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Indledning  

Denne artikels titel er ”Fønikiske metalskåle fra Cypern - den eklektiske stil som udtryk for ”fønikisk 

kunst””. Artiklen indledes med et historisk afsnit om Cypern. Her fortælles om den fønikiske kolonisering 

af Cypern i det 9.årh.
1
, og produktionen af metalskåle før fønikernes ankomst. Et enkelt eksempel på en 

proto-cypriotisk skål gives for at vise forskellen på proto-cypriotiske og cypro-fønikiske skåle. Dernæst føl-

ger et overordnet afsnit om cypro-fønikiske skåle: fundkontekst, produktionsområde, stiltræk og identifi-

kation beskrives. Artiklen vil kun behandle cypro-fønikiske ”patera”-skåle og ikke andre typer fønikerskåle 

såsom dybe kannelerede skåle. Da det ikke er muligt at beskrive alle 22 skåle fundet på Cypern udvælges 

Amathus- og en af Daliskålene som eksempler på ”klassiske” fønikiske skåle. De vil kort blive beskrevet og 

frisescenerne diskuteret. Med udgangspunkt i det to udvalgte skåle diskuteres den eklektiske stil: Hvilken 

stilart ses på skålene? Hvor stammer scenerne fra? Artiklen ligger vægt på den stilistiske diskussion. Heref-

ter følger perspektiveringsafsnittet ”Fønikiske metalskåle i Etrurien”: antallet af skåle fra Etrurien samt 

fundkontekst nævnes; to udvalgte fønikiske skåle (E2 & E6) fundet i Etrurien beskrives meget kort, og sti-

len diskuteres. Er dekorationen på skålene fra Etrurien magen til den på cypro-fønikiske skåle? Orientalise-

rings-debatten behandles kort til sidst i afsnittet. Artiklen afsluttes med en konklusion. 

     Artiklen baseres hovedsageligt på bogen ”Phoenician bronze and silver bowls from Cyprus and the Me-

diterranean” (Markoe 1985), da det er den eneste bog der findes specifikt om cypro-fønikiske skåle. Flere 

artikler anvendes også bl.a. Gjerstad (1946). Artiklen skal ses som en bred introduktion til cypro-fønikiske 

skåle og deres kunsttradition (den eklektiske stil)
2
 og diskussionen herom, og ikke som en dybdegående 

artikel om kronologisk og typologisk arbejde. 

 

Cypern: et historisk afsnit 

Kolonisering 

Øen Cypern ligger i det østlige mediterrane område ud fra kysten til nutidens Tyrkiet, Syrien og Libanon, 

datidens Anatolien (Lilleasien), Syrien og Fønikien. På en klar dag kan man se fra øens østligste punkt til 

Libanons kyst, så øen ligger relativt tæt på fastlandet. Øens geografiske placering  har været strategisk 

1
 Alle årstal i artiklen er f.v.t. 

2
 Eklektisk stil skal i denne artikel forstås som en sammenblanding af forskellige stilarter og stiltraditioner, f.eks. sammenblandin-

gen af egyptiske, syriske og fønikiske motiver, stile og kunsttraditioner på visse skåle.  
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eftertragtet, da den ligger velplaceret i forhold til forhistoriske og antikke handelsruter. 

3
 Den Store Danske Encyklopædi under Cypern & Fønikien. 

4
 Moscati 1988, 152. Bikai 1989. 

5
 Markoe 1985, 7. Karageorghis 2005, 107: K. har i sine nyere udgravningsbind valgt at ændre den første datering af Astarte-

templets første fase fra midt 9.årh. til mellem 800-725. Han mener dog, at fønikerne dukker op lidt før, nemlig i sen 9.årh. Der er 

fundet andre fønikiske indskrifter fra samme periode i Kition.  
6
 Markoe 1985, 7. Markoe 2000, 170. Moscati 1988, 152-53. Indskriften fortæller at: ”guvernøren af Khartihadasht, ”tjener af 

Hiram, Sidonernes konge” dedikerer disse skåle til Baal af Libanon”.  Khartihadasht er blevet identificeret som Kition, og Hiram er 

Hiram II konge i Tyre i midten af 8.årh.  Den assyriske konge Tiglath-Pileser III nævner at Hiram II betaler tribut i 738. Deraf en 

datering til midt – sidste del af 8.årh. Aubet 1987, nævner (uden reference til en kilde) at øen koloniseres i 820.  Karageorghis 

2000, 151: Både Fønikien og Cypern var under assyrisk herredømme i det 8.-6.årh. og betalte derfor tribut til deres assyriske 

”konge” (fig. 2). 

