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Abstract
Nyman, Jan-Erik (2010). ”Det blänkte som av silver i jorden”: en studie av den glimmermagrade
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As to now, no study has been made of the mica tempered pottery found along side the asbestos
tempered pottery in Norrland during the Bronze Age and Early Iron Age. Its occurrence has
previously only briefly been noted in a few published works and the dating and geographical
distribution of mica tempered pottery in the north of Sweden has to a large extent been unknown.
This papers aims to compile the available information about this type of pottery and the locations
where it has been discovered in order to date and explain the occurrence of mica tempered pottery
in Norrland. It's also suggested that the occurrance of mica tempered pottery is connected to the
spread of the early metalwork from the east to the areas that today makes up the north of Norrland.
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1. Inledning
Det var med en viss bävan jag inledde arbetet med denna uppsats. Någon egentlig forskning på den
glimmermagrade keramiken i Norrland fanns inte sedan tidigare och det faktum att magringstypen
endast kortfattat omnämnts i ett par publicerade källor antydde att fenomenet var ovanligt. Hur
ovanligt var dock en helt öppen fråga. Risken fanns med andra ord att arbetet skulle falla platt om
materialet visade sig vara så sporadiskt att få slutsatser rörande datering och karaktär kunde dras
utifrån det. Det visade sig dock snart att utmaningen istället låg i att det fanns fler lokaler än jag
kunnat ana och därmed växte arbetets omfattning i snabb takt.
Detta är ett exempel på att det fortfarande finns i stort sett vita fläckar inom den norrländska
keramikforskningen. Den forskning som gjorts på norrländskt material har med några undantag
också fokuserat enbart på den asbestmagrade keramiken som en relativt homogen enhet och ej tagit
speciellt mycket hänsyn till lokala, regionala och interregionala variationer vad gäller magring och
dekor. Begreppet "norrländsk asbestkeramik" som ibland har använts som en typologisk enhet,
speciellt i äldre forskning, ger inte mycket utrymme för studier av variation inom denna keramiska
tradition och än svårare är det att jämföra denna föga definierade enhet med asbestmagrad keramik
från hela det nordfennoskandiska området. Den asbestkeramiska traditionen under bronsålder och
äldre järnålder, till vilken även den glimmermagrade keramiken tillhör, är ett nordfennoskandiskt
fenomen. För att förstå hur och varför denna tradition uppkommer och sedan sprids relativt snabbt
till områden som under tusentals års förblivit akeramiska trots att de stått i kontakt med
keramikbrukande områden, är det lika viktigt att den lokala och regionala keramikförekomsten sätts
in i en interregional kontext som att den lokala och regionala kontexten studeras. Detta är
naturligtvis en betydligt större fråga än vad detta arbete kan täcka in, men ett fokus kommer att
läggas vid att presentera ett förslag till varför och hur bruket av glimmermagrad keramik uppstår i
Norrland. Jag hoppas också att denna studie kan bidra till en ökad förståelse kring relationen mellan
denna keramiska tradition och den övriga materiella kulturen i Nordsverige under bronsålder och
tidig järnålder och framför allt till att väcka nya och intressanta frågor. Detta arbete har starkt
formats av dess karaktär som grundstudie och som brukligt är med arbeten av denna art alstrar
studien fler frågor än svar.
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att undersöka och kartlägga den glimmermagrade keramikens
förekomst inom det norrländska området under bronsålder och äldre järnålder, något som tidigare
aldrig gjorts. Målet är också att öka förståelsen över hur och varför denna typ av keramik uppstår
inom undersökningsområdet, vilket i förlängningen även kan bidra till en bättre förståelse av de
kontakter som under bronsålder och äldre järnålder skett mellan Norrland och det övriga
nordfennoskandiska området. Genom att studera och spåra spridningen av en relativt ovanlig
föremålstyp är förhoppningen också att det skall vara möjligt att identifiera specifika geografiska
rutter för spridningen och därmed också möjliggöra en identifikation av de kanaler genom vilka
denna kontakt ägt rum.
Uppsatsens frågeställningar är således följande:
•

Vilket utseende har de glimmermagrade keramikkärlen i Norrland?

