


ABS:m.ACT 

This paper isa study of the asbestos tempered pottery 
of the Sär-2 type in Finnish Lappla·nd with a survey of 
Northern Norrland. 
Up till now, it is the only indigenous pottery found in 
Northern Norrland: its innovation area is probably 
Northern Finland. 
According Cl4-dating this asbestos tempered pottery dates 
back to Bronze Age and Early !ron Age. 
This pottery was used by the Subneolithic hunting groups 
in the research area. 
The Sär-2 pottery isa rnixture of crushed asbestos fibre 
and clay with the result that the pottery probably has 
been produced in the following way: the masses of clay 
mixed with crushed asbestos have been spread over a mould, 
and the vessel has been produced on it. The same method of 
production was used within the whole research area. As 
far as the forms and styles of decoration are concerned 
there are only small variations within the research area. 
Due to the special characteristics of this Sär-2 pottery 
it has been used for various functions. 
This pottery has been used as a sociopractical thing. It 
made it easier for hunting groups to preserve food for 
longer periods and helped the groups get special kinds 
of nutrition no longer available in nature. It has also 
been possible to use this pottery as gifts for.other 
groups. On the basis of this pottery it is reasonable to 
suppose that there were close connections between Finnisb 
Lappland and Swedish Norrland. 

Vid granskningen av uppsatsen har språkbehandlipgen inte 
beaktats.Endast smärre språkliga rättelser har gjorts. 

t..v-ti I. k~-d~L <-
Evert Baudou 
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1. Inledning 

I denna uppsats behandlas asbestkeramik av Sär-2 typ, i 
Finska Lappland med utblick ö~er Norra Norrland, keramik, 
vars huvudsakliga magringemedel har varit krossad asbest-
mineral. 
Asbestmagrad keramik förekommer tidigare i Finland, b1.a 

Pöljä-keramiken, men Sär-2 keramiken f'örekommer också 
i Norra Norrland. 
Denna bronsålders-, men .t'ramf'ör allt äldre jä:rnålderskera-
mik skiljer sig från de tidigare asbestkeramiktype:rna de.la 
tillverkningsmässigt, dels användningsmässigt, speciellt 
i Norra Norden. 
Denna asbestkeramik indelas i flera regionala keramikgrup-

. per, vilka täcker. hela Mellersta och Norra Norden inklude-
rande Fjärr-Karelen och Kola-halvön. 
Keramiken har gemensamt samlingsnamn, den sk. Säräisniemi-2 
keramiken, f'örkortad Sär-2. 
Asbestkeramiken är också intressant ur norrländsk synpunkt. 
Den är den första inhemska keramiktypen, vilken hittills 
påträffats i Norra Norrland, ett område som har varit i 

i"" kontakt med, keramikbrukande g~pper både i söder och i öst, 
där keramiken användes sedan länge tillbaka. 
Detta gi:Sr det naturligtvis problematisk, var:för keramik 
övertas under bronsåldern och i början av järnåldern och 
att keramikbruk accepteras då, men inte tidigare trots kon-
takter med keramikbruk.ande områden. 
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2. Målsättning 

2.1. Målsättning 
Materialet :för detta arbete är starkt begränsat. Däx,ned 
har själva målsättningen begränsad karaktär. 
Målsättningen är att granska asbestkeramiskt material av 
Sär-2 typ i Finska Lappland samt granska möjliga samband 
i asbestkeramiskt material mellan Finska Lappland och Norra 
Norrland. 
Sy:ftet är emellertid icke att bygga upp någon typ av asbest-
keramik.typologi, utan arbetets andra må.ls.~ttning är att 
betrakta, så långt det är möjligt inom ramen :för denna typ 
av arbete, asbestkeramikel18 :förhållande till dess användare 
i områdets subneolitiska grupper. 

2.2. Metod 
.. 
Hela arbetsmaterialet :för denna uppsats har bearbetats med 
hjälp av det system som läggs :fram i Birgitta Hulthens 
arbete "On Documentation o:f Pottery", 1974, med speciella· 

äm . 1 till pningar enligt hennes personliga il18truktion. 
Enligt denna metod systematiskt bearbetat material har 
varit utgångspunkt :för uppsatsen • 

' 2. 3. Hypoteser som använts i samband med genomgången' 
av asbestkeramiken; 
1) Asbestkeramiken introducerades till Norra Norrland :från 

Norra Finland, speciellt :från Finska Lappland, av invand-
rade jägargrupper. 

·z) · Asbestkeramiken är uttryck :för ett nytt socialt miSnster 
i Norra Norrland. 

2.4. Definitioner och :förkortningar 
Asb4:!S~!Ceramik, rättare asbestmagrad keramik, keramiktyp, 
där/huvudsakligt magringsmedel varit krossat asbestmineral. 
Tillsammans med as bes tmagring. kan andra magringsmedel f'<Sre-
komma. · 

, .. 
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Epin~_!?._!:i_~_~slc k_~Nlmik, Sär-2 keramiken kan kallas epineoli-
tisk keramik P• g~ a att den är senare än neoli tikum, de 
keramikbrukande gruppernas ekonond inom undersökningsområ-
det .motsvarar karaktäristika f'ör subneoli tiska grupper. 
IT-keramik, sk. imiterad ~extilkeramik, asbestke~, 
v.ilken.kännetecknas av! textilavtrycklikna:nde yta. Den är 
gjort m$d hjälp av ornerad spatel. Speciella magringstill-
&atser kan f'örekomma (enligt Carpelan 1970). 
Subneolitisk grupp, en grupp, vilken är samtidigt med neo-·-----· .. ·--·~- .. ~"--•······ ... -·-· 
li tiska kul turer och av dessa övertagit teknologiska upp-
f'innlingar, men· som inte är jord.brukande och inte håller 
sig med nötkreatur (Meinander 1961). 
Säräi.sniemi-2 keramik, tillhö~ p.g.a asbestmagring 

... . . ··•·~--~ ·- ··-···•-··-·---~-- asbest-
keramikgruppen. Denna keramik' indelas i f'lera regionala 
keramikgrupper. Nwnret anger enkronol.ogisk o:rdning av en 
yngre typ av keramik, vilken härrör f'rån. en keramikrik bo-
plats i Säräisniemi socken (nuv. Vaala-komtmin). Keramik-
gruppen dateras till yngre bronsålder och äldre järn.ålder. 
Namnet förkortas Sär-2 (enligt Carpelan 1965). 
KM= Kansal.lismuseo 
Sugr = Suoma1ais-u.grilaiset kokoelmat 
~O = undersökningsområd~t 
VLM = Västerbottens läns museum 
övriga i texten· f'örekommande :förkortningar enligt Svens'ka -.. 
akademiens ordlista över svenska språket. 

3. Un~ersökningsområdet 

· :,. 1. Geograf'isk begränsning 

• 

Detta arbete är begränsat till Finska Lappland. Geogra:fiskt 
är områdtt begränsat på :följande sätt; Fin.sk~,. Lappland är 
begränsat. mot Norge. i norr och mo1; Sovjet i ö-st av poli-

tiska gränser. Västgräns går längs Muonio..:. och Torneälvar, 
inom Finland, södra gränsen går längs Kemijoki och Kemijärvi-
området och dess vattensystem. 
I Sverige tas upp _ett material fran Västerbottens·. inland. 



3.2. Topografi och miljö 
Områdets topografi är dominerad. av 'fyra olika landforma-
ngioner, nämligen valgig bergkullterräng, där relativ höjd-
skillnad är c. 100 m, bergkullelätt, förfjällsregion och 
fjällregion. 
Aabeetkeramilten förekommer L! de tre f'örstn~a landforma-
reg:lonerna. 
Deaaa områden, främst bergkullterrängen har varit dominerat 
av tai.ga, c. 1000 f'.Kr gjorde granen intalg till området 
(Engelmark 197816). 
För nu domJ.neraa området av skogsmark och våtmarker, när-
mast olika typer av myrmarker. Inlandaomrldeta klimat be-
tecknas som kontinentalt. 

4. Tidigare forakning 

4.1. Finland 
Om asbestkeramiken f'anna kännedom .redan före sekelskiftet. 
En finsk arkeolog, Julius ~lio, var den förste som i sin 
publikation (Ailio 1909) a'ldlde denna asbestkeramikgrupp, .... 
till en egen grupp. Det skedde efter keramikfynd i Säräie-
ni.emi socken~ därifrån urskilde han denna asbestkeramik. 
från andra keramiktyper som fanns på platsen. Därav härrör 

också de båda keramikgruppbeteckningar Sär-1 och d•n 
yngre Sär-2. 
Den näata var Tallgren, vilken behandlade asbestkeramiken 
nalgot senare 1914 i sin uppsats om östeuropeisk bronsålder 
i Finland samt 1937 i "Arctic Bronze Ac• in Europa", där 
han anser att asbestkeramiken och de östliga bronaf'öremlien, 
.Ananjino-f'öremål, hijr samman och att aabeatkeramiken har 
c:Satlig ursprung. 
Sen drö~J•r det fram till början av 30-talet när asbestkera-
. miken behandlas nästa gång. ÄyrKpää tar upp f'ralgan om 
denna keramik , 19 .51 :l sin artikel "Kul turf'örhållandena i 
Finland f'i:Sre t'innarnas invandring•, där han resonerar om 
as:t,~stkeramikens ursprung :l samband med f'ralgan om :finnarnas 
invandring t:111 b.l.. a i :appsataen berört område. 
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Meinander tar också upp frågan om asbestkeramikn i två 
o1ika tillfällen, både i sitt arbete "Die Bronzezeit in 
Finnland" 1954 och i sin artikel "Dåvits. En essä om :för--
romersk Järnålder" 1969. I denna artikel tar han upp jU;•t 
Sär-2 keramiken, dess spridning och samband med de AnanJino-
:föremål, yxor och gjutformar, vilka har hittats. 
Ytterligare :finns · :flera tidskri:ftsartiklar och examens-
arbeten, :främst rörande Norra Finland, där asbestkeramiken 
är omnämnd kortfattat men stöder sig på . tidigare 
:forskningsresultat, bl.a :följande arbete; Siiriäinen 1964 
och 1967, Kehusmaa 1972 och Purhonen 197j. 
Endast Christian Carpelan har studerat Sär-2 asbest-
keramiken ingående. Han har publicerat :flera tidskri:fts~, 
artiklar om_ämnet (1970,1975,1978,1981) samt gjort sitt 
licentiat arbete just om Sär-2 keramik~n. Arbetet, vilk_et 

! dock är opublicerat, heter "Sär-2. Alustava katsaus erää-
seen rautakautiseen keramiikka ryhmään ja siihen liittyvään 
problematiikkaan " och har skrivits 1965. 
Carpelan är den :förste som överhuvudtaget behandlar denna 
keramik ingående, :före hans arbete 19t;5 var det ingen eom 
hade .fäst större uppmärksamhet vid denna asbestkeramik och 
dess möjliga ursprung och utbredningsområde. 
Han tar i sitt arbete upp hela Sär-2 gruppen, går genom 
dess regionala indelningar, variationer i :form och. ornering 
samt ti11verkningssättet och asbestkeramikens samband m~ 
and~ :f'c:Sremål, men han resonerar endast kortfattat om aabest-
keramikens användning. Dock har han givit en st<irre enhets-
bild c:Sver denna keramik, vilken breder sig öve·r. stor yta. 

4.2. Sverige 
I Sverige var Santesson (1924) den :förste som nämnde aabest-
ker~~•n som en egen typ av keramik, något senare publi-
cerar·han ytter1igan ett arbete, där han tar upp asbest-
keramiken, men stöder sig på sitt tidigare uppvisade resone-
mang-om ·asbestkeramiken. Han behandlar :främst keramik, 
vilken har hittats i hans eget hemlanskap, Ångermanland. 



Santesson ( 1941: 21) antar att den är stenålderskeramik, 
vilken har "dröjt kvar tämligen oförändrad enda in i yngre 
järn.ålder" i Norrlands inland. 
Hallström är den näste: som omnämnde asbestkeramiken i sitt 
arbete 1929 " Kan lapparnas invandring :fixeras", där han 
tar upp samband mellan Ananjino-f'öremål, :främst hittade 
g~utf'ormar, ocij asbestkeramiken. 
Bagge är den förste som gått igenom asbestkeramiken något 
bredare i samband med ·sin presentation av hittade asbest-
lerkärl :från Kultsjö, den sk. Kultsjö-krukan, där han 
nämnde att de : är föremål som tillhör 1'1orrlands sten-
ålder. Han gårin på tillverkningstekniska :frågor och 
att likadana kärl också har hittats i övriga Norra Norden 
(Bagge 194 3: 86:t') • 
Också flera andra :författare nämner asbestkeramiken ofta 
i samband med "norrländsk ski.f'f'erkul tur" bl. a Hvarf'ner( 19;57) 
Hallgren (1959), Janson och Hvar:fner (1960), i deras 
bok "Från norrländsälvar och f'jällsjöar" :finns ett litet 
men bra bildmaterial över asbestkeramiken. 
Christiansson behand1ar asb,stkeramiken vid :flera tillf'ällen, 
1961 i e~. artikel om Övre thrrl.ands stenålder, 1974 om 
forskningen i Norra Sverige och 1980 i samband med Nord-ark 

-
' arkeoloprojektets inventeringsresultat. 

