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Abstract 

Textile impressed pottery has been found in !arge parts of North Fennoscandia. for a 
long time the opinion was that it origjruued mainly from Russia. However, differences 
have t,een noticed betwcen Finnish and Russian textile impressed pottery oo the one hand 
and Norwegian and Swedisb on the other. With this supposition as a starting point a 
survey of the produktion areas referred to is done in this dissertation, for the purpose of 
showing similarities and differences in the material. 

The main pu,pose of the dissertation is to analyse textile impressed ponery from 
Nonland. Tois ponery should be treab!d as a ceramic main group and not, as was earlier 
thc case, mainly a sub group to asbestos ceramics. A number of occurences of textile 
impressed pottery are analysed, with the main empbasis oo decoratioo and dating. 
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1. Inledning 

En relativt vanlig form av ytbehandling på broosåldenkerami k i Nordf eonoskandia är den 
med en textilliknande Sllllktur. Strukturen har oftast en nätliknande mönster bestAende av 
fördjupaiogar och mellanliggande Asar. Acra olika hypoteser har torts fram anglende 
denna ytmönstrings ursprung och funktion men det är frllmst tvl huvudriktningar som är 
av intresse. Redan tidigt fl)rdes idtn fram att det var avtryck av en tillverkningsprocess 
med textilier, antingen genom användnin& av textilmatriser ellu textilier som skydd 
mellan lenan ocb eo matris av trlVkeram.ik. Den andra fc:irklarinas.modellc.o går ut pl att 
ornamentiken är anbringad sekundärt och har en rent dekorativ grund med sociala och 
kulturella funktioner. Ur dessa två huvudriktrungar bar 5edan tlera närbesläktade teorier 
uppstått; grundi~ema har dock i praktiken varit desamma. 

Vid sidan av ytbehandlingen lir oclcsl den använda lerans u1nmatalttning av intresse, 
och då friimst typen av magring. Genom au man magrade, blandade u~ leran med olika 
material klarade leran förbränningeo bältrc och den färdiga keramikens egenskaper kunde 
påverkas. Vanliat var att åtcranvä.nda keramik i k.rouad form. chamotte. som 
magringimatcrial. Även krosnd granit od, organiska material. t.ex. ben och hAr, 
anvllndes flitigt. Den i vlrt tycke kanske mest avaocerade typen av magring är emellertid 
den med krossade asbeod'ibrer. 

Textilavtryck flSRkommer i Nontand uteslutande pl den asbe$t- respektive hlrmagrade 
keramiken. A•bestmagrad keramik är i Sverige eu nästan uteslutaode norrländskt 
fenomen. Den dateras till perioden 1800 f.Kr.-Kr.f. (Hulthfo 1991: 15;.53 ). Asbesten är 
som bekant ett utomordentligt material i frAaa om vännctllighe.t, vilket bör ha spelat en 
betydande roll i valet av just asbest som magringsmaterial. Den vlrmet.llighet som uppnA.s 
i den asbesunagradc keramiken räcker gou tiU för t.cx. bron.sframställning (Hulthen 
1991: 16). Möjligheten att med asbestmagring tillverka ett tunt men ändå hlllfa.<t kärl bör 
även ha varit av stor betydelse. När det gäller den hi111U1grade keramik :,om pålräffats i 
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Norrland finns inte a.11bestcns vlin.nebesrändiga egtn!Sknpcr; isUdlet rar vi ett kärl med helt 
andra egenskaper. HåTTIUlgringtll eflc:rfämnar en keramik med en relativt stor andel lufl 
bunden i god~t. Detta gel' en ri1l1arc vikt men även isolerande egenskaper som intl.! går 

att bortse ifrån. 
[;.n intressant aspekt är den sto,a likhet som präglar den nort'ländska textilkeramik.en. 
oavsett mngring, både till fonn cx;h spridnina. Ser man till ornamentiken är det intressant 
att mall även när kan notera en stor enhcUigbet hos materialet. Emellertid finns det flera 
avvikelser, t.ex. avtryck som går under benämningen im.itemd tcxtilkerumik där mönstret 
äl' skapat med hjälp av stämpelliknandc verktyg och inte rextilier. Själva mönstret är dock 
närbesläktat med den äkta 1extilomamentiken och bör därför behandlas inom den 

tcx.tilkent.tl\isk.a gnappcn. 

Den norrländska textilkeramiken uppvisar som synes vid närmare granskning såväl 
ikillnadcl' och avvikelser som av~örand~ 1ikht1tr och sUiktdra.g. Textilkeramik.en ä.r 
emellertid eftersatt oärdct gäller närmare studier. Den hal' i allmänhet bthaodlats 5001 en 
underavdelning inom asbestkeramiken. Detta gäller s.Avä.l funktion, ,pridningsbild som 
kronoloii. N~r del gäller kronologin finns det Oera frågetecken, främst angående 
tolkningen av datcring1u rnen ocksA i form av krock.ande teorier om ursprung och 
spridning. Den här uppsaL~n är därför Ulnkt som en ,tudie av textilkeramik i Norrland. 
Detta med förhoppning om ökad fcxstAclse av det textilkemmi,kll materialet 
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2. Tidigare forskning 
Nllr det gäller textilkcnuruk har flirvilnansviirt lite blivit skrivet. Vanligast är att mall i 
allmänhet berör teAtilkcramiken i korta kommentarer. och då främst angAcnde ev. 
förekomst av tu.tilavlryck pl den betydligt mer avhandlade asbestkeramik.en. Det 
förekommer emellertid n.Agra arbeten som är av betydelse. 

Rcdao tidigt på l~talet aeoomfördc Pälsi ( 1916) experiment med textilornamentik som 
spAr av en tillvcrkningsproce-.s.., med matriser. Re.,ultaten var mycket över1yg.andc oc-h har 
sLlu som mall för tolkningen av textiiJ(cramik ända fram till dapdato. 

En viklig milstolpe ino01 forskningen om asbenkcramik lir Unders (1966) arbete om 
C' 4•dateringar. Unders arbete om datering av norrländsk: asbest.keramik är av stor 
betydelse även om det på senare tid till viss del har ifrågasatts. Tekniken bygger på att 
datera avskrap i form av sot eller an.nat oraan.isk:t material från skärvor. Tekniken 
utnytcjades även aenom att krosq skärvor däJ det datert>ara materialet var för litet för alt 
ttvlägsnu frln !ddlrvan. Under C 14-dateradc J3 .st keramikbitar; tyvärr var endast en av 
dessa rextilomerad(bilaga l:St 1352). 

Carpc1aa (1979) tar l sin önrsik·t över t1sbc:st.lteramiken i Fennoskandia upp 
textilkeramik.en. Övcn.ikten är dock främst menad som en geografisk och k:ronologisk 
redogörelse ocb gruppindelningen gör.i därefier. Carpelan tar även upp deo problematik 
som uppsllr med benämningen textilkeramik. Tcx.lilkeramik $Om grupp innehlller inte 
nödvändigtvis enbart keramik med lcxtilavtryck. Dcm1 p.g.a. att man i Finland ser 
omamentikcn som bara en· del av alla faktorer au typbe~U.ämma utifr!n. I fbrlän.gningcn 
betyder detta att det kan finnas keramik med textHavtryck även inom andra 
keramiqrupper. 

Jörgenscn & Olscn(1988) gir betydligt djupare in i gruppindelningsproblcm.atiken. Med 
utgilngspunltt från nordnO<l!kt, och till viss del nonfändskt och finsk~ material delar de 
upp sitt asbestkeramiska fyndmaterial i sju grupper. Av dc»a är tvi intressanta i 
sammanhanaet, grupp 5 och 6: Textilkeramik och Imiterad te~tilkcramik. Enbart 
ornamentiken lr dock inte v?igledandc utan man ur även här hän.syn t.itl fler Cak.torer. 
Detta visar ilterigcnatt det inte !lrsjälvld3Jt au textilkeramik som klassifikation betyder att 
keramiken blir textilavtryck. Tydligare är det dock med Imiterade textilkeramik (IT-
kerarnik.) bide i Finland och Norge. Den biJdar en grupp av keramik med en typ ftv 
stii.mpelomamentilc som myckel plminner om den äkta textilkeramiken. Jörgenseo & 
Oliicn gör en geografisk översikt av fyndlokaler och en kortare presentation av 
ryodkontext. De tar även upp funktionsfrågan ur en social synvinkel. r f~ga om 
dateringar använder de sia bl.a. av Unders C14-.teknik men jämför även med dah::ringw 
av tomat material från fyndloka1cn. De tolkar texti1omeriogen som ett uttryck f'ör en 
kulturell företed!IC. 
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Från svensk sida är det frömst I lulthCR ( 198.Sb: 1991) som h.:u skrivit om te.xtilkeramik, 
detta i sina arhcttn om nonliindsk keramik. Huhhfn delar upp den nonfändska keramiken 
i Neolitisk keramlk, A,besrkeramik, Hdrmagrad keramik och AsbestgoJ.,. Detta nled 
utgå1,gspunkt i olika tekniska och kemiska analyser av bl.a. magring, typ av lera. kärlets 
tjocklek m.m. Hon kommer även lill :,vgörandc sluts~lscr nugAcnde fuuk.tion i form av 
n1cla1lf romsUlllning. Av betydelse Kr ock.så den bild som klargörs av textilornamentikens 
förekomst pä de olika tyl)<ma av keramik. Det är endast på den Hånnagrade keramiken 
och. på Asbestkeramiken som lcxtilav,.ryck förekommer. Dessa tvA typer är för övri&I i 
alla avseenden, fön.1tom typen av magrina, väldigt lika varondm, Textilomamcnlik. i sig 
behandlas inte alltför utftirligt uta11 den hehandling av omanten(ik so,n sk.er handlar i 
första hand om Asbestgods. Hulth4!o tar kort upp förekomsten av lT-k.eramik men tyvärr 
sk:ipas c:n viss förvirring aogåcnde var den förekommer. Hon framfor också kritik niol 
Unders C 1 "'--dateringar på keramik. Kritiken grundar sig i risken 3tt S()(avl11gringama frAn 
asbcs:tmagrad keramik, kan härstamma frin torrfumr med en ansenlig Aldcr. 

Den som gör det första allvartiga försöket att analysera n5aoo typ av textilornamentik i sig 
är Arponen (1991). Han utgår fr!n ff.keramik från Ena.rc i Finland, och gUr en iog_Acnde 
anaJys av själva rnönstret och det~ fonn och variation. Utöver detta a.naJyscrar han även 
~jälva keramiken i fråga om samrnansJluning, tiJlvcrkning, scorlek m.m. Han jämför även 
med den norska JT.Jceramiken i fråga om likheter och skillnader, Dessutom tar han upp 
fclgan om datering utifrln ovan nämnda jämförelse och jän1förclscr av Cl "-dateringar. 
Arpouens slutsats är att IT-kcrnmikeo bör dateras till 1450-500 BC. Han bli.vdar också att 
ornamentiken snarare hade e11 funktiooeU betydelse än en dekorativ. 

Detahsolut mest omfattande studiet av texrilkeramilc och dess ornamentik bar Patrusbev 
(1992) s:c.Au för genom sitt arbete med rysk te,uilk.cramik. Patrush.ev bar datoranalyserat 
en 40 OCX> .skärvor(!) ur 240 olika gravar. Undersökningsområdet strii<:ker sig i en bred 
korridor från Volga i list till Karelen i väst. Totalt presentcrnr Patrushev 90 olika typer av 
mönstcrtypcr. Patru.shev väljer att kalla typen av keramik för Spun.•Jpeckled impr~J.'J.'~d 

pott,:ry ( SSP) hellre än tex1ilkeramik. SSP anser Patrushev vara en martör för de. olika 
finska stammar som levde i uoderstUcoingsomrAdet under slutet av bronsåldern. början av 
järnåldern. Stora likheter mellan vissa generella omeringsdement tyder 1>A en allmänt 
spridd keramisk tradition. Delta gäller även andra kerttmilcgrupper i omr&det och 
Pairushev visar på ett omcrings• och foml.fflitssigt utbyte mellan olika grupper, Patrushev 
diskutentr Il ven SSP:s unprung och motSäuer sig inre hypotesen att den kan härledas fran 
kamkenuniska grupper i nordvästra Ryssland. 

En bn& översikt/jbild av den finska keramiken Slår att finna i Finland$ IJiJtoria I 
(Edgren,J 992). Såväl textilkeramikens som asbestlc.enunikeos utvecklin& tas upp relativt 
ingående. 
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J. Syfte 

Som redan jag n:dan antyu saknas det en översiktlig sa1t11l\llnstäUning av den norrländska 
cex.tilkcramiken !Om grupp. F.n sammanstKHnint av te,ttilkcram.iska rurckomster inom 
uudersökniogsomrldct kommer att göras i denna uppsats. Kronologi och 
pl'OOuktionsom.niden kommer även att diskuteras i eu vidare perspektiv med tyngdpunkt 
på Nordfc:nnosk:andia. En redogörcl.$c kommer au göras rör de olika tolkningar $Om 
&jorts av tex.t.ilornamcntikens funkt.ion. J~mft1rclser kommer sedan au utföras mellan 
utvalda lokaler, i första hand behandlande fyndkontext oc~ ornamentik. Utifrån detta 
kommer frågan om. kronologi och funktion au behandlas med eu perspektiv av norrländsk 
textilkeramik som co huvudgrupp, inte som tidigare en undergrupp inom 
asbesakeramiken. 

3.1 Frigeställnin1ar 

Med 111gäog,puok1 från ovanstående k.,n fi)ljaode fnlgcställoingarforTOweras: 

o Hur ser textilkeramik.ens spridning ut i Norrland'! 

"Vilkasläktdragdelarden nonläodska textilkeramiken med likMode keramik i 

övriga Nordfe.nnoskandia? 

o Kan rmto utirrio fyndm~tcrialet avgöra teJttilomamcntikeus funktion- teknologisk ocb 

/ eller social? 

o Går det att fastslJilla ouvara,,de dateringar av 1tonläncbk textilkeramik, eller bör dessa 
revideras? 
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4. Metod 

4. I Begreppsförklaring 

Under IAng tid användes tenncn asbcstkeni.mik som ett gcncl'cllt begrepp. innchtU1rnde 
ttlla cyperav asbc..stmag,radc klirl. Under senare tid har dock be.teckningen asbestkeramik 
kommit ou användas i be!ydelsen keramik uppblandad med 40-60% asbestfibrer, dellil till 
skillnad från asbcscgods som har en magrin& med ca 90% asbest. Denna klassificering 
utg4rfr3n HulthCrlS (1991) ingAcnde laborutoriestudicr av norrländsk keramik; dock bör 
det påpekas att khusificcringQI) ännu si länge inte användl speciclll mycket utanför 
svensk foo:;kning. Även när det gäller begrcppel texrilkeramik finns clet nlgrn punkter 
som behöver klargöras. Textilkeramik är en till synes exakt definition av keramik med 
textil.avtryck som on1ering. Tyvärr har det visat sig att definitionen inte är så enhetlig som 
vore önskvärt. I den här uppsatsen kommer jag dock au utgA från den enk.htst möjliga 
delioitionen. Med andra ord kommer jag: all anväOda t.exlilkerami.k i betydelsen av 
keramik med texti/likMnde avt')<"k. 

När del gi!llerenskildaC'•-da1en>& boplalser ocb [y11d använd• i uppsa""'o BCIAD och 
/,dad i stället för f.Kr Je.Kr., deua som markör för kalibrerade respektive nkalibrerado 
värden. 

4.2 Metod 

följande tillväg.agängssäu har använts vid sammaosUUlandet och analyseraudet av 
materialet till denna uppsats: 

Först OC•h frä.msl har en samman.ställning av den tcx.lilkeramik som förekommer i 
undersökniogsområdel gjons utifrån befintliga kllllor. Utifrån detta material bar eu antal 
lokaler lyrts ut frao kust och inland. På dem lokaler har fyndkonte<I jämförts och 
kernmikcn analyserats. 

P§. grund av den ofta stora fragmenteringen av keramiken är en .stor del av materialet 
oanvändbart för de typer av analys iOm använts. Material som analyserats har valts ut 
efter följande utgängspunkter: keramik mod två bceartetade ytor och med en storlek .iv > 1 
an2; keramik med endast en bearbetad yta och en storlek av >2 cm2. Detta material 
betecknas som skärvor. Ett fl,al keramikbilar som är miodre än nämnda mAu och därmed 
inte kan betecknas som skärvor men ändA är av intresse. I.ex.. mynuina,.<11bitar har dock 
analyserats i möjligaste mM. Övrigt ru3terial har ok.ulärbcsikhlts men inte använts i 

analysen. Sammanlagt 141 skärvor har analyserats: 9S :sk.Hrvor har nllgon form av 
cex-tilav1ryck; 25 skärvor tillhör textilkeramiska kärt men består huvudukligen av 
omöns.tradc skärvor och mynnin1Mkärvor; 21 skärvor ut&öl' andra typer av keramik som 
Ur n;Jcvfant.a i lbnt.a hand ur d3tcring,synpunkt. 
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Skärvoma hnr analyurats utifrSn form. tjöek1ck. färg, ornamentik och j n10jligastc män 
magrini, FonuanaJyse.n bar utgått i första hand från Olynningsskärvor i syfte alt fas1i;cälla 
mynningsdiamelcr och mym1ingsfonn. Pä ö\'riga skärvor har .scd:rn en j3mft1r1mde nnalys 
utförts. Mlflnina av tjocklek har sketl pil nertt punkter, hänsyn har tagits 1ill ytomas 
be5ik:tffcnhet. Analysen ger dd.rmed en godtagb.·u bild ;iv .största tjoddck. genomsnittlig 
tjocklek och minsta tjocklek. f'ärganalyscn baserar sig i första hand pi möjligheten att 
rckonsuucra form genom att avgöra skärvors lillhöriahct och eventuell pl3cc:ring ,,~ 
~rlet Ornamentiken har flirst och främst analyserats genom uvbildning nch jämf(lrandt-
miitnjngat av mön~tcrcle111en1. Mätningarna utf'Hrdes mellan rader och mönstereleincnt i 
mönstret (tig.I.). Mlflningarna utfördes i möjligaste mån beroende på utbrednfoien Av 

mätbara avtryck. Även ornamentikens placering: och utbrednin& på klirle1 har an0lysern1s. 
När det gäller maariogen kan endast förekomst/fr:1nvttro av i först.a bnnd asbest, hår och 
ben kunnat fastsUiJlas utan laboratorieanulys. 

~1~--=--8. 121 
,, 'II 4g~lj 
,,('C~'--''""' ~QC~ 

F,g. I. fac:rnpt.l p4 n.iunirtgar ov nlde, c"ldt mt.',ruaerelt-me1\L 

An"lys och dokumentation inför uppsatsen ulfördes vid f'iiljande in~titotioner: 

fnsritutionen för arkeologi, Umd universitet 
Västerbottens museum, Umd, 
Vlbten1orrtand, llmsmuseum, Härnösand. 
S1J1tens historiska museum, Slockholm. 
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5. Material 

5.1 Material och undersökningsområde 

Undc:rsOkningsomrAc.lcl begränsar sig till Ångern1lnland. Västerbotten och sOdra 
Lappland. 
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Fig,l. Klub ii\•cr 1.1ndc(l()krung,umr.h1c:1 octi tc,111tcr:uni.)bl lulu.lc:r. 
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Fi&.J. Lobler med tcxtilke:nunik inom undcnulninp,mliJot.. a. buphwicr ocb keramik MalyllC:rade I 
uppm,c11. Fet to:t ma.rtMlr flera ryndloknlcr ilJl)m c:ll omr.åik. 

Sammanställningen av lokaler med textilkeramik bygger i första band på uppgifter från 
Hultb~o ( 1991:13;22), Forsberg ( 1985: 109), Bcrgmao (1995: 188); Baudou 
(1977:90;100); Bolin(l996: 16) same Sanden (muntl.). 

Sammanställningen kan inte säga& vara heltäckande; Ocra lokaler bar tillfogats 
""nmansllilloiogcn under uppsatsarbetets gång och det finns med all säkerhet fortfarande 
ett ncnal förekomster som inte uppmärksammats av författaren. 
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6. Produklionsområdcn 
Den bär upp.sat.c;et\ kommer au till störsa.a del behandla den re-xtilornerade Keramiken som 
på1räffa1s i Norrland. Detta ämne är dock nära förbundet med de asbest• och 
textilkeramiska kulturer som förekommer i Nordfonnoskandia. Tolkningarna av dessa 
områdens betydelse och utbredning varier;ir, f römst är det de olika kcramiktraditionemo.s 
dateringar oc.:b spridningsLnöns.ter Mm tolk.as olika. Det är därför viktigt att ge en kort 
keramik.historik samt en överblick Ö\•er de områden i Nordfcnnosk.andia där produktion 
och distribution av ovannämnda typer av keramik bar skett. 

