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ABSTRACT 

Pottery from Lill-Mosjön -a comparing study between the Neolithic pottery from Lill-
Mosjön (Raä 356) in Angermanland and pottery from three North Swedish settlements 
Hedningahällan, Mjäla and Gia. 

In an excavation made in 1998 of a settlement in Lill-Mosjön 787 gram Neolithic pottery 
was found. The purpose ofthis essay is to examine the pottery from Lill-Mosjön (Raä 356) in 
Grundsunda parish, Ångermanland, and compare it with pottery from the three places 
Hedningahällan (Raä 68) in Enånger parish, Hälsingland, Mjäla (Raä 54) in Nätra parish, 
Ångermanland and Gia (Raä 155) in Hög pansh, Hälsingland. The goal is to see if any 
similarities can be found between the pottery from Lill-Mosjön and the other places. The 
pottery was compared in the aspects of temper, decoration, form, thickness, colour, type of 
ware, surface treatment and quantity. In order to examine the context ofthe pottery from Lill-
Mosjön, Neolithic pottery traditions from Sweden and Finland have been described. The 
meaning of the pottery has also been discussed. The comparison that has been made showed 
that no certain similarities could be found between the pottery from Lill-Mosjön and the three 
places. Some smaller features were similar, hut no certain parallells were found. It appears as 
if the pottery from Lill-Mosjön is manufactured in a local craft tradition. The lack of 
similarities between the pottery from the different places could have different causes. 
Chronology, for example, could be a cause. lf the difference intime was too big the lack of 
similarities in the pottery could be caused by this. Difference in geography could also cause 
the different pottery styles. Perhaps the people from the two places didn't have any contact 
because they were too far away from eachother. A third option is that the lack of similarities 
is caused by "social" features. A group of people could for example make their pottery similar 
to an other groups if they wanted to mark solidarity with them, or they could make their 
pottery different if they didn't want to be connected with the group. It is difficult to say what 
caused the differences between the pottery from Lill-Mosjön and Hedningahällan, Mjäla and 
Gia. 

Keywords: Pottery, Neolithic, Norrland, Lill-Mosjön, Hedningahällan, Mjäla, Gia, 
Ångermanland, Hälsingland. 



FÖRORD 

När jag började arbeta med den här uppsatsen hade jag inga större kunskaper om det 
omfattande området keramik. Det var just därför jag valde ätnnet. Istället för att välja något 
jag redan hade stora förkunskaper i valde jag ett ämne som jag inte hade någon insikt i, för att 
få en utmaning och lära mig något helt nytt inom arkeologi. Nu i efterhand kan jag säga att jag 
har lärt mig väldigt mycket av att skriva uppsatsen, ätnnet keramik är väldigt intressant och 
det har varit mycket givande! 

Jag skulle vilja tacka min handledare Lena Holm för mycket kompetent handledning. Hon 
har hjälpt mig att sätta mig in i ätnnet och varit stöd under skrivprocessen. Jag vill även tacka 
min syster Anna-Maria Rönnbäck som trots att hon själv var mitt inne i sin egen 
uppsatsskrivning har tagit sig tid att hjälpa mig med korrekturläsning och utbyte av ideer. 
Tack för stöd och inspiration! 
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1. INLEDNING 

Vid en förundersökning av en boplats vid Lill-Mosjön, Raä 356 i Grundsunda socken (sn), 
Angennanland, gjord 1998 inför dragningen av Botniabanan påträffades 787 g keramik. 
Keramikskärvorna härstammar från ca. tio kärl av olika storlekar. Materialet från Lill-Mosjön 
är inte bearbetat i någon högre grad. Det dateras till neolitikum och keramik av det här slaget 
är en väldigt ovanlig företeelse så här långt norrut. Materialet blir därför väldigt speciellt och 
en intressant uppgift är att jämföra det med keramik från andra platser för att se om några 
likheter finns. Ett keramikmaterial kan ge mer information än bara hur det har tillverkats och 
använts. Keramikens formspråk säger något om det samhälle den ingick i genom icke verbal 
kommunikation. Den kan t.ex. ha använts som del i en social strategi för att visa gemenskap 
med eller avståndstagande från andra. Likheter mellan olika keramikmaterial kan tyda på 
kontakter och influenser mellan grupper. Jag ska i den här uppsatsen göra en jämförelse 
mellan keramiken från Lill-Mosjön och neolitisk keramik från platserna Hedningahällan, Raä 
68 i Hälsingland, Mjäla, Raä 54 i Ångermanland samt Gia, Raä 155 i Hälsingland, för att se 
vilka likheter och skillnader som kan urskiljas. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den neolitiska keramiken från Lill-Mosjön i 
Ångermanland. Min målsättning är att försöka avgöra om den är tillverkad enligt ett lokalt 
hantverk eller om det går att finna paralleller till keramik på andra platser. Detta ska jag göra 
genom att se på skillnader och likheter i magring, ornamentik, form, tjocklek, färg, godstyp, 
ev. ytbehandling och mängd mellan keramiken från Lill-Mosjön och de tre platserna 
Hedningahällan, Mjäla och Gia. De frågeställningar jag vill ha svar på är: 

• Är keramiken i Lill-Mosjön tillverkad enligt ett lokalt hantverk? 
• Går det att finna paralleller till och likheter med keramik på andra platser? 
• Vad beror likheterna /skillnaderna i keramikmaterialen på? 
• Vilken betydelse hade keramiken för människorna? Sva.r s. zo, (t..,.tf ,c;cltn 

1.2. Metod och material 

För att svara på dessa frågeställningar ska jag undersöka keramiken från Lill-Mosjön i 
Grundsunda sn, Ångermanland (Raä 356) och jämföra den med keramik från tre andra platser 
i Norrlands kustland: Hedningahällan i Enånger sn, Hälsingland (Raä 68), Mjäla i Nätra sn, 
Ångermanland (Raä 54) och Gia i Hög sn, Hälsingland (Raä 155) (För platsernas placering i 
Sverige, se Fig. 23, sid. 34). Hedningahällan har valts på grund av dess rikliga 
keramikmaterial och för att få en jämförelse med ett material söderifrån, vid södra Norrlands 
kust. Milirn har jag valt eftersom det ligger geografiskt nära Lill-Mosjön och därför kan ingå_· 
samma hantverkstradition och Gia eftersom en del av keramikmaterialet från Gia finns 
tillgängligt för undersökning ,Qå Umeå Universitet. I valet av dessa platser har hänsyn även 
tagits till deras dateringar. Platser med keramik som är daterade till un&efär samma tid som 
keramiken vid Lill-Mosjön har valts ut. &a a[JJ~ri~ '--;r wld tiuj/Jrr,fjre/Jc 1rdvi::il och hvrc!_Nfe, 

Keramiken från dessa platser kommer att jämföras med hänsyn till följande punkter: hur C,1?1.k:; nls . / 1 
{ 14 tAdc.re. / rt'.Jci 

/ 

• magring 
• ornamentik 
• form 
• tjocklek 



• färg 
• godstyp 
• eventuell ytbehandling 
• mängd 

Jag ska endast jämföra keramiken från Lill-Mosjön med de andra platserna och ska alltså 
inte jämföra de andra platserna med varandra. Eftersom min målsättning är att undersöka om 
det finns paralleller till keramiken i Lill-Mosjön finns det ingen mening i att jämföra 
keramiken från Hedningahällan, Mjäla och Gia med varandra. 

En keramikskärva från Kornsjövägen, Raä 306 i Nätra sn, Ångermanland uppvisar väldigt 
stora likheter med keramiken från Lill-Mosjön. Skärvan är näst intill identisk med den 
fiskbensornerade keramik som finns i Lill-Mosjön. Rapporten från utgrävningen har dock inte 
utkommit ännu, och platsen är därför inte med i den här jämförelsen. En jämförelse skulle 
även vara svår att göra då keramiken från Kornsjövägen i hög grad är fragmenterad. Det är 
dock värt att notera att skärvan uppvisar en identisk likhet med skärvor från Lill-Mosjön och 
att platserna ligger väldigt nära varandra (Anna-Karin Lindqvist, muntlig källa). 

Då keramiken från Lill-Mosjön inte bör undersökas ryckt ur sitt samanhang ska jag beskriva 
den kontext den ingick i genom att redogöra för de olika keramiska traditioner som kan ha 
haft betydelse för keramiken från Lill-Mosjön och påverkat dess utformning. Jag beskriver 
här dels de sydskandinaviska keramiktraditionerna och dels keramik från Norrland, men även 
de finska traditionerna ges stor vikt. De sydskandinaviska traditionerna behandlas eftersom 
influenser ofta anses ha kommit söderifrån och spridits upp längs Norrlandskusten. Då 
avståndet mellan Lill-Mosjön och den finska västkusten inte är så stort och inte oöverkomligt 
är kontakter från Finland inte heller omöjliga. Då det gäller Norrland ger jag exempel på 
neolitisk keramik från några boplatser och beskriver kort denna. Keramiken från Norrland är 
kanske den som är av störst intresse för undersökningen då den finns i samma område som 
Lill-Mosjön. Jag ska även kort utvärdera i vilken utsträckning de olika traditionerna kan ha 
påverkat keramiken vid Lill-Mosjön. 

På grund av att jag endast har tillgång till en del av keramikmaterialet från Gia och inte till 
keramiken från de andra platserna ska undersökningen främst göras utifrån bilder och 
beskrivningar i litteratur om keramiken. En viktig källkritisk aspekt på detta är att det kan 
vara svårt att avgöra likheter och skillnader endast utifrån dessa källor. Utifrån beskrivningar 
och bilder går det att få en relativt god bild av materialens likheter och skillnader, men för att 
få en ännu säkrare jämförelse bör själva keramikmaterialen jämföras. 

Till undersökningen av keramiken från Lill-Mosjön använder jag mig dels av rapporten från 
_ lörundersökningen, Arkeologisk förundersökning Botniabanan, de/sträcka Svartby- Lill-

1--\,{J;l I lu1Å~~-Mosjön, norra Angermanland (Lindqvist & Eriksson 1998) och dels av rapporten från den 
arkeologiska undersökningen, Lill-Mosjön -boplatslämningar och fongstgropar från 
neolitikum, äldre järnålder och historisk tid (Färjare & Olsson 2000). 

För att få information om keramiken från Hedningahällan har jag dels använt mig av 
rapporten från den arkeologiska undersökningen, Hedningahällan -en undersökning för att 
skydda och vårda (Schierbeck 1994), och dels av en CD-uppsats i arkeologi från Umeå 
Universitet, Neolitisk keramik i Hälsingland -En jämförande studie av keramikmaterialet från 
Raä 127, 129 och 130 i Jättendal sn samt Raä 68 i Enånger sn (Hedningahällan) (Gilthlein 
1996). 

Information om materialet från Mjäla är tagen från en C-uppsats i arkeologi från Umeå 
Universitet, Odlingsbygd -fångstmark. Några synpunkter på näringsförhållanden utmed 
norr/ands kusten under sten- och bronsålder (Pettersson 1981 ). 

När det gäller Gia har jag fått information från tre artiklar skrivna av Lena Holm som har 
undersökt keramikmaterial från Gia: Skärvor, skärvor, skärvor ... Inledning till studier av 
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neolitisk keramik utifrån ett kommunikativt perspektiv (1999), Neolitisk keramik i 
Hälsinglands kustland -inte bara Hedningahällan (1997) samt Stenåldersboplatser i Hög 
(1995). Jag har även gjort en egen undersökning av en del av keramikmaterialet från Gia som 
finns tillgängligt på Umeå Universitet. Jag har då undersökt keramikens mängd, tjocklek, 
form, färg och ornamentik. Färgen har bestämts med hjälp av Munsells färgkarta (Munsell 
soil color chart 1971). Jag har även ritat av en del av keramikmaterialet, då detta tidigare inte 
är dokumenterat i någon högre grad. 

1.3. Disposition 

Uppsatsens två första kapitel (kapitel 2 och 3) är inledande kapitel för att ta bakgrund och 
kontext till undersökningen och jämförelsen. Sedan följer ett kapitel med en presentation av 
platsen Lill-Mosjön (kapitel 4). Därefter kommer själva analysdelen av uppsatsen i två kapitel 
(5 och 6) följt av en jämförelse (kapitel 7) och en diskussion. 

Kapitel 2, "Den keramiska kontexten" redogör för olika keramiska traditioner som fanns 
under ungefär samma tidsperiod som keramiken från Lill-Mosjön och som kan ha påverkat 
denna. 

Kapitel 3, "Keramiken betydelse" är ett teoretiskt kapitel som behandlar vilken betydelse 
keramik och keramikens formspråk kan ha haft för de forntida människorna. 

Kapitel 4, "Lill-Mosjön" beskriver dels utgrävningen vid Lill-Mosjön, dels hur 
fyndmaterialet såg ut och hur man har tolkat boplatsen, för att ge en bild av hur man har levt 
på platsen under neolitikum. 

I kapitel 5, "Keramiken från Lill-Mosjön" beskrivs hur keramikmaterialet från Lill-Mosjön 
ser ut främst med tanke på keramikens magring, ornamentik, form, tjocklek, färg, godstyp, ev. 
ytbehandling och mängd. Här tar jag även upp tidigare jämförelser som gjorts mellan 
keramiken från Lill-Mosjön och andra platser, utförda av Anna-Karin Lindqvist och Lisette 
Eriksson samt Birgitta Hulthen. 

Kapitel 6, ''Neolitisk keramik från andra platser" beskriver keramiken från Hedningahällan, 
Mjäla och Gia på samma sätt som keramiken från Lill-Mosjön beskrivits i kapitel sex. 

I kapitel 7, "Jämförelse" gör jag en egenjämförelse mellan keramiken från Lill-Mosjön och 
keramiken från de tre platserna Hedningahällan, Mjäla och Gia, för att se vilka likheter och 
skillnader som finns. 

I kapitel 8, "Diskussion" drar jag slutsatser och diskuterar frågeställningarna. Här tar jag 
upp frågan huruvida keramiken från Lill-Mosjön är en produkt av ett lokalt hantverk eller om 
det i analysen framkom likheter med annan keramik. Här diskuteras här även vad likheterna 
och skillnaderna i det jämförda keramikmaterialet betyder, hur man kan tolka dem och vad de 
beror på. 

1.4. F orskningshistorik 

Eftersom boplatsen vid Lill-Mosjön är relativt nyutgrävd har materialet som framkom vid 
grävningen inte bearbetats i någon högre grad. Det material som finns tillgängligt om 
keramiken från Lill-Mosjön är därför förundersökningsrapporten Arkeologisk 
förundersökning Botniabanan, de/sträcka Svartby- Lill-Mosjön, norra Angermanland 
(Lindqvist & Eriksson 1998) samt rapporten från den arkeologiska undersökningen Lill-
Mosjön -boplats lämningar och fångstgropar från neolitikum, äldre järnålder och historisk tid 
(Färjare & Olsson 2000). 

I förundersökningrapporten beskrivs det keramikmaterial som framkom och man har även 
gjort en kort jämförelse med keramik från andra platser. I rapporten över den arkeologiska 
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utgrävningen beskrivs keramikmaterialet igen, trots att ingen ny neolitisk keramik 
framkommit under utgrävningen. 

En ceramologisk analys har utförts på keramiken från Lill-Mosjön. Analysen är utförd av 
Birgitta Hulten (2000) och är lagd som bilaga till den arkeologiska rapporten. Här beskrivs 
främst vilken lera och magring som har använts vid tillverkningen av keramiken, men även 
ornamentik, skärvtjocklek, ytbehandling mm. Här har även en mer ingående jämförelse gjorts 
med keramiken från Mjäla och Hedningahällan. 

Birgitta Hulthen har beskrivit och arbetat mycket med keramik. Hon har bland annat skrivit 
boken On documentation of pottery (1974) där hon gör en metodbeskrivning om hur man 
dokumenterar och registrerar keramik. Hulthen har även gjort en översikt över keramik i 
Sydsverige: Keramik. Kompendium i arkeologi (1982), där hon först beskriver grunder och 
begrepp vad gäller keramik och sedan redogör för de olika keramiska traditionerna i 
Sydsverige under neolitikum, bronsålder och järnålder. 

För den här uppsatsen är kanske litteratur om neolitisk keramik från Norrland av största 
vikt. Birgitta Hulthen har skrivit boken On ceramic ware in northern Scandinavia during the 
Neolithic, Bronze and Ear/y /ron Age. A ceramic-ecological study (1991). Hon har här 
undersökt keramik från norra Skandinavien och delat in den i grupperna "vanlig keramik" 
(ordinary pottery), "asbestkeramik" (asbestos pottery), "hårmagrad keramik" (hair-tempered 
pottery) samt "asbestgods" (asbestos ware). Den vanliga keramiken hör till neolitikum, 
asbestkeramiken och den hårmagrade keramiken till bronsålder och asbestgodset hör till tidig 
järnålder. 

Lena Holm har skrivit ett antal artiklar om keramik längs Norrlandskusten, främst om 
Hälsingland. Exempel på sådana artiklar är Neolitisk keramik i Hälsinglands kust/and -inte 
bara Hedningahällan (1997), Skärvor, skärvor, skärvor ... Inledning till studier av neolitisk 
keramik utifrån ett kommunikativt perspektiv (1999) och Pottery and meaning. A 
communicative view (2000). Hon beskriver i dessa artiklar keramik från olika fyndplatser och 
jämför dem regionalt med varandra samt i ett större perspektiv med bland annat 
kiukaiskeramik i Finland. 

En speciell fyndplats med keramik i Norrland är Hedningahällan i Hälsingland. Platsen är 
omdiskuterad och olika tolkningar har gjorts både vad gäller själva boplatsen och keramiken. 
Holger Arbman (1945) menade att keramiken har stora likheter med den finska 
kiukaiskeramiken, men att även inslag av finsk stridsyxekultur och kamkeramik finns. Agneta 
Schierbeck (1994) har skrivit en rapport från den arkeologiska undersökningen på platsen. I 
rapporten har man funnit likheter med gropkeramik, stridsyxekeramik, kiukaiskeramik och 
kamkeramik. 

I Bjästa, Raä 364 i Nätra sn, Ångermanland har man påträffat neolitisk keramik vid en 
seminariegrävning utförd av Umeå Universitet (se Broadbent & Hesse 2002). Magnus Stiber 
(2004) har skrivit en C-Uppsats där han jämför keramiken med kiukaiskeramik. Inga säkra 
likheter kunde hittas mellan de olika keramikmaterialen. 

Andra jämförelser mellan keramik i Norrland har gjorts bl.a. av Anna Guthlein (1996) och 
Marie Burman (1996). Guthleinjämför keramik från Raä 127, 129 och 130 i Jättendal sn och 
Raä 68 i Enånger sn (Hedningahällan) i Hälsingland. Vissa likheter framkom mellan Raä 129, 
130 och 68. Keramiken från Raä 127 däremot skiljde sig från de andra. Burman jämför 
keramik från två gropkeramiska boplatser med varandra: Södra Mårtsbo, Raä 397 i Valbo sn, 
Gästrikland och Orsand, Raä 31 i Leksands sn, Dalarna. Vissa likheter hittades mellan 
keramiken på de två platserna men slutsatsen blev ändå att olikheterna överväger. 
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2. DEN KERAMISKA KONTEXTEN 

2.1. Trattbägarkeramik 

De första jordbrukande grupperna i Sverige tillverkade s.k. trattbägarkeramik (Edenmo et.al. 
1997:136). Traditionen uppkom ungefär 4000 f.Kr. (Stilborg 2002:59). Trattbägarkeramik 
finns spridd över hela södra och centrala Sverige, men med en tydlig koncentration i delarna 
närmast Danmark (Malmer 2002:15). Trattbägarkeramik har dock påträffats så långt norrut 
som i Gästrikland (Fredrik Hallgren, muntlig källa). Keramiken ökade vid d_en..här_tid.e~ • 
~å boplatserna och detta berodde troligtyis på att ugptaget av jordb~~ ökat behov 
av förrådskärl och kärl för tillverkning av mjölkprodukter (Stilborg 2002:59). Man brukar 
skilja på äldre trattbägarkeramik från tidigneolitikum (TN) och yngre trattbägarkeramik från 
mellanneolitikum (MN) (Blomqvist 1989: 125). Den tidigneolitiska keramiken härstammar 
från tiden ca. 4000-3300 f.Kr., medan den mellanneolitiska tillhör tiden ca. 3300-2600 f.Kr. 
(Stilborg 2002:59, 64). 

Kärlformerna inom den äldre trattbägarkeramiken från tidigneolitikum är likartade inom 
hela utbredningsområdet. Under tidigneolitikum omfattar keramikmaterialet trattbägare i 
olika storlekar, öronkärl eller öronflaskor, enkla skålar, lerskivor samt kragflaskor (Stilborg 
2002:59). Trattbägarna har varierande storlek som kan variera från någon decimeter till ca 50 
cm i diameter. Ornamentiken består främst av avtryck med snöre, tvärsnodd och vertikala 
f°aror samt intryck med pinne, ben, träspån mm. (Hulthen 1982:24). 

Kärlen tillverkades främst i N-teknik. Detta innebar att tunna lersträngar lades på varandra 
och tummades ut till en jämn yta. Lerskivorna tillverkades genom tumning. Leran magrades 
med krossad kvartsit, pertit och granit (Hulthen 1982:7, 24). Keramiken brändes över öppen 
eld, alltså i oxiderande atmosfär, där godset nådde en temperatur av ca. 600 °C. Trattbägarna 
användes som matlagningskärl och som förrådskärl. Små trattbägare kan ha använts vid 
mjölkning och kragflaskan användes troligtvis som behållare för någon vätska. Keramiken 
återfinns främst på boplatser ochjaktstationer, men även i flatmarksgravar. långhögar och 
dösar och vid ovanliga fall som våtmarksoffe_r (Stilborg 2002:60). 
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Fig. 1. Exempel på trattbägarkärl från TN (Blomqvist 1989:127). 

De nordligaste fyndplatserna med trattbägarkeramik finns i Gästrikland. Här finns ett antal 
boplatser med tidigneolitisk trattbägarkeramik. Ett exempel på en sådan boplats är Strånganäs 
i Österfärnebo sn, södra Gästrikland, där några trattbägarskärvor med tvärsnoddornamentik 
har påträffats. En annan plats med trattbägarkeramik är Västeräng, Valbo sn i södra 
Gästrikland. Här finns en större mängd trattbägarkeramik än i Strånganäs ( 400 g/360 skärvor). 
Keramiken är dekorerad med pinninstick, tvärsnodd, snöre och kamstämpel. Materialet är av 
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samma slag som det som finns längre söderut på boplatser i Mälardalen. Den nordligast 
belägna boplatsen med trattbägarkeramik som påträffats är Möllersvreten i Hille sn, 
Gästrikland, en bit norr om Gävle (Fredrik Hallgren, muntlig källa). 

