
 

 

PÄRLORNA PÅ GUDINGS SLOTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats i Laborativ Arkeologi 

Stockholms Universitet 

HT 2018 

Johnny Wallin 

Handledare: Sven Isaksson 



1 

 

Abstract 

 

In this paper, a number of glass beads are analysed. They were found in connection with an 

archaeological investigation of some tombs in a ring fort, Gudings slott, on the island of 

Gotland in the Baltic sea, in the summer of 2018. The purpose of the analysis is to try to 

roughly date both the glass beads and some of the graves. Ocular and chemical analysis of the 

beads has been made. The chemical analysis of the glass beads, to obtain the composition of 

the glass, has been performed by XRF (X-Ray fluorescence). The results show that it is quite 

difficult to make an exact date of glass but an equilibrium and an interpretation of existing 

data suggests that the examined graves, after all, derive from essentially the same period of 

time.  
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1. Introduktion  

Under sommaren 2018, från den 25 juni tom 10 augusti, 

genomfördes en arkeologisk undersökning i delar av en 

fornborg, RAÄ 49:1, i Eke socken på Gotland. Fornborgen 

kallas sedan länge för Gudings slott och platsen ligger i 

anslutning till den sydöstra kusten på Gotland och ca 3 km 

från den centrala bebyggelsen i Eke socken (figur 1). 

 

Undersökningarna utfördes av en arkeologikurs som 

arrangerats av Gotlands Folkhögskola och kursen leddes 

av docent Dan Carlsson. Undersökningen ingår i ett 

flerårigt projekt vars syfte är att belysa och skapa bättre kunskap om kustnära aktiviteter på 

Gotland under vikingatiden.  

 

Denna uppsats kommer att handla om dateringsmetoder av glaspärlor som hittades i några av 

de undersökta anläggningarna. 

 

1.1 Gudings slott i Eke socken 

 

Fornborgen är av den typ som brukar kallas flatmarksringborg (Carlsson 2015:158ff; 

Stenberger 1971:538) och ligger på en åsrygg i strandskogen, ca 5 m.ö.h och ca 700 meter 

från stranden. Den beskrivs i fornminnesregistret (www.fmis.raa.se) som omsluten av en 

kullerstensvall som delvis har raserats. Denna vall är 3 - 7 m bred, 0,3 - 0,7 m hög och 120 m 

lång. I dess NNV del finns en ingång som är 2 m bred. Borgens mått är 160 x 110 m. Inom 

och i anslutning till vallen har tidigare registrerats 15 synliga stensättningar. 

 

När det gäller platsens namn, Gudings slott, finns idag ingen fastlagd förklaring (dock många 

teorier). Det finns en gård i Eke socken som har namnet Gudings men den gården ligger i de 

mer centrala delarna i socknen och fornborgen ligger heller inte på mark som tillhör gården 

Gudings. 

  

I närområdet till fornborgen finns bland annat det kända bronsåldersröset Uggarde roir samt 

ett antal mindre rösen, också de antas vara från bronsåldern (Hegard 1989:43). 

 

1.2 Tidigare undersökningar 

 

Platsen har tidigare bara undersökts vid två tillfällen, sommaren 1987 och våren 1988 då en 

grav grävdes ut (Hegard 1989). Denna valdes därför att den var belägen i direkt anslutning till 

fornborgens mur i söder. I graven fanns fyra begravningar, tre kvinnor och en man. I mannens 

grav fanns inga gravgåvor men i kvinnogravarna fanns det olika typer av spännen, dräktnålar, 

glaspärlor och en kniv. Spännena var av typerna dosformiga och djurhuvudformiga och de 

daterades till perioden 950 till början på 1000-talet AD (Hegard 1989:47ff). Gravfynden 

pekade alltså mot en datering av gravarna till den senare delen av den yngre järnåldern. 

 

Man fann också en härd och 14C prov på dess kol visade 1810 + 160 BP vilket skulle tyda på 

romersk järnålder (Hegard 1989:50). Som artikelförfattaren också skriver kan det dock vara 

vanskligt att datera en hel fornborg utifrån en härd men han anser dock att den förmodade 

landhöjningen för platsen också kan tala för att fornborgen anlagts under romersk järnålder 

och när den sedan spelat ut sin roll, har man anlagt gravarna (Hegard 1989:51). 

Figur 1.Fyndplatsen.             Källa: FMIS 

http://www.fmis.raa.se/
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1.3 Undersökningen sommaren 2018 

 

För närvarande finns ingen färdigställd undersökningsrapport och den följande redovisningen 

baseras på bildmaterial, preliminära fyndlistor samt övriga uppgifter och dokumentation som 

jag fått översänt via e-post från Dan Carlsson. 

  

Totalt undersöktes 12 anläggningar (anges som C), varav 8 var gravar, 5 schakt (anges som T) 

och 7 provgropar (anges som TP). Schaktplanen redovisas i figur 2. 

  
 

 

I samband med den arkeologiska undersökningen identifierades ytterligare drygt ett 40-tal 

troliga gravar, i eller i anslutning till fornborgens mur. Dessa är markerade med gul färg i 

figur 2. 

 

1.4 Osteologisk rapport  

 

En osteologisk undersökning har gjorts på det funna skelettmaterialet i vissa gravar (Åkeson 

2018). Generellt fastslår osteologen att benmaterialet är i huvudsak dåligt bevarat och mycket 

fragmenterat. I tabell 1 redovisas en kortfattad sammanställning av den osteologiska 

rapporten. 

 

 

 
Anläggning Kön Ålder Kommentarer 

C3 Kvinna 40 + Tandslitage indikerar äldre än 40 år och sannolikt kanske närmare 

60 år. Höger överarm visar ett så kallat icke-metriskt särdrag 

(samma som hos personen i anläggning 29A nedan). 

 

Figur 2. Schaktplan över utgrävningsområdet. Bild: Dan Carlsson 2018 

Tabell 1. Sammanfattning av den osteologiska rapporten 
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Anläggning Kön Ålder Kommentarer 

C19 Osäkert 40 - 50 Bristfälligt skelettmaterial. Tandslitaget indikerar en ålder på 40 

till 50 år. Underkäken visar tecken på att varansamlingar funnits.  

C29A Man 40 + Sannolikt en man vars tandslitage tyder på en ålder över 40 år. 

Personen har liknande icke-metriska särdrag som kvinnan i 

anläggning C3. Teoretiskt skulle detta kunna tala för ett släktskap. 

 

C29B Osäkert 40 + På grund av att skelettmaterialet uppvisar divergerande tecken blir 

könet osäkert och går inte att osteologiskt fastställa. Däremot talar 

fynden i graven för att det är en kvinna. Tandslitaget pekar mot en 

ålder över 40 år. 

 

C35 Barn 9 - 10 Skelettet är mycket fragmenterat men de tänder som bevarats tyder 

på ett barn i åldern 9 till 10 år. 

 

 

1.5 Fyndförteckning och preliminära dateringar 

 

I tabell 2 redovisas de övriga fynd som gjorts i de undersökta anläggningarna. I figur 3, 4 och 

5 kan man se anläggning C3 samt några av dess fynd.  