6. 1 KonUn"ntt'lft 

Genom hela människans historia har lera varit ett av de tacksammaste forumen för 
konstnärlig11 yttringar som stAtt till buds. Figuriner i terrakotta, IAgbränd lera, hnr 
plhrllffats ocb daterats till an vu• över 2S 000 Ar gamla (Reufrew 1991:292). Deo 
föremAlsfonn som emellertid förknippas med dekorationer på lera i störst utsträckning ä.r 
keramiken. Konsten att bränna lera till h.irdhcl har, som nämnts, varit känd under lång 
tid. Trut$ detta an.!Jcs inte keramikbn1ket ha uppkommit förrän mffnniskan fick cH fastatc 
bosltttning51nön!.ter ,ned allt vad det innebar i behov av lagring. Detta skedde troligen för 
omkring 12000åtsedan(Renfrew 1991:48). 

Redan fr:dn början var dekoralioner en del av lc:eramilu:n och fyllde såväl e,tetiska som 
praktiska funktioner. Keramikens/ Jerans släta yta lämpade sig utmärkt fl:Sr dväJ mllade 
som tryckta dekorationer, Dekorationerna har varit mångskiftande och hat levt ett eget liv 
i furMUande lill k!lrleos fonn. som •• praktiska skilt bar haft ett bc:tydligt mer begränsat 
spektrum att röra sig inom. Om färgningar och mllade dekorationer kin vara s.vAra att 
fastsli pA keramik som legat i jord under de llnga tidsrymder som arkeologin arbetar 
med, utgör de tryckta eller graverade dekoratiooema en form med betydligt större 
överlevnadsk.raft Detta faktum, men även kärlets form, bar under lång tid använts för 
kronologisk och typologisk beslllm~ina. 
6.2 Nofd.skandfna•fen 

l oorra Europa introducerades ke.ramiken runt 5 000 f.Kr. (Champion 1984: I 17f0. Till 
Sydskandinavicn kom keramikbruket endast obetydligt senare (Burenhult 1991 :82). I de 
uorra delarna av Skandinavien, i detta fall nordligaste Norge, introducerades östlig 
keramik ca 4.500 f.Kr. (Ji!rgcnscn & Olsen 1988:3). I Norrland kan kustområdena 
uppvisa keramik av östlig ooh sydsbtndi.navislc. typ uodcr ncolitikum (13.audou IWl:Vll). 
Det norrländska inlandet förblev emellertid akeramiskl llnda fnun till bronsålderns lxlrj•n. 

Den keramiska kulturen i Nordsk.andioavien under neolitikum och fram till c-a Kr.f. 
härstammar enligt hävd till stor del frln öst. De finländska omd.dcna har som port mot 
öster fått stl socn mottagare i fn1.ga om influ~nstr, detta vid sidan av en egen utveckling 
av olika keramiska element. Ett av de viktigaste in~lagen i de nordfennoskandiska 
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kernmikku1turema som antagits ha sin grund inom fin~kt on\f~Jc M användningeu av 

asbest som mn.gring~material (Cnrptdan PJ78: 12). I frdgA om Andra, frunför allt 
rormm!lssiga och dekorativa element, har perioder med inflytande från Osl. främsl 
Uralomrädet. diskuterars M>m pAverkande faktorer (ibid: 12). Frin den finska sidan 
introducerades sedan den a~bestkeramiska (n•Jitioncn till de no~ka och svenska delarna 
~v Nordfcnnoskändi11 under slutet nv öldre hronsAl<lc:r, omkring 1200 f.Kr. l>cnna 
hypotes stämmer dock illa med de undersökningar av asbc.stkeramik som gjorts i 
Nordnorge ocb Norrl•nd (J~rtenscn &Olsen 1988; Hulthen 19\11). Enligt dessa började 
asbestkeramik av en annan ty1> l:$n den finska keramiken före.komma i Nordnorge omkring 
2000 f.Kr. (J~rgcnscn & Olsen 19R8:7.o;ff) och i Nonhmtl n5got senare, omkring 18(X) 
f.Kr, (ftulth6n 199L:13fr). Dma skulle kun,1a tyda på antingen tidiga direkta bsrliga 
kontakter eller helt enkehskapaodct av en egen keramiktradition. 

~-

r~ 
Ag. 4. Den :\SbeScmagiude ktramd:.en:s un~>dllrlig.:i. uthtcdning.,omr.lde I FennoskamHa. Sttt J~vgensen &. 

Olseo t~:4. 

Det bör understrykas att det överlag ~r svårc all synkronisera tinsk.a kronoloaiska studier 
med norska och sven$k.a. En vin försiktighet vid krnnotoaiska jämförcls,er bör därför 
i;1kllagalf. då avvikelser kan l~ro pA olika Slilt att n?irmtt sig dateringsproble1nittikcn 
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(SaodCn, munll.). Detta till rmr$ Hr jämforelsema l'lt \'iktixt led i :iu d1'tcra, men ,1\t•n 
ur..prungsbcsmmma, den norrlt1udska tex.I il keramiken. Oeu korta övtrsikl som följer 
ntdan ar därför \äsentlig fiir an man ska kunua ~aua !ig in i respekrive onu~des 
utveckling och relalion tjlJ det norrländska materialec. Man börobsen·cra att indelnin,..,rna 
av förhistoriska ,x·riodcr inte alltid ~-unrmmfoller med Je ,·i :ir vncta \'id. Tid~1>eriodcrn:u 
utsträckning knmn,cr därför nu onges inom parente~. 

6.2.1 Finland: Tldigneolitikuni-Senneolitikum (4400-1250 r.Kr.) 

Ocn rorstn keramik.gruppen m~tl asbcstmagring ioom finskt omräde ~r den s.k 
Tldigru:olitl.tkaa.tbeJtku(llnik,:n från den senare <lclcn :iv tidigncolitiktHn (Carpefan 
J9'ffi:12). Den är en utveckling av den kamkeramiska tradi(ioncn. Geog.rafi$kl 
kooceotremr sig spridnin&en till omr.ldec kring Paakkila i O~ra Finland där det finns riku 
förekomster av asbcsl (fig.S. 7011 4), Även innrn den egentliga kan1ktranlikcn förekom 
asbtsti11blaudning. Det är dock inte aibesfkcramik i Vi'lnlig me.ning då man inte utnyttjal / 
asbestens fibrer tUan bara hackat den i bitar fl)re inblandning. 

,,., 

,,! 

d. .-,,,. .. , J..t , 

·g -~-6 ;·1 ,{ 
·.11~ .. 

/21 -~ ;t·-., 9 /. ,~ : ,) V .~·N.-,\7~ 
- .: ~":sY () \ ' C, 

t . . '"" } : • 
t'·. i'''~j,1\~~~G ~1b~Y ~,~~fl 

., 

F'ta;. S. GcograflSk.zumndcfning a" i-:tnnos5.."\n1.ha. tklns jUS.c:"rJd cflcrCarpefan 1978:9. 

Vid lidigneolitikums slut, runt 2900 f.Kr .. avlöses de gamla &nipperna av nya .som dela~ 
in i t\•A mellanneolitiska i;tilgrupper: PD/jll• och Kit!rikk/grup~n. Pöljäkeramikcn 
uppvisar med sitt bruk av kortttre a~bestfibrer tff närmare släktskap med den 
Tidig;nc0Jitisk11 asbest.keramiken ~n Kicrik.kikerarnikcn gör (Ed gren 1992). Under den hitr 
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perioden sprider slg produktionen 3iv ::1sbcstkeramik till större delen av Finl::1nd, frånsett 
de sydvästra delarna. Även Östkarelen och Kolabalvön tar nu till sig produk.tiooen av 
asbestkeramik (zon 4,5.7.8). Utanför dessa produktionsomrAdeo förekommer det 
sporadiska fynd av asbestkeramik med finskt ursprung så IAugt bort som i Mellansverige 
(Joanusson 1981:124). Pöljä- ocb K.ierkkikeramikcn sträcker sig tid,mässigt till 
mcllanaeolitikumsslut ca 1800 f.Kr. (Carpclsn 1978:14). Vid den tidpunkten hat 
Kicrkkilceramik.eo i princip försvunnit medan Pöljäkeramiken har påvcrkal5 och uppgåu i 
den senneolitislol Jysmäkeramiken. (ion 4,5,7,8). Jysmäkeramiken innebllr nya former 
wrn har spritt ,ig in i a$bes.tkcnunikens område ÖSttrifr4n. Det blandas även in organiskt 
material i den senncolitiska asbestketamik.en, främst dun och djurhår. även dcltt1 genom 
östligpiverkan. Även textilavtryckfön:kommer i vissa fall. Dessa kan dock bllrledas från 
den finska Melian=tkeramil<.en som är en av de grupper som uppstJ.r utanför det 
•sbestkorami,ka produktionwmrAdet i västra Finland (zon 3). Ocllll8 grupp är influerad 
av främst östbahiska keramiktraditioner. Tcxtilavlryck påtriiff u även under s.cnnco1itikum 
in i äldn: memllllder på Kiukalskeramilwl lllngs den finska ku,tionen (zon 2Xibid: 14). 
6.2.2 Finland: Äldre metallålder ( 1250 f.Kr,-300 e.Kr. ) 

Under övergången till äldre metallålder pAverbdes den finska keramiken starkt av ryska 
influenser. såväl stilistiskt som tekniskt. Främst var det den s.k. Melltrnryl·k.a 
tutilkerami.lwl som piverkade de finska keramiska 1ruppema. Denna påverkan gav 
upphov till den finska beteckningen Sar'Sii--Tmnit.takeramik. en te~tilkcram.isk irupp som 
<rllngde tillbaka asbe5tkcramikcn i östra Fcnnoskandien (inn 3-4)(Carpclan 1978: 16). T 
östra och norra Finland uppstod ungefär samtidigt den s.k. Sllrlll>ni<miuramik Il , kort 
kallad Sär IT, (zoo 4-1 l), vilket är samlinesnamnet för 0era niirbe&läkt.ade gruppe, med 
egna utbrcdnlngsområdcn. Denna asbest,keramik spred si i utanför tidigare områden i norr 
och väst och expanderade in l Norrland och Nord.kalotten, En av dessa grupper som bör 
nämnas och endast förekommer i de norra delarna av Fennoskandien är Imilerad 
textilkercunlk, TT-keramik (zoo 6)(ibid: 16). 
6.2.3 Noraei Yngre atenAlder ( 4500-1800 f.Kr.) 

Redan friu och med ynarc stcnlldems inlcdningsskede, 4500-4000 f.Kr. kao man i 
nordHgH,te Norge finna östtiga keramiska kontakter. Den kenmik som pAträffas från 
denna period är av den kamkcra,:ujska traditioncri och VarangcromrAdet (:ion 12) 
betecknas som kamkeranukcu nO<dvilstligaste utlöpare (Jl!rgensen&Olsen 1988:3). l 
övriga delar av Nordnorge dciljde det belydligt ll!ngre i= n!gon typ av keramik vann 
in1teg. Oeo kcramik&rupp som avlöste k:amkeramiken i norra Norge men ock.d spred sig 
in i norra Finland och tW Kolahalvön, var keramik av lovoz.uotyp (zon 6,8.l2) 
(ibid:74). Lov01.emkeramiken bes.tod av ett asbestmngra.t gods och en ornering bcstAende 
av skåror korsande varandra i en kryssmönster på övre delarna av kärlet, l och med 
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f.ovo1.erolceramikcos introduktiol\ ersätts den kamkeramiska traditionen med den 
asbestkeramiska. ca 2000 f.Kr. UnaeOtr samtidigt med l .ovoierokcramiken frnmlrädcr 
den s.k. Pa.rv;J(X.cramiken. (nom denna kcr.1mik3rupp förekomrnc:r även hårmagrnd 
keramik. Ornamentiken är sparsam och bestAr mcsladds av grop~ och sUlm~la'ltryck. 
Pasvikkeramlkcntlrofwt fllrekommaodc i de inre delama av Finnmart< (zoo 10.12). En 
tanke som väckts är all det är frågan o,n en J)8rallella keramikgrupper prä&lade av S<><iala 
,killnadcr mellan klcst och inland (ibid:73ff). Lovoicrokeramiken upphör runt I 500 f.Kr. 
medao Pl4.svikkcramiken i.träeker sig till omkring HXXJ f.Kr. (jfr. lcap. J2). 

6.2.4 Norge: Brondlder-l'örromersk jllrnllder ( ISO...Kr.t. ) 

Under början av bron>åldcm dyker del upp tvA grupper ~m kommer att ~prida sig Uvcr 
ctl stort omr3de. Den mest omfattande av dessa är Texrllke.ramiken.. Den sprider sig 
snabhU)ver stora delar av norra Fcnnoskandia (ion 6.9.10,l lb,12), däribland områden 
som fram till denna tidpunkt stAtt utan någon keram.isk tradition. Till sk:ilload fdn den 
ryska och finska textilkeramiken 5r det här en texLilken,mik helt utan kam eller 
gropomamcnti k (fi g.27) Den andra gruppen lr den Jmlterat:k tWUkeramiken. Även om 
dateriogama är nAgot osäkra anses den ha ungefär samma kronologiska och geografiska 
utbredning som Tex.tilkccamiken. Oe inbördes relationema mellan tex.tilomamcotiken och 
den med stämpel applicerade imiterade textilOm8.mcntiken är svilra att klargöra: bort~-U 

fffln orncringcn finns aJlttur stora likheter för ält säkert anta att det är frågan om två 
separata keramiktradicioner. 1T-k.ersmiken sträcker sig tidsmässigt något längre än 
Textilkeramiken, ca 500 f.Kr. resp. ca 800 f.Kr. (forgenscn & Olsen 1988:67ff: 7Sff: 
Arponen 1991: 13). 

Under 10()0..talct f.Kr. dnntincrar emellertid 1vA andra asbestkeramiska arupper, 
Kje~yk.eramikL.n och Ri.wikk.eramiken. Den äldre av de tvi grupperna. och den 
överhuvudtaget vanligaste k.cmmikgroppen i Nordnorge, ör Kjclm~ykeramik.en. Denna är 
en keramik med kraftig asbestm.agring oc.h väldigt tunna kä.rlväggar. Det förekommer 
dock en typ av keramik magrad med krossade snäckskal och/eller glimmer. Fönuom 
magringen, och därmed ocksA godstjockleken. tillhör emellertid denna arupp klart 
Kjclmeykeram.ik.eo. Kjelm0ytemmikens uppkom.st dateras till ca (400 f.Kr. men 
tyngdpunkten ligger pA 1000-talet f.Kr. Den förekommer huvudsakligen i inlandet men 
spred sig liven in i Norrland (1.00 9,10,12). Den påvisar stora likheter med den finska Sär 
2-keramikcn och brukar räknas till deo gruppen. Risvikkeramikcn däremOI är en keramik 
J>räglad av kustförekomster (1.on I lb). Dess gods lir betydligt tjockare och bestir av en 
betydligt grövrensbesunogring. Till skillnad frlln Kjclm.,ykeramiken. som har kam-och 
stteckon1amcntik, saknar Risviklceramikcn ofta ornamentik förutom enstaka fall av 
diagonala streck. Risvikkeramiken upphör rnnl 400 f.Kr. vilket är tidigare än 
Kjelmdykeramikea som fortsätter till århundradena runt Kr.f. Runt Kr.f. upphör även 
bn.akel av asbcstken:unik i övrig_3 delar tW norm Fennnskandien (ibid:6S,77f'f). 
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7. TlUverkning o~h avtry~k 

Fram till drejskivans introduktion under medcllidcn var man hänvi!lad till andra 
tillvertningssätt. Den vanligaste metoden var all bygga upp kärlet med lerrullar som 
tummades ihop. En annan metod utgick från matriser som leran formades efter. När det 
aälleromamentiken finns det som nämnts ovan grovt räkmu två huvudlinjer i tolkninzen 
Bv dess uppkomst och ändamAI. Vitl sidan 11v en rent dckorntiv tolkning h11r det hiivdats 
au del är frlgan om spår efter tillvcrkningsproceSS<r. Dc:n sis1nänwda 1olkningen tas upp 
inom tillverkningsme1od<nu (se nedan) me<lan den fll<stnämnda 1olkllingeo behandlas för 
sia lite Ufnare fram i texten. 

7,1 Tumnl"I 

Uppbyggnaden av 1ummade kärl började med au man tummade ut ett stycke lera till en 
botten. Efter detta rullades strängar av lera som lades på varandra ovanpå bottnen och 
.edan kletades ihop med finarama eller olika verktyg, Pi det viset byagdes vllaaama upp 
samtidigt som de jämnades till och tunnade, ut. NKr k.Krlct var färdigbyggt jämnades ytan 
till yUcrligan: blde in· och u1vändigt (Ö$terholru 1991b:146). Yuerligare y1bcbanling 
kunde ske genom slamnina och/eller poleri ng. Med slamning mena..~ att eu lager av 
finkornig lera appliocras pi kärlet. Mycket hög grad av finkornighet i slamning.smaterialet 
kan uP911As Uix. genom att bl11nda ut lem med valten och IA1a den upplös1a leran snkta 
.sjunka; beroende på finkornighet sjunker materialet olika snabbt och det fina materialet 
hamnar följdakUigcn överst. Eflcr slamningen kan ylllo jämnas till yuerligare genom 
polerina. Detta sker när ytan 1orkat till ett läderakti&t tillsulod och utförs med fuktade 
händer eller verktyg i fom1 av glättade ,tenar. Nogranna analyser av keramik kan ofta ge 
besked om att denna tillverkningsmetod använLS om str&ngama inte är ordentligt 
ihoparbetade. Tumningen i sig k:an ibland lämna spår efter sig ifonn av fingeravtryck 
(Hultbtn 1974). 

Med den bär typen av klrluppbyggnad innebär förekomsten av textilavtryck inte spår av 
tillvcrtningsproccsscn i sig. Detta om vi bortser från förekommande rau av textila 
bottenavtryck som med all sannolikhet lir splr efler underlaaet när kärlet tor1cades. Den 
enklaslc fU1'klaringen ät därmed till tcxlilavlryc;:kcn fyller en rent dekorativ funktion. Det 
flons dock co fuolctiooell aspekt 1>1 det hela och det är om man strilvade efter au fl en 
ojämn yla for bäure grepp. Det finns exempel på keramik där tjocka lager slamning lagts 
på för alt sedan läras med fingrar för biillrc grepp, s.k. rubbning (ÖSlcrtiolm 1991a: 162). 
Även pi keramik där ytan verkar ha borgat,, med t.ex. 11räs (Hullh6n 1991:32), kan 
denna slrUk:tur ha eftcrstrilVMl$, Om sA ät fallet ilr det inte osannolikt att den knollrig• 
textilstrukturen mycket vll kan ha fyllt samma .syfte. 
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7 .2 Matriser 

Närclet h.andlar om an tillverka karl efter matriser innebärderra helt enkelt ,m lcr.rn kn;:uJn~ 
ul på eller i en redan bcfinrlig mall. När leran jämnats till I05$aS den fr~n mnlkn, 
rnynnin!l:cn fonnas med hände nia och eventuell ylbeMbctning utf'U~. l>ct i,ure>-Sant.Mtc är 
emcllertiJ de oliku typerna av nmllar. Ocn enklaste varianten är den där eu färdigt kärl i U'U 
eller kersunik onvänds. f:n närl:>cslåktad form av denna tillverkninasryp är den med t.·n 
enkel träsrock som mall, med en spannliknande kärl som resultat. Yuerli1tiuc en , :trinnt nr 
an'-·ändningcn av llätade rotkoriar som matriser, en ccori som Bergm3.n (1995: 190J 
nyligen fört fram, 

f'i~.611 Påli~t,,.o-nins a,· leran pi.i tyget och m:urisen. 

F1g.(lb. IJtJilmnin~ :a" insidan. 

"""'= i .. J .. L,_,~:,, 
·"!--~.·. 

~. . 
-~.· 

-"' ...i.:. 
f1µ.l',c. U11) f'tntn8, tu 1nu1risc11 och lo-»1ug .. rung a'- l) ge, ff.ln k:1rlct (P:.il~, IQ 11\J. 
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Nlir det g~tlcr :Spår efter dcs~ til1verkningsprucesser kommer teorierna On\ textilavtrycken 
in i sammaJlh.anget. Ell av 1>mhle1nen med nuuris1ekniken iir tHl lo"3 den utjäinnitde lcrnn 
fl"ln malleo. Redan i borjan av 1900-takt gjordes därf6r experiment n1ed textilier som ctl 
skiljiinde skikt mellan leran och mallen (Pälsi 1916). När leran fom,at~ efter mallen lyftes 
<len htlt enkelt ut och tyget drogs bort fn\n det nytillve;ckade kärlet (fig.6). Cn rnöjHg 
... ariant ärKvcn au kMrler brändes mc<l turHm11.terialct forcfarnnde omsvept. 