Baudou går in på asbestkeramiken i sin presentation om 
"Samernas invandring till Sverige ur arkeologisk synpunkt" 
( 1974) och i sin bok om Västernorrlands :f'örhistoria ( 1977), 
där :f'inns mest presentation am asbestkeramiken och samti-
dighet med olika typer av pilspetsar. 
Li.nder (Linder-Rissen) är den enda :f'orskare hittills som 
har behandlat asbestkeramiken i Sverige mer ingående. Hon, 
har publicerat en artikel om "C14-datering av norrländsk 
asbestkeramik" 1966, där hon har daterat ett antal as-
bestkeramikskärvor :från olika boplatser. Hon resonerar 
också om .ursprunget till den s.varta k~rmm __ vil]sep. finns i 
Sär-2 materialet. 
I sin senare artikel (Linder-Rissen~ 1972) betraktar och 
resonerar hon kring en asbestsnodd, ·som har hittats :fast 



snurrat i en aabeatkeramikekärva och om dese användning i 
samband med kärlhängning ovanpå eldhärd.en. 
Sedan mitten på 1970-ta.let har det inte kommit ut nAgon 
större artikel eller arbete om asbestkeramiken·, dock nu är 
en större arbete av Birgitta Hulth,n rörande norrländsk 
asbestkeramik under bearbetnin,r. 

5. Källkritik och materialet 

En kort studie aom denna över Sär-2 aabeatkeramiken har 
mfS'tt flera ur källkritiskt svaga punkter. 
För det f<Srata, var det litterära materialet, vilke·t man 
var tvungen att anlita, dels föråldrat, en del var skrivet 
vid sek1ets början, dela var resonemang kring asbest-
keramiken t'ör det mesta ringa. Ocka& en del av materia~ 
let var svårtillgängligt. Här bör nämnas Carpelana licentiat-
arbete :från 1'965, vilket har varit en av viktigaste litte-
rära källa för detta arbete. Det finns endast ett exemplar 
i Helaingfore vid arkeologiska institutionens bibliotek. 
Arkeologiskt källmaterial var också i början svårtillgäng-
ligt i magasinet vid musei verket; i Helsingfors, 
samt att en del aiv det undersökta materialet har varit 
undervisningsmaterial och därmed en del av akärvorna gått 
t'örlorad. 
Men det undersökta materialet, 676 stycken kerami.kakärvor 
från :t'inaka Lappland, kan anaea vara relevant mängd t'6r att 
ge en bild om aabestkeramik•n på underaökni~aomrldet. 
Ockal det har påverkat · reaul tatet att 44Jn.1 aeraka oeh 
ryska asbeatkerami.ke.n har lämnats utan:f6r detta arbete. 
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6. Kronologi 

6.1. C14-dateringar av Sär-2 asbestkeramiken 

De C14-värden som i:iL' anvisade här baserar sig på två olika 

källor, dels på Lindars uppsats om norrländsk asbestkeramik 
(Linder 1966: 147f'f'), dels påde resultat, vilka är publice-

rade av Siiriiiinen ( 1978: 19f'). 
Sammanlagt f'inns det 20 stycken daterintJ;ar til lgfulgliga, 

varav 13 stycken från Norrland och sju stycken från Finska 

I,appland. Enligt Carpelan rinns opublicerade dateringar 

av S~ir-2 keramiken, vilka samman:fa l J. er med Lindars datering-
2 ar. 

De f'inska dateringarna, publicera& av Siiriäinen, tir icke 

gjorda på sj.älva keramiken, vilken är :fallet med Lindens 

dateringar, utan dateringar är bopJ.atsdateringar från 

boplatser med asbestkeramik av Sär-2 typ. 

'l'idsskillnaden i dateringar är stor , i:i.ldsta dateringen ,fal-

ler i bronsålder, c, 1'.300 f'.1';:r. och yngsta dateringar 

i slutet av romersk järnålder, c. 350 e.Kr. 

:c :·ctet l"inska materialet av de sju värdena är f'em stycken 
användbara, de värdena sammanfaller med Lindars (1966} date-
ringar, trots att dateringar gäller boplatsdateringar. 
I Norrland har de äldsta värdena :fåtts :från den sk. Laisan-
kru.kan, ett fynd vid Laisansjö i Tärna sn, den faller inom 

tidsramen .'.3170 ! 160 (okalib.) och yngsta :från Varris, Vil-
helmina sn 187.5 .! 70 (okalib) B"iil'. 

Största anhopningen av C14 dateringar finns mellan 500 före 

Kr. och .200 e.:Kr, 12 stycken av dateringar :f'aller inom denna 

ramen. 
Före 500 f'.Kr är dateringar spridda inom lång tidsperiod, 

i'rån c. 1.'.300 :f.Kr.f'ram till ,500 finns fem dateringar från 
hela UO. Efter 200 e.Kr :fram till 400-talet avtar keramik-

bruket, upphörande så småningom c. 400. 

Enligt Carpelan upphör asbestkeramikbruket i hela 1'"'enno-
skandien vid denna tidpunkt inom jägarkulturerna (Carpelan 
1978:20). 
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6.2. Andra kronologiska :frågor 
Jm. :föremålsgrupp, vilken :fijricnippats med asbestkeramiken av 
Sä.r-2 typ, ä.r Ananjino-kulturens :föremål, yxor och gJut:fori... 
mar samt Mälar-yxor. 
I ett :flertal f'all har Ananjino-:f'öremål ~.hittats i samband 
med Sär-2 keramiken i norr (Meinander 1969169). Gjutformar, 
sk. östliga gjutformar, är gjorda av asbestkeramisk lermusa 
(Hallström 1929,77), men allmänt av täljsten (Lundholm 
1970, 30:f:f). 
Denna ryska Ananjino-kulturi · dateras till c. 700-200 :före 
år O (Trummel 19791169). Tallgren (1937116:f) anser att de 
där skandinaviska fynden härstammar :från kulturens sista 
skede mellan 400-200 :före Kr. 
Kulturens :föremål är utbredd till Norra Finland och Fi~ka 
Lappland (Huurre 1981127) och i Norrland ner till Ånger-
manland, asbestkeramikskärvor har hittats ända nere vid 
Broby i Uppiand (Stenberger 1964:314). 
Från området har hittats elva Ananjino- :fi:Sremål (Huurre 1981, 
:fig.6). Om Tal~grens resonemang håller, sprids AnanJino-
:föremålen samtidigt när asbestkeramiken enligt 014-datering-
ar användes som mest, alltså c. 500 f.Kr - 200 e.Kr. 
De här :föremålen inom UO är dock lokalt arbete (Tallgren 
1937116) och skiljer sig :från de egentliga Ananjino-:före-
mllen markant och närmast är det :fråga om en lokal :före-
teelse/ där andra kulturkomponenter har tillämats lokalt. 
Det är knappast fråga om Ananjino-kulturens västliga utlö-
pare utan :frågan är om en lokal jägarkultur inom UO. 
Samtidigt med.• Ananjino-föremål ~örekommer också de Mellan 
svenska Mä.laryxor, vilka delvis är samtida med AnanJino-
:föremål (Meinander 1969:55:r). Enligt Meinancier har det 
:funnits en metallgjutartradition i Norra Finland och angrän-
sade delar i Sverige, man har hittat litet slagg, men i så 
små mängder, att det inte betyder någon tillv•rkning i 
större skala inom asbeatkeramikbrukande områden i norr. 
Bronsen har kommit hit upp via handel :fraln mellera ta Europa 
där bronsen hade blivit c:Sverf'lödigt, när järn ersätter 
bronsen (Broadbent 1982a 143). 

9 



Vidare samtidiga med a$bestkeramiken är pilspetsar med tvär-
bas, de har påträf":fats'både i Finska Lapp1and (Carpelan 
1962:29) och i Norrland (Baudou 1977::fig. 5,47). 

.V 

7. Material redovisning 

7. 1. Materialet i stort 
Materia1et :för denna uppsats 
Nationalmuseet·. i Hel$ing:fors 

härrör . huvudsakligen :från 
och detta material är basis 

:för arbetet. Ett.mindre antal .material :från Västerbottens 
läns museum har använts som jämtörelsematerial. Också 

,, 
dä.r:för att det :fi~s helt ~ekonstruerade asbestlerkärl på 
svenska .sidan, vi.l.ket sa.knas i · det :finländska materialet. 
Finskt material är :främst :från Finska Lappla.ud, men en liten 
del :från Norra Finland h.ir använts också som jäm:förelse-. 
mat~rial med det lappländska materialet. 
Från det :finländska materiale~ har tagits upp 7535 gr~, 
varav registrerade och katal~giserade :för uppsatsen 4765 gr., 
det kvarvarande 2770 gr. utgörs av lerskärvor t.n1der · J- cm2 , 
' : -

vilka där:för int" har registrerats, dock en del av skärvor 
'under 3 cm2 har·.räknats med, omde har varit f'öt-emål av 
speciellt intresse :för arbetet. Antalet skärvor blev 676 
stycken. 
Skärvorna vägdes och medel.vikten per skärva var 6,8 gr., 
vilket indikerar en relativt låg :fragmentering~ 
Jäm:förelsematerialet :från Västerbottens läns museum om:fat-
tade.87 ,st. skärvor, )42 gr. och det Norra :finländska 
materialet f'rån Suomussalmi omf'attade . ,52 st. skärvor, 453 gr. 
I det mätta materialet ingår både asbestmagrat material 
och material utan asbestmagring eller att asbestmagringens 
närvar~ inte kunde iaktas med säkerhet .. Material utan 
asbestmagring utgör unge:fär en åttondedel av det :för upp-
,satsen mätta och: reg:ist rerade materialet. 
Största delen av materialet var oornera'.t, eller ornering. 
kunde inte spåras. Ornerade skärvor gjorde endast drygt 
6 % av hela materialet. 
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Registreringen av detta material gick till på följande sätt. 
Keramikskärvorna registrerades ef'ter deras fyndnummer, 
sk~rvantal, skärvtjocklek, vikt samt ett antal elementer. 
All erhållna data :fördes på ett speciellt f'o:nnulär, där 
informationen tecknades ner med Sif'f'ror. Varje element 

' hade fått speciell nummerbeteckning. ,, 
Hela regi.streringssystemet:.var gjort e:fter de princip• r, 

som publicerats av Birgitta Hulthen i "On Documentation 
of' Pottery" 1974. 
Följande elementer, :förutom fyndnummer, skärvantal, skärv-
tjocklek i millimeter, vikt i gram, registrerades: :färg på 

A 
ytan och käni'an, keramikens magring; dess art, ko rn.etor;ek 
och andel i keramiken, skärvornas f'orm, kärldel.1 dekor, yt-
behandling,· uppbyggnadsteknik, mynningdiametern och samt 
speciella notiser :för ytterligare inf'ormationer. 

7.2. Asbest och lera 

7. 2.1.Asbest 
Asbest är mineral, vilket :förekommer som :flötsar i berg-
arter i naturen. Den är :fibrig i sin karaktär, :fiberlängden 
varierar beroende på vilken asbestmineral är i f'rågan. -
För Finska Lapplands del är chrysotil asbestmineral aktuell. 4 

Dess f'iberlä.ngd varierar mellan 1 - 10 min, vanligast 2 - 4 mm. 
Det är något grovartad rren l~r sig väl för bearbetning? 

7.2.2. Asbestf'örekomster 
De största kända chrysoti1f'yndigheterna finns i Nordamerika 
och Uralberget. Mineralen förekommer i större mängder i ett 
begränsat område i. Öst.t'inland, i ):i~volax, i Tuusniemi- och 
Kuusjärvisocknar (Aurol.a-Vesasal.~_,;-1954: 20). 
I Finska Lappland f'inns" f'.n. kända lokala chrysotilaabeat-
:t'örekomster i Ki ttilä-'-'ioch Sodankylä-koDDW1e;t-. 6 
Lapplands geologisk unders~lcni~ har nyligen börjat på 
all.var, så att kända asbestf'örekometernas antal kommer säkert 
stiga med åren. 
Det f'inns asbestmineral. i norrländska bergkedjor, man har 
hittat bl. a asbestbi tar på en bopl:ats 1 Arjeplog. Nc:,rrbotten? 
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Aabeat:töreko1D8terna :förekommer i naturen i mycket ••l fyn-
digheter, vars lokalisering är svår. Deras storlek kan 
variera~c. 3x2 m upp till den största kända fyndigheten i 
Norden i Paakkila-gruvan i 'l'uuaniemi sn., vilken i 
sin största längd är 100 m (Aurola ... Vesaaal.o 19 54a 20). 
Det måste också sägas att alla aebeat:törekomaterna ej går 
att använda som magringsmedel :tör keramiken ·p.g.a olika 
geologiska skäl, t.ex. en visa typ av vittring av asbest-
mineralen bar börjat (Aurola-Veaaaalo 1954121). 

7• 2. 3. Lera 
I Finska Lappland finns det lera under 200-meters nivå över 
havet. 
Leran finns längs stora älvar och mindre vattendrag, främst 
på c. 140-150 meter över havet som varvig lera, ofta 
täckt med smid eller torvlagringar. 8 

Det finns både Ancylus- och Litorinaleror, av dessa är det 
Litorinaleran som är inte så lämplig :tör keramiktillverkning 
p.g.a dess salinitet och hög halt av organisk material 
(Matiskainen-Alhonen 1984:156). 
Enligt Linder {1966:143) i den norrländska asbestkeramiken 
har glaciärlera använts. 
I asbestkeramiken från båda områdena har hittats diatomeer 
vilka. pekar på mindre sistvattens tillkomst (Carpelan 19~.5: 
112, Linder 1966:143), vilken gör det möjligt att Ancylua-
lera har använts vid keramiktillverkning. 

7 • ). Magring 

7.3.1. Magring med asbest 
Lerkärlens magring med asbest är sedan gammalt känd i Fin-
land innan den epineolitiska keramiken trädde 1 bilden. 
Företa tecknet på aabestmagrad keramik finna under kamkera-
mikena stilgrupp Ia2 (Edgren 19661147) i Öst:tinland~ 
Asbesten krossades då dock på amiorlwula sätt och användes 
som vilket som helst magringamedel i keramiken (Carpelan 
197.5119). 
I den epineolitieka asbestkeramiken krossades själva aa-
beaten annorlunda än tidigare. Det krossades lätt så att 
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asbestens .fibriga til1stånd inte gick .förlorad, utan man 
utnyttjade asbestens töjbara egenskaper. 
Leran och asbesten blandades i sådant förhållande att mag-
ringsmedlets procentantal i den totala mängden av massan 
varierade,c. 20 % ända upp till c. 50 %. 
De prover som gjorts i Finland, blandades 25 % asbest.fibrer 
med 75 % lera och resultatet av denna blandning blev ett 
fast och användbart lerkärl med sådana egenskaper såsom 
stor hållfasthet och den var tålig mot stötar av kraf'tigare 
slag (Carpelan 1966:113). 