•

Hur vanligt förekommande är den glimmermagrade keramiken i Norrland och hur ser den
geografiska spridningen ut?

•

Vad har den glimmermagrade keramiken för datering i Norrland?

•

Hur och varför uppstår bruket av den glimmermagrade keramiken i Norrland?

3. Metod och material
En stor del av arbetet inför denna uppsats har ägnats åt lokaliseringen av alla de fynd som gjorts av
glimmermagrad keramik inom det norrländska området. Eftersom det ej fanns några tidigare studier
som kartlagt av denna typ av keramik i Norrland blev detta arbete också mycket tidskrävande. Som
första steg gjordes en genomgång av alla de nästan 50700 boplats-, grav- och lösfyndslokaler i
Norrland som registrerats i fornlämningsregistret. Inventerings- och undersökningsuppgifter som
omnämns i FMIS Fornsök användes för att lokalisera alla de lokaler där någon form av keramik har
påträffats, oavsett karaktär och tidsperiod. Som komplement till detta har även en genomgång
företagits av databasen ADIN (Ramqvist 2000), Historiska museets fyndregister, projektet
Nordarkeologis inventeringsrapporter (Wigenstam 1969-83) samt de berörda länsmuseernas
fyndregister i mån av tillgänglighet. Genomgången har vidare kompletteras genom studier av
enskilda inventerings- och undersökningsrapporter samt publicerad litteratur. Detta har resulterat i
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att över 600 lokaler med förhistorisk keramik identifierats, av vilka 253 stycken innehåller asbesteller täljstensmagrad keramik och 24 stycken innehåller glimmermagrad keramik. En jämförelse
med tidigare publicerade spridningskartor över den asbestmagrade keramiken i Norrland antyder
dock att ej alla lokaler med asbestmagrad keramik har identifierats i min materielstudie, varför jag
väljer att bifoga en förteckning över alla de lokaler som inkluderats i den spridningskarta som
publiceras i detta arbete, något som tyvärr ej gjorts i tidigare spridningsstudier. Därmed kan
framtida studier på ett smidigt sätt komplettera denna förteckning över fynd av asbestmagrad
keramik i Norrland som dateras till bronsålder och äldre järnålder. Endast fynd med en relativt säker
fyndplats ingår i den publicerade förteckningen, och i de fall där identifieringen magringen förblir
osäker har de blivit bortgallrade. Det bör dock noteras att neolitisk asbestmagrad keramik av
Kierikki- och Pöljä-typ samt spannformade kärl hittade inom norrländskt område, ej har inkluderats
i denna förteckning. Ej heller har svenska fynd av asbestmagrad keramik som gjorts utanför
Norrland inkluderats.
En stor orosfaktor i inledningen av denna genomgång var huruvida glimmermagring har
observerats och omnämns i inventeringsrapporter och undersökningsrapporter i de fall det påträffats
keramik

av

detta

slag.