... , 
{ 

f'$1 I ' 

~' ";'~ 

.... , Il .,,~ )1 e 
; - 7/ ~-X'-

~- lT 

::,,. ,_, 
..,. - -"i" >---.. 

- ,. 'v ., 

.. -... ,,. 
":,.:1/ 

FIJ,I .... ,. 

,.,,. 

'llr;f 
9! 

; J. 

Fig.7.1.-7.3 Lel'.\n bearbeta" till rJ.11 konsistens och arbela:I uL Ntlr lernn bt'lrJIU' fc1stna p;\ under1ogct 
11) tlll.'I den (h er lill l,.C'..;, ett liklnn,;t)'('le, 7 ,4 Vid 111.tt 1Jl"IC"1clt bdk.'lls kr(t}'ckcl 11\1 f'jtl dimension 7,$ 
Lcr-'"l)'cket lindas runl m11itmcn Och skinnet fbrlnndrar au de11 runna leran iår sönJe.r. 7.(t-7.7 Den 
b'lcrl~e ,eran skl:lrs aY <x:h $k.:l.r,·en art>cca.1 ihop. 7.8 8ooen .trbetaS fa.,;;t och m)·nningeo Corma.<c. 7.9 
!Cirlet lossas fffil m11.mllcn i,oenom rullmng IMt undcrtagct clltt tcnrirtl dcknrenng. 7.10 M:uri~ t)(lll 
ur. Eflcrr Kleppc 19f0l 

För att lussa leran rr¼n en stock.matris kr~vdes det att man bearbetade leran på utsidan för 
att fA den au vidgtt :sig och därmed lossna frAn ~tocken (fig.7). Experiment med 
dekorering med leran kvar på matrisen {K.leppe 1988) har ..,jsat sig ha den effekten. 
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Angående textilavtryck är en inte alllför löngt drogeu sluts.11ts. att stocken rullades pi ett 
plant och rent underlag, kanske en mnua, l'Ur au därigenom vidga leran så alt den 
lossnade, därav tcxtilavr.ryck.cn. I Ö\'rigl t'brekocnmer ona spår av stoc-kens ådring kvar i 
det Otrdiga kärlet. J analyserc1t material har man också kunnal påvisa att k.ä.rl har brustit där 
det har tummals ihop (ibid). 

r fråga om rotk.orgsteorio är deu intressantaste aspekten an det irltt är frilgan om 
textilavtryck utan just avtryck efter en llätad ro1kora.,.a;;matris. Berg.man bygger sin tc..-ori 
dels på an det saknas lcxtil$trukCur i avtrycken, dels på förekomsten 11v poJi,;va avrry<-·k 
av det utanpåliggande mönstret inuti ktlr(et. Detta tyder enligt Bergman på att (eran under 
kraf\jgt tryck pressats mot m.a1risco. och deua kräver den fas1a och stadiga yta som en 
rotkorg kan ge (Bergman 19')5: 190). 

7.3 Magring 

Det eveotucJla magring.sn1aterialet blandas in i kran p¼ ett t.idigt scadiwn medan lerans 
rälta konsistens arhetAs fram. Magringens huvudsakJiga uppgift ä.r an minska lerans 
tendens till krympoina och sprick:bildnina uader torkning och bränniag (Hulth~n 
1985a:329). Till detta kommer det färdiga kärlets cgcn~kapcr som genom magring i viss 
m~a kan JIBvcrkos. 

Sand ocb. grus användes tidigl som magringsmalcrial och gav eOcr briinning ett gods med 
en relativt Uit sammansättning. Gcnorn att använda krMM.d granit istället för sand eller 
grus fick mart en något porösare gods socu lämpade sig väl för matlagning över öppen 
eld. Det var främst granitens kantjgare struktur som ajordc att &odset blev mer 
gcoomsl.äppligt för värme. Kros.\ad keramik. chamnru. gjorde all godset blev tätt och 
kompakt, det lämpade !ig sämre för matlagning rncn var utomordentligt som 
vlltskcbohlll11te (ibid:33 J ). 

Krossat ben anvitodes också flitigt som magringsruatcrial. Detta gav i jämförelse med 
slenmagriog ett tAligt och JiHt gods.. Benmaterialet fungerade som eu klister mellan 
lerpartiklarna och gjorde godset mindre benäget att vittra sönder. Ben bryts dock ner av 
organiska syror och efterlämnar ett poröst gods, det aocls som arkcoloaen idag hittar. 
Detta kan dock la åtskilliga år och bör knappast 1\1 vatrit nigot stö~ problem under d0SS 
användning$tid (ibid:331). 

En magri.ngmateriaJ som bär på en mängd fördefoktiga cgenshpcr men lyvärr ock.så eu 
par mindre trevliga ä.r asbesten. Asbest ?lr ett samlingsnamn fflr en g.rupp av mineraler 
med fibcrstruk.lur. Asbesten,, mest kända egenskap är den dåliga Vänneledni.ngsfönnågan; 
beroende på mineraltyp varierar smältpunkten mellan I l.'i0°-1550°C (Hulthtn 1991: 16). 
Genom att krossa asbesten och blanda in fibrerna i leran tick man ett tunt men sl4rkt god.s 
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med v,erlä3)el \f.irmctlllixa egenskaper. E,:tremfall av a'>bl.:)linblandning finn.; i 
nsbcstgodset (llulthCn IQ<)J :32) där blnndningen h~Ml'lr fl\ usbcsl oc.·h lem med 
forhällauder en 9<,YJ1 n)best och c1;1 l0% lem. Godstjod.leken i dess;l t"..:1tl ~r genomsnittligt 
inte mer än 4.5 mm. Oavsett mångd av ;tSl)est lämpttr si~ emellertid kårle,l i1lk för 
matla,nina. eller laaring :w iödoamueo. Vid sidan a\' dajc:n:. kunsknp nm a~beqru) 
ikl.'ldeverlrningor pfi li\ng i.ik1 tillkommer att dt 1un11n, vassa fibrtrn.t relativ! löu i.lAp1>tr 
från god.set. Möjligtvis kan proble,oet undvikas i \'iSs mån om )Ian slammas. Dt=r 
troligaste användningsområdet verkar ändock vata ~l)fll vanuckärl, k.är1 för b.1.rbara härdar 
eller fo,-111ctallfrarn,tällning (Hulthon 19'11; 16). 

Ett magringsmaterial som kan vara ~v~rare au förs,~ nyltan av är hår. J det av Hulthen 
{ 19&5b) undersökta hånnagrn.dc materialet tyder allt på an det ;ir fr~g..tn om människohår. 
Vid själva tillverknina.eo och torkningen funJecrnr hifr bra som bindem~terial. Under 
bränningen av kärlet förbränns tmellcrtid hhr1't oi.:h t.·ftcrlttmnu porer i ~odset. 
HArmagring har därför rimligtvis inga förstärkande. effekter på del flirt.liga godscl. 
Tvärtom llr c.lci mocsatt effekt när det ma.gringsmate.rial 500\ möjliggUr ett rclativl tunt 
gods försvinner. Detta märk..~ tydli&.t om inan i fyndrm,ltriMlct jämfOr asbestkeramik med 
Mmu,~nu.J keramik och dess fr:igmenteringsJtadium. Oe11 hnnnMgnu.lc kcrnmikcn utgör 
alltid det mer f rag,menterade nuuerialcl. De cncr brlinningcn tillkomna porerna gör 1'1ock 
all en stor mängd lurt är buJldet i god.ser. Dena innebär all kärlet får goda isolerande 
ea.e1t~kapt:r, ta,,ske en cyp av förhistorisk termos. Den hö&a andelen luft &ör även all 
vikten blir förhdllondevis Il& (Hulthcn I 985b:256). 

• • I' ,. ' ..... ~"-;a .. ... 

Fig.8. l'llrni.igrad kf'ntmd,: fr:ln Rå•tn.1:--ct. upp(nn:1nru1 50X (Hultht.n l~b:'.?54. foto A. Llndlihl). 
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Av ovan gcoomförda redogörelse ska man inte förledas att tro au rna.gringsmaterialen 
enda..~t användes var för sig. Sammanblandningar av så gott som samtliga material 
förekommer i varierande utsCräckning. Det är ofta svårl att avgöra typ och mängd av 
magring utan ingAe1t<lc: laboct1toricamdyscr. Vissa kännetecken finn! det dock au gå efter. 
Gcanitmagring ger eu k.arak1cristiskt gods .som är grovt och relativt poröst. själva 
rnagringsmatcrialet är därtill lätt att bcscämma och framträder tydligt. Maarin& med 
chamotte kan vara svårare att avaöra och bäver i regel att godset studeras under 
förstoring. S4vål asbest- som hilrmagral mtUcrial är relativt UUt au urskilja om 
magringsmareriaJet tbrckomrner i tillräckligt stora mängder. Tydligast framl.täder asbesten 
vilken ofta förekommer som ett grått. glänsande, fibrigt materiaJ. Även hårmagringens 
porer och efterlämnade slin.aor k:1:tD ofta observeras med bh>Ua ögat (fi&.8). Seomaterial 
efterlämnaren porös yta men i förekommAndc fall kan även ben finnas kvar i materialet 
och fastst.ä.llas genom en viiis grad av uppförs.toriog. 
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8. Dekorativ ornamentik 
Med dd.otaliv urntunenlik avsu i uppsal~n helt enkelt mönster oc:h avtryck. som Kr 
anbringade utan nAgon teknologi,k eller praktisk aspekL frånsett evcn1uclla kulturella och 
sociala funktioner. Ornamentiken ska med andra ord förmedla en budskap. Ocua budskap 
kan vara rent cstcliskl, men det kan även fylla funktioner som t.cx. k.ullurc11 markör. 
Denna kompluiltl gördtt väldigt svdrt att tolk.a dckoraliv omllmentik. samtidigt som det 
är en av de viktigaste anledningarna till att (örsök.a. 

När det gäller den Norrländska och den Nordnor~ka textilkeramik.en har del slörs.lA 
problemet inte varit au tolka en dekorativ ornamentiks betydelse. Problematiken har i 
stället leg11t i all avgora vilke" typ av avtryck det är frågan om. tillverkningsteknisk eller 
dekorativ. Den textilkeramik som <k:t ollasl har gjorts jä.mförelser med är den östliga från 
Rys.~fond och delar av finland. lnom den östliga textilkeramiska traditionen förekommer 
en m!lngd av olika typer av mönster. I den av Patrushev (1992) utförda undcrsök.ning.cn 
av rysk textilkeramik har 90 olika mönster registrerats. Patrushcv kommer i sin 
sammaoställnin& fram till att det på ett plan finns Sl()Ol regionala likheter samtidigt som 
mängden av olika mönstc.r cyder pA en stor mln&f ald. Slutsatsen blir enligt Patrushev att 
tcx.tilkcnunikcn vittna.rom en gemensam kulturell struktur som sträcker sig över ett stort 
omn\de saouidigt som variationen av mönster fungerar som mark.örerfbr lokala grupper. 

Försök bar gjorts att applicera en liknande kulturell struktur pi den västliga 
textilkeramiken. Jctrgcn!len &. Olsen (1988:76ff) hävd.ar all anledningen till introduktionen 
av asbestkeramik i tidigare akeramiska områden inte i första band behöver b~ varit 
teknolo&,iska behov, Anledningen bör i slället $Ökas hos keramikens funktion som 
kulturell och ,ocial mll!k.ör. Enli&I J~,aensen & Olsen är det ekonomiska utbyte! mellan 
jKgare/pälsproducenter-bönder/me.tallproduecntcr dc1 drivande i kon5truktionen av 
kulturella markörer. Tcx.tilkcrarnik.en rungerar Mt_n en markör hosjäga.re/plilsproduccoter 
gentemot bönder/metallproducenter för an stärka gruppens iden1i1e1. Detta medför även att 
om ett ekonomiskt utbyte förekommer blir en s.Adao markör ocksl relevant som 
igenkänningstecken för motparten. l och med delta skulle även en viig in i del 
ekonomi.ska utbytet öppna s.ig för uromståcndc grupper genom all man kunde ta till sig av 
andra.11 martcörer och dänned bli definierade sonl uthytespa.nners. Spridningen av keramik 
in i områden utan tidigare käod keramisk tradition skulle därmed kunna tyda pA en vilja att 

ta till sig av en framgångsrik grupps markörer. Den_na företeelse skulle även kunna 
appliceras på elt slörTc regionalt perspektiv och därmed innebära att den viislliga 
textilkeramiska traditionen llr e11 lånad marl<ör från öst. Bakom skullo då ligga en önskan 
om att närma sig den grupp eller ekonomiska sflir man utövar utbyte med. 

Åsikten att asbestkeramiken utgör sp~r efter interaktion mellan olika grupper har tlven 
framföru i Sverige. Enligt Bolin (1996) bygger introduktionen och den snabba 
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spridninitn a\· t4sbec;111111arnJ L:tr~mik pJ tel1 n(H\'erk lH rtlalion~r mtd sin 1u11>mni i 
sbklförhAlland(n. Om,1ment1L.en ).l..ulle dt:1m1cd u1g:öra en icmensam mi.rkör för vliL.,t 
grup~r. ).Jmntanhåltna. i allianser. Bolin ~Rlflcrar illl del forhlill,111de ,1H n1.tn 1 

spmlandel iw en \oiss vrn:11ncntikl)p k;:u1 sp~rn olika nlli.in,«'!r in1e in,,el,lir tH1 <ler \0r 
keramiken i si,r som som spred,. Han menar i ~lt.llct :.u L.cr.untktn J.r .,VJr .:fh:r 
gifctnmll,111ön,lt'lr melhrn gruppenm. Han Utt dtx:k fasta 1>å i (~rsta hnnd AsbeM~odc; Ol'h 
o.i.mncr tt~l1lkernmiktn som en \'aol1gt fortb)fum:aodc 1,n1pp av c.xlckorcrnd l..ernm1l... 

Hela re-wn,manaet med te1.tila\tryckcn.s funktion och bud.\l.ap ar son1 saa.1 btrocndc a, 
0111 Jet gAr 011 avgöru 01n det \ crkli~cn ~ir frAgan om tillverkni111u1>~r clh.:r dtl..urnti" 
oma.menhl.. Nar de1 1--allcr den ös.tliga textillccramilcn ar det lauarc :au narm« sic 
problcm.:itiken. Den Uitlig" lt'<lilkeramikcn be•HAr _..,, 0tr mö1btcrtlcmeul ön bdr:t 
tc:xtihwuyd .. Vanligt fUrekommande ftr ampar, c;nörornamtntik och st3mptli1\U)'tk 1 

olika 111ön\ter. Ofta. fö~lonuner de olika typerna ocb kocnbiimtioner av dem pl de-O\rc 
dc:luna av kärlel runr mynninien, men liven insprän&da i 1e1.tihnönsrrc1 1,.A ijblv(t 
h.rlkroppen. Deth\ gOf a\l det med slor sannolikhet hn tolkas som tn g,cno.ntan,t 
dekorativ ornamentik. Pi1 1ex,1ilkeramikc:n i Norrland och NonJnnrgc förekommer 
emellertid utllin undanl3& cnda511u11la aVU)(k som mömtettlcment. Otrta innebär inte au 
de1 år uteslutef au de.I Un vara frä:an om dckora1iv orrui.meotik men det calar inte hclkr 
ror det. Tolkningen ::1v dekorativ vmruucntilc. 50m .YJCiafa eller kulturella. budb~rare krth-·er 
dcs.sutom an det finn, ett relalht 1itort mAu av \>antrande nKSn.uertyper . 

Ävc,:n med uigånac;punkt frän att te,1ilavrrytken är tt\ dekor.:ttiv om.11.mentik utesluter det 

inte att del kan v:ira fr4.Rn om 1illvcrknings1d;.nisb spAr. Ornamen11lr..cn kan varn 
resultatet av mcd\·etcl, för till\·c:rkl)iogt:n, utvalda tu,tilier. Det lr~iga är dock au 
om:i11u,1n1ik.cn 1lAJ'önssckundärtför au inte avtrycken !ika skadas under ha,t1crin2cn. Vid 
sidaoav r<uoen~avtl)clc har H•ltben (1991:22) l'Or1 fram idto om •U dtt or f~g•.n om 
avtryck eflcr snoddar av '"''kromi. elt s11111, virk eller O!iuubcte. Makramisoodde:11 
nilladcs över klirlcts yt.t och cn,~amnadc darigcnom 1::ara~tari.,iska a,1ryck som Hullhen 
menar stlimnicr bra överens med a\1ryckco pi tutilkcramikcn (fia,9). 

.... , Q. 1-:,;~nmcnl med tnJl.r:utu~"""Sd (CIIC'I' I lull~n IWI ::!::!) 
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9. Materialanalys 
Sex boplatser har valls ut föc-nännare analys i uppsatsen. Vid sidan um ker;nnikanalysen 
k.ommer boplalsläge. utgrävning.sdata och fyn<lmaterial tltt presenteras öven,ikdigt. 

Till grund rör urvalet av lokaler ligger eeoarafisk belägenhet och keramikens 
magring:m1aterial. Mjäla, Ångermftnland, och TvtttAnrnrk, oftast bcnitotnd Sävar, 
Västerbouen, liggeri kustområdet. från omrldet innanför kusten är Näntforsen och R&·· 
Inget, Anienru1nla11d, hämtade. S,. Tjikkiträsk och Döudden, Lapptand, representerar 
slutlieen inlandet. Mjäla och Sävar uppvisar enbart hårmagrad textilkeramik.: Nämforsen 
och Rå-Inget bA~ asbe<t-och hArm,grad textilkeramik; vid Oiiudden och St. Tjikki<räsk 
slutJigeu förekommer endast asbestmagrad textilkeramik. 

9.1. Rall S4, Mjlla 1:13, Niilra sn, Ångerm•nli•nd 

Mjälaboplatset1 a.rävdes ut l978 av Institutionen för arlceologi vid Uo,el universitet under 
ledning av Lena Oulhnett•Hiigcr. Utg_rlivnin&sområdet IA& en kvarlämnad klack med 
~bakt på tre sidor i ett aktivt gn.istag. Delar av uodersökningsornrldet var sedan tidig~te 
avbanat rued mask.in varför boplatscni tO<Ala utsträckning inte lcunde avgöras. Det vat 
ucksl omöjligt att avgöra hur tjoclr.1 lager som var borttaget. Boplatsen var lokaliserad på 
en SV-sluttnioa av en i NO-SV riktnin& löpande arusb. Den orörda sidan av klacken 
utgjordes av en btant ner mot Nät.ra~D. Boplat5Cn IAg pl .SO~S4 m.ö.b. Nlltrains 
nuvarande Oöde är c.a 25 m.ö.b, Grusåsens högsta 1>unkt är ca 80 m.ö.h. (Gullmt.r1.• 
Hliger 1978). 
9.1.1 Fyndmaterh1I 

Undcrsökni.ogsområdct delades av en ncdsku.ren vlig. OmrAdtt norr om vilgen var 
avbanat och var 40x;50 m stort. Det södra området mellan vägen och NätraAn var 6x.6 m 
stort och inte avbanat. Pn;,vsc.hakt i del norra omtidet bcgrällSclde boplatsens ul$ttäckning 
till ett 7x 14 m stort omrAde i den $Ödra delen. Detta omrdde undcOOkte.!1, och grävdes i tvd 
skikt, 10 cm tjocka. I det översta skiktet påtrliffädes omerad och oomerad keramik, 
brända ben, 2 kvartsavslag, 2 i:;kifferavslag samt skärvstcn. l det undre $kiktet 
pAtraffades endast en benbit och enstaka skärvstenar (Gullmert.Hä&er 1978). 

Det36m2 storasödra området torvades av och grävdes i tre skikt. 10 cm tjocka. I de två 
översta skikten (11,111) påträffades omerad ocb oomerad keramik, brända hen, 
kv•rt<av.l•g, kol och sUrvsten. I det underst• skiktet (IV) påtrl(ffades endast skärv<ten. 
Inga skifferavslag plltrllffodes i del södra onu-ldet (Oullmcrt,Hllger 1978). 

9. l.2 Keramik 

Den .sammanlagda kcnun.ik.mäogden som grävdes upp bcstlr av ca 340 skilrvor och 
fragment, till en vikt av 0.7 kg. Av des,."ia var ca SO skärvor omcn1.dc (Gutlmcrt•HAgcr 
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1978). Den största delen av keramikmalcrialet påträffades i det orörda södra vmrådct. 
huvudsakligen i dess västra del. I det stöm:, norra 11.vbnnadc området pAträffadts endast 
13 skärvor, ingen med sy,tliga tcxtihtvtryck. Materialet kan efter magring delas in i två 
huvudiypcr av keramik (Pettersson 1981 :29). Utifrån möjligheten Oll genomjämförelser 
mellan keramikgrupper kunna datera boplatsen kommer i uppsatsen sAväl tcxtilkefamik 
som icke lexcilkernmik att aoalyscrns. 