 

 

 
Kontext Fynd och övriga kommentarer 

Anläggning C2 Bleck av kopparlegering; 1 kniv av järn; falangben; 1 keramikskärva; 13 pärlor av 

glas och 1 av bärnsten. 

 

Anläggning C3 2 djurhuvudformade spännen och 1 dosformigt spänne av kopparlegering; 1 kniv 

av järn; fragment från en knivslida; 8 pärlor av glas och 2 av bärnsten. I ett lager 

ovanför kvinnoskelettet påträffades av ett djurskelett som visade sig komma från en 

kalv(!) 

 

Anläggning C4 Botten till fiskhuvudformat spänne, del av en brakteat, virade trådar av 

kopparlegering, 8 pärlor av glas och 2 av bärnsten. 

 

Anläggning C19 Inga fynd. 

Anläggning C37 Skelettdelar människa (inte osteologiskt undersökt), 1 kniv av järn, järnfragment 

från ett hänge. 

 

Anläggning C29A 3 bältesspännen av kopparlegering, 1 kniv av järn 

Anläggning C29B 1 dosformigt spänne av kopparlegering, nål och nålhuvud av kopparlegering, 1 

kniv av järn och 2 sländtrissor av sandsten. 

 

Anläggning C35 Inga fynd. 

 

 

          
1.5 Datering 

Figur 3. Anläggning C3 utgrävd. 

Ovan i bilden ser man graven som 

undersöktes 1987 - 1988. 

Figur 4. Anläggning C3. Pärlor av 

glas 

Figur 5. Anläggning C3. 

Djurhuvudformigt spänne 

Tabell 2. Fyndförteckning från de undersökta anläggningarna 
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Dateringarna från den tidigare undersökningen på 1980-talet pekade på sen yngre järnålder 

för graven och möjligen romersk järnålder för själva fornborgen. Försök till dateringar har 

även gjorts i samband med 2018 års undersökning. 

 

Redan i fält kunde konstateras att de smycken som hittades var av liknande typ som de som 

återfanns på 1980-talet. De djurhuvudformiga spännena skulle kunna ligga inom gruppen för 

typerna 5 eller 9 (Carlsson 1983:7; 1983:49; 1983:53) och i så fall dateras till 900 fram till 

1000-talet AD. Förhoppningsvis kan detta bättre avgöras efter att spännena konserverats. 

Vidare togs även fem 14C prov från olika anläggningar, schakt och provgropar. I början på 

november 2018 (Dan Carlsson 2018) inkom de första preliminära svaren på dessa 

provtagningar vilka redovisas i Tabell 3. 

 

 

 
Prov Kontext Kommentarer 

Nr. 1 Anläggning C3 Kalvskelettet visade slutet på 1800-talet. Alltså hade denna nedgrävning 

skett under modern tid. 

 

Nr. 2 Schakt T2 Ben från djur, visade på 1200-talet, alltså medeltid. 

Nr. 3 Anläggning C19 Skelett av människa placerad i öst – västlig riktning, visade även det på 

1200-talet och medeltid. 

 

Nr. 4 Provgrop TP2 Ett stolphål som innehöll gott om kol, visade på 800 – 700 BC. 

Nr. 5 Schakt T5 Kol från en härd strax innanför den norra ingången i muren, visade på 500-

talet.   

 

 

1.6 Problemområde 

 

Hittills tyder det mesta på, utifrån 14C dateringar och fynd att det har funnits olika aktiviteter 

på platsen som sträcker sig från den yngre bronsåldern och ända fram till historisk medeltid. 

Vid något tillfälle verkar fornborgen ha börjat användas som en begravningsplats. De fram till 

nu utförda undersökningarna visar att detta med all sannolikhet i alla fall varit fallet under den 

senare delen av den yngre järnåldern. Vidare verkar begravningar, åtminstone vid ett tillfälle, 

också ha skett under historisk medeltid. De dateringar som gjorts av kol från de två olika 

härdarna indikerar aktiviteter från romersk järnålder och från folkvandringstid. Om man även 

räknar in dateringen av kolet från stolphålet så tyder den på aktiviteter även från yngre 

bronsåldern. Men när övergår fornborgen till att bli en ren begravningsplats? Sker detta under 

den senare delen av den yngre järnåldern (som vissa fynd pekar mot) eller kan det ha skett 

tidigare? 

 

Det enda fyndmaterial som förutom de redan preliminärt daterade smyckena, möjligen skulle 

kunna visa på något är de pärlor som hittats i anläggning C2 och C4. Pärlorna i anläggning C3 

torde väl höra till en vikingatida begravning eftersom övriga fynd tyder på det. Däremot 

behöver ju inte alla av dessa pärlor vara tillverkade under vikingatiden.  

 

 

 

 

 

Tabell 3. Preliminära 14C resultat 
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1.7 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att försöka se om det finns något i det arkeologiska 

källmaterialet, i det här fallet representeras det av de funna glaspärlorna, som kan tyda på att 

fornborgen börjat brukas som begravningsplats tidigare än vad de hittills undersökta och 

daterade gravarna visat på. Frågeställningen kring detta blir följande: 

 

• Till vilken eller vilka tidsperioder kan man utifrån tidigare forskning och genom en 

okulär studie av källmaterialet hänföra de olika typerna av glaspärlor som har hittats i 

anläggning C2, C3 och C4? 

• Kan man genom en kemisk analys av glasmaterialets sammansättning göra en datering 

av de olika glaspärlorna? 

• Kan man utifrån svaren och resultaten från ovanstående frågor göra dateringar av 

gravarna i anläggning C2 och C4? 

 

1.8 Avgränsningar 

  

Endast glaspärlorna som hittades i anläggning C2, C3 och C4 kommer att analyseras och 

diskuteras inom ramen för denna uppsats. 

 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 
 

2.1 Begreppet glas 

 

Eftersom denna uppsats kommer att handla om pärlor som är tillverkade av glas bör själva 

begreppet glas kortfattat beskrivas. Glas är ett så kallat fast material där, till skillnad från 

vätskor och gaser, atomerna är bundna och sitter på bestämda platser. Det som skiljer glas från 

andra oorganiska fasta material är att det är amorft, alltså icke kristallint, vilket ofta är fallet 

hos många andra fasta material, exempelvis de flesta mineraler. Detta innebär att glas har en 

gradvis övergång mellan fast material till vätska och tillbaka från vätska till fast material, med 

andra ord glas krymper inte lika snabbt som de kristallina materialen när det går över från 

vätska till fast material och smältan stelnar utan att kristalliseras. Denna övergång sker i ett så 

kallat transformationsområde. Det är ett temperaturintervall som ligger vid runt 500°C (Flygt 

et al. 2011:14f; Fernándes-Navarro & Villegas. 2013:2f). Detta i sin tur gör glaset formbart på 

ett unikt sätt. 