Fig. 1: Den geografiske placering af Cypern 

     Cypern har været en handelsdestination og et stop på vej mod det ægæiske handelsområde. Øen har 

givet de rejsende læ og ly for blæst og strøm, når de sejlede langs øens bugter og kyster. De første spor af 

menneskelig tilstedeværelse kan dateres til Neolitikum
3
. Øens beliggenhed og frugtbarhed har gjort Cy-

pern yderst attraktiv at bosætte sig på. Øens kobber-depoter resulterede i en rig kultur, og fra bronzealde-

ren var der en veletableret kultur på Cypern. Øens geografiske placering har tidligt gjort øen til en smelte-

digel af forskellige stilarter og genstandstyper produceret på øen såvel som andre steder. Øen var et skæ-

ringspunkt for den ægæiske og mellemøstlige kultur
4
. 

     Fønikiske genstande (keramik) kan spores tilbage til det 11.årh., hvor øen kommer til at spille en vigtig 

rolle for fønikernes handel vestover. Det er dog først i anden halvdel af det 9.årh. at fønikerne koloniserer 

Cypern. Kition (Kt(y) - punisk) menes at være den første fønikiske koloni og lå på den sydøstlige del af øen. 

De første kolonier var placeret på den østlige del af øen tættest på fastlandet Fønikien. Dateringen af byen 

og dens grundlæggelse bygger på V. Karageorghis’s udgravninger af Kition, som afslørede et Astarte-

tempel med første bygningsfase i sen 9.årh.
5
. To bronzeskåle med indskrifter fundet i nærheden af Amat-

hus bidrager med en datering, som fastslår at fønikiske kolonier eksisterede på Cypern i midten af 8.årh.
6
. 

En datering af fønikernes kolonisering af Cypern bygger således hovedsageligt på epigrafisk evidens. 

www.wikipedia.org 
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7
 Gouda, V.K. et al, 2008.  Ædelmetal produktionen er over 5000 år gammel, og egypterne havde guldminer i hele landet. 

8
 Gjerstad, 1946. 

9
 Ibid, 1946.  

Fig. 2: Fønikere betaler tribut til assyrisk konge – relief fra Ashurnasirpal II’s palads (883-859) 

Fønikerne og metalskålsproduktionen 

Produktionen af metalskåle går langt tilbage i tiden – også før fønikerne bliver dominerende inden for pro-

duktion af og handel med luksusvarer. Der eksisterede allerede i Egypten en metalskålsindustri fra det 18. 

dynasti og fremefter (1550-1295—>)
7
. I Ugarit i Syrien er produktionsværksteder også lokaliseret, og der 

er ligeledes i byen fundet guldskåle fra sen bronzealder
8
.  Disse egyptiske og syriske håndværkscentre har i 

bronzealderen og tidlig jernalder været de ypperligste producenter af luksusmetalvarer
9
. Skålenes dekora-

tion var udpræget egyptisk eller nordsyrisk, og en eklektisk stil fandtes således ikke på skålene. 

Fig. 3: En af guldskålene fra Ugarit ca. 1450-1365 (datering diskuteres stadig)  

www.britishmuseum.org 

www.utexas.edu/ugaritgoldbowl114th 



 4 

 

Fønikiske metalskåle  
Af Maria Sommer 

Agora nr. 6 2011 

10
 Markoe 1985, 149-156. 

11
 Gjerstads inddeling bliver valgt som eksempel på en kronologisk skåleinddeling, da Markoes inddeling synes upræcis og rodet. 

Alle skålene i hans inddeling kaldes cypro-fønikiske uden at tage højde for, at enkelte ikke er produceret på Cypern samt ikke har 

den kendte eklektiske stil som kendetegner cypro-fønikisk skålkunst. 
12

 For en grundigere typologisk og kronologisk beskrivelse se Gjerstad 1946 & Markoe 1985, 149-156. 
13

 Markoe 1985 mener at skålen ikke er proto-cypriotisk, men et tidligt eksempel på en cypro-fønikisk skål. Han er ikke enig med 

Gjerstads 5-inddeling af skålene. I artiklen bliver Gjerstads inddeling fulgt for at give et overblik, og derfor er det nødvendigt at 

indsætte skålen under sin retmæssige gruppe. Det vides ikke præcist om skålen er proto-cypriotisk eller cypro-fønikisk, da det 

stadig debatteres. Skålen er dog af ringere kvalitet end de senere nævnte skåle, hvilket dog også kan skyldes råmaterialet 

(bronzen). Skålen er i artiklen kategoriseret som proto-cypriotisk. 

 

Før fønikerne bosætter sig på Cypern produceres metalskåle på øen, og skålene laves også sideløbende 

med de fønikiske. Skålene er i enten bronze, sølv eller forgyldt sølv, og er lavet i lav repoussé. Kronologi og 

oprindelse diskuteres stadig. Skålene blev i 1946 inddelt i en omdiskuteret typologisk og kronologisk orden 

for at skelne skåltyperne. Inddeling blev lavet af Gjerstad (1946), men Markoe (1985)
10

 følger ikke opdelin-

gen i sin bog (han kalder alle skålene for cypro-fønikiske)
11

. Gjerstad’s inddeling bliver her nævnt for at 

give et overblik over produktionsudviklingen i tidlig jernalder. Skålene inddeles ifølge Gjerstad i grupper-

ne
12

: 

 

Proto-Cypriotiske 

Neo-Cypriotiske 

Cypro-egyptiske 

Cypro-fønikiske 

Cypro-græske 

     

De 5 gruppers inddeling har subinddelinger og er baseret på stilistiske træk, som naturligvis også har givet 

anledning til debat. De tidligste proto-cypriotiske skåle dateres til lige efter 1200, andre til det 8. årh. Ho-

veddelen af metalskålene menes at være produceret i det 7. årh. både af fønikere og lokale håndværkere. 

