
En sino-iransk kopp
Arne, Ture J.
Fornvännen 33, 107-113
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1938_107
Ingår i: samla.raa.se



EN SINO-IRANSK KOPP 
AV 

T. J. A R N E 

F
ör många år sedan anträffades i en skelettgrav på Hemse 
annexhemman på Gotland en liten rund kopp av lera med 
handtag bestående av en vertikalt anbragt ring med ovanpå 
liggande stöd för tummen. Koppen är till färgen vit med en 

gulaktig skiftning, lätt glaserad och måhända något iriserad. Den är 
handgjord. Höjden är c:a 4,8 cm, bukvidden c:a 6,3 cm (fig. 1). Att 
döma av de föremål, som hittats jämte koppen, troligen i samma grav, 
har denna kommit i jorden tidigast 900 år efter Kr. f. men sannolikt 
något senare. Dessa föremål utgjordes av ett dosformigt och två djur
huvudformade spännen av brons, tre armringar, en bronsnål, ett 
spänne med vidhängande kedjcfragmont, 26 pärlor, en benkam och ett 
skadat arabiskt mynt (St. h. m. 5035). 

Man har tillskrivit denna kopp såväl persiskt som kinesiskt ur
sprung. Den meningen har uttalats av den avlidne dr Fr. Martin, 
att koppen vore kinesisk och härrörde från T'angdynasticns tid; Mar
tin uppgav sig i Paris ha sett en kopp, som visade tvillingtycke med 
den gotländska. Själv har jag jämtört den med den persiska brons-
kopp med liknande öra och inskrift, vilken hittats vid Surgut i Sibi
rien1 och kan tillskrivas 800-talet. Jag är numera böjd för att 
antaga, att koppen tillverkats i Nordpersien under kinesiskt infly
tande och därifrån över Ryssland införts till Sverige. 

Införselvägen betecknas av en liknande, men fragmentarisk kopp, 
som under greve Uvaroffs arkeologiska grävningar år 1852 upptäck
tes i guvernementet Wladimir, men först efter revolutionen överläm
nades till det historiska museet i Moskva. Fyndet omnämnes i Kata
log sobranija drevnostei grafa A. S. Uvarova III—VI (Moskva 1907), 

1 T. J. A r n c, La Suéde et 1'Orient, sid. 197. Dens. , Barsoff Gorodok, 
sid. 26. 
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där på sidan 48 angives, att föremålen 464—473 härstamma ur kur-
ganen Pany no 42 nära byn Vesi i Susdaldistriktet. 

Fyndet utgöres av ett stycke av en liten, svagt glaserad, handgjord 
lerkopp, tre silverörhängen, en tinningring, 4 fingcrringar, varav 3 

Fig. 1. 
Glaserad lerkopp, Hemse, Gotland. 
(ilasicrte Tontasse sinoiranischer Ilerkimlt. 

av silver och en av brons, en öppen silverarmring och en ring av 
bronstråd (fig. 2). Föremålen tillhöra vikingatiden. 

Koppen förekommer omtalad i Uvaroffs arbete »Les Mériens» på 
sidan 210: »Véce 42, Squelette; a la telo il y avait un petit vase å anse 
vernissé.» I katalogen skrives: »no 464: Stycke av en mycket fin kopp 
av små dimensioner, med litet öra, av synnerligen fin, välhlandad 
och genombränd porslinsartad lera med tillsats av mjöl(?). Enastå
ende i sitt slag bland alla meriska föremål.» 

Koppen publicerades av mig såsom kinesiskt importgods huvud
sakligen på Fr. Martins auktoritet.2 Sedermera har jag emellertid 
fått nytt material, som gör denna sak tvivelaktig. Visserligen är det 
sant, att ganska liknande koppar äro funna i Kina, och att på t. ex. 
statyer från T'angtiden en gulaktig glasyr förekommer, som erinrar 
om den på de svenska och ryska kopparna. De mig bekanta kinesiska 
kopparna ha ett runt öra, men sakna det ovanpå liggande tumstödet. 
De äro därjämte clrejadc. En dylik kopp från T'angdynastiens tid är 
avbildad hos R. Hobson, Chinese pottery and porcelain, London 1915. 
Det är en pjäs ur Eumorphopoulos' kollektion (Plalc 11, fig. 2) och 

1 T. J. A r n e , Kitajskaja f.aSka iz Vladimiskoj gub. (Festskriften till 
Gorodtsoff, Moskva 1926.) 
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Fig. 2. 
Gravfynd med glaserad lerkopp samt bronsringar, guv. Vladimir, Kyssland. 