7.3.2. Andra magringsmedel 
I samband med asbest :förekommer också andra magringsmedel, 
det är glimmer, sand och ibland täljsten och hår. Söder om 
undersökningsområdet förekommer också talk som magringmedel. 
Glimmer och sand förekommer i det finländska materialet och 
det syns på skärvornas yta som glittrande .fläck~r. 
Hårma:gring är en speciell magringstillsat·s, hår har blandats· 
med lermassan och har länmat små slingrande avtryck efter 
b•ränningen på keramiken yta. Denna magring .förekommer i den 
sk. IT-keramiken (Carpelan 1970:27, KM 14344:153). 

7.3.3. Fiberlängd och kornstorlek 
Asbestens .fiberlängd varierar mellan 1 mm .fram till c. 10 mm, 
i enstaka .fall flera millimeter till. 
De olika fiberlängderna har kommit till genom att man har 

' krossat asbesten för att göra den lämplig som magringsmedel 
:för blandning i le:nnassan. 
Kort:fibrigare asbestkeramisk material .finns endast i Kemi-
järviområdet, där har asbesten anta 5ligen krossats på 
annorlunda sätt. 
I :författaren egna experiment användes asbestmineral från 

9 Paakkila-gruvan i Tuusniemi. 
Asbestkrossning skedde med en .ungefär k.nytnävstor sten av 
vanlig bergart, granit. Själva krossningen genom.fördes med 
måttlig kra:ft då asbest.fibrerna lossnade i grövre bitar och 
:fiberlängden var större än när asbesten krossades med krafti-
gare slag 1 då f~ck~å._; ~OmJ asbesttu~g i samband med kortare fiber-
längd. 
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Vid b1andning av längre :fibrer med lera, blev resultatet 
något kraftigare slag· än med ko~tare :fibrer, då asbest1er-

. massa var lättare att, bryta e:fter bränningen, Inga andra 
magringetillsatser använqes. Bränningstemperaturen var 

I 
I 

samma vid båda :fallen. 
I det betraktade keramiska materialet varierade :fiberlängden 
i tre olika kategorier, en under två (2) mi:11 .det var 
närmast asbe~ttugg, i :följande var :fiberlängden mellan 2-
10 mm och i1riden sista: kategorien var :fibrerna över 10 DBD. 

Procentuellt delades :fiberlängderna på :följande sätt: 

Fiberlängd \ ( F) 

% 
2)mm: 

35 
2,F) 10mm 

59 
10(mm total 
6 100 % 

Lermassan och asbesten står i ett viss relations:förhållande 
till varandra.Ju kortare :fibrer och ju :finare krossad 
asbest, desto mer:lera, och tvärtom. . . 
Enda skillnaden i mater;ial.et inom UO :finns i Kemijärvi-
om~et, där :finns asbest~eramik med kortare. :fiberlängder 
och lerans och andra magringsmede'ls andel, främa t glimmer 

. . . ' 

och sand, vttr större. För övrigt, detta kort:fibri.gare 
materia·1 .:förekom icke någon 8!,U1anstans inom undersök:nings-
'området. 

Glimmers kornstorlek varierade mellan 2-10 mm, storleken 
är beroende av glimmers egen karaktär, glimmer :förekom 
tydligast ino~ Kemijärvi-området. 
Sandens kornstorlek varierade :från ytterst :finkornig till 

{'I. 

kornstorlek mellan grovsand• •Och :fingrus. 
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7. 4. Bränning 

7.4.1. Bränningsprocessen 
Bränningen är en av de viktigaste delen av den keramiska 
processen, där tillverkarens skicklighet sätts på prov. 
Vid bränningen påverkas le:rmassan av flera saker. Själva 
lerans egenskaper såsom krypning och spänningar i leran 
vid torkningen eller luf'tbublor in i le:nnassan, kan 
äventyra hela bränningsprocessen (Shepard 1968:81). 
Under själva bränningen f'inns det ytterligare flera fakto-
rer som medverkar till att man når lyckat bränningsresul tat. 
Val av bränsle, olika träarter brinner med olika hastigher 
och på olika sätt och med varierande temperatur. De yttre 
förhållandena, t.ex vindstyrkans variationer wider bränning-
en påverkar luf'ttillf'örselns jämnhet, samt om föremål rörs 
under bränningen. 
Enligt Carpelan (1965:126) har asbestkeramiken bränts ovan~å 
öppe~- eld, det har varit möjligt att keramiken har varit 

· t~ckt med torv eller dylikt und'er bränningen f'ör att skapa 
reducerad atmosfär. 

7.4.2 Brä.nningstemperaturen 
(j 

Bränningstemperaturen har varierat mellan 400 C (B~e 1931:211) 
C • 

och 550 C(Selling 1955:25), temperatureq har varit relativt 
låg, troligen har man inte förmått nå högre temperatur. 
Vid brännings processen har temperaturen varierat och · i 
början av brännings processen varit högre periodvis, men med 
reducerad atmosfär har temperatu:iwariationerna kunnat hållas 
mindre. 
Enligt Shepard (1968:77f) kan högre temperaturer, c. 750~C 
uppnås, när en (juniperus) har använts, periodvis. 
De temperaturer, som rinns redovisade här gäller yngre Järn-
ålderskeramik i Norge och Sverige, och kan anses vara rele-
vanta i detta sammanhang. 
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7.4.J. Efter-brännings hantering 
I Sär-2 asbestkeramiken .förekommer spår efter-brännings 
h~tering, a.lltaå kerami.akt material, som har bränts 
en gång till efter den egentliga bränningaprocessen, där 
själva keramiken har bränts. 
I sk. Kultsjö-krukan finns spår av denna hantering. Kärlen 
som har spruckit, har lagats eller täppts igen med ny, 
liknande lermassa, som det ursprungliga kärlet är gjort av. 
Kärlet har bränts efter reparation och kärlet har blivit 
funktionsdugligt igen. 
Också små hål har täppts igen och kärlen bränts efteråt. 
Brä:nningshantering har gjorts för att reparera skadat kärl 
eller för att täppa hålen mer permanent för något ändamål. 

7.4.4. Bränsle 
Val av bränsle är en viktig del av bränningsprocessen. De 
träarter som kan tänkas ha använts är björk {Betula), tall 
(Pinus) och gran. 
Enligt de analyser av träkolprover, vilka Broadbent (1979• 
169f) har gjort, fast de är från kustboplatser, har tall. 
varit viktigaste bränsle och anne,t viktigt bränsle har varit 
björic. 
Gran.ena användning i brännings_sammanhang är okänd, men P• g. a 
träartena hög k6dahalt är den ganska otrevlig och opraktisk 
att använda om andra träarter har stått till buda. 
Tallen är lätti~änglig och den ruttnar i~te så lätt som 
lövträarterna, här nätmast björk, samt att det alltid finna 
torr tallved tilligänglig i form av kvistar (Broadbent 19791 
169f). 
Man har naturligtvis använt de träarter, som har stått 
lättast tillbuds och lämpat bäst för keramikbränningen 
inom det circumpol~ra området, vilket UO om.fatte·u 

7.5. Färg och ytbehandling 

7 • .5.1. Färg 
Färgen i keramiskt material beror på följande ~aktorer; 
föroreningar ,i leran ( t ex järn, kalk m m}, ·bränningstem-
peratur, magringsmedlets art 
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och bränningsatmosfär (Shepard 1968: 10)). 

I asbes.tkeramiken är :färgen mycket påve-rkad av själva mag-
ringsmedlets karaktär samt av den lera som stått till buds 
uppe i norr och de temperaturer, vilka man har nått vid 

bränningen. 
Färgen i det undersökta materilaet varierar i :följande toner; 

ljusbrun-mörkbrun-grå-mörkgrå. 
Färgen har påverkats av hur man har blandat asbestf'ibrer 
med lera, :färgen blir gråaktigare ju mera asbest som blandas 

i leran. 
Dock, i alla ke:r,amikskärvor där asbesten är närvarande, :finns_ 
något gråaktig ton of'ta beroende på att själva asbestf'ibrer-
na är synliga på skärvornas yta. 
I det :finsk~ materialet utgör vanligaste :färgtonen brun-
mörkbrun, c. 90 % av. alla 140 f'orskade f'all. Procentuell 
indelning var :följande; 

ton 1 

2 

2 

17,5 

3 

55,5 

1 = ljusbrun, 2 :: brun, 

4 = mörkbrun, 5 = grå, 

4 

17 

5 

3,5 

6 

4,5 = 100,0 % 
3 = brun-mörkbrun, 
6 = mörkgrå 

Färgtonkoncentrationen ligger på brun-mörkbrun, två andra 
huvudtoner är brun och mörkbrun, alla andra toner :före-
komme;r i mindre mängder. 

Skillnaden med :finska materialet jämfört med det lilla 

norrländska materialet är, att i det norrländska materialet ,., .:-
verkar mörkbrun och gråtoner vara mer dominerande~ I fler~ 

utgrävningsra/orler bar :färgen utrycks med t•rmen grå~~. 
men de flesta skärvor :faller inom toner 4 och 5. 
Färgskillnaden beror delvis på att olika bränningstider och 
asbestle:rmassa blandningar har använts inom respektive om-
råden, samt att man har använt reducerad atmos.t'är på 
olika sätt. 

7.5.2. Ytbehandling 
Asbestlerkärl och asbestlerskärvor har ofta glänsande yta 
och ger intryck av att de har polerats något. 
Carpelan anser, att man har dragit <Sver kärlen lergyttja 
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eller liknande, f'ör att: f'å f'ram en viss yta i samband med 
bränningen (Carpelan 1965,124). 
Skärvorna ger intryck ,av att de ha~k. glättningsyta, alltså : rn-12 . 
ytorna har glättats för hand eller ågon typ av spatel, 

I 

innan man har bränt kärlet. Små rispor kan ses p~ skärvornas: 
yta, risporna har of'ta, oregelbundet mönster och ser ut som 
om· . ytan har behandlats med trä ell.er liknande spatel. 
På vilket sät,t ytan behandlats med l.ergyttja, som dragits 
över ler.kärlen är svårt att avgöra. Man kan inte urskilja . I 

någc t tunt l~er på kärlets yta, men samma verkan åstad-
kommer· man med att glätta keramikkärlets yta med f'uktig 
hand,. och skärvorna ger intryck av att vara glättad/med hand 
eller.någon typ.av jänmk.antig :spatel. 
IT-keramiken har,ytbehandlats med på si•tt eget speciella 
sätt, där någon typ av ornerad spatel har använst (Carpelan ' 
1970: 27). 

7.6. Godstjocklek_ 

De tjockleksn1edel tal som finns här bas·erar. sig på be-
räkningar. av skärvornas ospjälkade ytor, vilka ijar 1mätts· 
De värden, som redovisas här, är räknade på finiändskt 
material från National Museet i ;Elelsingf'ont:. 
Tjockleken hade. stora variationt:tr 1 melian 3-11 mm. 
Olika tjocklekarhar ~tts på asbestkeramiskt material 
och material annat än asbestmagring, såsom 
bergarter; sand, glimmer och :f'ältspat. 
De asbe,stmagra~e materiale1/genomsnittstjocklek var 7,6 ll1Jll 

och den andra materialet var genomsnittligt en (1) mm tjocka-
re. 

7.7. Asbestkeramiska kärlets utf'o:nnning 

7. 7 • 1 Grundformen 
Kärlets utfornming är f'öljande: flatbottnat kärl med utåt-
buktande lätt utbredande väggar med rak eller lä~t utåt-
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buktande rand. Mynningen är häl:ften eller 2/3 större än· 
bottnens diametwr. 
Det här samman:f'a1ler med den de.finition som Carpelan har 
utarbetat· för Sär-2 keramiken {Carpelan 1965.69). 
Solberg har . upprisat asbestlerkärl .från Öst.:f'innmark.en med 
likadana dimensioner (Solberg 1909,:f'ig.170). D~n kända 
Kultsjö-krukan .faller också inom denna de:f'inition {Bagge 
1943,87). Variationer görs i grund:f'ormen genom att ändra 
randens :former. 
Kärlens proportioner är :f'öljandea höjdens och mynningens 
bredd står i :förhållande c. 1,1 1 1. Mynningsdiameter och 
bottnens diameter står i .förhållande c. 1 : 2. 
Ett av de nyaste asbestlerkärlfyndet .från Maksjö, Vilhel-

• I 

mina sn, Lappland, har :följande mått, höjd )44 mm, mynnings-
diametern J20 mm och bottendiametern 140. D•rm•d blir propor-
tionsf'örhållandena sådana som visats ovan. 
I det finländska Sär-2 asbestkeramikmateriä.1.et .finns inte 
helt· rekonstruerade kärl .för att gö~a saldana mätningar, 
men :flera mynningsskärvor :finns tillgängli'ga. Om man utgår 
:från de redovisade proportionerna ~an storleks.förhållandena 
klarläggas. 
Det .:fanns 14 stycken mätbara mynningsskärvor, där mynnings-
diameterntJ storlek varierade mellan )00 mm (KM 1)289:2) som 
störst och 140_mm (KM 16145,:8:3) som minst. Deras proportio-
ner stämmer överens med def'ini tion fö,r Sär-2 asbestkerami ... 
ken. 

7. 7. 2. ;Formelement ( Bilaga 4) 
Allmän f'ormkaraktär 

,. 