Eksistensen af en mere præcis kronologi og typologi findes ikke.  

     Til den første kategori tilskrives skålen på fig. 4
13

. Den måler H. 3,9 cm og Dia. 13,1 cm, hvilket er min-

dre end cypro-fønikiske skåle. Skålen er lavet i bronze med lav repoussé-dekoration. 



 5 

 

Fønikiske metalskåle  
Af Maria Sommer 

Agora nr. 6 2011 

14
 Typologisk oversigt over bånd-typer, Markoe 1985,  158. 

15
 Gjerstad 1946, 4. Tubb 2003. 

16
 Senere ”overtager” fønikerne lotusblomstdekorationen og ændrer dens udseende en smule. Lotus-palmette-dekorationen er et 

af de eneste oprindelige fønikiske elementer i den senere eklektiske stil. 
17

 Coldstream 1986, Karageorghis 1999.  

Skålen har en central rosette-medaljon med tre såkaldte kabel-bånd snoet omkring rosetten, den mellem-

ste frise og den ydre kant af hovedfrisen
14

. Kabelbåndstypen er almindelig på proto - og neo-cypriotiske 

skåle. Den mest interessante del af skålen er frisen med de dansende kvinder. Kvinderne ligner hinanden 

og deres tøj er identisk. Der er tale om en processions-offer-scene, som ofte ses i syrisk kunst
15

. Lotus-

blomsten med de tre blade er ikke usædvanlig at finde i cypriotisk kunst
16

. De tidligere cypriotiske skålty-

per integrerer også syriske, assyriske og egyptiske motiver og scener, men stilen assimileres og ændres til 

at have cypriotisk islæt (f.eks. dragter og frisurer)
17

. Den nærorientalske inspiration er ikke overraskende 

siden øen ofte var under syrisk eller assyrisk herredømme. Proto- og neocypriotiske skåle er som oftest 

dårligere lavet og derfor af ringere kvalitet end fønikiske metalskåle. Dette gælder specielt dekorationen 

og udførelsen af repoussé. 

Fig.4: Proto-cypriotisk skål fra Idalion 

Markoe 1985 
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18
 Karageoghis 2002, 151-157. 

19
 Markoe 1985. 

20
 Se Ibid 1985, 6 for referencer. Markoe 2000, 148. I Det Gamle Testamente nævnes fønikerne i forbindelse med metalarbejdet 

på templet i Jerusalem. I Illiaden nævnes en sidonisk sølvkrater af ypperligste kvalitet, som gives som præmie til Achilleus ved 

gravlegene for Patrokles. Sidoner var et andet navn for føniker, og beskrev dem ”som kom fra Sidon”. 
21

 Markoe 2000, 149. 
22

 Markoe 1985, skriver at dette fragment muligvis kan være af den fønikiske skåltype, men i dag mener man ikke at dette er til-

fældet.  
23

 Markoe 1985, 99 

Der er i alt fundet 22 cypro-fønikiske skåle på Cypern fra syv forskellige lokaliteter (Kourion, Amathus, Ida-

lion, Tamassos, Salamis, Palaepahos & Armou) hvoraf ti fundkontekster er identificeret. Skålene findes 

primært i kammergrave, hvilket bl.a. er tilfældet med Amathus-skålen. Otte ud af 22 skåle kommer fra den 

såkaldte Curium skat, som menes at tilhøre en royal grav, men som blev fundet som depotfund i et tem-

pel
18

. Kun to skåle er fundet uden for en gravkontekst på bakken ved Akropolis i byen Idalion nær en hel-

ligdom
19

. 

     Fønikernes evner til at lave metalarbejder nævnes i primære skriftlige kilder bl.a. i Det Gamle Testa-

mente samt i Homers Illiaden (skrevet i 8.årh)
20

. Om skålene blev produceret på Cypern vides ikke med 

sikkerhed, men der er grund til at tro at nogle af dem blev. Produktionscentre kan geografisk ikke lokalise-

res, hverken på Cypern eller i resten af det fønikiske område
21

. Det er stilistisk set vanskeligt at identificere 

en fønikisk hjemlandstradition, da fønikiske ”patera”-skåle ikke er fundet i Fønikien. Der er dog evidens for 

en metalindustri i Levanten i samme periode, men kun et enkelt fragment af en (måske) fønikisk skål er 

fundet i Megiddo
22

. Det kan skyldes, at der kun er relativt sparsomme udgravninger i området grundet 

nutidig borgerkrig. Der er dog fundet andre typer af skåle bl.a. i Byblos
23

. Derfor er det ikke muligt at 

Fig. 5: Cypern inddelt i fønikiske områder 

Cypro-fønikiske skåle 

www.heritage-key.com 
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24
 Aubet 1987 