 

Glas består av olika oxider. Dessa brukar delas upp i de som står för själva bildandet av glas, 

så kallade nätverksbildare, de som kan förändra glasets grundstruktur och som kallas 

nätverksuppbrytande oxider och slutligen de som är nätverksmodifierande oxider vilka har en 

stabiliserande funktion. Den vanligaste glasbildande oxiden finns i sand och kallas 

kiseldioxid, SiO2, men även fosfor- och boroxid kan förekomma. De nätverksuppbrytande 

oxiderna kan bryta upp de starka bindningarna som finns mellan kisel och syre. Dessa 

fungerar därför som flussmedel och kan sänka sandens smälttemperatur. Detta var ytterst 

viktigt för forntidens glastillverkning eftersom man med dåtidens teknologi inte kunde 

komma upp till den nödvändiga smälttemperaturen på mer än 1700°C. Som flussmedel var 

natriumoxid, Na2O, eller kaliumoxid, K2O, vanliga (Degryse & Scott 2014:20). De 

nätverksmodifierande oxiderna stabiliserar och motverkar så kallad avglasning (glasets 

vattenlöslighet). Dessa oxider är främst kalciumoxid, CaO, men även magnesiumoxid, MgO, 

blyoxid, PbO, och aluminiumoxid, Al2O3, kan förekomma (Flygt et al. 2011:17ff; Degryse & 
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Scott 2014:20f). Utöver dessa oxider kan även olika typer av järn- och kopparoxider 

förekomma som färgmedel. 

 

2.2 Produktion av glas 

 

Den första glasproduktionen uppstod troligen för mer än 4500 år sedan i det som då kallades 

Mesopotamien och idag omfattar norra Syrien och Irak. Huvudbeståndsdelarna i detta glas var 

kisel som fanns i sanden och askan från sådana växter som hade ett alkaliskt innehåll och 

kunde tjäna som flussmedel (Henderson 2013:85). Från början handlade det om mindre 

volymer som smältes i deglar och slutprodukten blev glaspärlor. Det skulle ta ytterligare 1000 

år innan större volymer med råglas kunde produceras vilket också gällde för produktion av 

olika glasföremål (Henderson 2013:8). Från omkring 800 BC började den alkaliska växtaskan 

ersättas av hydratiserad natriumkarbonat (soda) som förekom rikligt i Wadi el Natrum i 

Egypten. Detta medförde många fördelar, bland annat därför att den var kompaktare och hade 

högre alkaliska halter än växtaska, var lättare att transportera och smälta samt att den 

glasmassa som innehöll soda senare visade sig vara mycket lämplig när man skulle framställa 

blåst glas (Henderson 2013:51). Denna sodabaserade form av glas kom att dominera genom 

hela den romerska perioden och ända fram till början av 800-talet när återigen aska från 

växter började ta över. En orsak kan vara att tillgången på natriumkarbonat från de tidigare 

områdena i Egypten började bli kraftigt reducerade (Henderson 2013:97f). Även i väst skedde 

denna övergång, dock över en längre tidsperiod som sträckte sig fram till 1000-talet då 

efterfrågan på glas kraftigt ökade med anledning av bland annat alla kyrkobyggen. 

 

2.3 Produktion av glaspärlor 

 

Det finns inga belägg för att tillverkning av glasmassa skulle ha förekommit i Skandinavien 

under järnåldern (Lundström, A. 1976:11; Callmer & Henderson 1991:144) däremot har 

tillverkning av glaspärlor skett på ett antal platser, exempelvis i Ribe i Danmark, Kaupang i 

Norge, Helgö i Mälaren, Paviken på Gotland, Åhus i Skåne och förmodligen också på Birka i 

Mälaren (Lundström, A. 1976:3ff, 1981:16f; Lundström, P. 1981:96ff; Callmer & Henderson 

1991:144ff; Råhlander 2014:28). En annan plats är även Hedeby i nuvarande Schleswig – 

Holstein (Steppuhn 1998:106f). 

 

Det troliga är att råmaterial såsom glasmosaikbitar, glasskärvor, etc., importerades till dessa 

platser (Lundström, P. 1981:97; Lundström, A. 1981:17) som också var viktiga centra för den 

Sydskandinaviska fjärrhandeln under den yngre järnåldern (Näsman 1990).  

 

2.4 Tillverkningstekniker 

 

Man brukar skilja på i huvudsak två typer av tillverkningstekniker när det gäller glaspärlor, 

kalltillverkade och varmtillverkade. De kalltillverkade bearbetas på ungefär samma sätt som 

vanliga stenar och halvädelstenar genom slipning, polering, etc. De varmtillverkade byggs 

upp och formas medan glasmassan fortfarande är varm (Callmer 1977:33). 

 

Troligen har glasmassan smälts ner i en degel av lera. Den smälta glasmassan har därefter 

dragits ut med ett verktyg för att sedan kunna linda den varma glastråden kring en annan 

metallstav. Förmodade rester från det senare verktyget har hittats både i Paviken och på Helgö 

(Lundström, A. 1976.8; Lundström, P. 1981:100). Dessa verktyg kallas idag för puntel och 

mandrell (Råhlander 2014:5). En enklare metod är att helt enkelt göra en kula av den varma 

glasmassan som sedan får ett hål genom att man sticker igenom en vass metallspets. De så 
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kallade blåsta och dragna pärlorna framställs genom att man blåser glaset till en bubbla som 

sedan dras ut till en tub som därefter kan antingen kapas av i olika storlekar eller så kan man 

tillverka segmenterade pärlor med hjälp av en form eller någon typ av tång (Callmer 1977:33; 

Guido 1978:93). Denna tillverkningsteknik finns det inga bevis för att man kunde utföra i 

Skandinavien (Callmer 2003:40) och det handlar troligen om import från östra 

medelhavsområdet (Callmer 1977:98; 1997:200). Andra mer avancerade tekniker används för 

att göra så kallade millefioriinläggningar i glaspärlorna. 

 

2.5 Typindelning och kronologi 

 

Glaspärlor från den senare delen av järnåldern omfattar en mängd olika typer som skiljer sig 

åt från varandra på ett antal sätt och det finns ett klart behov av att kunna systematisera det 

hela. I sin doktorsavhandling, Trade beads and bead trade in Scandinavia ca 800 - 1000 AD, 

från 1977 har Johan Callmer utvecklat en typologi och en kronologi för skandinaviska 

vikingatida pärlor. Han använder sig av åtta olika kategorier för att kunna definiera pärlor. 

Dessa kategorier är material, teknik, form, proportioner, storlek, transparens, färg och 

dekoration. När det gäller tillverkningsmaterialet finns även annat material än glas 

representerat (Callmer 1977:33). Han har även utformat en hypotetisk dateringsmodell som 

använder ett antal så kallade ”bead periods” (Callmer 1977:77) för att dela in i olika 

tidsperioder från ca år 790 till ca år 1000 A.D. Detta system kan vid en första anblick te sig 

mycket komplicerat men det lönar sig att försöka tyda det. Dock har det i vissa fall kritiserats 

(Lundström, A. 1981:5). 

