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MOSAIKPARLOR MED ANSIKTSMASKER 
AV 

DAGMAR S E L L I N G 

B
land den mängd av förhistoriska pärlor, som förvaras i 
offentliga samlingar, finnas några, som både genom sin 
storlek och kanske i ännu högre grad genom sin dekor till
draga sig ett särskilt intresse, nämligen pärlor av glas eller 

glasfluss, dekorerade med små ansiktsmasker i mosaikteknik.1 Dyli
ka pärlor äro emellertid ganska sällsynta. Av skandinaviska fynd 
äro — såvitt man vet — fyra exemplar anträffade i Sverige, lika 
inånga i Danmark och ett i Norge. 

Dessa ansikts- eller maskpärlor äro i den arkeologiska littera
turen föga beaktade. Då de nämnas, sker det vanligen blott som ett 
konstaterande av förekomsten. Den ende, som något utförligare uppe
hållit sig vid dem, är A. Kisa.2 På hans tid voro dock endast ett 
par dylika pärlor kända. Han ansåg ansiktspärlorna vara av alexan
drinsk tillverkning från början av första århundradet e. Kr., en upp
fattning, som sedan varit den allmänt vedertagna, likväl utan att det 
växamlo materialet ägnats förnyad granskning. 

De maskpärlor, som i det följande komma att behandlas, kunna 
uppdelas på två huvudtyper. Till den ena av dessa, här kallad typ I, 
höra pärlor, som endast runt mittpartiet ha ett band med mosaik-
dekor. Denna består av 2—6 ansikten — »von durchaus griechischem 
Typus» (Kisa, a. a. I, s. 131) — vanligen inom fyrkantiga fält, samt 
omväxlande härmed olikfärgade rutor, vertikala ränder el. dyl. Det 
tunna mittbaudet är i de fall, där det kunnat konstateras, fästat kring 
en stomme av glasslaggartad massa och omges upptill och nedtill, 

1 För den flerstädes beskrivna tekniken hänvisas till A. K i sa , Das Glas 
ira Altertume II, Leipzig 1908, s. 502 ff.; G. A. E i s e n , Glass I, New York 
1927, s. 194 ff. 

2 A. K i s a, a. a. I, Leipzig 1908, s. 131. 



24 D A G M A R S E L L I N G , 

alltså närmast kring det genomgående hålet, av enfärgade glasfluss-
partier. Pärlorna äro 1,5—2 cm i genomskärning. 

Pärlor, som tillhöra typ 11. äro omkring 2,5 cm i diameter och 
sammanfogade av tättetällda glasatycken med raosaikmönstrad sek
tionsyta, varav 2—4 med ansikten. Någon .stomme förekommer ej (jfr 
dock den sid. 38 nämnda pärlan från Vejle), varför man inuti hålet ur
skiljer utsidans mönster i mer eller mindre hopträngt skick. På fler
talet pärlor av denna typ äro skarvarna mellan de olika fälten fyllda 
med röd glasfluss. 

Fig. I. 
Maskpfirla av typ I. Muhlenberg vid Wollln, Pommern. 2 i. Foto Pommersches 

I.andcsmiiscum, Stettin. 
Abb. l. Hfaikenperle ron Typui 1. Mtthlenberg bei Wollln, Pommern. 

Typ I. 

Största antalet av de maskpärlor, som kommit lill min kännedom, 
tillhöra typ I. Någon ytterligare uppdelning av denna grupp i likhet 
med vad som nedan gjorts med typ II har här emellertid icke före
tagits, då hithörande pärlor endasl äro av mig kända genom avbild
ningar eller beskrivningar. 

Från östersjöområde! är blott en pärla av denna typ med säker
het känd (jfr not 16). Den är nyligen anträffad på Muhlenberg vid 
staden Wollln, Pommern, i en skelettgrav, som med ledning av två 
fibulor kan dateras till ltK)-lalet e. Kr.3 Endasl mittpartiet är bevarat 
(fig. 1). Det består av tre blå fält med ansikten och däremellan grup
per av vertikala ränder i färgerna gull-rött-gult. 

Med stor sannolikhet kunna emellertid till typ I också räknas två 
maskpärlor av 2 cm:s diameter, funna tillsammans i en brandgrav 
på ett gravfäli i Dahlhausen i. d. Prignitz. Brandenburg.4 Någon 
utförlig beskrivning på dem existerar icke. Avbildningen, som är 

1 Dr J. H. Eggers, Stettin, har haft vänligheten all fästa min uppmärksam
het på denna pärla och lämna alla upplysningar om densamma ävensom alt 
ställa fotografierna till lig. 1 och 25 till mitt förfogande. 

1 I'. Quen te , Das langobardischo Umenfeld ra Dahlhausen i. d. Prignilz 
-- Prähistorische Zeitschrift III, Berlin 1911. a, mo ft. 
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Fig. 2. 
Maskpärlor av typ I ur Giorgio San Giorgis samling, Rom. Efter akvareller av 

G. A. Eisen. 2/3. 
Abb. 2. Maskenprrlcn von Typus I aus der Sammlung Giorgio San Giorgi, Kom. Nach 

Aquarellen von G. A. Eisen. 

ganska otydlig, antyder typ I. Den grav, i vilken de hittades, är icko 
daterbar: gravfältet som helhet, innehållande c:a 400 gravar, anses 
tillhöra 200—800-talet. 

Vidare äro åtminstone fyra exemplar kända från Nederländerna. 
Ett av dessa härrör från en förhistorisk boplats i Wieuwerd, en frie-
sisk by nära staden Sneek, en annan anträffades tillsammans med 
ett lerkärl, 16 pärlor, ett enkelt bronsarmband med cirkeldekor samt 
fragment av ett profilerat armband (?) av järn i byn Ruinen, prov. 
Drente. lerkärlet är av en typ, som uppträder under 300-talet, pär 
Innia äro mer obestämbara, men förefalla vara betydligt äldre. Med 
undantag för denna sistnämnda maskpärla är icke någon av de 
ncilan nämnda funnen under daterbara förhållanden. 
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Fig. 3. 
.Maskpärlor av typ I ur Giorgio San Giorgis samling. Rom. Efter akvareller av 

G. A. Eisen. 2/3. 
Abb. A. Matkenpeiisn von Typus 1 aus der Sammlung Giorgio San Giorgi, Kom. Nach 

Aquarrllen von G. A. Kism. 

Friesland, Wieuwerd: fem ansikten på blått mittband, gula över- och 
underpartier (W. P 1 e y t e, Nederlandsche Oudheden. Friesland. 
Leiden 1877, s. 73 och Pl. XXIII :13; Bonner Jahrbuch XLIII, 
Bonn 1847, s. 85. — K i s a s uppgift, a. a. I, s. 131, att pärlan 
skulle vara funnen i cn frankisk grav i W., beror på något miss
förstånd). 

Friesland, Stiens: sex ansikten på blått mittband, färgen på över- och 
underpartier ej uppgiven (P. C. J. A. B o e 1 e s, Friesland tot de 
elfde eeuw, Gravonhagen 1927, s. 275). 

Friesland, utan närmare fynduppgift: okänt antal ansikten mot mörk 
bakgrund, däremellan grupper om tre vertikala ränder, två ljusare, 
omgivande en mörk (jfr pärlan från Wollin), mörka över- och 
underpartier (P. C. J. A. B o e l e s , a. a. s. 275 och Pl. XXIII:5). 
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Fig. 4. 
Förstorade detaljer av maskpärlorna i fig. 2—3 efter akvareller av G. A. Eisen. 