Tidigneolitisk trattbägarkeramik har delats in i olika grupper eller kronologiska indelningar 
baserade på skillnader i form och ornamentik. Den ursprungliga indelningen bestod av en A, 
en B och en C-fas (Stilborg 2002:57). A-keramiken är trattbägare med flat botten, svagt 
markerad skuldra och ornamentik oftast bara vid mynningen. B-keramiken består av 
trattbägare med rund botten, markerad skuldra, hög hals och ornamentik oftast bara vid 
mynningen. C-keramiken är trattbägare med rund eller flat botten, ornamentik ibland över 
hela kärlet men oftast vid mynningen och med vertikala streck på buken. Utöver dessa 
grupper tillkommer även den s.k. kragflaskan, som är flaskformad med skivliknande krage 
(Wyszomirska et.al. 1999: 10). Denna uppdelning i A, B och C-typer ändrades sedan till en 
A/B- och en C-fas, även benämnd TN I och II. Senare har även denna indelning omformats 
kraftigt och ett annat förslag har givits av Mats Larsson, som vill dela in trattbägarkeramiken i 
grupperna Oxiegruppen, Svenstorpsgruppen och Mossbygruppen, som alla tillhör TN I ( 4000-
3500 f.Kr.) och slutligen Bellevuegårdsgruppen som tillhör TN II (3500-3300 f.Kr.). Alla 
dessa olika uppdelningar av keramikmaterialet är främst baserade på danskt material (Stilborg 
2002:57). Indelningar utifrån svenskt material har dock gjorts. Bland annat Gunlög Graner har 
utifrån danskan Eva Koch' s metod gjort en indelning av trattbägarkeramiskt material från 
östra Mellansverige, främst utifrån bägarnas form. Hon delade här upp bägarna i de fyra 
grupperna Vrå I-IV (Graner 2003). 

Den yngre trattbägarkeramiken från mellanneolitikum hittas främst i megalitgravar. Ofta 
finns stora mängder krossad keramik utanför gravarna (Wyszomirska et.al. 1999: 11 ). Den 
yngre trattbägarkeramiken förekommer i en mängd olika former: som trattbägare, 
brämbägare, skulderkärl, koniska kärl, fotskålar och lerskedar (Stilborg 2002:64). Liksom i 
den äldre keramiken finns även här lerskivor (Hulthen 1982:26). Keramiken kännetecknas av 
en stor designrikedom, med avsevärd form- och ornamentikvariation. Nya former i den yngre 
keramiken är fotskålar, lerskedar, skarpvinklade kärl och brämbägare. Öronkärlet har 
försvunnit och kragflaskan försvinner under början av mellanneolitikum. Vissa kärlformer 
förekommer främst i samband med gravar medan andra även påträffas på boplatser. Fotskålar, 
lerskedar och rikt utsmyckade skålar påträffas framför allt i en grav- och kultmiljö (Stilborg 
2002:64). En kärlform som är utpräglad gravkeramik är ansiktskärlen. Det är kärl med 
ornering av ansiktsbilder som hittas i megalitgravar (Wyszomirska et.al. 1999: 11 ). I motsats 
till den yngre trattbägarkeramiken finns nu ganska stora skillnader mellan keramik gjord för 
gravar och keramik för hushållsbruk (Stilborg 2002:64). Brukskärlen är grövre och har 
mindre ornamentik än gravkärlen. Keramiken från gravarna har mer rik och varierad 
ornamentik (Wyszomirska et.al. 1999: 11 ). 

·,-::.:-~-·. 

Fig. 2. Exempel på trattbägarkärl från MN (Blomqvist 1989:137). 

6 



Boplatskeramiken domineras av trattbägare i olika storlekar, skålar, krukor med enkel S-profil 
samt lerskivor. Trattbägama är ofta ornerade med en rad intryck under mynningen och relativt 
breda, lodräta streck på buken (Stilborg 2002:64). Ornamentiken på den yngre 
trattbägarkeramiken kan i övrigt bestå av kamstämplar, snör- och tvärsnoddsintryck, 
cardiumintryck, ristdekor, gropar samt diverse intryck (Hulthen 1982:26). Inristade romber, 
vinkelband, rutmönster, trekanter och andra geometriska motiv förekommer även. Det finns 
både lokala och regionala skillnader i keramikens form och ornamentik. Teknologiskt 
inträffar i stort inga nyheter i trattbägarkeramiken (Stilborg 2002:64f). Keramiken är främst 
magrad med krossad granit. Kärlen är tillverkade framför allt i N-teknik, medan lerskivorna 
och skedarna tummades (Hulthen 1982:26). Godset brändes i oxiderande atmosfär i ca. 600 
°C. Större trattbägare och andra krukor kan ha använts till matlagning och som förrådskärl. 
Mindre trattbägare och brämbägare kan eventuellt ha använts till dryck. Fotskålar med 
lerskedar användes i kultiska aktiviteter. fyndplatser med yngre trattbägarkeramik är 
boplatser och jaktstationer, samt flatmarksgravar, dösar och gånggrifter. Den sena 
trattbägarkeramiken visar en sammansmältning av _Arag från trattbägarkeramik och 
gr__opkeramisk keramik. Detta resulterar dels i större, enkla koniska krukor och mindre skålar 
med liten ståyta, dekorerade med gropar på halsen och ibland en omlöpande vulst, dels i 
rikare ornamenterade tulpanbägare. Tulpanbägare är små bägare med S-formad profil, rundad 
botten och rik ornamentik under mynningen och på den övre delen av buken, ofta bestående 
av inristade koncentriska trekanter (Stilborg 2002:64f). 

,, 
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Fig. 3. Exempel på trattbägarkärl från MN (Blomqvist 1989: 138). 

Det har gjorts många försök till indelningar av den yngre trattbägarkeramiken i typologiska 
grupper, men grupperna är svårdefinierade på grund av den stora variationen i ornamentik. 
Kärlen har av K. Ebbesen blivit indelade i 36 typer och ornamentiken i ca. 230 typer och 730 
undertyper, vilket visar på den variationsrikeom som finns i kärlform och ornamentik. 
Traditionellt har man delat in den mellanneolitiska trattbägarkeramiken i 4-5 kronologiskt 
betingade grupper. Ebbesen har delat in keramiken i sex stilgrupper för det ödanska området 
(MN I, Il, 111, IV A, IVB, V) och i sex grupper för det nordjylländska området (MN I, 11, 
Ferslevstil, IVA, IVB, V). De olika stilgrupperna är dock inte exakt definierade, då 
indelningen främst utgår från ornamentiken och inte så mycket från kärlformen (Blomqvist 
1989:130). 

2.2. Gropkeramik 

Den gro~keramiska traditionen var en blandekonomi med jakt och fiske som viktigaste 
näming~grenar (Edenmo et.al. 1997:136). Gropkeramik uppträder på fångstboplatser i 
Danmark, södra Norge, södra och mellersta Sverige, på Åland och även vid finska västkusten 
(Holm 1999:129f). D_en sena trattbägarkeramiken är en sammansmältning_J!y 
tratthägarkeramiska och gropkeramiska element. Den gropkeramiska keramiken dateras till 

7 



mellanneolitikum, ungefär 3100-2600 f.Kr. (Stilborg 2002:71). Den gropkeramiska 
traditionen är svåravgränsad och dess förhållande till de andra neolitiska traditionerna är 
omdiskuterat. Det har föreslagits att gropkeramikerna var samtida med först trattbägar- och 
sedan stridsyxetraditionen (Edenmo et.al. 1997:136). Vissa anser dock att det är ytterst 
tveksamt att gropkeramikerna och trattbägargrupperna samexisterat under någon längre tid 
(Browall 1991:112). 

~ii!!!N2d!J·:·:J'-·"·Y:f/ 
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Fig. 4. Exempel på gropkeramiska kärl (Stilborg 2002:74, Blomqvist 1989:144). 

Gropkeramiken har fått sitt namn av de karakteristiska rader av gropar som är vanliga på 
lerkärlen (Stilborg 2002:71). Gropar som ornering på keramik kan ha haft en annan funktion 
än den dekorativa. De kan ha förhindrat att de oftast stora och grova kärlen sprack, då 
groparna gjorde att kärlen blev bättre genombrända (Edgren 1998:43). Gropkeramiken är 
teknologiskt sett en direkt fortsättning på trattbägartraditionen. Kärlen kan vara koniska, 
eventuellt med avsatt trattformad hals och spetsig eller tappformad botten. Kärl med liten 
ståyta, plana bottnar eller bredare och rundare bottnar förekommer även. Gropkeramiken 
består främst av mellanstora till stora krukor, mindre koniska skålar, bägare med simpel profil 
samt lerskivor. Lerskivorna är av samma typ som i trattbägarkeramiken (Stilborg 2002:71). 
Utöver detta finns även figurplastik och pärlor gjorda i lera (Wyszomirska 1984:49ff). Kopior 
av kärlen i miniatyrform förekommer i gropkeramiska gravar (Wyszomirska et.al. 1999:12). 
Ornamentiken är komplex och täcker ofta stora delar av kärlen. Den består av inristade och 
intryckta motiv ofta uppbyggda kring rader av runda pinnintryck (Stilborg 2002:71). Förutom 
groporneringen förekommer även ornamentik i form av streck, ristdekor, kamstämplar, samt 
vulstdekorering (Hulthen 1982:28). Inristade människofigurer, lerpärlor och figuriner av 
människor och djur, t.ex. sälar, är relativt sällsynt, men ändå ett utmärkande drag för den 
gropkeramiska keramiken. Det finns inga paralleller till detta i trattbägarkeramiken (Stilborg 
2002:71). Keramiken magrades i början av perioden med krossad granit och i ett senare stadie 
med krossad kvartsit, pertit och även ibland chamotte (krossade brända lerkärl). På Gotland 
och östra Sveriges fastland användes krossad kalksten, snäckskal och andra kalkrika material 
som magringsmedel. Kärlen användes som kokkärl och förrådskärl och lerskivorna användes 
eventuellt som värmeplattor. Kärlen byggdes i N-teknik medan lerskivorna tummades. 
Keramiken brändes i oxiderande atmosfär i öppen eld (Hulthen 1982:28). Bränningen skedde 
i ca. 600 °C. Keramiken är främst funnen på kustnära boplatser (Stilborg 2002:71). 

8 



t~ 

tr-
:.· ,--~ ' i~:. 
. ,, ...... ,;-,. 
F n· ,r r .• 7.,, ,;' 
k, ;~·•"·-~~ 
.• ,.;\''I;.· 

;;_~4---

Fig. 5. Exempel på gropkeramisk dekor (Blomqvist 1989:144). 

Av de mellanneolitiska traditionerna är det den gropkeramiska som har varit svårast att 
definiera eftersom källmaterialet varierar mycket mellan olika områden. Den gropkeramiska 
traditionen har definierats som den skandinaviska neolitiska tradition som inte motsvarar 
definitionen för Erteb0lle-, trattbägar-, stridsyxe- eller senneolitisk tradition (Edenmo et.al. 
1997:135). Tydliga skillnader finns i keramikmaterialet från de gropkeramiska bosättningarna 
på Sveriges västkust och östkust. På västkustens boplatser finns ofta stora mängder slagen 
flinta och små mängder keramik, medan östkusten uppvisar mindre mängd flinta och stora 
mängder gropkeramik som är homogen över ett stort område (Papmehl-Dufay 2003:183). Den 
gropkeramiska traditionens karaktär och dess sociala och kronologiska förhållande till andra 
mellanneolitiska grupper är mycket omdiskuterat (Stilborg 2002:71). Man har frågat sig om 
den gropkeramiska traditionen var en grupp i sig eller om den var ansluten till någon av de 
samtida jordbruksekonomierna trattbägar- eller den senare stridsyxetraditionen. Förslag har 
ghdts att de gropkeramiska boplats..ema____helLenkelL .. är_de__jordbrukande grnp_pernas 
s.äsongsmässigajaktbosättningar, eller en del av deras befolkning som lever som jägare-
samlare. Gmpkeramikens ursprung har också diskuterats. V ar det trattbägargrupper som 
ÖY..ergav den jordbrukande ekonomin och återvände till ett mer mesolitiskt sätt att leva, fördes 
traditionen in av immigranter eller existerade den sida vid sida med trattbägartraditionen som 
en_fortsättning_på det mesolitiska livssättet (Larsson, Å. 2003:133)? En annan omdiskuterad 
fråga gällande den gropkeramiska traditionen är dess nordgräns. Lars Löfstrand diskuterar 
detta i artikeln Den gropkeramiska kulturens nordgräns och kontakter med norrländsk 
stenålder -några synpunkter (1969). Löfstrand menar att gränsen bör dras där den redan 1866 
drogs av Hans Hildebrand. Hildebrand drog gränsen norr om Uppland, Västmanland och 
Värmland, på 61 ° nordlig breddgrad. Löfstrand menar att alla hittills kända typiska 
gropkeramiska boplatser är belägna söder om denna latitud och att de kända keramikförande 
boplatserna norr om denna breddgrad uppvisar ett keramikmaterial av tydligt avvikande 
karaktär (Löfstrand 1969:81, 84, 92). Man måste dock tänka på att denna artikel är relativt 
gammal eftersom den skrevs 1969. Keramik från flera boplatser norr om denna gräns, bland 
annat i Hälsingland, som hör till gropkeramik har påträffats (se Holm 1997). Senare förslag på 
nordgräns har getts av bl.a. Nicklas Björck som menar att den ligger i 
Gästrikland/Hälsingland-området (Björck 1997:20, 22). 

Vissa förslag till indelningar av den gropkeramiska keramiken i typgrupper har gjorts. De 
har delats in i Säter Il-IV vilka ses som kronologiska grupper (Blomqvist 1989:139). De har 
även delats in i fem Fagervik-typer av A. Bagge (Larsson, Å. 2003:133). Den första Fagervik-
typen avser TN-keramik och den femte stridsyxekeramik. Fagervik Il-IV överensstämmer 
någorlunda med grupperna Säter Il-IV. En annan indelning är gjord av S. Welinder som har 
delat in keramiken från Överåda i Södermanland i tre typer (Blomqvist 1989: 139t). 

.ösJra~llansvex.ig0inns keramik_s__om varken stämmer in_Lgropkeramiken eller 
stridsy.xekeramiken. Gruppen kallas "tredj~gru11pen'~eramiken u1mvisar typiska drag för 
både grnpkeramiken och strid_syxek~ramiken. Dessa kärl finns främst i_den dåtida kustmiljön, 
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men även i vis.sa fall i inlandet. Exempel på fyndplatser med den här typen av keramik är Öja 
i västra Södermanland, Torpaskog i östra Södermanland, Hedningahällan i Hälsingland och 
Stora Förvar på Gotland. Kärlen från dessa platser har en för stridsyxekeramiken typisk 
kärlform och tandstämpeldekor i horisontella band och vinklar samtidigt som de har 
gropkeramikens typiska kärlväggsgropar. Även på den gropkeramiska boplatsen Kyrktorp 
påträffades en keramikskärva av det här slaget. På Tibbleboplatsen i Uppland hittade man 
några skärvor av stridsyxekeramik medan resten av keramikmaterialet bestod av gropkeramik 
(Edenmo et.al. 1997:189f). Keramik som hör till tred~ gruppen tillhör troligtvis senare delen 
av mellanneolitikum och är främst Qåträffad_e i östra Mellansveri~(Larsson, Å. 2003:142). 
Arkeologer har inte kunnat avgöra om tredje gruppen keramik hör till gropkeramiken eller 
stridsyxekeramiken. Ingen tydlig definition för vad för slags keramik som hör till tredje 
gruppen har heller gjorts (Larsson, Å. 2003:135). 

2.3. Stridsyxekeramik 

.Stridsyxetraditionen_är daterad till mellanneolitikum, ungefär till tiden 2800-2300 f. 
(Stilborg 2002:75). Man hade liksom den tidigare trattbägargruppen en jordbrukande ekonomi 
och man bedrev boskapskötsel. Stridsyxetraditionen har ofta tolkats som samtida med 
gropkeramikema men yngre än trattbägargruppen (Edenmo et.al. 1997:136). 
Stridsyxekeramik har en sydlig utbredning i Norge, Finland, Danmark och Sverige. I Sverige 
finns keramiken främst i de södra delarna, och i Skåne, Blekinge, Västra och Östra Götaland 
samt Mälarområdet har många keramikfyndplatser med stridsyxekeramik påträffats (Malmer 
1975:20f, 132). 

Stridsyxekeramiken visar till skillnad från gropkeramiken inte några tecken på kontinuitet 
från den föregående periodens keramiska tradition, i fråga om form och teknologi. Istället 
visar keramiken på ett designbrott och ett teknologiskt brott från den tidigare 
keramikproduktionen, och kärlens former liknar varken de hos trattbägar- eller gropkeramiken 
(Stilborg 2002:75). Kärlen var rund- eller flatbottnade med konvex buk eller rakväggiga och 
flatbottnade (Hulthen 1998:30). Det fanns även upp till mellanstora kärl och lägre skålar med 
S-formad profil och rund botten eller liten ståyta (Stilborg 2002:75). Keramiken magrades 
främst med chamotte men även med kvartsit, pertit eller granit (Hulthen 1982:30). Magring 
med växtmaterial förekom även (Wyszomirska et.al. 1999:12). Kärlen brändes främst i 
reducerande atmosfär i en grop eller på ett täckt bål, men kunde även brännas i oxiderande 
atmosfär i ca. 600 °C. De byggdes upp i N-teknik eller tumning (Stilborg 2002:75). 
Snörintryck, kamstämpel, tvärsnodd och ristdekor har använts som ornamentik. 
Mönsterstrukturen är oftast horisontell (Hulthen 1982:30). Gropomering fanns inte på 
stridsyxekeramiken (Larsson, Å. 2003:135). J(ärlen anyändes som förrådskärl och kokkärl 
(Hulthen 1982:30). Fyndplatser med stridsyxekeramik är främst gravar. Endast ett fåtal 
boplatsfynd med k_eramik har _gjorts,_ varav de flesta k<!__mmer från stridsyxetraditionens senare 
dcl (Stilborg 2002:75). 

\ 
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Fig. 6. Stridsyxekeramik från grupp A och B (Malmer 1975:140). 
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Stridsyxekeramiken har av Mats P. Malmer delats upp i 14 grupper: grupp A-O. Dessa 
grupper har sedan delats in i undergrupper vilket totalt ger 29 olika grupper (Blomqvist 
1989:145). Typerna A-E är främst ornerade med horisontella linjer och band på kärlens övre 
del samt ibland även nära botten. F-J har vinkelbandsornering som ofta täcker hela kärlets 
utsida. Typerna K-N är dekorerade med yttäckande horisontell linjedekor eller har ingen 
ornamentik alls (Stilborg 2002:75). Grupp O är kärl som inte motsvarar definitionen för 
någon av grupperna A-N men som ändå bevisligen tillhör stridsyxetraditionen. 
Stridsyxekeramiken kan delas in i tre kategorier. Den första är grupperna A och E: 1 som 
troligtvis tillhört ett tidigt skede (Malmer 1975:20, 33). Denna kategori har likheter med 
snörkeramik på kontinenten, med den danska enkeltgravskeramiken som närmaste 
representant (Stilborg 2002:75). Den andra kategorin består av grupperna B, E:2, F, H och) 
som förefaller vara starkt influerade av äldre inhemska grupper, medan den tredje, bestående 
främst av grupp G men även av C, D, K, L, M och N, är mer oberoende av inhemska grupper. 
Grupperna G, K, L och N uppvisar likheter med kontinental klockbägarkeramik (Malmer 
1975:33). 

Fig. 7. Stridsyxekeramik från grupp F (Malmer 1975:143). 

Stridsyxekeramik finns i södra Norrland på platsen Hedningahällan (Schierbeck 1994:38). 
Stridsyxekeramik av den typ som finns här finns även i Norge, Uppland, Södermanland och 
Gotland (Malmer 2002:148). 

Den finska stridsy_xetraditionen är daterad till mellanneolitikum och har sitt 
utbredningso_!!lfåde främst i sydvästra Finland. Dess boplatser finns både läng~ kusterna och i 
inlandet. I inlandet ligger boplatserna vid mindre åar eller sjjLar och oftast i anslutning till 
<29lingsbara marker, då man hade en jordbruksekonomi. Fyndmaterialet på boplatserna består 
främst av keramik. 

Stridsyxekeramiken skiljer sig i både form, dekor och storlek från de finska kamkeramiska 
kärlen. Kärlen har alltid flat botten och kärlväggen är svagt profilerad. Mynningen är utåtböjd 
och kärlen är bredast ungefär på mitten eller en bit nedanför mitten. Kärlväggarna är tunna 
och glansiga, och godset är välbränt. Keramiken är oftast magrad med chamotte men ibland 
även med fin sand. Kärlen är oftast ornerade på sin övre del nedanför mynningen. 
Ornamentiken består av vågräta snöravtryck, fiskbensdekor, sicksack-ornament bestående av 
korta lutande streck, ovala lodräta eller segmentformade avtryck samt plastiskt utformade 
vulster. Snörintrycken som är belägna nedanför mynningen kan variera i antal från 3 till 23 
och ersätts ibland med dragna linjer. Området med snörintryck avslutas nertill med en frans 
av korta ovala avtryck, punkter eller en snörgirland. Ovala avtryck och punkter finns även 
ibland runt kärlens botten i form av en s.k. strålkrans. Dekor finns dock aldrig på själva 
bottenplattan. De vulstornerade kärlen har tolkats som brukskeramik då de inte förekommer i 
gravar. Dessa kärl kan ha en eller två stämpelomerade vulster en bit nedanför mynningen. 
Vulsten kan även vara hölje- eller vågformad, vilket är ett allmänt drag inom den finska 
stridsyxekeramiken. Detta drag finns också på keramik i södra Baltikum, Danmark, centrala 
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Tyskland och Schweiz. Inom den finska stridsyxetraditionen tillverkades inte' några leridoler, 
men däremot andra produkter av bränd lera som t.ex. yxformiga lerhängen och lerskedar. 

Den finska stridsyxekeramiken utgör en enhetlig grupp som irite genomgick så stora 
förändringar under sin tillverkningstid. Tidigare ansåg man att den fiskbensornerade 
keramiken är yngre än den snörornerade, men då de båda typerna ofta förekommer på samma 
boplatser har man senare dragit slutsatsen att de bör vara samtida. De två dekorelementen 
förekommer även på samma kärl. Man har därför konstaterat att det utifrån nuläget inte går att 
indela den finska stridsyxekeramiken i kronologiska stadier. Om man jämför 
stridsyxekeramiken med kamkeramiken finns det inte mång~Jikheter. Man har därför dragit 
slutsatsen att kontakterna mellan dessa grupper har varit :fa (Edgren 1998:86ft). 

2.4. Senneolitisk keramik 

Senneolitikum innebär en degenerering i keramiktillverkningen i Sydsverige. Kärlen är stora, 
klumpiga och tillverkade i grovt gods (Wyszomirska et.al. 1999:13). I jämförelse med den 
föregående periodens rika ornamentik och högt stående teknik är keramiken nu väldigt enkel. 
Den senneolitiska keramiken hör till perioden 2300-1800 f.Kr._ (Stilborg 2002:78). 