Asbestlerkärl av Sär-2 typ· är f'latbot:ttnat med skarpa kan-
ter eller med lätt rundad botten, kärlv~gen går buktande 
uppåt. Kärlväggens buktning avtar dels efter hälften av 
kärlens totala höjd, räknat f'rån botten. Därefter :fort-
sätter väggen med smärre vinkel eller lodrätt avslutande 

. . 

vid profilerad eller opro:f'ilerad · rand. 
Den här karaktären gUler specieilt den keramiken, som har. 
undersökts f'ör detta arbete. 
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.Randtyper: 

.a) rak rand 
b) rak rand med kantig vulst 
C) rundad rand 

d) rundad rand med rundad vulst 
e) lätt utåtböjd rand (o:fta ornering på insidan} 

Randtyper :fördelades på :följande sätt, typ b var-dominerande 
:formen med 56 % av det totala mängden, ·typ a och c med 16 % 
var och typerna d och e sammanlagt 10 %• 
Medräknat är endast sådana vilkas rand:form kunde :fastställas 
med säkerhet, totalt räknades 46 randksärvor, varav 34 st.-
:från National Museet i Helsingfors och 12 stycken :från . 
Västerbottens läns museum. 

Hal~pro:filer 
Det :förekom endast två olika typer av ha1spro:filer, a) rak 
och b) lätt utåtböjd. Den :förra typen var dom1nerande. 

Skuldrapro:filer 
Xnga skuldrapro:filer :förekom i det undersökta materialet. 

Buken 
Med buk.en avses här, när skuldrapro:filer saknas, området 
mellan halsen och botten. 
Buken var lätt utåtbuktande med liten vinkel eller utan 
vinkel. 

Bottenprofil 
Av bottenpro:filer :fanns två olika typer, a) :flatbottnad 
med skarpa kanter eller b) lätt rundad botten. 

Vulst 
Vulst är ett av ke,met~~knen i Sär-2 asbestkeramiken. 
Därför har den tag-Lts upp.också här, inte blott som orne-
rings element. 
Vulsterna :förekom både i Finska Lappland och i Norrland. 
Det ~inns två olika typer, rundpro:filerad och kantprofil•• 
rad vulsttyp. 
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7 • fJ° ••. , Kärl volym .. 

·· 7. 8. 1. , Käri volymen är ett objekt, som man inte har. behand-, 
lat samband med Sär-2 keramiken i Finska Lapp1and och i 
Norra Norrland. 
De värden som :finns uppräknade här :f'c:SlJer de proportioner, 
som är angivna tidigare i uppsatsen. 
Räkni~en har gått 'till så att man har använt d~n tö~evisa-
de grundformens relationer. Som modellkärl· har använts·, två 
rekonstruerade kärl, den sk. Kultsjö-krukan (VLM ))7.5) och 
de~ ·nya· Maksjö'..k~an (Hu1thtn-Janzon 1982,:fig.29,g), båda 
:från Vilhelmina an, Lappltmd. 
Volymen har räknats matematiskt. så att kärl.et._ har de1ats i 
tre olika rotat:Lonakroppar, vilkas vo,ly~, var och en, .. har 
räknats och de enskilda volymerna har sedan. räknati samman. 
Av 1kärl.volyme·r kunde räknu · 16· stycken eanmaÅnlagt. ,. I de 
flesta :fall var mynningsbitar av kä~let k~ar o~h ·hjälp 

, "' 

a:,v k~a propart:iona:förtutllanden kund• vol:ymer na beräknas 
Genom den kända mntningediametern ktmde kärlets volym anges 
med nlgorlånda säkerhet. 
::r själva räkningen använda :följande räkneeät·ta 

. ' 

n • 1, 1 , o, D1 r1 

D1 
a h/3 

D4 • -~-- 2 

r1/r2 • s/1rs h b 

x = totala ~~rlvolymen 
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r 1/r 3 • 8/6,6 
r 1/r 4 • 8/4 0 

D4 

Om höjden är lika i de 
stympade konerna a, b och 
o, så kan x beräknas en-
ligt nedan angiven formel. 

Här måste dock påpekas att de. . . värden, som har :fraakollllli t 
vid dit•tta räknesätt, är inga absoluta volymer, utan 
kan komma nära kärlvolymeil; , 

''-rj'\ h- 2 2 ) . l 2 2 \ 2 . 2 · 
x = . 3 !1' 1 + r 2 + r f r 2 . + r 2 + r 3 + r 2 • r 3t + (r.3 + r 4 + 



7·• 8. 2. Kärl volymer 
Av de sexton mät ta värdena var det överraskande, att de 
delade sig i två olika volymgrupper. Den e.ha gruppen bestod 
av kärl med volym under :fem (5) liter, dock etörre än 1,8 
liter. 
Den andra gruppen utgjordes av kärl med volym större än 11 

liter, men mindre ._än ;?1 liter, vilket var det största mätta 
värdet. 
Intressant var .,också det, att kärlen med min~re volym kon-
centrerad·e sig helt och hållet -~å Kemijärvi-området, där 
d~t också :förekom kärl med större volym •. 
Annars var bilden enhetlig. Kärl med större volym var sprid-
da över hela W'ldersökningsområdet. 
Detta volymsample är dock litet :för statistisk genomg:ång 
men indelning i två större skil~a volymgrupper gör volym-
:frågan intress_ant. 
De volymer, som.är p~esenterade här, anser jag att vara re-
levanta i detta sammaJ?,hang. 
Medel volymen f'ör de stora kär.len var c. 15, 5 liter och :för 
d_$. mindre kärlen c. 2,6 liter. Storlekeindelningen var 
f'öljande 

1t8 (L )5 5(L )1.1 

7 3 I 11_(.L)21 tot. 

6 16 
L = l.iter 

7.9. Genomborrade hål 

7.9.1. De genomborrade hålen har varit föremål :för intresse 
f'ör alla som har betrktat asbestkeramiken. 
I· Finland har.Carpelan f'ördjupa:t sig problematiken och i 
Sverige l.,inder-Risse'n. De ree.onerar kor.t:fattat om .hål, de 
övriga nämner att de :förekommer i asbestker,amiakt material. 
Carpelan tar upp :frågan om hål i ·sitt licentiatarbete (1965) 

. / . . .. 
och Linder-Rissen i en artikel om aebeå~keramiken {1972). 



I 

7.9.2·. Hålf'orm, håldiameter och placering 
Här har tagits upp enda~t de hål :som har genomgåtts f'ör 
detta.arbete. 
Sammanlagt var det 42 sty.~ken hål, varav 19 st. i det :fin-
ländska och 23 st. i det norrländska materialet. 
Hål:former :finns. två olika, a) svagt koniskt och b) rakt hål. 
Ofta är hålens kant på ut~:J_dan något nött .·Båda typer tycks 
:förekomma lika o:fta och det finns inga regionala skiJ.lnader 
i utl:.>redp.ing: mellan de två hål:formerna. 
Hålens, diamete.r,,varierar mellan 2.-6 mm, de svagt koniska 

; 

hålens diametep. varierar så.lunda, att utkanternas diaiqe-
ter är dµbbel t' så stort som il:l-sidans diameter. Ytkantens 

' ' ' 

storlek. ,·varierar flera mil1im~t•r P• g. a utnötningen av hål-
kanter;na. De raka .hålens d,iameter är i regel mindre än 

. I • '' 

koniska• medelvärde ligger mellan 2-3 mm. Något spår av 
mekanisk nötning har jag, inte påträffat,·· utan nötningen har 
kommit ti11 under en längre period, troligen när kärlet 
har legat i marken~ 
Det verkar ~?m om hålen har h~ft olika :funktioner vid kärl--
ets användning. 

·, 

Hål i kär1et har placerats enl:igt f'öljand~ schema : i övre 
delen var de flesta håll place:Nd.e inom området · c~/ 70 mm från · 
randen neråt. Själva hålet var placerat mellan bmrådet 
17-70 mm :från randkanten. 
Andra hål var placera:le på kärlens bUk eller botten, men 
deras antal. var avsevärt mindre •. 
Av dessa 42 hål, kan 28 et. placeJ;"&,s i övre delen, nedan-
för randen, 2 st. på buk och" en {J) st. på· käriets botten. 
Kvarvarande hål, 9 stycken, vars placering var,,okänd. 
De hål, som :fi~µa i materialet behöver inte nödvändigtvis 

2:) 

vara bor~~e, de/kan ha slagits, i keramiken redan under ,. 
tillverkningsslcedet, speciell. t med tanke på de rakt :formade · 

. .· ;,- : .. ' 

hål, som har kunnat nitas med hårt :föremål red?fl då 
, .· ,. ·•: ." ·s. ·. . , 

kärlet låg på tillverknings:formen. 



7.10. Svart kärna 

7.10.1. Typisk .fijr Sär-2 keramiken inom UO är att det .finns 
sva'rt kärna i keramiken. 
Två olika kärnor kan urskiljas, den ena ,, inne i kera-

miken och den andra typen . med kärnan : synlig på kärlets 
yta på. insidan. De båda typerna av kärnor är av organiskt 
ursprung (Linder 19661143). 
Den kärnan som .finns inne i keramiken, kan ses på brottytor-
na eller skrapas .fram. Kärnan blir synlig efter 0,2-0,5 mm 
:från insidans yta. 
Enligt Linder (1966:143) har den här typen av kärna kommit 
till vid bränningen och subs.tansen (kärnan) har varit 
rörlig under bränningsprocessen. Kärnan är våg.formig varie• 
rande i tjocklek mellan 1-4 mm och den är o.fta anhopad på 
.flera ställen. Kärnan .finns dock överallt i keramikkärlet. 
Andra typen av kärnan är den, som är synlig på kärlens 
insida och hat- tjocklek ända .fram till 6 mm i vissa '.fall. ' 
Denna kärnan är av organisk substans (Linder 19661143).som 
har .förkolnat på kärlets insida under någon process, t.ex . 
kokning. 
I det .forskade mat•rialet .fanns i c. 33 %. svart kärna, i 
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hela materialet :fanns kärna med säkerhet i 80·%, :J. det :flesta 
.fall svart-bnm kärna. I resten av skärvorna kunde inte 
kärnans närvaro konstateras. 
I de skärvor, där kärnan var synlig, f'anns · inga dubbelkär-
nor utan kärnan var enhetlig. 

7.10.2. Kärnans ursprung 
Som ovan har nämnts är kärnan av organiskt urapr.u:ng och .för-
kolnat substans. Linder har lagt .fram två olika möjligheter, 
att 1) "kärlens insida har bestrukits med organiskt material 
i detta fall tjära, kåda eller dylikt, som då vid bränningen 
träDgt in i keramiken och .förkolnat"• eller 2) "det är 
organiskt material, som.har fastnat på keramikens yta vid 
kokningatill.fällena och trängt in i keramiken och förkolnat 
aå småningom"(Linder 19661142f). 
Sista möjl:J.gheten. att organi~kt material har fastnat på 



keramikens yta. (i~sidwils yta), verkar vara det sannolika 
• I 

sättet att :få kärnan att uppstå. 1 

De uppr~ade kokningstitl:fällena med hjälp av upphettade 
stenar eller glödande kol 1pm kärlet 

' I • 
u I. • • har organiskt material ga~t 1n 1 

I 
och så småningom gjor~'.: kärnan. 

används som värmekälla, 
· . kerariaiken 

Den våg:formighet, som,:finns_ i :flerkA~rnor är spår e:fter 
att intrijngd organisk substans (Ila satts i rörelse vid 

uppvärmningstill:fällena. Carpelan anser att käl:"llan är spår 
· av· :förkolnat ;f?doämne. Linder ( 1966: 143) har också samma 

åsikt om kärnans ursprung. 
Att ;i en del \av ma;terialet, c.20 %, saknas synlig kärna, 

I 

kan antyda att kärlet har anviu;l·ta endast som. :förråds- eller 
:förvaringsbehållare~ 

\ 
8. Ti.11:verkning av asbestle\rkärl 

8.1. Problematik 
. Hur asbestlerkär,l. b,a~ tillverkats är :fort:farande! ;en :fråga 
som är oklar~ Den tekniken, som har använts i saltlband med 
keramiktillverkning är också okänd.· . , 
Två ~lika möjli~heter har tagits :fram i· samband med Sär-2 
keramiken. De· är, 1) kärlen har tillverkats på. :formen, som 
är gjord av sammanfogade träbitar, vilka har :formats 't11i 
en :form· eller en stock som h~_:r 1-bilåts ·till: rätt :form eller 
2) kärlen har tillverkats in i :fomen, där formen är gjord 
av textil- e11er skinnplagg som är monterat i e:Q. annan :form,. 

; 

ram eller dylikt, vilken ger kärlet dess form. 
Två svenska :författare, Bagge och Linder, har tagit upp 
ämnet och diskutei-at kortf'attat om tillve:tkningesättet. 
Bagge anser, att keramiken har tillverkats på :formen. 

gjord_ av :sarnman:f'ogade träbitar (Bagge 1943:89). 
Linder i sin tur hål.ler det som självklart att keramiken 
har,tillverkats på :formen nav den trästomme (block) ,6ver 
vilken lera har :formats vid kärlens tillverkning" (Linder 
1966: 145). 
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Detta sätt att til.lverka keramik f'inns också beskrivet i 

en norsk publikation, vilken behandlar spann:formig keramik 
i Norge (Johans sen Kleppe 1982: 17f'). 
CarpeJ.an har i sitt opublicerade licentiatarbete diskuterat 
problematiken ingå.ende. Han tar upp båda möjligheterna om 
kärlets tillverkning, men anser, att den :första möjligheten, 
keramikens tillverkning på f'ormen har varit den teknik, som 
har tillämpats ( Carpelan 1965: 118:f). 