 

Ett liknande verk avseende den Anglo-Saxiska sfären, The Glassbeads of the Prehistoric and 

Roman Periods in Britain and Ireland av Margaret Guido, utkom 1978. Pärlornas olika 

former beskrivs även i annan litteratur på liknande sätt (Guido 1978:91ff; Steppuhn 1998:18).  

 

2.6 Kemisk analys 

 

Kemiska analyser av glasets sammansättning kan vara kraftfulla verktyg som kompletterar de 

mer traditionella forskningsmetoderna. Masspektrometri med induktivt kopplad plasma (ICP-

MS) kan användas för analys, likaså optisk emissionsspektrometri med induktivt kopplad 

plasma (ICP-AES). Dessa analysmetoder är mycket känsliga men nackdelen med dem är att 

objektet som ska analyseras måste skadas (Nakai & Shindu 2013:445). Men det finns även 

analystekniker som inte skadar det arkeologiska källmaterialet. Främst handlar det om olika 

former av röntgenbaserade metoder (Janssens 2013:79ff), exempelvis röntgenflourescens 

(XRF). Med dessa analyser kan man undersöka glasmassans kemiska sammansättning 

avseende grundämnen och olika oxider och på så sätt bedöma vilken typ av glas det handlar 

om och i vissa fall även kunna försöka tolka under vilken tidsperiod det är troligt att det 

tillverkats. 

 

 

3. Material och metod 
 

3.1 Det arkeologiska källmaterialet 

 

Det arkeologiska källmaterialet består av totalt 29 glaspärlor varav 13 har hittats i den grav 

som benämns som anläggning C2, 8 har hittats i den grav som benämns som anläggning C3 

och slutligen 8 som har hittats i den grav som benämns som C4. Alla glaspärlor har ett eget 

individuellt fyndnummer (F). Källmaterialet beskrivs närmare nedan i avsnitt 4.1. 
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3.2 Metod 

 

För att kunna nå syftet och besvara frågeställningen har jag använt mig av två analysmetoder. 

 

I den första metoden studerade jag källmaterialet okulärt, avbildade det och försökte att 

beskriva det utifrån tillämpliga delar av den typindelning och kronologi som främst Callmer 

tillämpat (1977:33ff). 

 

Den andra metoden var en röntgenflourescens analys, XRF, för att ta reda på glaspärlornas 

kemiska sammansättning. Analysen utfördes på Arkeologiska forskningslaboratoriet vid 

Stockholms universitet. XRF valdes eftersom metoden inte skadar analysobjektet. 

 

Analysutrustningen var en Olympus Delta Premium DP-6000-CC, en bärbar 

röntgenanalysator som var monterad i en Delta bärbar arbetsbänk (figur 6). Instrumentet var 

utrustat med ett röntgenrör med max 4W Rh-anod. Två strålar 

användes i applikationen; 40 kV i 30 sekunder och 10 kV i 30 

sekunder, vilket gav en total analytisk tid på 60 sekunder. 

Instrument blank (SiO2) och certifierat referensmaterial (Nist 

2710a, National Institute of Standards & Technology, USA) 

kördes före, under och efter analysen för att övervaka 

instrumentets precision och noggrannhet. 

 

Varje glaspärla blev minst tre gånger och från olika håll utsatt för röntgenbestrålning vilket 

innebar totalt 95 analyser. Detta resulterade i en mängd mätdata över vilka grundämnen som 

blivit detekterade. All data samlades in, sammanställdes och kontrollerades med hjälp av 

programvaran Innov-X Delta. Totalt kunde programvaran spåra 35 olika grundämnen och av 

dessa 35 blev 29 detekterade. Utöver de spårbara grundämnena fanns också en klumpsumma 

med så kallade Light Elements. I den klumpsumman låg alla grundämnen som var lättare än 

magnesium (bland annat natrium) och därför besvärliga att separera från varandra.  Efter 

analysen bearbetades insamlat data i Excel och där beräknades medelvärdet för varje 

grundämnes massprocent i respektive glaspärla samt vilka standardavvikelser som fanns från 

dessa medelvärden.  

 

 

4. Analys och undersökning 
 

4.1 Beskrivning av det arkeologiska källmaterialet 

 

Första delen av denna analys och undersökning är att utifrån en okulär besiktning, kombinerat 

med avbildningar försöka beskriva materialet i huvudsak på ett sådant sätt som är brukligt. 

När det gäller att bedöma vilken tillverkningsteknik som använts vill jag dock reservera mig 

för att vissa felbedömningar kanske kan förekomma på grund av att jag inte haft tillräcklig 

kunskap och insikt i själva tillverkningshantverket. 

 

 

 

 

Figur 6. Olympus Delta 

Premium DP-6000-CC 
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4.2 Anläggning C2 

 

Fynd nr 1. 

Gul pärla av opakt glas, blåst och dragen samt tillverkad i segmentteknik. 6 mm 

lång och 7 mm i diameter. Hålets diameter <1 mm. 

 

 

 

 

Fynd nr 5. 

Mörkblå pärla av transparant glas, blåst och dragen i segmentteknik. 12 mm 

lång och 4 mm i diameter. Hålets diameter <1 mm. 

 

 

 

 

Fynd nr 6 

Gul pärla av opakt glas, blåst och dragen samt tillverkad i segmentteknik. 6 mm 

lång och 7 mm i diameter. Hålets diameter <1 mm. 

 

 

 

 

Fynd nr 7 

Gul pärla av opakt glas, blåst och dragen samt tillverkad i segmentteknik. 5 mm 

lång och 4 mm i diameter. Hålets diameter <1 mm. 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. 
Fynd nr 1 

Figur 8. 

Fynd nr 5 

Figur 9. 

Fynd nr 6 

Figur 10. 

Fynd nr 7 
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Fynd nr 8. 

Gul pärla av opakt glas, blåst och dragen samt tillverkad i segmentteknik. 5 mm 

lång och 5 mm i diameter. Hålets diameter <1 mm. 

 

 

 

 

Fynd nr 9. 

Ofärgad pärla av transparant glas. Troligen blåst och dragen. 5 mm lång och 7 

mm i diameter. Hålets diameter 2 mm. 

 

 

 

 

Fynd nr 10. 

Mörkblå pärla av transparant glas, blåst och dragen samt tillverkad i 

segmentteknik. 4 mm lång och 5 mm i diameter. Hålets diameter <1 mm. 

 

 

 

 

Fynd nr 14. 

Guldfärgad pärla av delvis transparant glas med ett glasöverdraget 

metallfolieskikt, blåst och dragen. 5 mm lång och 6 mm i diameter. Hålets 

diameter 1 mm. 

 

 

 

Fynd nr 15. 

Mörkblå pärla av transparant glas, blåst och dragen samt tillverkad i 

segmentteknik. 5 mm lång och 6 mm i diameter. Hålets diameter 1 mm. 

 

 

Figur 11. 

Fynd nr 8 

Figur 12. 

Fynd nr 9 

Figur 13. 

Fynd nr 10 

Figur 14. 