En

genomgång

av

Historiska

museets

fyndregister

för

sjöregleringsinventeringarna och -undersökningarna har dock gett bilden av att den keramik som
avvikit från den dominerande asbestmagrade keramiken har uppmärksammats och omnämnts i
fyndregistren, vilket även gäller projektet Nordarkeologis inventeringsrapporter. Glimmermagrad
keramik är dessutom tacksamt i hänseendet att den är relativt lätt att identifiera och skiljer sig i
regel märkbart från asbestkeramiken genom de blänkande glimmerplattorna. Detta gör det därför
mer osannolikt att eventuella fynd av glimmermagrad keramik skulle ha förbisetts vid den
ursprungliga genomgången av fyndmaterialet. Felkällor kan dock ej uteslutas och förutom risken
att glimmermagrad keramik har förbisetts finns även möjligheten att glimmermagring
felidentifierats. Glimmer kan förekomma naturligt i den lera av vilken keramik är skapad, något det
bör tas hänsyn till i bestämmandet av magringsämne (Kostet 1978:47-48; Shepard 1956:161-162).
Det har även förekommit att asbest misstagits för att vara glimmer. Magringen i ett spannformigt
kärl från Backnorholmen i Revsund socken i Jämtlands län misstogs initialt för att vara glimmer,
men en tunnslipsanalys har senare visat att det i själva verket är asbestmineralet krysotil som
använts som magringsämne (Bergengren 1965:3; Hulthén 1992:1).
Den systematiska genomgången av fyndmaterialet från norrländska lokaler upptog en
övervägande del av den tid som fanns tillgänglig för detta arbete, vilket tyvärr medförde att den
fysiska studien av de fall där keramikförekomstens art ej varit möjligt att fastställa utifrån de
tillgängliga källorna blev ej lika systematiskt utförd. Detta är givetvis också en felkälla som bör
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beaktas, men i många av dessa fall bedömdes keramiken utifrån fyndkontexten tillhöra yngre
järnålder eller neolitisk tid och därmed ej tillhöra den keramiska tradition som denna uppsats
fokuserar på. Jag har ej heller haft möjlighet att själv studera alla de fynd av glimmermagrad
keramik som identifierats av de skrivna källorna. Endast keramiken från Grönviksvallen,
Harrsjöbacken, Skellefteå stad 632:1, Nederkalix 708, 722, 730, Vallen samt den andel av den
glimmermagrade keramiken från Ådals-Liden 158:1 som påträffats under Västernorrlands
länsmuseums undersökningar var av tids- och resursmässiga skäl möjliga för mig att fysiskt studera
under en ca två veckor lång studieresa under hösten 2009. Nya och mer ingående genomgångar av
stora delar av keramikmaterialet som påträffats under framför allt de inventeringar och
undersökningar som genomförts i samband med sjöregleringarna samt inom projektet
Nordarkeologi är också något som borde prioriteras i framtiden.
För att det skall vara möjligt att ta sig an frågorna hur och varför den glimmermagrade
keramiken introduceras i Norrland ges i arbetet en presentation över de lokaler där keramik av detta
slag påträffats. I denna genomgång kommer dateringsfrågan att få ett stort utrymme, men även
keramikens fyndkontexter samt eventuella utseendesmässiga likheter till övrig nordfennoskandisk
keramik kommer att presenteras. En syntes av dessa tre faktorer kommer därefter att jämföras med
förhållandet i övriga Fennoskandien för att på så sätt inleda ett försök till att spåra ursprunget till
den norrländska glimmermagrade keramiken. Förhoppningen är också att en förståelse över varifrån
och längs vilka rutter bruket av denna typ av keramik har nått de norrländska områdena även kan
resultera i en ökad insikt över varför bruket av denna typ av keramik sprids. Att studera
glimmermagrad keramik kan på egen hand naturligtvis inte ge en mer genomgripande förståelse
över vilka former dessa interregionala kontakter har tagit under bronsålder och äldre järnålder och
vilken påverkan dessa har haft på det forntida samhället och den materiella kulturen. Dock är detta