Kärlen är blomkruksliknande och har flat botten (Blomqvist 1989:154). Kärlen var i början 
av senneolitikum stora, tjockväggiga och rakväggiga. I slutet av senneolitikum blev de 
mindre, hade svagt S-formad profil, utsvängt bottenparti och var odekorerade (Hulthen 
1982:32). Ornamentiken är enkel och finns på kärlens mynning eller på hela kärlsidan om de 
inte är helt odekorerade (Blomqvist 1989:154). Dekor som taggtrådsmotiv, rader av små 
gropar och vågräta linjer förekommer. Kärlen är byggda i N-teknik (Stilborg 2002:78). 
Keramiken är grovt magrad med krossad bergart som kvartsit, sandsten, granit, pertit, diorit 
eller syenit. Bränning skedde i oxiderande atmosfär vid något högre temperatur än under de 
föregående perioderna. Kärlen användes som förrådskärl. Godskvaliteten gjorde att de ej var _,. - - -lämpliga som kokkärl (Hulthen 1982:W. Senneolitisk keramik har hi~ats på boplatser och i 

avar_i__fQon_av_flatmar___ksgray_ar, megaliter och hällkistor (Stilborg 2002:79). 

Fig. 8. Exempel på senneolitisk keramik (Blomqvist 1989:154). 

Det finns tydliga regionala skillnader i den senneolitiska keramiken. I Skåne och Blekinge är 
kärlen ofta simpla och tjockväggiga, i Halland är de magrade med en mörk bergart (gabbro) 
och i Småland är kärlen finare, tunnväggiga och har rikare ornamentik. Taggtrådsornamentik 
används i alla tre områdena. De större enkla krukorna och de mindre rakväggiga i Skåne har 
vissa formmässiga likheter med sen trattbägarkeramik. Keramiken från Småland kan vara en 
fortsättning av tidigare neolitiska form- och ornamentiktraditioner och uppvisar likheter med 
stridsyxekeramik. Enstaka kärl från Väst- och Östskåne uppvisar vissa likheter i ornamentik 
med klockbägarkeramiken, med de närmaste parallellerna i Danmark. Den senneolitiska 
keramiken har dock inga större likheter med gropkeramikens kärldesign. Teknologiskt är det 
skånska materialet en fortsättning på den trattbägarkeramiska och gropkeramiska 
hantverkstraditionen. Andra bergarter som t.ex. sandsten används dock, magringskvaliteten 
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kan vara annorlunda och bränningen sker i högre temperaturer än inom dessa traditioner. Det 
finns inga större likheter med stridsyxekeramikens teknologiska tradition (Stilborg 2002:78). 

2.5. Kamkeramik 

en Kam.Keramiska traditionen var en f'angsttradition med stor östlig utbredning. Områdets 
västra gräns gick vid Ishavet via Torne älv längs Bottenhavet och Ålands hav till Weichsels 
mynning, gränsen gick sedan österut vid floden Dnepr och sedan ytterligare österut till 
Kamaflodens utlopp i Volga. Traditionen uppkom i övergången mellan mesolitikum och 
neolitikum. Föremålsformerna, näringarna och samhällsstrukturen var relativt oförändrade 
från den tidigare perioden i Finland. Något som var nytt var keramiken. Den äldsta 
kamkeramiken har inte någon direkt motsvarighet på annat håll och har därför av vissa tolkats 
som en inhemsk uppfinning. Hur det än var med den tidiga kamkeramiken så hade den 
typiska kamkeramiken en vidsträckt utbredning med besläktade grupper bland annat i södra 
Ural. 

Den gemensamma nämnaren för hela det stora utbredningsområdet är främst keramiken. 
Keramiken karakteriseras av stora spetsbottnade oprofilerade krukor, ofta ornerade med 
kamstämpelintryck och gropar. Det finns dock keramiska variationer inom det stora området 
och området har därför delats in i tre kretsar, vilka sedan är indelade i lokala grupper. I väster 
finns den baltisk-finska gruppen, eller den typiska kamkeramiken, även kallad 
Östersjökretsen. I öster finns Volga-Oka-gruppen eller gropkamkeramiken. Längst österut i 
området finns den uralska eller väst-sibiriska gruppen som även kallas den östliga 
kamkeramiken. Indelningen är inte helt entydig och det är svårt att dra skarpa gränser mellan 
kretsarna. Även vad gäller den kamkeramiska traditionens datering finns olika förslag. -
Äyräppä gjorde år 1930 en datering till ca. 2750-2000 f.Kr. Luho har år 1948 föreslagit en 
datering till 3000-1700 f.Kr., Kivikoski gjorde 1961 ett dateringsförslag till åren 3000-1800 
f.Kr. och den senaste dateringen är gjord av Siiriäinen som baserat på landhöjningskronologin 
vill datera traditionen till 4200-2000 f.Kr. (Edgren 1998:40ft). 

Fig. 9. Kamkeramiska kärl. Kärlen är 46 och 42 cm höga. Kärlet till vänster hör till stil Il: 1 
(Edgren 1998:43). 

De kamkeramiska kärlen byggdes upp av 4-6 cm breda lerband eller lerringar vilka lades på 
varandra och sammanfogades. Keramiken magrades främst med sand, krossad kvarts, fältspat, 
krossade brända ben, snäckskal eller asbest. Bränningen har troligtvis skett i jordgropar i låg 
temperatur, kanske 400 °C. Godset fick då en hård yta med gulbrun färg och en skörare, mer 
gråtonad insida. Krukorna har därför inte varit lämgliga som behållare för vätska. De för 
kamkeramiken karakteristiska groparna hade troligtvis inte bara en dekorativ funktion. Då 
groparna ofta är intryckta ovanpå den egentliga dekoren kan man anta att deras funktion 
istället har varit teknologisk. Med hjälp av groparna kunde värmen bättre tränga in i 
kärlväggen. Deras funktion kan även ha varit att minska lerans fuktighetsgrad. De 
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krunkeramiska kärlens vägg är oprofilerad, vilket innebär att deras största diameter ligger vid 
mynningen eller strax nedanför denna. Botten är rund eller spetsig men flat botten 
förekommer i undantagsfall. Kärlen har en stereotyp form som en avkapad ovaloid vars 
största diameter är lika stor som kärlets höjd. Storleken kunde variera väldigt mycket, från 
små äggkoppsstora kärl till stora tunga krukor. De stora kärlen kunde rymma upp till 72 liter 
och ha en diameter på ca. 54 cm. Funktionen av dessa kärl var stationära förrådskärl. Dessa 
stora krukor bär inga spår av att ha varit i elden. Sotspår kan däremot finnas på de mindre 
kärlen och de kan eventuellt ha fungerat som kokkärl. Orneringen är yttäckande och varierar i 
tid. Dekoren utgör ett viktigt kronologiskt instrument. 

Aame Äyräpää har år 1930 uppdelat krunkeramiken i Finland i tre olika grupper: den tidiga 
krunkeramiken (stil I), den typiska krunkeramiken (stil Il) och den degenererade 
krunkeramiken (stil 111), senare kallad den sena krunkeramiken. Dessa grupper är var för sig 
även uppdelade i ett äldre och ett yngre skede (1 och 2). Av dessa grupper är den äldre typiska 
krunkeramiken den man vanligtvis förknippar med krunkeramik. Stil I: 1 består av ett grovt 
gods, magrat med krossad kvarts eller fältspat, ibland även med sand. Kärlets dekor är 
varierande. Orneringen består av sticklinje, tvärsnodd, intryck med fiskkota, ovala 
fördjupningar, streck samt under periodens senare skede kamstämpelintryck. Lerkärlen i stil 

0. I: 1 har även alltid gropar, intryckt~ ovanpå den övriga ornamentiken. Stil 1:2 har ett skörare 
gods magrat med sand samt i östra Finland även med asbest. Keramiken är porösare än den 
förra stilen, då stil 1:2 aldrig har gropar. Kamstämpel är vanlig i dekoren, ofta som tunna, 
smala lodräta kamstämpelintryck sida vid sida i vågräta zoner. Mellan dessa zoner finns 
ibland vågräta f°aror som bildar ett vinkelband eller vågformiga linjer. Vissa skärvor bär spår 
av att ha varit målade, ibland med röd färg. Stil Il: 1 har bättre brända kärl än inom de tidigare 
faserna. Kärlen är alltid ornerade med gropar, intryckta i vågräta rader mellan den övriga 
orneringen. Förutom gropar är orneringen i huvudsak utförd med kamstämpel. Tvärsnodd 
förekommer inte. Konstnärliga dekorkompositioner finns, t.ex. i form av geometriska 
fagelbilder. Stil 11:2 är lik det tidigare skedet. Kamstämpel är fortfarande det viktigaste 
dekorelementet. Kompositionen är nu mindre stram och kärlen har mer tomma ytor mellan 
dekoren än tidigare. Vissa skärvor bär spår av att ha varit målade i svart eller rött. Stil 111: 1 
består av keramik magrad med snäckskal, brända ben eller kalkhaltigt stenkross som sedan 
antingen urlakats i jorden eller bränts upp vid bränningen av kärlen, vilket gör att kärlen blir 
porösa och gråfärgade. Kamstämpelornering förekommer men är relativt ovanligt. Kärlen är 
främst ornerade med stora rundbottnade gropar, små fördjupningar eller små gropar, 
nagelavtryck eller andra stämpelavtryck. Den sista gruppen, stil 111:2, utgör krunkeramikens 
yngsta fas. Stilen är bristfälligt känd. Dekoren på kärlen är ringa och består av små gropar och 
ibland slarvigt utförda ovala stämpelavtryck. Äyräpääs stilindelning år 1930 är fortfarande 
gällande (Edgren 1998:42ff). 

Trots att krunkeramikens utbredning främst hör till de östliga områdena och Finland har 
man funnit krunkeramik även i Sverige, på några boplatser i Norrbotten. Exempel på en sådan 
boplats är Lillberget i Överkalix. Boplatsen är daterad till ca. 3900 f.Kr. Här påträffades en 
mängd krunkeramik och även andra föremål som anknyter österut. Detta kan ses som en 
särskild grupp inom den krunkeramiska traditionen (Baudou 1995:69ff). 

2.6. Kiukaiskeramik 

Kiukaistraditionen hör främst till senneolitikum och är daterad till ca. 2600-1200 f.Kr. 
Traditionen hade sitt centralområde i sydvästra och västra Finland och på Åland. Man hade en 
blandekonomi där jakt och fiske spelade en stor roll. Boplatsem_a_var kustbundna. (Holm 
2000: 194 ). Marina resurser som fisk och säl var viktigast i ekonomin. Det har diskute.rats 
huruvida man inom kiukaistraditi,Qnen bedrev jordbruk och boskapsskötsel. Det finns vissa 
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indicier för att någon form av jordbruk har förekommit, bl.a. i pollenanalyser och i och med 
nd av ett sädeskom _på en kiukaisboplats. Pollenanalyser visar också på att öppna 

beteslandskap har förekommit, vilket antyder att man höll sig med boskap. Fångst och 
insamling var dock de viktigaste näringarna i ekonomin och man hade alltså enblandekonomi 
(Edgren 1998:112). • 

Kiukaiskeramiken är rikt omerad och bildar en distinkt enhet. Kärlformen är en oprofilerad 
kruka med vid mynning. Tjockleken på kärlväggen är jämn och mynningen är avrundad 
(Edgren 1998: 109). Mynningsdiametem var mellan 10 och 30 cm och höjden ungefär 
densamma. Krukorna hade flat botten (Meinander 1954:135). Denna form hade en vid 
utbredning i Nord- Mellan- och Östeuropa (Edgren 1998:109). Kärlformen är typiskt 
senneolitisk (Holm 2000:196). Kärlen var magrade med kvarts och fältspat. Vissa av kärlen 
har textilavtryck på botten (Meinander 1954:134f). Detta kan bero på att man ställt kärlet att 
torka på ett underlag av textil före bränningen (Edgren 1998:109). Kärlen är främst 
dekorerade på sin övre del (Meinander 1954:140). Alla kärl har en eller flera horisontella 
groprader. Omeringen består i övrigt av vågräta rundbottnade f'aror runt kärlet, 
fiskbensomament utförda med dragna streck samt ring- kam- eller tvärsnoddintryck (Edgren 
1998:109). Dekorelementen förekommer ensamma eller i kombinationer och ibland är även 
mynningen dekorerad (Holm 2000: 196). Kiukaiskeramiken har många likheter med 
kamkeramiken, t.ex. i lergodset och i användningen av kamstämpel och gropar. Kärlformen 
däremot är inte kamkeramisk utan har en senneolitisk standardform. Dekoren med vågräta 
f'aror under mynningen har sin motsvarighet i östra Mellaneuropa, medan användningen av 
tvärsnodd troligtvis är ett skandinaviskt inslag. Både kärlform och dekor _visar på stor~ 
kontakter västerut. Stridsyxetraditionen har inte haft stort inflytande på kiukaiskeramiken. Det 
skulle möjligtvis vara kärlets flata botten och sättet att endast dekorera kärlens övre parti som 
anknyter till stridsyxekeramiken, men båda dragen hör snarare samman med kärlformen 
(Edgren 1998: 109f). 

Fig. 10. Kiukaiskärl (Holm 2000: 196). 

Importerade föremål av sydskandinavisk flinta, t.ex. dolkar och skäror finns på 
kiukaisboplatser (Edgren 1998: 110). Keramik från Hedningahällan i Hälsingland har vissa 
likheter med kiukaiskeramik, och man har tidigare föreslagit att immigranter från 
kiukaisområdet har slagit sig ner på platsen. Senare studier har visat att det inte finns så stora 
likheter att man kan dra en sådan slutsats. Någon form av kontakt och influenser mellan de 
båda områdena har nog dock förekommit (Holm 2000: 199ft). 

2.7. Keramik i Norrlands kustland 

Norrland är ett nordligt randområde till den europeiska kontinenten men utgör även den 
västligaste delen av taigan i det stora eurasiska landområdet. Man hade kontakter och fick 
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impulser både från söder och öster, samtidigt som en inhemsk norrländsk kulturutveckling 
pågick. Medan grupperna i Sydskandinavien successivt upptog en jordbrukande ekonomi 
bevarade man i Norrland länge en jakt- och fångstekonomi. Boplatserna fördelar sig inom 
nästan hela Norrland längs vattendrag, vid sjöar, i kustbandet, i skogsområdena samt i 
fjällregionerna. Boplatserna var troligtvis säsongsbundna. En stor mängd f'angstgropar är även 
funna i de norra delarna av Sverige. Älg, bäver, säl och fisk var viktiga delar i ekonomin. De 
nordskandinaviska f'angstgrupperna tillhör ett vidsträckt komplex av f'angstfolk i ett nordligt 
beläget öst-västligt bälte över hela Eurasien. Dessa f'angstfolk har under samma ekologiska 
förhållanden utvecklat mycket likartade kulturtraditioner. Från perioden 4200-2000 f.Kr. finns 
många likheter i redskapsvärlden med redskap i Finland och Norge. Även söderut fanns 
kontakter och långväga varuutbyten (Baudou 1995: l 7ff & 61 ff). 

Norrland är relativt fattigt på keramik från neolitikum. Framför allt på boplatser belägna i 
inlandet är keramiken frånvarande. Keramik har dock hittats på ett flertal boplatser, främst i 
kustområdet. På boplatsen i Nämforsen i Ådalsliden, Ångermanland finns en hel del keramik. 
Vid Hedningahällan i Hälsingland har man funnit en stor mängd keramik och även i Mjäla i 
Nätra sn, Ångermanland (Westerdahl 1985:106). Neolitisk keramik finns även i Bjurselet i 
Byske sn, Västerbotten (Hulthen 1991:VII). Nyligen har man funnit keramik vid Lill-Mosjön 
i Grundsunda sn, Ångermanland (Lindqvist & Eriksson 1998). 

I Hälsingland har man funnit en rad boplatser från neolitikum varav ett fle_rtal har 
gropkeramik. Lena Holm ( 1997) har diskuterat dessa boplatser i en artikel. Hon relaterar här 
de femton boplatserna till höjd över havet. Boplatserna ligger i Harmånger (Raä 92, 106, 123, 
146 samt Stering 4:3), Jättendal (Raä 113, 127, 129 och 130), Hög (Raä 155, nr 19 samt två 
boplatser utan Raä-nr) och Enånger socken (Raä 68 -Hedningahällan samt Raä 145). 
Keramiken varierar både vad gäller magring, kärlform och ornering. Både fast och poröst 
gods förekommer, magrat med bergart, sand eller organiskt material. Kärlen var spets- rund 
eller flatbottnade. Väggarna var raka eller rundbukiga med eller utan markerad skuldra. 
Kärlen var främst ornerade med gropar och intryck av olika slag, t.ex. snör- eller kamintryck. 
Alla boplatser utom en (nr. 19 i Hög sn.) låg i en forntida kustmiljö som under 
mellanneolitikum var rik på vikar, näs, halvöar och öar, men som under senneolitikum fick en 
mer rak kustlinje (Holm 1997:238ff). 

På boplatsen Raä 127 i Jättendal i Hälsingland består keramiken främst av poröst gods 
magrat med organiskt material (Hällström 1997:7). Kärlformen var ruridbuktig med spetsig 
botten, raka eller svagt utåtriktade mynningar samt ofta markerad skuldra. Orneringen är 
främst koncentrerad till den övre delen av kärlet. Det vanligaste dekorelementet är kamintryck 
som ofta förekommer i kombination med gropar (Holm 1997:243). Fem skärvor är även 
svartmålade (Hällström 1997:7). På några skärvor finns rester av krossade brända ben på 
utsidan och någon millimeter in i godset. Avsikten med benkrosset har inte varit att använda 
det som magringsmedel eftersom det finns på kärlets utsida, utan det kan istället ha haft en 
dekorativ funktion, möjligtvis som färgämne (Holm 1996:42). 

/;~ 
·,·;i,~ -~:~'\:1~ 

;• -~. ~-1~i~,,\~~,, 
• •. • •• ·._:'."'·_/ : .~::•1 

• ,t, . .--.:-. ·.; : :~ •• 

--::il 
"'~'ii'-~~ 

-~,w.,\·~,'-J 
;-.· / (A' • • 

t~ . • • • 

L, __ _;__ .... 

Fig. 11. Exempel på ornamentik från Raä 127 i Jättendal sn, Hälsingland 
(Gilthlein 1996:Bilaga 1 ). 
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På Raä 106 i Harmånger, Hälsingland har man funnit hårmagrad textilkeramik. Detta 
keramikmaterial visar stor överensstämmelse med keramik från Nätra i Ångermanland och 
Sävar i Västerbotten. Godset är poröst och har yttäckande textilornamentik. På vissa skärvor 
finns även linjemönster av tunna :faror på insidan av kärlen, vilket antyder att insidan 
bearbetats med ett verktyg. Kärlen hade tämligen raka väggar. Textilkeramik, vilken 
inkluderar både hårmagrat och asbestmagrat gods har en nordlig, sydöstlig och östlig 
utbredning inom ett stort område kring Östersjön och i norra Fennoskandien. Textilkeramik 
finns bl.a. på kiukaisboplatser i sydvästra Finland och keramikformen förekommer genom 
neolitikum och bronsålder, in i äldre järnålder (Holm 1997:246). 

På Raä 130 i Jättendal, Hälsinland har man funnit 1251 g keramik. Keramiken består till 94 
% av fast gods magrat med krossad bergart. Kärlen har troligtvis haft en rak profil utan 
markerad skuldra, mynningarna var raka eller svagt utåtriktade och vissa kärl hade avsatt fot. 
En del kärl hade även en vulst en bit nedanför mynningen. Ornamentiken består främst av 
tunnformade gropar, gropar i rader samt streck, enkla eller i vinklar (Giithlein 1996:16t). 

I Raä 399 i Valbo, Gästrikland finns ett keramikmaterial som främst är magrat med 
organiskt material. Kärlen var troligtvis relativt raka med spetsig botten. Rundbukiga kärl och 
kärl med profilerad skuldra finns även. Kärlen är främst ornerade med tunnformade gropar 
ofta i kombination med någon annan ornering och kamintryck är också vanligt (Holm 
1997:244). 

På en boplats vid Södra Mårtsbo i Gästrikland (Raä 397) har man funnit keramik från 
neolitikum. Keramiken är gropkeramik. 81 % består av fast gods magrat med krossad bergart 
eller sand. Keramiken har främst rödbrun färg, men även gråtonat gods förekommer (Burman 
1996:3, 34). Spetsbottnade kärl fanns på platsen (Holm 1999:137). Kärlen är ornerade främst 
med gropar, kamstämplar, dragna streck, pinnintryck i olika mönster, kryssande streck samt 
streck i linjer eller sicksack. Oftast kombineras flera av dessa element på samma skärvor. 
Orneringen är koncentrerad till kärlens övre del, till buk och hals och mynning. Ibland finns 
ornering både på kärlens in- och utsida (Burman 1996:36ft). 

I) 

\ / t) 1 

Fig. 12. Exempel på ornamentik från Raä 397, Södra Mårtsbo i Gästrikland 
(Burman 1996:Bilaga 1) 

I Bjästa, Raä 364, Nätra sn, Ångermanland har man påträffat neolitisk keramik. Vid en 
seminariegrävning utförd av Umeå Universitet år 2002 bestod största delen av fynden av 
keramik (Broadbent & Hesse 2002:4). Bergartsmagrat gods förekom på platsen. Keramiken är 
ornerad med gropar, snörintryck och streckornering (Broadbent & Hesse 2002:56). Magnus 
Stiber har skrivit en C-Uppsats där han sammanställt och tolkat fynd från Raä 364. Han har 
jämfört fynden och boplatsen med Hedningahällan och Kiukaiskulturen. Den viktigaste 
slutsats han kom fram till var att det inte med säkerhet gick att påvisa några kontakter 
boplatserna emellan, i alla fall inte med hänsyn till keramiken. Eftersom keramikfynden från 
både Hedningahällan och RAÄ 364 ger en väldigt komplex bild med en väldigt varierad 
ornamentik är det dock svårt att fastställa några säkra resultat (Stiber 2004 ). 

Den neolitiska keramiken från Norrlands kustland är het~ro~n till2i1.!. k~ak!å!::_l södr_!_ 
Norrlands kustland fanns en keramisk tradition från mellanneolitikum in i bronsålder,_9~h de 
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många regionala variationerna i keramiken anknyter till denna mer generella tradition. Under 
mellanneolitikum fanns en tradition med sydlig och sydöstlig utbredning, medan 
senneolitikum som karakteriseras av förändring hade en tradition med nordligare och östligare 
utbredning (Holm 1997 :24 7ft). 

2.8. Påverkan på keramiken vid Lill-Mosjön 

På grund av att detta inledande kapitel är så pass omfattande ska jag här sammanställa det 
genom att koppla det till platsen Lill-Mosjön. Jag ska utvärdera i vilken grad de olika 
traditionerna kan ha haft kontakt med de människor som var bosatta vid Lill-Mosjön och då 
möjligtvis kan ha påverkat deras keramiktillverkning. 

Den trattbägarkeramiska traditionen har troligtvis haft liten betydelse för gruppen vid Lill-
Mosjön. Traditionen är daterad till ett tidigare stadium än boplatsen vid Lill-Mosjön. 
Trattbägargrupperna hade även en jordbrukande ekonomi och hade kanske därför inte så 
mycket kontakt med jakt- och f'angstfolken norrut, utan hade större kontakter med de 
jordbrukande traditionerna söderut. 

Den gropkeramiska traditionen kan ha haft betydelse för den keramiska traditionen vid Lill-
Mosjön. Traditionen ligger i tid med boplatsen vid Lill-Mosjön och keramik som benämns 
som gropkeramik har hittats på boplatser längs norrlandskusten, dock främst i de södra 
delarna. I Hälsingland finns flera boplatser med gropkeramik (se Holm 1997). Lill-Mosjön är 
belägen en sträcka längre upp längs kusten och kanske ligger för långt upp i landet för att ha 
påverkas av gropkeramiken. En påverkan är dock inte omöjlig och bör nog inte uteslutas. 