25
 Markoe 1985, 172 

 

identificere en fønikisk metalskålsproduktion i Levanten. På Cypern derimod er der evidens for en metal-

skålsproduktion inden fønikernes kolonisering, som fortsatte mens fønikerne levede på øen. Øens kobber-

ressourcer har bidraget til en tilgængelighed til et vigtigt råmateriale – et råmateriale som fønikerne hand-

lede med (oksehudskobberbarrer). Sølv, bronze og guld må være importeret til øen, måske som et led i 

fønikernes handelsekspansion. Råmaterialerne drev handlen i det nærorientalske og vestmediterrane om-

råde. 

     Identifikationen af fønikiske metalskåle sker hovedsageligt på baggrund af stilistiske træk. Derudover 

indikerer skålenes brede geografiske distribution ligeledes et fønikisk ophav; udbredelsesmønsteret i det 

østmediterrane område stemmer overens med den viden man har om fønikiske handelsaktiviteter (fig. 6)

24
. 

Fig 6. Fønikiske handelsruter 

Skålene er fundet spredt over det mediterrane område og nærorienten: de er fundet på Kreta, på det 

græske fastland f.eks. i Olympia, Rhodos, Spanien, Italien, Syrien, Assyrien m.m. Kun fønikerne havde et så 

bredt og komplekst handelssystem, og nåede så langt omkring med deres skibe. Nogle skåle har fønikiske 

indskrifter, som enten fortæller navnet på håndværkeren eller ejeren af skålen, og kan derfor identificeres 

som fønikiske. På næsten alle fønikiske skåle ses den eklektiske stil – nogle med lokal islæt (Etrurien). 

 

Amathus-skålen: Skålen er lavet i sølv med lav repoussé-dekoration. Den måler: H. 3,6 cm. Dia. 18,8 cm
25

. 

Den blev fundet i Amathus på Cypern 1975 i en kammergrav. Skålen blev fundet i en kobberkedel og frem-

står fragmenteret, da en relativ stor del af skålen mangler. 

www.theancientworld.net 
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Fig. 7. Amathus-skålen 

Skålen har fire ornamentikbånd med forskellige typer snoninger, bl.a. det tidligere sete kabelbånd. I mid-

ten af skålen er der en lotusblomst, som adskiller sig fra den proto-cypriotiske. Skålen består af tre frise-

bånd med scener: 

 På den inderste frise ses siddende sfinkser med åbne vinger og en solskive med en slan-

ge på hovedet. Denne type sfinks skal forbindes med gudinden Isis, som også ses på den 

mellemste frise (fig. 8). Scenen er egyptisk, og det samme er stilen. 

Fig. 8. Isis vist med åbne vinger – lignende stilling ses hos sfinkserne på Amathus-skålen 

Markoe 1985 

Schulz & Sneidel 1998 
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26
Markoe 1985, 173. 

27
 Gjerstad 1946, 10. 

28
 Myres 1933.  

 

 Den mellemste frise viser en skarabæ med solskive, to siddende Re-Harakhte, gudinden Isis med 

udbredte vinger (ligesom sfinkserne), Harpokrates (Horus i skikkelse af et menneskebarn) på en 

lotus, to royale figurer i assyrisk tøj ved en lotus-palmette, Horus igen (nu som voksen menneske) 

og, Isis’ søster gudinden Nephthys
26

. Scenerne er taget fra den egyptiske gudeverden, men assyri-

ske figurer er integreret i den egyptiske scene. 

 

 Det yderste frisebånd viser en angribende hær, som prøver at belejre et fort. Hæren består af et 

 infanteri af spydkastere og bueskytter, og et kavaleri med en stridsvogn efter sig længst mod høj-

 re. Alle figurerne er drejet hen mod fæstningen. Figurernes komposition er tidligere set på proto-

 cyprotiske skåle
27

, men scenen er af assyrisk oprindelse og ses på andre skålefriser samt paladsre-

 lieffer (fig. 9 & 10). Nogle figurer har assyrisk udseende med langt skæg og hatte, mens andre lig-

 ner egyptere
28

. 

Fig. 9: Relief af assyrisk belejring på en Nimrud skålene (883-859)  

Fig. 10: Relief af belejring fra Ashurnasirpal II’s palads (883-859) 

Madhloom 1970 

Madhloom 1970 
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26
Markoe 1985, 173. 

27
 Gjerstad 1946, 10. 

28
 Myres 1933.  

31 
Markoe 1985, 170. De to Dali-skåle blev fundet sammen med ti andre sølvskåle. De andre skåle blev ødelagt og omsmeltet af 

den lokale guldsmed. De to Dali-skåle blev reddet af den fransk-cypriotiske konsul. 