en ny infallsvinkel som tidigare ej lyfts fram och jag hoppas och tror att studien kan bidra till en
ökad förståelse över det interregionala kontaktnät som homogeniserar den materiella kulturen över i
stort sett hela Nordfennoskandien under tidig metallålder.
För att få en konsekvent behandling av 14C-dateringarna i genomgången av fyndlokalerna för
den glimmermagrade keramiken har jag valt att själv kalibrera alla dateringar där uppgifter om BP
värdet har varit tillgängligt. Kalibreringen har i dessa fall skett med kalibreringsprogrammet OxCal
4.1. tillsammans med kalibreringskurvan IntCal 09 och kalibreringen har genomförts med 2 sigmas
säkerhet. De kalibrerade dateringsvärdena har avrundats till närmaste 10-tal f.Kr./e.Kr. och anges i
texten tillsammans med det exakta dateringsvärdet BP. I de fall där inget BP värde anges i texten är
uppgiften om den kalibrerade dateringen hämtad från den aktuella källan.
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4. En studie av variation i materiell kultur
För att förklara variation i utseende och karaktär inom den Fennoskandiska asbestkeramiska
gruppen, inom vilken den glimmermagrade keramiken ingår, krävs en teoretisk utgångspunkt som
klargör vilka faktorer som potentiellt kan orsaka och ha en inverkan på variation i den materiella
kulturen. I detta fall består variationen av en avvikelse från det dominerande sättet att magra
keramik i Norrland under bronsålder och äldre järnålder. Denna variation är också ett resultat av
medvetna val av de individer som tillverkat keramikkärlen. För att det skall vara möjligt att närma
sig frågan varför och hur glimmermagrad keramik introduceras i Norrland krävs en förståelse för
vilka faktorer som styrt dessa variationsskapande medvetna val.
Sambandet mellan materiell kultur och mänskligt beteende har varit mål för otaliga studier,
speciellt från och med 1970-talet. En av föregångarna var Binford som delande in materiella
kulturen i teknomiska, sociotekniska och ideotekniska föremål. Teknomiska föremål innefattar alla
föremål med vars primära syfte är en praktisk funktion i den fysiska omgivningen. Sociotekniska
föremål har sin primära funktion i att vara symbolbärande i den sociala miljön, medan ideotekniska
är primärt symboler inom den ideologiska sfären (Binford 1962:219-220).
En viktig del av den materiella kulturen, som det har pågått en omfattande debatt kring, är
begreppet stil. Stil används ofta för att förklara förekomsten av variation i den materiella kulturen,
men det som stått i centrum för denna debatt är frågan hur stil skall definieras, hur den uppstår och
vilken funktion den har i det sociala sammanhang där den uppträder. Ett antal olika stilteorier har
presenterats, men enligt Carr klarar ingen av dessa att på egen hand täcka in hela den tvärkulturella
spännvidd av kontexter i vilka stil ingår som en faktor (Carr 1995:152). Stildebatten har enligt
Olsen också präglats av en dikotomisk uppdelning av stil. Stilteorierna tar därför ej hänsyn till den
dubbla roll som materiell kultur enligt Olsen spelar (Olsen 2003:160-161).
En av de mest uppmärksammade debatterna angående stil skedde mellan Sackett och
Wiessner under 80-talet. Sackett förespråkar en syn där stil och funktion är likvärdiga komponenter
som i symbios formar den materiella kulturen. Föremålens funktion kan enligt Sackett vara både av
en praktisk och teknologisk natur och av symbolbärande natur där sociala relationer eller idéer
förmedlas. Det finns en uppsjö av ur teknologisk synpunkt likvärdiga former på föremål. Dessa
likvärdiga formval är vad Sackett kallar för isokretisk form. Vilket utseende eller form en person
som skapar ett föremål väljer är till stor del beroende på den sociala inlärningen som överförs från
ett släktled till det nästa inom ett samhälle. Föremål i olika samhällen ser därför olika ut beroende
på att det ej är sannolikt att två skilda samhällen eller kulturer skulle göra exakt samma val bland