Den stridsyxekeramiska traditionen är daterad till samma period som boplatsen vid Lill-
Mosjön. Stridsyxetraditionen i Sverige har troligtvis inte haft så stor påverkan på keramiken 
från Lill-Mosjön. Ekonomin bestod till största del av jordbruk och boskapsskötsel och man 
hade främst kontakter söderut med Danmark och den europeiska kontinenten, bl.a. med 
snörkeramisk- och klockbägartradition. Att man hade en jordbrukande ekonomi utesluter 
givetvis inte att kontakter med jakt- och f'angstgrupper norrut kan ha förekommit, men man 
hade troligtvis sina främsta kontakter söderut med hänsyn till traditionens föremålsinventerie. 
Birgitta Hulthen menar dock att det finns en tydlig koppling till stridsyxetraditionen i 
Norrland (Hulthen 1991:VIII). Stridsyxor finns spridda i Norrland i form av lösfynd (Malmer 
1975:132). Kanske kunde dessa kontakter sträcka sig så långt upp som till Lill-Mosjön i 
Ångermanland. Stridsyxetraditionen i Finland har sitt utbredningsområde i de sydvästra 
delarna av landet. Avståndet mellan den finska och den svenska kusten är inte så långt och 
inte oöverkomligt. Gruppen vid Lill-Mosjön kan därför ha haft kontakter med den finska 
stridsyxetraditionen. Något som motsäger detta är dock den finska stridsyxekeramikens 
likheter med keramik från södra Baltikum, Danmark, centrala Tyskland och Schweiz. 
Stridsyxetraditionen förefaller ha fått sina influenser söderifrån från kontinenten och hade 
kanske sina främsta kontakter där. 

Den senneolitiska keramiska traditionen har en något senare datering än boplatsen vid Lill-
Mosjön och har troligtvis därför inte kunnat påverka denna. 

Den kamkeramiska traditionen i Finland kan teoretiskt sett ha haft kontakter med och 
inverkan på gruppen vid Lill-Mosjön. Båda grupperna hade en jakt- och f'angstekonomi, 
avståndet var inte oöverkomligt och dateringen är ungefär densamma. Den kamkeramiska 
traditionen har främst haft en utpräglat östlig utbredning, men ett antal fynd av kamkeramik 
finns i Sverige. Till exempel på en boplats vid Lillberget utanför Överkalix har en stor mängd 
kamkeramik hittats, men denna boplats ligger relativt långt bort från boplatsen vid Lill-
Mosjön. 

I den kiukaiskeramiska traditionen har man haft kontakter västerut med grupper i Sverige. 
Kontakter med folket vid Lill-Mosjön är därför inte uteslutna. Traditionens äldre del är 
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samtida med dateringen av boplatsen vid Lill-Mosjön, men dateringar pekar dock främst på 
senneolitikum medan boplatsen vid Lill-Mosjön är daterad till mellanneolitikum. Detta talar 
mot att en påverkan på den keramiska traditionen vid Lill-Mosjön har förekommit. 

Den norrländska keramiken var heterogen till sin karaktär och regionala varianter förekom. 
De norrländska f'angstgrupperna hade med största säkerhet kontakter med varandra och 
påverkade därför även varandras föremålsformer. De grupper människorna vid Lill-Mosjön 
hade kontakt med påverkade troligtvis deras keramiska tradition. Detta kunde ske t.ex. genom 
att materialet gjordes likartat då man ville skapa gemensamhet mellan grupperna, eller genom 
att materialet gjordes olikartat då man ville skilja sig från andra och markera sin egen 
grupptillhörighet. 
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3. KERAMIKENS BETYDELSE 

Jag ska i det här kapitlet föra en teoretisk diskussion dels om materiell kultur i stort och dels 
om keramik. Diskussionen kommer att föras på ett generellt plan om keramik i allmänhet, och 
kommer alltså inte att handla specifikt om keramiken från Lill-Mosjön. Jag ska diskutera vad 
keramiken betydde för människorna. Hade den endast en funktionell betydelse t.ex. som kärl 
för förvaring och matlagning, eller hade den även en annan roll? lag anser att keramikens 
bety~gi.clLutöWLden funktionella. 

3 .1 Materiell kultur och kommunikation 

Att utläsa kunskap ur arkeologiskt källmaterial innebär att arbeta med saker som inte talar till 
oss i klarspråk. Föremålen och lämningarna har haft mening för sin samtid, men denna 
mening behöver inte vara självklar för oss (Elfwendahl 1999: 13). 

Materiell kultur är meningsbärande och kommunicerar information genom olika koder som 
är olika i olika kulturer (Rodder 1995:11). Den materiella kulturen kan användas och används 
som ett kommunikativt och symboliskt medium. Föremål är bärare av uttryck och symboler 
för mänskliga värderingar och förhållningssätt. Ting används som förmedlare av budskap 
mellan olika aktörer. Budskapen kan vara medvetna med avsikt att påverka. De materiella 
föremålen går att registrera och mäta, men deras immateriella värden går bara att förstå och 
tolka. Det är denna del av den materiella kulturen som är den svåra att komma åt för 
arkeologen, men det är samtidigt den som kanske ger den viktigaste informationen om det 
forntida samhället. Föremål gjorda eller modifierade av människor reflekterar medvetet eller 
omedvetet övertygelser hos de som gjorde eller använde dem och visar på så sätt även 
övertygelser i det samhälle de tillhörde. Tingens mening är beroende av vilket samanhang de 
fanns i, alltså vilken kontext de blev skapade och användes i (Elfwendahl 1999: 15ft). 

Ingen existerar i ett vakuum utan kontakt med andra människor. Alla ingår i olika grupper, 
familjer och organisationer. Genom kommunikation kan människorna få någon slags kontroll 
över sin värld, över den fysiska och sociala miljön som omger dem. Människor formar 
kommunikationen och kommunikationen formar människorna (Burgoon et.al. 1994:5). 
Kommunikation kan vara verbal och icke-verbal. Verbal kommunikation innebär sådan som 
sker med hjälp av ord, alltså det vanliga språket. Den icke-verbala kommunikationen finns i 
många former. Den kan bestå av kroppsspråk av olika slag, men även av materiell kultur, 
släktskap, symboler, tecken och social status (Holm 2000: 193f). Kommunikationen är olika i 
olika civilisationer och sammanhang. Kontexten är viktig för att förstå vad den materiella 
kulturen kommunicerar. Den sociala miljö där föremålen uppträder och f'ar innebörd är viktig 
för förståelsen av tingens mening. Det kontextuella perspektivet, sammanhanget, blir alltså ett 
sätt att komma åt dolda regler som skapade mening hos tingen (Elfwendahl 1999: 15). Med 
hjälp av både verbal och icke-verbal kommunikation förmedlade människorna 
grupptillhörighet och gemenskap men även självständighet från andra grupper (Holm 
2000:201). Kommunikation genom t.ex. materiell kultur kunde användas för att uppnå 
kontroll över fysisk och social miljö (Burgoon et.al. 1994:16). 

Inom arkeologin kan kommunikation studeras genom den materiella kulturen. All materiell 
kultur förmedlar antingen medvetet eller omedvetet icke-verbal kommunikation om ett 
samhälle. Sociala konstruktioner som identitet är del av ett icke-verbalt 
kommunikationssystem. Identitet kan alltså förmedlas genom materiell kultur (Holm 
2000: 194). Likheter och skillnader i det arkeologiska materialet kan tolkas som det sätt som 
människor har uttryckt sin identitet på (Werbart 2002:29). 

Symboler har olika betydelser och är uttryck för relationer människor emellan. De är 
identitetsskapande och har ett budskapsvärde. Budskapet som symbolerna ger är en del i en 
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kommunikativ process mellan människor. Mänskligt beteende är en kommunikation baserad 
på relationer med andra människor. Symboler är en viktig del av den icke-verbala 
kommunikationen (Holm 1999: 127f). Vid förändringar i ett samhälle skapas nya symboler 
med nya innehåll och meningar. De materiella lämningar som arkeologer studerar 
symboliserar företeelser som genus, ålder och kulturell identitet. Materiell kultur kan ses som 
en text som går att läsa. Föremålen har en gång i tiden haft en symbolisk betydelse och 
betydelse för individuell och kollektiv identitet. Man kan försöka läsa ut denna betydelse ur 
de arkeologiska lämningarna (Werbart 2002:39f). 

3.2. Keramikens kommunikativa och symboliska roll 

Keramik är ett källmaterial som ofta har använts för att avgränsa olika s.k. "kulturgrupper". 
Detta kanske på grund av att keramiken har ett så pass tydligt formspråk och att den 
förkommer inom många kulturgrupper (Werbart 2002:41). 

Vad kan keramiken säga om det dåtida samhället? Traditionellt har keramiken använts av 
arkeologerna för att utröna datering, handelskontakter och funktion. Man kan göra relativa 
dateringar över keramiken genom att göra typologiska sekvenser utifrån keramikens gods, 
form och ornamentik. För att kunna göra detta behöver man dock absoluta dateringar av andra 
fynd som kan knytas till keramiken för att få tidsmässiga hållpunkter. Keramiken har en 
funktionell och ekonomisk betydelse. Kärl har genom tiderna använts som handelsvara, 
antingen genom att vara behållare för en annan handelsvara eller genom att själv vara objekt 
för handel. Om man genom kärlens formspråk kan utröna dess ursprung kan man avgöra dess 
geografiska spridning och därigenom kanske även handelskontakter. Kärlen kan även ge 
information om hur de brukats, om sin funktion. Genom att till exempel studera dess form och 
behandling kan man avgöra vad kärlet var mest lämpat för att användas till (Elfwendahl 
1999:26f). 

Keramiken har dock andra funktioner än de rent funktionella och ekonomiska. Den 
uttrycker ett språk, ~n kommunikation, där form och ornering är de_yiktigaste asp_ekterna, oc~ 
keramiken har därför ett formspråk. Keramikens formspr<\k_ger uttryck för en icke-verbal 
kommunikation. De keramiska uttrycken framförs inte i direkt översättbara bilder men de är 
meningsbärande (Holm 1999:128f). För att förstå vad materiell kultur kommunicerar måste 
man förstå vissa koder som är gemensamma inom ett samhälle (Burgoon et.al. 1994:16). 
Koderna i keramikens formspråk kan t.ex. bestå av kärlens form och ornamentik. 

Vad kommunicerar då det keramiska formspråket? Människor är relaterade till varandra i en 
sociokulturell kontext. I denna kontext har den materiella kulture11_ en aktiv roll för att 
µppehålla och reproducera sociala förhållanden och relationer. Man har ett behov av att 
uttrycka dessa förhållanden med hjälP-av materiell kultur. Man uttrycker likheter med den 
egna gruppen och olikheter med utomstående. I ett samhälle fanns troligtvis flera olika 
samtida sociala relationer, men för arkeologerna finns bara delar av dessa strukturer kvar. 
Materiell kultur kan alltså i stället för att bara vara uttryck för funktion och ekonomi även 
användas som en social strategi. Form och stil har alltså kulturella grunder (Carlsson 
2003:47ff). Keramiken är en del av den materiella kulturen som har använts som en social 
strategi för att reproducera förhållanden i ett samhälle. 
_J(eramiken kan ge en bild av va_g_som är viktigt i ett samhälle. Den kan uppvisa ett socialt 

_formspråk som är baserat på gemensamma_sociala värderingar. Formspråket kan symbolisera 
~enskap inom en grupp_eller mellan olika grupper men kan även förmedlft avståndstagande 
från andra grupper._Det keramiska formspråket kan alltså__yisa var man hade sinc!__kontakter, 
vilka grupper man hade som vänner och var motsättpingar fanns (Holm 1999:129). 
Människor har_YisaLsin s~ociala 1illhörigheLgenom att använda olika keramiska forms_p_råk 

~ (Larsson, M. 2003: 128). Keramiken kan alltså ge uttryck för en grupQidentitet. 

21 



Genom keramiken kunde man även uttrycka sin personliga identitet och sin sociala 
ställning. De som tillverkade och använde keramiken kunde genom denna t.ex. visa sin 
position i samhället, sitt släktskap eller gender (Holm 1999: 142). Även förhållanden inom ett 
samhälle kunde alltså påverka keramikens formspråk. 

Vissa menar att keramiken kan visa på migrationer av grupper. Migrationer behöver dock 
inte resultera i förändring i keramiken och förändring i keramiken behöver inte vara resultat 
av migrationer (Lindahl & Matenga 1995:3). 

Keramikens formspråk avspeglar som sagt sociala värderingar. Formspråket kan i högre 
grad kommunicera till människor som verkade inom den regionala tradition det tillhörde. 
Nyanser inom formspråket, när det gäller keramik i form av variationer i bl.a. omering och 
kärlform, säger kanske inte så mycket till andra grupper av människor som har andra koder 
för att tolka formspråk och symboler. Man måste ha insikt i och vetenskap om den sociala 
kontext där keramiken framförs för att kunna förstå vad formspråket kommunicerar (Holm 
1999:141f). Det är därför viktigt att man som arkeolog inte bara fokuserar på själva 
keramiken, utan även på samhället keramiken ingick i. 
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4. LILL-MOSJÖN 
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Fig. 13. Platsen Lill-Mosjön (ca. 15 km nordost om Örnsköldsvik) utmärkt med en pil 
(Färjare & Olsson 2000: 100). 

4.1. Utgrävningen vid Lill-Mosjön 

Platsen Lill-Mosjön har behandlats av tre olika aktörer: Arkeologikonsult AB, Angaria AB 
och Riksantikvarieämbetet (Raä) UV Mitt. Den arkeologiska undersökningen (utförd av 
Riksantikvarieämbetet) föregicks av dels en utredning inom ramen för 
miljökonsekvensbeskrivningen (Arkeologikonsult AB) och dels en förundersökning (Angaria 
AB). Av Arkeologikonsult utfördes en inventering av hela bansträckningen. En uppskattning 
av utsträckningen av Raä 356 gjordes bland annat. De områden som markerats kunde dock 
inte återfinnas av nästa undersökare: Angaria AB. Angaria genomförde därför en 
kompletterande provsticksundersökning för att ringa in fornlämningen. Sedan utförde de även 
en förundersökning (Färjare & Olsson 2000:5). 

Förundersökningen utfördes under perioden 27 augusti - 15 oktober 1998 vid Lill-Mosjön i 
Grundsunda sn, Ångermanland (Lindqvist & Eriksson 1998:1). Fornlämningarna vid Lill
Mosjön ligger ungefär 15 km nordost om Örnsköldsvik (Se Fig. 13. För utplacering i Sverige 
se Fig. 23, sid. 34) (Färjare & Olsson 2000:4). Förundersökningen utfördes av Angaria AB 
och skedde på grund av Botniabanans förestående dragning i delsträckan Svartby- Lill
Mosjön. Personalen bestod av Anna-Karin Lindqvist (arkeolog, projektledare), Lisette 
Eriksson (arkeolog), Tarja Ylinen (arkeolog), Lars Sjölund (grävmaskinist) samt Yvonne 
Hallen som utförde den osteologiska analysen inför rapporten. Samtliga platser i 
förundersökningen är belägna i Örnsköldsviks kommun, Ångermanland, Västernorrlands län. 
Evert Baudou och Per H Ramqvist har fungerat som vetenskapliga rådgivare under 
förundersökningen. 

Förundersökningen resulterade bland annat i tre för Mellannorrland ovanliga fornlämningar: 
en kustanknuten keramikförande stenåldersboplats (AK 42), en strandnära bronsåldersboplats 
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med resterna efter en husgrund (AK 39) samt en liggmila (AK 20) från 1300-talet. Även 
f'angstgropssystem påträffades. Kj;!ramiken från den neolitiska boplatsen vid Lill-Mosjön (AK 
42) påträffades under förundersökningen (Lindqvist & Eriksson 1998:lff, 21). 

Boplatsområdet AK 42 omfattar totalt ca. 8600 m2, och om man räknar med den 2585 m2 

stora ytan som omfattar f'angstgropssystemet Raä 345 blir ytan totalt 11 185 m2. Vid 
förundersökningen av AK 42 grävdes totalt 35 m2 av ytan, varav 24 m2 var sammanhängande. 
Det var inom det området keramiken påträffades. Ytan grävdes i två konstruerade lager: Lager 
1 utgjordes av ett 0-15 cm skikt och Lager 2 grävdes i ytterligare 5 cm till kulturlagrets 
botten. Det fanns inget som tydde på att boplatsen hade stratigrafi. I plan efter borttagande av 
Lager 1 framkom en nedgrävning, alternativt en del av en husgrund, benämnd Al. Ytterligare 
en svag färgning med en ansamling av brända ben framkom, benämnd A2 (Lindqvist & 
Eriksson 1998: 18). 

Under september 1999 genomfördes en arkeologisk undersökning av boplatslämningar (Raä 
345:2 och Raä 356) och f'angstgropssystem (Raä 345:1) vid Lill-Mosjön. Undersökningen 
genomfördes av Riksantikvarieämbetet, avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV 
Mitt, i samarbete med Länsmuseet Västernorrland. Projektledare var Eva Olsson och 
biträdande projektledare var Anette Färjare och Pehr Lindholm. Lena Holm, Umeå 
Universitet samt Michael Olausson och Agneta Åkerlund, båda Raä UV och Stockholms 
Universitet ingick i projektets referensgrupp. Den neolitiska boplatsen med keramik som 
under förundersökningen kallades AK 42 fick nu namnet Raä 356 (Färjare & Olsson 2000:4). 

Vid utgrävningen påträffades tolv anläggningar inom Raä 356.'¼Vid förundersökningen 
hade, som tidigare nämnts, två anläggningar påträffats inom området (Al och A2):t. Nu 
påträffades gropar, en koncentration av kvarts, koncentrationer av ben och av sten, en 
härdgrop och en härdlins. Flertalet av anläggningarna innehöll skärvsten (Färjare & Olsson 
2000:19). 

Av största intresse i denna uppsats är alltså boplatsen Raä 356, eftersom det var här man 
hittade keramiken. Jag ska nedan redogöra för vilket fyndmaterial som framkommit och hur 
man har tolkat boplatsen. Från förundersökningen kan även f'angstgropssystemet Raä 345 vara 
av intresse då det är beläget i närheten av boplatsen. Under den arkeologiska undersökningen 
har både Raä 356 och Raä 345 undersökts och då båda som sagt ligger vid Lill-Mosjön kan de 
ge en bild av hur livet i området sett ut. 

4.2. Fyndmaterial och tolkning av boplatsen 

~ppre.p(\,)i'PVid förundersökningen av boplatsen Raä 356 fann man två anläggningar: Al och A2~/.Al 
tolkades som en nedgrävning, möjligtvis en del av en husgrund (se Fig. 14). Anläggningen 
ligger på 53 meters höjd över havet och består av ca. åtta cm breda, rostbruna stråk i sanden i 
kulturlagrets botten, delvis formade som en 2 x 1,5 m stor oval. Även inom ovalen finns 
rostbruna linjer. På vissa ställen över hela området finns även regelbundna små fläckar, ca 3 
cm stora. Vid en profilgrävning kunde man se att de rostbruna linjerna som mest var 10 cm 
djupa. Linjerna är inte naturliga men består troligen till stor del av järnhaltigt naturligt 
material. För att kunna avgöra vad som orsakat de olika formationerna måste en större yta 
friläggas i anslutning till anläggningen. Större delen av keramiken hittades inom ovalen och 
mängden brända ben var även stor här (Lindqvist & Eriksson 1998: 18f). 
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Fig. 14. Planritning över den ovala ringformade färgningen, anläggning Al 
(Lindqvist & Eriksson 1998: 19). 

Anläggning A2 är en benkoncentration som påträffades i norra delen av den frilagda ytan. En 
0,9 m lång och 0,2 m djup svagt kul~åverkad färgning syns här. Under och i anslutning till 
de brända benen togs kolprover för 4C-datering.iKolet har 14C-daterats till 4040±40 BP (ffrtpn) 
(before present), kalibrerat med 1 sigma till 2590-2485 .f.Kr. Centrumvärdet angavs till 2570 
f.Kr. och boplatsen kan därför på goda grunder dateras till senare delen av mellanneolitikum 
(MNB) (Lindqvist & Eriksson 1998:21). (Il. 

Inga ytterligare anläggningar påträffades. Åtta meter väster om den frilagda ytan framkom 
skörbräpd sten i en provgrop. Vid grävning och , sållning hittades här en mörkt grå 
kvartsitspets med den nedre delen borta. Pilspetsen är 'av bifacial typ. Typen dateras vanligen 
till senneolitikum -bronsålder men det är inte säkerställt hur långt bakåt och framåt i tiden de 
förekommer. 

Fynden från Raä 356 består främst av keramik. Förutom keramiken framkom ben, kvarts 
och en kvartsitspets (Lindqvist & Eriksson 1998:2 lft). En osteologisk analys av benen från 
boplatsen i Lill-Mosjön visar att säl och fisk har spelat en viktig roll i ekonomin. Boplatsen 
Raä 356 med sitt rikliga fyndmaterial av främst keramik är en ovanlig företeelse i 
Ångermanlands kustland. Få boplatser är kända från perioden (MNB) i området (Lindqvist & 
Eriksson 1998:30ft). 

Vid förundersökningen av f'angstgropssystemet Raä 345 noterade man tio f'angstgropar. 
Fångstgropsystemet är beläget ca. 90 meter öster om boplatsen Raä 356's huvudområde och 
groparna ligger inom ett 180 m långt system. Avståndet mellan groparna varierar mellan 10 
och 45 m. En grop grävdes ut och i denna påträffades ett kolstycke efter en s.k. sparklåda. Kol 
härifrån daterades till 1890±90 BP, kalibrerat 1 sigma till 45-240 e.Kr., med centrumvärdet 
120 e.Kr. (Lindqvist & Eriksson 1998:291). Fångstgropen tillhör alltså äldre romersk järnålder 
och är betydligt yngre än boplatsen, och är då inte heller av intresse för den här uppsatsen. 
Även i den arkeologiska undersökningen av f'angstgropsystemet Raä 345 har man utifrån nio 
14C-dateringar daterat gropsystemet till äldre romersk järnålder (Färjare & Olsson 2000:45). 
Vid den arkeologiska undersökningen av boplatsområdet Raä 356 påträffades tolv 

anläggningar. Utöver dessa tolv anläggningar finns två anläggningar som påträffades under 
förundersökningen (Al och A2), vilket totalt ger 14 anläggningar inom boplatsen (Färjare & 
Olsson 2000: 19). Åtta av dessa anläggningar hör troligtvis till neolitikum, två hör till äldre 
järnålder, två har en mer oklar datering till förhistorisk tid och två är troligtvis yngre. De 
anläggningar som är av intresse här är de som hör till neolitikum: (Al, A2), A5, A21, A22, 
A24, A25, A26 samt A3 och A27 som är osäkert daterade till förhistorisk tid (Färjare & 
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Olsson 2000:33). Anläggningarna har benämnts som gropar, härdgropar samt koncentrationer 
av artefakter , ekofakter och skärvsten. 

A5 bestod av en koncentration av bearbetad kvarts. Den stora mängden splitter gör att denna 
plats kan kopplas till någon form av stenbearbetning. 

