiska namnet antyder — Tell = berg, höjd, 
kulle — är fyndorten belägen på toppen av ett från flera sidor 
mycket otillgängligt berg. Då detta ligger på den ytterst viktiga 
förbindelseleden mellan Egypten och Palestina, har orten under 
förhistorisk tid kunnat uppvisa spår av alla de folk, som här 
kämpat om denna strategiska knutpunkt. De äldsla befästnings
verken äro sålunda uppförda av de ursprungligen nomadiserande 
hyksos, som under tiden 1750—1600 skola ha behärskat Egypten. 
Från detta land spåras också två faraoniska invasioner (Ramses 
II och III) samt starka kulturella inflytelser under Dyn. XXI— 
XXIII. Även filistéer och judar göra sig arkeologiskt gällande, 
och 69 e. Kr. anlägger kejsar Vespasianus här ett kastell som en 
hållhake på det nu mäktiga och för romarriket irriterande israeli
tiska kungadömet. 

Alla de folk, som innehaft platsen, ha i dess närhet efter
lämnat gravfält. Det märkligaste innehållet i dessa gravar härrör 
frän en schaktgrav av det sedvanliga slaget men av ovanlig stor
lek. Bland gravgodset", som dock undersökaren antar ha blivit 
skattat på sina smycken, märkes bronsbeslagcn till underredet 
lör den bädd, varpa den döde vilat. Av större intresse äro 2 st. 
lill bordsservisen hörande silversaker, det ena cn skopa, pä vilka 
skålen uppbäres av en figur, återgivande en simmande flicka. Av 

13 Bcth-Pelct (Tell F a r a ) . Brit. School of Arch. in Egypt, Publications 48, 
1930. 

" W. F. Petrie, a. a., s. 14, Pl. XLIV—XLV. Se även H. Th. Rossert, Altsyrien, 
Tubingen 1951, s. 9 1 : 1184—1185 med där ang. litt . 
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Pig. 2. Den bäsl bevarade glasskalen från Espe. a. Profil. 1/2. 
b. Mittpartiet au bolinens innersida. I / I . Efler fotografier från 
Nationalmuseet , Köpenhamn. Die eine Glasschale uon Espe. 

Fiinen. a. Profil, b. Miltelparlie der Innenseite des lindens. 

största intresset för oss är dock det andra föremälet, en låg skål 
med bottenmönster av inifrån drivna, radiellt utgående spets
blad (fig. 3). Tydligen återger mönstret kalken till en utbredd 
lotusblomma. Skålens profil överensstämmer nära med den vi 
iakttagit på de båda glasskålarna från Espe. I fråga om dimen
sionerna visa de en märkvärdigt stor överensstämmelse, silver-
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Fig. ,'i. Silverskälen från Tell Fara , Palestina, a. Profil, i / 2 . 
b. Bottnen från undersidan. Ca 1/2. Flfter Fl inders Petrie. — 
Silherschale von Tell Fara . a. Profil. b. Unterseite des 

Schalenboden», 

skålen 17,65, glasskålen 17,7 cm. Då nu slutligen graven i fråga 
enligt Flinders Petrie kan dateras till tiden omkr. 850 f. Kr., 
måste silverskålen anses vara något äldre än Hallstattsfyndets 
yngre del (700—400 f. Kr.), till vilken både den nämnda brons
skålen och det till Ur-varianten anknytande glaskärlet kunna 
hänföras. Såväl stilistiskt som kronologiskt och geografiskt ut-
fylles luckan mellan kärlen från Tell Fara och Hallstatt av 
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»omphalosskålarna» i silver från Kukova Mogila och Alexan-
drovo i Bulgarien, daterade till 400-talet f. Kr." 