Fynd nr 14 

Figur 15. 

Fynd nr 15 
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Fynd nr 16. 

Guldfärgad pärla av delvis transparant glas med ett glasöverdraget 

metallfolieskikt, blåst och dragen. 5 mm lång och 6 mm i diameter. Hålets 

diameter 1 mm. 

 

 

Fynd nr 17. 

Mörkblå pärla av transparant glas, blåst och dragen samt tillverkad i 

segmentteknik. 6 mm lång och 6 mm i diameter. Hålets diameter 1 mm. 

 

 

 

Fynd nr 18. 

Gul pärla av opakt glas, blåst och dragen i segmentteknik. 9 mm lång och 4 

mm i diameter. Hålets diameter <1 mm. 

 

 

 

Fynd nr 19. 

Mörkblå pärla av transparant glas, blåst och dragen samt tillverkad 

isegmentteknik. 6 mm lång och 6 mm i diameter. Hålets diameter 1 mm. 

 

 

 

4.3 Anläggning C3 

 

Fynd nr 21. 

Blå och gul pärla av opakt glas, tunnformad och tillverkad i lindningsteknik. 9 

mm lång och 11 mm i diameter. Hålets diameter 3 - 4 mm. 

 

 

 

 

Figur 16. 

Fynd nr 16 

Figur 17. 

Fynd nr 17 

Figur 18. 

Fynd nr 18 

Figur 19. 

Fynd nr 19 

Figur 20. 

Fynd nr 21 
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Fynd nr 22. 

Ljusgrön pärla av opakt glas. Till viss del pentagonformad med fördjupningar 

på respektive sida (för inlägg av millefiori?). Troligen lindningsteknik. 10 mm 

lång och 12 mm i diameter. Hålets diameter 4 – 5 mm. 

 

 

 

Fynd nr 23. 

Mörkblå pärla i opakt glas, tunnformad och tillverkad i lindningsteknik. Pärlan 

saknar troligen en pålindning. 11 mm lång och 13 mm i diameter. Hålets 

diameter 4 mm. 

 

 

 

Fynd nr 24. 

Mörkblå ringformad pärla i semitransparant glas med pålagda glastrådar i röd 

och vit färg. Tillverkad i lindningsteknik. 9 mm lång och 14 mm i diameter. 

Hålets diameter 3 mm. 

 

 

 

Fynd nr 25. 

Orange pärla i opakt glas. Tunnformig. Tillverkad i lindningsteknik. 6 mm lång 

och 7 mm i diameter. Hålets diameter 3 mm. 

 

 

 

Fynd nr 27. 

Mörkblå pärla i transparant glas, melonformad. Tillverkad i lindningsteknik. 10 

mm lång och 10 mm i diameter. Hålets diameter 2 mm. 

 

 

 

Figur 21. 

Fynd nr 22 

Figur 22. 

Fynd nr 23 

Figur 23. 

Fynd nr 24 

Figur 24. 

Fynd nr 25 

Figur 25. 

Fynd nr 27 
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Fynd nr 28. 

Mörkgrön pärla i opakt glas med pålagda grå glasstavar. Pärlan är troligen 

lindad och sedan formad och fått förhöjningar, kragar, vid hålets respektive 

ändar. 9 mm lång och 11 mm i diameter. Hålets diameter 4 mm. 

 

 

 

Fynd nr 29. 

Röd pärla i opakt glas. Troligen lindningsteknik. Ringformad och spräckt. 6 mm 

lång och 9 mm i diameter. Hålets diameter 2 mm. 

 

 

 

4.4 Anläggning C4. 

 

Fynd nr 38. 

Vit pärla i transparant glas. Ringformad och troligen tillverkad i lindningsteknik. 

5 mm lång och 8 mm i diameter. Hålet är ovalt slitet och mäter ca 2 x 5 mm. 

 

 

 

Fynd nr 39. 

Ljusgrön pärla i semitransparant glas, ringformad och troligen tillverkad i 

lindningsteknik. 6 mm lång och 9 mm i diameter. Hålets diameter 3 mm. 

 

 

 

Fynd nr 42. 

Mörkblå pärla i transparant glas, ringformad och troligen tillverkad i 

lindningsteknik. 5 mm lång och 8 mm i diameter. Hålets diameter 4 mm. 

 

 

 

Figur 26. 

Fynd nr 28 

Figur 27. 

Fynd nr 29 

Figur 28. 

Fynd nr 38 

Figur 29. 

Fynd nr 39 

Figur 30. 

Fynd nr 42 
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Fynd nr 46. 

Röd pärla i opakt glas med pålagda grå-vita glastrådar. Lite konisk form och 

tillverkad i lindningsteknik. 6 mm lång och 8 mm i diameter. Hålets diameter 3 

mm. 

 

 

Fynd nr 47. 

Blå pärla i semitransparant glas, tunnformad. Tillverkad i lindningsteknik. 6 mm 

lång och 8 mm i diameter. Hålets diameter 3 mm. 

 

 

 

Fynd nr 51. 

Vit pärla med svarta ränder i transparant glas. Blåst och dragen. 7 mm lång och 8 

mm i diameter. Hålets diameter 2 mm. 

 

 

 

Fynd nr 53. 

Blå-röd-vit- och grå pärla i opakt glas. Tillverkad i lindningsteknik och 

tunnformad. 8 mm lång och 11 mm i diameter. Hålets diameter 3 mm. 

 

 

 

Fynd nr 56. 

Ofärgad pärla i transparant glas, räfflad. Troligen tillverkad i lindningsteknik. 12 

mm lång och 14 mm i diameter. Hålets diameter 2 mm. 

 

 

 

 

 

 

Figur 31. 

Fynd nr 46 

Figur 32. 

Fynd nr 47 

Figur 33. 

Fynd nr 51 

Figur 34. 

Fynd nr 53 

Figur 35. 

Fynd nr 56 
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4.5 Resultat från analysen efter den okulära besiktningen 

 

Nästa steg i analysen blir att försöka placera glaspärlorna från de olika anläggningarna inom 

någon eller några tidsperioder. Utgångspunkten är att anläggning C3 på grund av dess 

fyndkombination (djurhuvud- och dosformiga spännen) för närvarande tros höra till den 

senare delen av yngre järnåldern, 900 – 1000-talet. Detta behöver dock inte betyda att de 

funna glaspärlorna i anläggningen har tillverkats under just den perioden, de kan ju faktiskt 

vara av äldre datum. Vissa typer av glaspärlor kan finnas över långa tidsperioder. Som 

exempel kan nämnas Fynd nr. 25 (figur 24) som även förekommer under vendeltid 

(Lundström, P. 1981:100) och Fynd nr.27 (figur 25) som dyker upp redan under förromersk 

järnålder och lever kvar ända till den yngre järnålders senare del (Guido 1978:100). Denna typ 

finns också rikligt representerad i Hedeby (Steppuhn 1998:32f). De övriga glaspärlorna från 

anläggning C3 verkar, vad jag kan förstå, inte visa på några specifika drag som pekar på att de 

härrör från någon tidigare period än den yngre järnåldern 

 

Glaspärlorna från anläggning C2 är de som till både form och storlek markant avviker från de 

övriga anläggningarnas fynd. De är alla av den segmenterade typen, antingen som en ensam 

pärla eller också som två- eller tre sammansatta. Till färgen är de flesta mörkblå eller gula. En 

av dem är också ofärgad. Vidare finns det två i guldliknande färg som har glasöverdragna 

metallfolieskikt. Enligt Callmer (1977:98) ska alla sådana här typer av segmenterade 

glaspärlor anses som importerade och har troligen sitt ursprung i Främre Orienten och 

Egypten (Guido 1978:94). De har antagligen kontinuerligt tillverkats ända från romersk 

järnålder fram till slutet på yngre järnåldern (Callmer 1977:98) och är ganska vanliga under 

hela vikingatiden. Ofärgade och folierade finns under tidig vikingatid och de mörkblå verkar 

komma lite senare (Callmer 1977:89). 