9. 1.3 Grupp I 

Dtn (Ursta typen, I, bcstlr av en rehHivt grovt god., mlilgntl med krossat stenmaterial och 
i föreko,runaode fäll ben. PS en mynning..sskKrva utan ornamentik. och magrad 1ned 
krossat stenmaterial förekom dessutom möjliga avtryck av hår i ytan. Skärvtjocldeken 
varierar från 0.9-1.2 cm. Omamcnttkcn består av aropar. vinkellinjer. snöravtryck oc.h 
kamavtryck. På mynningskanterna förekommer tunna ristade märken, möjligen 
nagclintryct. Mynningl!kltrvorna har rakft profiler med rundade, sneda och plana 
toppk.antcr. Genom de olika typerna av mynrtingsskärvor kan man sluta sig till att det tör 
sig om Atminslonc fyra olika kärl. Endast två kärfdiametrar kan dock fastställas med 
n3ion störresäkerhec. Det rör sia dels om cu gropomerat kärt med möjliga nagclavtryck 
pA mynningskanten och en diameter av 20 cm och dels om en kärt där diametern k.an 
Uj>pskolläS till 20-26cm. Av det sammanlagda marerialet utgtlr g,upp I ca 70%. 

Det snUromcrade materialet bär många släktdrag frAo den Srridyxtkeramik som förekom i 
Sydslumdinavico under slutel av mcllanneolittlcum. Stora lik.hcte.r med Stridsyxekcram.ik 
flin Bj11J'Sele1, Västerbotren. har avcn konstareraL< (Hul1hcn 1991: 11). När del gäller den 
i huvudsak gropomerade keramiken bar släktdraa påvisats till den M<llunneolitiska 
groplu!ramiken men även Kiukai.-.k.eramik,m i Finland (HulthCn 1991: t 1; Peucruon 
1981:31). Till detta kommer av Wrfattaren iakttagna likheter nu~ cru:U.anncoUti.sktn,aterial 
från Rall 127, Jäuendal sn, Hlllsingland, ,om i brist på annat kan placeras in i gruppen 
Me /Janncrrlilndsk keramik (Saudou I 992a:94 ). 
9.1.4 Grupp 11 

Grupp Il utgör ca 27% av keramikmaterialet ocb best.år av ett tunnare gods, 0.5--0.7 cm 
ljockt, med i huvudsak hArmag.ring men liven med inblandning HY benm-iterial. 
Ornamentiken bcst!r i huvudsak av textilavtryck med några fall av möjliga snöravtryck. 
På fyra skärvor med endast insidan intakt förekom cll räfflat möns1er i fonn av parallellt 
dra,,ona fåror. Myoningsfom,eo bar raka pmliler med raita mynniog,kanter. Materialet är 
väldigt homoaeut i fråga om färg och samman~ttning. Allt deua gör det svlrt au avgöra 
om det rör sig om ett eller nera k.Krl. Det faktum att materialet är fragmenterat gör det 
ocksA svArt a11 fasLslllla någon form eller kärldiameter med exaktheL Det rOr sig lroligrvis 
om relativt små, rakväggiga k.iirl med diamelrar på mellan 8 och 16 cm. 
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Ka,Ut~stiskl för keramiken iir en grå inre kärna med klart avirän .. de tunna ljusbruna 
skikt pl in• och utsidan av skllrvorna. De ljusbruna skikten tyder pi att kärlen har 
ytbehandlats genom slamning. RäfOinJar och mönster CBrekommer i det ljusbruna 
skiktet. I de fall där ytterskikt med avtryck är helt eller delvis bortnil<ta avspeglas inp 
splr i det 11rl skiktet av det yttre skiktets mön$1ti•i· I ett fall saknas det ena as de 
ljusbruna skikten helt $3mlidigt som det grl skiktet lir bctydliat ktaftigare markerat. Den 
grl ytan lir dessutom betydligtjilmnllre lo i fall dllr man kan misstänka en spjllkning av 
materialet. Det tvarvannde ljusbruna ski.kt,t pl stllrvan övergir till en gul-röd ny&ns vid 
ytan. Denna är i sjo tur delvis täek.t med sotavlagringar, delvis framtrikler dock tunna 
linjer tydli&t vilka ,tarkt plminner om trildrina. Skärvans tjocklek. 0,8 cm .. avviker 
ocksl frln cuet övrip materialet. En trolig tolkni11g lt alt det rör sig om en botteoskän11. I 
d<:t fallet lir avsaknaden av slamning pl utsidan logisk samtidigt som fllrgavvikelsen och 
sotavlaarinprna blrstammar dels frlo krafticare upphettning och dels frln kärlets 
ionehlll och de .. plverkao pl keramiken. De tum,a linjerna. trildriocen, talar för en 
tillvcrkningsprocen rned stocknwtris vilket endast lämnar eventuella splr efter sia pl 
insidan av Urlet 

Rent orn,m.eotoriskt förekommer det tvi olika varianter i frlaa om te:ttilavtryckeo 
(fia.10). De lir mycket lik.artade men tkiljer sig lt aeuom de aruod1, linsformade 
fördjupningarnas inbördes förhllJande. 1 den O;)rsta varianten (I) förekommer eo 
fbnkjutnin& av de liggande mönsterradema som resulterar i att varann.an av raderna 
överensstämmer med varandra. I den aodrå varianten (Il) löper mönstret utan 

fCSrol<jutnio1 och fbrdjupningarna överenntimmer med de närmast omgivande raderna, 
En vlss storlek&rnlMig variation mellan de oJika elementen å möo.stert~ma tio.os ocksl. 
I den första v•rianten blir m<lt]stret kompaktare genom IIU fllrdjupniogarna griper in i 
varandra som cellerna i en vu:kaka.. Deo mollatta effekten finner man i den andra 
möottuvllrianten diir !llrdjupninpma li&&« •axel mot axel• med varandra med ett glesare 
mönster aom följd. Även när det glller förbllllJldet mellan elementen pl den epa raden 
finns det skillnader varianterna emellan. Där mönstret "r komprimerat blir det ett Mötte 
avstånd mellan element.en pl den egna möostcrraden än det blir i den glesare varianten. 
Av de sammanlagt 13 skärvorna med te,-tilavc:ryck ö\lerväg,er variant ll varav det finns nio 
$k.ärvor. Pl en skärva forekomme.r bida typerna av möo.strina löpande i vinkel mol 
varandra för att mötas i en diffu1 sammanblandning av mönster. Detta ä.r intrewnt ur 
fleca synvinklar mc-n det gördel ocksl svlrt att klArt avgör. antal kl.cl i materialel ulifrln 
avtryckllyperna. I doOesta ran där mönstring förekommer tlickerdet bel• skärvan. Pl en 
del skärvor är emellertid ytan så nött att endast antydan av ett mönster kan wslciljas. 
Därtill kommer skärvor med endast slamnina och ingen mönstring, där bl.a. 
myn.ningssklrvorna ingår. Sa.nnolikt har kärlen frln bck'jan varit helt möoslertäckta. 
frånsett botten och omrldc:t runt mynningen. 
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Den räffiing av ytan 50,u enbart iörek.ommcr på insidan av kärlen är mer enhetlig. Pä 
.samtliga fyra skärvor är de parallella fårorna prakt.iskt taget identiska. Den minimalll 
variationen mellan de olika skärvorna men äveo inom räfflingco pekar p~ au ett speciellt 
verictyg använts. Med utgångspunkt fr~n skärvornas form verk.ar rl'iffiingen va.ra draten 
runt kärlets insida. 

Ytterligare co typ av keramik best~endc av ett fä tal oumerade skärvor 3v potös, rödbruo 
keramik förekom. M1.1gringsmldcrialet har med ~törsca itt.nnolikhet varit näg,on typ av 
organiskt m.aterial som eftertllm.na.t en porig yta. Jng,en cnynningsskärva r&eko1nmcr i 
deua materiaJ. 

9. 1.5 O•terin« 

Co av de intressantaste as:pektcmaav Mjäla-boplatsen är dateringen. Boplat.~n är beläaen 
pA ~mctersn.iv~o. Den osteologiska analysen pävi~r ben från säl och bäver vilket tyder 
på l:uh•sanknytnina. Om boplatsen var ,trnudbuoden bör dateringen tigga omkring 2.500 
f.Kr. (Ca10 1992:79). Av övrigt fyudmaterial stöder främst förekom"•• av kvart."3vslag 
och den totala frånvaron av kvart.sil dent,a datering. Jämförelser med de fi lokaler i 
Norrland som har daterbara stratigrafier. Rå-Inget I i Ångermanland och Hälla i södra 
Lappland, tyder r,A att lcvarls :mvändcs som huvudSitlcligt rAmaterial vid 
rcdskapscillvcrkning fram till slutet av neoHtikum för au sed.an avlösas av kvartsil 
(Baudou 19923:77). När del gäller keramiken blir intrycket ,ner splittrat Likheterna med 
keramik från 1-fedningahällan i Hälsin&Jand och deo lio:;ka Kiukaiskcramiken skulle tyda 
på en brons41dersbosällni ng (Pc1tersso11 1981 :31 ). frAn boplatsen i Jäuendal ~n. 
HöJsingland, där den MellaUJJonfä.ndsl(a keramiken är påträffad, spänner daceringama 
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över hela mellanncolitikum {Holm munt1.). Stora Hkbeter finns även med 
Stridsy.ekeramik påträffad vid Bjur.;elet, Västerbotten (Hullhcn 1991: 11). Deua skulle 
d1uera ker-Jmiken till :.co.neolitikum eller strax före. Slutligen finns det en C 1~-datering 
från avla&ringar pi cu av de tex.tilomeradc keramikskärvurna vid Mjäla som aer värdet 
2617 (2469) 23 I 3 BC. (UA 10173). I fllrhAllande till havsnivltn innebär denna datering 
en stntndlinje på mellan 47 och 51 m.ö.h. Del mesta talar alltså fllr en datering av 

Mjälaboplatscn till s.lutet:;,.v rnell:;,.nncolitikum. 

9.2 Raä l0Z, Tdlrimark \:4. Sävar sn., Västerbotten 

Utgrilvningslokalen bi:sllr av en boplat,va.11. 14 m IAng och 10 rn bred med ett inre plan 
på8x 2,5 m. Boplotsen ligger ca 20 km norr om Umeå och grävdes ut under åren 1991-
1993 av Institutionen för arkeologi vid Umeå uni\•ersitct under ledning. av Erik. Sand6o. 

Området be.står av isälnavtag.ringa.r med själva boplat.,vallcn plac·crad pA torr. 
vä:ldräoerad, .sandig lerräng. Oire.kt till väster om boplacsen sträcker sig en ruUstcns!s i 
nord•$ydlig riktning med en bakomliaa,andc mosse. Det finns även <..-n friskvattenkälla i 
direkt anslutning till bopht,t...en. Boplatsen liggcrc.a 43 m.ö.b. (San~n 1995). 

9.2.1 Fyndmaterial 
En stor milngd avslag av kvart..ciit och kvarts pAträffades varav en k.onoentralion av 
kvartSitavsla& utgjorde ca 48% av <len totala mlingden avsla&, 1 :;,.nslutning till nämnda 
koncentration påträffades även en knackstco. ldirnor «hett i tv! delar spdlclct stensläd. 
Vidare registrerades en hel oc:h ,re fragmentariska bifaciata kvartsitspet.sar med tvär bas 
samt en fbratbete. Tre grön.stensmejslar, varav en knlfli&t skadad, anträffades ock.sl. 
Därtill kommer avslag av grijosten med polerad yta vilka kan härröra rran den skadade 
mcjseto. Endast ett mindre antal sk.rapor av kvarts och kvartsit påträffa.dcs. Ett relativt 
,1ort antal bitar av kAda med tandavtryck lliltades också. Bcnmaterialet sluUigeo består av 
uteslutande o~nda ben och är identifierade som sälbcn med ett undantag, eH fiskben 

(Sanden 1995). 
9.2.2 Kenmlk 
l't boplaLSen fann man 2210 g keramik. Mycket bestAr av sml fragment oc~ spjälkade 
bitar utan nl.gon indikation på behandlad yta. Ingen av 5kärvoma är större iin 3x5 cm. Ett 
IS•tal skärvor med textilavtryck har analyserats. Åtta scyeken l'oynningssklrvor med 
möjligbeun besUimmaeventuell diameter och fonn från finns i materialeL Utifrån dessa. 
ä.r det rimligt an anl.4 att det fanns ätmin.stone tvl separata kä.rl, möjli1en tre. Del största av 
kä.rien har, efter uppskattning av cu (i hopfogad) mynningssklirva. en dia.meter på 24-2.S 
cm och ell djup på ~10cm, d.v.s. det bar fonnen av en g,und skAI eller ett fat. Del aodm 
säkra kärlet är betydligt smäck.rare och bar en troli& diameter pA 12-14 cm med en 
betydligt rakare och djupare form. Denna uppskattning bygger pA fem separata 
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myonings~k.lirvnr, alla av samm11 typ och med M)taVIAg_ringar. Det eventuella tredje kärlet 
är i stort mycket likt det. miodre av de ovannämnda. möjligen något mindre ,ned en 
dian~terpA 10-12 cm. Mynninasskärvorna till detta kärl skiljer sia dock främst frAn de 
övriga genom en något robustare: form uch toC:'11 avsaknad av sotavhtgringar. 

Magringsmaterialet består inte i nå.got fall av asbest utan till allra största del av hår. 
Troligtvis är det friigan om människohår (HulthCn 198Sb:256). 1-lårmag.ringen syns dcb 
som små porer i brottytor men även .rom tunna. spindelnät,;lik.nanJc flror pA ytan: pä en 
del skärvor är dcua välditt omfäuande. I ett fall kan man urskilja avtryck av vad man 
skulle kunna kalla för hlrsträ.ngar i kera,ltiken. Dessa avtryck förekommer på en skärva 
där insidans slamning delvis är bortnötl. Jntres.santa är i detta fäll 0<:kså de gropar som 
kon ursk.iljM under den avnötta slamningen, vilka kan tolkas som textilavtryck. Avtryck 
av annat organisk.t materilll påträffades ock.så i form av bland a.nnai barr. Även Cll avt.ryck. 
av en tunn tvinnad trid påträffades i eo broc.t)'la. Dessa avtryck är dock. troligen s1>4r frlo 
en icke medveten inblandning i leran. En del av materialet har pA insidan klara 
sotavlagringar, liågta har även t/3d m,m :;kulle kunni kall:i för rester .iv ett brihu org11ni1kt 
ma1eriRI pl en del sUUlen. NAg.ra bitttr av ett icke hånnagrat lermaierial på1rilff'a<les ocksA, 
der är dock troligare fråga om klumpar av homogen omagrad lera, äo om keramikskärvor. 
Keramikens tjocklek ligger i de fall där man säkert kan fastslA bAde in-och utsida på 0,7-
1,0 ~m. Den v11D.lig~te tjockJckc.n är runt 0,7-0,8 cm, d~ med lfl&mmad insida och 
textilav'lfyck pi utsidan. De flcstit mynningsskärvor ligger pi en tjnc-ldek av 0,8 cm vid 
mynningen. En par keramikskärvor lir runt 1,0 cm gocl,a och är slammade på båda sidor 
utan att utgöra delar av mynningen. 

Ornamentiken är enhetlig l sa.mUiga ran. Mestadels ät den väldigt svag och otydlig men 
ändå klart och tydligt av typen textilavtryck. Avtrycken består av små, oregelbundna 
fördjupningar placerade pA rad. Dessa rader löper paraUelll med varandra, skilda At av 
$mala Asar. R>rdjupning•m• är rätlinjigt ordnade Uven uppifrAn oc.h ned. Det r:1der ingen 
fnr5kjutni.ng mellan raderna. Mön.siret ilr mycket snarlikt Mjäla typ Il (fig.10:2). 
AvstJnden mellansåvä.l rade,r som Cordjupningar är i det närmaste deL,amma oavsett var 
eller på vilken skärva mao mäler. logen mynnings.skärva har avtryck utao k:ärleo var 
troligen oomerade länp mynningen. 

Skärvornas insidor ärrill stor del slammade med en tunt skikt av lera. Avtryck av hår är 
hetydliat mindre förekommande i slamningen i.in i övrigt. Troligen h.1r 
~lamoingsmaterialet bestått av fin, omagra.d lera. De slamrrutdc ytorna bestlr dels av en 
sfät,jllmn struktur, dels av en fint räffiad yta med parallellt dragna, tunna fåror. I det 
första fallet har troligen slamningen slcett med händerna eller eo våt duk. I del senare falle< 
har troligtvis ett verttya 11nviAnlS ror att jämna till ytan. J de fäll där utsidan är slammad 
förekommer endast den jlimn•, slnta varia.ntcn. 
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En tydlig bottenskärva h11r identifierats med en trolig diameter pA 10-12 cm. Den 
pdträ.ffadcs i samma ruta .som några av det mellan!:tOra kärlets mynningsskärvor. 
Bottenskärvan överensstämmer väl med den bild av ett relativt rak.väggigl kärt som 
mynningsskärvorna ger. Skärvan är inle slammad och avtryck av tex:til finns b~de på 
ovmi• och undersidan. Bottenskärvan är dessutom betydligt rödare till färgen än myckel 
av den övriga keramiken. De:.ua faktc,rer kan peka pä att kKrlt:l ttnvKncs som kokkä.rl, d3 
det ur uppvännningssynpunkt vore ofördelaktigt med en tjock bollen. 
9.2.3 Dotcrin1 

Sävarboplatsen lir daterad till tidig bronsålder. För detta talar dels två Ct•-dateringar, 
dels höjden över havet, 43 m. Även övriat ryndmaterial s1ödcr co datering till denna 
tidsperiod. Cl4--daleringam• är gjorda pi kAda med lllndavtryck. 1677-1513 BC (Beta 
6.1351) och på organiskt m•terial rrAn en keramikskärva, 1736-1529 BC (UA 10174). 
Dateringen efter höjden över bavel utglr från att den angränsande mos.sen utgjorde eo 
grund havsvik. Mossdjupet är aenom borrninaar tonst11itcra1 till ca 38 m.ö.h. l?n 
hav~nivi lä&re J(n s1 medför att viken upphör att vara havsansJuten. C 144aterin.gama., 
tidsspann pekar på en bosättning när havel stod mellan :45 och 39 meter över dagens nivA. 
Detta tillsammans med att rriskvattenkllllan inte ska påverkas av havsvatten pekar på att en 
havsnivå 38-40 rn.ö.b. bör ha varit fördelaktigast ur bosättningssynpunkt. Även det 
nac:ka landskapet stöder denna daterina di en u,are bav'SniYI inabbl skulle placera 
boplatsen ut.an havs,ank:ny1ning (SandCn 1995). 

,.3 10, Ångermanland 

Fyndmattrialet fn\n Nämforsen i Ångermanland är ett av de rikaste i Norrland. Det 
spänner öve.r en llng tidsperiod, rr~n tidig stcnAldcr in i bis.torisk rid. Tyvärr har 
boplatllfyndc.n bcatbctningsmässigt f.ltt itl tillbaka för de i mlngas ögon intressantare 
hällristningarna.. Yuerligare en anledning är den stora fyndmängden tillsammans med de 
kraftigt omriltda joro.lagren. 

Boplatsen vid Nllmforsen grävdes ut av Riksantikvarieämbetet 1944 av Ber1il Almgren 
och Sverker Janson in!Hr del stundande kraftverksbygget vid Nämforscn i 
Ångennanlilven. Utgriivoingsområdet utiiordes av plan äoismark på deo södra. 10 m 
höga strandbrinken. Boplatsens läge är ca 85 m.ö.b. 

Sammanlagt grävde• ca 1200 m> ut i ell 125 m långt och S-25 m brett område längs 
älven. Efter avtorvnina; grävdes området i första hand ut i två lager om 20 cm, på vissa 
stäHen grävdes ytterligare 20 cm (Baudou 1992b:73). Utgrävningen präglades av den 
stora ktonologisk.a samm3nblandni11gen av (yodmatc:rialct. BronsAldcrskcramik kunde 
<.ex. plträffas i direkt anslutning till mynt från 1800-talet 
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Fig..11. spe,~, av sl:1fl'cr, 1-S. uch hrc~ehan.,i, 6-11. (rJn N!lruforscn. Skala 1:1. F.,fter Oaudnu 
1977:74. 