2/3 av originalteckningen (skala ej angiven). 
Abb. 4. Vergrösserte Details von den Maskenperlcn Abb. 2—3, nach Aquarellen von 

G. A. Elsen. 2/3 der Originalzelchnung (Masstab nicht angegeben). 

Drente, Ruinen: två ansikten, placerade intill varandra på svart fält, 
samt ett mönster av romber i grönt, gult och rött, blå över- och 
underpartier (AV. P 1 e y t e, Nederlandsche Oudheden. Drente. 
Leiden 1883, s. 85 f och Pl. LXXVIII: 13). 
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Fig. 5. 
Förstorade detaljer av maskpärlorna i fig. 2—3 efter akvareller av G. A. Eisen. 

2/3 av originalteckningen (skala ej angiven). 
Abb. 5. Vcrgrösscrte Uctails von den Maskenperlcn Abb. 2—3, nach Aquarellrn von 

G. A. Eisen. 2/3 der Uriginalzeichnung (Masstab nicht angegeben). 

En pärla med sex ansikten på blått mittband och med röda över-
och underpartier är vidare funnen i det romerska gränsfästet Vetera 
(Xanten). Att exakt datera den är icke möjligt. De fynd, som gjor
des vid samma grävning (1905), sträcka sig från augusteisk tid fram 
till mitten av första århundradet e. Kr. (Claudius-Nero).6 

I den stora samling avbildningar av antika pärlor m. m., som fram
lidne fil. dr G. A. Eisen, New York, utfört och som numera genom 
donation tillfallit Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akade
mien, förekomma akvareller av drygt ett 40-tal maskpärlor av typ I, 
vilka vid tiden för avtecknandet — 1915 — tillhörde en antikvitets-
handlare i Rom, vid namn Giorgio San Giorgi. Fig. 2—3 visa samt
liga dessa pärlor. I flera fall är en pärla avbildad från två sidor, 
ehuru bilderna icke placerats intill varandra. På fig. 4—5 återfinnas 

5 H. L e h n e r , Vetera. Ausgrabungen auf dem Furstenberg bei Xanten — 
Bonner Jahrbiicher 114/115, Bonn 1906, s. 330, dateringen s. 326, och Taf. 
\ . \ : 12. 
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förstorade detaljer av samma pärlor. Bland avbildningarna förekom

ma tre pärlor, som äro särskil t anmärkningsvärda genom sin form 

(fig. 2 : 27, 3 : 16 och 3 : 26). De er inra om rundbottnade k rukor eller 

flaskor med indraget halspart i och u tkragad mynningskant (fig. 6 

—8). Åtminstone två av dessa ha i ipphängningshålet anbragt i »hal

sen». Rent typologiskt erbjuder denna samling pärlavbildningar åt

skilligt av intresse. Här ä r dock icke platsen att ingå på en beskriv-

© ggU 
Fig. fi. Fig. 7. Fig. 8. 

Fig. 6—8. Flaskliknande maskpärlor ur Giorgio San Giorgis samling, Rom. 
Efter akvareller av G. A. Eisen. 1/1. 

Abb. 6—8. Flaschenähnlicbe Mnskenperlen aus der Sammlung Giorgio San Giorgi, Rom. 
Nach Aquarellen von G. A. Eisen. 

ning, eftersom såväl härkomstuppgifter som hål lpunkter för date

r ing fullständigt saknas . 0 Osannolikt är icke. atl samlingen till s törre 

eller mindre del införts till Italien i sen tid. 

Även den i fig. 11 avbildade pär lan bär endast ursprungsbeteck-

ningen »funnen i Italien».7 Ett säkert jordfynd omtalar dock H. von 

Minutoli, som under ett besök i Rom var närvarande, då en pärla av 

vitt opakt glas med två ansikten hittades.8 över huvud taget förefaller 

antalet maskpär lor från medelhavsområdet vara förvånansvärt litet, 

vilket säkerligen sammanhänger med att dylikt fyndmateria] från 

ifrågavarande t rakter alltjämt är synnerligen sparsamt publicerat. 

Ur li t teraturen kan antecknas ett exemplar (fig. 9), enligt uppgift 

inköpt i Kairo,9 samt den av Kisa, a. a. I, s. 131, avbildade pärlan, som 

förmodades ursprungl igen ha kommit från Mindre Asien. F r å n svaila-

• >Han [Giorgio San Giorgi] visste inte egentligen var halsbandet var 
funnet, men det kunde inte varit gjort i Italien, men måste ha importerats 
liksom nästan alla pärlor funna i Italien och daterade till I. A. D.» (G. A. 
Eisen i brev till förf. av 19 juni 1939). 

7 M. K. T e n i s c h e v a , Emalj i Inkrustatia, Prag 1930, s. 108 o. fig. 22. 
8 H. v o n M i n u t o l i , Uber die Anfertigung und die Nutzanwendung der 

farbigen Gläser bei den Alten, Berlin 1836, s. 12. 
8 M. R o s e n b e r g , Geschichte der Goldschmiedekunst. Granulation. 

Frankfurt a/M 1918, s. 80 och Abb. 132—133. 
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havsområdet slutligen härs tammar den i fig. 12 avbildade samlingon 

av al lehanda amuletter från olika tidsåldrar, bland vilka märkes en 

maskpär la av typ I.10 Ett ansikte i mosaikteknik, l iknande dem, som 

förekomma på pärlorna, och omgivet av en stjärnformig ram, finna 

vi även på ett hängsmycke från samma område (fig. 1 0 ) . u 

Av de pärlor, som hä r nämnts, framgår alltså beträffande ur

sprunget icke något, som vare sig bekräftar eller motsäger den tra-

Fig. 9. Fig. 10. Fig. 11. 

Fig. 9—11. Maskpärla av typ I från Kairo, infattad i guld med granulation. 
Efter M. Rosenberg. 1/1. — Hängsmycke, funnet på Krim. Efter Otchet 

1909—10. 1/1. — Maskpärla, funnen i Italien. Efter M. K. Tenischeva. 1/1. 
Abb. 9—11. Maskenperle von Typus I aus Kairo, Goldkappen mit Granulation — An-

liängcr, auf Krim gefunden — Maskenperle, In Italien gefunden. 

ditionella uppfattningen om alexandrinskt fabrikationsområde. G. A. 

Eisen ansåg, att samtliga pärlor, såväl av vad hä r benämnts typ I 

som av nedannämnda typ I I , voro av syr isk tillverkning.12 Bland an

teckningar till några av hans planscher möter man dock reservatio-

10 A. A s c h i k, Bosporskoje Tsarstvo III , Odessa 1847, s. 72 och fig. 
210, även a. a. II, § 18, s. 21. 

11 Izvestija 47, Petersburg 1913, s. 61 och fig. 59; även Otchet 1909/10, 
Petersburg 1913, s. 126, fig. 188. — Smycket hittades 1910 i en kvinnograv på 
ett gravfält i Glinisce vid Kertch. — Två plattor med ansikten i samma teknik 
finnas bland de Eisenska avbildningarna. I ena fallet (fig. 4:5) omges 
ansiktet av en smal blå och ytterst av en röd rand, det andra ansiktet är 
omgivet av en vit ring och placerat inom en svart fyrkant, som i sin tur är 
anbragt på ett rombiskt, gult fält (se fig. 4 :8) . 