A21, 22, 25 och 26 är koncentrationer av obrända ben. Koncentrationerna bestod av mer 
eller mindre avgränsade ansamlingar ben i kombination med skärvsten. A21 och 25 innehöll 
även slagen kvarts. Trots det eldpåverkade materialet fanns inga spår av eldning på platsen. ~ 
Materialet måste alltså ha flyttats hit, kanske vid utrensning av eldstäder eller liknande, ochCI> 

vi 1\w)aril~/ anläggningen kan då ha haft karaktären av avfallsdeponering. Vi11ll,n plcth ~ 
A24 är en grop med långsträckt form och oregelbunden profil. Anläggningen kan möjligtvis 

vara uppbyggd av flera mindre gropar. A24 innehöll slagen kvarts, brända ben samt 
förkolnade fröer i form av ett sädeskom och hasselnötskal. Skärvsten förekom i anläggningen. 
Gropens fyllning påminde om avfallsdeponering. 

Härdgropen A3 var rundad med ett oregelbundet tvärsnitt. Fyllningen var mörkfärgad svagt 
sotig sand med fragment av brända ben. Anläggningen kan ha varit en kokgrop. 

A27 är en stenkoncentration som avvek från den i övrigt naturligt stenfria sanden. 
Anläggningen bestod av en flat sten omgiven av skärvsten. Man har inte kunnat avgöra vilken 
funktion anläggningen haft (Färjare & Olsson 2000: 19ft). 

Området vid Lill-Mosjön ligger strax över 50 m.ö.h. Regionala strandförskjutningsmodeller 
visar att platsen blivit tillgänglig för bosättning ca. 4000 BP, alltså kring 2500 f.Kr. Platsen 
har efter denna tid legat i kustzonen men blivit belägen längre och längre från havet. Fyra 14C
dateringar pekade på neolitikum, främst på senare delen av mellanneolitikum in i 
senneolitikum. Boplatsområdet låg vid den här tiden nära den dåtida havsstranden (Färjare & 
Olsson 2000:32ff). Ett dateringsförslag till boplatsen har utifrån 14C-dateringarna gjorts till 
ungefär 2400-2000 f.Kr. (Färjare & Olsson 2000:49). 

Området kan under neolitikum ha använts för en bosättning. I mitten av 
~ undersökningsområdet fanns en yta med fler och tydligare lämningar än i det 
'L omkringliggande området. Här finns anläggningar, artefakter i form av keramik och slagen 
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tl kvarts, ekofakter samt förhöjd fosfathalt. Detta har tolkats som en mindre boplats. Runt denna 
har enskilda och specialiserade aktiviteter förekommit. Den "centrala" ytan har inget 
sammanhängande fyndförande lager, utan fynden och fosfatförhöjningarna uppträder fläckvis 
i koncentrationer eller anläggningar. Förklaringen på detta kan vara antingen att den 
"centrala" ytan egentligen är perifer till en yta som inte är undersökt, eller att man har 
behandlat avfall i form av trasiga lerkärl, slagen kvarts och ben på ett speciellt sätt och städat 
själva boplatsområdet så att dessa koncentrationer uppkom. 

Djurbenen från mellanneolitikum funna på boplatsen består främst av säl (grönlandssäl och 
vikare ), laxfisk samt inslag av bl.a. bäver, utter och mård. Det är alltså främst maritima arter 
som förekommer, samt rester från pälsdjursjakt. Sälarna har troligtvis jagats på olika sätt 
under olika tider på året, medan fisket kan ha bedrivits vid ännu en tidpunkt. 
Artsammansättningen ger en bild av att boplatsen har använts både vinter och sommar och 
kanske har platsen nyttjats under hela året. Förkolnade fröer visar på att insamling av 
hasselnötter förekom. Ett fynd av ett sädeskom daterat till 2460-2035 f.Kr. har gjorts, men 
detta kan inte ses som ett belägg för att odling bedrivits på platsen eller i området. 
Sädeskomet är det nordligaste som har hittats på en neolitisk boplats (Färjare & Olsson 
2000:34ff). Komet visar dock att man antingen har odlat i området eller att man har haft 
kontakter med andra grupper som bedrivit odling (Färjare & Olsson 2000:49). 

De slutsatser man kan dra av detta är att området vid Lill-Mosjön troligtvis har använts för 
en mindre bosättning. Eventuellt finns rester av en boplats/hus-konstruktion (Al). Platsen har 
varit bebodd under mellanneolitikum och in i senneolitikum, med en ungefärlig datering till 
2400-2000 f.Kr. Boplatsen låg nära havsstranden. Gruppen som bodde på platsen kan ha bott 
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här året om och hade en maritim ekonomi kombinerad med pälsdjursjakt. Säljakt och fiske 
var troligtvis de viktigaste näringarna. Insamling av växter förekom även och odling kan ha 
förekommit i området. Om man inte bedrev odling själv så hade man kontakter med odlande 
grupper och fick/bytte till sig kom av dessa. Utöver jakt, fiske och insamling samt eventuell 
odling eller handel med andra grupper förekom möjligtvis aktiviteter som keramiktillverkning 
och tillverkning av redskap i kvarts och kvartsit på platsen. 
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5. KERAMIKEN FRÅN LILL-MOSJÖN 

Vid förundersökningen av boplatsen Raä 356 i Lill-Mosjön, Grundsunda socken, 
Ångermanland påträffades en koncentration av 787 g keramik bestående av 336 skärvor. 
Keramiken påträffades i anläggning Al som är en delvis ovalformad nedgrävning, alternativt 
en del av en husgrund. Den största delen av keramiken tillvaratogs inom själva ovalen 
Lindqvist & Eriksson 1998:18ff). 
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Fig. 15. Spridningen av keramik inom den undersökta ytan (Lindqvist & Eriksson 1998:20). 

t Eftersom kol från en benkoncentration i boplatsen har 14C-daterats till 4040±40 BP, kalibrerat 
med 1 sigma till 2590-2485 f.Kr., med centrumvärdet till 2570 f.Kr. , bör även keramiken 
med största sannolikhet kunna dateras till denna tid. Keramiken hör därför liksom boplatsen 
till senare delen av mellanneolitikum (MNB) (Lindqvist & Eriksson 1998:21). t,/'O r vpp~tf"1~) 

Boplatsen grävdes i två konstruerade lager (0-15 och 15-20 cm) för att se om det fanns 
några skillnader mellan de olika nivåerna. Detta visade att den ytligt liggande keramiken i 
vissa fall hade en mer diffus dekor, som om skärvorna varit utsatta för väder och vind en 
längre tid. Små fragment var även vanligare i det övre lagret. Detta var troligen av naturliga 
skäl eftersom ytlagret utsatts för mer slitage. Den större delen av keramiken, 450 g låg i det 
undre lagret medan det övre lagret innehöll 337 g keramik (Lindqvist & Eriksson 1998:18fl). 

Keramiken från Lill-Mosjön har genomgått en ceramologisk analys utförd av Birgitta 
Hulthen (se Hulthen 2000). Materialet har registrerats vad gäller mängd, skärvtjocklek, 
magringsmetoder, kärluppbyggnad, ytbehandling, form och dekor. En keramisk tunnslip har 
gjorts på fyra skärvor. Målsättningen med den ceramologiska analysen var att fastställa den 
keramiska tillverkningstekniken och valet av råmaterial, att avgöra om kärlen är lokalt 
framställda samt att finna möjliga förbindelselänkar till andra fyndlokaler med liknande 
keramik (Hulthen 2000:90). 

Totalt påträffades i Lill-Mosjön 787 g keramik och i skärvor räknat 336 stycken. 186 av 
dessa har dekor eller någon form av karaktär (formelement), medan 150 skärvor är 
sönderspjälkade eller är mindre fragment utan dekor eller övriga kännetecken (Lindqvist & 
Eriksson 1998:18ff). Keramikskärvorna har en medelvikt på 2,3 g. 59 % av keramiken består 
av skärvfragment (mindre än 1 cm2), 7 % är spjälkade med endast en intakt yta och 35 % är 
skärvor med både ut- och insida intakt (Färjare & Olsson 2000:24). I antal räknat är 185 
stycken skärvfragment, 22 spjälkade med bara en intakt yta och 110 stycken är skärvor med , 
både in- och utsida intakt (Hulthen 2000:90).Ja. 11 % av keramikskärvorna har tydliga(urp<~?"· 
formelement, det vill säga är delar av mynning, hals, skuldra eller botten. De övriga utgörs 
troligtvis till stor del av fragment från buken%Ca. 122 st/550 gav keramiken har bedömts vara 
dekorerad, vilket betyder att 37,7 % är dekorerad med avseende på skärvantal och 70,4 % i 
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gram räknat. Utifrån godsets sammansättning samt keramikens typologiska element har man 
uppskattat det ursprungliga kärlantalet till omkring 10 kärl av olika storlekar (Färjare & 
Olsson 2000:24f). 

Keramiken är uteslutande magrad med krossad bergart. En grövre och en finkornigare 
magringsvariant förekommer. Maximal komstorlek på magringskomen ligger mellan 2 och 4 
mm. En tendens i keramikmaterialet är att det tunnväggiga godset ofta har en finare magring 
än godset med tjockare väggar. Antalet undersökta skärvor är dock för litet för att kunna 
avgöra om man vid tillverkningen alltid har varierat magringen i relation till kärlens 
väggtjocklek (Hulthen 2000:91). Magringen består av granit rik på glimmer (Färjare & 
Olsson 2000:25). En sondanalys visade att glimmem är muskovit, ljus glimmer (Hulthen 
2000:91). Denna magringssort har paralleller vid den norrländska kusten i den s.k. 
Hämögraniten (Färjare & Olsson 2000:25). 15-20 % krossad granitisk bergart har blandats i 
leran vid magringen. Leran som varit råmaterial till keramiken har innehållit olika lager av 
sorterade, täta finleror. Halten av silt varierar något och leran är kalkfri och rik på järnoxider. 
Enstaka malmkom finns i leran. Lagning av en spricka på ett kärl med hjälp av ett pålagt 
lerskikt förekommer. Magring och lera är väl homogeniserat och väl anpassade till varandra, 
och hantverket vittnar om en homogen och kompetent keramikproduktion (Hulthen 2000:91). 

Fig. 16. Exempel på keramik från Lill-Mosjön med fiskbensomamentik/streckomamentik 
(Lindqvist & Eriksson 1998:23-25) 

Kärlen är byggda i N-teknik och ytan har glättats samt i vissa fall polerats till hög glans. 
Ibland förekommer glättning eller polering på både in- och utsida. Vissa skärvor har kraftigt 
vittrad yta. Skärvtjockleken varierar mellan 5 och 10 mm, med ett medelvärde på 8,5 mm. 
Färgen på godset är till största delen gulbrun men även grå- eller rödbruna fragment 
förekommer (Hulthen 2000:91, Lindqvist & Eriksson 1998:28, Färjare & Olsson 2000:24). 

vffCf"~ 1/.11 % av skärvorna har tydliga formelement och är alltså delar från mypning, hals, skuldra 
eller botten. Resterande skärvor kommer troligtvis från krukornas bui?{ 14 mynningsbitar 
påträffades och dessa visar att mynningen kunde ha varierande form, från tunn och spetsigt 
avsmalnande till mer rundad samt i ett fall eventuellt en plan rand. Mynningarna är oftast 
svagt avrundade eller lätt tillplattade om de har dekor. Mynningspartiema är utåtlutande eller 
svagt utåtböjda. Utsidan är ofta närmast rak i profilen medan insidan kan vara svagt välvd mot 
mynningen. Delarna från övergången mellan hals och buk visar på att kärlen främst haft en 
mjuk rundning (Färjare & Olsson 2000:24, Lindqvist & Eriksson 1998:28, Hulthen 2000:91). 
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Fig.17. Mynningsbitar från Lill-Mosjön (Lindqvist & Eriksson 1998:27). 

7 bottenbitar påträffades och dessa visar främst på att kärlen har haft en flat botten, men även 
att vissa har haft en flat botten med avsatt fot (Färjare & Olsson 2000:25). Små dekorerade 
profileringar ca. 7 mm ovanför botten förekommer, som om man virat en snodd runt kärlet 
(Lindqvist & Eriksson 1998:28). Ett av kärlen har haft en bottendiameter på 6 cm. (Hulthen 
2000:91). 

Fig. 18. Samtliga bottenbitar från Lill-Mosjön schematiskt ritade (Lindqvist & Eriksson 
1998:27). 

Fig. 19. Bottenbit från Lill-Mosjön (Lindqvist & Eriksson 1998:25). 

Y.122 av de 336 påträffade skärvorna eller 550 g av 787 g har bedömts vara dekorerade. I 
(ujlll<l.V") procent räknat är 37,7 % av skärvorna samt 70,4 % av vikten dekorerad:'(;)Jppskattningen 
\ försvårades dock genom att vissa skärvor har kraftigt vittrad yta. Dekoren har utförts i form 

av intryck med snöre, entandat redskap och eventuellt flertandat redskap. De dekorelement 
som förekommer är horisontella snörlinjer, horisontella rader av gropar samt horisontella 
rader av instämplade sneda streck, vinklar eller fiskbensmönster. Svaga vertikalt ställda streck 
finns också (Färjare & Olsson 2000:25). Streck i form av vinklar eller fiskbensmönster är den 
vanligaste dekoren (Hulthen 2000:91). De instämplade strecken och vinklarna är ofta utförda 
med redskap med ojämn botten, eventuellt flertandiga och ofta lite snett ställda. Groparna är 
4-5 mm i diameter. De finns både inkomponerade mellan andra dekorelement och avbrytande 
dessa (Färjare & Olsson 2000:25). 
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Fig. 20. Exempel på ornamentik från Lill-Mosjön (Lindqvist & Eriksson 1998:22-26). 

På vissa mynningsbitar förekommer kryssliknande dekor på insidan, i enkla samt i ett fall i 
dubbla rader. Mynningen är ibland även dekorerad med snedställda streck (Lindqvist & 
Eriksson 1998:28). Snörintrycken förekommer tillsammans med annan dekor, i 8 fall 
tillsammans med kryssdekor. De tre dekorelementen fiskben, kryss och snörinryck finns 
representerade på samma skärva. 8 skärvor har gropdekor, varav tre av dessa har gropar som 
har perforerat kärlväggen. Bottenskärvor med streckdekor på kanten förekommer. En 
mönsterkombination som är speciell för Lill-Mosjön är en till flera rader av snörintryck på 
mynningens utsida samt kryssdekor på insidan. En annan utmärkande företeelse i materialet 
är en _liten konkav skärva med dekor av täta nagelintryck samt små punkter i en horisontal rad 
(Hulthen 2000:91). 
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Fig. 21. Kryss- och snöromerade skärvor från Lill-Mosjön (Färjare & Olsson 2000:138). 

Vid en jämförelse mellan kärldel och dekor framkommer en stor variation. Både dekorerade 
och odekorerade mynnings- och bottenpartier förekommer. På fragment med avsatt botten 
finns dekor i form av vertikalt ställda streck på kanten, medan bitar med flat botten har snett 
ställda streck. Även på mynningsranden förekommer sneda streck och på mynningens insida 
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finns vinklar i en eller två rader. Mynningens utsida är dekorerad med 1-3 snörlinjer 
kombinerade med gropar eller med vinklar/fiskbensmönster i kombination med gropar. Ett 
viktigt fynd där man kunnat sammanfoga flera skärvor visar att man på ett och samma kärl 
vid mynningen har bytt dekor från vinklar/fiskbensmönster till snörlinjer. Dekor på skärvor 
som troligtvis kommer från buken består ofta av vu1i.ar/fiskbensmönster, i vissa fall i 
kombination med gropar. Några fragment visar att mynningsdekor i form av snöre i 
kombination med grop samt vinkel/fiskbensmönster förekommit på samma kärl. Andra 
fragment som troligtvis kommer från kärlhalsen har en avvikande dekor av diffusa vertikala 
intryck (Färjare & Olsson 2000:25). 

Magring Ornamentik Form Tjocklek Färg Godstyp Yta 

Svagt utåtböjd, 

Horisontella 
tunn och spetsigt 

Ofta polerad, 
avsmalnande 

glättad yta, ibland snörlinjer, 
eller rundad Främst 

Mycket både på in- och Krossad horisontella rader 
mynning samt i 5-10 mm. gulbrun men 

fast gods. utsidan. I vissa fall bergart: granit av gropar samt 
ett fall ev. en med ett även grå-

Kärlen har ytan polerats rik på ljus horisontella rader 
plan rand. Flat medelvärde eller rödbrun 

byggda i till hög glans. glimmer av instämplade 
botten eller flat på8,5 mm. färg 

N-teknik. Även kraftigt (muskovit). sneda streck, 
botten med förekommer. vittrad yta vinklar eller 
avsatt fot. Mjuk 

förekommer. fiskbensmönster. 
rundning mellan 
hals och buk. 

Mängd Datering 

f'Js ~~~\") Kol från 

787g,336 
benkoncentration ~~[). 0: 
A2 har daterats till 

&~ 
skärvor, 122 st 4040±40 BP, kal. 
ornerade, 14 

med 1 sigma till 
mynningsbitar • 2590-2485 f.Kr. 
7 bottenbitar. med centrumvärde 

till 2570 f.Kr. 

Fig. 22. Uppgifter om keramiken från Lill-Mosjön (Sammanställd utifrån data från 
Lindqvist & Eriksson 1998:21ff, Färjare & Olsson 2000:24f, 91). 

Vid förundersökningen men även vid den ceramologiska analysen har man försökt finna 
paralleller till keramiken från Lill-Mosjön. 

Vid förundersökningen jämfördes keramiken med några från perioden kända platser med 
liknande keramik. Jämförelser gjordes med keramik främst från södra Norrland: från 
Hedningahällan i Hälsingland, Västra Mårtsbo, Östra Mårtsbo, Sophiendal, Skuggan, Istaön, 
Strångnäs och Fräkenrönningen i Gästrikland, Korsnäs i Södermanland samt Mjäla i 
Ångermanland. Man kom vid förundersökningen fram till att inga av dessa platser uppvisade 
några större likheter med keramiken från Lill-Mosjön, men man konstaterade även att sådana 
jämförelser låter sig inte göras i en förundersökningsrapport. Jämförelsen visade dock att det 
keramikmaterial som misstämmer minst är keramiken från Hedningahällan. Keramiken har i 
förhållande till keramiken från Lill-Mosjön ett grövre och raspigare gods och den saknar den 
karakteristiskt glättade yta som många skärvor från Lill-Mosjön har. Fiskbensmönster 
förekommer på båda platserna men på Hedningahällan är de gjorda med någon form av pinne 
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och ser mera intryckta ut. Snörintrycken förekommer även tätare där. De slutsatser man i 
förundersökningen dragit av detta är att trots att flera av dekorelementen är likartade så finns 
alltför stora olikheter i kombinationen med godsets utseende och form. Enstaka skärvor 
uppvisar någon slags likhet (se Fig. 36, sid. 45) (Lindqvist & Eriksson 1998:28f). 

I den ceramologiska analysen, utförd av Birgitta Hulthen (2000) gjordes jämförelser med 
Mjäla i Ångermanland och Hedningahällan i Hälsingland. Mjäla är den lokal med neolitisk 
keramik som ligger geografiskt sett närmast Lill-Mosjön. Mjäla ligger tre mil sydväst om Lill
Mosjön. Snörintryck är flitigt använt även på keramiken från Mjäla, men i övrigt finns inte 
stora likheter mellan de två lokalerna. På skärvorna från Mjäla finns ingen fiskbensornering 
och ingen kryssdekor vid mynningen. Inte heller själva godset från de två platserna uppvisar 
så stora likheter. Även i Mjäla har man använt sig av en sorterad finlera vid tillverkningen, 
men den granitiska bergarten är av en annan sort än den som använts i Lill-Mosjön och vissa 
gånger har man i Mjäla även använt ben som magringsmedel. Vid en jämförelse med 
Hedningahällan finner man trots den stora variationsbredden vad gäller typologiska element 
inga direkta paralleller till keramiken från Lill-Mosjön. Kamintryck är vanligt förekommande 
på Hedningahällan, men finns inte alls på keramiken från Lill-Mosjön. En formdetalj som 
dock finns på båda platserna är kärl med utskjutande ornerad bottenkant. Liksom i Mjäla har 
man i Hedningahällan ofta magrat keramiken med krossad bergart blandad med krossat ben. 
Även chamotte förekommer i det bergartsmagrade godset. Flera olika lertyper har använts vid 
tillverkningen av lerkärl vid Hedningahällan, från osorterade grovleror och siltjga, sandiga 
mellanleror till sorterade, täta finleror. Ingen direkt motsvarighet till vare sig ler~ eller den 
muskovitrika graniten från Lill-Mosjön har hittats i materialet från Hedningahällan. 
Slutsatserna som drogs av de här jämförelserna är att det är svårt att finna verkliga paralleller 
till keramiken från Lill-Mosjön. Hulthen menar att keramiken framstår som en produkt av en 
tillverkning inom en lokal grupp. Den bergart som använts vid magringen stöder teorin om ett 
lokalt hantverk på platsen. I den här delen av det norrländska kustlandet finns en speciell 
granit, den s.k. Hämögraniten, som innehåller en ovanlig och väldigt hög halt av muskovit. 
Om den här bergarten skulle ha använts som magringsmedel skulle effekten på keramikgodset 
ha blivit precis den som utmärker de skärvor från Lill-Mosjön som undersökts i den 
ceramologiska analysen (Hulthen 2000:9lf). 
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6. NEOLITISK KERAMIK FRÅN ANDRA PLATSER 

.1 .. L~ll-~ 

t~~~~'""' 
4-i~-

0 100 :Jl/01? ~ ~ ~ 
t t I • I 

Fig. 23. Karta med den ungefärliga placeringen av Lill-Mosjön, Hedningahällan, Mjäla och 
Gia utmärkt (Teckning av författaren). 

6.1. Hedningahällan 

Hedningahällan, Raä 68 i Enånger socken, Hälsingland (se Fig. 23), är en plats som länge 
varit känd både för arkeologer och för allmänheten. Redan 1912 utfördes den första 
vetenskapliga undersökningen av platsen, ledd av Gustav Hallström. 193 7 undersökte Knut 
Tinnberg ytterligare delar av lokalen efter att rovgrävningar förekommit på platsen 
(Schierbeck 1994:5ff). Vid utgrävningen 1912 påträffades stora mängder keramik, 
kvartsavslag, ett fragment av en stenyxa samt brända ben från främst säl (Baudou 1995:94). 
Vid 1937 års grävning påträffades ytterligare keramik och stenföremål (Arbman 1945:45). 

Under maj och juni 1984 genomfördes under ledning av Harald Sundlin från Raä, UV-Mitt 
en arkeologisk utgrävning på platsen. Anledningen till utgrävningen var att undersöka 
området i kulturmiljövårdande syfte, då platsen hade utsatts för rovgrävningar och 
skadegörelse vid flera tillfällen och då kulturlagret var svårt nedslitet. Av det 500 m2 stora 
kulturlagret på klippan grävdes 122 m2 ut. 