8.2. Tillverknings~möjligheterna 

8.2.1. Tillverkning på :formen 
Denna teknik~· på :formen-teknik, har många belägg vid asbest-
lerkärlf'ramstä1lningen. I ett flertal skärvor :finns tydriga 
spår ef'ter ~räavtryck, ett speciellt :fint exempel på detta 
är Kultsjö-krukan {Bagge 1943,f'ig.9) samt en skärva (KM 
16553: 246) f'rån National Museet i Helsingf'ors·, där det i 

båda :fallen finns träavtryck, i den ena positiv och i den 
andra negetivavtryck. 
Vid denna teknik t"'inns möjligheter, att f'ormen har varit 
1) sammanf'ogad laggf'orm av trä ell.er f'ormen 
utgörs av 2) trästock, vilken har bilats i rätt :form f'ör 
kärl tillverkning. 
Första möjligheten har fungerat så att på de sammanfogade 
laggarna, vilka utgör formen, har leran bretts ut och 
kärlen har formats på den. Sen har man plockat bort en av 
de mittersta laggarna, och sen kan de kvarvarande laggarna 
en efter en plockas bort, och keramiktillverkningen kan 
:fortsätta. 
Andra möjligheten är tillverkningen på en annan typ av f'orm, 
i form bilad stock. På den har lermassan bretts ut och 
sen har lerkärl :frams·täll ts, och sedan har :formen rullats 
mot ett underlag för att f'å keramikkärlet att lossna if'rån 
formen. E~ter det har.man :fortsatt tillverkningen (Johanssen 
Kleppe 1982:18f') 
Vid båda fallen har randen antagligen gjorts så, att man 

skurit bort överbliven lermassa och randen har fått· sin 
f'orm, eller så har man tummat randkanten, i :flera :fall f'inns 
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fingeravtryck kvar. 
Det är svårt att avgöra, vilken av de här två tillverknings-
sätten som har använts. De träavtryck som :finns i :flera 
skärvor är vertikala, 1-3 mm bredd, längden varierar. 
Avtrycket följer trä:fibremas riktning och de är :fåtaliga. 
Själv anser jag, att den sist nämnda möjligheten, i form bilad 
stock, har använts. Den är enkel och lätta~ att utföra än 
tekm.k.en med sammanfogade laggar. 
Man har :frånakiljt lerkärlet efter det att man h~r låtit 

' ' 
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kärlet torka ett tag, sedan rullat formen l_ätt. mot u:riderlag-
et aå att man inte :förstört kärlytana ornering, om den :funni ta. t' 
I materialet :finns inga spår e:ft~r tumning-tekni~en utan 
de_t s_er. ut•. om ~an har brett lermassan på formen och därmed 
ser lermaterialet enhetlig ut. 

8. 2. 2. Till verkning i :fo:nne.n 

fJohansen Kleppe/Simonsen 1982: 
fig. 9-10). 

Den andra metoden är sådan att lerkärl tillverkas i for-
men. Intresse i detta aanuaanhang har närmast att den 
äldsta .av denna Sä.r-2 keramik 1 den sk. Laiaan-krukan :fråa 
Tärna an, Lapplmd, har rundad bot~en och har kunnat t 
princip tillverkats med denna metod. E~ :finsk arkeolog, 
Pälsi, har gått in på denna problematik redan på 1910-talet, 
dock i samband med annan keramik, men eJiU..,. metoden kan . '. , . 

· tillämpas med Sär-2 aabes tkeramiken •. 
Tekniken går ut på att ett textil- eller skinnp.lagg h,ar 
monterat in på en :färdig gjord f'o~ eller ram. Leran b_rede 

···"· 
på plagget-med spatel. Det som går över :formen skära bort 

,·.~ 'J .i: i.i. • 

och randen :färdigstäl..la. Sen pl~get ly:fta bort :frln :formen 
·skiljs plagget :från .lerkärlet, vilket :får. torka. 
Lerkärl, gjorda med denna teknik, har inga splr efter tum-
ningatekniken (Pälsi 1916s96f':f). 
Men om denna teknik :trar använts, är det svårt att :förklara 
träavtryck i keramiken. Man kan lätt urskilja avtryck av en 
spatel Jäm:fört med trä:formens avtryck.· 
Enda keramiken vi känner till i SKr-2 keramik/ där man 
har använt spatel· är IT-keramiken, där ytan har textilartat 
avtryck, men själva keramiken inte har gjorts på ovan redo-

. visat sätt. 



Vad gäller Laisan-krukan 1 är det osannolikt att den har 
gjorts med denna teknik, därför att kärlets yta ter sig som 

de övriga Sär-2 keramiken inom UO. 

8.2.3. Andra möjligheter s, 
Det är möjligt att Sär-2 keramiken har uppbyggt/med 

I 
någon annan uppbyggnads teknik än de som är nämnt här. 
Men det har inte varit möjligt att undersöka sak.en närmare, 
rh;;;_jagj använt de uppbyggnads tekniker i min resonemang, 
vilka är kända i källitteraturen. 

8 • .3. Keramisk produktion 

Vid keramikt'illverkningen kommer också fråga/om produk-
' tionsnivån upp. 

Om man utgår från den mängd asbestkeramik, som har 
hittats i 
niv:\n låg. 

UO, som i sig- ur missvisande, är produktions-

Frågan är också för vem el ler vilka man ti 11 verkade och 

för vilket ändamål keramiken tillverkades. .. 
Låg produktionsnivå påverkas inte av de redovisade tillverk-
ningsteknikeri1.a, med båda tekniker, på formen och in i 

formen, kunde keramiken tillverkas relativt snabbt (Johanssen 
Kleppe 1982: 16ff, Pälsi 1916~98}. 
Det är självklart att produktionsnivån reguleras med andra 
:faktorer än ·produktionstekniska skäl. 
Det, att man har hittat litet keramik, beror på att man inte 
har gjort om~attande undersökningar i området p.g.a dess 
storlek, och att behovet av keramiken har varit litet och 
befolkningsmängden också har varit liten (Gräslund 1974:8). 
Att keramikbehov inom jägarkulturen inte varit stort, är 
beroende på att det finns andra typer av behållare till-
gängligt. De var av organiskt material (Eidlitz 1969:lOlC). 
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9• Dekoration' (Bilag~ 5) 
I 

9.1. Dekorativa eleme~t 
De dekorativa elementen i)' asbestkeramiken kan delas i' tre 

J 
grupper. · Här har el.em~nten indelats på :följande sätt: 

Grupp A . tryckta dekorer ' 
Grupp B ; dragna dekorer 
Grµpp C . vulstdekorer f 

De tryckta d~korerna, grupp A, är gjorda på :föl'jande sätt;. 
_ De har, t.ryck~/lodrätt _ el.ler något snet,t med ome.ringsins.tru-
ment mot kärlens yta •. 
Dekorer är följande; punktciek<:,r, tandstämpe1dekor, kamstäm~ 

• • , ' I • . ' ' 
peldekor, nagelavtryck och ro~bisk dekor. 
De dragna dekorerna., ·gJ:'Upp B, är gjorda med ett vasst eller· 

' 1 : 

runt orneringsi:hstrument. 
De d.ra.gna dekorerila är; 9brute.n rak linJe 1 bruten ra,k _linje, · 
bruten eller obruten sik-sak •linje och· tvärlinje •. 

' ' ' 

Vulstdekorer,. grupp C~ är~tt banddekorelement, upphöj.~ : 
:från kärlets .vta o~h löper runt. kär le~. De är gjorda vid 
tillverkningstillf'ällena. 
Vulstdeko·r är obrutet eller bX;Utet runt kärl.•t :1i:Sp~e 
rund eller kant:format dekor. 

9.2. Orner:i;ngselement 
De orneringselement spm är rådande i den finländska och i•· 
den norrländska asbestkeramiken ~r :föJjande: 
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Punkter; :finns två olika.- typer, rund eller lätt ovalformig., 
båda med rund botten. Storleken varierar l :x.:._ 1. - 2 x 2 mm och 
ri: ovala punkter 2 x 1 4 x 2 mm. 
Kamstämpelornament; d~r längden är lika e1ler mindr~ än 
bredden, storlek,; varierar mellan l, 5 x 2 - . 2 x. 2 mm. 
Tandstämpelornament; där längden är större än bredden,._ 
storleken varierar melian 2 x ·1 - 4 x 1 mm. 
Linjedekor; :finns ~re olika typer, tvärlinje ell$r sik-sak 

i .I 
linje och raklinje~ Linjens bredd varierar mellan 1 - :}mm. · 1, 

N~elavtryck är hal.vbåg:formig avtryck som är tryck~ 'lodrätt 
mot kär~ets yta. Bågens längd varierar 3 - 8 mm. 

I 

I. 



9.3. Kompositionsformer 
De orneringselemont. som finne i asb~stkerami.ken är en 
kompoeitionsform eller kompositionsformert där flera orne-
ringselement är sammansatts. Undersökningsmaterialet har 
delats har i följande kompositionsschema; 

I Punktkomposition 
II Linjekomposition 
III Sammansatt komposition 

Punktkomposition_ · är den, där en eller flera punktrader 
löper ensamt eller parallellt runt kärlet, vanligtvis vid 
kärlets överdel eller punktlinjer löper snett längs kärlets 
yta eller kompositioner, där båda fallen förekommer till-
sammans. Vertikalt gående, ensamma, elle. parallella punkt-
rad.er, förekommer utan andra typer av punktlinjer. 
Pwlktradernas avstånd varierar frim. 3 mm fram till 12 mm, 
punkternas interna avstånd varierar mellan 1-9 mm. 
Linjekomposition består av rak dragen obruten linje, bruten 
dragen linje eller dragen, bruten eller obruten, sik~salc 
linje. En eller flera linjer löper runt kärlet horisontellt, 
vertikalt eller snett. 
Linjernas antal varierar kra:ftigt, ibland en enda linje (KM 
16145:875), eller så att hela ytan är täckt med linjer 
(KM 16491: 191)., olika linjer kan förekomma samtidigt, t.ex. 
raka horisontella och raka snettgående linjer tillsammans 
(KM 1)289: 8). 
Sammansatt komposition, sådan kompositionform, där tlera, 
minst två olika ornering~ele.menter, förekommer samtidigt. 
Sådana ornerings:former som inte kan sättas in på -_. andra 
kompositions:former, hör hitJ vulster, ,nagelavtryck, vilka 
båda :förekommer, inte ensamt utan med något 8:llJl&t o:m.eringa-
element. 

Typiska samman5att komposition:former är följande; raka 
linjer kombinerade med punktdekorer. Praktfall av samman-
satt kompositionen är :f,rån Kemijärvi, där en skärva (KM 
14344:83) är orne.rad med :flera obrutna linjer, sig-aag 
linjer och med nagelavtryok. 
I denna grupp tillhör också IT-keramikens ornering, vilken 
består a,r romboida avtryek länga hela kärlens yta (KM 14344: 
153)" 
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9.4. Bottenorne:ring 
Där.för att jag endast i ett fall kunnat konstatera botten-
ornering, har den tagits separat. Det .fall som är känt är 
sk. Kultsjö-krukan. I alla andra ~all har bottenskärvorna 
varit så kraftigt avspjälkade att det har varit omöjligt 
att konstatera om det har :funnits någon ornering. 
Kultsjö-krukan är inte enstaka fall, utan är den hittils 
enda bevarade med bottenornering. 
O:rnering är sådan att i botten fi'nns åtta parvis löpande 
punktrader, vilka korsar varandra i fyra dubbelrader tvärs 
emot andra punktrad.er. 

Jl 

Det att en enda ornerad bottendel har hittats, beror säkert 
på att botten har varit utsatt .för slitage under användningen. 
Om man utgår f'rån Kultsjö-krukai:is orneringsmönster, f'öljer 
:t>ottenorneringen samma m8nstei;-, san f'inns f'ör övrigt på 
kärlet. 
Så har sannolikt varit .fallet med andra kärl. ., som 

f'ått bottenornering. 

9~5• Orneri.ngsinstrument 
De orneringsinst:rument, som har använts, är tryckverktyg, 
en pinne f'ör punktdekor, kamstämpel, tandstämpel, båda av 
trä eller ben, en pinne f'ör dragen dekor, rund eller vass~ 
av ben eller trä samt nagel och någon typ av spatel f'ör de 
romboida avtryck mad vilka IT-keramiken är gjord ·· ( Carpelan 
1970: 27) • 

9.6. Orneringens placering 
Orneringens placering varierar något, men som huvudrön kan 
sägas vara att kärlens övre del är ornerad. Det är 
svårt att säga hur hela o:rn crinc-en är utbredd längs kärlet, 
men enligt de rekonstruerade kärlen, f'inns orner:ing också 
längs kärlens buk och botten, dock sparsamt, men enligt 
mina egna observationer f'inns o:rnering .främst på kärlets 
övre del. 

Orneringens placering i övre delen varierar .från randen. 

ner till c. 70 mm i kärlens övre del, sen den rikaste orne-
ringen avta~. Vulsterna är placerade c. 40-70 mm ~rån 
randen, området mellan randen och vulster är i regel ornerat. 



Ornerlngens täthet varierar kra~tigt, t'rån kärl som är 
(:!I 

o:rnerad7andast m8d ·an dragon dekor runt kärlet til.l kärl, 

som har rik och variaranda ornering. 
Orneringen koncentrerar sig ~rämst området mellan c. 20-
80 mm från randene 

9.7. Ornoringens urspr..mg 
Det :finns deltid& man:inga:r om Sär-2 keramikens orn&1:•i.:ng .. 
En de1 av ~orskarna hä~.rdar, b1.a Äyräpää {1951:80f), att 

orneringen måste gå 'ti1lbaka till Andronovo-kulturena -
e11er dess grannkulturs, Seima-kulturens, orneringsformer. 
_Det :före:f'a.ller dock osanrwlikt, Andronovo-kul turens slut-
aked~ 1.igger i mitten av 1,500-talet :f.Kr (Trumm.el 1979i•133), 
Seims.-kultt.~ren ä.r :nå.got yngre (ibidem, 131). 

