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Ett annorlunda Fynd
Den lilla pärlan
När Degerberga skola var på besök i Uppåkra hittade gruppen en liten pärla, fyndet gjordes
den 11 augusti 2021. Arkeologerna ger fyndnummer till varje fynd som hittas på fyndplatsen.
Det är viktigt att kunna hitta föremålet i de stora magasinen som man förvarar fynden i när
alla experter studerat klart dem. Tyvärr hamnar inte så många fynd på museum, därför skriver
vi arkeologer och experter också rapporter om vad vi funnit. Först tolkades pärlan som en
lerpärla, en lerpärla av en röd lergodslera som är innehållsrik på järnoxid (Fe2O3). En sådan
pärla ser ungefär likadan ut som den här pärlan. Fyndet som fick fyndnumret F108 är nu
omtolkat till att vara en glaspärla. Inuti kunde man med blotta ögat se en gråare yta som satt
som en kant inuti hålet. Därför intresserade det mig att gå vidare med en hantverkstolkning.
Genom att jämföra den här pärlan med röda pärlor från en grav “2.1.2 skeleton 70”
(dokumenterade och tolkade genom hantverksperspektivet av glasblåsaren och arkeologen
Moa Råhlander) kunde jag fastställa att pärlan, som eleverna i Degerbergaskolan hittade, är
av rött glas. Moa Råhlander Masteruppsats ”How Beads come together”från 2017, är en
utmärkt källa till kunskap om hur glaspärlor kommer till. Graven där det jämförbara fyndet
gjordes var belägen på Birka och den är daterad till 800-talet e.kr och passar väl in i Uppåkras
tidsspann.
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Glaspärlan från Uppåkra, Arkeologiskolan 2021. Foto med digitalt mikroskop, Katarina Botwid 2022.

Glaspärlan och hur den tillverkats
Pärlan är troligen tillverkad i Sverige, om det var en pärla från Uppåkra eller en som kommit
hit med någon person är svårt att säga, men det finns mycket annat att berätta. Verktygen man
använder till pärltillverkningen är främst en mandrell (förklaras nedan), att linda upp det
smälta glaset runt, en puntel, en tång och en järnpinne. Man kan också använda en slät yta att
trycka pärlor emot för att ändra formen eller så kan man använda ett plattjärn. Plattjärn kan se
olika ut men finns ofta med i bilden utöver de tydliga glasverktygen. Glaset värmdes i deglar
av keramik tills det blev flytande och kunde ”fångas” med punteln (som är en rak stång av
järn) och arbetas med direkt genom att linda upp den sega glasmassan runt mandrellen.
Mandrellen är en järnstång som avslutas med en konformad ände och som är doppad i en
separator av värmetålig lera (kaolin eller annan aluminiumrik lera). Leran skapar ett
mellanrum mellan glaset och mandrellen som gör att glaspärlan inte fastnar på den utan går
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att försiktigt slå loss. Ville man förbereda eller ha med sig glas av olika färger någon
annanstans kunde man göra strängar (stringers) av glas. Då drog man ut smala stänger mellan
punteln (stång som man inte lindar pärlan kring men lyfter/fångar det flytande glaset med ur
degeln) man började då med en klump glas som man balanserade med punteln och sedan nöp
man tag med tången och drog ut glaset mellan punteln och tången till en lagom tjock sträng.
Den fick svalna långsamt och var då förberedda för pärltillverkning. Glassträngarna värmde
man senare upp och lindade på mandrellen för att skapa nya pärlor. När man lindat upp ett
jämt lager glas petade man av pärlan från mandrillen. Hålet i pärlan stannadr kvar då pärlan
stelnar medans den rullas upp. Att få av pärlan kan vara krångligt men med en bra lera mellan
glaset och mandrellen kunde en skicklig pärlmakare klara detta bra. Ibland ser man fynd av
glaspärlor där det inte har gått att peta av glaset (Rohlander ibid:2017).
På sidan 15 iRohlanders arbete från 2017 finns bilder på hur lindningstekniken fungerar steg
för steg.

Uppåkras pärla
Fynd 108 är en röd pärla som är tillverkad med lindningstekniken, den är välbevarad och
välgjord. På insidan av hålet ser man separatorn (den keramiska massan som mandrellen
doppats i). Genom att jämföra pärlan med pärla 62 i den tidigare nämnda graven ser vi att
både ytorna med små blåsor och lindningen helt utan synliga överlappningar visar att ”vår”
pärla är snarlik och välgjord. Nedan följer några bilder tagna i mikroskop för att visa de spår
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som berättar att pärlan är av glas.

2. Här ser man spåren av separatorn mot det röda glaset som virats runt redskapet (mandrellen), den grå insidan
dokumenterar den reducerade lerytan (separatorn) som varit påfört för att hålla isär glaset och verktyget. Foto med
digitalt mikroskop, Katarina Botwid 2022.
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Små blåsor som syns på sidan av pärlan, de är typiska och uppkommer inte på samma sätt i pärlor
av röd lera (se liknande yta i Råhlander 2017: 21 katalogbild 44). Foto med digitalt mikroskop,
Katarina Botwid 20
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4. Den Röda glaspärlan från Uppåkra i närbild, varje ruta representerar 1 mm. Foto med digitalt mikroskop,
Katarina Botwid 2022.

Forskaren
Jag som har gjort hantverkstolkningen av glaspärlan är doktor i arkeologi och är
keramiker. Mitt stora intresse inom arkeologin är hantverksskicklighet, olika
hantverkstekniker och den människor som tillverkade alla fynd som vi hittar i
jorden. Jag heter Katarina Botwid och om du vill maila till mig för att fråga något
så svarar jag om jag kan, annars känner jag andra som vet olika saker och kan
hjälpa dig vidare. Min mailadress är Katarina. Botwid@ark.lu.se .
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