Fomlärnningslokalen Hedningahällan ligger på en ca 8 meter hög och 25x30 meter stor 
klipphäll med branta sluttningar. Platsen ligger 50-55 meter över havet (Schierbeck 1994:5ft). 
Marken nedanför klippan ligger ca 45 meter över havet (Baudou 1995:94). En forntida 
havsnivå på 40-45 m.ö.h. skulle innebära att Hedningahällan låg på en hög klippa längst ut~ 

å en udde. Vid ett senare stadium då vattnet låg ca 35-40 m.ö.h. var Hedningahällan en hög 
dde i ett skärgårdslandskap. En vattennivå på 45 m.ö.h. ger en datering till 2150-1500 f.I(r. 

och en nivå på 40 m.ö.h. till 1800-1300 f.Kr. (Schierbeck 1994:7, 39). Holger Arbman skrev 
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1945 en artikel om Hedningahällan. Han menar att vattennivån under boplatsens tid bör ha 
legat vid klippans fot, ca 42-_m.ö.h. samt att de människor som hojt här var en främmande 
befolkning§grn.Qp som valt läge! för att kunna skydda sig mot överfall och att de använt 
. latsen som en sorts befästning (Arbman 1945:45). Förslag har även getts på att platsen skulle 
ha använts som en s@_ägarlokal (Schierbeck 1994:42). 

Vid utgrävningen 1984 påträffades och undersöktes sex anläggningar på platsen. 
Anläggningarna bestod av tre härdgropar (Al, A3, A5), en härd (A2), en osäker härdgrop 
(A4) samt ett eventuellt stolphål (A6). Fyndmaterialet bestod främst av en stor mängd 
keramik, men även av lerpärlor, ~or, skifferföremål, en malsten, knackstenar, klubbhuvud, 
kvartsföremål, en benspets, brända ben främst från säl, sädeskom mm. (Schierbeck 
1994: 13ft). 

Fyra 14C-dateringar från platsen har gjorts: en på sädeskom (I), en på en matskorpa från en 
keramikskärva (Il) samt två på träkol från härdgropar (A och B). Prov I gav en datering till 
3780±110 BP, kalibrerat med två sigma till 2496-2227 f.Kr., prov Il daterades till 4020±100 
BP, kalibrerat till 2784-2560 f.Kr., prov A daterades till 3285±75 BP och prov B till 1100±75 
BP. Proverna I och Il gav alltså stenåldersdateringar. Proverna A och B kan ha haft inslag av 
recent förkolnat trä vilket kan ha gett missvisningar i dateringen. Boplatsen på 
Hedningahällan kan alltså dateras till sen mellanneolitikum (MNB) - tidig senneolitikum 
(Schierbeck 1994:40t). 

Keramiken hittades spridd över hela det undersökta området, men de större 
koncentrationerna påträffades vid anläggningarna. Anläggningarna Al, A3, A4 och A5 har 
alla mer keramik än medelvärdet för den undersökta ytan. A3 uppvisar upp till fyra gånger 
mer och Al upp till två och en halv gång mer än medelvärdet. 

Från Gustaf Hallströms undersökning av Hedningahällan år 1912 finns 13 500 g keramik, 
varav 23 % (4350 g) har ornamentik. Keramiken finns på SHM (Statens Historiska Museer). 
Ungefär 100 skärvor (900 g) från Knut Tinnbergs fynd finns på SHM medan 2615 skärvor, 
varav hälften ornerade, finns på Hälsinglands museum (Schierbeck 1994:14ft). Eftersom 
keramikmaterialet kommer från olika undersökningar och är spritt på olika museer är det svårt 
att uppskatta exakt hur mycket keramik som totalt har hittats på boplatsen Hedningahällan, 
men minst omkring 120 kilo har tillvaratagits. En sån stor mängd keramik är unik för 
Norrland (Holm 1997:245). Anna Gtithlein har i en CD-Uppsats i arkeologi 1996 undersökt 
57 244,5 g keramik från Hedningahällan (Gtithlein 1996:25). Även en ceramologisk analys 
har gjorts på en utvald del av keramikmaterialet från Hedningahällan, på gropkeramiken (se 
Brorsson n.d.). Analysen är utförd av Keramiska Forskningslaboratoriet, Kvartärgeologiska 
avdelningen, Lunds Universitet. Jag ska här beskriva keramiken från Hedningahällan dels 
utifrån den arkeologiska rapporten från 1984 års undersökning (§_e Schierbeck 1994), dels ~,lrt~ s,rlnr 
utifrån Guthleins undersökning samt även utifrån den ceramologiska analysen. 

Keramiken som återfanns under utgrävningen 1984 bestod av 108 803 g i form av 48 045 
skärvor. Keramik påträffades i 105 m2 av 117 fyndförande rutor, vilket ger en medel vikt på 
930 g per ruta. Av det återfunna materialet har 98 608 g /45 320 skärvor specialregistrerats. 

Den största delen av keramiken är magrad med bergart. Krossad bergart med 2-4 mm 
komstorlek och normal andel magring (25 %) är vanligast men ett tätrnagrat gods (>25 %) 
förekommer också, liksom ett normalmagrat gods med fin komstorlek (<1 mm). 5 % av 
keramiken är porös, vilket innebär att det ursprungliga magringsmedlet urlakats. Skärvorna 
har mycket varierande tjocklek men medeltjockleken ligger på 9 mm. Kärlen är byggda i N
teknik och U-teknik, men även en blandning av dessa tekniker förekommer (U/N-teknik). En 
stor del av keramiken har vittrad och nött yta, och kärlen förefaller ursprungligen ha varit 
enkelt avstrukna. Det finns dock avvikelser från detta i form av mycket släta, glättade ytor 
och även rispiga, gräsavstrukna ytor. Godsytans färg varierar från grå-brun-beige till röd
orange-gul, vilket tyder på att godset utsatts för temperaturer över 600°C. Vissa skärvor är 
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gula, vilket kan tyda på kalkhaltig lera, till skillnad från det grå-beige-brun-röda godset som 
består av järnhaltiga, rödbrända leror. Även kärnans färg är varierande då vissa skärvor är helt 
genombrända (oxiderade) medan vissa är helt mörka (reducerade). Grå kärna förekommer, 
liksom sotig svart kärna, vilket kan bero på rester av organiskt material i godset. På flera 
skärvor finns beläggningar av organiska rester (Schierbeck 1994: 15ft). 

i 
Fig. 24. Exempel på ornamentik från Hedningahällan (Schierbeck 1994:Plansch 2 & 3). • 

Den vanligaste kärlformen på keramiken från Hedningahällan är rundbukigt eller svagt 
rundbukigt kärl med en kort, rak eller svagt utåtböjd mynning och flat botten med avsatt fot. 
Även rundbukiga kärl med inåtböjd halsöppning och minimalt halsparti är vanligt. Ingen av 
kärlen har vinklad skuldra. 7 4 % av det undersökta mynningsskärvorna kommer från kärl med 
rak halsöppning, 18 % hade inåtböjd mynning och 8 % utåtböjd. Kärlen har alltså haft väldigt 
varierande form på mynningarna. Totalt har 23 olika mynningsformer hittats, i form av raka, 
inåt- eller utåtriktade, plana, rundade, sneda eller spetsiga mynningar samt mynningar 
förtjockade utåt eller åt båda hållen. På 46 kärl har mynningsdiametern kunnat mätas. 
Resultaten av mätningarna visar på en diameter på mellan ca 50-350 mm. En diameter på 
125-250 mm. förefaller ha varit vanligast. 
202 bottenbitar finns registrerade i det undersökta materialet. 198 av dessa kommer från kärl 
med flat botten och avsatt fot. Diametern på de flata bottenplattorna är 40-80 mm. Tre skärvor 
visar på kärl med spetsiga bottnar. En av dessa har tillhört en minikruka. Minst tre skärvor 
tyder också på kärl med runda bottnar (Schierbeck 1994: 17f). 

Fig. 25. Bottenskärva från Hedningahällan och bild över hur kärlets botten har sett ut 
(Schierbeck 1994:Plansch 1 ). 

7 570 skärvor /47 204 g av keramikmaterialet bestod av hela skärvor (ej fragment eller 
spjälkade). 36 % av de hela skärvorna är dekorerade. Kärlen var ofta dekorerade på rand
mynning-halspartiet. Dekor på buken är också mycket vanligt och flera kärl har haft 
yttäckande dekor. En stor variation i ornamentik förekommer. De vanligaste dekorteknikerna
och elementen är enkla intryck i form av gropar, streck och linjer, intryck med tvärsnodd i 
streck, linjer, vinklar och vertikal zick-zack. Snörstämplar i linjer och sneda streck är vanligt. 

36 



Intryck med tandat redskap samt dragna streck och linjer förekommer, dock relativt sällan. 
Många av groparna har en förhöjning i mitten, vilket kan tyda på att man har använt ett rörben 
eller ett vasstrå som dekorstämpel. På enstaka skärvor har dekor i form av flacka gropar och 
snörstämpel på insidan av kärlet registrerats (Schierbeck 1994:15ft). 

Fig. 26. Exempel på ornamentik från Hedningahällan (Schierbeck 1994:Plansch 4). 

Dekor på fotpartiet förekommer i form av raka och sneda streck och linjer utförda med enkelt 
redskap eller tvärsnodd, raka och sneda streck med tandat redskap, zick-zack och båge med 
enkelt redskap, vinkel med tvärsnodd, dragna linjer samt i ett fall ett otydligt dekorelement 
utfört med snöre. En av de runda bottnarna har oregelbundna intryck av snöre på själva 
bottenytan, vilket kan vara avtryck av någon form av upphängning (Schierbeck 1994:18t). 

~pp<e.pf\)1' Anna Giithlein undersökte i sin CD-Uppsats 57 244,5 g keramik från Hedningahällan✓Åven 
hon fann stora variationer inom materialet, både vad gäller form och ornamentik. 97 % av den 
undersökta keramiken är magrad med bergart och resterande 3 % med organiskt material. 
Keramiken är brungul samt i vissa fall ljust gråröd --till färgen. Kärlen har främst varit 
rundbukiga med rak hals utan markerad skuldra och med flat botten med avsatt fot. Andra 't,v -t1' 
kärl har haft spetsig, rund eller flat botten. Många olika mynningsformer förekommer men rak . ~ f~<'yec.-0 

eller utåtriktad mynning är vanligast. 27 % av det undersökta materialet är ornerat. ~oS J-6-"',t<,(lt- :. 

Snörbandsornamentik, tunnformade gropar samt rader av gropar är de vanligast ~ 0~vY:-~"t 
förekommande dekorelementen. I övrigt förekommer en stor variation av olika dekorelement \cJ o~._('"I"~\ 

och kombinationer. 28 % av mynningsbitarna är ornerade. Den vanligaste ornamentiken på \,," cl';,,{ "' 
mynningarna är rader av gropar diagonalt eller horisontellt på mynningsranden (Giithlein -o•(L ,,_:,,f'\,f>:> 
1996:25). Giithlein har kommit fram till i stort sett samma slutsatser om keramiken från 0~\';~~~~, rr 

Hedningahällan som man har gjort i den arkeologiska rapporten. 0<'.}>-('\~~1. r: 1. 

Hr;~f~:~t Vid den ceramologiska analy~en på det gropkeramiska materialet från Hedningahällan ~o~'~c).~t"' 

~,11 r1,r 171i.._undersöktes tio skärvor. Resultatet av undersökningen blev att materialet kunde indelas i sex <"~~ 

'?'ti,tJJ grupper, där lertyp och magringsmedel främst varit avgörande för indelningen. Hälften av de 
!~1\t'i1,J undersökta skärvorna är tillverkade med finlera och magrade med krossad granit. Andra typer 

är gods med finlera magrad med krossad bergart samt med ben, gods med benmagrad finlera, 
dock utan bergart som magring samt ett gods med en grövre lera, en mellanlera, magrad med 
krossad granit. Två av skärvorna är naturligt magrade, då lerorna varit så pass grova att inget 
magringsmedel har behövt tillsättas. Sex av tio skärvor är alltså magrade med krossad granit, 
två är naturligt magrade och två är magrade med ben (Brorsson n.d.). 

37 



Magring Ornamentik Form Tjocklek Färg Godstyp 

Väldigt varierad 
Rundbukiga kärl, väldigt 

ornamentik. Intryck av 
gropar, streck och 

varierande mynningsform: 

linjer, intryck med 
rak eller inåtböjd mynning 

Främst krossad tvärsnodd i streck, 
vanligast, utåtböjd, plan, 

Varierande Grå-brun-
Till största 

bergart men även linjer, vinklar och 
rundad, sned och spetsig 

tjocklek, beige till 
delen fast 

organiskt material vertikal zick-zack, 
mynning finns även samt 

medeltjocklek röd-
men även 

och ben. snörstämplar i linjer 
ilirtjockad inåt eller utåt 

9mm. orange-gul. 
poröst gods 

eller åt båda hållen. Flat förekommer. och sneda streck, 
botten med avsatt fot 

intryck med tandat 
vanligast, spetsig samt rund 

redskap samt dragna 
botten förekommer även. 

streck och linjer. 

Yta Mängd Datering 

Främst vittrade och 
nötta ytor, 
ursprungligen Sädeskorn: 3780±110 BP, -
enkelt avstrukna. 1984 års utgrävning: kal. till 2496-2227 f.Kr. 
Även släta och 108 803 g, 48 045 Matskorpa från skärva: 
glättade samt skärvor. 4020±100 BP, kal. till 2784-
rispiga, 2560 f.Kr. 
gräsavstrukna ytor 
förekommer. 

Fig. 27. Uppgifter om keramiken från Hedningahällan (Sammanställd utifrån data 
från Schierbeck 1994:14ff, Guthlein 1996:25fl). 

Holger Arbman (1945) menar att keramiken från Hedningahällan har stora likheter med den 
finska kiukaiskeramiken, men även att det finns starka inslag av finsk stridsyxekultur och 
finsk kamkeramik. Vid specialregistreringen av keramik från 1984 års utgrävning framträdde 
vissa karakteristika för Hedningahällans keramik. Man såg här vissa likheter med 
kiukaiskeramiken i form och ornamentik. Likheter i form-, dekor- och godselement finns även 
med stridsyxekeramiken och gropkeramiken. Vissa likheter med finsk stridsyxekeramik och 
kamkeramik återfanns även (Schierbeck 1994:36ff). Lena Holm undersöker i en artikel 
keramiken från Hedningahällan både i en regional kontext och i ett större samanhang. Hon 
finner inga direkta paralleller till kiukaiskeramiken, men menar att vissa likheter dock finns. 

olm vill to ka Hedningahällan som del i en större tradition spridd på båda sidoma_om 
B a e , där keramikproduktionen var del i interaktionen och där kunskap spreds geno1I1 
emensamma koder och kommunikation (Holm 2003 :99f). 

6.2. Mjäla 

På hösten 1978 upptäcktes tre boplatser på Skorpedåsen i Nätra socken, Ångermanland (för 
karta, se Fig. 23, sid. 34). Samtliga låg i närheten av pågående grustäkter. Den ena ligger vid 
Nätraåns sydostsluttning, den andra på nordvästra sidan av ån där ett fragment av en 
sandstensmejsel och några skärvor ornerad keramik hittats och den tredje låg ca 1 km norr om 
den andra. De båda senare boplatserna ligger inom Mjäla by. Vid en inventering 1979 gjordes 
fynd av keramik även på den förstnämnda boplatsen. 

På boplatsen i Mjäla med keramikfynd återfanns keramiken på en 40x50 meter stor 
utsparkad klack i grustaget. Torvlagret hade här avbanats med maskin och grusmassor togs 
från två av klackens sidor. En undersökning utfördes på grund av fornlämningens utsatta läge 
redan samma höst som boplatsen upptäcktes. Undersökningen utfördes av Institutionen för 
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arkeologi vid Umeå Universitet med Lena Gullmert-Häger som platsledare och Lena 
Pettersson som assistent. 

Boplatsen i Mjäla, Raä 54, ligger mellan 50 och 54 m.ö.h. och är belägen vid Nätraån. 120 
m2 grävdes ut men boplatsens ursprungliga utbredning kunde inte avgöras på grund av den 
vid grävningen pågående grustäkten i område~. Av den totala utgrävningsytan var _bara 36 m2 

helt oskadade av grustäkten. Fynden kommer främst från den oskadade )1an och består av 
keramik, brända ben av säl och bäver, avslag av kvarts och något enstaka av skiffer samt kol. 
Inga 14C-dateringar kunde tas från säkra anläggningar och inga skilda kulturlager upptäcktes 
(Pettersson 1981 :27ft). 
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Fig. 28. Exempel på ornamentik från Mjäla (Hulthen 1991: 12). 

Keramiken som hittades på boplatsen består av 338 skärvor och fragment med en vikt av 700 
g. Ungefär 50 skärvor var ornerade, ca 10 var mynningsbitar och ingen bottenbit återfanns. 
Keramiken har främst med hänsyn till olika magringsmetoder delats in i tre grupper: grupp I, 
II och III. 234 skärvor tillhör grupp I, 93 stycken hör till grupp II och 11 till grupp III. I 
procent räknat utgör grupp I 69,2 %, grupp II 27,5 % och grupp III 3,3 % av den totala 
mängden keramik. 

Grupp I är ett grövre gods magrat med kvarts. Skärvtjockleken varierar mellan 0,9 och 1,2 
cm. Mynningsbitama visar på att olika typer av mynningar förekom. Mynningen kunde vara 
rak med inåt snedställd mynningskant och vulst på utsidan, förtunnad mot mynningen, rak 
med rak eller rundad mynningskant eller rundad mynningskant med utåtgående vulst. Det 
finns även några skärvor med pålagd lera på ena sidan som kan härröra till mynningen. 
Keramik från grupp I är ornerad med djupa gropar, dragna vinkellinjer, nagelintryck samt 
snoddintryck. En skärva med kamintryck förekommer även (Pettersson 1981 :29f). 

( 
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Fig. 29. En skärva med kamintryck och en med dragna linjer från Mjäla 
(Pettersson 1981 :55, 56). 

Keramiken i grupp II är ett finare gods som inte har något synligt magringsmedel. Skärvorna 
är mellan 0,4 och 0,8 cm tjocka. Mynningarna är främst raka med rak mynningskant eller med 
liten utåtgående vulst. Vissa mynningsbitar har antydan till hals och en på utsidan gående 
vulst en bit nedanför mynningskanten. Orneringen på skärvorna består av intryck och grunda 
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gropar, parallellt dragna linjer samt grunda stämpelintryck. Tre skärvor har osäkra kamintryck 
och ett möjligt tandintryck finns. 

Godset i grupp I och II är fast med slät yta. Färgen på skärvorna är främst ljusbrun med 
variationer mellan gulbrunt och rödbrunt samt i vissa fall grått och mörkare brunt. 

Grupp III består endast av ett tiotal skärvor. Godset är här porösare och har rödbrun färg. 
Ytan är slät och magringsmedlet förefaller vara urlakat. Ingen av skärvorna har ornering eller 
tillhör mynningen. 

Keramiken hittades i grävningsskikt II och III. Den största delen av keramiken från alla tre 
grupperna återfanns i det övre skiktet, skikt II. Totalt påträffades 228 skärvor i skikt II och 
110 stycken i skikt III (Pettersson 1981 :29f). 

Magring Ornamentik Form Tjocklek Färg Godstyp 
Gr. I: Rak mynning 
med inåt snedställd 

Gr. I & Il: 

Gr. I: kvarts, 
kant och vulst på 

ljusbrunt med 

Gr. Il: inget 
Gr. I: Djupa gropar, utsidan, mot 

Gr. I: 9- variationer 

synligt 
dragna vinkellinjer, mynningen 

12mm. mellan gulbrunt Gr. I: grövre fast 

magringsmedel, 
nagel intryck, förtunnade, raka med 

Gr. Il: 4- 8 och rödbrunt, gods, Gr. Il: finare 

Gr. III: urlakat 
snoddintryck samt rak eller rundad 

mm.Gr. även grått och fast gods, Gr. III: 

magringsmedel. 
kamintryck. mynningskant samt 

III: ingen mörkare brunt poröst gods. 

rundad mynningskant 
uppgift. förekommer. Gr. 

med utåtgående 
III: rödbrunt 

vulst. 
gods. 

Yta Mäni!'d Daterini!' 

Gr. Il: Snoddintryck, 
700 g, 338 

grunda gropar, 
skärvor, 50 st 

parallellt dragna Gr. Il: Främst rak 
ornerade, ca 1 0 

Strandlinjedatering: 
linjer, grunda mynning med rak 

Slät yta mynnings bitar, 

stämpelintryck samt kant eller med liten 
inom alla ingen bottenbit, 

50 m.ö.h. ger en 

osäkra kamintryck utåtgående vulst. 
grupper. Gr. I: 234 

datering till ca. 

och ett möjligt 
skärvor, Gr. II: 

2000 f.Kr. 

tandintryck. 
93 st och Gr. III: 
11 st. 

Gr. III: Ingen 
Gr. III: Inga 

omering. 
mynningsbitar 
påträffade. 

Fig. 30. Uppgifter om keramiken från Mjäla (Sammanställd utifrån data från 
Pettersson 1981 :29f). 

Mjälaboplatsen ligger på 50 till 54 meters höjd över havet och kan om den varit strandbunden 
dateras till tiden omkring 2000 f.Kr. Vid en jämförelse med daterad keramik av samma typ 
förefaller enligt Lena Pettersson boplatsen vara något yngre än vad denna datering anger. 
Jämförelser har gjorts med keramiken från Hedningahällan samt med den finska 
kiukaiskeramiken, och likheter har hittats med båda keramiktyperna. Keramiken från 
Hedningahällan består främst av ett fast gods med ornamentik i form av snodd, tvärsnodd, 
nagelintryck, gropar samt ristade linjer. Kamintryck finns på Hedningahällan men spelar inte 
någon framträdande roll. Ornering i form av snoddintryck, gropar, dragna linjer, nagelintryck 
och kamintryck finns även på keramiken från Mjäla. Keramiken från Hedningahällan 
uppvisar likheter med kiukaiskeramiken. Kiukaiskeramiken karakteriseras av ett grovt gods 
ornerat med bl.a. gropar, horisontella fåror, tvärsnodd, kamintryck och textilavtryck. Lena 
Pettersson menar att keramiken från Miäla uppvisar likheter med keramiken från 
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Hedningahällan och kiukaiskeramiken samt att ett samband har funnits mellan den svenska 
ostkusten och Finland under den aktuella perioden_ (Pettersson 1981 :28fl). 

6.3. Gia 

Boplatsen Raä 155 vid Gia i Hög sn, Hälsingland (för karta, se Fig. 23, sid. 34) registrerades i 
samband med specialinventeringar i området och undersöktes 1995. Boplatsen ligger i ett 
område som är kraftigt påverkat av täktverksamhet och en stor del av boplatsen har mest 
troligt försvunnit på grund av detta (Holm 1999: 131 ). Utgrävningen genomfördes i samband 
med projektet "Yngre stenålder i södra Norrlands kustland" (Holm 1997:240). 