. Närma.st ligger då J\nanjino-kulturGn vid Kama-~loden, som 
är känd här genom att kulturens.yxor och gjutformar har hit-
tats f'rån tto (Huurre 1981 z 27). Men kul.turens o:rneringsf'or:'!'f 
meir ski.ljer sig nog mycket :från Sär-2 keramikens orn:e.ri.ngs-
mönster, de ursprungliga orneringsmönstren är annorlunda 

.(Tallgren ·1937.f'ig • .58.60), så att t'lanjino-f'.ormer~ar l.okal 
prägel och akiljer si.g f'rån de aen~-1umjino-:former som 

· finns -' i Kama-cmrådet. 
O:rneringsmönstron har mer spår av egen tradition än av se:/ .Ananj ino-t·ormer;. 
I detta avsaende har underso1mingsområde:ts subneoli tiska 
grupper inte varit beroende av Ananjino-kul turens ornerings-
mönster. Här har Carpelan rätt 1 att orneringens ursprung 
går till.baka till gruppernas e-gn.a mönster. Han anser att 
man har överf'ört benf'öre~ålons or.nerlngsmönstar till. kera-
miken (carpela.n 1965:188), vissa olikheter kan naturligtvis 
~ppstå beroende av att 1erkär1 kunde orneras på annorlunda 
sätt än ben- eller träf'öremål. 
Det verk.ar naturligt att man til.1ämpad& de ornerings-
möns-ter vilka var kända och använda: 
Orneringen inom ornrådet ha.r enhetlig prägel, så det kan 

vara att man hade inom he1a området samma typ av tradition 

eller man över:förde ornaments former t .. ex. vi.a gif'te:rmåls-
:förhållandet. 
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Med tanke på benföremålens orneringen har Carpelan utgrävt 
på 1960-talet, vid Kotakenttä i Sodankylä kn, fram två ben-
föremål med ristade mönster (Sugr 5606:212,301), vilkas 
mönster kan jämföras med 
keramiken. 

dragna linjedekorer i Sär-2 

Om det antas att keramikmakarna har varit ursamer såsom 
Carpelan (1981:69) anser kan de ha överfört sina orne-
ringsmcSnster i asbes.tkeramiken. Liknande typ av ornament 
:förekommer långt senare i samernas benornamentik under 
medeltiden .(Fjellström 1952,:fig.52,54). 

10. Asbestlerkärlets funktion 

10.1. Asbestkeramiken är en boplatskeramik, och har använts 
av subneo·li tiska jägargrupper i Norra Norden. 
Vilken :funktion har asbestkeramiken haft i jägarsamhället, 
vilket klarade sig utan keramik tidigare? Har :funktionen 
varit praktisk eller social eller bådadera? 
I detta kapitel behandlas både praktiska och sociala :funk-
tioner av asbestkeramik och deras relationer med vaniadra. 

10.2. De praktiska :funktionerna 
Tack vare sina egenskaper Kr asbestkeramiken lämplig för 
flera olika funktioner och ger dess användare möjlighe~ 
att variera funktioner. 
Funktionerna har delats på fem olika kategoriers 

a) t"tsrvaringskärl 
b) kokkärl 
c) bägge ovannämnda f'unktioner a och b 
d) värmebehållare 
e) transportkärl 

F6rvaringekärl, här kommer i f'~åga · vilket behov av förva-
ring jägargrupperna har haft och vad som förvarats. 
Den tro värdigas te f'örvaringefunktionen _ 1Elr ' . 

att man 



f'örvarat sådana växter som är rika på vitaminer- t. ex. 
Angelica archangelic_a,vilken har hög C-vitamin halt, och 

konsumerat innehållet vid tidpunkt när man har haf't svå-
righeter att ~örse gruppen med vitarninvhaltiga växter, 
Tidpunkten är närmast senvintern eller tidig vår. Enligt 
Eidlitz (1969:99) är det känd inom circumpolära området 
att använda växter på detta sättet. 
En annan möjlighet är att man har f'ramställt lågalkohol-
haltiga drycker genom jäsning och på så sätt använt kärlet 
som f'örvaringskärl. Ytterligare en möjlighet är surning och 
därmed kärlets användning som f'örvaringbehållare; t.ex f'ör 
f'iskprodukter eller jästa växter (Eidlitz 1969:112), f'ör 
sådana f'ödöämnen vilka är tillgängliga endast begränsade· 
delar av åre:t. 
Kokkärl• asbestlerkärl har använts ovanpå öppen eld eller 
vid öppen eld, :flera skärvor bär :fortfarande sotf'läckar på 
utsidan. 
Även i dek?rmönster har sot bevarats, i deko.~unkter och i 
dekorstän&'ar, vilka har fyllts med sot under användningen. 
Innehållet har kunnat kokats med hjälp av upphettade stenar, 
vilka har lagts inne i kärlet. 
De :flesta f'örf'attare, vilka har behandlat asbestkeramik, 
anser att kärlet har använts som kokkärl. De båda :författare; 

vLlka har behandlat norrländskt material litet bredare, 
Linder-Risse'n och Carpelan, tror at·t asbestlerkärlen har 
f'ungerat som kokkärl (Linder-Riss~:n 1972: 47, Carpelan 1965: 
139). För övrigt behandlar de båda författarna keramikens 
f'unktion ganska ytligt och är sparsamma med sina :funderin-
gar om kärlets möjliga användningsalternativ. 
Det som man har kokat i kärlet är antagligen kötträtter och 
blodrätter, möjligt är att man har tillverkat någon typ av 
gröt eller välling av samlade växter. Lindar anser att blod-
rätter har gjorts i kärlet (Linder 1966:143:f). 
Bägge f'unktione:rna a och b 
Attnasbestkeramiken har använts för båda f'unktionerna verkar-
rimligt. Keramikens karaktär tillåter att den kan användas 
~ör ~ler ~unktioner än en enda. 

J4 
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Värmebahål~ 
Att. asbestkeramiken kan ha fungerat som vä:rmebeh~llare efter 
samma princip som medeltid/fyrfat, med vilket man upp-
värmd.8 gemaket. Det skedda genom att lägga :in i yä.rme·tåligt 

tk .. 1 löd d k l ~1 h t d-- (Persopal com. B. asbes ar g an e o eJ. er e a s ... &nar., de!;,,, 
På detta sätt ka11 den svarta kärnan ha uppstått, (g·lödande 
kolets kåda har trängt in i kerruni.skt material. 
Man har använt kärlet inne i boningen. för att hålla den 
varm och torr, när alla har varit borta en kortare por~od 
:från boningert.. Värmebehållaren har använts då 11.ärmast under 
fuktig eller kylig årstid. 
TransRortkär1, behållaren har kunnat användas som transport-
kärl, man har tagit kärlet med sig med dess eventuella inne-
håll vid .flyttningen i"'rån v:i.ste·t., Detta kräver dock någon 

typ av :f'ortska:ff'ningsmooel. • t,. ex sl.äds • • ty kärl -1!1Gd f'örva-
rade :födöämnen är opraktl.skä att bära. 

10. 3 .. Hålans f'unktton i asbestk-eramiken 
Den här :frågan har :flera :förf'a.ttare behandlat, här begrän-
sas till tre f'ör:f'a.ttare, vilka har varit de :frä.rosta 
källorna f'ör arbetet, Bagg9 9 Carpelan och Li.nder--Rissån. 

Bagge anser att hål011a har gjorts f'ör a.tt fästa reparations-
massan bättre på en förtunnad kärlvägg, hans studi.a objekt 
är sk,. Kul tsjö-krukani 11f'ör att s äk:rara f'äs ta df1tta (asbest-
lermaasa) :förstärkningalager. har man ·1 dan gamla kä.rlväggen 
skurit ut ett lämpligt antal runda hål., i vilka den nypåJ.ag-
da massan p-ressats in, ett slags. 11lerd.ymlingar" , all tsä. u 

(Bagge i94J: 90) Såda:r.1.a. omtalade "lerdyinlingar, 11 har jag inte 
ku:o.na.t korJ.statera i det :forskade materialet på någon annan 
karamikskä~.ra. 

Också Carpal.an (1965, 128f'f') antar att hålena är g·jorda :t'ör 
repa.raring av lerkärl. Hå.lena, vilka man borrade på qåda si-

dor av sprickan f'ör att :reparera den med rottråd al.ler senor 
s& att man har dragit sprickan ihop på så sättet. 
Dock något senare säger han att asbastlarkärl.et är att kok-
kärl. Om man har- använt ett sådant kärl. demolera.s -:rnk:funk-
tionen, genom att det organiska materialet blir för mjukt 

eller brinner bort. 

Hulthen) 
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Vad jag anser kan sådant reparationssätt användas om et.t lagat 
kärl använts ef'terAt som förvaringskärl i stället för kok-

kärl. 
Hålena har dock haft en reparationsfunktion i den meningen 
som Bagge anser, och varför inte, man har kunnat använda 
.asbesttråd f'cSr att reparera sprickan i lerkärlets sida. 
Ur :förvaringstekniaka synpunkter, hål i andit'a delar av kär-
let än i övredelen av kärlet, gör inget hinder. Hålen kan 

täppas med något organiskt material såsom kåda. 
Hål:funktion :fijr upphängning är en möjlighet med vilbn man 
inte kan räkna med. Linder-Rissen ( 1972: 4,5:ff) anser om 
den aabestsnodd som hittats, att den har använts :för 
upphängning av kärlet ovanpå elden när man kokat. Med 
tanke på den stora vikten, som ett f'y'llt lerkärl utgör, är 
det osannolikt att kärlets övredel har motstått de på:frest-
ningar, som vikten orsakar i :fästningspunkterna, där man 
har snurrat aabestsnOddar runt hålena. Troligt är att sådana 
asbestsnoddar har använts som handtag, när man har lyft kär-
let mellan olika.platser inom boplatsen. 
Ytterligare är :frågan, vilken funktion de onötta hllena 
har ha:ft i detta sammanhang. Deras betydelse har inte varit 
bränningsteknisk och deras antal i denna avseende är så ringa. 
Fast man inte kan säkerställa hålens :funktion, de :fiSrekommer 
hela tiden i asbestkeramiskt material, är deras antal litet. 

4 

10.4. Aabestkeramik som socio-praktiskt f't>remål 
I ett sådant område som bl.a Norra Norrland, där egen kera~ 
misk tradition saknas, måste in:förandet av keramik betytt 
någonting annat än att bara en ny typ av behållare hade kom-
mit till. , 

Edgren (1982:55:r) har antytt, att introduktion av kera-. 
mik "i f'lera avseende var något mer än blott och.bart en 
teknisk innovation av största betyde:il.sett. Det :fe>re.fal.ler 
självklart att Jägargrupperna har ha:ft . behållare: av 
något organiskt material. 



Den sociala organisation, som jägargruppen hade, förändras 
inte vid införandet av keramik, utan sociala mönster i 
gruppens mikronivå har :förändrats, därför att en ny behålla-
re med ny tekni.k och f'lera användn:ingsmöjligheter, järn:fört. 

med de redan i bruk varande behållare, hade tagits i bruk. 
Dock anser jag, att asbestkeramiken i Finska Lappland och i 
Norra Norrland möjliggjorde an annan typ av långtids:förva-

ring. 
Asbestkeramiken utgjorde en bättre typ av behållare, än 
tidigare organiska behållare, ~ör att förvara b1.a vitamin-
haltiga växter. 
Under tiden, när man inte behövde kärlet för :förvaring, har 
man använt kärlet med dess olika funktioner. Närmast 
sommartid och sedan under sensommar har samlats in 
olika typer av växter eller bär för långtids:f~rvaring :för 
att konsumeras senare vid behov. 
Enligt Ingold {1980:4) har den här typen av verksamhet be-
stått av olika stadier, insamling av föda, transport av 

. f'ö,da, preparering av f'öda f'ör :förvaring och till. sist, kon-

sum_tion av f'öda. t-
När gruppen har lämnat sommar- el.ler höstvister har man läm-
nat ~öda f'örvarad• kvar i sin behållare på boplatsen • ..... 
När man har kommit tillbaka, har :födan. konsume.rats och kera-
miken har tagits i bruk undeir bosättn:i.ngsperioden på boplat-
sen. Möj1igheten ~inns att man upprättar 1ager på den bo-
platsen,, dit men återstrålar på senvintern (Ingol.d 19801 4). 

Till--bilden kommer själva kärJ.volyraent de, st.ora kärlen med c. 
15,5 liters medel.volym har kunnat tjäna en familj eller en e / . 
grupp med flera :familjer. EnH.gt fyndbestånd;har man använt 
två, högst fyra keramikb0hållar0 på boplatsen• alltså rela-
tivt 1.iten mä.ngd av keramik har va.rit i bruk. 
I långtidsf'örvaring kommer i fråga sk. f'ördröj t åter.förande 

av f"öda till konsumtion senarG i tiden~ Den t7pen av 
.f'örvaringssyetem har de :flesta av jägargrupperna haft, dvs 

att insamlandet av föda och konsumtion av föda sker skild i 
tid och rum (Ingold 1980:2). 
Detta vill jag kalla socio-praktisk f"örvaring, där -födan har 
betydalso som näri~..gstillskott ~ör gruppen; ev~ familjen, 
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och garanterar gruppen~ :föda:flöd då andra typer av närings-
' 

.rik föda är svårtillgänglig samt håller samm~ållningen i 
gruppen p.g.a att gruppen/lkan vid nödsituation :flytta, till 
boplat~en tidigare under 1~envinter elle_r hämta :föd.an :från 

'..f 
\ ' ! 

dess :förvaringsställe., tfl/ 

Dock måste det 1,sägas att{saknandet av keramik inte bryter 
denna sociala sammanhållning , utan underlättar långtids-
:förvaringen och hjälper gruppen vid eventuell nödsituation •. 