9.3.1 Fyndmattrlal 

En av de slörsla fyndklltegoricrna .är spetsar av olik3 typer. Ca 600 beta eller 
fragmentariska slagna pilspetsar med tvär bas och spctsovaJ gcnom~kärnin& av 
breccickvart.s registrerades. Det ,~träffades en 10-tal hela och ett 9Q..tal fra&mcntariska 
tåna,epilspetsar av skiffer. Även ett antal sk.iffers1>e1sar med konkav has samt eu mind~ 
antal smJ flintspetsar antcclt.nadcs. Omkring 750 skrapor av mestadels kvart~ och 
hrcccickvo.rt., registrerades (Baudmi J992b:75). Ett mi,,drc antal yxor av gN)nstcn och 
böjda skifferkJl.ivar pötrllffades. Till detta ko,umer närmare 120.000 avslai och rester av 
kärnor, varav drygt 90% Ulgörs av kvansilliknandc moterlltl, mestadels breccichart.11 
(Baudou 1977:74). Över SOO •vsl•g av sltiffer J>AtriiJTode.< (Baudou l9'.>2b:76). Cirka 6 
kg keramik. regi!artradcs varav den ttörsta delen faller inom kategorin Asbe.c;rgods. 
fiudast 157 g ben tillvaratogs varav 107 g utgjorde bränt bcnmaterial. Det brilnda 
materiaJet kommer frin bäver, 5äl. lax, &ädda och id. Det obrändtt materhtlcl är frAu 
bäver, la;,i; oc-h hvtöring. Skärvsten p~träffodes över .!itörre delen av områder. Även slagg 
var relafrvt vanlig1 (Baudou 199'2b:72). Utöver detta konuncr en mängd Cyndmaterial som 
hl!rslanlJllar från ptrioden järnålder-hi,;torisk tid. 
9.3.2 K•ramik 

Den srora totalmängden av i princip worterat fyndmaterial gör det svårt att tl en Idar 
överblick över materialet. (>ärtill kommer llroblcmet 111cd den kronologiska 
sammanblandningen. Analysen nv dclt::i malerial inskränker sig därför till eobart kera.cn.ik 
med 1ex:tih1vt,yck; fyndsamnumhting samt datt:ring berö~ enda.st flyktigt. 
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Textilkeramiken vidNämforsco kan delas in tvA typer: 3.sbcstmag.rad och bArrnagmd. Av 
den asbestmagrade keramiken har 10 skärvor analyseffllS ocb av den hlrmagrade 

keramiken 14 skärvor. 

9.3.2 Asbestmagrad koramik 
Asbcstkeromikcn bestdr av ett kompctkt &ods med en grå inre kärna ocnsluten av ljusbruna 
ytskikt. Den inre kärnan utgör med väldigl få avvikc1sct213 av gud.sets totaJa tjocklek. i de 
rau där skärvan bar tvl inta.kla y10r och 415 av tjockleken där materialcl är !!opjälbt. 
M)·cket av spjälkningen verk.ar ha skete i övergångc;n mellan skikten .• Sk.l1rvomas tjocklek 
varierar mellan 0.6 oc:h l.O cm. den genomsnittliga tjockleken är 0,7 cm. Asbestfibrerna 
är klart synlig,a för ögat fr!:irml l brottytor, endast undantagsvis lia&er asbestfibrer i 
skärvans ytSk.ikt. Materialet har en 1tor tendens till spjä1kning varför endast fyra skärvor 
bar återfunnits med både in- och utsida bevarad. Textihtvtryck förekommer pA ltta 
skärvor.lett av fallen tillkommer en rq,od struktur som påminner om b1ravtryck men 
troligen är spAr efle.r n.Agon typ av borstning. På två av skärvorna förekommer räffling pi 
insidan, en av dcil\ h.a.r intakt utsida och textilavtryck. PA tvi skärvor förekommer 
textilavtryck med släta, slammade insidor. Endast en mynnings:skärva med rak profil 
plträffades. den bär in&,a spår av textilavtryck men sUunmer väl överens med materialet i 
övrigt. Utifrån mynningsskärvan kan eo diameterstorlek.en pl 20-24 cm upp.skalla$.. 

Textilavtrycken t>estlr huvudsakligen av mönster med radvis löpande, grunda 
rordjupningat. Förhållandet mellan raderna Kr det att det finns en förskjutning vilket gör 
•t• fördjupoiog•m• löper parallellt pi van1nnan r.td (typ I). Samtli&• mätnin11ar mellan 
raderna och mellan mönmrelemcntcn på !lamnta ni.d visar pA en mycket liten variation. 
1:.ndast i ett fall föcckommer ett mönster som lir pan,Jltllt löpande utan lllrskjutning (typ 
ll)(jfr.fi&, 10: 1-2). Det riilllade mönstret som förekommer pA insidan av en av skllrVom• 
bcstAr av turuu parallella sk:lror med plana sidor och botten. Ex.aktheten i hur skärorna 
tnper i jthnförelsc med varandra tyder pA ;i.It ett verktyg använts vid appliceraodet. 
Skårorna löper i det nä.rma5te paraUetlt med de utvändig• raderna av textilav1ryck. Octta 
tillsammans med skärvans form pekar på au sk.Arorna d.rog.s ruot kärlets insida. Inte i 
någol fall har mönster kunn•t plvisas annat än i de yttre ljusa skikten. 

9.3.4 IUnDllgrad konmik 

Även det härmaarade godset består av en förhållaodevis tjock grå kärna omgiven av 
ljusare skikt. Förhlllandcnt1 rnellan del arA och de ljusa. skikten varierar i större 
utsträckning lin i fallet med a.,bestkcra.mHcen. Samma tendens till storleksförhållande är 
dock klart tbrekommande. HArmag,ringen syns s.lväl i rom, av porer som i ronn av tunna 
strec.ldik:nande avtryck. Avtryck av tunoa hårsLräog_ar förekommer i cu fall. Skärvornas 
tjocklek V"arierar mellan 0.7 och 1, 1 cm med ett genomsniU på 0,9 cm. PA de l4 
hårmagrade skärvorna fions 12 fäll 11v textilavtryck och fyra fall av raffiiog. På tre av 
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.sJ..ärvorna lörl•k,unuic.-r bJdu monslren. Sju skär\'or har inrakta in. och utsidor. tndas, c.·n 
ornönsw,d mynning,ssk!irva övcrensslämmandc med det anaf)·scrade orntc.·rialc1 
påträffades. Nägo,11nynnin:~i.:uncter 3A.r inte au fastställa utifr.in my,mingsc;kitf\',tn. 

Den ftt\m,ain,dc kc.ramikcn uppvisar delvis s.amn1c1 t)'per av mönstring s.om den 
asbestmagrade. Den typ som är i det nännas.te allcmlrjdandc i det .-,~bestm:t~rat.lc 
materialcl utgör ;ivcn här <ll-n ~törslc1 nndelen. Av de 12 lr'<lilntönstrntlc sk!.ir\'nnm 
uppvi~r Allo s.kårvor mo11slre1 11u:d rnri;k_jutning mellan raderna. typ J; cmeller1i<.1 
rortkommcr typ Il. utan f6rskjurning. på ryra av skärvorna. lnorn typ I förekommer del 
t\'å storlcksmäs.sigl olika varianter 11v samma mönster. Skillnadtma fig~er i ~n-ständc:11 
rncllan raderna santl mellan mOnsterelemcnten 1:>A den egntl rnden, vilket rei;ultcrJr i en 
:les och e11 tät nlänc;tcrY11ri11n1 (jfr fig.10: I •rig.12). UcnomgAcndc för Mda v:iritlftlcma hr 
atr mittning11rna av mönstcrelemcnten avslöjar mycket I i ten variation inom resp.,:ktive 
\'ariant. Den glesa varianten. som förekommer i fem fäll, är i det närmaste identiskt med 
den asbestmagrade typ I-mönstringen. Den tähnc vnrintttcn, hiid1'ncftcr rn, rureknnrntcr i 
lre fall och hor ingen motsvarighet i tlct nsbestmagrade 11Ultcriale1. 

.. ,_, - ........ ,_, :,.,,;-,---:,-c:, ...... ~ 1 _..,,. ,.,..._,..... ------'->--~·-• J:•f.Z' ~~'- -
• •• .,_1v ...... rc-:c;:_; .. '-= .... 

i, , ·Y~"-',,_~~C~'-' m::=-",-
1". ,,..._-:.;;......,~~-~ 
, • --~~-~....... ~"""'--1, r \ ~-~ct ~"':.'--" ,..,.v-_'f-'> 

.... ~--::-r-~~~--~~~ ~·---....-.a,,-;,-..,,-o,-o,-;e..'"::;.,":":f-~ 

M11, I~. Sd\em..ao.d,: bild Il\ l)'P In mt;nsler, J(r (ig. Ht I. 

På två skärvor förekommer mönster av samma typ löpande i vinkel mot varnndr;4. I det 
ena fallet ~r det frAgan om ett typ (-mönster Mlm möts vnrcftcr möustcrradema prydlige 
upphör uum någon samm11nblandning. l det andra fallet rHrdet sig om eu typ Il-mönster, 
ajäh•a n1ö<espunkteu mellan mönsterradema saknas dock. På den sis-rnlhunda skär\·an är 
baksidan räfflad. Räffiingen löper parallellt med den ena av ul~idans mönsterrader. 

'1~.13. Hdmlil~rad 1cxlilkcr,in1ik foin Namfu,wn med f)'p ll•mnn"'cr, nå~it uppfn~l(1rn1, Mlt1) rr,,f. 
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R!ifningen. i.om forekommer 1,:\ fyra skur\or. O\cn·nssh1111111cr inte 111ed lltn p:i del 
asbe1>tmagrade 11mtcrialc1. Framför alll är det frågan om betydligt finare .sJ...åror. Inom dtt 
h5rmagr.ide materialet är d0<..·k Ö\'t:n.·nsslämmc-lscn god 0<.·h det är ä\'C'O hUr troligt all <lct är 
fmaan om ett verktya som dc$Sulom troligen ;invänts till s.amtliga skärvor. 
9.3.S Summ~nfäuninA 

Det a~beshua~rnrle och <ler h?irmagrnde m.tterialet 11ppvi~:1r ~torn likherer. RAda t)pt:nla 

shunmadcs med stor sannolikhet innan någon typ av rnOnMrin~ 1,Mördei.. Blldn 11Wtkrialc11 
uppvisar .samma typ av fi;irgsarmuausaHning med få vari1:1tioner. Oeua rillsanunans nu:t.l 
den lotala fntn•.,.arun av so1 eller org:rniskt slagg ~ör au del inte lir sj;Hvkfart Mt ktirlen 
an\'änts vid någun furm a\' 111acta3,1iox eller Uf>phcllniug. Tillvcrknings,uassiit lim1~ del 
inga indikationer pA s1ockmatristillvcrkning. J\nalys..:r utrorda 1:1v l lot1Mn lt991:J0) 

pekar pt\ tumning som troligt tillverknings.såll. 

fi1 14. ll,lnn.)111.&d le ,1i 11..enuni k f rln Niimf Ul'~fl mel.l l) p l-mU1'1).ltl". niÄ1t"\IC 1,1pplQfs1or.n. FIX~ t'ö, f, 

Uoplalsc11 vid Nämforsen utgör ett svårt bpilcl datcrinisinltssigt. l prak1iken knn mnn 
bara säga me<l sWkerbet .au bosäHu.iug förekommit under tinga 1,erioder från 
tidig,oeolitikum in i historisk tid. Skifferknivarna och tAogespetsamas överensstämme.lse 
med materialet flin Övervedaboplauen i Nordin&r~ placerar den äldsta aktiviteten i 
1idigneoliti~k-mellanneolitii.k tid (B:rndou 1992b:76) . .Samma typ av skiffcrspcbur 
förekommer liven vid den stratjgrafibtlrande boplatsen vid Hälla i södra Lapphtnd. vit kel 
säHcr en yngsta gräns vid omkring 2(.)(X) BC. Skirferspe.tsama med konkav bas och de 
små Ointspe1s.-ima datcrt4S på sa.nuna säll till perioden 22~1000 RC. F.n Mor män:d 
hifacinlr -.I agna ~pctsar och föraiteteo av bcc:cciekvnrt,; och ninrn pekar på alt holiättningcn 
forlMU under !t.l<'Srre delen ;iv hrons.Aldern (Raudou 1992a:96). Fynden av Asbes1gods 
sträcker bosä.uning,s1'>frioden ytterligare till åtminstone Kr.( .. därtill kommer ~illa 
järnföremål som registrerades, mån:,a utan t\'ekan frän tidig järnålder men bc\·is1igcn 
tivcn m5ngtt fn1n historisk tid. Den vtmligaslc lolkningcn är 1-1U Niimfur~cns IJu)iillnin~ 
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byggde på deo rika tillgången på lax. Nämfor.,en skulle därmed u1göra en 
~mlingsboplalt; fbr n.:sursutnynjande för flera olika 1rn1>pcr. Detta innebär i :sin tur alt ,tt.1 
ä.r ft¾iaan om en säsongsutnyttjad luk.al, i detta fall genom lnxfiske1 ).itnnolikt sommaren. 
Ur detta perspektiv är del intressant n1tjKmfbra materialet n,ed den Inka) som tollo"s som 
den lill Nlhnfor.,en höraudc basboplat.$en: Rå-Inger I (llaudou l<J92b:77), 

9.4 Raa 123, RA-lnget r, Ådalsliden sn, Ångermanland 

Åccrigcn är det hfir fclg~n 01n ett material som de( trots sitt stora v!irde har publicerats 
fbrv~nan.svän lite om. 

Rå-rnget I li3gcr ca 3.S km ovonför N5mfor,en vid Ångermanälven och grävdes ut av 
Gu:shtf Hall5tröm 1946. BophUscn låg pä den östra 1ida.n av älven inom en område vilket 
efter dämningen vid Nämforsen skulle läggas under vatten. Boplatsen var belägen 92-94 
m.ö.h. i en svacka intill strandbriolu:n (Baudou 19-n:83). 

TntaJt undersöktes ca S60n1 2• Ytan grävdes i skikt av varierande tjocklek. Intressant är 
den strarigrafi besrlende av rem olika lager, (.V, med en tjocklek p~ ca I O cm och det 
understa lagret varierande meHan 10-20 cm i tjocklek. som samman~tällts (Baudou 
1978: 13). Därtill kommer en ansamling •v sklirvsteo (härd XVI) i lager IV vilken har 
hindrat de under5ta lagren, delar av rv och hela V, au bland.as med överligg.ande lage-r 
(fig.14). 

9.4.1 Fyndrördtlning 

Sk.iffennatcrialet består fartuom avslag av två typer av pilspetsar med tAngc, den ena 
typen öven:nstämmandc med Nämfors.enmatcrialet, samt pilspclsar me.d konkav bas, 
ben de av .samma typ som vid Nämforsen. Även de slagna. spe1.s.ama med tvär ba.s av 
breccic:kvarts finns reprcnsenterade i fyndmaterialet såväl som k.vartsskrapor. 
Av!lagsmatetialct består förutom skiffer av kvarts. brecciek.varts och flinta. Till dena 
kommer asbest. kvar1sit, asbest- och hAnnagrad keramik och bcnmaterial. Beomah::rialet 
består av briinda ben frln älg, nöt, rödräv, hund, mård, bäver, tjilder, tu, gädda och 
brueo, """' obrända ben fr6n Nig, nöt och bliver. 

Skiffcrspetsa.ma påträff1u ute-'lutaode under skärvsrenslagret i lager V--IV. Även 
skifferavslagens huvudsakliga förekomst finns i lager V-IV även om de: påträffu i I ilen 
omfattning i ~mtligil lager. PilspetSaroa av hrecciekvan.s förkommeruteshllande i lager 
111-n. Under skärvstenslagn:t dominenu kvart$eo i avslagsmacerialet med en lopp pi Cl4 

76% i det understa lagret fHr att kraftigt sjunka till ca 25% i lagren ovanför skärvsteucn. 
Det omvända förhlllendet gäller för breccickvartscn som u1gtsr mindre än 20% av 
11.vslagcn i de understa lagren för att sedan stiga till ~70% i lagren ovanför 
skärvsrenslagret (Baudou 1978: 13). flinrav,tag är ovanliga i bottenlagren men stiger ri Il 
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ca l5% i lager 11-1. Keramiken forekummer redan i laier V men har sin srorsr:t 
ulslräckning i lager 111-1. När det gäller henmatcrialer finni tkl ing11 uppgif1er oin 
lnge11illhOrighet förutom au beo från n&kreaiurenda!I påträffas i lager Il-I. 
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9 . .i.? K~r'llmik 

A,· den 10tala rt\aftt<,lc:n kaamik. ca I ka. utp Asbutkenunil den stonla anditlcn nkJ 
ca 55%. Asbe~lgodc;et ul&t'ir till stör.lra del 1.fcn l'cstemude 1111c,Jeleu och endast en rin1ta del 
u11urs a\ hSr- och \.\arts11magrad ktramil. De vanli1as1 förckommftndt 
um1rncn1ik.1ypema ärlSlrttk- och snöravtl)'Ck.. te,tila\'llryd, och kam,1ämplar. Vid ,icJ.:i.n 
ov keramiken forckommer ett ~rort :11tlal bitar. Ö\ er 200, av ren Asbc51. 

TcJt11lkcn11mken bcs1Ar ävtn vid RA·lnae1 av \.Aväl asbe,t· som h§nm11rad keramik. 
Sammanlagt anal)stracks I.I ,kärvor med avtryck. v.,.v nio m<d asbe<lrn>gring O<b fyra 
med hArmagrin&, 

9.4.S Asbctsm•arad keramik 

Oto asbe-sl.magrade te,uitlcramiken be.dr uteslutande mv cu ralt i&e.non\ gulbrunt aod.s. 
Asbcstmagrinacn (mcnlr1'dcr i brottyturoch spjälk.ningar och förekommer Sällan synligt i 
tlskik1cn. SUrvomas tjocklek varierar mellan 0,6 och 0,8 cm, med e11 gcnom,niu p~ 0.7 
cm. loga mynninss- eller boncnsklrvor påtr,ffades. Avtryck n,ajstrenidu bara pd 
utsidan av sk!ir\'Qma. Det förekommer heller ingo. avl11gringar av SOl eller organiskt 
material. 

Texlilavtryc:kco består dels av tiextilavtryck i vaoli& mening mto ocksl av imilalde 
textilavtryck (IT). IT-keramiken bc)t4r av 1vA sk.ä1vor där den ena ock.så uppvisar 
lcxtil••tl')Ck, IT•mönstrel tie.tlr av llltta, rckuogullini aV1ryck relativ, ale<! ui.pridda på 
ilr1kta panllfella rader. Det exakta avstAndet mtllan eltmentcn och flirckoinsten av 
övtrtappnlna, i mön.siret tyder pA att det stämplatJ pA med nAgon typ av vcrtcryg. 

De vanliga te.11.lila\'U')'C·kcn fbrekommer endast i en vari11nt som övcrcnstlmmcr vll med 
typ la flin del h!nnasrade materialet vid Nämf0tst0. 

• 
rit 17. Ad'lh,lffi3Jr<iJ kt111m1L. tnln R.i-ln~ SUnian tnc'IJ IC'Uilit\lf)d: llpPuQr "" lll ,nc'IMIC'r. Sk.Il• 
Vl Cf1ct 8;,.-...- 1'177 t\S, f"W:ATA. 
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r-iJ, IR Ao;~lm.iF}d tt'\hlkcr.unik f1fut R&-lngcl. l)p la. Foio: (riff. 

,.4.6 Hånnagn&d keramik 

Av den hånn.agrade keramiken p!trärfades eoda.-u fyra skärvor med textilav,ryck, var:tv 
en är en mynninasskärva. Den sistnämnda be.\tår dock av tre i efterhand i hoplimmade 
skärvor. PA tv& skärVOI' förekommer täfnade in.sido!'. i övrigt är insidorna släta. 
Uppskau.ad mynningsdiameter utffrA.n mynningsskärvan ör 26-28 cm. Inga hottcnikiirvor 
påträffades. (Jodset är mestadels ljusbronc t.ill färgen men en .skärva bestod av ett grAtr 
innerskikt och ett ljusbrunt ytterskikt. Den irå ytans jämnhet tyder på att det är den 
ursprunglig11 ytan snarare än ell resultat av spjälkning. HAnnagriogen framträder tydli&t 
som 1unna täror pA samdigt1 skärvor samt som po~r i brottytonia. En ~kärva pAtrAffades 
utan textilavtryck Lnen med tydliga avtryck av årsringar på insic.13n vilket skullt tyda pi en 

tillverkningsmetod med stockroatri~er. 

Till skillnad från övrig1 analyserat 11U11<rial uppstod problem med all bestämma lyp,n av 
oniamentik. Ytterst små skillnader registrerades mellan typ I och U när mönsterelementen 
mättes. Enkelt uttryckt gjorde de smA skilln11dcma i mätningan,a att ell lyp I-mönster 
fbrvandladci till eet typ Il-mönster genom att sldlrvan vreds 45°, End11st en sktl.Jva hade sA 

distinkta avtryck au det gick an [aSL\IA. säkert en ty1> ll•mUnster. 

Räffiingen som förekommer på insidan av tvi.i skärvor är i dt:1 närmaste identisk med . 
räfningen från Nämfor~en vilket gör att det inte går :itt ulc$luta att det är frogan om 
.ciamma verktyg. 