12 »De förekomma, så vidt jag vet, endast i första århundradet mestadels i 
Syrien, der de troligen voro gjorda af Grekiska colonister från eller i Tyrus 
och Sldon» (G. A. Eisen i brev av den 19 juni 1939). — Jfr också G. A. E i s e n, 
Glass I, New York 1927, s. 196. — O. T i s c h l e r förnekar heller icke möjlig
heten av elt syriskt ursprung, se Eino Emailseheibe von Oberhof und Ab-
riss der Geschichte des Emails — Sitzungsberiehte der Königl. Physikalisch 
-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg 27, 1886, s. 51. 



M O S A I K P A R L O R M E D A N S I K T S M A S K E R 91 

Fig. 12. 
En samling amuletter frän svartahavsområdet. Efter A. Aschik. 
Abb. 13. Sammlung von Amuletten aus dem Schwarzcn Meer-gcbicl. 

nen »from Syria, or rather found in Syria» (kurs. av förf.). Något 
som talar för sannolikheten av egyptiskt ursprung är förekomsten av 
lotusrankor och fågelbilder, troligen föreställande ibis, den egyptiske 
guden Thots heliga djur, på pärlor, som såväl till format som ut
förande i övrigt äro så besläktade med pärlorna av typ I, att man utan 
tvekan kan hänföra dem till samma tid och ursprung som dessa. En 
pärla med fyra sådana fågelbilder (fig. 13) är funnen i Hansdorf nära 
Elbing.18 En liknande pärla har Eisen avbildat från Rom.14 Av pär
lor med lotusornament funnos åtminstone åtta exemplar i San Gior-
gios samling, alla i detaljerna något avvikande frän va rand ra. Den i 
fig. 14 avbildade lotuspärlan uppges vara funnen i Italien.15 

13 XVIII. Amtlicher Bericht des westpreussischen Provinzial-Museums 
1897, Danzig 1898, s. 54 och fig. 26—27. Fåglarna äro vita med röd 
näbb och röda ben, vingen har gula och gröna partier. Mellan de fyra 
svarta fälten med fåglarna befinna sig smalare områden av röd glasfluss. 
Pärlans över- och underdel är gul. 

14 Färgerna äro: svarta fält med vita fåglar, vilkas vinge är gul med röd 
kant, mellan fälten rent gula partier. Pärlans över- och underdel är röd. 

15 M. K. T en la o b e v a, %. a., B. ins och tig. 22. 
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Vad slutligen dateringen vidkommer, tycks det av de fåtaliga jord
fynden att döma icke finnas något, som motsäger Kisas åsikt, at) 
dessa pärlor skulle vara tillverkade under första århundradet e. Kr. 

Fig. 13. 
Utbredning av mönstret pa cn pärla med fägelbildcr. Hansdorf vid Elbing. Etter 

XVIII . Amtlicher Bericht — des westpr. Frovinzialmuscums 1897. 2 /1 . 
Abb. 13. Aufgerolltes Muster einer 1'erle mil Vogelbiklem. Hansdorf bei Elbing. 

Fig. 14. 
Pärla med lotusomament. Etter M. K.Tenischeva. 1 I. 

Abb. II. Perle mil l.otosornamenl. 

Äldst synes pärlan från Vetera vara. Den, som anträffats på ön Wol
lln, är ju dock den enda, som är säkert daterbar i slutet fynd. Om 
den tillhör en tidig eller sen del av andra århundradet är emellertid 
okänt. 

Typ II. 

Den typ av maskpärlor, vilken här betecknats som typ II, är i norra 
Europa långt vanligare än den förut nämnda. Vi känna för närva
rande elva exemplar.10 Vad beträffar utförandet äro dessa pärlor i all
mänhet av betydligt högre kvalitet än föregående typ. Med hänsyn till 
ansiktenas utseende kunna de uppdelas på tre grupper. 

Den första och största gruppen omfattar åtta pärlor, därav två 
svenska, tre danska, en från Norge samt två från Pommern. Samt
liga dessa pärlor äro dekorerade med fyra ansikten av bred. 

16 Till utseendet obekanta äro två i weichselområdet funna pärlor med 
ansiktsmasker, den ena från Neustädterfeld vid Elbing, den andra från Nichts-
felde vid Mewe, Kr. Marienwerder, se XVIII. Amtlicher Bericht (jfr 
not 13), s. 54, och trots skriftlig förtrågan till museerna i Danzig och Elbing 
ha upplysningar om dem icke kunnat erhållas. 
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kantig form, i fem fall klart gula till färgen mot svart eller rättare 
mörkt rödlila botten, i övriga tre fall vita på mörkblå fält; munnen 
betecknas med röda streck, ögon och ögonbryn med smala svarta 
(mörkt rödlila) linjer. Håret består av två, någon gång av tre rader 
med rundlar i rött och svart eller rött och gröngult. 

Gotland, Lärbro sn: fyra gula ansikten, kring dessa dels transparent 
blågröna fält med en blomma, bestående av 7—8 vita kronblad 
kring en mittpunkt, som inifrån och utåt har färgerna rött-gult-
grönaktigt, dels fält av opak ljusgrön glasmassa, dekorerade med 
ett rundat ornament, som från mitten räknat är gult-gråvitt-rött 
och som i ytterkanten begränsas av en smal svart (rödlila) linje, 
från vilken tunna streck gå radiärt mot mitten. Fälten oregel
bundet formade. Begränsningslinjer mellan fälten saknas. Diam. 
2,5—2,7 cm. — S. H. M. inv. 16997. — Fig. 15 (se även utfälld pro
jektion i Fornvännen 1923 [Tillväxten 1922], fig. 9). 

Gotland(?), utan närmare fynduppgift: fyra gula ansikten, därom
kring fyrsidiga fält med schackbrädesmönstcr, omväxlande med 
brun-gula och blå-vita rutor. De brun-gula fälten och de fyra 
fälten med ansiktena omramas av blågrön glasmassa, de blå-vita 
ytorna av röd glasfluss. Diam. 2,5 cm. — S. H. M. inv. 21302. 
— Fig. 16 och 19. 

Jylland, Ribe Amt, Skads H:d, Bröndum: fyra gula ansikten, om
givna av fyrsidiga fält med schackbrädesmönster av omväxlande 
brun-gula och blå-vita rutor, de förstnämnda fälten omgivna av 
röda linjer, de senare av blågröna. Diam. 2,5 cm. — Nat. Mus. 1. 
Afd., Köpenhamn, inv. C 16121. Funnen 1913. — Fig. 20. 

Jylland, Randers Amt, Mols H:d. Rolse sn, Vrinders Mark: fyra 
blåvita ansikten, grönaktiga hårrundlar med röd mittpunkt, blå 
ögon med ögonvitor av samma grönaktiga färg som håret; 
schackbrädesmönster i brungrönt-grönt, omväxlande med blå 
fält, vilka innehålla en blomma med 7—8 vita kronblad kring 
grönkantad röd mittpunkt. Schackbrädesmönstren omges av röda 
linjer. Diam. c:a 2,4 cm. — Nat. Mus. 1. Afd., Köpenhamn, inv. 
C 3353. Inköpt av S. Muller 1878. — Fig. 21. 

Själland, Prästö Amt, Stevns H:d, Lyderslev: identiskt lik föregå
ende. Diam. c:a 2,2 cm. — Nat. Mus. 1. Afd., Köpenhamn, inv. 
C 262. Inköpt 1869. Fyndet omnämnt i Berlingske Tidende 1869, 
Nr 305, enligt uppgift i Inventarieprotokollet; tidningen ifråga 
har icke varit mig tillgänglig. — Fig. 22. 