I 

10.5. ,Frågan om introducering \av asbestkeramik 
ProblemJti:!';kt är o~kså vem~~roducerade asbestkeramiken 
till Norra Norrla:ddi och ve~~~e .tradi tio:~dare, 
Som kän,t~ är asbestkeramikteknologin bekant ·i Finland sedan 

• ' i • . 

länge tillbaka, · :fast :i el) annrui :form.· 
:Vägen, som asl;>estk&ramikeI\ har k<?DUJµ. t till No;rra N<>rrland äJ;" 

östlig, genom_den p~verkan 1 plev asbestkeramiken.känd•i norr--
. ländskt omr&ie. . . \ . , 

, , I ,, 
Där stöter man på, en viss pfub1ematik: , · att sptj.da kera-

, • I ' '. I . 
mikkänneaom till områ.det, som eåknar egen traditiö'n och 
ändå.( keram~tek!13_logisk· käJmed~Jspzed··~-~.: sig\<>v.r'. hela 

området. 
Det mås te antyda •tt · språkliga :förhål'.l.imden har varit . så.da- · . 
. na. att" de \ unde.rJ.ättat kunskapsöverföring. · Denna kunskap, 

• I \ • • 

"know-how",. som man behövde :för att leta ef'ter en viss, typ 
av lera och en viss typ av M.bes:t :för magring, lära en ny 

. teknologi,. underlättades . av gemens~ma s~råkl.iga ·:förhåll~~. 
den. . 
Det är,m~jligt, ,tt'•keramiken bar sprit1/på det sättet, at.t 
kvillllan kunde ke:ramikteknolog:in och gjorde keramiken i 
gruppen (Longacn 1968:101) och därlgenom har keramiken 

·· spritt si~ via gruppernas exogama :förhå.llanden (Meinander 
1961: 16) .,' inom områdets subneolitiska grupper. 

' ' . 

Genom gi:ftermål har-~eramiken spritt sig från grupp till 
grupp, men att keramiken ändå beter sig enhetligt . över hela 
området, gällande både kärlform och ornering pekar på att 
man har hållit fast om traditionen. 1 

38 

I 

i, 

/. 

I ' I • 

\'. 

,. 



Att inga lokala varianter förekommer, gör sannolikt att 
keramiken inte har :fungerat som socialmarkering för en fa-

--. 
milj eller en grupp, och inte heller som markering för en 
grupp bland de andra grupperna. 
Om det antas, att det är kvinnan som har gjort keramiken, 
vem samlade in asbeåten, som behövdes för k~rltillverkningen? 
Har det varit mannen som har letat efter asbesten :för kera-
miktillverkarna? 
För mig förefaller det sannolikt att både kvinnor och män 
har känt till keramikteknologin, men att det har varit kvin-
nor, som har genomfört själva kärlframställningen, av det 
praktiska skäl att de vistats mer på boplatsen och att 
asbestkeramiken har inte varit någon statushöjande :föremål, 
som ,innebär att det i regel är män, som \_!nsvarar]då) :för 
ti 11 verkningen. 
I sin uppsats "Om asbestkeramikens historia i Fennoskandien" 
1978, menar Carpelan att asbestkeramiken Sär-2 var "den 
första keramik som accepteras av befolkningen i området som 
dock stått i kontakt med keramikförande kulturer sedan tidig-
neolitisk tidn (Carpelan 1978117). Han antyder att man 
plötsligt har accepterat en ny~ av :föremål, här asbest-
keramiken, utan vidare beroendel/8-tt man i Norra Fennoskandi-
en omsider börjat finna och utnyttja lokala asbestförekoms-

-ter (ibidem, 17). Ur mina synpunkter anser jag att innan nå-
gon produkt, i detta fall produkt som kräver speciell 
kunskap, accepteras i bruk, måst_e den fylla en viss lucka· 
eller behov både socialt och praktiskt. 
En ny typ av «sbestkeramik, där man kombinerar asbestens 
och lerans egenskaper på sådant sätt att man kan :framställa 
keramikkärl med flera varierande funktioner, betyder att 
man har ekapat :föremål genom den nya teknologi, som 
har fyllt . behovet. 
Det är något självklart att en innovation, såsom 
keramik, _har k;unnat accepteras med olika hastigheter och 
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:rått så småningom stor spr idn"ing i tid och rum (Plog 1974, 45f), 
och har betytt ti Norra Norrlm.:a,~Jatr· wl inte accepte-
rat tidigare någon annan typ av keramik, bl.a Pöljå-
keramiken, en annan typ av asbestmagrad keramik, vilken 



finns i Södra Finska Lappla.nd (Huurre 1979;75) 1 därför att 
. den. har inte i"",fll ·t. det där behovet att bli accepterat inom 

norrländska jägargrupperna i det sociopraktiska sammanhanget • 
Den asbestkeramiska. tl:f•ormen 11 , som den bete r sig i F'inska 

V . 

La.ppland och ::i. Norra Norrlaw:it pekar. på att asbestlerkärl.an 
har. fungerat som grup,pinvantari:um, fynden är få på varje •bp-
pl~t13, och endast kärl. med större volym :finns på boplatserna. 

A:,.rvikalsen i. detta avseende utgör Kemi,jä.rvi.-området, där det 

f':i.nns två ol.ika. kärl typer volymmässigt, både de i:'!tora kärlen 

och kärl med mindre volym. Där, k:ft)änk.as, utgör ett- mdmdre 
kä.rl en .:fami.1,jens inventarium och(större kärJ. har fungerat 
som gruppens t:illhörighat. 

10. 6 .. : Asbes t.k.ere..m:ik i 1"'egioruala s~,mmanh.a.ng 
Den region.al.a inde.lningen, som asbestkara.mi.ken utgör, ter. 

, . . . '. 

sig,,snhatlig genom undersök:r.dngsområdet~ Slåend,~, ä:r just 
denhär ·. enhe.tJ.ighete11. både i :form och .ornering s.,a~t u:r 

teknisk sy.np~t.. "Den tiasb&st-magrad.e 1' ke:r•aniike;n f':rå.n 
Finska Lae.p.l~d ha.r många paralleller i det sveru,ka. mate,ri-
a.let från Yästesbott&n och lmgermanlru.".td t)åde vad gäller 

god~va.l:itorn::, tilJ.ve:r•kn.i.ngsteknik, orner:ingstyper och 
kä:,y,;L:fo !'mer. 11 1 O 

Intressw.1.t är också skillnaden, som Kem.i,järv:i.-områdot utgör, 
där det .f':inns tudal.ning i. keramiken volymmässigt 9 den är den 
enda etörre ski.11 ne.den inom UO .. 

Undersökrdng~om.råds-t för de·tta arbe,te täcker Finska Lappland · 
och Norra Norrlan.d., Dä1:med att området ,rar "tidigare 

SIIIIHlrnas bebo.dda. området, blir d(it:nna enhetlighet intressant 
om f'rågan_ op1 samernas f'örf'äder kopplas till detta~ -· .·-, ,, 

Enligt Oa.rpol.an (1981t69) 9 har tiden 3000 f'ra.m til.'1 1000 feR.r 
varit f'örsanti.sk, all.ts& tiden mot vilkets slu.tperi.od den 
älda ta Sär-2 as bes "l;kera.m.:i.ken dyker upp. 

Under :försa:m:Lska tidens sl.ut:f:'aser nsker uppdeln1.~ i en ur-

f'insk och samisk helhet som :f.ö.ljd av terri. toriellY'in:flytan~• 
de"(ibi.dem.69) däri.bland påverkan f'rår .. östeuropeiska brons-
åldern. 

Senare under ursamisktid 1000-300 f'.,Kr, är tiden när "srunis-

ka utbreder sig till sin fulla territorieJ.l omfattning,. 
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sträckande sig från området norr om Ladoga till Finn.marken 
och från Vita havet till Kölenll och samma. tid 0 börjar på 
basen av urbefolkningens territoriella och ekologiska för-
delning" ( Carpalan 1981: 69}. Föra detta beboddes området 

av/språkligt oidenti:fierad, u:r.ba:f'olkni.ng (ibidem,69) som 

blev assirnilerad av . till området inträngde samer, vilka 
flyttade till uroef'olkningens område .. 
Intressant blir denna f'rågan mot den bakgrunden att under 

karnkeramikens stil I:2 och II:2 (början av f'örsamisk tid) 

gick redan en gräns i norr (Broadbent 1980:167,fig.2), 
samma gräns, som Carpelan (1978,f'ig. 1) har l.agt :fram i sin 
regionalindelningen av asbestkeramik (bl.a Sär-2), gränsen 
har endast ~rökt sig något österut. 
Denna regionala indelningen kan betyda att sk. ursamer, var 
deras kulturbildande :faktor vilken som helst, östlig på-
verkan såsom .Carpe.lan ( 1981 :66) har påpekat, .begränsade 
sig inom detta området man ahr hittat i arbetet beskrivna 

asbestkeramiken eller sk. ursamerna har under assimilerings-
processen just inom denna området :fått speciell karaktär. 
D~nna problematik är dock så bred att det inte är möjligt 
att att diskutera den ingående här. 

Men vad man vet är att gränser f'inns, att området kan 
urskil,jas f'rån kringliggande områdena och att uti:från mina 
analyser f'inns det ingen märkvärdig skillnad mellan ~insk 
lappländsk och Norra norrländsk asbestkeramik. 
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11. Prövnd.ng av hypoteser 

11.1. Prövning av hypotes nr 1 
Asbestkeramiken introducerades till Norra Norrland f'rån 
Norra FinJ.and, speciellt :från Finska Lappland, av invand-
rade Jägargrupper. 

:Invandringteorin gillande Norrlands inlands befolkning, 
speciellt Norra Norrland, där både nya typer av pilspetsar ; 
och ny bearbetningteknik (Baudou 1977,144) och aabeatkerami--
ken :förekommer samtidigt, är relevant. 
Också förekommer sk. östliga :föremåls.typer, Ananjino-f'öremål, 
tillv.u-k.ade lokalt (Tallgren 1937116:r)~ något senare i 
tiden. 
Keramikens introducering genom någon typ av invandring gör 
möjligt det, att Norra Norrland är ett område utan egen 
keramisk tradition, trots att området har haft kontakter 
med keramikbrukande grupper utanför eget territorium, 
Till Norrland invandrade grupper kände till asbestprospek-
teringetekniken och hade ke:nwikteknologiska kwiskaper. 
Asbestkeramiken är både :form-och orneringsmä.ssigt likadan 
i btlda områdena. Likaså ä.r miljb'betingel.serna li.ltadana, oai-
rtldet där keramiken förekommer utgörs av vågig bergkull-
terräng och därmed har de invandrade grupperna kunnat etab-
lera sig i det norrländska området. 
Det .:finns dock f'l.era punkter, som strider mot invandrings-
möj.ligheten. 

_, 

Keramiken lir enhetlig c.Sver hela området, i Finska_ Lappland 
och i Norra Norrland, som kan sägas indikera att befolkning-
en inom omrtldet tillhörde någon typ.av etnisk eller annan 
typ av gemenskap. 
Deras språkl.iga :förhållanden måete ha varit a4dana. Det har 
underlättad keramikteknologins chrer:föring. Som jämförelse 
tas upp här BuZ'lcl:h-Correll.a ( 1971) undersökning :trio Norra 
Alaska, som miljömässigt står närmast de :förhållanden som 
finns inom undersökningsområd.et. 
Där kunde gruppens individer använda sin" home-dialect" 
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el.ler välja. sådant språk:bruk:sätt att de bl.av förstådd av 
en.dra grupper och därmed underlätta kommunikationen mellan 
grupperna. (Bux:-ch-Correll 1971: 22). 
Det kan också tänkas att hela terr:i toriet med hjälp av re-
gionala äktenskap underlättade överföring av denna innova-
tion. Dp regionala äktenskapen kan inom ett territorium 

cllj/ c/ep-,,, 
övergå;egna gruppernas och(regionala gruppens gränser 
(Burch-Corre11 1971: 27). Denna f'öruts-ätter exogama äkten-
skaps:förhål.landen (Meinan.der 1961: 16). 
Om någon typ av invandring har skett• kan det ha rört sig 
inom-territoriella (al.ler regionala) invandringar, där 
ett antal g;r:upper inom ~n region, här Finska Lappland, har 

arlvits på_ resande :fot utanf'ör egna regionens gränser .. 
Till :följd a.v nödår ka;n · asbestkeramiken· na spritt 

sig som en . inll ovation till norrländska området. Denna 
ty;p av migration utanför de egna gruppernas gränser f'örut-
sätter, för att b.li 1 lyckad, konta.1'.ter via gi.f'termål, hand.el 
eller rent av någon typ, a,r al.lians (Burch-Corre11 1971: '.32). 

· D~nna typ av migration varade :ir.1.te .längre än ett eller två 
år., Dä.re:fter f'l.yttade man tillbaka, i undantagsfal.l blev 
migration permanent (Burch-Correll. 1971:)2). Under vistel-
setiden har man kunnat Jcnyta äktenskapliga förbindelser och 
på så sätt främjat keramikens spridning. 

Dii:rmed kan kerat:niken ha. spritt sig över hel.a terr:.lto.riet. 
Med tanke på C.14-dater.inga.r är asbeetkeram:lken spridd redan 
f'öre c.. 1000 :f ,.Kr ÖVE!l"r hela området och samtidigt både i 

Finska Lapp.land och i Norrland,. 
Men kännedom om att asbestkeramiken har östligt ursprung i 
Norrland (Baudou 1974: .39} och att det sk.. innovationsomrd.-
det antagligen var No.rra Finla:nd nere till Ule-ä.l vens vatten-
system. 
Hypotesen har icke kunnat styrka invandring:smöjligheten :f'rån 
Finska Lappland till Norr1a.ud. 
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,· 
I 

11 ~ 2. ·_ Prövning av' hypotes nr 2 . . 
Asbestkeramiken är uttryck :för ett nytt socialt mönster i 

Övre Norrland. 
11 

I :/ 

.Asbestkeramike1'_ .:förekommer i små mängd~l) of'ta rör det' sig 

om en eller ~vä'- kärl/boplats med asbestkeramik. 