 

Amathus-skålens friser er en blanding af assyriske og egyptiske scener og stilarter. Gudescener er karakte-

ristisk for egyptiske kunststil, hvor gudefamilierne ofte vises sammen (f.eks. Isis, Horus, Osiris, Nephthys 

m.m.). Skarabæen med solskiven er også et klassisk egyptisk symbol, som symboliserer solopgang og for-

vandling. Krigsscenen er som tidligere nævnt typisk assyrisk. Lignende scener ses på neo-assyriske relieffer 

(fra Ashurnasirpal II’s palads), samt på en af skålene fra Nimrud depotfundet (fig. 9 & 10). Denne type be-

lejrings-krigsscene ses ikke i egyptisk kunst. Ingen af friserne har fønikiske scener eller islæt på nær lotus-

palmette-dekorationen. Den fler-inddelte lotus-palmette-plante ses også på en af Dali-skålene, samt an-

dre fønikiske skåle. Amathus-skålen er et eksempel på en ”klassisk” cypro-fønikisk skål, hvilket også er til-

fældet med næste skåleksempel. 

 

Dali-skålen: Skålen er lavet i sølv men er forgyldt. Den måler: H. 3,6 cm. Dia. 18,5 cm, og er ca. samme 

størrelse som Amathus-skålen. Disse mål er typiske for fønikiske ”patera”-skåle. 

Fig. 11. En af Dali-skålene 

Denne skål er en af to fundet på Akropolis i Idalion i forbindelse med en ulovlig udgravning i 1849
31

. Skålen 

er lokaliseret uden for den typiske fundkontekst – gravkonteksten – da den blev fundet nedlagt i en terra-

kottavase ved et Athene-tempel
32

. Skålen har tre ornamentikbånd, to frisebånd og en centerfrise: 

Markoe 1985 
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32
 Brown 1992. 

33
 Markoe 1985, 171.  

  

 Centerfrisen viser en egyptisk farao, som besejrer en gruppe fjender. Over ham flyver en 

bevinget solskive og Horus er vist som falk. Bag ham står en skægget tjener med et lig 

over nakken. 

 

 Den mellemste frise viser forskellige typer sfinkser, nogle med menneskehoved, andre med falke-

 hoveder
33

. Alle nedkæmper en mand, som ligger under fabeldyret. 

 Den ydre frise viser en alternativ løve-jagt-scene: nogle mænd kæmper mod løver eller 

griffer, og andre bærer på de nedslagtede kattedyr og storkelignende fugle. 

 

Skålens scener er som tidligere set en blanding af egyptisk og assyrisk kunst. Medaljon-scenen er typisk 

egyptisk; en scene som stammer fra før dynastiernes oprindelse (fig. 12 & 13). Scenen er populær gennem 

hele den egyptiske periode, og ses på flere friser bl.a. friser fra Tuthmosis III og Ramses II’s tid. Scenerne 

bliver populære i den fønikiske metalskålskunst og ses på flere skåle (altid i medaljonen) fra bl.a. Salamis 

og Kourion på Cypern, og på en sølvskål fra Praeneste i Etrurien (fig. 14). 

Fig. 12: scenen med den besej-

rende farao er et gammelt egyptisk motiv, fra præ-

Fig. 13: Tuthmosis III besejrer sine fjender, 18. dynasti, ca. 1450  

Schulz & Sneidel 1998 Schulz & Sneidel 1998 
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34
 Porter 2003.  

Midterfrisen er en blanding af egyptisk og assyrisk tradition: sfinkserne er en sammenblanding af de to 

stilarter, mens sfinksernes nedslagtning af fjenden er et assyrisk motiv. I egyptisk kunst vises sfinkser of-

test som rolige vogtere, og ikke som voldelige væsner. Den yderste scene er klassisk assyrisk; løvescener 

er fremtrædende inden for neo-assyrisk kunst, og forekommer på adskillige relieffer (fig. 15)
34

. På denne 

skål er nogle af jægerne dog iklædt den egyptiske klædedragt shenti, mens andre bærer skind og har 

skæg, hvilket må være en assyrisk tradition. Denne eklektiske løvejagtsscene ses også på den anden Dali-

skål, men med et større assyrisk islæt (fig. 16). Her ses også den fler-inddelte lotus-palmette, som ses på 

Amathus-skålen; en af de få oprindelige fønikiske dekorationer. 

Fig. 14: Besejrende farao-motiv på fønikisk skål fra Praeneste, Etrurien, 7.årh.  

      Fig. 15: Scene af assyrisk royal løvejagt, Ahurbanipal, 668-631        

Markoe 1985 

Reade 1983 
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35
 Brown 1992. En typisk fønikisk stil (udover den eklektiske stil) ses ikke; dog kan den tredelte lotusblomst siges at være typisk 

fønikisk. Denne blomst ses også på elfenbensudskæringer, smykker og andre typer metalarbejder. Dog kan figurer associeret med 

fønikisk kulter såsom Astarte og Baal ses på smykkekunst og elfenbensrelieffer (f.eks. Kvinden ved vinduet), men disse figurer 

forekommer ikke på skålene. 
36

 Karageorghis 2000.  