9.4. 7 Oateri,ng 

Da1eringen av lagcrfoljdcn vid R!Hngct kan tyvärr in1e primärt falla tillbaka på C 1
" 

metoden~ denna inte var tilla,änglig vid tiden för utg_nivninien. Stratigrafin har <läremot 
ofta jlimfört5 med den vid Hälla i söc.lra I .appland (lig.19). 
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11i~.19. Ul!,"Crhl-lJd ,w.inl furddn1n\> <I\' kcru.m1k ixh pilscpl'1sar \ iJ I l:Ula, 1rr rii;. lS Jus1cr;ld cfttr Baudnu 
1977:31. 

Dateringen av lagerföljden ,•id Hälla bygger på l I C10 -provcr (bilaga I: Ao>brosiaoi 
)966) och spänner över liden 2~1700 RC. Vid Hälla infaller kvartsens största 
omfattning i lager V, 2S00-2'\00 RC, och dess tillbakagång i lager IV, 2300-1200 BC. 
Kvartsiten ökar kraftig,l i lager 111, 2200-20CX> BC. för att nA störst omfattning i lager U-
1. 2000-1700 tlC. Sluffcrpilspclsar rncd långe motsvarande dem vid Rl-lnget 
förekommer i lager V-I11. 2500-2000 8C. Skifferpilspetsar med konkav bas 
mol.svarande detn vid RA-lnge1 fön::kornrner l lager m-n, 2200-2000 BC. 8ifaciala 
speuar med tvär ba~ av kvart.Sil 1>lh.röffade.s i lager I, daterat till 1700 BC. Asbestkeramik. 
påträffades i lager lll, 2200-2000 BC, men har sin största utsträckning i lager 1. runl 
1700 BC. Tc.tilkcramik uppträder i lager 11-1 (Baudou 1978: 12). Genom en jämfl)relse 
av lagerföljderna upptrUdcr några hä11punkkr utifrån vilka Rå-Jngct giv\'t k..ut datera$. 

I botten under härd XVT finner vi skiffer.:;petsar med 1ånge, där f'inns också 
kvartsmaterialets procentuella topp, Här finns även en skifferpilspcls med konkav bas 
och asbestkeramik i viss utsträckning. Dateringsmässigt hamnar malcri11let i perioden 
2500-2000 BC med tonvikten på den äldre dateringen flir tångespetsama och kvartsen. 

Omedelbart ovanför härd XVI domincrt\r brcccickvlutscn och i lager 111-11 introduccn.s 
dt bifaci3ln spe1samtt cn«l tvllr bäs, Samlidigl ökar förekomsten av asbest.keramik. k.rat\igt 
i samma lager. Oecta skolle tyda p;\ en datering rr.ln 2000 8C och vidare in i bronslidem. 
Keramik med textilavtryck påträffades huvudsakliaen i la&er ll-( vilket aer en troli& 
dnte.ring från 2000 0C. En skärva med tc;.i;tilavtryck rcgistn::radcs cmcllcnid under härd 
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XVI vid övcrgåaaen mellan lager V och IV. Denna sk.ärva hamnar t.lärmed 
uppokaUningsvis i perioden 2200-2000 BC. 

9.4.8 Sammanraltnlng 

Till stordtt överensstämmer fyndm.at.erialct f rln Nämforscn och RA•lngct med vo.randra. 
Vid Nämfor$en förekommer det dock en större variation i materialet, främst bland 
spe1sarua. Därtill kommer dco be1ydlig1 Slörre mängden avslag vid Nämforscn. Den 
relativt stora förekomsten av asbest vid RA-lngec talar för en basboplats med tid och 
möjlighet till keramiktillverkning. Miingdeo keramik är förhållandevis lika stor vid blda 
boplll.tserna. Med utglngspunkt rrån att det är frågan om en ba1;bopla1s vid Rå-Inget, 
vilket allt tyder på.. är det inte osannolikt att även keramiken från N'åmforseo tillverkats 
dår. Äldsta dateringen av tex,1ilkeramik hamnar i sconeolitikum för Ri-Jn&et men 
lyngdpunkten ligger runl bmnsAldems början och förekomsterna sträcker ~g sedan 
vidttrc in i bronsAlclem. 

9.$ Ral 508, Döaddcn, ArJ•plog ""' Lappt.nd 

Vid sidan av keramikanalysen bygger preseouuiunen av denn.1.-1 boplats i första h,nd på 
Ingela Reramons ( 199S:9lfl) sammanställning av 111ppor1mareriale1 och n:konsttuk1ioo av 
gtävningsarbetet. 

Boplatsen arävdes ut 1958-59 med anJcdniog av 1962 års dämning av Homavan, Kakel 
och Lulleb~dne under lednin1 Av Birgitta Hallgren. Boplatsen var Jokaliserad pA en smal 
udde i Lullebådoc. Udden sträckte sig i N-S riktning med den sydligaste delen en knapp 
mettr över vattenlinjen. Mot norr höjde sig udden till en höesta höjd av 3 m över 
vattenlinjen. Uddens sandi&a terräng och den Sparsamma veaetationen har gjort alt 
lok.alen under perioder varit ulsatt for k.raftia sn.ndOykt. Nästan hela uddens yta. 1180 m2 
undersöktes; dock styrdes utgrävningens omfattning av den kommande dämningsg:rä.meo 
och inle av boplaueos cgcn!liga utS1täckning. El\er dlimningen ilr Döuddcn i princip helt 
vaaenlll<:ltt. 

9.5.1 

Bopl.w.en grävdes i en i oledande skede ut med m<:teroreda schakt var 5:e meter tvärs över 
oddcn. Därefter togs större sammanhängande ytor upp. detta under 1959 Ars grlvning. 
F.n konsckveos av dco nämnda sandflyktcn var an överlagrade lnalrurlagcr och gamla 
markytor pA1r1UTades i scbaktprofilema. Tyvärr grävde.~ inte de utvidgade yloma ut 
synkront med lagerföljden. Den.a gör att ana.lysen av stratigrafin har k.omplicerau 
yucrligare. Sammanställnina:en av materialet lillsammans med de utförda C14-
daterina:ama av la,gerföljdco (bilaga I) h.ar resulterat i urskiljandet av tre bosaltn.ingsfascr 
som Bergman kalll'lr A. B. och C. Den äldsta ~Httningsfasen, A. Kr daterad till perioden 
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5200-3800 BC. 8-fasen daterades till 2300-1500 8C, och slutligen är den yngsta.C-
fäscn <lalc:nld cill l~ AD. Bosättningsfasema har kunnat rck.vnstruerns på ca 30% 
av utgrävnin,sytan. 
9.5. I Fyndffirdelnlng 

Av 247 regbtrcradc fynd har sammanlagt 177 kunrn1t häof"Oras til1 den rekonstruerade 
logerföljden. 

Skrupor är den ab$Olut vanliaaste fyndkatcgoriu. Av del tot.ala fyndmaterialet ucgör 
sktaporca '78%. Av deua kan ca84% plnccras i11 i lagerföljden. Vanligast är sk.rapor av 
ljus k.vartsit vilket utgör 46% av material el Mörk kvt1;rtsit utgör ca 27%, kvan.s ca 18% 
och resterande mängd av matcria1ct är jämnt fördelad över flinca. brcccickvarts och 
grönstcn. 

De, pMräffades 29 spetsar. spctsfr•gmenl och förarbe,en varav 14 kan placers io 
lagerföljden. Skiffen;petsar lllgör den största gruppen följd av brecxiekvarts och mörk 
kvart.sil. Endast eo spets av vit kvat1.sit pått".Uiadcs. Till detta kommer följande fynd inom 
lager A: en knivsegg av skiffer~ eu fragmeot av en tväreggad mejsel i grönsten ocb. Cll 
grovt slaget förarbete till en yxa eller mejsel. Knjvseggen och gröo.slensfragmentet ioglr i 
en depå med avslag och skrapor. Inom lager B påträffades tvi brynen och en tväre&&•d 
mejsel och i lager C ett bryne, Över 4000 avslag registrerades. Mörk k:vartsit utgjorde ca 
56%. ljus kv"rt$il ett 20% och k:vart.11 ca 16%. Resterande miingd avslai fördelar sig 
jämnt mellan flinta. skiffer och brecciek.vam. 

Det osteologiska materialet uppglr till ca 6,5 kg brända ben. Drygt 1 leg har ideutifitnd:s 
och ca 60% av detta material kan med ~äkerhet placeras in i lagerföljdeo. 13 arter b.tlr 
identifierats och bland de,n dominerar däggdjuren. Bäver ulgör den s<örsta gruppen följd 
•v iilg och ren. Bland fisk.benen dominerar &ädda följd av abom,, laxfisk och braxen. 
Flera f~gelarter hor identifierats bl.a. sAngsvan, sm!lom, knipa, slldgAs och ljällgh. 

Fem härdar påträffades varav en härd ligger utanför del lagerindelade området. Tv! 
härdar är reaistrerade i lager A och harCl 4-daterats (St 453, SI 548). Tvi härdar ligger i 
lager C och är int~ C 14--dateradc. Kcmmikfynden heulr av 2 kg a.sbeltmagrad kerarnik 
varav 1.9 kg kan placeras inom lagerföljden (bilaga 3). Den största gruppen utgör 
oon1erad keramik med 1,2 l(g. Textilomcrad keramik ,ugor sammanla&t 0,5 kg. 
Resterande 0,2 kg består av kanutl!mpel=mentik eller vu!Sler. 
9,$,3 Ktr•mlk 

TeÄrilkeramiken från Döudden ut&örctt väldigt homogeni materilil. Den allnt största deleLt 
utgÖN av ett gulbront nuttcriul med in~l11g av röchtre brunt. Sammanlagt 2S skärvor med 
textilavtryck. plträffades varav fem utgjorde mynnings.skärvor. lnte i något rau 
r&ekommcr avtryck av nAgot slMg på insidan av skärvorna. Skärvornas tjocklek varierar 
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från o.~ l .O cm med elt genomsnitt 1:>A 0,8 cm. AsOCstmagringen ar \'al synlig i bmnrtor 
och i spjälknin:ar, däremot förekon1111cr den sällan '-)'nlijlt i ylliikikten. Utifr~n 
mynning,;skärvorna kan två olika 1t1yn11ings<liametr;1r foslsl~tllas med rclntivt ~tor 
slikcrhtt: ett större kärl med en di:un~rer av 36 c:m Ol'h ett mindre kärl med en diameter av 
28 cm. Bida kärlens Ovre partier .itnlydcr ctl relativt runr, bukig1 kärl med svaat 
urA1Jurn,m.k balsprolilcr. lng.a bottenskärvor regji.trcradcs cmcllenid vilket gör Jet sv~rl .ttt 
utala sig om kärlens Cullsi.ändiga fonn. 

Tcxtila\'trycken består av fördjupningar ordnade på r;1d. FOrdjupningarna li::er dels 
1nuallcllt pA varje md och dels 1>A vanmnan rad. Till skilln:1d frAo tidigare lcx.tilkeramik 
förekommer emellertid här Mdt\ vnrinnten1a '8mnu1nblandade utBn au avgrnnsningar i 
mönstret kan ur.i:kiljas. Analysen visar nlt det råder e,l SlOr \.'ariation i avstånden mtllao 
mönstcrclementen. PA \'issa skärvor är variationen så !ilOr mellan mönsterclementen och 
raderna au del .sker en aradvis förskjuluiu,iii av rader och mönster (tia.20). l1<:Ua flir som 
pA.följd att det i nce säken g.Ar att ursk.iljo någon specifik mun~lctt)'p. Fördjupningnrna i sig 
är bel)'dligt kraftigare än på tidigare ty~r av analyserad textilke.ramik. Dllrtill fflrekommer 
det i många fall en filk;rliknandc struktur i själva fl)rdjupningama. Denna struktur l1es.t~r 
av tunna. korta parallella sireck i den slullande bottnen på fördjupningarna. 

På samtliga ~kärvor. utom mynningsskä.rvorna, täcker avi.ryck.en hela skärvan. fclnseu 
skadade partier. Mönstret har 01ed största sannolikhet varit heltäckande frånsett det 
översta partiet runt mynningen. En Ö\'eraloaszori ~tra,t, innan mynnina,en med utslii(ning 
av mönstret frän kraftigt1 avlryck till obefintliga förekommer på samtliga 
mynnint.,~kltrvor. I regel är de översta 2~J cm utlrmast mynningen helt fria från mönster 
rnc.-dan övergången utgör eu 1-2 cm brett område (fig.2 l ). På en av mynningsslcärvoma 
sträcker sig dock mönstret ända upp till mynningen med över1An&s1.oneo SQm avslutning 
cndasl 0.5 cm under mynniu.a;skao1cn (fig.22). F.n viss ar11d av utslätning eller 1>01erin,g 
kan Nven iakttaga.i på övriga nnnlysemde skärvor. S~citlll Asarna ront fördjupningarna lir 
avplanade och del översta lerskiktet skapcu .smA dverhäng på fördju,>oing.skantema. 
Polcringen verkar ha sken i en och samma riktnin&, 

<')<!M'Jl!l~~i'!.>~~ l'I 
.,eu~~~~l"l~~l!\1. 
• l:i m t'f t!l !'I i-i &"I l':l ., , 
. ,O (')f'>~ M i-)f'l'" i, 

,'.?0(!)~~~~® 
1828~•~0~~,"}Joc:-,I 

ng.20. ~c;flc:m.nisil. bild U\ Ntk.org,'la\ lr)'Ck. 
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T t\;tilker:uniken från l>öoddtll Ftvviker kr<1nigt fr.ln ,mdrn typer av tc:ttilkcramik ,;011 1 

n.naly~em1$ i 111>ps:irstn. Mönscrct ar inte lika s.tt1liskt utan innchAllcr stora \.1rin1iontr 
mtllan mönsrerelementen. Der ~r oc;:kså betydligt grövre. avtrycken är 1cnomgående 
kn1frigare och djupare. f>e ~frtck sum förekommer i fönJjupningtmUl ln1r heller lnlc 
kunn/11 p.ivisa~ i ridign.-e annlyscrat ,natcrfal. 

.. J .. 
• .,, 

J _ _'.:__f~---7 4 

fii;; . .:?1. A~be!.l.1n.i~r.ad ~cr:.mul ,ned rut~orps::otr')"t.1. (Ml L>t>Udden. IU,: rur< . 

• .. . -t.!.:.: ____ 

Fi$.11. A<bcc.tni,1i~ ~eumik mt"\1 rotkorlS,1,11Jcl. r~n Döooden. fu<f f~f 

Med nllledoiug av teorin um korgform:td kcrnmik som Ocrgman ( 1995:8<Jff) frnmfört 
gjordes med ankdning av uppsatsen jtlmförcber med IUHode rotkorgar. Ulan u.tt viljfi ge 
sken Av n~gn1 djuplodande analyser mäste det nämnas alt det finns en del likheter. Först 
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<x:h frnm1-1 k1'n m!\11 i rulk.org:.irna liumt ~truUun:r win :,kulle kuunn ltt• ,gen upphov till de 

slrc<.·I.. som finns i botten på monslcrfördjupning_ama. Uristning.ar dlcr n<.Hnini.tr i )'tan pa. 
rour:idarna har rcsuher.:il i all de underliggande fibrerna kommit fram. Detta förekommer 
u1e1-l111nnde där roulidnrnn höjts i 11:itningspro<.'cncn ~h d!irmcd utgör iisnr i Il ätningen. 
Oe~~a .skulle ditrmed mycht \'äl kunna n1olsvur:1 de (ördjuJ)ningar son, p:hr!lffos 1>3 
keram i keo. Ho~ nl:irade rotkorgar förekommer liven en gmv och njåmn scrukrnr i ~jålva 
flacverkec. M;noi1l3ar mellao elemeor i tlät\·erktt ,-,ödjer :l\'en <lena. Oa,1ill komrner 
expcri,ncnt llted rotkorgar ,;,om mmri~er vitkel uppvisat snnrlikn monster cSa1HIC11. 
muntl.). Slutsatsen IJHr J<trför ~ll t.kt inte Ur osaunolikl all rotkorg.tr an\'iHtl'i >Om 
matriser. 

Hg.:?3. Kc:r.irrukr)'nd frln OöudJc:n. ~tc:r Lundholm IIJK'J:?7, folo: L.fk-rptröm. 

9.S.4 San,manfattning 

l)c slul~lscr som Bcrgmtm ( 1995: 111 fl) dmr Il\' ttmtlyscma ,1v de tre lflgcrföljdcmM kan 

sammaufäuas som rmjcr. 

Lager A pekar på tv.1 bos..ittnin&5f a1-er. Den :ilcl'it3 dateras till ca 5200 BC. och är cnd3.st 
känd genom lvä härdar. Nästa (Il.\ tor !in början omkring 3900 BC ... x.-h kl(nni:tccknas av 
cll 60-lal redskap och ben•, avslags. och skärvslensförckomsler. Utifrån matcrialcls 
spridning och inbördes förhåll.rndc kon llera olik<, :tk(ivite1~1>IMser for 
red5kapstillvetkninx 8Mnl hell rymhumma umrJl.lt:n iaktagas inom lokalen. Oerta gåller 
även flemölikn d~positionsytnrfhrn...,fflll. L>epAfyruld med ~krnpor. nv~lng. en kniv!egg 
och en mejsel tolkas som en del av hl)Jlh11~111rusmingen. Slutsatsen blir au del år frågan 
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om en återkommande boplats med väl planerade a1.k.tj"•itctsområden som använts vid Oera 
tjlJfäJlen. Slutet pA denna bosJUtningsfäs kan inte fastsUUhts. 

Lager 8 dateras till perioden 2300-1500 BC. Materialet består fortfarande till största 
delen av .skrapor. Benmalcrinlct iir i dctla lager dubbelt så stort !Om de tv& 11ndr11 lagren 
tillsammans. Den bifaciala stcnslagningstck.nikcn introduceras nu vilket avspeglas pä 
spetsarna och den scora mängden av smA avslag. Till dt:HK kommer förekomsten av till 
slörs1a del oomerad asbestkeramik men äveo te,uilkenuni.k:. Två brynen påträffades 
också. Åtminstone tvl aktivitetslolcaler med koncentrationer nv mörka kvartsitavslag 
förekommer. Återigen finns ett mönster med tomma ytor melJan ansamlingar av 
skärvstco.,-, ben- och fyndmatcrial. En tolkning är att ansamlingarna är avfall som rensats 
bort fran en hyddbotten vid upprepade tillllllleo. Höjdskillnader mell•n ytorna stoder den 
teorin. F.n ansamling av sex ljus.a kvartsilskrapor pA eu l övrigl fyndtom yta skulle 
dän11ed kunna tolkas som rester från den sista ho5Jittningen. Även h.llr tyder det mesta på 
en återtomma.nde bosättning med organiserade aktiviteter. Av det arkeologiska m.a,erialet 
k•o reduceringen av i första band kvarts och kvartsit beläggas. Bruksskadeanalys av 
skrapor pekar på bearbetnini av huvudsaldiien h4rda material men även n\juk.a. Till detta 
kommer tillverkningen av bifaciala ipelllar. SkärvMenen, benmaterialet och keramiken 
tyder p! betydande behov av si väl vlinne och föda ,om lagring. 

LagerC sludigen dateras till 100-400 AD. Materialel ~.r övethuvudhtgc:I mindre till säviil 
mliogd som till rumslig spridning; textillceramiken förekommer dock ri.kligl. Tvl 
avslagskoncentrationtr med kvarts~ respektive mörka kvartsitavslag kan registre.ra.-s på en 
aemensarn aktiviteuy1a. Till detta kommer tre depositioosytor med avfall varav en 
sammanfaller med aktivitetsytan och en uppvi:iar skilrvor (rån ett k.amslämpclomcnll kärl. 
Boplatsen är till klllllkUu-en lik föregående fas, doek mod en mer begr1lnsld omfattning. 

Det som bör uppmärksammas i ovanstående är kontinuiteten i hur Oöudden som boplats 
organiserades. Genom alla bosiittn.ingsfascma bllt lokalen i princip ulnylljats pA cll 
likvärdigt säu. bAde när det &äller aktiviteter och rumslig disposition. Genomgående är 
också att det osteologiska materialet pekar på •n bosätlning under barmaruperiodeo. Det 
iiI främst forekomsten av flyttfialar som s3oa,van. sädgb och fjiillgäs som tyder pl 
detta, samtidigt som det ur lagringJs:ynpunlct bör ha varit fördela.lctigare att fälla stön-c 
däggdjur och därmed sU!tTC mi!ngder kött under hösten. En förskjutning av byte kan dock 
spåras genom faserna med en överg!ng flin älg och ren till fisk och llgcl. Bäver bar hela 
tiden varit viktig. (BcriJTI•n 1995:236)(Aoaåeode dateringar se bilaga I) 

9.6 Rall 17, St- Tjikkiträsk, Stensele sn, Lappland 

St. Tjikkitrllsk lr belngetea lO km uppströms om Juktlns sammanOl:lde med Umelilvcn. 
Lokalen ligger pl spetsen av en utskjutande udde vid den SV stranden av ~jön. Udden 
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bestlr av ett tallbevux.et berg som sluttar ned mot ett m1alt terra.ssplan me.d a.ngriinsande 
strandbrink (Meschke 1961). 