 

När det gäller glaspärlorna från anläggning C4 är de, på liknande sätt som pärlorna i 

anläggning C3, sinsemellan olika både till form och färg. De är inbördes dock ganska lika 

storleksmässigt, bortsett från Fynd nr 56 (figur 35) som är betydligt större, är ofärgad och har 

räfflor som tyder på att någon form av specialverktyg använts (den kanske till och med är 

kalltillverkad?). En annan pärla som markant avviker är Fynd nr 51 (figur 33). Den förefaller 

tillhöra den segmenterade typen och skulle i så fall också vara importerad på samma sätt som 

de i anläggning C2. Tidsmässigt skulle den kunna höra hemma kring mitten på 900-talet 

(Callmer 2003:43, (figur 4.4)). 

 

4.6 Resultat från den kemiska analysen 

 

Den andra delen av analysen undersöker glaspärlornas kemiska sammansättning utifrån 

detekterade grundämnen för att på så sätt kunna avgöra vilken typ av glas det handlar om. I 

Bilaga 1a till 1c finns beräknade medelvärden och standardavvikelser för varje grundämnes 

massprocent i varje enskild glaspärla från respektive anläggning och nästa moment blir att 
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räkna om grundämnenas massprocent till oxidprocent. Detta görs bara för att fortsättningsvis 

kunna jämföra olika variabler från denna analys med motsvarande resultat som redovisats i 

övriga forskningssammanhang. Omräkningen görs med hjälp av en omvandlingsfaktor i 

Excel. Dessa nya värden används i den fortsatta analysen. Det måste dock påpekas, att 

förutom avsaknaden av detekterade värden för natrium, även ett annat eventuellt problem kan 

föreligga. När jag gör jämförelser med andra analyser av glaspärlor som gjorts, visar de 

vanligtvis på högre vikt %-värden för både kiseldioxid och kalciumoxid. Framförallt 

kiseldioxiden, SiO2, brukar ligga på betydligt högre nivåer, närmare 60 % och ibland däröver 

medan motsvarande nivå hos glaspärlorna i denna analys knappt kommer upp till 50 %. 

Orsaken till detta är förmodligen att det portabla XRF-instrumentet som används vid 

analysen, verkar mot objektets yta och mätresultaten kan påverkas av denna ytas beskaffenhet 

(Nakai & Shindo 2013:445). Alternativet hade varit att använda en destruktiv metod, att ta 

prover inuti pärlorna, men detta hade inte i det här sammanhanget varit försvarbart utifrån 

forskningsetiska normer. 

 

Nästa moment blir att bestämma vilka variabler som ska användas i den fortsatta analysen. 

Eftersom syftet med denna uppsats är att försöka ta reda på om något pekar mot att 

anläggning C2 och C4 skulle kunna vara av äldre datum än anläggning C3 ska jag 

fortsättningsvis försöka undersöka om man kan se vilka olika glastyper pärlorna är tillverkade 

av. 

 

4.7 Val av analysvariabler 

 

I avsnitt 2.1 och 2.2 beskrivs kortfattat lite kring tillverkning av själva glasmassan, vilka 

huvudsakliga typer av oxider som ingår och hur olika sammansättningar av dessa har 

förändrats över tid. Genom att studera dessa olika sammansättningsvarianter kan man även 

någorlunda ana sig till under vilken tidsperiod glasmassan blivit tillverkad. En modell som i 

många fall brukar användas är att studera förhållandet mellan magnesiumoxid, MgO, och 

kaliumoxid, K2O (Callmer & Henderson 1991:148; Degryse & Scott 2014:21; Henderson 

2013:83ff; Velde 2013:70FF). Det finns säkert andra sätt att närma sig frågeställningen men 

både av utrymmes- och kompetensskäl kommer jag att begränsa min analys till dessa två 

variabler. 

 

4.8 Presentation och tolkning av analysdata 

 

Följande presentation utgörs av tabeller som visar de till oxid-% omräknade resultaten från 

XRF analysen av glaspärlorna från anläggning C2, C3 och C4. Parallellt kommer också 

förhållandet mellan MgO och K2O redovisas i punktdiagram. 
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När det handlar om magnesiumoxid och kaliumoxid i en glasmassa talar man om låga eller 

höga halter och hur dessa förhåller sig till varandra. Ett riktvärde som förekommer är att om 

närvaron av magnesium- och kaliumoxid är lägre än 1,5 % skall procentandelen för dessa 

betecknas som låg (Degryse & Scott 2014:21; Nakai & Shindu 2013:449). I de tolkningar som 

görs nedan har jag använt mig av detta riktvärde. 

 

 

 

 

Tabell 4. Vikt-% oxider i glaspärlorna som tillhör anläggning C2 

Figur 36. Förhållandet mellan MgO och K2O i respektive glaspärla i anläggning C2 
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I tabell 4 kan man se vilka typer av oxider och deras procentandelar som finns representerade 

i respektive glaspärla (anges med individuellt fyndnummer) som hittats i anläggning C2. 

 

Figur 36 visar förhållandet i vikt % mellan MgO och K2O för respektive fyndnummer. 

Utifrån diagrammet kan man utläsa följande: Röda punkter utgörs av fyndnummer F6, F10 

och F17. Dessa har en procentuellt hög andel MgO och en hög procentuell andel K2O. Gula 

punkter utgörs av fyndnummer F5 och F14. Dessa har ingen MgO men en hög procentuell 

andel K2O. Bruna punkter utgörs av fyndnummer F8, F9, F15 och F16. Dessa har ingen 

MgO och en låg procentuell andel K2O. Gröna punkter utgörs av fyndnummer F1 och F19. 

Dessa har en procentuellt låg andel MgO och en något högre procentuell andel K2O. Blå 

punkter utgörs av fyndnummer F7 och F18. Dessa har en procentuellt låg andel MgO och en 

låg procentuell andel K2O. 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Vikt-% oxider i glaspärlorna som tillhör anläggning C3 
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I tabell 5 kan man se vilka typer av oxider och deras procentandelar som finns representerade 

i respektive glaspärla (anges med individuellt fyndnummer) som hittats i anläggning C3. 