Sammenblandingen af assyrisk og egyptisk stilart er almindelig på cypro-fønikiske skåle. Fønikerne anven-

der ikke kun klassiske assyriske og egyptiske scener på skålene, de blandes også sammen, så egyptere op-

træder i assyriske scener og vice versa. Derudover sammensmeltes de to stilarter, så begge stile kan fore-

komme i én skålfrise. Til gengæld er scenerne inden for hver enkelt frise ofte typisk assyrisk eller egyptisk; 

en klassisk egyptisk gudescene, en assyrisk løvejagt eller en myte. Måske har det været vigtigt at skelne 

frisescenerne fra hinanden; at hver scene fortalte en velkendt historie om f.eks. et slag, en myte m.m.

(som muligvis var bestilt af køberen). At egyptere optrådte i assyriske løvejagt-scener, og assyrere i egypti-

ske gudescener var åbenbart stilistisk acceptabelt. 

     En decideret fønikisk kunst- og stiltradition ser umiddelbart ikke ud til at være blevet skabt på fastlan-

det
35

. Den eklektiske stil behøver dog ikke være et udtryk for mangel på kreativitet, men er måske blevet 

skabt af samfundsmæssige og politiske faktorer på Cypern (og i Levanten)
36

. Øen, hvor stilen muligvis er 

blevet skabt, har skiftevis været under egyptisk, syrisk og assyrisk herredømme (og påvirkning), hvilket har 

kreeret et område med skiftende dynamiske stilindtryk. At fønikerne har valgt at sammenblande disse to 

højkulturers ”imperiumskunst” har måske været en  måde at undgå at favorisere en højkulturs kunststil. 

Fønikernes geografiske placering har skabt gode handelsmuligheder med højkulturerne, og derfor har det 

Fig. 16: Den anden Dali-skål med løvejagt og lotus-palmette 

Markoe 1985 
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37
 Brown 1992. Schulz & Seidel 1998. Egyptiske krigsscener ses også på skålene, så krigskulturen er ikke kun assyrisk. Den assyriske 

”krigsstil” findes dog hyppigst på skålene. 
38

 Markoe 1985, 1-5. 
39

 Brown 1992. 
40

 Markoe 1990. 
41

 Markoe 1985, 128. 
42

 Riva 2010.  

 

også været vigtigt at holde sig på god fod med alle imperierne. Den eklektiske stil har gjort det muligt at 

imødekomme dette. De scener, som oftest vises på skålene, skal søges i en royal kontekst, både inden for 

den assyriske og den egyptiske stil. Løve-, krigs- og mytescenerne fra Assyrien stammer alle fra relieffer i 

royale templer eller paladser, og gude-, farao- og sfinksscenerne fra Egypten er tilknyttet den royale sfære 

(farao var gudernes repræsentant på jorden og blev associeret med gudefamilien)
37

. Scenerne kommer fra 

de to rivaliserende højkulturers’ propaganda og ”statskunst”, og fønikerne har muligvis (bevidst/

ubevidste?) indgået et kompromis ved at anvende begge stilarter. Sammenblandingen har måske derefter 

udviklet sig til en homogen eklektisk stilart
38

, som blev efterspurgt og eftertragtet af datidens øst - og 

vestmediterrane elite. Denne stil blev måske endda i datiden kendt som fønikisk (?). 

     Den eklektiske stil på skålene bliver af forskere i dag anset for at være en fønikisk stilart, og en typolo-

gisk standard for cypro-fønikiske skåle er hermed blevet skabt
39

. Konstateringen og etableringen af den 

fønikiske eklektiske stil som typologisk standard har således bidraget til identifikationen af fønikiske me-

talskåle uden for Cypern
40

. Skåle fundet i Etrurien er eksempler på en sådan identifikation. 

 

Fønikiske metalskåle fra Etrurien  

Skålene fra Etrurien er oftest lavet af sølv, og bagefter forgyld-

te, og dekorationen er som på Cypern også lavet i repoussé. 

Skålene dateres til ca. anden fjerdedel af 7.årh.
41

. Det præcise 

antal af fønikiske skåle kendes ikke. Strøm (1971) nævner tre 

skåle af ”patera”-typen, mens Markoe (1985) har otte, hvoraf 

to stammer fra Praeneste, tre fra Caere, en (meget fragmente-

ret) fra Vetulonia og to af ukendt oprindelse. De to ”patera”-

skåle fra Praeneste blev fundet i Bernardini-graven sammen 

med andet gravgods bl.a. en anden type fønikisk metalskål, 

som menes at være inspirationskilde til de senere orientalise-

rende skål- og keramikformer (fig. 17)
42

. 