Boplatsen bestAr av en skärvstensvall pl terrassen ovanför <len ca 3 m höga 
stntndbrinken. Den halvkretsfo(mnde vallen löper runt en ~kAlnd nedS-!inkniog som 
öppnar sig inlt land. Huvuddel~n av vallen är mellan 0,5 och 0,8 m hög och ca 2,5 m 
bn:d: mot sjösidan är höjden dock endast ca 0,3 m medan bredden uppgår till ca 3 m. 
Buplatsområdet sträcker sia: ytterligare ett tiotal meter Ö och V om vallco (Mescbkc 
1961). 

Lokalen grävdes uc 1961 av Christian Me.schke. Den utgrävda ytan uppgick till ca 425m2 

och innebar i det närmaste en totalundersökning av boplRlsområdcc (Mesctuce 1967:4). 

9.6. I Fyndmat•rlal 

Den vanliaaste fyndaruppenär skrapor, ca 300 stycken .• vilka utaör ca 95% av samtliga 
fynd. Vanligaste matcrialctlirlju!I och ljusgri\ kvartsil; mörk porl'yr och olika kvanser •r 
dock. relativt vanliga. Ca 45(X) av~lag tillvaratogs, kvans och kvartslt dominerade men 
även skiffer och mörk porfyr förekom. Utöver skraporna och avslagen påträffades cvA 
fragmentariska rovaniemibackor; cvå stenklubbor med skaftrännor; en fraameotarisk 
kvartsilspcls med inknupcn bas: en cggslip~ skifferspets med lancettformat blad; tre 
förart>ett:n till skifferknivar; l'Vå obestämbara fbrcmAI av skiffer. möjltgen fbrarbctcn till 
hängen; två obestämbara föremål av g,rönsten, samt en obestämbart fragmentariskt 
f&-ernAJ av ben. Till detta kommer en grupp av sex skaftprydnader i fonn av djurhuvuden 
i skiffer, varav s.amtliga utom en eneggad tvärkoiv är avbrutna vid basen. Dessutom 
pltrlffades 19 skärvor keramik och nästan 30 kg benmaterial, me.stadels brända ben. Av 
benmaterialet barllg. bäver och säl identifierats, dessutom regis,rerades fiskben utan att 
kunna artbescämmas (Meschke I 961 ). En skärvstensgrop, en kokgrop och två härdar, 
varav en innanför skärvstensvallen påträffades. Kol förekom rikligt över hela 
boplouomrldct. Ct<.provcr togs trio kokgropen och kollagren (bilaga l)(Meschkc 
1967:41T). 

9.,.2 Keramik 

Keramik.ett bestlr dels av ettj!tmnl, homogent gods med en genomgående grA färg och 
dels av ett gods med ect gråu tjockare inre lager och ett cunt ljusbrunt ytlager. Båda 
cyp<ma är uteslutande maarade med a.,besc. 

Tex.tilavtryck fbrekommer på sex skärvor och enbart på den grå-ljusbruna keramiken. 
Skärvorna varierar i tjoclr.lek mellan 0.6 och 0.9 cm, med eu genomStlitc på 0.7 cm. En 
mynninasbit finns med i materialet. mynningsdiamctc-m uppskattas till 26-30 c;m. På två 
av skärvCJrrul varierar tjoddckeo, fritm.st pA insidan, medj~mna intervaller mellan 0,6 och 

49 



0,9 c:m, Dcs.s.tt vuialioncr är lättn au känna. men syns också med btoUa ögat. Dtn 
rimligaste tolkningen är au det är (ragan om spår efter tillverkning genom tumning. 

Fig.14. Asbrstm11~J te~tilkc1amile. typ 111. rnt.n St Tjikkitrt1$k, F•'ot.n: IOrf. 

En skärva uppvisar cll betydligt tunnare: ljusbront skikt äo de övriga, närma.st som om en 
yttcrsl fin lcrslomniog pensl•ls på. Vissa diffusa avtryck förekommer på ytan men del 
döljer inte del faklum aH dco underlig,a.aude ara ytan är i det närmaste lika jämn SQrn 
det hell igenom grA god.set. PA en del ställen av skärvan i'.ir dessutom dchu av det Htnno 
skiktet bonnöuocheo Mltjänm grå yta framträder. Lägger man därtill au det grA god.ser i 
berydliitstörre ut~träcknin& har asbestfibrer synliga i ytan än vad som är normalt pekar 
det mot att det är frågan om samma typ av keramik. Det grl godset kan antin,en vara det 
M>m lir kvnr efter spjiilkning eller bortnölning av den tunna slamningen eller hell enkelt 
rester av lin.nu inte färdiga kärl. Det grå godscl är i regel också nlgot tunnare än det grå• 
ljusbruna. Jämförelser med mynningsbi1ar frAn det grå godset pekar på s.a.mma 
mynnin,sdiame.trar, dessutom påträffades keramiken blandad i endast två koncentrationer 
(Meschkc 1967:9). Slul~tscn blir därför au samtlig keramik från St. Tjikkiträsk bör 

betecknas som textilkeramik. 

. 
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fiig.25. &:hematist bilJ t~·e, 1e·uilawycf. förekommande ,,d S1. TJiU,it1ibk. 
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Textilmönslrel bestlr av UUt ligg,ndc kvadratiska rutor oc:h varierar yuerst lite 
storleksmäSsigt. både inom den en~kilda ~kiirvfln och i jämförcber mellan skärvonla, 
Rutorna framstår mer som gruuda. planbottnade avtryck lin verkliga. ftlrdjupningar 
(fig.25). PA ston• delar av skärvorna är av,rycken diffusa, delvis utslätade och 
saaunanbland.adc. Faktum är att del är svirt alt tinna större sammanhängande ytor med 
distinkta mönsteravtryck. Det glr dock att l'blja ~pcdfika mönsteravtryck över tillräck.lia,t 
stor yta för au utesluta an det är frågan om någon Conu av sllmpela\ltryck. Nlgon större 
noggrannhet verkar inte ha iakttagits vid anbringandet av mönstret. detta samtidigt som 
kl4rlet inte kan ha hanterats med nAgon större försiktighet innan det torkat eller bränts. 
Diffusi:tororiden I mtin.S-tringcn varefter mönstret fortsimer i en tmnan vio,kel kan tyda pA 
ert slarvigt omsvepande av kllrlet där det är textilstyd:eu veck som twlccknar sig. 

Det finns flera faktorer som skiljer denna keramik från annan textilkeramik som 
analyserats i uppsatsen. Det (brsta intrycket är au det är ett betydligt sämre hantverk ltn 
tidiaarc med tydliga sp!refter tillvertcningen och ett rörigt ytmönster. Svaret kan givetvis 
ligga i att det är frigan om ännu inte helt färdigställda kärl. Det le.an även vara frAgan om 
tillvertc:n.ing under andra fönJtsättningar än normalt, t. ex. ett akut behov av kärl pl en 
tillfillig aktivitcr.slokal. Mot dessa teorier wardockdct fakrum att in1co asbest pAträffars 
på boplatsen. När det gäller textilavtrycken torde det vara frågan om en pnlk:tis.k 
tillämpoina i fonn av grewvänligare yta pA kärlet. Detta p.g.a. au tillverkoingsprocessen 
inte talar för användllndet av textilier. inte heller tyder det slarviga textilmönstret pl alt det 
är frlgan om en dekorativ ornamentik. Bristen pA samslätnmiah,et med öv-rip cget1t1i&a 
textilmönster fastställda i analysmaterlalet gör att ntönMrel bör klassas som en egen 

mQl\5'Crtyp, typ 111. 
t.6.3 DaterinA 

Vid St. Tjikkitrii$lc har mänskliga aktiviteter kunnat belllggas från S4'nmc,;olitikum ända in 
i bronsildern. Den äldsta fasen dateras ienom tre C14-prover till omkring 6000 BC 
{bilaga 1). Proverna hllntamrnar frin kokgropen 50m tillsammans med en frag.menta.ris.k 
kvarts!krapa, eu 3()..tal avslag av kvaru och kvartsil samt brända äla.t>en är de enda 
spolren efter denna den äldsta booättoingcn (Mescbkc 1967:45). 

Vid sidan. om kok.gropen bar tre t1ktivitctslokaler kunnat urskiljas på boplatsomddet. 
Väster om vallen phräffades huvud..uldigen skrapor men llvtm de två sle-oklubboma och 
ett av de djurbuvudformade skaftprydnadema .. Deua omddc är det som ligger nJi.mtast 
kokgropen. och det dateras &enom ett ct•-prov till ca 5300 BC (St l753)(MC$chke 

1967:4S). 
Under den sydvästra delen av vallen toguvå C 14-prover vilk• gav värden runt 3000 BC 
(St 1754) och 4100 BC (St 1755). I anslutning till provpunktema påträffades en 
kvartsitsluapa s:unt dt 20-t.1 avslag av k:vartsit och skiffer vid det äldst daterade provet, 
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samt ell av de obestämbara skifferföremålen tillsammans med ett 30-taJ avslag av kvarts 
och kvartsit vid det yn11re av proven (Meschke 1967:45). 

Det åtcr.ilA:eadc ak.livitctsom.rädet är förlagt till de nom delarna av områdena innanför och 
ösrer om vallen samt omrldet aorr om vallen. Inom dena område påträffades de 
dterstAende skaftprydJ1.adema. skiffcrk.n.ivama. spetsarna, en av rovanicmihackoma. 130 
skrapor eller fragment av skrapor och ca 1800 avsl11g. Intressant är all över 900 av 
avslagen och ett I 0-tal skrapor men inget bcnmaterial påträffades innanför vallen. I 
området öster om vallen påträffade..~ nännare 800 1:1\'Slag och ett 90-tal skrapur eller 
fraament av skrapor ucb närmare tre kg brända ben. Keramiken påträffades under den 
norra delen av voilen tillsamml\n., rncd en av skaftpryd11adema1 skrapor av kvartsit och 
porfyr, avslag av kvansit, skiffer och porfyr samt brända beo (Meschkc 1961). Utifrån 
de olika fynden har den här delen av boplatsen daterats till senneolitikum och "idare in i 
bronsåldern (McKhke 1967:45). 
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10. Analysresultat 
Nedan följer en kort ,;amuurnfattning av analysrcsulhtten samt vilka slutsatser som kan 

dras. 

10.1 Fyndkontest 
Vid samUig.a lokalerförekommer bcnrrutterial och ~pAr efter redskapstillverkning inom de 
keramikbärande områdena. Mjäla och Sävar var b.avsanslutna lokaler där i första ht1nd s.äl 
jagades (Gulhnert-Hägcr I 9?8; Sand6n 1995), Vid såväl Oöudden som St. l}il<kiträsk 
utgjorde älg och bäver en stor del villebrldet, vid Döudden förekom även jakt på ren och 
sjöfAgel samt fiske (Bergman 1995:108; Me;chke 1961:bila&a). Vid Rå-lni:et 
rcg.is.trerades i benmaterialel ett betydligt bredar0 speklrum av villebrAd än vid de andra 
lokalerna, undantaget möjligen Oöudden. Älg. fisk och skogsflgel verkar ha utgjort 
huvudfödan, därtill kommer ben frln pälsbärande djur som rödrilv och mArd, liven bäver 
är representerad (Baudou 1977:86). Rl•lnget lir ock.s.\ den enda lokalen där det finns 
belägg för kcnuniktillvertning i form av några större mängder ~sbest~ Vid Närnfors.en 
förekommer iote älg alls i berunateri.alet., överhuvudtaget plträfl'a~s sml mlngdcr ben, 
möjligen beroende på an laÄfiske utgjorde den huvudsak.liga aktiviteten (Baudou 

!992b:74). Vid sidao um fiskben pAttilffadcs även bäveiten. 

10.Z Keramiken . 
Dco analyserade Lextilkeramiken deJas för !nkelhelcns skull in i asbestmagrad och 
b~rmag:rad keramik. När det gäller ornamentik ocb tillverkning kommer 
rotkorgskeramiken ävco foruättnio,gsvis att i första hand benämnas t,Offl tcx.tilkeramik:. 

10.2.1 Asbe&tmagrad keramik 

Asbcslmagrad textilkeramik fi)rekommer vid Nämforseo, Rl-lngct, Oöudden och St. 
Tjikkilrilsk. f'llrgen varierar fnln ett grått gods med ljusbruna ytskikt vid Niimforsen och 
St. Tjil<kiträsk till ett genomgående ljusbrunt god.s vid Rl-lngct och Oöudden. 
Gcnoms.nittstjockleken är genomglende 0,7 cm utom vid Döudden där genomsniltet ä.r 
0,8 cm vilket kao förklaras med dco avvikande tillverkningsprocessen med 
rotkorgsmalriscr. ( övrigt kan det endast vid St. Tjikkiträsk fästslis någon speciell 

1i1lverkningstel<nik, i det fallet tillverkning genom tumning. 

1 rem fall kan kärlens mynningsdiamctrar fastställa; med relativt stor säkerhet: 
Nämforsen, ell kärl pil 20-24 cm; Oöuddc11, rvil kärl pA 36 respektive 28 cm; St. 
Tjikkilräsk. två kärl pA 26-30 cm. Vid Nll.mforsen pekar skärvornas rak• profiler pA 
relativt rakväggiga kärl. Endast vid Döuddea ilr mynningsskärvoma tillrilckligt stora och 
m&nga för att det relativt si:ikert ska gå au uttala sig um kärtfonncn. Denna är enhetlig för 
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båda kärfs,ortekama med eu relativt bukig kätlkropp med 3-4 cm höga, svagt utåtlutande 
halsar. Vid St. Tjikkiträ.sk uppvisar mynninpskärvoma raka profiler medan de övriga 
i;kärvoma uppvisar en välvd form. En klirlfonn snarlik den vid Döudden är därför inte 

osannolik. 

En frågc,tällning som är viktig men svAr att bearbeta ut"n ingående laboratoricanalyscr ä.r 
hur yl behandlingen av kärlen har sken. Det Ca.ktum au det i det asbest.magrade materialet 
<lillan förekonuner asbestfibrer synJiga för blo11a ögai annat än i skadade ytor måste 
betyda att någon typ av slamning eller polering utförts. Keramiken frAn SL Tjikkitrnsk är 
del material som möjligen kan besvara den frågan med sitt tunna, till synes slammade 
ytskikt, Även keramiken från Nämforscn uppvi~ tydliga tunna yllager av ett finare 
lenuarerial. Den rin.ga tjockleken pi ytJagren och dedistinkra griill.sema mellan de inre oeh 
det yttre skikten talar för att det inte är frågan om ett dåligt genombränt gods, vilket 
"nm•n kan vara fallet när färgerna varierar i godset. ( frigan om y1behandliug är 
emelfertid inte det asbestmagrad~ materialet lika homogent som pA andra punkter. 
Keramiken från Döuddeo och Rå-Inge« består av cu helt igenom ljusbrunt god.~ ucao 
några distinkta lager. Trots detta går det att i varje fall utifrån Döuddcnmaterialel uttyda att 
någoo form av tunn slamning: eller möjli1en pol~rina skett. $ml överhäng av fint 
lermaterial har samlats pl kantcm~ i ytmönstrcts fördjupningar samlidigt som t,ams i 
mön!lrct lir lätt avplanade. 

Endast vid Nämforstn regiSlrcradcs någon typ av invändig ytbchiuidliug vid sidan om 
slamning eller polering. f eu par fäll förekommer tunna sk!roreller räfflor M>m löper runt 
insidan av lcä.rleL Det mesta tyder pA an oågon typ av verktyg använts vid applice.rand.et 
10.:2,:2 Hlrmavad keramik 

Hårmagrad cextilkeramik förekommer-vid Mjl!la, Sävar, NHmforscn och Rå-Inget. 
Sävarmaterialel 111görs till StÖ<Sta del av ett ljust gulbrunt &od.•; avvikelser i fonn av gråB 
och rödaktiga nyanserförekom.mer. Även vid Rl-logct forekommerdet huvudsakligen ett 

ljusbrunt gods. I ett fall för,kom dock eu gnlll gods med ljusbrunt yuerskikL Samma 1yp 
av grå-ljusbrunt gods som vid Rå-Inget förekommer även nästan uteslutande vid bAde 
Mjäla och Nämforsen, Godstjocklekeo växlar kraftigt på samtliaa lokaler, den 
aenomsnitt!iga skiirvtjockleken varierar emellertid mellan 0,6 och 0,9 cm, BAde vid Mjllla 
och RA~Tnge.t regiscreradcs avtryck av Arsringar pA insidan av ~rvor vilket skulle tyda på 
tillverkning med stockmatris. Vid Nätn.forsen finns inga säkra indikationer. pi 
tillverkningsteknik. När det gäller Sävar går det att utifrån kärlfonnema (se nedan) 
spekulera i flera möjliga liUverlminasmetoder, Nlltdetgiillcrd< mindr, rakväggiga kärlen 
lir såväl tumning ,om stockmalrismctodcn möjlig. Jömfbr man likhctcmtt med kärlen från 

Mjäla pek.ar det mot den sistnämnda metoden. Vid tillverkningen av det större, 
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skålfonnade kärlet kan antingen tumning och matrismetod ha använts. Utan mer ingående 
analyser är det dock omöjligt au avaöra vilken metod som 111ny1tja1s. 

P.g.a. det bånnagrade materialets s1ora rragmen1ering är del svåct au säkert fastställa 
mynningsdiametrarocb kärlfonner. Det går dock att &öra kvalificerade aissningar u1ifråo 
helhetsintrycket av profiler och de f3 och ofta sml mynningsskärvorna. För keramiken 
vid Mjäla rör det sigttoligtvi5 om dtmin$tOne tv& rakväggiga kärl med mynningsdinmetmr 
mellan 8 och 16 cm. Vid Rå-Inge< är den enda mynniogsdiametem rela1iv1 säkert 
uwskauad iill 26-28 cm. Utifrån trolig tillvertn.ingsmetod och skärvornas raka profiler. 
rör det sig troligen även här om nAgoo typ av rakväggiga kllrl. Niir det gäller Sävar kan 
tvA, eller möjligen~. kärlformer och mynningsdiametrar fastslås med stor säkerbe1. Det 
störsu kärlet haren myo.ni~iameterav24-25cmocb bar formen av en S-10 cm djup 
skål ellertallrik. Det andra säkra kärlet har en mynninasdiameter av 12-14 cm oc-h bar en 
sponnliknonde form. Det sista, nlgo< osäkert uppskattade, kärlet är till formen mycket likt 
det sistnämnda av dt tvA andra., dock med en nlgot mindre mynning.sdiame.ter, 10-12 
cm. På materialCI från Nämforsen kan varken form eller mynningsdiameter uppskatt.a.s 
säkect. 

Samma typ av slantnin&slager ~m var k:araktädstlsk för det asbetsmagrade materialet 
förekommer även i stor utsträckning på det hårmagrade materialet. Främst är det Mjäla 
och Näm.forseo som uppvisar de tunna 5lammade ytskik.lcn men även Ri-loget i ett fall. 
Resterande material frin RA-Ingel och del från Sävar exponerar inte lika tydligt nägot 
~larn.niogslager. FräntS,t vid Slvar finns det emellertid flera sUrvor med en jämn, polerad 
yta av finare lermaterial än i godSCI i övrigt. Det framträder tydHgast pA skärvor där partier 
är lx,rtn(i(la och i insidans riifflini, Tyvärr är både materialet från Rå-Inget och Sävar 
väldigt "slitet", beroende pl an1/iindning eller tiden i marken, vilket gör det svirt att 
ovgöra hur keramiken ytbehandlats. 

Samlli,ga lokaler med hlrmagrad keramik uppvisa.rskä.rvor med räfflad insida. Riffiin&en 
vid Nämforseo och Rl-Jngct är praktiskt taget identisk. det övriga materialet är emellertid 
liven det mycket snarlikt. Det är !liga troligt att det i sam1Hga ra11 rör sig om ett neh SlllMl3 

v«ktyg varför det rimligaste verkar vara att nlgon typ av allmängiltigt redskap använts. 
Utan nAgra vetenskapliga beläaa för saken finner jag det inte för nmöjli&t au Lex nigon 
typ ov tandat snäck• c11cr mussel:dcal dragits runt kärlens io~idof-för itt jlmoa till yun. 
Om räffiingen hafi oAgon praktisk betydelse glr det bara att spekulera i, möjligen kan den 
ha haft funktionen av luft,palter I~ kärlets yta vid lagring eller torkning av födoämnen. 

