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SMÄRRE MEDDELANDEN 

OM BÄRNSTENSFYNDEN FRÅN 
VARTOFTA HÄRAD I VÄSTERGÖTLAND 

Tre större bärnstensfynd finnas i Statens Historiska Museum, i vilka 
bärnstenarna äro endast obetydligt ytvittrade och äro transparenta med 
en djup, fyllig, brungul till rödviolett färgton, vilket anger, att de legat 
i torvmark. Två av dem härröra enligt museets inventarium frän ett 
och samma härad i Västergötland, nämligen Vartofta, och ett härrör från 
Skåne, Bodarps socken. Av de båda Västgötafynden är inv. 3115 det 
rikaste med 17 hela och fragmentariska bärnstenspärlor, enligt 1863 års 
inventarium från Dverstorps ängar, Dimbo socken (fig. 1 a—r). Det andra 
mindre fyndet inv. 3556 kommer enligt 1866 års inventarium frän Mera-
mossen vid Nolgården, Kälvene socken (fig. 1 s—u). Men riktigheten av 
dessa uppgifter ha med skäl betvivlats. I fyndet från Dimbo socken finns 
nämligen hälften av en klubbformad bärnstenspärla, vars motsvarande 
del återfinnes i Kälvenefyndet, vilken upptäckt gjordes redan för många 
är sedan av Sune Lindqvist. Kanske finns det anledning att i samband 
med en presentation av fynden åter fästa uppmärksamheten härpå. Går 
man till inventariet får man följande uppgifter beträffande Dimbofyndet: 
»Hittades av Johannes Jonsson i Nolgården och fouriren F. Carlbom på 
Dvrestorps ängar. — Löstes med 20 Rdr. Rmt. Då Hildebrand på hösten 
besökte Dverstorp hade ingen av byns invånare kännedom om detta 
fynd. (Dagb. d. 20 Aug. s. 248.).» Inventarieuppgifterna beträffande Käl
venefyndet lyda: »Funna vid upptagning av bränntorf i den s. k. Mera-
mossen fyra fot under markens yta. Löstes med 4 Rdr. Rmt. (Dagb. d. 
15 Aug. s. 227.).» Landshövdingsbrev från 1866 lämnar kvittens till Kungl. 
Vitterhets-, Historie- och Antiquitetsakademien på 4 rdr. rmt. emottagna 
av Aron Fogelquist i Nyckelhagen. Av dessa fynduppgifter drager von 
Post, stödande sig på Lindqvist, i »Bronsåldersmanteln frän Gerums-
berget» av v. Post, Walterstorff och Lindqvist, den slutsatsen, att den 
sannolika fyndplatsen för samtliga i bägge fynden ingående bärnstens
pärlor är Meramossen vid Nolgården. Från Nolgården kom ju den ene 
av finnarna av »Dimbofyndet». Denna uppfattning har enligt min mening 
säkert fog för sig. För att få reda på något om det vackra fyndet 3115 
gjorde sig Hildebrand tydligen vid ett besök i Dverstorp all möda, och 
i Antiqvarisk tidskrift 1864 skriver han: »Från Rantens station vid Fal
köping gjorde jag en utflygt till Dimbo socken, för att på Dverstorps 
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egor söka få reda pä stället, der man under förflutna sommaren an
träffat ett märkligt fynd av bernstensarbeten från stenåldern, stora pryd
liga knappar eller pärlor, en del större än hönsägg, med afrundade ändar, 
en fördjupning öfver midten och i denna ett genomgående häl, samt 
andra rått arbetade prydnader med ett häl, hvilka utan tvifvel, samman
häftade medelst en rem eller ett snöre, bildat ett slags halsband eller 
bälte af samma art, som man år 1837 fann i Danmark i en äng vid 
Laesten, Sönderlyng härad, Viborgs amt, afbildadt i »Annaler for Nor
disk Oldkyndighed 1838—1839», pag. 164, och i Worsaaes »Nordiske Old
sager i det kongelige Museum i Kiöbenhavn», 2:dra uppl. pag. 18. Stället 
efterfrågades förgäfves under vandring frän hus till hus i den omkring 
•A mil länga byn. Fyndet hade anträffats af främmande personer och af 
dem hållits hemligt för byns invånare.» 

Den för bägge fynden gemensamma klubbformade pärlan (fig. 1 r—s), 
som gett anledning till att syna fyndet närmare, har redan under sten
åldern klyvts på mitten i två hälfter i det tvärsigenom borrade hålet. Men 
man har kunnat reparera den. Fyra nya hål ha borrats genom vardera 
pärlhalvan, på så sätt att två hål borrade genom brottytan i vinkel möta 
två häl borrade från sidorna. Genom dessa hål har man kunnat binda 
ihop pärlan och bära den som innan den gått sönder. Pärlan är av ännu 
glänsande, djupbrunröd bärnsten, med sitt insänkta mittparti en minia
tyrklubba med skaftränna och runda ändar. 