Romerike, Nannestads Pgd, Rud: fyra vita ansikten (ett större, tre 
mindre), håret betecknat med gula strimmor, ögonvitorna gula. 
I övrigt schackbrädesmönster och blommotiv, färgerna icke an-

3 — Fornvännen 1942. 
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Fig. 15. l ig. 16 Fig. 18. 

Fig. 15—18. Maskpärlor av typ II , funna i Sverige. 1,1. Foto Statens Hlsto 
riska Museum. — Fig. 15. I.ärbro socken, Gotland. — -Fig. 16. Gotland(?) okänd 
fyndort. — Fig. 17. Fröjds socken, Gotland. — Fig. 18. Stenäsa socken, Öland. 
Abb. 15—18. Maikenperlen von Typus II, iu Schweden gcfnmleu. Abb. 15. Ksp. 
i.ärbro, Gotland. Abb. iu. Pundort unbekannt; wahrscheinlich Gotland. Abb. 17. 

Ksp. Fröjd, Gotland. Abb. IS. Ksp. Klcuasa, Öland. 

givna. Diam. 2.1—2.3 cm. — Universitetets Oldsaksamling, Oslo. 
inv. C 10473 (se Föreningen til norsko fortidsmindesmerkers 
beväring, Aarsberetning 1881, s. 131 nr 2; B. H o u g e n , Rome
rike i förhistorisk tid — Norske Bygder 111, Bergen 1932, s. tin). 

Pommern. Kr. Kolberg-Körlin, Lustebuhr: fyra gula ansikten, i 
olikhet mot föregående pärlor är håret nedhängande i en lock 
på vardera sidan om ansiktet. Schackbrädesmönster i fält mel 
omväxlande brun-gula och blå-vita rutor. Diam. c:a 2,4 cm. — 
Pommersches Landesmuseum, Stettin, inv. 1 d 127. (Flerstädes 
omnämnd i litteraturen, t. ex. av A. K i s a , a. a. I, s. 131. ined 
Abb. 25:5; O. K u n k e l , Pommersche Urgeschichte in Bildern, 
Stettin 1931, s. 82 och Taf. 86:15; E. J u n g k 1 a u s. Römische 
Funde in Pommern, Greifswald 1924, s. 30 och florst. Fyndet 

Fig. 19. 
Utbredning av mönstret på maskpärlan fig. 16. Efter akvarell av H. Faith 

Ell. 6/5. 
Abb. 19. Aufgerolltes Muster der Maskenperle Abb. 16. 
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Fig. 20. Fig. 21 . Fig. 22. Fig. 23. 

Fig. 2 0 - 23. Maskpärlor av typ II, funna i Danmark. 1/1. Foto Nationalmu
seet, Köpenhamn. — Fig. 20. liröndum socken, Jylland. — Fig. 21. Rolse 
socken, Jylland. — Fig. 22. Lyderslcv socken, Själland. — Fig. 23. Trakten 

av Vejle, Jylland. 
Abb. 20—23. Maskenperlen von Typus II, in Dänemark gefunden. Abb. 20. Ksp. 
Bröndnm, Jiitland. — Abb. 21. Ksp. Rolse, Jutland. — Abb. 22. Ksp. Lyderslev, See-

land. — Abb. 23. (legend von Vejle, Jutland. 

först beskrivet av v. K a m e k e, Skelettgräber bei Lustebuhr — 
Erstes Jahrbuch der Gesellschaft fiir pommersche Geschichte 
und Altertumskunde 1827, s. 27 f. — Kisa uppger, att samtliga 
schackbrädesmönstcr skulle vara gul-bruna, en uppgift, som god-
tagits av Jungklaus och som synes gå tillbaka på den avbildning 
i färg, som Minutoli publicerade 1836 (se det i not 8 a. a., Taf. 
1:15). Teckningen hos II. S c h u m a n n , Pommerns Kultur in 
vorgeschichtlicher Zeit, Berlin 1897, Taf. IV:57, och avbildningen 
hos K u n ko l , a. a., göra emellertid troligt, att två olikfärgade 
schackbrädesmönster finnas också på denna pärla. Riktigheten 
av detta antagande har välvilligt bekräftats av dr Eggers, Stet
tin.) — Fig. 25. 

Pommern, trakten av Slolp: fyra gula ansikten, blå-vita schackbrädes-

f_.w4u <<« 

Fig. 24. 
Utbredning av mönstret pä maskpärlan fig. 18. Efter akvarell av H. Faith-

Ell. 6/5. 
Abb. 24. Aufgerolltes Muster der Maskenperle Abb. 18. 
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mönster och fält med vita blommor. Begränsningslinjer saknas. 
Diam. c:a 2,5 cm. — Staatl. Museum fur Vor- und Friihge-
schichte, Berlin, inv. I c 1726. Skänkt till museet 1893. (E. 
J u n g k 1 a u s, a. a., s. 30 och flerst.) — Fig. 26. 

De båda svenska exemplaren äro odaterbara. Den först nämnda 
pärlan är funnen i en myr c:a 2 km söder om Lärbro kyrka, den 
andra förvarades till 1936 i fragmentariskt skick bland gamla osig
nerade gotländska fynd i Statens Historiska Museums magasinerade 
samlingar. Likaledes saknas närmare fynduppgifter för pärlorna 
från Vrinders Mark och Stolp. De fyra återstående tillhöra gravfynd. 
Emellertid synas de urnor, som enligt uppgift anträffats tillsammans 
med pärlan från Lyderslev, icke ha blivit tillvaratagna, varför också 
denna blir omöjlig att datera. Pärlan från Bröndum kom i dagen vid 
bortforsling av sand. I fyndet ingick även 125 mestadels runda enkla 
pärlor, därav 44 av röd glasfluss, samt »en liten förrostad kniv eller 
spjutspets»; eftersom pärlorna antyda, att det rör sig om en kvinno
grav, talar sannolikheten för att det varit en kniv. På platsen antogs 
ha varit en hög. De många enkla glasflusspärlorna, som tillhöra detta 
fynd, skulle kunna antyda en relativt sen nedläggningstid, om man 
nämligen vågar göra en jämförelse med likartade gotländska fynd, i 
vilka mängder av dylika enkla pärlor vanligen karakterisera gravar, 
som anlagts efter c:a 600 e. Kr.17 Den norska pärlan tillhör ett rikt, 
numera splittrat gravfynd. Bland Inventarierna märkas 77 små pärlor 
av glas och bärnsten, krukskärvor av svagt svärtat lergods, över
stycke till svärdsfäste av brons, två bronsringar, en bandformig sil
verring samt förgyllt pressbleck av silver. Dessutom har en större 
bronskittel, en silverring samt fyra lerkärl tillhört detta fynd. Med 
ledning av den för svärdsfästet angivna typen — Rygh, Norske Old
sager Nr 193 (Seetrangfyndet) — torde denna rika grav kunna dateras 
till mitten eller senare hälften av 300-talet e. Kr.18 Pärlan från Luste-
buhr slutligen hittades tillsammans med andra pärlor (se fig. 25) i 
en skelettgrav, som dateras till omkr. 325 e. Kr.19 

En avvikande ansiktstyp med något spetsigare haka och med hå-

17 Enligt benäget meddelande av prof. B. Nerman. 
18 Jfr E. B e h m e r, Das zweischneidige Schwert der germanischen Völker

wanderungszeit, Stockholm 1939, s. 111. 
19 E. J u n g k 1 a u s, a. a., s. 90. 
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Fig. 25. 