(aasierte Tontasse und Bronzeringen, Grablund, Guv. Wladimir, Ryssland. 

beskrives som »Cup of hnrd ware with greenish white glaze. Height 
23/8 inches» (fig. 3). 

En annan kopp av samma slag tillhör professor O. Siréns sam
ling. Det är en liten klotrund 
kopp med kort hals och örat ver
tikalt anbragt mitt på buken. 
Godset är vitt med grågrönaktig 
tunn glasyr på kärlets övre tre 
fjärdedelar inklusive örat och 
det inre av mynningen. Örat är 
i genomskärning halvrunt. Den 
lilla ståytan mäter något över 
2 cm i diameter (fig. 4). 

Båda dessa kinesiska koppar 
Fig. 3. äro drejade, ej handgjorda och 

Kinesisk lerkopp från Tangperioden. sakna som nämnts tnmstöds-
Chinesisehe Tontasse der T'angperio<ie s k i v a n 

(Sammlung Eumorphopoulos). 
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Fig. 4. 
Kinesisk glaserad lerkopp. 

Chiuesische glasierte Tontasse, T'angperiode (Samm
lung O. Siren). 

Ännu en annan kinesisk kopp från T'angdynastien är här av 
intresse. Den tillhör ingenjör O. Karlbeck. Koppen är drejad cy
lindrisk, nertill försedd med en skarp kant, från vilken den svänger 

in mot den avskuret ko
niska foten. På den cy
lindriska ytan och på 
örat försett med ett tum-
en glasyr i vitgult, grönt 
och brunt, mycket ka
rakteristiskt för r a n g 
keramik (fig. 5). 

Denna sista kopp har 
nu goda motsvarigheter 
funna i Iran, men hos 
alla dessa är det runda 
örat försett med ett tum
stöd. De äro också, för
modligen alla drejade och 

representera antagligen en mindre provinsiell karaktär än de i 
Sverige och Ryssland funna kopparna. En kopp har anträffats vid 
de amerikanska utgrävningarna i Rey i Iran och beskrives som 
»middle islamic monochrome 
vessel in turquoise shade» 
(fig. 6). Formen är som synes 
av bilden ganska överens
stämmande med den hos sist
nämnda kinesiska kopp, men 
den är lägre och har en en
färgad glasyr samt tumstöd.3 

I Teheran förvärvade jag 
1933 en kopp av besläktad 
art, men det cylindriska par
tiet är veckat i mjuka bågar. 
Glasyren är smutsigt vit, nå
got brunaktig i tonen genom 
inverkan från omgivande jord-
salter, samt med 3 gröna verti-

Fig. 5. 
Kinesisk glaserad lerkopp. 

Chinesische glasierte Tontasse T'angperiode (Samm
lung O. Karlbeck). 

3 Bulletin of tho University Museum, Philadclphia 1936. 
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Fig. 6. 
Lerkärl från Rey, Iran. 

Tontasse von Rey, Iran (Ausgrabung E. Schmidt). 

kala fläckar (fig. 7).4 Veckningen torde även förekomma på kine

s iska T 'angkär l och ha r kanske levat över in i Sung-tid. 

E n tredje kopp tillhör Islamische Abteilung der Berl iner Mu

seen, ha r låg fot, veckad 

vägg med inpressade orna

ment, öra med tumstöd och 

g lasyr (fig. 8, inv.-nr 5531). 

Denna kopp omtalas av F r . 

Sarre, vilken beskriver den 

som »ein achtfach gerippter 

Henkelnapf». Det grönglase-

rade kärlet, som är s tarkt iri-

serat, visar genom sina stilis

tiska egenheter, t. ex. det på 

antika förebilder ti l lbakagåen

de örat, och framför allt de 

olika gal lerartade eller med pärlor besatta ytfyllningarna, i vilka del

vis geometriska mönster utsparats , och slutligen genom den kufiska 

mästars ignaturen Husein på baksidan ett nä r a sammanhang med den 

gröna relietkeramiken från Samar ra och Susa. Denna keramik utgör 

enl. Sar re en direkt 

efterbildning efter öst

asiat iska förebilder. 