Fig. 17. Sølvskål fra Bernardini-graven i Praeneste 

Markoe 1985 



 15 

 

Fønikiske metalskåle  
Af Maria Sommer 

Agora nr. 6 2011 

43
 Markoe 1985, E9 i kataloget. Rathje 1979. 

44
 Skålenes navne E2 & E6 er baseret på Markoes (1985) inddeling. Navnene anvendes i denne artikel for at distingvere skålene, 

da de reelt set ikke har et navn som på Cypern (Amathus, Dali m.m.)  

 

Skålene fra Caere er ligeledes fundet i en grav sammen med andet gravgods, bl.a. andre typer metalskå-

le
43

. Det samme gælder andre metalskåle fundet i Etrurien: Fundkonteksten er den samme som på Cy-

pern; skålene blev ligeledes placeret i grave. Men hvad med stilarten på skålene? Var dekorationen magen 

til den på skålene fra Cypern? To udvalgte skåle fra hhv. Praeneste (E2) og Caere (E6) kan besvare disse 

spørgsmål
44

. 

 

E2: Skål E2 blev fundet i Bernardini-graven i Praeneste i 1876. Skålen måler H. 3,3 cm, og Dia. 18,9 cm, 

hvilket svarer nogenlunde til de gængse mål for ”patera”-skåle. Den er lavet af sølv, men er forgyldt, og 

den forekommer intakt.  

Fig. 18: E2 fra Bernardini-graven i Praeneste 

På E2 ses tre friser, hvoraf medaljonen udgør den ene. Inddeling i tre friser med frisemedaljonen som cen-

trum er populær og ses bl.a. også på den ene Dali-skål samt E6. Mellem de tre friser ses ornamentikbånd, 

hvoraf det yderste bånd er en slange. 

 I medaljonen ses en mand med spyd klædt i lændeklæde; bag ham ses en nøgen mand med skæg 

 bundet til en pæl, samt endnu en lændeklædt mand som bides i anklen af en hund; under ligger en 

 kravlende mand som ligeledes bides i foden. Manden med spyddet er iklædt egyptisk dragt og fri-  

Markoe 1985 



 16 

 

Fønikiske metalskåle  
Af Maria Sommer 

Agora nr. 6 2011 

45
 Ibid, 1985, 41.  

 

 sure, men stilen er ikke udpræget egyptisk og scenen er ukendt. Scenen kan dog minde 

om de føromtalte ”besejrende farao”-scener. 

 

 Mellemste frise viser otte travende heste med to fugle over dem hver. Heste er almindelige på 

fønikiske skåle, og motivet stammer fra nord-syrisk kunst. Hestene har dog et etruskisk islæt
45

. 

 

 På den yderste frise fortælles historien om en prins, en abe og en gudinde. Historien for-

tælles i ni episoder, som tilsammen udgør myten: 1. udrejse, 2. jagten på kronhjorten, 3. 

nedlæggelsen, 4. ofring til gudinden, 5. angrebet af aben, 6. redningen af gudinden, 7. 

jagt af aben 8. drabet af aben, 9. hjemturen.  Scenen er klassisk assyrisk og stammer fra 

”Abe-jagt-legenden”. Scenen ses også på en anden skål fra Cypern. 

 

E6: Skål E6 blev fundet i Regolini-Galassi-graven i Caere i 1836. Den måler H. 3,5 cm, og Dia. 19,1 

cm, hvilket er inden for standardmålene. Den er lavet af sølv men forgyldt. Skålen har samme tre

-frise-sammensætning som E2. 

Fig. 19: E6 fra Caere 

Markoe 1985 
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 Paley 1976. Reade 1983. 

47
 Markoe 1985, 53: i modsætning til militærprocessioner på cypriotiske skåle er de fønikisk-etruskiske skålscener standardisere-

de; alle scenerne ligner hinanden. 
48

 Paley 1976, 105, fig. 21d. 
49

 Ridgway 2001. 
50

 Riva & Vella 2006. 

 

 I medaljonen ses to løver som angriber en okse. Over dem flyver en fugl. Løverne er af 

assyrisk inspiration, mens fuglen er den egyptiske Horus. 

 

 Mellemste frise viser en løvejagt. Denne scene er klassisk assyrisk, og ses bl.a. på relieffer fra 

Ashurnasirpal’s palads (883-859)
46

. 

 

 Den yderste frise viser en militærprocession. Disse processioner skal søges i en assyrisk kontekst 

 og ses på adskillige fønikiske metalskåle, bl.a. fra Cypern
47

. 