Boplatsen är belägen på en kraftig nordvästsluttning. Under neolitikum låg platsen i en 
trång vik i en skärgårdsmiljö och boplatsen ligger idag mellan 52 och 5~m.ö.h. Flera tydliga 
anläggningM_Qåträffades under utgrävningen och fynd i form av bland_ann~lker_amik, brände! 
ben från bl.a. säl,_bäver, fisk,_r~n och tumlare, skaldelar till hasselnöt samt rödockrabitar 
framkom. Redskap i skiffer, bergart, kvarts, kvartsit och flinta påträffades också. Fynd 
ovanliga för norrländska boplatser såsom ett fragmentariskt slipat bärnstenshänge och 
flintfragment och(?-15krapor hittades även. Anläggningarna bestod av en ospecificerad 
mörkfårgning, en kokgrop, en härd samt rester efter vad som har tolkats som en 
bostadskonstruktion. I kokgropen och i härden fanns keramik (Holm 1999:13lfl). 

Boplatsen vid Gia kan utifrån landhöjningen dateras till ca. 3000 f.Kr. om den varit 
strandbunden (Holm 1995:32). Två 14C-dateringar har gjorts, en på en s.k. matskorpa från en 
keramikskärva och en från en härd. Matskorpan daterades till 4540±70 BP, kalibrerat till 
3363-3097 f.Kr. Härden daterades till 4495±70 BP, kalibrerat till mellan 3349 och 2945 f.Kr. 
(Holm 1997:242). 

Totalt påträffades ca. 8 kg, alltså 8000 g keramik på boplatsen (Holm 1995:32). Keramiken 
är främst magrad med krossad bergart och bränd i en oxiderande atmosfär. En mindre del av 
keramikmaterialet är magrad med organiskt material. Ca. 50 % av den krossade bergarten 
består av fragment i storlekarna mellan- till grovkornig. Kärlen är främst byggda i N-teknik. 
Ytan har ofta glättats innan bränningen (Holm 1999: 134). Flera av bitarna är mynningsbitar 
men endast två bottenbitar förekommer. Bottenbitarna visar att åtminstone två olika former 
har förekommit: spetsig botten och flat botten med avsatt fot (Holm 1997:240fl). 
Spetsbottnade kärl är den vanligast förekommande kärlformen hos gropkeramik. Kärlprofilen 
har främst varit relativt rak eller i vissa fall bukig och mynningen har ibland varit svagt 
utåtböjd (Holm 1999:135fl). 

Fig. 31. Svartmålad skärva från Gia (Holm 1999:134). 

Dekoren är koncentrerad till de övre delarna av kärlen såsom mynning och hals, men även 
buken är ornerad i vissa fall. De flesta skärvorna är oornerade eller ornerade med endast 
gropar. Groparna är ofta så djupa att de gått igenom godset. Orneringen är enhetlig och består 
förutom gropar av stämpelintryck och streck lagda i vinklar. Strecken är rakt dragna eller i 
olika geometriska kombinationer. Vissa skärvor har fiskbensmönstrad dekor och avtryck av 
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något som kan tolkas som grässtrån. En skärva som är ornerad med gropar och snedställda 
linjer är svartmålad. Färgen har trängt in i kärlet och bränts fast. Förekomsten av färgad 
stenålderskeramik är begränsad i Norden om man jämför med andra delar av Europa. Målad 
keramik kan dock ha förekommit i högre grad än man idag kan se, då färgämnet om det har 
applicerats utan att sen brännas in i godset kan ha försvunnit. På en bukskärva ornerad med 
gropar och linjer i V-mönster finns ett fingeravtryck. Fingeravtryck förekommer ibland på 
stenålderskeramik och finns bland annat på keramik från Lillberget i Överkalix och på 
Hedningahällan (Holm 1999:134fl). 

w 
• I t a 0 I & S"°' 

0 I t $ .,,.s-

Fig. 32. Exempel på ornamentik från Gia. Pilen markerar skärvans utsida 
(Teckning av förf.). 

l.;,.,;VJ'-'-~#"'l Jag har undersökt en del av de ornerade skärvorna från Gia. Undersökningen utfördes på 32 
\)(\~~ .. 0-"" • skärvor, varav 5 var spjälkade. 2 bitar var bottenbitar och 6 mynningsbitar. Bottenbitarna 

\_(,~. 

'(('V visar på spetsig botten eller flat botten med avsatt fot. Mynningarna är svagt utåtböjda med 
plan eller rundad mynningsrand. Övriga skärvor visade på att kärlen varit rundbukiga. 

i, 

~ 
~ 
~ t t .. • 
• • • i • """ 

Fig. 33. En mynningsbit och en bottenbit från Gia. Bottenbiten kommer från. en flat botten 
med avsatt fot (Teckning av förf.). 

Undersökningen visade att tjockleken på skärvorna varierar mellan 9 och 15 mm. 
Medeltjockleken på skärvorna är 11 mm. De flesta skärvorna har en ljust gulbrun färg. Vissa 
har inslag av rödgult. En del skärvor har ljust gulbrun utsida och ljust gråbrun insida. 
Skärvorna är ofta mörkare svart- eller gråfärgade i kärnan. Skärvorna är ornerade med djupa 
gropar, streck i linjer eller lagda i vinklar samt stämpelintryck utförda bland annat med något 
som ser ut att vara ett tandat redskap. Mynningarna är oftast ornerade med kryss- eller 
streckornamentik på mynningsranden. En mynningsrand förefaller vara ornerad med intryck 
av ett tandat redskap. Mynningarnas utsida är dekorerad med gropar, streck i linjer eller i 
vinklar samt stämpelintryck. Ibland finns ornering även på mynningens insida, då i form av 
djupa gropar eller mindre gropintryck. En skärva är svartmålad. De resultat jag kommit fram 
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till stämmer väl överens med resultat från tidigare undersökningar av keramiken. Nya 
uppgifter som framkommit är främst skärvornas färg och tjocklek. 

Magring Ornamentik Form Tjocklek Färg Godstyp 

Relativt rak samt 
Ljust 

Gropar, stämpelintryck, i vissa fall bukig 
9-15 mm gulbrun, Gropkeramik. 

Frätnstmagratmed streck lagda i vinklar, kärlprofil, ibland 
meden ibland med Kärlen är 

krossad bergart men en skärva med svagt utåtböjd 
medel- vissa inslag främst 

även med organiskt fiskbensmönster, ev. mynning. Spetsig 
tjocklek på av rödgul byggda i N-

material. grässtrå-avtryck. En botten eller flat 
Il mm. och gråbrun teknik. 

skärva svartmålad. botten med avsatt 
fot. 

färg. 

Mängd Datering 

En matskorpa på en 

8000 g, flera 
skärva dat. till 4540±70 
BP, kal. till 3363- 3097 

mynningsbitar, 2 
f.Kr. En härd dat. till 

bottenbitar. 
4495±70 BP, kal. till 
3349- 2945 f.Kr. 

Fig. 34. Uppgifter om keramiken från Gia (Sammanställd utifrån data från 
Holm 1995:32, Holm 1997:240ff samt Holm 1999:134ff. Uppgifter om 

färg och tjocklek från egen undersökning). 

Yta 

Ytan har 
ofta glättats 
innan 
bränningen. 

Keramiken från Gia är gropkera,rriik. Gropkeramisk~ boplatser förekommer i Sverige i landets 
södra, östra och mellersta delar. och boplatsen i Gia är en av de nordligaste. Ju längre norrut 
man kommer desto ovanligare blir de gropkeramiska boplatserna (Holm 1995:32). Keramiken 
från Gia har de karakteristiska groparna som finns på gropkeramik. Keramikens dekorelement 
kan jämföras med Fagervikkeramiken som Bagge har gjort en typindelning på. Lena Holm 
menar att direkta paralleller finns med grupperna Fagervik Il och 111 och att dessa uppvisar 
stora likheter med keramiken från Gia (Holm 1999: 139). Hon menar även att keramiken 
närmast kan jämföras med gropkeramik från boplatserna vid Mårtsbo söder om Gävle, där 
man på tre boplatser har funnit stora mängder keramik. All keramik från Mårtsbo är fast och 
magrad med krossad bergart (Holm 1997:242). Dateringar visar att boplatsen Södra Mårtsbo, 
Raä 397 i Valbo socken, Gästrikland borde ha varit samtida med boplatsen i Gia. Keramiken 
på de två platserna är likartad i kärlformen men skiljer sig åt vad gäller orneringen. På 
keramiken från Gia är ornamentiken rak och geometrisk till sitt uttryck med färre 
dekorkombinationer än vid Södra Mårtsbo, där en större nyansrikedom i form av olika 
orneringselement finns (Holm 1999:138ft). 
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7. JÄMFÖRELSE 

7.1. Lill-Mosjön och Hedningahällan 

Lill-Mosjön ligger i Ångermanland och Hedningahällan i Hälsingland. Avståndet mellan de 
två platserna är alltså relativt stort. Influenser har iJock ofta_kol!_1l11it söderifrån upp längs 
Norrlandskusten, och kontakter eller influenser av något slag k~ alltså ha förekommit mellan 

en vid Lill-Mosjön och den vid Hedningahällan. 
Dateringar från de två platserna visar att de varit bebodda under ganska exakt samma 

period. En 14C-datering från Lill-Mosjön visar att boplatsen varit bebodd kring tiden 2590-
2485 f.Kr. (kal.) (Lindqvist & Eriksson 1998:21) och två 14C-dateringar från Hedningahällan 
daterar platsen till 2496-2227 f.Kr. (kal.) samt 2784-2560 f.Kr. (kal.) (Schierbeck 1994:41). 
Dateringarna stämmer alltså väl överens och 11.opl_ats~rna yar trojj.gtvis sa.I!!_tida. 

En betydligt större mängd keramik har tillvaratagits på Hedningahällan än vid Lill-Mosjön. 
På Hedningahällan hittade man bara vid den senaste grävningen (1984) 108 803 g keramik 
bestående av 48 045 skärvor. Materialet från Lill-Mosjön är inte lika omfattande utan består 

\ av 700 g/338 skärvor. Den 2 tora mängden samt den stora variationsrikedomen på 
Hedningahällan kan innebära att likheter mellan de två platserna finns (ast de egentligen inte 

~I}: är så utbredda. En liten mängd keramik från Hedning~ppY.isa likheter med Lil~
Mosjön trots att inte hela materialet gör det. 

Magringen på de två platserna uppvisar både likheter och olikheter. Keramiken från Lill
Mosjön är magrad med krossad granit rik på ljus glimmer. Den från Hedningahällan är 
magrad främst med krossad bergart men även med organiskt material och ben. Krossad 
_b_ergart förekommer alltså _Q_å båda plat_sema,_men-på-Hedningahällan finns_ äv_en gods magrat 
med organiskt material och ben. 

Keramikskärvorna från Lill-Mosjön är mellan 5 och 10 mm tjocka med en medeltjocklek på 
8,5 mm. Skärvorna från Hedningahällan har varierande tjocklek men har en medeltjocklek på 
9 mm. Eftersom medeltjo_ckleken är ungefär densfil!!ffia har n.2_g_gQdset yarit ungefär lika 
tjockt på båda platserna. 

Godset från Lill-Mosjön är främst gulbrunt till färgen men även gråbrun till rödbrun 
förekommer. På Hedningahällan är skärvorna grå-brun-beigea till röd-orange-gula. Eftersom 
spektrumet av färger är så stort på HedningahällatLäuleLsYårt att avgöra om färgen varit 
densamma på de två platserna om man inte ser själva keramiken. 

Om man jämför kärlform på keramikmaterialen från Hedningahällan och Lill-Mosjön 
framkommer vissa likheter. Kärlen från Lill-Mosjön hade tunn och spetsigt avsmalnande eller 
rundad mynning samt i ett fall ev. en plan rand. Botten var flat eller flat med avsatt fot och 
rundningen mellan hals och buk var mjuk. Kärlen på Hedningahällan var rundbukiga. De 
hade väldigt varierande mynningsform: rak eller inåtböjd mynning var vanligast men 
utåtböjd, plan, rundad, sned och spetsig mynning förekom även samt förtjockad inåt eller utåt 
eller åt båda hållen. Kärlen hade på Hedningahällan främst flat botten med avsatt fot, men 
kunde även ha spetsig eller rund botten. Mynningsformerna från Lill-Mosjön finns även på 
Hedningahällan men detta kanske främst beror på den stora variationsrikedom vad gäller 
mynningsformer som finns på Hedningahällan. Flat botten med avsatt fot är vanligt på båda 
platserna, men på Hedningahällan finns även spetsig och rund botten. Kärlen har varit 
rundbukiga på båda platserna. Kärlformerna förefaller vara relativt lika i Lill-Mosjön och_på 
Hedningahällan. 

Y.ad_gäller ytbehandling finns inga större likheter mellan platserna. Lill-Mosjön 
karaktäriseras av att keramikytan ofta är polerad till hög glans. Ibland är ytan polerad eller 
glättad både på in- och utsidan. Även kraftigt vittrade ytor förekommer. På Hedningahällan är 
ytorna främst vittrade och nötta, ursprungligen enkelt avstrukria. Även släta och glättade samt 
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rispiga, gräsavstrukna ytor förekommer. Glättad yta förekommer alltså på båda platserna men 
inte alls i lika hög grad på Hedningahällan där även enkelt avstrukna och rispiga, 
gräsavstrukna ytor finns. 

Fig. 35. Exempel på groparnas utformning i Lill-Mosjön (t.v.) och Hedningahällan (t.h.) 
(Lindqvist & Eriksson 1998:26, Schierbeck 1994:Plansch 4). 

När det gäller ornering finns en väldigt stor variation på keramiken från Hedningahällan, 
vilket försvårar jämförelsen. Keramiken från Lill-Mosjön är ornerad med horisontella 
snörlinjer, horisontella rader av gropar samt horisontella rader av instämplade sneda streck, 
vinklar eller fiskbensmönster. Orneringen på Hedningahällan är som sagt väldigt varierad vad 
gäller orneringselement och kompositioner. Dekoren består av intryck av gropar, streck och 
linjer, intryck med tvärsnodd i streck, linjer, vinklar och vertikal zick-zack, snörstämplar i 
linjer och sneda streck, intryck med tandat redskap samt dragna streck och linjer. Kamintryck 
finns på Hedningahällan men inte i Lill-Mosjön. Fiskbensmönster, snörintryck och gropar 
finns på båda platserna men ser olika ut i utformning och komposition. En likhet är att kärl 
med utskjutande bottenkant som är ornerad med streck finns på båda platserna. Vissa skärvor 
uppvisar likheter. De likheter som förekommer beror troligtvis mer på att variationsrikedomen 
på Hedningahällan är så stor att vissa likheter måste förekommel-, än på kontakter mellan de 
två grupperna. 

a 

b C 

Fig. 36. De största likheterna som kunde hittas mellan keramiken från Lill-Mosjön och 
Hedningahällan. På bilden till vänster är skärva a från Lill-Mosjön och b och c från 

Hedningahällan. På bilden till höger är skärva a och b mynningsbitar från Lill-Mosjön och c 
är en mynningsbit från Hedningahällan (Lindqvist & Eriksson 1998:28). 

Il_en_stora variationsrikedomen _ _iJllaterialet från Hedningahällan_fö.rsxårar_en_jämfilrelse. 
mellan de två platserna. De slutsatser man kan dra är dock att vissa likheter_finns_men_inga 
direkta paralleller. Magring med krossad bergart förekommer på båda platserna,____men äv~ 
annat magringsmaterial har använts på Hedningahällan. Godset har haft ungefär_ saimna 
tiocklek, _men_ vtorna um~visar inguikheter. Kärle.o ka11 ha haft relativt-lik fofll!, då 
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rundbukigcL_kärl med avsjttt fot fanns Q_å båda platserna. För stora olikheter j___gods och 
ornamentik finns dock för att_man kan säga att några säkra likheter finns. 

7.2. Lill-Mosjön och Mjäla 

Mjäla liggeI tre mil sydväst om Lill-Mosjön och är den fyndplats med neolitisk keramik som 
.ligger närmast Lill-Mosjön Enjämförelse.mella.tl-dessa.uzå-.platser är därför väldigt intressant 
då de ligger så J!ass nära varandra att grupperna med största sannolikhet haft _kontakt_med 
varandra om de har varit samtida. 

Dateringarna av platserna skiljer sig dock lite från varandra. En 14C-datering från Lill
Mosjön daterar boplatsen till 2590-2485 f.Kr. (kal.) (Lindqvist & Eriksson 1998:21). 
Boplatsen i Mjäla har endast daterats med hjälp av strandlinjedatering. Boplatsen ligger på 50 
till 54 m.ö.h. och ett strandbundet läge skulle datera platsen till ca. 2000 f.Kr. Eftersom ingen 
14C-datering finns från Mjäla är det svårt att säga exakt vilken tid boplatsen hör till. 
Strandlinjedateringen antyder dock att boplatsen i Mjäla är _något Y!!~e än den vid Lill
Mosjön. Boplatserna kan dock ha varit samtida under någon p~riod. 

Keramiken som återfunnits på de båda platserna är lika stor i mängd, då 787 g /336 skärvor 
påträffats i Lill-Mosjön och 700 g /338 skärvor i Mjäla. 

På båda platserna finns bergartsmagrad keramik. I Lill-Mosjön är all keramik magrad med 
krossad bergart som vid den ceramologiska analysen visade sig vara granit rik på ljus 
glimmer. Keramiken från Mjäla har delats in i tre grupper där en är magrad med kvarts, en har 
urlakad magring och en inte har något synligt magringsmedel. Den bergartsmagrade 
keramiken från Mjäla består av en granitisk bergart, men den är av en annan sort än den som 
använts i Lill-Mosjön. Vissa gånger har man i Mjäla även använt ben som magringsmedel. 
fast gods finns_på båda platsema,men i Mjäla finns även ett poröst goo_s. 

Om man jämför skärvtj_ockleken på de båda platserna framkommer vissa likhetes. Skärvorna 
från Lill-Mosjön är mellan 5 och 10 mm. tjocka. De från Mjäla har delats in i två grupper där 
grupp I var 9-12 mm. och grupp Il 4-8 mm. Det finns alltså en större spännvidd på 
skärvtjockleken i Mjäla, där skärvorna kunde vara mellan 4 och 12 mm. tjocka. Skärvorna 
från Lill-Mosjön faller in i den här ramen då de var mellan 5 och 10 mm. Efter.som de olika 
tj.ocldekarna_i_Mj_äla hör till två..Qlika typer ay j(er_amik (gr. I och_gr. Il) och då sttänrrvidden är 
så stor kan man nog inte säga att någon tydlig överensstämmelse finns i skärvtjocklek mellan 
de två platserna. Skärvorna från Lill-Mosjön är främst 8 och 9 mm tjocka (se fig. 65 i Färjare 
& Olsson 2000:137) och ligger då mellan de båda grupperna från Mjäla, där ena gruppen har 
ett tydligt finare gods och den andra ett grövre. 

Även vad gäll.e.r_fiirg är det svårt atLaY:göra.omcJiågra större likheter finns, då variatio_nen..är 
så stor. Keramiken från Lill-Mosjön är främst gulbrun men även grå- eller rödbrun färg 
förekommer. I Mjäla har grupp I och Il ljusbrun färg med variationer mellan gulbrunt och 
rödbrunt, även grått och mörkare brunt förekommer. Grupp 111 har ett rödbrunt gods. Den 
största delen av keramiken från Mjäla har ett ljusbrunt gods, vilket inte förekommer i Lill
Mosjön. Gulbrunt, rödbrunt och gråtonat gods finns dock både i Lill-Mosjön och i Mjäla, och 
jag anser att dessa likheter är stora nog att man kan dra slutsatsen att de tyder på att en 
liknande tillverknings- och bränningsteknik har använts på båda platserna. 

• ämförelse av kärlform på de båda platserna försvåras av att inga bottenbitaLhar 
•.träffats i Mjäla. Det går därför endast att göra en jämförelse av mynningsformen. 

Mynningarna var i Lill-Mosjön främst tunna och spetsigt avsmalnande eller rundade samt i ett 
fall ev. en plan rand. Mynningspartierna är utåtlutande eller svagt utåtböjda. Utsidan är ofta 
närmast rak i profilen medan insidan kan vara svagt välvd mot mynningen. Rundningen 
mellan hals och buk var mjuk. I Mjäla var formerna olika inom de tre grupperna. Grupp I har 
rak mynning med inåt snedställd kant och vulst på utsidan, mot mynningen förtunnad, rak 
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med rak eller rundad mynningskant samt rundad mynningskant med utåtgående vulst. Grupp 
Il har främst rak mynning med rak kant eller med liten utåtgående vulst och från grupp III är 
inga mynningsbitar påträffade. Vissa likheter finns, då främst spetsigt avsmalnande/mot 
mynningen förtunnad samt rundad mynningskant finns på båda platserna. Något som skiljer 
keramiken från Lill-Mosjön och Mjäla åt är att vulst på utsidan förekommer i Mjäla inom 
både grupp I och Il, medan detta inte finns i Lill-Mosjön. Mynningen är rak inom både grupp 
I och Il i Mjäla. Även i Lill-Mosjön är mynningen rak, i alla fall på utsidan, medan insidan 
kan vara svagt välvd mot mynningen. Kärlen förefaller på båda platserna alltså_ha haft en 
relativt rak m~g. 

~{ y----! 

Fig. 37. Exempel på groparnas utformning i Lill-Mosjön (t.v.) och i Mjäla (t.h.) (Lindqvist & 
Eriksson 1998:26, Hulthen 1991 :12). 

I Mjäla har keramiken slät yta inom alla grupper. I Lill-Mosjön är ytan ofta polerad och 
glättad, ibland både på in- och utsidan. I vissa fall har ytan polerats till hög glans. Även 
kraftigt vittrad yta förekommer i Lill-Mosjön. Ytbehandlingen är alltså ganska olika på de 
båda platserna. då Mjäla saknar den polerade )1a som_är_karakteristisk för keramik~n_från 
Llll:Musjön 

Inte heller vad gäller ornamentiken finns stora likheter. Keramiken från Lill-Mosjön är 
ornerad med horisontella snörlinjer, horisontella rader av gropar samt horisontella rader av 
instämplade sneda streck, vinklar eller fiskbensmönster. Keramiken från Mjäla är i grupp I 
dekorerad med djupa gropar, dragna vinkellinjer, nagelintryck, snoddintryck samt 
kamintryck, i grupp Il med snoddintryck. grunda gropar, parallellt dragna linjer, grunda 
stämpelintryck samt osäkra kamintryck samt ett möjligt tandintryck och grupp III saknar 
ornering. Snörintryck finns på båda platserna och är den största likheten. Även gropornering 
finns både i Lill-Mosjön och i Mjäla. En skärva från Lill-Mosjön är dekorerad med 
nagelintryck, vilket även förekommer i Mjäla. Fiskbensintryck finns inte i Mjäla och 
kamintryck finns inte i Lill-Mosjön. Den karaktäristiska kryssdekoren vid mynningen som 
finns på keramiken från Lill-Mosjön saknas även i Mjäla. 

m 

Fig. 38. Snörornamentik är den största likheten mellan keramiken från Lill-Mosjön (t.v.) och 
Mjäla (t.h.) (Lindqvist & Eriksson 1998:27, Hulthen 1991:12). 
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Sammanfattningsvis kan sägas att inga större likheter kunnat urskiljas mellan de två platserna. 
Den största likheten är att snörornamentik är flitigt använt, samt att keramik från_b_åda. 
latserna är magrad med krossad bergart. Godsfärg samt form skulle kunna uimvisa Yissa 

likheter. medan främst ytbehandling och ornamentik skilier olatsema_åt. 