Pärlor, funna i Lustcbuhr, Pommern. 1/1. Foto Pommersches Landesmuseum, 
Stettin. 

Abb. 25. Perlen gefunden in Lustebuhr, Pommern. 

ret ordnat i två rader rundlar över hjässan och på vardera sidan om 
ansiktet med en nedhängande lock, finna vi på två svenska pärlor, 
en från Öland, den andra från Gotland. Båda dessa pärlor äro lös
fynd och alltså odaterbara, anträffade vid brukning av åkerjord. 

Gotland, Fröjels sn, i en åker under »Nymans hemman»: två vit
grå ansikten mot mörkblå bakgrund, blå ögonlinjer, röd mun, 
svarta streck för ögonbryn och näsa, gulbruna hårlockar med 
enstaka röda strimmor. Kring hakan och upp ungefär till i höjd 
med pannan löper en mörkt rödlila rand. Oregelbundet formade 
fält med schackbrädesmönster i två nyanser grönt, omramade av 
lackröda linjer, samt blå fält med vita blommor, dessa sistnämnda 
endast synliga som oregelbundna vita fläckar kring en mer eller 
mindre hoptryckt ring av gråaktig glasmassa kring röd mitt
punkt. Diam. 2,1—2,4 cm. — S. H. M. inv. 16185. Inköpt 1918. 
— Fig. 17. 

Öland, Stenåsa sn. Frösslunda, i en åker, kallad »Stensubben»: tre 
vitgrå ansikten mot mörkblå bakgrund, i detaljerna lika föregå
ende, randen kring hakan dock mörkbrun. Schackbrädesmönster 
och blommotiv sora föreg., blommotivet tydligare. Diam. 2,3—2,5 
cm. — Kalmar museum, inv. 14362. Funnen 1935. — Fig. 18 
och 24. 
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Olik alla de hittills nämnda är en maskpärla, som hittats på Jyl
land, enligt uppgift tillsammans med en grön glaspärla av samma 
storlek, dekorerad med röda, gula och vita sicksacklinjer. Också den
na maskpärla är tyvärr odaterbar. I detaljerna är den ännu mera 
minutiöst utförd än någon av de tidigare här nämnda. 

Fig. 26. 
Maskpärla av typ II, funnen 1 trakten av Stolp, Pom
mern. c:a 1/1. Foto Staatl. Museum f. Vor- und Frilh

geschichte, Berlin. 
Abb. 26. Maskenperle von Typus II, gefunden in der Gegend 

von Stolp in Pommern. Ktwa 1/1. 

Jylland, trakten av Vejle: två opakt ljusblå fält med vita, tämligen 
långsträckta ansikten, omgivna av en smal svart kontur; ögon-
linjerna äro lila, munnen röd. Frisyren består av flera rader 
gröna hårruncllar med röd och gul begränsningslinje, i pannan 
en glesare rad av sju rundlar och på ömse sidor om ansiktet en 
nedhängande lock (möjligen avses en hög huvudbonad med 
hängande band som den i fig. 30 avbildade, efter A. G a y e t, 
L'art copte, Paris 1902, s. 280). Rutmönster i snedställd fyrkant 
med färgerna grönt, gröngult, rött och vitlila samt blå fält med 
vita blommor, som ha grön mittpunkt, omgiven av en gul och 
ytterst av en röd rand. Genom pärlan löper ett rör av sjögrön! 
glas. Diam. 2,7 cm. — Nat. Mus. 1. Afd., Köpenhamn, inv. C 706. 
- Fig. 23. 

Att också pärlorna av typ II härstamma från samma trakter som 
de förut nämnda torde knappast kunna betvivlas. Någon exakt mot
svarighet till dem, funnen utanför östersjöområdet, har dock varit 
omöjlig att uppleta. I den Eisenska samlingen föreligga avbildningar 
av två dylika pärlor, i detaljerna synbarligen starkt avvikande från 
nämnda exemplar, vilka enligt anteckning på omslaget till planschen 
ifråga gått genom antikvitetshandlares händer och följaktligen sakna 
fynduppgifter (fig. 27).20 De tillhöra Metropolitan Mus. i New York. 

10 Den översta av dessa pärlor är påfallande lik den färgbild av Lustebuhr-
pärlan, sora Minutoli publicerade, a. a. Pl. I: 15. Schackbrädesmönstret är 
hos Minutoli gult—brunt, hos Eisen gult—rött, ansiktena gula på gråsvart 
botten, resp. vita på brun, huvudbonaden i båda fallen klarröd, blå fält kring 
det genomgående hålet. — Pärlan fig. 27: 2 har ett blått fält med vitt ansikte, 
omgivet av gult hår, schackbrädesmönstret är rött—gult—svart, blomman vit 
med röd mittpunkt på blått fält, »våg>-raotivet blått—vitt. 
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De för flertalet av typ I I karakter is t iska, breda ansiktena med stir

rande blick och lockfrisyr kunna emellertid jämföras med exempelvis 

figurframställningar på vissa stenreliefer från det koptiska Egypten. 

De i fig. 28—29 avbildade skulpturfragmenten dateras av J . Strzy

gowski till 300—400-talet e. Kr.2 1 Även förtjänar att i detta samman

hang nämnas en vävnad, som också den h ä r r ö r från koptiskt om

råde, nämligen en rund medaljong av purpurfärgat ylle med ett an

sikte, utfört i guldtråd och omgivet av bandflätningsornamentik (fig. 

31). P å grundval av denna sis tnämnda daterar W. Holmquist ifråga

varande arbete till 300-talet e. Kr.22 

Att beträffande dateringen av maskpär lorna draga alltför vittgå

ende slutsatser enbart av dylikt jämförelsematerial ä r knappast till

rådligt. Dock förefaller det, som om den tidiga datering Kisa m. fl. 

antog, icke stämmer beträffande pär lorna av typ I I . Se vi på de pär

lor, som äro mest närbesläktade med dem, bekräftas detta antagande. 

Dessa pärlor bestå av tvåfärgade schackbrädesmönster i brungrön!— 

grönt eller gult—brunt och av blå fält med vita blommor; fälten be

gränsas av röda linjer. 

Ej heller dylika pärlor förekomma talrikt. De två exemplar man 

känner från Sverige ge icke någon datering. Båda äro lösfynd, det 

ena från Butlegårda. Butle sn på Gotland (fig. 32), det andra från 

Sandbäck, Sandby sn, Öland (fig. 33).23 Också flera av de pärlor, till

hörande denna typ, som förvaras i Nationalmuseet, Köpenhamn, äro 

lösfynd. Undantag utgöra dock tvenne pärlor, funna t i l lsammans med 

ott stort antal andra, de flesta av bärnsten, i en skelettgrav i Birkende 

på Fyen.2 4 Graven, som varit markerad med en låg hög, innehöll i 

21 J. S t r z y g o w s k i , Koptische Kunst (Catalogue general des Anti
quités égyptiennes du Musée du Caire), Wien 1904, s. 20, Abb. 24 och s. 29, 
Abb. 34. 