 

Det kan konstateres at den samme eklektiske stil eksisterer på fønikiske skåle fra Etrurien. Både egyptiske 

og assyriske scener og figurer forekommer på skålene, og begge stilarter er repræsenteret. Assyriske sce-

ner er dog overrepræsenterede på de to beskrevne skåle, men egyptiske figurer forekommer også. Mili-

tærprocessionerne menes at være tilknyttet royale jagtscener nærmere end militære felttog. De jagede 

dyr på friserne er hhv. kronhjorten (E2) og løven (E6) – begge jagtdyr er yndede motiver på andre skåle fra 

Etrurien (og Cypern). Løver associeres indirekte med militæret, og det royale, mens kronhjorten er et ari-

stokratisk assyrisk motiv
48

. Om skålene er produceret i Etrurien eller fragtet til området fra f.eks. Cypern 

vides ikke med sikkerhed. Det må dog påpeges at hestene har etruskisk islæt, og skålene indeholder stan-

dardiserede scener, som ikke ses andre steder. Derfor menes skålene at være lokalproduceret af fønikiske 

håndværkere, som bosatte sig i området
49

. 

     Fønikernes eklektiske nærorientalske stil menes at have inspireret til den orientaliserende periode i det 

vestmediterrane område. Den orientalske stil havde i mange tusind år præget det nærorientalske og øst-

mediterrane område
50

. Stilen blev associeret med de store højkulturer i Assyrien (Mesopotamien), nord 

Syrien, Egypten og Hittitter-riget. 

Aristokratiet i det vestmediterrane område begyndte at eftertragte og efterligne de nærorientalske kon-

ger og eliter startede en orientalisering af ikonografi og genstandsforme. Det der før var en standardstil i 

nærorienten blev imiteret og assimileret ind i det vestmediterrane område. Fønikernes eklektiske orienta-

liserende skåle (og andre luksusvarer) kom i høj kurs, og det orientaliserende var eftertragtet. Den orien- 
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 Turfa 2001, Ridgeway 2001, Riva 2010. 

53
 Turfa 1986. 

54
 Riva & Vella, 2006.  

 

taliserende stil blev et tegn på velstand, og hieroglyffer og andre eksotiske symboler blev populære
51

. Fa-

voriseringen af den orientalske stil sås ikke kun på skåle, men også på etruskiske relieffer, som imiterede 

assyriske og persiske scener såsom processionsscener og gudebilleder
52

. Aristokratiets ønske om adskillel-

se fra det øvrige samfund blev inspireret af assyrisk forbillede, og nærorientalske royale motiver såsom 

løvejagt, heste, militærprocessioner og stridsvogne blev yndede motiver. Den orientalske inspiration slut-

tede dog relativt brat i første fjerdedel af 6 årh.
53

. Men inden havde fønikerne og deres eklektiske luksus-

varer resulteret i en orientalisering; fønikerne havde udover luksusgenstande bragt en ny stil til det vest-

mediterrane område
54

. 

 

Konklusion  

På baggrund af artiklen kan nu konkluderes: fønikerne koloniserer muligvis Cypern i sen 9.årh., og overta-

ger herefter en stor del af produktionen og handlen med luksusvarer herunder metalskålsproduktionen. 

Neo-cypriotiske skåle produceres sideløbende men opnår ikke samme popularitet, måske fordi de er af 

dårligere kvalitet. En præcis datering af hver enkel skål er umulig og typologien samt kronologien debatte-

res stadig. Den hyppigste fundkontekst er gravkonteksten, som også er almindelig uden for Cypern. 

”Patera”-skålene har næsten samme mål, så et standardmål kan konkluderes. Ligeledes produceres de 

hovedsageligt i sølv, nogle med forgyldninger, få findes i guld. Skålenes dekoration er en sammenblanding 

af egyptiske og assyriske scener, motiver og stilarter. Frisescenerne er ofte udpræget egyptiske eller assy-

riske i form af en myte, en jagt eller en gudescene, men figurer med andet islæt forekommer i scenerne. 

Assyriske scener er ofte inspireret af paladsreliefferne fra Assurnasirpal II’s tid, mens de egyptiske scener 

ikke stammer fra en specifik periode, men er taget fra en faraonisk og gudeverden-kontekst. Sammen-

blanding af stilarter – den eklektiske stil – er måske blevet skabt og udført for at undgå en favorisering af 

en specifik ”imperiumskunst”. Derved har man muligvis undgået konflikter med højkulturerne, som var af 

handelsmæssig betydning for fønikerne. Stilen blev dog muligvis også skabt pga. Cyperns geografiske pla-

cering og de samfundsmæssige og politiske faktorer på øen. Den eklektiske stil findes kun på fønikiske me-

talskåle og ”symboliserede” muligvis allerede i datiden fønikisk kunststil. Kunststilen blev eftertragtet i 

hele det mediterrane område og nærorienten (Nimrud). Etrurien er et eksempel på et område, som tog 

den eksotiske fønikiske stil (og genstande) til sig, og den eklektiske orientale stil blev inspirationen til den 

Orientaliserende fase. Skålenes geografiske udbredelse blandet med den eklektiske stil har medvirket til 
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identificeringen af fønikiske metalskåle (og andre luksusvarer) i hele det mediterrane og nærorientalske 

område. Den eklektiske orientalske stil identificeres og kendetegnes i dag som fønikisk.  
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