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alla de potentiella formval. Ett föremåls utseende är därmed både beroende av den form som är
lämplig för ett visst syfte samt det isokretiska "val" som gjorts inom den grupp där föremålet skapas
(Sackett 1982:68-75, 1985:157).
Wiessner förespråkar å sin sida vad Sackett kallar för ett ikonologisk synsätt, som ser stil
utifrån ett kommunkativt perspektiv (Sackett 1982:80-81). I sin argumentation för detta synsätt
skiljer hon mellan två typer av stil. Den stil som tydligt kommunicerar tillhörighet till en viss grupp
kallar hon för emblematisk stil, medan assertorisk stil är mer individbaserad och kommunicerar
information rörande den individuella identiteten (Wiessner 1983:257-259 , 1985:163-165).
Wiessners betoning på det kommunikativa syftet med stil bygger också mycket på den stilteori som
presenterats av Wobst. Han hävdade att stil var ett sätt att kommunicera med sin omgivning där
bland annat avsändarens sociala position eller grupptillhörighet kunde förmedlas, men menade
också att bruket av stil som kommunikationsmedel oftast begränsas till sammanhang som berör
andra mer avlägsna grupper. Bland individer med nära kontakt är de flesta meddelanden redan
kända eller kan lättare kommuniceras genom andra metoder, så som tal och kroppsspråk. Det är
också oftast relativt okomplicerade budskap som kommuniceras genom den materiella kulturen
(Wobst 1977:323-326).
Lavento har i sitt avhandlingsarbete presenterat en detaljerad redogörelse för de mest
betydande av dessa stilteorier och jag hänvisar till hans arbete för en mer ingående information av
den forskning som gjorts angående denna komplexa fråga (Lavento 2001:148-155).
Ett sätt som stil har hanterats i det arkeologiska materialet är att dela in den materiella
kulturen i typer. Hur en typ skall definieras och hur en typologi skall utformas är dock något som
länge diskuterats (Hayden 1984:80-83). Enligt Adams & Adams är typologier system av
begreppsgestaltning och typer är de begrepp som formas enligt dessa system. Typ och typologi är en
kommunikationsform, inte en objektiv klassificering av verkligheten som direkt avspeglar den
fysiska och "sanna" verkligheten. Klassificering kan likställas med ett språk som är varken
vetenskapligt eller ovetenskapligt, utan klassificering blir först vetenskapligt när den används i ett
vetenskapligt syfte. Detta gäller även för de grupper, eller typer, som klassificeringen ger upphov
till. Även om en typologi är en form av klassificering finns det enligt Adams & Adams en väsentlig
skillnad mellan de två. En klassificering kräver inget övergripande syfte mer än att ordna och dela
in den materiella världen i grupper enligt ett visst system. Typologier skapas dock alltid med ett
eller flera specifika syften i åtanke. Två ofta återkommande syften i arkeologiska typologier är
skapandet av kronologier och indelning av den materiella kulturen i arkeologiska kulturgrupper.
Typologier är därmed alltid subjektiva och en typologi är heller inte nödvändigtvis användbar för
andra syften än det syfte den ursprungligen skapades för (Adams & Adams 1991:5, 40-49).
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Det har ofta i forskningen framförts att keramiker är mycket konservativa i sitt hantverk och
där framförallt keramik med en traditionell och praktisk funktion, som t.ex. förvarings- eller
kokkärl, ej genomgår snabba förändringar och torde därmed uppvisa relativt begränsad variation
(Rice 1984:252; Rice 1987:459-460). Keramikkärl betraktas också ofta som stationära på grund av
sin tyngd och sin sköra natur (Edgren 1982:57-58 ; Lavento 2001:171-173 ). Variation inom ett
keramiskt material på en och samma lokal kan därmed ha tre möjliga förklaringar. Det kan röra sig
om en kronologisk skillnad där keramikhantverket har genomgår en teknologisk och/eller stilistisk