22 V. S y 1 v å n, En senantik gobelinmedaljong — Röhsska konstslöjd-
museets årstryck 1932, s. 49 ff.; W. H o l m q u i s t , Kunstprobleme der Mero
wingerzeit, Stockholm 1939, s. 235 och Taf. XVI: 1. Enligt samme förf. (s. 
235 not) förvaras ytterligare ett exemplar av dessa sällsynta ansiktsmedal-
jonger i Trier. 

m S. II. M. inv. 9146, resp. Kalmar museum, inv. 16585. 
24 Nat. Mus. 1. Afd., Köpenhamn, inv. G 22366. — Följande lösfynd kunna 

antecknas: Möen, Möenbo H:d, Stege landsförs., Svendsmark, diam. 1 tum, 
upplöjd (C 647), Jylland, Ringkjöhing Amt, Hesllunde, funnen på heden (C 
14093), Själland, Terslev sn nära Ringsted, Tjserehy. av något mindre format 
än C 647 (C 17965), Langeland Sönderh.d, Humble (C 7322), denna pärla i 
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Fig. 27: 1—2. Maskpärlor av typ II efter akvareller av G. A. Eisen. 1/1 
Abb. 27: 1—2. Maskenperlen von Typus II nach Aquarellen von G. A. Eisen. 
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övrigt endast ett jordfyllt lerkärl , av vad utseende är mig obekant. 

Två pärlor av denna typ, en s törre och en mindre, äro vidare funna 

i Kragehul mosse, varför man — ehuru naturl igtvis icke med säker

het — kan förmoda, att de kommit i jorden under sen kejsartid eller 

tidig folkvandringstid. Måhända är deras förekomst i detta mossfynd 

icke en oväsentlig tillfällighet. I två skelettgravar på ett ryskt gruv

fält i Koschibejewo, guv. Tamboff, ha r nämligen anträffats en dylik 

mosaikpär la , i båda fallen t i l lsammans med 

svärd. G r a v a r n a i f råga t i l lhöra tiden 250—350 

e. Kr.2 5 F r å n slutet av 400-talet h ä r r ö r ett 

gravfynd från Dollkeim, Kr. F ischhausen, 

Ostpreussen (grav 161) med bl. a. f ragment av 

en mosa ikpär la som de nu nämnda. Yt te r l iga

re ett os tpreuss isk t exemplar , e h u r u ett lös

fynd, kan an tecknas f rån Eis l ie then, Kr. 

F ischhausen. 2 8 Man f inner al l tså beträffande Fig. 28. 

dessa pä r lo r icke något, som tyder på att de T , R e l l e f aJ,1
s a n i l s^?n -

r ° ' ' r Egypten. Etter J. Strzy-
upp t r äda före senare delen av romersk järn- gowski. 
ålder A b b - 2 8 , R e l 'ef aus Sand

stein. Ägypten. 

Mosaikpär lor med schackbrädesmönster eller 

med va r i e rande blommotiv och i övr ig t utförda i samma teknik som 

maskpär lo rna förekomma i skandinav iska fynd under hela senare 

delen av jä rnå ldern . Att de i s lu tna fynd stundom göra ett i förhål

lande till övriga fornsaker ålderdomligt intryck ä r icke ägnat 

detaljerna något avvikande från övriga, består av omväxlande blå och gröna 
fält, samtliga mod en vit blomma. Pärlorna frän Kragehul äro icke om
nämnda i C. E n g e l h a r d t s monografi över detta mossfynd. De sakna in-
ventarienummer. — Härtill kan läggas en pärla, också den ett lösfynd, som 
avbildas i F. S e h e s t e d , Oldsager fra Egnen om Broholm, Köpenhamn 1878, 
Pl. XL: 4 och s. 193. — Kisas uppgift, a. a. s. 131, om ett liknande exemplar 
från cn norsk grav, har icke kunnal verifieras, enligt benäget meddelande 
av fil. dr B. Hougen, Oslo. 

25 Materialy po Archeologii Rossii 25, Petersburg 1901, Pl. XIII : 6, 
text s. 11. För hjälp med tolkningen av den ryska texten tackar jag 
professor T. J. Arne, som också daterat gravarna. Jfr även T. J. A r n e , 
Östeuropas och Nordbalkans förhistoria — i K. F r i i s J o h a n s e n , De 
förhistoriska tiderna i Europa I, Stockholm 1926, s. 473. 

2e N. Å b e r g , Ostpreussen in der Völkerwanderungszeit, Uppsala 1919, s. 
36 f. ooh s. 45. 
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att förvåna, då ju pärlors livslängd är betydligt längre än många 
andra fornsakers. Ett gott exempel härpå ger pärlinventariet (fig. 
34) i det gotländska skattefyndet från Lilla Rone, Lyo sn, ned
lagt vid 1000-talets mitt, i vilket förekomma flera ovanligt stora och 
vackra mosaikpärlor, den största 3,1 cm i diameter.27 Pärlor lik
nande dessa, äro funna i Nordnorge, i Tromsötrakten, tillsammans 

Fig. 29. 
Fragment av sandstcnsskulptur i hög relief. Egypten. Efter J . Strzygowski. 

Abb. 29. Fragment einer Sandsteinskulptur in Hochrellet. Ägypten. 

med ett ryggknappspänno och en liten oval spännbuckla från senare 
delen av 600-talet eller tidigt 700-tal.28 Dylika stora pärlor förefalla 
ha kommit på modet mot slutet av romersk järnålder.29 Efter den 
blomstringstid inom pärltillverkningen, som dylika praktfulla, väl
gjorda pärlor tillhöra, bli mosaikpärlorna småningom allt enklare 
och mindre. Schackbrädesmönstrade pärlor förekomma visserligen 
ännu i vikingatidens gravar30 och ha sannolikt också i viss utsträck
ning tillverkats under denna tid, men karakteristiska för vikinga
tiden äro de icke, framför allt icke de, som äro av större format. 
Som antikvitet i en 800-talsgrav på Björkö i Mälaren (grav 515) får 
man betrakta en cylindrisk pärla med tre rader schackbrädesmön
ster i fyrkantiga fält, dels blå-vita, dels i två nyanser grönt, be-

27 S. H. M. inv. 8315, 
28 G. G j e s s i n g , Stadier i norsk merowingertid, Oslo 1934, s. 139, 155 

och Pl. XL. 
29 Jfr G. A. E i s e n, Glass I, s. 84: >300—500 A. D. beads in 

crease in size.> 
'° Jfr J. P e t e r s e n . Vikingetidens smykker, Stavanger 1928, s Kil. 
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gränsade av röda glasflusslinjer.31 Motsvarigheter till denna finna vi 

i mängd i en skelettgrav från N. Sandegaard, ös te r la r sker sn, Born

holm, som av det övriga gravinventariet att döma tillhör 600-talet.-''2 

I den ovannämnda Björkö-graven fanns för övrigt också en stor 

mörkblå pärla med dels »ögon» i färgerna vitt-rött-grönt, dels fält 

med korslagda gula t rådar inom röd ram, allt insmält i den mörkblå 

glasmassan och tydligen imiterande schackbrädesmönstrade pärlor. 