Fyndet 3115 består för övrigt av 2 stora, trinda, klubbformade bärn
stenspärlor (fig. 1 a—b) med nägot tillspetsade ändar, skaftränna och 
genom denna borrat hål; den ena är av djupbrunröd, den andra av guld
gul bärnsten. Det är väl dessa, som Hildebrand med någon överdrift be
nämner »större än hönsägg». Med sin glans och storlek göra de ett im
ponerande intryck. — En tämligen platt mot ändarna avtunnande, dubbel-
yxformad pärla av djupbrunröd bärnsten, delvis glansig, med ojämnheter 
i själva stenen, som ej slipats bort. Genom pärlans inskurna mittparti 
ha två profilställda hål borrats så att båda hålen mynna på samma en-
facesida, varigenom tråden mellan hålen blivit synlig vid uppfästandet 
(fig. 1 c). — 2 tämligen platta, mot ändarna avtunnande, dubbelyxfor-
made pärlor, den ena av rödgul, den andra av djupbrunröd bärnsten, nu 
med matta ytor (fig. 1 d—e). Båda ha i gammal tid blivit ituslagna genom 
de inskurna mittpartierna i de profilställda hålen. Därefter ha de er
hållit ett enfaceställt hål på vardera pärlhalvan, varigenom halvorna 
väl sammanbundits och pärlorna så lagats. — Av samma dubbelyxform 
som föregående ha 4 pärlor varit, av vilka nu endast hälften eller mindre 
än hälften återstår (fig. 1 f—i). Samtliga ha ursprungligen haft profil
ställda hål, men en av dem har i gammal tid försetts med 3 enfaceställda 
hål. Dessa hål äro troligtvis gjorda för reparation av pärlan liksom vid 
de närmast föregående nämnda. Men sedan den fått brottytan tillslipad 
har denna pärlhälft antagligen burits ensam. På de tre övriga pärlorna 
äro brotten likaledes gjorda genom det inskurna mittpartiet, men deras 
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Fig. 1. Bärnstenspärlor från Vartofta härad, Västergötland, Stat. Hist. Mus. inv. 
3115 och 3556. ' / , . —• Amber beads from Vartofta hundred, Västergötland. 

213 



S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

brott äro sannolikt av nyare dato. De fyra fragmentariska 
pärlorna äro, tre av guldgul bärnsten med nu matt till 
halvmatt yta, en av djupbrunröd bärnsten med glansig 
yta. — En tämligen platt, mot ändarna avtunnande, avlång 
pärla med en längkant rak, en konkavt svängd, de båda 
kortkanterna svängda; profilställt hål genom mittpartiet 
(fig. 1 k). Också denna pärla åsyftar kanske en dubbelyxa. 
Den är av djupbrunröd bärnsten. — En tämligen platt, 
mot ändarna avtunnande, avlång pärla av djupbrunröd 
bärnsten, ytan pä ena sidan nu matt, på den andra blank; 
profilställt häl ungefär vid mitten (fig. 1 1). — En tämligen 
platt, mot ändarna avtunnande, halvcirkelformad pärla av 
djupbrunröd bärnsten, nu med matt yta; profilställt hål 
genom mittpartiet (fig. 1 m). — Ett hänge av guldgul 
bärnsten, med nu halvmatt yta, till formen närmast som 
en topphuggen, spetsvinklig triangel, tjockast vid den raka, 
avfasade basen, avtunnande mot toppen och den ena run
dade långkanten (fig. 1 n); i den bredare änden har hänget 
haft 3 enfaceställda hål, och från dessa ha förmodligen 
snodder med mindre, genomborrade bärnstensstycken 
hängt; i hängets smalare ända endast ett enfaceställt hål 
placerat ungefär mitt pä. — En cylindrisk pärla av rödgul 
bärnsten, nu med halvmatt yta, rått avslagen vid ena än
den; även den andra änden har tydligen slagits av i ett 
tidigare hål och därefter tillslipats (fig. l o ) . — 2 små 
bärnstenspärlor av oregelbunden form, säkerligen gjorda 
av fragment av större pärlor; den ena av djupbrunröd, 
den andra av rödgul bärnsten, bägge med bibehållen glans 
(fig. 1 p—q). Båda äro genomborrade med var sitt hål, 
den ena bär dessutom spår av ytterligare 2 hål. — Samt
liga pärlor ha i regel dubbelkoniska, någon gång ko
niska häl. 