Den kan vara 'i.mplikat :för en socialt strati fi.erad ; grupp, 

där.det endast var vissa som hade tillgång till, asbestkera

miken båtle v~d gäller teknologi och keramikanvändning./ 

Om invandrirtgeµ :från Fingka Lappl~d till Norra Norrland har 

skett~ kan det!antafi att de' g:c;upperna använde aspestkeramik 

som gruppegendom och andra:betiållare som :familjeegendom 
' I • 

och der~ sätt att,: använda keramiken adapteras av de norr-

. ländska gruppE'~a•'. '._ 

Asbestkeramiken var .en '.,.,innovation :för· de norrländska 
·!, ". . 

_grupperna, inte f'ö:r_de :1:rivandrån.de grupper, där innovations-

processen had, f'ö:t!1öpt til,.lräckligt långt :för: kerO:mikpro-
. ; . . . \ 

duktion (Spr.att 1982t8Q) och ~ckså vid en innovation, :för 
' . ; . . ' \ .. ' 

att bli int~ducerade, ha~ det· varit f'råga om ..skapandet åv 
_en ny typ.av behov.:föratt ~ri-~y ,f'öremålstyp skall:bli 

accepterad {Spratt 1982: .SO:f) eller. också, nytt iilt·•'rnt · behov 

P• g~a invandringen kom til.1, som, ledde till ~tt ·\,tt nytt 

:föremål 'ac'cepte,rades ~ 

Vanligtvis accep 0tera~ innovat~on .enligt kinetisk· moder av _ 

i~ovationsprocess och således_ tas i bruk långsamt (Spratt·. _ 

1982:86, Plog ,974:7) men i. detta f'all tycks denna i~ova

tio.n, a,sbestleramiken Sär-2 -typ, ,sprida s;ig relativt sn.abbt 

inom geograf":i.sk stor yta c.- 1000 :f ~kr och f'å: m~ra 9mf'attande 

__ bruk senare i tiden c. 500-0 enligt C14-dateringarrii=;. 

Vid introduceri~ av asbestkeramik tycks den ha blivit 
,· . . . 

accepterad av bef:olkningen inom Norrlands inland under rela-. 

ti vt kort·. period~ f'qr att sedan :f'å bredare' bruk inom området. 

Det kan f'~rklaras ~tt -· vid introducut7ng av keramik till. _ 

Norrland genom invartdrade grupper, %jorde de kanske unde_r 

den f'örsta tiden ef'ter,invandringen en teknolbgisk:t sett 

social övergrupp inom regionala grupper, vilket turinades ut 

t.l~·l.i"; 

, 

I 
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under tidens lopp genom gi:ftermålsförhållandena och kera-
miken fick spridd användning. Detta uttunning har kunnat 
underlä..ttas ElV möjliga språkliga eller etniska förhållanden 
(Barth 1969: 10) •. 
Närmast kan. tänkas att denna , innovation, Sär-2 asbest-
keramiken, fyllde den sociala-funktionella luckan, vars 
behov av . en innovation a"'ll den typ "all-round" 
a.sbestlerkärl,. vilket va;r överlägsen jäm.t'ört med de andra - ·; 

be~åp.are. __ av organiskt material, som f'anns tillbuds. 
I :följande modell har man försökt :förklara det möjliga för-
Joppet hur det har kunnat gå till gällande Sär-2 keramiken 
och dess påverkan till möjlig socialdifferentiering; 

Territorium 

region 
Anpassning och 
til.lä.mpning: ny 
vetskap och egna 
_traditioner 

I 
f Asbes tlcertunik I 

Ny innovation 
ny teknik. 

-&-lintroducering 

/ 

nr behov 

/ · JNy social I 
mönster 

Praktisk Social 

....,. = gifterinåls:förhållandena 

Att asbeetkeramiken förekommer i små mängder/boplats kan 
dock antyda någon typ av social begränsning i keramiktill~ . t . ' 
verkn~ng skedde, eller att de1/var hel.t antlra faktorer (bl. a 
förvarings tekniska) vilka begränsade t.illverkningen. · 

\/ . 
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12. Asbestkeramik och hälsa 

Vid kroseningen av asbestmineral åstadkommer det mikrosko

piskt små dammpartiklar med storlek 10-20.ftm (Huttunen 

1974,8). Dammet tränger sig in i 1ungans minsta funktionel

la enhet, lungblåsan, utan svårigheter. 

Dammpartiklar :fäst~r sig på lungblåsans yta, fästpunkten in

:flammeras och på den, när den läkes, sker omvandling till 

bindväv. Genom detta blir gasombyte omöjligt {Huttunen 1974, 
9). Asbestdammet innehåller miljontals små partiklar. Just· 

p. g. a det enorma antalet av dammpartiklar bildas det bindväv 

i otaliga punk'ter i lungan. Det där påverkar att man så 

småningom inte :får tillräckligt med syre, rörligheten blir 

svårare P• g. a syrebrist, ansträgande rörelser svåra att 

genom:f öra. 

Första tecknet på utvecklad asbestoslwiga är k~onisk torr 

hosta, som förändras till andnöd och vidare till asbestos

lunga, mesotheliom, en elakartad tumör, utgående från lung

säcken och lungcancer. Den vanligaste mani~estationen är 
dock sk. pleuraplaqu.e, dvs vita beläggningar på lungsäcken, 

11 o:farliga. 

Kroasningsskedet är det :farligaste i asbeethantering:e1i då 

miljontals da.mmpartiklar lossnar, så att den person, vilken 

gör arbetet sätter eig i hälso:farlig situation. 

Svårigheten att upptäcka samband med asbeatanvän,dningen och 

lungsjukdomen är att 8jukdomen :förekommer relativt sent, 

o:fta t. o.l, 20 år efter användnin.gen (Hut~unen 1974a 16), · 

beroend.J.,¾tt det krävs 10-20 års exponering för . dammet att 

ge sympton. 

Om det antae att den genomsnittliga liVS.Aä.ngden har varit då 

40-45 år, då är det de sista levnadsårena när asbesthante~ 

raren har ha:ft det avlrt. 
Här måste 111aw, dock ta här:u,yn till att asbesten krossades i 

det :fria och att exponering för asbestdammet inte var kon

tinuerligt utan hade till:fällig natur. 

Därmed kan också konstateras att de hälsoris~er, som asbest 

o~akade inte bllr drama.tiae:ru, utan asbestdammett:1 häleof'ar

liga :faktor :för jägarens hälsa var liten. 
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13. Resultat 

13.1. Resultat 

Sär-2 asbestkeramiken, som den ter sig inom undersöknings-

området har f'öljande gemensamma drag; kärlformen 

är monoton~ den är likadan över hela området, också 

volymmässigt är den likadan. 

Det f'inns i princip en enda form av kärl med små varlatio

ne~, en grundform inom undersökningsområdet kan nämnas. 

Skillnaden mellan det finländska och Norra norrländska 

materialet är liten. De andra kärlf'ormer som förekommer 

inom Sär-2 keramikens utbredningsområde är inaktuella i 

detta sammanhang. 

Själva asbesten har krossats likadant över hela området, 

man har använt chrysoti.1-asbestmineral,. och krossat den 

så att asbestens töjbara egenskaper inte har·gått förlorat 

vid krossningskedet5 

Keramiken har ocks~ tillverkats med -isamma teknik, 
' 

asbestblandad lermassa har bre::ts ut på, i fo:nn bilad, 

s·tock och på så sättet har man f'ormat lerkärlet. 

Både lera och asbestmineral för keramiktillverkning har 

skaffats ur lokala förekomster. 

Keramikens ornerlngsmönster och kompositionsformer är 

också parallella och ingen regional indelning av ornerings

mönstren förekommer mellan de två områdena, Finska Lappland 

och Norra Norrland. 

Kärlvolymen är relativt stor, medelvolymen är c. 15,5 liter, 

men mindre kärl t'örekommer dock i Kemijärvi-området, annars 

finns bara stora kärl. 

Funktionsmässigt har denna Sär-2 asbestkeramik varit ett 

mångsidigt kärl, det har hart olika använ.dningsalternativ, 

vil.ka dock är f'örknippado/rned den sociala funktionen av 
I , 

keramiken. 

Själva asbestkeramiken orsakade inte sociala förändringar 

i områdets jägargruppers tillvaro utan denna 0 all-round" 

keramik garanterade bättre förvaringsmöjligheter. 

Man kunde tillämpa den sk. socio-praktiska f'örvaringen 

f'ödan var lagrad som näringstillskott f'ör gruppen. 
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Keramiken var gruppens. inventarium, 
'· ; I 

som tillägg ti:tl d~lig '.diet under viss 

el1er innehållet kunde förtäras v:id ett 

i nöd:fall eller 

period av året 

:festlig till:fälle 

inom gruppen eller 

grupp. 

kär1et ~unde ges som gåva till en annan 
' 1, ' 

Ti.11 Norra Norrland 

·I ' 
/. 
,/ ' 

derina 'asbestkeramik introducerades, 

4S 

\ 

österi:från och dess sp.fidning över norriändskt område som \ 

innovation har :förutsatt att de här två områdena, Finska 

Lappland och Norra Nor~land har varit sammanlänkade genom 

en viss ~yp a;v samhörighet, etniskt• , språkligt !~ . äkten

skaps-, alliari~ elle; någon annan typ av gemenskap. 
' 

• I 

14. Sammanfattning' 

Sy:f'tet m~d denna uppsats ·har va;rit att granska Sär-2 asbest

keramik i. Finska Lappland ~ed utbl~ck på närli:ggande geogra-: 
' ' 

f'iskt 1:i.ggande områd~, Norr~ N~rrland. 
I. . " . 

Asbes tkerami:ken av denna typ _da~eras till bronsålder ·och ' 

äldre järnålder. 
I . 

I samband med Sär-2 asbestkeramiken förekommer o'dkså An.anjino-

kul turens :föremål.; vilka är lo~a:l't tillverkade. 
. •l . 

Arkeologiskt ma~erial härrör .. :från tyå olika källor; 

:fornsaksrnagasinet vid. National museet i Helsing:fors och f'ran 

Västerbottens' läns musewn. 

Asbeå:tminerale . chry'sotil har anv~ts som magringsmed~i~ 
,, 

Mineraleti~ har krossats till, f'i.,brig f'onrt --för att kunna blandas· 
!) ' ,I ' 

med lera. AsbestQn har ~kaf'f'ats· f'rån lokata. :fyndigheter. 

Också andra magringsmedel f'tirekornmer i samband m6d ~best·, 
C 

:främst glimmer oc~ sand. 

Leran för k~ramik~n har likaså skaf':fats ftån lokala f'öre-

komsteJ"' L., 

Asbestlerkärl har b:t-änts ovanpå öppen eld, troligen täckt 

f'ör att skapa reducerande atmosfär . under bränningsprocessen. !1 
- t" ' 

Bränningshantering har· .f'örekommi t e:fteråt f'ör att· reparera 
' ' ' . ; . 

skacJade lerkärl. 

Färgen på keramiken varierar :från ljusbrun :fram till mörk~ 

grå. 



Kärlens utformning är monoton. Det är flatbottnat med 

utåtbuktande rand. Mynningen är .. dubbelt, så stor sombotten

diametel!"ll. 

Sär-2 asbestkeramikens kärlvolym är relativt stor, det 

:f'inns en volymgrupp med medelvolym c. 15,5 liter och en 

annan grupp med mindre volym, medel volym 2,6. liter. Den 

mindre volymen :förekommer endast i Kemijärvi-området. 

I denna keramik :f'inns en svart kärna på lerkärlens insida, 

kärnan är antagligen spår efter :förkolnat :födöämne eller 

organiskt material. 

Asbestkeramiktill verkning skedde antagligen. på .. en.,· i:f'orsn 

bilad, stock. Asbestblandat lermassa har bretts - ut på stock

en och kärlet har färdigställts. 

Dekorationer finns av olika typer. De dekorativa elementen 

kan delas i tre olika grupper, tryckta• dragna och 

vulstdekorer. Dekore~ fördelas efter sin ty~ i någon av de 

dekorativ*lementgrupperna. Or.neringselementen :finns i olika 

kompositions✓former. · 

Orneringen är placerad främst på kärlens övredel, mel'l · orne

ring längs hela kärlet samt bottenornering förekommer. 

Or.neringens ursprung går tillbaka till gruppernas egna 

tre.di tionella mönste'.r• 
\ 
I 

Sär-2 keramiken har !1.nom undersökttlngsområdet ha:ft :flera 

olika,:funktioner. 

Asbestkeramiken har f'ungerat som socio-praktiskt :föremål, 

den har fyllt :funktion bl. a i frågan om sk. :förd.röjd å,ter

:förande av föda till konsumtion :f'ör jägargrupper. 
·-

Denna asbestkeramik introducerades österifrån, :från 

Norra Finland, vilket anses.,..~ keramikens innovationsom

råde. 

Keramiken har spritts till Norra Norrland P• g. a någon typ 

av gemenskap inom,undersökningsområdet. 

Asbestkeramiken accepterades av akeramiska grupper, vilka 

inte hade accepterat keramik av någon typ tidigare. Det 

skedde p.g.a att asbestkeramiken fyllde ett visst behov både 

socialt och praktiskt i Norra Norrland. 

Med de två framlagda hypotese:nt,a har man ej kunnat styrka 

påståendet om keramikens spridning ~steri~rån genom invand

ring, och man har inte heller kunnat bekräfta påståendet om 

att keramiken var uttryck om nytt socialt mönster i Övre 

Norrland. 
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