Sarre synes vilja da

tera koppen till Sa

marra- och T'angtid 

(800-talet).5 

De persiska kop

parna äro säkert till

verkade inom landet, 

men stå under kine

siskt inflytande. Gam-

Fig. 7. mal inhemsk tradition 
Glaserat Inrkärl, Iran. ... .. . 

Glasierte Tontasse, Iran (Sammlung T. J. Arne). l O r e l l g g e r DlOtt 1 t l l i n -

* Jfr t. ex. fig. 418 i Ausstellung chinesischer Kunst, Berlin 1929. 
8 F r . S a r r e , Friihislamische Keramik aus Mesopotamien (Cicerone 

1930). För denna hänvisning har jag att tacka dr K. Erdman, Berlin, 
Islamische Abteilung der Berliner Museen. 
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Fig. 8. 
Glaserat lerkärl, Iran. 

Glasierte Tontasse, Iran (Islamische Abteilung der Berliner Museen, 
Inv. 6681). 

Fig. 9. 
Bronskopp från Kina. 

Bronzetasse aus China (Sammlung E. Hultmark). 
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stödet, som i sin tur övertagits från hellenistiskt och romerskt 

håll . 

Det ligger ju intet överraskande i att kinesiskt inflytande gjort sig 

gällande på i ransk keramik. Ken import av kinesisk keramik h a r 

också förekommit, såsom grävningarna i Samar ra visat, och denna 

keramik har även tagits till förebild för den inhemska. Till och med 

i en så avlägsen trakt av kalifatet som vid Kaspiska havets sydöstra 

kust kan man spåra det kinesiska inflytandet på den i ranska kera

miken. Brottstycken av skålar med den typiska T a n g g l a s y r e n — gul

vitt, brunt och grönt — voro mycket vanliga i det från 800-talet här

stammande översta skiktet i Schah Tepé, norr om Astrabad-Gorgan, 

där jag 1933 verkställde grävningar . 0 Det är också i dessa trakter, 

söder om Kaspiska havets kust, i Mazanderan och Gorgan, som jag 

antar att de små, i Ryssland och Sverige funna kopparna kunna vara 

tillverkade efter kinesiska förebilder. Staden Djurdjan besöktes i 

köpmannaärenden av Hus och landet härjades desslikes av detta 

folk, hos vilket säkerligen fanns en god procentsats med rent skan

dinaviskt blod. 

T i l l ä g g : En bronskopp med ringformigt öra och därifrån ut

gående, ej därpå vilande tumstöd förekommer i dr E. Hul tmarks sam

ling. Det förefaller rät t sannolikt, att denna pjäs tillhör T'angtid eller 

tidig Sungtid (fig. 9). En kopp lik den gotländska påträffades 1835 i 

en livisk g ravhög vid Sigulda på v. s t randen av floden Ganja. Lett

land (V. Gin te r s i »Senatne un mäksla» T. 1937, sid. 41, fig. 1). 
6 T. J. A r n e , The swedish archeological expedition to Iran 1932—1933, 

sid. 14 (Acta Archaeologica 1935). 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

T. J . A R N E : E ine sino-iranische Tasse. 

Verf. macht anfmerksam auf drei leicht glasierte Tontassen aus der 
•Wikingerzeit, alle mit ringförmigom Ohr und Daumenstutze versehen. 
Dio eine ist in Schweden auf der Insel Gotland gefunden, dio andere im 
Gouv. Wladimir, Kussland, die dritto in Lettland. Durch Vergleich mit 
mehr öder weniger ähnlichen Tassen aus Persien und China kommt Verf. 
zu dem Kosultatc, dass die drei erst erwähnten Tassen in Nord-Iran ver
fertigt worden sind, aber chinesiscben Einfluss aufweisen. Dieser Einfluss 
zeigt sich allgemein in Iran auf Keramik des 9.—11. Jahrhunderts, nicht 
nur in der Stadt Samarra, die demselben Kulturkrei.se angebörte, sondern 
auch an der Siidkiiste des Kaspiscben Meeres. 

8 — Fornvännen 1938. 
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