I 0.3 Ornamentik 

fem huvudtyper av ornamentik kan ursUljas: typ I, Il och 111, IT-ornamentik 5amt 
Rotkorgsavtryck. Av dessa är endast typerna J-IIT egentliga re~tilavcryck och 
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förekommer vid Mjäln (I; Il), Sävar (11), Nämfor,;cn (I: Il), RA-lngel (I) och S1. 
Tjikkiträsk (Ul). l)es.sutom förekommer en undervariant av typ J: la. vid Nä.mforsen och 
Rå-Inget. IT-keramiken förekommerendasl vid Rå-l11ge1, samma förhMlande råder för 
Roc.korg~keramikcn vid Oöuddcn. 

Avtryck av typen (, la och lf ä.r nä.rbesläk.tade och kan i vissa fall vara i det närmaste 
identi,k• beroende på bur avtrycken sluderas och mäts. Stor försiktighcl måste iaktagas 
vid bestämningen av dessa typer, speciellt i fall där avtryck.en är diffusa och 
sammanblandade. Endast i ett fäll, Mjäla, förekommer två nv typcrnM, I och n. bevisligen 
på samma kärl. Vid R!-lngel föreko,nmer emellertid eu fall av 1yp la ocb IT-avtryck på 
SAmma kärl. 

Typ Itl kan inte ses som närbcslKklod med typerna I ocb II utan utgör ett eget sl!rpriiglat 
mönster. Inget talar dock för au det skulle.vara [rågan om av1rycl<. från annat än 1ex1ilicr. 

Mjäla Sävar Nämlorscn RA-lnget Döuddcn ·1J1u.1träsk 
hår hår hår/ asbest hår/ asbest asbest asbest antal/% 
4 LO 5 7 1 . . 
Q . 4 I . . . . 
. . ., . . R . . 

• . . . . . . . 0 6 
ll . . . . . 2 . . 2 2 

tl()(.8YU . . . . . . ,, . 25 26 

Summa 13 21 12 8 I 9 25 6 95 I 100 
Mg..26. T4bcll C)\'et anlaJ IIU'lalySCfadie skum:w me'!\J k'Xt.tla~11yck .wnt f(ktlchung av mOMttnyptt. 

Rottorg.skeramikcn är ytligt sett $narlik. den eientliga textilkcnuniken. Den största 
slci.Unaden mellan avtrycken beror på de använda materialens inneboende broktäristika. 
Rotverk.el uppvisar stora inre variationer i mönstret samtidigt M>m avtryck.en blir 
kraftiprc och ofta bär spu efter rotfibrer. Textilavtrycken däremot har en bclydligt m..-
stalisk sammansätbling; det är dessutom troligt all de betydligt finare textilfibrerna lämnat 
avtryck som snabbt nötts bort eller fyllts igen vid Lex. slamning eller polering. 

IT-avtrycken utgör cU udda insla& och förckurnmer endast pi två skärvor. Det är 
tvek~amt om de bör tHlhöra kategorin IT •keramik eller helt enkelt definieras 50m 

stämpelavtryck. förekomsten av egen~iga 1ex1ilavtryek pä en av skärvorna 1alar fllr alt det 
inte fanns nåa:ot behov av att imitera eller låna mönstertyp. Om avtrycken definieras som 
stämplar kan dcUa innebära att det är fnlgan om den f()rsta rea.istreradc typen av keramik 
ditt man likt i öst bevi~ligen blandar andra mönstere.lemcnt med tcxtilavtcyck. 

I de allra nesta fall verkar avtrycken ha täckl hela kärlets yta frånsclt omnldet nrnt 
mynningen och strax därunder. Vid Döuddeo förekommer avtryck ända upp till 
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mynningen. Hur avtrycken uppstålt, frånsett rotkor:savtrycken och IT .avtryckeo. oc;h 
vad som är tanken bekom dem, är svArt att svara 1>A, Anvlindning av såväl stockmatris 
som vanlig matris kan som nämnts av tillverkningstekniska anledningar re,ultcra i 
et~tilavuyck. När det gäller tumningslekniken verkar det troligt au avtrycken applicerats 
av prnktislca skäl för att göra kärlet grcpp\·änligt. Del är troligen denna mclod som kan 
spiras pA delar av materialet fri.n St. Tjikkiträsk där sl3mningcn verkar ha plförts på ett 
annars färdigt. omönstrat. tummat kärl. Överhuvudtaget talar avsakoadeo av ner 
utpräglade mönsetrtyper i det analyserade maetrialet mot att det är frågan om en dekorativ 
ornamentik. 

10.4 Datering 

Gruudstonuntn för inrättandet av textilkeramiken i nlgon typ av kronologj miste i det här 
fallet utgöra dateringarna av boplatserna vid Mjäla ocb Sävar. Båda dateringarna är 
inlressallla för au de bygger till en del pA C14-provcr (bilaga I) 13.aoa på le.><tilkcramik. 
Det viktigaste är emellertid an dateringama av boplatserna i sin helhet :tkapar en 
cohctligbcl belrlil'fände tidpunten ffir bosättningen. Mjäla dateras till omkring 2500-2300 
BC, d.v.s. slutet av mellanncolitikum. S!lvar lir da1erat till omkring 1600-1500 BC, 
d. v .$. tidig bronslider. Det ilr ocksA inom detta tids!l"nll det övriga materialet till största 
delen hamnar. 

Såväl vid Oöudden som vid S1. Tji.kkiträsl förckoouncr texlilkcrami.k i kontexter da1cradc-
ti Il senneolitikum och in i bronsAldem. Vid Oöudden finns det en 1ydli&, C14-daterad 
slratigrafi (bilag;i I). Inom lager B i stratigrafin, daterat till 2300-15CX) BC. förekommer 
ccxtilkeramik.. Textilkeramikrurekommer även rikligt i lager C, daterat till 100-400 AD, 
vilket med stor sannolikhet llr den yngsta registrerade dateringen av norrländsk 
textilkeramik. Dateringen vid St. Tjikkiträsk bygger pA daetrbera fynd och s1111er en trolig 
äldsta griins för den berörda boplatsdelen till senneolitilrum, aktiviteten vid boplataen har 
sedan fortsatt in i bronslldem (Me,chke 1967:4$). 

Vid Rl-lnaet rider speciella flirbAIJaoden analende ~nologin. Den fn\n Hälla i södra 
Lappland överfllrda C 14-dateradc lagerfl51jden ger bara grova hAllpunkter för daetringar. 
Det mesta talardockförott såväl asbcstmagradsom hårmagrad textilkeramik f'Hrck.om vid 
bronsålderns början, ca 1800 BC. Dessutom förekom etl fall av asbestmagrad 
textilkeramik i laare, under den täckande härd XVI, uppskattningsvis da1erat 1ill 2200-
2000 BC. Keramiken frln Nllmforsen kan endast dalerns med utglngspunkt (n\n att det 
existerat ett basboplats-aktivitetslokalfbrhållande mellan Rå-Inget och Nllmforscn. 
Textilkeramiken vid Nlhnforscn skulle därmed dateras även den till som äldst 
senneolitikum och vidare in i bronsJldem. 
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l0,5 JMmförande analys 

Vid jämförelser mellan den noniändska tcxtilkeramikell och linsk re.'ipektive 11ordnorsk 
textilkeramik är det tydligt att det Kr hos det non.ka materialet de stö~ta likheterna 
förcliggc.r. Den finl}i1ldska tcxtilkcr.tmiken avviker frAn den norrländska och norska både 
rent ornamentoriskt och datcringsmässigl. Där det västliga materialet nppviS.ar en 
enhetlighet i form av enb"rt lexlilavtryc;k tillkommer det på finsk textilkeramik yllertigare 
deko,ationsclcmcnt i fom1 av gtop• oc,h kamavtryck. Dateringsmä11itt förekommer den 
r.,,ska textilkeramiken inte före 1500 f.Kr.; det är doc.::k osäkert hur t.illförlitlig den finska 
kronologin är. 

Den nord1k.andimwisb materialet u111wisar stora likheter över gränserna. J~rgensen & 
Olsen ( 1988: 19) definierar norsk keramik med texiilavtryck som eo kompakt och hård 
keramik. med a$besrfibrcr av varierande länsd inbakade horisontellt i kärlen. 
Godstjocklckcn vGriernr mellRn 0,5 och 0,9 cm. Där bollen.skärvor föreligger verkar 
botten ha varit rund. Tillvcrtui.ngen b.ar sk.ett genom &ock.matrismctoden. Textilavtrycken 
är i stort b.elläckande men det fbrekommcr även att om.rAdet runt mynningen är utan 
avtryck. ~rgen varierar mellan mörkgråtl och svart med ljusa/rödak.liga varianter. Del 
geografiska utbrcdningsomrldet sträcker iig över i princip hclM Nordnorge och 
stt.mmonfoller 1,ill stor del med såväl Kjelm0y• som med IT-keramiken. Textilkeramiken 
på1räffas i regel tillsanunans med spår efter i vissa fall omfattande redskaps.tillverknini. 
Vanligt i fyndkonrex.cen är skifferföremAI. skrap0r och spetsar av kvarts och k.va.rt.sit 
tillsammans med avslag av nämnda materiel. Även asbest förekommer i varierande 
mllngd (J.,rgenMen & Olsen 1988:22[1). 

l""~•~·•.;_fi_ 
,-.. . . 

rit, ;:1. Nor:d: Tnlilkt:iamit. fni.n Ku1:hcll;irtn, Tr(l'I\S (fo1l!cn~n & Ol'f.Cn llolOC: ltc). 
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J91<genscn & Olsen (1988:67) placerar den norska textilkeramiken inom perioden 1800-
700 BC. Dateringen bygger på 10 C1•1.prover, varav två utgör prover från 
keramikskllrvor (bilaga 2). Fem prover, varav tre ger äldre ocb lVA betydligt yngre 
dateringar väljs emellertid bort (ibid:67). De två äldsta dateringarna ligger runt 2800 BC; 
den första datcringeo (T ..4847) anses OSä.kcr p.g.a. att provet möjUgc.n kao vara taaet från 
drivved, den andra dateringen (T-1815) tlr osäker p.g . .a. :ut den inte sammanfaller med 
andra prov från samma kontext. Ett prov daterar textilkeramiken till ca 2200 BC (T-2TI2) 
men det stämmer inte med daterin1ar av andra boplatser med samma keramik. De två 
yngsta dateringarna (T-2626, T-3517) placerar textilkeramiken runt BC/AD men kommer 
båda f rln en osäker kontext. 

Förutom rcot tekniska skäl bör inte co daterina: bortses ifrin p.g.a. att den inte stämmer 
överens med vad som för stunden an.ses vara rätt. Med tanke pA att dateringarna frln 
Döudden placerar textilkeramik i perioden 100-400AD,gArdetinteatthellbort,e Crln de 
yogSla dateringarna i Nordnorge. När del gäller de äldre dateringarna stämmer 2200 BC 
väl överens med dd OOn'lllndska materialet; iotc beller2800 BC är en osannolik daterina 
om man utgAr ifrAu act textilkeramiken gjorde sitt inträde i Norrland uodcr slutet av 
mcllaooeolililcum. 

• 
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11. Summan fattning 

förekomsten av textilkeramik inom undcrsöknin,somrldct sträcker sia i eu böjt bälte fr.in 
omrAdel kring Ångermanälvens mflödc. iniit landet och nor·rut till Stor:1v11n. 
HornavanomrAdct, S11mtlig11 f yndlokaler har bcfunnjl sig i nära anslutning till vattendrag. 
sjöar eller havet Bortsett från Sävar, =~ oorr om Umeå, är frånv3ron av fyndlokaler 
längs stora delar av kust-zonen slående. Troligtvis rör det sia emellertid om luckor i 
forskningen d4 det inte verbar fiunas hillba.ra slcä.l till varför det lnom nämnda område 
inle introducerats tex.tilkemmik. 

Den norrländska textilkeramikeo har stora likheter rncd det textilkerarniska materialet f 
Nord1iorge. Det norrländska och det norska textilkeramiska materialet utgör med all 
säkerhet delar av samma keramiska tradition. Ett eveotucUt inflytande f.rån H.oJand och 
Ryssland avspeglar sig inte i material el. MöjHgen kan östliga influenser fört in brukc-l av 
asbest som maaring:smatcrial. Detta lcan ba sk.c:lt redan under mcllanneolitikum via 
kamkeramikcns västligaste utlöpArc i Nordnorge. 

Sex typer av ytavtryck bar registrerats i det analyserade materialet. Fyra av typerna, 1. la, 
Il och III utgör eaentliaa textil•vtryck. Samtliga typer. utom m fön:kummer pl Sllvlll 
asbest- som h.Annagradlcuamik, typ IU har endast registrt:rats pl asbesttnagrad keramik. 
Avtrycken bör !ies autiogcn som en rent praktisk lösning för au göra kärlytan greppbar 
eller ,om spår ef\er tillverkningsprocesser. I det sistnämnda fallet verkar tillverkning med 
stock.matris vara den vanli'8,Stc metoden; matriser av redan färdiga kärt kan emellertid inte 
ute."ilutas i flera fall. TvA typer, Rolkorg,avtryck och IT•avtryc.k, avvikt.:r dl det här inte är 
frAgan om textilavtryck i egeotHg mening. Rent keramiskt är de dock snarlika den 
egentliga textilkeramiken; dessa keramiktyper kan därför räk.ruis till den textilkeramiska 
gruppen. Betydelsen i begreppet t,xtiluramik bör då omdefinieras till keramik med 
textil/iknand,, avn,v;k. 

Äldsta gränsen för tcxtilkeranuk bör flyttas bak1t i tiden, från bronslldems början ti Il 
slutet av mellanneolitiku.m. Denna datering stöds av såväl C'"•dateringa.r som 
boplat.iägeo och fyndkontext. Mycket talar ilvc:n !lir att ~xtilkeramiken.s yngsta grllns bör 
revideras, vissa dateringar pclcar på lllrekomster från tiden suu efter Kr.f. Även i norskt 
material fiDllS det öppningar som tillåter dateringar vilka väl överen.sstämmer rued denna 
revidering. 
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12. Tillägg 

I en nyligen utkommen recension av Bj11rnar Olsens Bosetning og samfunn i Finnmarks 
forhist<>rie, påpekar Tuija Raokama ( 1995: 139) an det linns vissa tveksamheter angAcnde 
utbn:dning och datering av norsk asbestkeramik (se ovan:k.ap.6.2.3). Ranlcama hävdar att 
det inte gAr au dela in Lovotcro- och Pasvikkeramiken i ett kust- och inlaodsmönstcr. 
Lokaler med nämnd.I keramiktyper uppvisar inte entydigt det mönstre~ därtill anser 
'Rankama att det finns fbrfå torekomster i Norge for att ett spridningsmönster ska kunna 
urskiljas. ( Finland och Ry»hmd finns dessutom bida typcma på samma lokaler. 
Intressant i!r llven au Rrulkama genom att hänvisa till dateringar från finska Lappland (se 
new,n) förlänge, Lovozerokeramikens förekomst till omkring 1000 BC. 

Hel2311 

Hel 2312 

u. 1119 

2840:tl 10 BP 

2880±1 LOBP 

:2860%95 BP 

KalibreriogarcfierCalib 19')3 

1152 (994) 842 BC Proksin kenttJI, Eno,,tc.kiö. 

1254(1022) 906 BC • 

1156(1004)904 BC Ala-Jalve. Uujoki, 
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Vigledniag för liaaren 

I. Förkortningar 

AnnoDomioi AJY,d 
ATA 
RC/bc 
BP 

Antikvariska topoirafiska arkivet. Stockholm 
Bd-Chrut 
llefon: ~sent ( 1950) 
l.Appland 
Mt.te.rövcr havet 
Nonla,kcologi 
Norrbottens museum 
R.ibaotiharieltnbeut 

La 
m.11.b. 
NA 
NM 
Raa 
SHM 
St 

S1.1~ns Hiaoriska Museer. Stockholm 

Ua 
Laboniloriet för isotopgeologi. Naturbi<lorisb rilum..-t, Stookholm 
The SvedberJ·labo<alonet. Uppsala uoi,·enitel ;c: Xut<tboucn 

nifflIWllaod 

2. Kronologl1ka perioder 

Scm:neoolititwn 

TKligneolitikum 
Metlooncolilikum 
Senneolltlkum 

Aldte bromlldor 
Yngte bn>nsAlclor 

6000-4lOO f.Kr. 

4200-3300 f.Kr. 
3300-23-00 f.Kr. 
2300-1800 r.Kr. 

1 eoo-1000 r. Kr. 
1000-500 f.Kr. 

Åldn: jlmAlder 
V ng,e jllmllder 

500 f.Kt.-6l0 e.Kr. 
600 e.Kt.-1050 e.Kr. 

65 



Bilagor 

I.Tabell. Cl •-dateringar, Sverige 

Nr fil! l(nl.BC. Lokal 

UA 10173 3975 ,_ 1()0 2617(24(,9)2313 Mjäla. keramik 

S1453 6260±225 5234 Döuddcn I. A 
S1456 6170% 100 5205 (5155) 5158 logerA 
St548 5200± ISO 3998 lagcrA 
StSSO S070>c 125 3942 (3850) 3820 logerA 
St 551 SOSOt 120 3933 (3874) 3816 laguA 
St552 5100% 18.~ 3957 (3838) 3826 logerA 
St547 3200,, 100 1506(1475) 1465 lagerB 
St549 3815% 8S 2286 lager 8 
St553 3560±85 190! lager B 
St454 1920± 80 TIAD l•&•rC 
St4S5 1710%70 268 (273) 338 lagcrC 
St457 1810% 75 221 AD lagcrC 

Beta63351 3310%70 1671 (1597.1568.1529) 1513 Sävar 
UA 10174 3375:t65 1736 (1785,ITI0,1758.1751,1734) 1529 Sävar. keramik 

St3155 1874 (169\,1668,1665) 1533 Hälla lager I 
St2735 2132 (2009,2000,1924) 1715 lage,11 
St 2708 2110(1919,1902,1892) 1798 lagerm 
St 2733 2271 (2113,2117.2082,2070,2061,2lX39) 1924 lager lll 
S13156 2331 (2197,2162,2141) 1978 loger lll 
St 2709 2470 (2427,2395,2382,2349) 2145 laaer 111 
St3153 2307 (2188.2183,2140,2077,2076) 1991 lager IV 
St 3154 2491 (2459,2440.2434,2420,2406) 2206 lager IV 
St 2734 2271 (2131,2117,2082,2070,2061,2039) 1924 lagor V 
St3152 2489 (2450,2445,243 l.2423.2402.2378,2354) 2204 l•ger V 
St 2713 2497(2472)2313 lagerV 

St 1750 7005%100 5958(5843) 57191 Tjikkilriisk k-grop AE30 
St 1751 7380%100 6356 (6182) 60531 kokgrop AS 28 
St 1752 7058:t90 5976 (5943,5909,5884) 57781 kokgrop AD 29 
Stl753 6395%90 5433 (5317) 52571 kollagerT2S 
SI 1754 4445%ll0 3341 (3089,3058,3045) 29161 kollager X 28 
St 1755 5300:tSQ 4238 (4216,4201,4141,4120.4086) 3993 1 kolloger X30 

St 1352 2685:tl LO 919(820)791 lappvallcn. keramik 

I Kalibrering enligt Calib 1993. 
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2.Tabell. CL ~.prover, NoJ•· 
Relaterande till Textilkeramik, e ter J,,,.gen,en & ()Isen 1988. 

lli kalBCIAD ~ 

T-2048 1430±120 !versfjord. hus 18 

T-zm 2210±100 I vcr.djord, b0s< 18 

T-2049 840.«> lversijord, hus 19 

T-20S0 645±165 lve~fjord, hus 19 

T-1814 168S±l~ Ga.sadaknes 

T-1815 2815±335 Gasadalrnes 

T-2880 1425±125 Gasadakncs 

T-4848 152S±l2S Helleljord, bus 41 

T-4849 1045±195 Hellefjord, hus 41 

T-4847 2860±250 Helleljord. bus 42 

T-2626 10.:150 Kolvika 

T-3517 AD35:t90 Kolvika 

T-? 1110±80 Hofslly 

T-6471 177.s+-265 Ga.udakne9 Keramik 

T-6473 1405±235 Gasadak.nes' Keramik 

J.T•bell. Asbestl<n,ami.keas lagerfördelalag I %, Rall 508, Dlladden. 
(justerad efter ~rgman 1995:236) 

La.ger 

B 
C 

Tcxtilorn. 

4,2 
40,3 

Oumerad 

91,6 
24,6 

4.Tabell, Analy1enat m•t•rlal 

2 Mjäla Nälnl Ån 
4 TvllrAmarlr. Sävar Vb 

s Rå-Inget I ÅdalsJiden Ån 
6 Nämforsen Ådalslidcn Ån 
12 SL Tjikkitriisk Stensele la 
16 Döudden Arjeplo& La 

Kamstämpel 

4,3 
35,1 

Raä54 
Raä202 

Rall 123 
10 
Raä 17 
Raä508 
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