7.3. Lill-Mosjön och Gia 

Gia ligger liksom Hedningahällan i Hälsingland. Keramiken på platsen är gropkeramik och 
flera Fagervikstaider finns representerade i den. Detta gör en jämförelse med den här 
keramiken intressant även ur aspekten att jämföra keramiken från Lill-Mosjön med ett 

opkeramiskt material. 
Två 14C-dateringar från Gia daterar platsen till 3363- 3097 f.Kr. (kal.) och 3349- 2945 f.Kr 

(kal.) (Holm 1995:32). Det är alltså en äldre datering än den från Lill-Mosjön som visade på 
perioden 2590-2485 f.Kr. (kal.) (Lindqvist & Eriksson 1998:21). Att boplatsen vid Gia är 
äldre än den vid Lill-Mosjön utesluter dock inte att influenser kan ha kommit från dem till 
Lill-Mosjön. Boplatserna kan ha varit samtida i ett visst skede eller så kan keramiktraditionen 
i Gia t.ex. ha spritt sig till en annan grupp som sedan spritt den vidare till Lill-Mosjön. 

Gia har man hittat 8000 g keramik medan man i Lill-Mosjön endast hittat 787 g. 
Skillnarl~n_h.ar_d_ock inte lika stor bet~else_häL&onLnäLdeLgälleLlie..dningahällan. då 
materialet från Gia är mer enhetligt och inte har lika stora variationer. 

I Lill-Mosjön består magringen av krossad bergart i form av gr~t. I Gia är keramike 
magrad främst med krossad bergart men även till en viss del med organiskt l!!aterial. 

Skärvorna från Lill-Mosjön är mellan 5 och 10 mm tjocka med en medeltjocklek på 8,5 
mm. I Gia är de mellan 9 och 15 mm med en medeltjocklek på 11 mm. Keramiken från Gia är 
alltså betydligttjockare än den från Lill-Mosjön. 

Keramiken från Lill-Mosjön är främst gulbrun men även grå- eller rödbrun färg 
förekommer. Den från Gia är ljust gulbrun med vissa inslag av grått och rödgult. Keramiken 
från de två Qlatserna förefaller ha ungefär samma färg, och har då möjligtvis tillverkats med 
ungefär samma metoder. 

l, 

~ 
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Fig. 39. Exempel på groparnas utformning i Lill-Mosjön (t.v.) och Gia (t.h.) (Lindqvist & 
Eriksson 1998:26, samt teckning av förf.). 

Vissa likheter finns i kärlform mellan Lill-Mosjön och Gia. I Lill-Mosjön hade kärlen en 
mjuk rundning mellan hals och buk. Mynningen var tunn och spetsigt avsmalnande eller 
rundad, samt i ett fall ev. en plan rand. Botten var flat eller flat med avsatt fot. I Gia var 
kärlprofilen relativt rak samt i vissa fall bukig. Mynningen var ibland svagt utåtböjd. Botten 
var spetsig eller flat med avsatt fot. En rundad/bukig kärlform med botten med avsatt fot 
förekommer alltså på båda platserna. Något som skilier platserna åt är att det i Gia även fanns 
soetsbottnade kärl. 
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Fig. 40. Exempel på streckorneringens olika karaktär i Lill-Mosjön (t.v.) och Gia (t.h.) 
(Lindqvist & Eriksson 1998:25, samt teckning av förf.). 

I Gia har ytan ofta glättats innan bränningen. Detta förekommer även i Lill-Mosjön. I Lill
Mosjön finns även polerade ytor med hög_glans, vilket inte finns i Gia. 

Ornamentiken i Lill-Mosjön består av horisontella snörlinjer, horisontella rader av gropar 
samt horisontella rader av instämplade sneda streck, vinklar eller fiskbensmönster. I Gia 
består dekoren av gropar, stämpelintryck, streck lagda i vinklar, fiskbensmönster samt 
eventuella grässtrå-avtryck. I Gia är även en skärva svartmålad. Gropar och streck i vinklar 
förekommer på båda platserna, gropar verkar dock finnas mer frekvent i Gia. Strecken har 
även lite olika karaktär på de båda platserna (se Fig. 40). Fiskbensmönster är vanligt 
förekommande i Lill-Mosjön. Det förekommer, men dock sällan, i Gia. Snörornering finns 
inte i Gia. Inga målade keramikskärvor finns i Lill-Mosjön. Något som finns på båda 
platserna är kryss- och streckornering på mynningsranden. Gmpar,_streck och 
fiskbensmönster är alltså det de olika keramikmaterialen har gemensamt, medan snörome.ring, 
målning och dekorens allmänna utformning_skilj_eulem..åt. 

Inga säkra likheter finns mellan_keramiken från_LilbMosjön och Gia Bergartsmagrad 
keramik finns i båda materialen. Vissa likheter i kärlform finns, då främst den flata bottnen 
med avsatt fot. Även vissa orneringselement är gemensamma, såsom gropar, streck och 
fiskbensmönster, men orneringens utformning är ändå olika på de två platserna. Lill-Mosjön 
och Gia förefaller alltså inte ha varit del.Len_gemensamJceramisk hantverkstradition. 

-0 I .t ") 

Fig. 41. Den största likheten som kunde återfinnas mellan keramiken från Lill-Mosjön (t.v.) 
och Gia (t.h.) (Lindqvist & Eriksson 1998:22, samt teckning av förf.). 
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8. DISKUSSION 

De frågeställningar som den här uppsatsen syftade till att svara på är: 

I. Går det att finna paralleller till keramiken från Lill-Mosjön och likheter med 
keramik på andra platser? 

Il. Är keramiken i Lill-Mosjön tillverkad enligt ett lokalt hantverk? 
111. Vad beror likheterna /skillnaderna i keramikmaterialen på? 
IV. Vilken betydelse hade keramiken för människorna? 

Jag ska här diskutera och svara på frågeställningarna. Först ska jag ta upp frågan om några 
likheter och skillnader framkom i jämförelsen av keramiken från de olika platserna (1). Jag 
ska diskutera huruvida keramiken från Lill-Mosjön är en produkt av ett lokalt hantverk (Il). 
Sedan ges olika tolkningsförslag till vad de likheter och skillnader som framkom i 
jämförelsen kan bero på och vad de betyder (III och IV). Här vävs även frågan om 
keramikens betydelse in, då den är nära sammankopplad med frågan vad som orsakar likheter 
och olikheter i keramikmaterialen. Som en avslutning ska jag diskutera vad resultaten av 
uppsatsen betyder för forskningen kring keramik i Norrland och vilken potential som finns för 
framtida forskning kring platsen Lill-Mosjön och dess keramik. 

I. Framkom då några likheter i jämförelsen mellan keramiken från Lill-Mosjön och keramik 
från platserna Hedningahällan, Mjäla och Gia? I stort kan man säga att inga större likheter har 
'kunnat beläggas, men att platserna har vissa mindre drag_gemensamma. 

När det gäller jämförelsen mellan keramiken från Lill-Mosjön och Hedningahällan 
framkom vissa likheter men inga direkta paralleller. De likheter som framkommit är: 

• Bergartsmagrad keramik finns på båda platserna. 
• Tjockleken på godset är ungefär densamma. 
• Kärlen kan ha haft en likartad form då rundbukiga kärl med avsatt fot finns på båda 

platserna. 
• Ornering i form av fiskbensmönster, snörintryck, gropar och streckornerad utskjutande 

bottenkant finns på båda platserna. 

Det finns även olikheter mellan platserna: 

• På Hedningahällan finns keramik magrad med organiskt material och ben, vilket inte 
finns i Lill-Mosjön. 

• Kärl med rund eller spetsig botten finns på Hedningahällan men inte i Lill-Mosjön. 
• På Hedningahällan finns ornering i form av kamintryck, vilket inte finns i Lill

Mosjön. 
• Ornamentiken på de två platserna uppvisar vissa likheter i dekorelement, men 

olikheter i utformning och komposition. 
• Ytorna är olika på de båda platserna då keramiken från Lill-Mosjön ofta har glansiga, 

polerade ytor medan Hedningahällan uppvisar grövre, enkelt avstrukna, glättade eller 
rispiga, gräsavstrukna ytor. 

För stora olikheter finns alltså i gods och ornamentik för att man kan säga att några direkta 
aralleller finns mellan keramiken frånLill-Mosiön och He_dnjn 
Inte heller keramiken från Mjäla uppvisar några större likheter med Lill-Mosjön. De likheter 

som finns är: 
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• Bergartsmagrad keramik finns på båda platserna. 
• Färgen på keramiken uppvisar liknande drag. 
• Raka och avsmalnande mynningar finns både i Mjäla och i Lill-Mosjön. 
• Snörintryck, gropar och i viss grad nagelintryck finns i orneringen på båda platserna. 

De olikheter som framkommit är: 

• I Mjäla finns keramik utan något synligt magringsmedel, med urlakat magringsmedel 
och benmagring, vilket inte finns i Lill-Mosjön. 

• Keramiken från Mjäla består dels av ett tunnare och ett tjockare gods än den i Lill
Mosjön. 

• Mynningar med vulst på utsidan finns i Mjäla men inte i Lill-Mosjön. 
• Keramiken från Mjäla saknar de polerade ytor som karaktäriserar den från Lill

Mosjön och har istället slät yta. 
• Kamintryck finns inte i Lill-Mosjön och fiskbensdekor finns inte i Mjäla. 

Den största likheten mellan Lill-Mosjön och Mjäla är att snörornamentik är flitigt använt på 
båda platserna. I övrigt finns inga så tydliga likheter att de skulle kunna tvda på att de två 
platserna ingått i samma hantverkstradition. 

Keramiken från Gia har inte så många tydliga likheter med Lill-Mosjön. Likheterna mellan 
platserna består i följande saker: 

• Magring med krossad bergart finns på båda platserna. 
• Färgen på godset är ungefär densamma. 
• Kärlformen förefaller ha varit liknande då båda platserna har rundbukiga kärl med flat 

botten med avsatt fot. 
• Glättade ytor finns både i Lill-Mosjön och i Gia. 
• Ornering i form av gropar, streck i vinklar, fiskbensmönster samt kryss- och 

streckornering på mynningsranden finns på båda platserna. 

De olikheter som förekommer är: 

• Keramikgodset från Gia är betydligt tjockare än det från Lill-Mosjön. 
• Spetsbottnade kärl finns i Gia men är inte påträffade i Lill-Mosjön. 
• Polerade ytor finns i Lill-Mosjön medan de i Gia endast är glättade. 
• Snörornering finns i Lill-Mosjön men inte i Gia. 
• Målade skärvor förekommer i Gia men inte i Lill-Mosjön. 
• Trots likheter i dekorelement skiljer sig dekorens allmänna utformning åt på de två 

platserna. 

Det finns alltså likheter framför allt i form och dekorelement mellan keramiken från Lill
Mosjön och Gia, men dekoren ser ändå olika ut på platserna. Även olikhe_teriJjQcklek och 

behandling finns och slutsatsen man kan dra är att olikheterna är för stora för att någrn 
direkta paralleller ska kunna fastställas. 

Sammanfattningsvis kan man säga att inga större likheter eller säkra paralleller har 
framkommit mellan keramiken från Lill-Mosjön och keramiken från Hedningahällan, Mjäla 
och Gia. 
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I samband med förundersökningen i Lill-Mosjön jämfördes keramiken med ytterligare 
några platser med neolitisk keramik (se Lindqvist & Eriksson 1998:28±). Keramiken 
jämfördes, förutom med Hedningahällan och Mjäla med Västra Mårtsbo, Östra Mårtsbo, 
Sophiendal, Skuggan och Fräkenrönningen i V albo socken, Gästrikland, med Istaön och 
Strångnäs i östra Färnebo socken, Gästrikland samt med Korsnäs i Grödinge socken, 
Södermanland. Det man kom fram till var att ingen av dessa platser uppvisar någon egentlig 
överensstämmelse elleutir_ekt likhet med keraroiken.irånLill::Mosjön,Jnen att.materialeifrån 
Heclningahällan misstänuner minst. 

Il. Eftersom inga direkta likheter har hittats vare sig i den här jämförelsen eller i jämförelsen 
från förundersökningen förefaller det som att keramiken från Lill-Mosjön är tillverkad enli 
ett lokalt hantverk. Om man i Lill-Mosjön skulle ha ingått i~n hantverkstradition över ett 
större område med liknande tillverkningsmetoder och liknande keramiskt formsoråk borde 
likheter ha framkommit med någon av de jämförda platserna. 

Även den bergart som använts vid magringen tyder på ett lokalt hantverk. I området kring 
Lill-Mosjön finns en speciell granit, Härnögraniten, som innehåller en hög halt muskovit. Om 
man skulle använda Härnögraniten som magringsmaterial skulle effekten på keramikgodset 
ha blivit precis den som utmärker kärlen från Lill-Mosjön. Det är alltså mycket troligt att man 
har använt Härnögraniten som magringsmedel i keramikgodset, och detta tyder på att 
keramiken har tillverkats på platsen och då inte är ditförd från en annan plats. Den slutsats 
man kan dra av detta är att keramiken från Lill-Mosjön med största sannolikhet inte har blivit 
"importerad" till platsen utan är tillverkad i området, och att den är en produkt av en lokal 
hantverkstradition, specifik för människorna som bodde vid Lill-Mosjön. De har alltså mest 
troligt tillverkat sin keramik enligt sina egna normer för hur keramik ska tillverkas, formas 
och orneras. 

Ytterligare en sak som stödjer teorin om ett lokalt hantverk i området är den stora likheten 
som keramikskärvan från Komsjövägen, Raä 306 i Nätra sn, Ångermanland uppvisar med 
keramiken från Lill-Mosjön (se Inledning, sid. 2). Platserna ligger endast någon mil ifrån 
varandra och har mest troligt ingått i samma lokala hantverkstradition. Frågan är då varför 
Mjäla som också ligger i området inte uppvisar några likheter med Lill-Mosjön. Förklaringen 
är troligtvis kronologisk, då Mjäla har en yngre datering än Lill-Mosjön. 

111 & IV. Vad beror då likheter och skillnader i materialen_på'? Yad hetydeLde2Likheter_o_cb 
skillnader i olika keramikmaterial kan som fug ser det bero på tre_oJika_s.akec.J<ronologiska, 
geografiska och "sociala" faktorer 

1 : Kronologiska faktorer: Om platserna har olika dateringar kan skillnaderna i 
keramikmaterialet möjligtvis förklaras utifrån detta. 
2: Geografiska faktorer: En geografisk faktor innebär att platserna ligger så långt ifrån 
varandra att man över huvudtaget inte har haft kontakt med varandra, och därför inte kunnat 
påverka varandras keramiktradition. 
3: Sociala faktorer: När det gäller sociala faktorer kan det finnas flera olika 
förklaringsmodeller till varför man har tillverkat sin keramik olika trots att man har haft 
kontakt med varandra. Keramikens formspråk är en del i en icke-verbal kommunikation. 
Keramiken, tillsammans med annan materiell kultur, kunde användas som en social strategi 
för att uppehålla och reproducera förhållanden i ett samhälle. Man kunde markera 
grupptillhörighet och man kunde markera avståndstagande från andra grupper genom att 
utforma keramikens formspråk likt eller olikt de andras. Man kan som ett enkelt exempel säga 
att snöromamentik är kännetecknande för en grupp och att det är allmänt känt att den här 
gruppen dekorerar sin keramik med snörintryck. En annan grupp kan då använda 
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snöromamentik på sina kärl om dom vill markera samhörighet med snöromamentikgruppen, 
eller tvärt om inte använda snöromamentik om man inte vill sammankopplas med gruppen. 
Keramikens formspråk kan alltså visa på en gruppidentitet och visa var man hade sina 
kontakter, vilka som var vänner och var motsättningar fanns. Keramiken kan även visa på 
personlig identitet hos den som tillverkade keramiken. Personen kunde genom sitt hantverk 
med hjälp av vissa inom samhället kända symboler visa sin sociala ställning, sitt släktskap 
eller genus. Även förhållanden inom ett samhälle kan alltså påverka keramikens formspråk. 
En annan sak som kan påverka keramikens formspråk är ideologiska och religiösa faktorer. 
Ornamentiken på kärlen kan ha en koppling till ideologi eller religion och t.ex. avspegla 
någon mytologisk händelse eller religiösa/ideologiska tecken. Olika ideologier eller religioner 
ger då olika keramiska formspråk. Olikheter mellan platser kan även visa på att vissa grupper 
migrerat in från andra områden. Detta kanske främst gäller om det finns en enhetlighet i 
keramikens formspråk inom ett område och vissa grupper bryter mot denna. I Norrland är 
keramikmaterialet dock så heterogent att olikheterna nog inte går att förklara utifrån detta. 

Vad beror då olikheterna i jämförelsen mellan Lill-Mosjön och Hedningahällan, Mjäla och 
Gia på? Vid en jämförelse mellan Lill-Mosjön och Hedningahällan finner man endast några få 
likheter. Hedningahällan har nästan exakt samma datering som Lill-Mosjön och olikheterna 
kan alltså inte förklaras utifrån kronologiska aspekter. Det geografiska avståndet är relativt 
stort och detta skulle kunna spela en roll, då man kanske inte har haft så mycket kontakt med 
varandra. Långväga kontakter har dock förekommit under hela förhistorien, så det är troligt att 
folket som bodde vid Lill-Mosjön på något sätt har kommit i kontakt med de i området kring 
Hedningahällan. Om man hade kontakt med varandra kan olikheterna bero på sociala faktorer 
såsom att man ville markera sin egen grupptillhörighet gentemot gruppen från 
Hedningahällan. Eftersom Hedningahällan ligger så långt bort från Lill-Mosiön anser iag att 
det främst är den geografiska aspekten som gör att materialen är olika varandra. 

En jämförelse med Mjäla är väldigt intressant, då platsen ligger så nära Lill-Mosjön att 
kontakter mellan grupperna med största säkerhet har förekommit om platserna varit samtida. 
Här finns däremot en kronologisk skillnad, då Mjäla visar på en något yngre datering än Lill
Mosjön. Platserna kan dock ha varit samtida under någon period. Om platserna varit samtida 
har man varit tvungna att ta ställning till varandras kulturer och traditioner, och olikheterna är 
då socialt betingade. lag anser dock att skillnaden mellan keramiken i Lill-Mosjön och den i 
Mjäla har kronologiska orsakei:, då Mjäla uppvisar en yngre datering än Lill-Mosjön. 

Även med Gia finns främst olikheter. Gia ligger på ungefär samma avstånd från Lill
Mosjön som Hedningahällan och detta kan som jag beskrivit ovan vara en förklaring till 
olikheterna. B_oplatsen i Gia har även en äldre datering än den i LiU-Mosjön. Detta har, om 
grnppema inte varitsamtida under någon period, förhindrat direkta kontakter mellan dem. 

Svaren på de frågeställningar som ställts i inledningen är alltså: 

I: Inga större likheter eller paralleller kunde hittas mellan keramiken från Lill-Mosjön och 
keramiken från Hedningahällan, Mjäla och Gia. 
Il: Keramiken från Lill-Mosjön förefaller ha ingått i en lokal hantverkstradition som fanns i 
området. Bristen på likheter med de jämförda platserna, den bergart som använts vid 
magringen samt likheten med keramik från den närliggande boplatsen vid Komsjövägen tyder 
på detta. 
111 & IV: Det är svårt att avgöra vad olikheterna mellan materialen från Lill-Mosjön och 
Hedningahällan, Mjäla och Gia beror på. När det gäller Hedningahällan kanske olikheterna 
främst har geografiska förklaringar då avståndet mellan platserna är stort. Olikheterna med 
keramiken från Mjäla har troligtvis kronologiska förklaringar, då Mjäla har en yngre datering 
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än Lill-Mosjön. Vad gäller Gia kan både geografiska och kronologiska faktorer ha orsakat 
olikheterna, då Gia ligger lika långt bort från Lill-Mosjön som Hedningahällan och även har 
en något äldre datering. I samtliga fall kan även sociala faktorer ha påverkat 
keramikmaterialens utformning. 

Vad betyder då resultaten av den här undersökningen? Resultaten bidrar till diskussionen 
kring keramik i Norrland. De visar att inga direkta paralleller finns mellan keramiken i Lill
Mosjön och den i Hedningahällan, Mjäla och Gia samt att keramiken från Lill-Mosjön 
troligtvis ingick i en lokal hantverkstradition. Resultaten är svåra att tolka, men olika 
tolkningsförslag har getts ovan. Ytterligare jämförelser mellan keramiken från Lill-Mosjön 
och andra fyndplatser i Norrland skulle vara väldigt intressant, för att se om det går att finna 
likheter med någon plats. Speciellt jämförelser med keramik från platser nära Lill-Mosjön 
skulle vara intressant, då ett lokalt hantverk förefaller ha funnits i området. 
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9. SAMMANFATTNING 

I Lill-Mosjön, Raä 356 i Grundsunda sn, Ångermanland påträffades vid en arkeologisk 
förundersökning 1998 787 g keramik. Keramiken har daterats till neolitikum. Keramiken är 
magrad med krossad bergart, har ofta glättad eller polerad yta och är dekorerad med snörlinjer 
och gropar samt streck, vinklar och fiskbensmönster. Kärlen var främst gulbruna, hade 5-10 
mm. tjock kärlvägg, relativt rak mynning samt flat botten eller flat botten med avsatt fot. 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den neolitiska keramiken från Lill-Mosjön 
och jämföra den med keramik från tre andra platser: Hedningahällan, Raä 68 i Enånger sn, 
Hälsingland, Mjäla, Raä 54 i Nätra sn, Ångermanland samt Gia, Raä 155 i Hög sn, 
Hälsingland. En jämförelse vad gäller magring, ornamentik, form, tjocklek, färg, godstyp, 
ytbehandling och mängd har gjorts mellan platserna. För att få en bakgrund till jämförelsen 
har en översikt över keramik i Sverige och Finland under neolitikum gjorts. Keramikens 
betydelse för de forntida människorna har även diskuterats. 

Resultaten av den jämförelse som har utförts visade att mindre likheter i form, ornamentik 
och gods finns, men att inga säkra paralleller kunde hittas mellan Lill-Mosjön och de tre andra 
platserna. Slutsatsen som kunde dras är att keramiken från Lill-Mosjön är tillverkad enligt en 
lokal hantverkstradition i området. 

Likheterna och olikheterna i keramikmaterialen på de olika platserna kan bero på flera 
saker. De kan bero på kronologiska aspekter om platserna är olika i tid. De kan även bero på 
geografiska aspekter om platserna t.ex. ligger så långt ifrån varandra att kontakter inte har 
förekommit. Likheter och olikheter kan även bero på "sociala aspekter" då man t.ex. ville 
markera samhörighet eller avståndstagande med hjälp av keramikens formspråk. Det är svårt 
att avgöra vad olikheterna mellan Lill-Mosjön och Hedningahällan, Mjäla och Gia beror på. 
När det gäller Hedningahällan och Gia kan olikheterna ha geografiska orsaker, då platserna 
ligger relaiivt långt bort från Lill-Mosjön. Eftersom Mjäla ligger väldigt nära Lill-Mosjön 
beror olikheterna inte på geografi. De kan istället ha kronologiska förklaringar, då Mjäla 
förfaller ha en yngre datering än Lill-Mosjön. Orsakerna till olikheterna kan som sagt även ha 
varit sociala. 
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