 

Figur 37 visar förhållandet i vikt % mellan MgO och K2O för respektive fyndnummer. 

Utifrån diagrammet kan man utläsa följande: Röd punkt utgörs av fyndnummer F27. Den har 

en procentuellt hög procentuell andel MgO och en hög procentuell andel K2O. Gula punkter 

utgörs av fyndnummer F22, F25 och F29. Dessa har ingen MgO men en hög procentuell andel 

K2O. Gröna punkter utgörs av fyndnummer F21 och F28. Dessa har en procentuellt låg andel 

MgO och en hög procentuell andel K2O. Blå punkter utgörs av fyndnummer F23 och F24. 

Dessa har en procentuellt låg andel MgO och en relativt låg procentuell andel K2O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 37. Förhållandet mellan MgO och K2O i respektive glaspärla i anläggning C3 
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I tabell 6 kan man se vilka typer av oxider och deras procentandelar som finns representerade 

i respektive glaspärla (anges med individuellt fyndnummer) som hittats i anläggning C4. 

 

Figur 38 visar förhållandet i vikt % mellan MgO och K2O för respektive fyndnummer. 

Utifrån diagrammet kan man utläsa följande:  

Tabell 6. Vikt-% oxider i glaspärlorna som tillhör anläggning C4 

 

Figur 38. Förhållandet mellan MgO och K2O i respektive glaspärla i anläggning C4 
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Röda punkter utgörs av fyndnummer F46, F51och F56. Dessa har en procentuellt hög andel 

MgO och en hög procentuell andel K2O. Bruna punkter utgörs av fyndnummer F38, F39, 

F42 och F47. Dessa har ingen MgO och en låg procentuell andel K2O. Blå punkt utgörs av 

fyndnummer F53. Den har en procentuellt låg procentuell andel MgO och en låg procentuell 

andel K2O. 

 

Sammanfattar man dessa resultat så framträder totalt sett för de olika anläggningarna en 

ganska stor spridningsbild över glaspärlornas sammansättning. Högsta procentuella andelen 

MgO och K2O finns i några pärlor i anläggning C4. I samma anläggning finns också några 

pärlor som har totalt sett de lägsta procentuella andelarna av dessa oxider. Näst högsta 

procentuella andelen MgO och K2O finner man i anläggning C3 men även här finns pärlor 

med mycket låga procentandelar för dessa oxider. Anläggning C2 uppvisar den lägsta högsta 

procentuella andelen av K2O bland anläggningarna och även här finns också motsvarande 

låga andelar för de båda oxiderna. Sett till dessa resultat verkar spridningsbilden även inom 

respektive anläggning vara ganska stor. En annan observation från anläggning C2 kan också 

noteras. I fynd F14 och F16 (figur 14 och 16) finns procentuella andelar av Ag2O (silveroxid) 

vilket troligen är spår efter det silver som använts i samband med folieringen. 

 

Om man nu väger ihop analysresultaten från samtliga glaspärlor så blir intrycket att 

åtminstone två typer av glasmassor finns representerade, så kallat sodaglas där natriumoxid, 

Na2O, finns som flussmedel och den andra typen av glas som på engelska kallas för plant ash 

glass (växt-eller örtaska). Denna benämning kommer från att flussmedlet som i det här fallet 

är kaliumoxid, K2O, utvinns ur askan efter alkaliska växter, exempelvis Salicornia (glasörter), 

Barilla (strandörter) och Kali (amarantväxter) (Velde 2013:71). 

 

5. Diskussion och slutsats 

 

Inledningsvis i avsnitt 2.2 omtalas hur det har växlat under olika tidsperioder mellan att 

tillverka glas med växtbaserat flussmedel, K2O, och det andra glaset där man i stället använt 

Na2O. En mycket grov indelning för de olika tidsintervallerna skulle kunna vara att K2O 

dominerar från ca 2500 – 800 BC, ersätts under perioden 800 BC – ca 800 AD av Na2O, för 

att sedan återkomma från ca 800 AD och leva vidare under medeltiden fram till 1700-talet 

(Henderson 2013:83). I det här fallet har jag gjort antagandet att glaset i de nu analyserade 

pärlorna inte härstammar från den första tidsperioden utan finns att finna i de två senare. 

Eftersom Na2O inte synligt finns med i de kemiska analysresultaten, fortsätter jag att använda 

förhållandet mellan K2O och MgO i det följande resonemanget. 

 

Under den romerska delen av järnåldern och fram till 800 – talet var alltså det 

natriumbaserade sodaglaset det som främst gällde och det kännetecknas av låga 

procentandelar av både K2O och MgO. Inbördes verkar dessa två oxider också haft växlande 

relationer. Fram till ca 500-talet hade K2O en större procentuell andel än MgO (som ibland 
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verkar helt ha saknats) men från 600-talet blir förhållandet det omvända (Velde & Motteau 

2013:390ff, 2013:391(figur 5.5.2)). Det finns dock ytterligare en variant av glas, det som på 

engelska kallas för wood ash glass (träaska). Detta börjar dyka upp i de norra delarna av 

Europa också från 800-talet och framåt (Henderson 2013:102ff). Det kännetecknas av mycket 

hög procentandel av både K2O och MgO (Velde 2013:71ff) och askan från vilken flussmedlet 

utvinns kan komma från exempelvis bokträd eller ek (Henderson 2013:105). 

 

I anläggning C2 finns glaspärlor som verkar vara tillverkade med samma teknik, har en i stort 

sett likartad form (även om viss skillnad i storlek finns), merparten är antingen gula eller 

mörkblå till färgen och modellen/typen verkar ha funnits under en mycket lång period. Den 

kemiska analysen visar att trots yttre likheter, har själva glasmassorna olika procentuella 

sammansättningar när det gäller närvaron av MgO och K2O (F1, figur 7 och F6, figur 9). Här 

finns både den Na2O-baserade glastypen men också den senare K2O-baserade som skulle 

kunna betyda att uppsättningen med glaspärlor tidsmässigt sträcker sig från romersk järnålder 

ända till vikingatid. I anläggning C3 finns glaspärlor som alla i princip utseendemässigt 

skiljer sig åt från varandra och den tidigare okulära analysen pekar mot att merparten av dem 

förmodligen hör hemma i den yngre järnåldern. Den kemiska analysen visar också på relativt 

höga procentandelar av både MgO och K2O men det finns också det motsatta förhållandet i 

två fall (F23, figur 22 och F24, figur 23) där det verkar handla om Na2O-baserade glasmassor. 

Slutligen i anläggning C4 återfinns även här glaspärlor som okulärt är ganska olika, 

framförallt till form och tillverkningsteknik. En av dem, F51 (figur 33), skulle eventuellt 

kunna höra till mitten på 900 - talet. Den kemiska analysen visar att glasmassorna i drygt 60 

% av dessa pärlor har mycket låga procentuella andelar MgO- och K2O som tyder på ett Na2O 

baserat glas medan de övriga har motsvarande höga procentuella andelar. I ett fall, F46 (figur 

31), är K2O andelen så hög att det nästan skulle kunna handla om inslag av träaska (Velde 

2013:71). 