Fig. 2. 
Flintdolk från 
Vartofta hä-
rud. Västergöt
land, Statens 
Ilisl. Museum 
Inv. 3115. V». 
— Flint dagger 
from Vartofta 
hundred. Väs

tergötland. 

Till fyndet 3115 hör slutligen också en flintdolk med 
rombiskt tvärsnitt hos det pringlade skaftet och med starkt uppskärpt 
blad (fig. 2). Flintan har den rödbruna färg, som ett flintföremål erhålles, 
när det legat länge i vattensjuk mark. 

Förutom den ovannämnda pärlhälften ingå i fyndet 3556 endast 2 bärn-
stensprydnader. Den ena är en oregelbunden, avlångt rundad skiva av 
djupbrunröd färg och med halvmatt yta. Dess kant är delvis prydd med 
en rad hål, som genomborra skivan. Till en del har yttersta kanten sla
gits av just genom dessa hål, till en del ha i kanten borrats vinkelrätt 
mot dessa ställda små gropar, måhända ersättande avslagna, dylika hål 
och av samma storlek som dessa (fig. 1 t). Dessa hål och gropar ha an
tagligen varit fyllda eller ämnade att fyllas med mörk harpixmassa. Så 
har man nämligen förfarit med liknande hål och gropar hos danska 
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bärnstenspärlor för erhållande av ljusbrytning. Pärlformen symboliserar 
möjligen solskivan, och den räknas tillhöra tidigneolitisk tid (Sophus 
Muller, Stenalderens Kunst i Danmark, Khvn 1918). — Den andra är 
hälften av en tämligen platt, mot ändarna avtunnande, dubbelyxformad 
pärla av guldgul bärnsten med glansig yta, vilken sedan den slagits sön
der i det ursprungliga, profilställda hålet i mittpartiet, tydligen två 
gånger försetts med enfaceställda hål för sammanbindning med mot
svarande pärlhälft. Nu är ett av dessa hål demoulerat, dessutom har 
pärlhälften ett brott tvärsöver i längdsnittet (fig. 1 u). 

Av dolkfyndet har von Post dragit den slutsatsen att nedläggandet av 
samtliga föremål skett under senneolitisk tid. Troligtvis ha dock bärn-
stenspärlorna nedlagts tidigare än dolken i mossen, under mellanneolitisk 
tid, eftersom de dubbelyxformade bärnstenspärlorna äro vanliga fynd i 
gånggrifter. 

Bärnstenspärlorna äga stundom former, som synas ha knutit dem 
samman med övernaturliga, mäktiga krafter i stenåldersmänniskornas 
tillvaro, så framför allt formen av dubbelyxa. Som ett stort och menings
fyllt offer ha »Meramossens» bärnstenspärlor under mellanneolitisk tid 
nedsänkts i det mörka vattnet hos en liten tjärn eller sjö. Pä samma 
offerplats har nägra århundraden senare, under senneolitisk tid, flint
dolken nedlagts. 

Louise Cederschiöld 

SIGTUNAS FÖRHÄRJNING 1187 

I »Historiska meddelanden» nr 29 (1949), utgivna av sovjetryska ve
tenskapsakademiens historiska institut har J. P. Saskolski publicerat en 
uppsats på 33 sidor om »Sigtunatåget år 1187». Förf., som har en ganska 
ingående kännedom om den svenska litteraturen i ämnet, finner det för
vånansvärt att denna »ödeläggelse av rikets huvudstad» blivit så föga 
berörd i »den borgerliga svenska litteraturen». En förklaring härtill 
finner han dels i att källuppgifterna äro motsägelsefulla, dels i »att 
svenska historiker icke vilja medge, att den månghundraåriga striden 
mellan Sverige och Ryssland från första början markerats av en stor 
militär seger för Ryssland». Det gängse påståendet att staden hade öde
lagts av ester skulle ha sin orsak i att det »ur den svenska borgerliga 
nationalismens synpunkt var mindre vanärande att anta, att Sigtuna 
ödelagts av Baltikums hedniska folk».1 

Förf. ansluter sig till Lehnbergs och Hippings åsikt att Sigtunatåget 
företagits av karelarna, som då voro ett Novgorods lydfolk. Han hävdar, 

1 Detta påstående grundar sig emellertid på en feltolkning av »Jon 
Jarl-episoden» i Erikskrönikan. Där uppges att de hedniska pirater, som 
dräpte Jon Jarl vid Askanäs i Mälaren, sedan blevo besegrade vid »Esta
skär». Denna händelse har utan skäl kronologiskt sammanförts med 
Sigtunas förhärjning 1187, ej heller har observerats att Erikskrönikan 
anger att jarlens banemän voro »ryssar och ingerbor». 

215 