Det finns alltså icko någon anledning att datera 

maskpär lorna av typ I I mycket tidigare än vad 

flertalet gravfynd tämligen enstämmigt ge vid han

den, i varje fall icke till en så tidig epok som bör

jan av första århundradet e. Kr.3 3 Antaga vi alltså, 

att de nått no r ra Europa under första hallien a\ 

fjärde århundradet e. Kr., förefaller det icke osan

nolikt, att de förmedlats lill dessa Irakier genom 

de gotiska kulturförbindelserna med svartahavs

området. Ett dylikt antagande stöder sig på flera 

skäl. Det s tarkaste av dessa ä r onekligen, att pär

lor av de typer, som hä r beskrivits (särskilt fig. 32 

—33), förefalla vara mycket säl lsynta i fynd från 

västra och sydvästra Europa,3 4 medan de i nor ra 

Europa koncentrera sig inom områden, som bevis-

M Avbildad i H. A r b m a n , Birka I, Tafeln, Stockholm 1940. Tal. 120: 1 v. 
Jfr också Taf. 120: 2; den därstädes avbildade pärlan är funnen i en 700-
talsgrav. Av ungefär samma typ som denna äro fem mosaikpärlor frän < ;i 
brandgrav i Hagalund, Solna sn, Uppland. Två av dessa ha schackbrädes-
mönster i blått—vitt, tro i gulgrönt-grönt. Graven innehöll emellertid icke 
några daterbara föremål (S. H. M. inv. 22215, grav 6). 

82 Nat. Mus. 1 Afd., Köpenhamn, inv. C 10268. 
" Från ett besök i Kestner museum, Hannover, hösten 1937 har jag an

tecknat on maskpärla av typ II, infattad i guld, vilken var utställd med ur
sprungsbeteckningen »Alexandria. IV.—V. Jahrhundert». Några närmare upp
lysningar om denna pärla ha emellertid icke kunnat erhållas. 

34 Sannolikt unik är en glasplatta med samma mönster sora pärlorna i fig. 
32—33, funnen i en merovingisk skelettgrav i Lizy, dep. L'Aisne, Frankrike 
(E. F l e u r y , Antiquités et monuments du dép. de 1'Aisne, II, Paris 1878, 
s. 175, fig. 265). Schackbrädosraönstren uppges vara brun-gula. Möjligen an
tyder detta mosaikstycke, att glasfabrikanter i Gallien i viss utsträckning 
importerat dylika råämnen från något produktionscentrum i sydöstra medel
havsområdet. Några fynd, som skulle kunna styrka, att dylika pärlor till
verkats i Västeuropa finnas emellertid som sagt icke, 

Fig. 30. 
Vaxmålning på trä

skiva. Egypten. 
Efter A. Gayet. 

Abb. 30. Wachsmale-
rcl auf einer Holz-

scheibe. Ägypten. 
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ligen varit gotiskt influerade.35 Maskpärlor av typ II förekomma vis
serligen, som redan framhållits, synbarligen icke utanför östersjöom
rådet, men den närbesläktade typen utan ansikten finna vi såväl i 
det centrala Ryssland (Koschibejewo) som på Krim och enligt upp-

Fig. 31. 
Senantik gobelinmedaljong. Egypten. Efter V. Sylvån. 

Abb. 31. Spä t an likes Gobelinmcdaillon. Ägypten. 

gift även i Kaukasus.30. I Lustebuhr-fyndet ingå vidare pärlor av cn 
typ, som med säkerhet kommit den sydöstliga vägen till östersjökus
ten, nämligen två kubooktaedriska blå glaspärlor, försedda med in
ristade 8-liknande tecken. På Gotland förekomma dylika pärlor tidi
gast i period V:l , tiden 250—350 e. Kr.37 

Att maskpärlorna av samtiden icke tillverkats och burits enbart 
35 Jfr J. K o s t r z e w s k i , The Prehistory of Polish Pomerania, Toruä 

1936, s. 86. Jfr också utbredningen av spjutspetsar med silverinläggningar, en 
bevisligen gotisk företeelse, se E. S ö r l i n g , Silverinlagda spjutspetsar från 
romersk järnålder, funna i svensk jord — Fornvännen 1940, s. 92 ff. 

36 Materialy 25, s. 11; D u n c a n Mc P h e r s o n , Antiquities of Kertch, 
London 1857, s. 101 och Pl. VIII. 

37 O. A l m g r e n — B. N e r m a n , Die ältere Eisenzeit Gotlands, Stock
holm 1923, s. 102 och Abb. 502; jfr J. K o s t r z e w s k i, a. a. s. 86. 
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som prydnad utan ansetts äga magisk kraft är högst sannolikt. An
sikten, framför allt medusa- och gorgonhuvuden, voro som bekant i 
hela den antika världen ett vanligt inslag i utsmyckningen av olik
artade föremål, såväl för profant som för religiöst bruk, och beträf
fande pärlorna av typ II vittnar hela kompositionen med ansikten, 
schackbrädesmönster och blommor om att man i pärlan velat nedlägga 
all den kraft, som var möjlig, till skydd mot onda makter.38 Ansik-

Fig. 32. Fig. 33. 
Fig. 32. Mosaikpärla från Butle socken, Gotland. 1/1. Foto Statens Historiska 

Museum. 
Abb. 32. Mosaikperle vom Ksp. Butle, OoUand. 

Fig. 33. Mosaikpärla från Sandby socken, Öland. 1/1. Foto Statens Historiska 
Museum. 

Abb. 33. Mosaikperle vom Ksp. Sandby, Öland. 

tena på maskpärlorna skilja sig dock i flera avseenden från den 
vanliga utformningen av medusa- och gorgonmasker. 

I vilken föreställningskrets höra de då hemma? G. A. Eisen, som 
tidigare för maskpärlorna infört benämningen »Empress beads»39 i 
tanke att de avbildade romerska kejsarinnor, har senare framlagt en 
annan tolkning, nämligen att ansiktena skulle föreställa gudinnan 
Astarte, »som alltid framställdes med ymnigt hår, troligen en peruk, 
liknande den, som karakteriserar Hathorfigurerna i Egypten» (brev 
av 19/6 1939). 

Tanken, att ansiktena på maskpärlorna skulle föreställa gudinnan 
Astarte, öppnar ju vida perspektiv och frestar till spekulationer på 

38 Jfr V. M a e c h i o r o , Das Schachbrettmuster in der mittelländischen 
Kultur — Mannus IV, Wiirzburg 1912, s. 351 ff.; W. G är te, Die symbo-
lische Verwendung des Schachbrettmusters im Altertum — Mannus VI, 
Wiirzburg 1914, s. 349 ff.; M. A v i - Y o n a h , Lead Coffins from Palestine, 
I. — Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine, IV, Jerusalem 
och London 1934, s. 90 f. 