Beträffande ursprunget för de två tillsammans funna silver
föremålen påvisar Sir William, att skoptypen är egyptisk men 
kvinnofigurens ansiktstyp utpräglat semitisk, varför verkstaden 
får lokaliseras till Syrien, en slutsats vars riktighet dock kan 
betvivlas. Egyptierna togo i sin konst och konstindustri i be
tydande utsträckning upp främmande folktyper. Vad skålen an
går, påpekar han, att motsvarigheter till den återfinnas på en 
relief, återgivande en scen från Assurbanipals hov. Också skålen 
får dock anses härröra från Egypten. I osmyckad form men till 
sin allmänna typ har den sina motsvarigheter i dylika av brons 
från gravar i Beth-Pelet, hänförda till tiden 1300—800 f. Kr."' 

" Bogdan I). Filow, Die Gräberhiigelnekropole bei Duvanlij in Siid-
bulgarien (Sofia 1934), Abb. 60, 203. Jfr också The Swedish Cyprus Expedi
tion, Vol. IV: 2, s. 160, fig. 33 : 7, 9. 

• IV. F . Petrie, a. a., Pl . XXVIII. — C. Watzingcr (Denkmäler Palest inas I, 
s. 109) ins tämmer med Petrie i fråga om skopans proveniens men anser 
skålen med lotusmönstret anknyta till egyptiska förebilder. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Gunnar Ekholm: Die Entstehung der gerippten Glasschalen. 

In der Erörlerung iiber die Entstehung dieser Gläser, der ältesten In 
Skandinavien vertretenen I Fig. 2) , ist auf verschiedene metallene Vorbilder 
hingewiesen worden. Die von Pernice vorgeschlagenen hypothetischen Proto
typen der sog. megarischen Becher diirften hierbei nicht in Frage kommen. 
\\ ahrscheinlicher sind dagegen die hellenistischcn Silberschalcn, die von 
Eisen vorgefiihrt werden. Das Profil dieser Gefässe wcicht aber von dem der 
fraglichen gläsernen Schalen stark ab. Weiter ist hier cinzuwenden, dass 
das Lotuskelchmuster der Silberschalcn auf den vorhandenen gläsernen 
Nachbildungen dieser Gefässe noch in der ausgehenden älteren Kaiserzeit 
fortlcbt (Hasslcben, Bodum). Die Erklärung der Hippen der augusläischen 
Epoche als degenericrte Nachbildung des Lotusmusters der erwähnten Silber
schalcn ist damit widerlegt. Der nachgesuchte Prototyp muss bedeutend 
friiher sein, denn schon aus der Mitte des 1. vorchristlichen . lahrtausends 
liegt eine Bronzeschale vor (Fund von Hal ls ta t t ) , die unter die Vorstufcn 
der erörtcrten Glasschalcn einzurcihen sein diirfte (Fig. 1) . 

Ein Gefäss, das sowohl typologisch als chronologisch alle Voraussetzungen 
besitzt, um als Lrahn der Schalen von Espe anerkannt zu werden, liegt auch 
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wirklich vor, obgleich von der Glasforschung bisher unbeachtet. Es s tammt 
von dem im Jahre 1928 von Flinders Petrie untersuchten Fundplatz Tell 
Fara (Beth-Pelet der Bibel) im sudlichen Paläst ina (Fig. 3) . Die in einem 
der Gräber gefundene Silberschalc mit Bodenmuster in Gestalt eines ausge-
breiteten Lotuskclches st immt, was ihr Profil betrifft, mit den Espeschalen 
sehr nahe iiberein und die Diameterziffcrn weichen nur mit % mm von 
einander ab. Weil der Tell Fara-Fund in die Zeit um 850 v. Chr. angesetzt 
worden ist, liegt kein Hindernis vor, hier auch den Ahnvatcr der erwähnten 
Hallstatt-Schale zu spuren. Bei der Nachbildung ähnlicher metallcner Schalen 
in Glas durften aus technischen Grunden die getriebenen Buckcl — stilisierte 
Umbildungen der Kelchblättcr — zu radial laufcnden gepressten Hippen 
vcrcinfacht worden sein. 
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