 

Sammantaget verkar varje anläggning ha glaspärlor som utifrån den kemiska analysen, är 

tillverkade av glasmassor som finns ända från romersk järnålder fram till den yngre 

järnåldern. Pärlorna skulle således kunna placeras in i de olika tidsperioder som redogjorts för 

i början av detta avsnitt och därmed också kunna dateras individuellt, men kan man verkligen 

göra så? Förmodligen inte. Själva glasmassans ålder behöver inte betyda att pärlan tillverkats 

vid samma tidpunkt som glaset. Vidare kan pärlan vara tillverkad av en glasmassa som i sig 

tillverkats av omsmält glas från olika tidsperioder (Velde & Motteau 2013:396). Även om 

denna analys faktiskt visar en ganska tydlig bild från de tre anläggningarna måste man ändå 

komma ihåg att det kvantitativa underlaget, 29 glaspärlor, är ganska blygsamt i förhållande till 

de underlag som undersökts i större vetenskapliga sammanhang internationellt sett. Generellt 

uppvisar den nu aktuella analysen också, som tidigare nämnts, ganska låga procentuella 

värden överlag, jämfört med de som man kan se i referenslitteraturen, vilket i sin tur också 

kanske kan leda till felaktiga slutsatser. 

 

Vad blir då slutsatsen och svaret på den första frågeställningen? Till viss del kan man 

förmodligen bara genom att okulärt studera glaspärlorna, jämföra dem med vad som finns 
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upptaget i vetenskaplig referenslitteratur och referensmaterial från tidigare forskning samt sett 

till aktuell fyndkontext, dra vissa slutsatser. När det gäller pärlorna från anläggning C2 kan 

man anta att de är importerade men denna typ av segmenterade pärlor verkar ha funnits över 

en väldigt lång tidsperiod. En liten ledtråd skulle ändå kunna vara att import av pärlor till just 

Gotland tydligen inte tog fart förrän mot slutet av 800-talet, på grund av regionala strikta 

klädesregler (Callmer 1997:200). Anläggning C3 är ju någorlunda daterad tack vare sina 

övriga bronssmycken men både i den och i anläggning C4 finns pärlor som verkar ha funnits 

både tidigare och ända upp i vikingatid. 

 

Svaret på den andra frågeställningen måste nog bli nej, man kan troligen inte med full 

säkerhet datera glaspärlorna i sig individuellt men däremot glasmassan de är tillverkade av, 

dock med reservation för de synpunkter som anförts i tidigare stycken ovan. 

 

Den tredje frågeställningen skulle kunna besvaras utifrån följande resonemang. XRF-analysen 

har visat att alla tre anläggningarna innehåller pärlor som i sin tur är tillverkade av glasmassor 

som har olika procentandelar av- och förhållanden mellan K2O och MgO. Det finns både så 

kallat sodaglas med låga procentandelar av både K2O och MgO och så kallat plant ash glass 

med höga procentandelar av både K2O och MgO (figur 36 – 38). Eftersom glastyper med hög 

procentandel av både K2O och MgO tidsmässigt ligger senare, från ca 800 AD och framåt, 

torde det inte vara helt osannolikt att både anläggning C2 och C4 är någorlunda samtida med 

anläggning C3. De bör således alltså inte vara från någon tidigare period än vikingatid. En 

slutlig reflektion över huruvida det är lämpligt att försöka datera en grav endast utifrån en 

kemisk analys av en glassammansättning, får nog bli att det kan vara lite vanskligt. Måhända 

kan djupare analyser baserade på närvaron av fler typer av oxider och deras inbördes 

relationer, ge ett något säkrare resultat. 

 

Ett problem som tidigare nämnts är förekomsten av återanvänt material i glasmassan, vilket 

ofta troligen kan ha förekommit (Calmer & Henderson 1991:147). Förutom att de kemiska 

analysresultaten av glasmassan kan ge dateringsproblem kan förmodligen även svårigheter 

uppstå, i de fall man vill söka efter dess proveniens på ett motsvarande sätt som det som finns 

för metaller (Pollard et al. 2011:16). Några övriga reflektioner som också infinner sig är att i 

fallet med anläggning C2 fanns ju även några benrester av falanger. Dessa skulle möjligen 

kunna dateras med hjälp av 14C-analys. För övrigt fanns det ytterligare skelettmaterial i de 

övriga gravarna på området, bland annat tänder. Andra typer av isotopanalyser på detta 

material skulle kanske kunna komplettera bilden och ge lite mer upplysningar om den 

märkliga platsen. 

 

6. Sammanfattning 

 

Under perioden juni till augusti 2018 gjordes en arkeologisk undersökning av olika delar i en 

fornborg som brukar kallas för Gudings slott och ligger i Eke socken på Gotland. Det 
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ovanliga med denna fornborg är att det verkar finnas ett stort antal gravar både innanför 

borgens stenmur och mycket tyder på att gravar även finns i själva muren. Vid två tidigare 

undersökningar som gjordes på 1980-talet, daterades en av områdets gravar (som innehöll 

fyra gravsatta individer) till slutet av den yngre järnåldern. Under 2018 års undersökning 

undersöktes 8 gravar varav en, anläggning C3 på grund av en tidstypisk smyckeuppsättning, 

kunde preliminärt dateras till ungefär samma tidsperiod som den grav man undersökte på 

1980-talet. I ett par andra gravar saknades skelett, bortsett från några falanger i den ena, och 

några andra daterbara föremål förutom ett antal glaspärlor. Funderingar fanns huruvida någon 

av dessa två gravar kunde vara av äldre datum än de som tidigare daterats till vikingatid. Detta 

skulle i så fall kunna innebära att fornborgen börjat användas som begravningsplats tidigare 

än vad man hittills känt till. Syftet med denna uppsats har varit att genom dels en okulär 

analys av de funna glaspärlorna i anläggningarna C2, C3 och C4 och dels genom en kemisk 

analys av sammansättningen i pärlornas glasmassor, kunna avgöra om några av gravarna kan 

vara av ett äldre datum. Den kemiska analysen genomfördes med hjälp av röntgenfluorescens 

(XRF) och den okulära genomfördes genom att studera referenslitteratur och göra jämförelser 

utifrån tidigare vetenskapliga rön. Resultatet blev sammanvägt att inget talar för att 

anläggning C2 och C4 skulle vara äldre än anläggning C3. Även dessa två torde ligga inom 

ramen för vikingatiden. 

__________________________________ 
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Bilaga 1a. Tabell över befintliga grundämnens mass-% i glaspärlorna från anläggning 

C2. 
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Bilaga 1b. Tabell över befintliga grundämnens mass-% i glaspärlorna från anläggning 

C3. 
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Bilaga 1c. Tabell över befintliga grundämnens mass-% i glaspärlorna från anläggning 

C4. 
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