38 G. A. E i s e n, a. a. I, s. 84. 
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l ig . 34. 
Pärlorna i skattefyndet frän Lye socken, Gotland. 2/3. Foto Statens Historiska 

Museum. 
Abb. 31. Die Perlen im Schatzfnnd vom Ksp. Lye, Gotland. 

det religionshistoriska området. En fråga, som man dock måste upp
ställa är, huruvida de samtliga verkligen äro kvinnoansikten. Sanno
likt kunna som sådana anses alla de, som förekomma på pärlorna av 
typ I, utan tvekan likaledes typ 11:2 och 11:3. Men beträffande typ 
11:1 står man mera tveksam, jfr likheten med kerubhuvudena i fig. 
29. Vem den gudom varit, som avbildats på maskpärlorna, är svårt 
för att icke säga omöjligt att avgöra, men att ansiktena haft en be-
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stämd innebörd är säkerligen ofrånkomligt. Otvivelaktigt ha de samt

liga avsetts till att skydda bäraren mot »det onda ögats» fördärv-

bringande egenskaper.1" 

Sammanfattningsvis finna vi alltså, att båda de hä r nämnda typer

na av maskpärlor ha sitt u r sp rung inom det sydöstra medelhavsom-

rådet. Att nä rmare precisera fabrikationscentrum låter sig med det 

förhandenvarande materialet icke göra. Vad dateringen beträffar, 

framgår — i motsats till vad tidigare antagits — att en viss tidsskill

nad existerar mellan olika typer av maskpärlor . Den grupp, som här 

kallats typ I, tillhör otvivelaktigt det tidigare skede, första å rhundra

det e. Kr., till vilket man hittills fört samtliga maskpärlor . Synbar

ligen ha de till denna grupp hörande pär lorna varit i bruk under en 

relativt lång tidrymd, varefter de småningom, då smaken för allt 

s törre och mer prunkande pärlor slagit igenom, avlösts av typ I I , som 

av allt att döma först uppträder under yngre kejsartid. Några defini

tiva slutsatser rörande spr idningsvägar och därmed sammanhängande 

förhållanden tillåter icke det förhandenvarande materialet. Att pär

lorna av typ I följt romarnas traditionella samfärdsleder ha vi dock 

anledning förmoda, ävensom att typ I I förmedlats av den gotiska 

kulturströmmen från svartahavsorarådet. Som i så många andra fall 

är det emellertid framtiden förbehållet att med ett s törre och gynn

sammare fyndmaterial ge definitiva svar på flera av de frågor, som 

sammanhänga med dessa mästerstycken av antik pärlkonst. 

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

D A G M A R S E L L I N G : Mosaikperlen mit Gesichtsmasken. 

Verf. teilt die Mosaikperlen mit Gesichtsmasken mit Riicksicht auf die 
Technik in zwei Hauptgruppen ein. Typus 1 ist in den nachweisbaren 
Fallen uber einem Kern aus glasscblackenartiger Masse hergestellt und 
hat Mosaikdekor mit 2—6 Menschengesichtern auf einem Streifen rund um 
den Mittelteil, während die Teile oben und unten, d. b. rings um das 
durchgehende Loch, aus einfarbigem Glasfluss bestehen. Sie sind ge
wöhnlich 1,5—2 cm im Durchm. Typus II dagegen ist grosser, im all
gemeinen etwa 2,5 cm im Durchm., und die Perlen bestehen hier gänzlich 
aus dicht gesteliten Glasstilcken mit mosaikgemusterter Scbnittfläche, um 
die Mitte 2—4 Gesichter. 

*" Angående begreppet »det onda ögat» (malocchio) so S. S e 1 i g ra a n n, 
Der böse Blick und Verwandtes, Berlin 1910. 
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Fruher wurde als fcststchend angesehen, dass diese Mosaikperlen in 
Alexandria und zwar ira 1. Jhr. n. Chr. hergestellt sind. Was den Ur
sprung betrifft, spridit die Wahrscheinlichkeit fiir die Richtigkeit dieser 
Auffassung, obgleich Funde aus der Mittelmeer-Gegend, die geeignet wa
ren, dies näher zu beleuchton, noch zuwenig bekannt sind, um eine be-
stimmte Schlussfolgerung in dicsor Hinsicht zu ziehen. Dagegen verdient 
die Datierung eine Nachpriifung mit Ausgangspunkt von den geringen 
Exemplaren, die in nordeuropäischen Funden vorkommen aber bisher in 
der archäologischen Literatur wenig bcachtet sind. 

Diese Untersuchung hat zu dem Ergebnis gefiihrt, dass die hier mit 
Typus I bezeichneten Perlen zu dem 1. Jhr. n. Chr. gehören, dem Zeit-
abschnitt, zu dem man bisher sämtlicho Maskenperlen gorechnet hat, 
während Typus II allem Anschein nach jtinger ist. Sicher unter don in 
Nordeuropa gefundenen Perlen von Typus I ist allerdings nur ein kiirz-
lich gefundones Exemplar zu datieren, das in einem Skelettgrab in der 
Nähe von Wollin in Pommern (Miihlonbcrg) angetroffen wurde und von 
Dr. J. II. Eggers, Stettin, mit Riicksicht auf zwei Schnallen in das 2. Jhr. 
n. Chr. datiert wird (briefl. Mitt. an Verf.). Eine solche in dem römischen 
Grenzkastell Vetera (Xanten) gefundene Perle ist zwar ein Einzelfund, 
aber sämtliche bei dieser Grabung (1905) gemachten Funde gehören der 
Zeit von etwa Chr. Geb. bis in die Mitto des 1. Jhr. n. Chr. an. 

Verf. nimmt an, dass die zu dieser Gruppe gehörenden Perlen relativ 
länge in Gebrauch waren (vgl. ihr Vorkommen auf dem Grabfeld in 
Dahlhausen i. d. Priegnitz, das in das 3.—4. Jhr. datiert wird), worauf 
sie allmäblich, als sich der Geschmack fiir grössere und prächtigere Per
len Bahn gebrochen hatte, von Typus II abgelöst wurden, die nach allem 
zu urteilen erst unter der jiingeren Kaiserzeit auftreten. Von Typ II sind 
vier Perlen in Gräbern angetroffen (Ksp. Bröndum und Lyderslev in 
Dänemark, Ksp. Nannestad in Norwegen und Lustebuhr in Pommern). 
Sichere Anbaltspunkto fiir eino Datierung gibt indessen nur das norwe-
gische Exemplar, das wahrscheinlich um die Mitte öder in der zweiten 
Hälfte des 4. Jhr. n. Chr. niedergelegt ist. Die Perle von Lustebuhr 
wird von E. Jungklaus in die Zeit um 325 n. Chr. datiert, Tischlers Pe
riode C/D. 

Auch diejenigen Mosaikperlen, die ara ehesten mit den Maskenperlen 
von Typ 11 verwandt sind — sie haben die gleiche Art Schachbrett-
und Blumenmuster — gehören offenbar frilhestens zu Funden aus 
dem späten Teil der römischen Eisenzeit bis in die Völkerwanderungs
zeit. 

Endgliltige Folgerungen betr. die Verbreitungswege und damit zusara-
nienhängende Verhältnisse lässt das vorhandene Material nicht zu. Die 
Perlen von Typus I sind wahrscheinlich den traditionellen Verkehrsstras-
sen der Römer gefolgt, während die von Typus II und dem nahe ver
wandten Typus ohne Gesichter (Abb. 32—33) — bis jetzt in keinem Stiick 
aus Westeuropa bekannt aber im Ostseegebiet in nachweisbar gotiscb 
beeinflussten Gebieten konzentriert — durch den gotischen Kulturström aus 
dom Schwarzen-Meer-Gebiet vermittelt sind. 

Die Maskenperlen waren vermutlich nicht ausschliesslich Schmuck, 
sondern vielleicht in gleich bohem Grade Amulette, um den Eigenttimer 
kraftig gegen die Verderben bringenden Eigenschaften des »bösen Blicks> 
zu schiitzen. Fil. Dr. Gustavus A. Eisen, New York, der fruher diese 
Perlen >Einpress beads» ira Gedanken, dass sie römische Kaiserinnen dar
stellen, bezeichnet hat, warf kurz vor seinem Tode in einem Brief an 
Verf. (19/6 1939) den Gedankon auf, dass die Gesichter die Göttin Astarte 
wiedergeben sollten, eine Ansicht, die zwar weite Perspektiven eröffnet, 
aber z. Z. schwor zu beweisen sein diirfte. 