förändring under den tidsperiod lokalen är mål för mänskliga aktiviteter som innefattar bruket av
keramik (Huurre 1988:79; Leskinen 2002:154-157; Miettinen 2002:142-143). Variation kan också
förklaras genom att samma keramiker varierar sin teknik för att skapa keramikkärlen. Orsaken till
detta kan vara kärlens skiftande praktiska funktion eller kommunikativa syfte, eller rent av bristen
på önskvärt råmaterial, vilket nödsakar keramikern att använda ett lämpligt substitut. Även
klimatfaktorer och spontan experimentering har framhållits som en möjlig förklaring till varför en
keramiker väljer en teknik framför en annan när denne skapar ett keramikkärl (Bennerhag & Färjare
2001:64-65; Hulthén 1977:206-207; Hulthén 1985b; Ikäheimo & Panttila 2002:9-10; Larsson
2009:209; Varonen 2007:49-50). Den tredje förklaringen till variationen är att keramiker som
representerar olika keramiska traditioner verkat på platsen. Detta är något som dessutom ofta ses
som ett tecken på exogami eller migration (Bolin 1996:15-17; Carpelan 1980:188; Hiekkanen &
Seger 1988:25-26; Holm 2003:99-100; Hulthén 2009:32-33; Forss & Jarva 1992:70-72 ; Laulumaa
2005:57; Miettinen 1999:74; Stilborg 1997:303-304). Det har dock framförts kritik mot synen att
keramik på grund av sin sköra natur bör ses som stationär och det finns flera entografiska exempel
på samhällen som på olika sätt transporterat keramikkärl (Arnold 1985:110-112). Det finns även
forskning kring keramikmaterial i Fennoskandien som gör gällande att keramikkärl faktiskt kan ha
transporterats, även över långa sträckor (Gustavsson 1997:122-123; Hulthén 1991:48; Hulthén
2009:33; Jaanusson 1981:124-125; Kotivuori 1992:123). Därmed finns det ytterligare en plausibel
förklaring till stilistisk eller teknologisk variation bland keramikmaterialet inom samma lokal. Att
keramikkärl transporterats från en plats till en annan behöver dock inte innebära att det är själva
kärlet som primärt transporterats, utan snarare det som kärlet innehöll (Jaanusson 1981:124).
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5. Glimmermagrad keramik i Norrland - en forskningshistorik
Den tidigare forskningen kring glimmermagrad keramik i Norrland är näst intill obefintlig och
förekomsten av denna form av keramik har endast ett par gånger omnämnts i den publicerade
litteraturen.
Tinnberg är den första som omnämner förekomst av glimmermagrad keramik i ett par
tidningsartiklar som berör fynden från Grönviksvallen i Storsjö socken, Jämtland, och
Luspebryggan i Jokkmokk socken, Lappland. Vad gäller keramiken från Luspebryggan daterar han
den till ca 2000 f.Kr. och omnämner att likartad keramik är påträffad i Norge (Tinnberg 1938:b).
Keramiken från Grönviksvallen daterar han dock till järnålder och utifrån det ovanliga
fyndförhållandet, vilket presenteras närmare i kapitel 6.1, lägger han fram tanken att keramiken kan
ha använts i någon form av religiös rit (Tinnberg 1939a).
Moberg är den första som i den arkeologiska litteraturen omnämner glimmermagrad
keramik inom det norrländska området i samband med hans studie av fyndmaterialet från boplatsen
Gammelkänt i Överkalix socken. Han tror ej att keramiken är neolitisk, utan snarare att den
möjligtvis kan sättas i samband med den asbestmagrade keramiken och att den bör dateras till
perioden senneolitikum-äldre bronsålder (Moberg 1955:32-34).
År 2001 presenteras följande fynd av glimmermagrad keramik i den publicerade litteraturen.
På Rå-Inget I har det hittats ett mindre antal glimmermagrade keramikskärvor, av vilka Forsberg
låtit 14C-datera en. Resultatet av denna datering blev 1770-1620 f.Kr. (Forsberg 2001:141; George
2001:122). Forsberg omnämner också att det finns inslag av glimmermagring i keramik av Pasviktyp i Nordnorge, men att keramiken från Rå-Inget I ej är speciellt lik denna. Istället föreslår
Forsberg en möjlig koppling till glimmermagrad keramik från ryska Karelen, som där dateras till
senneolitikum (Forsberg 2001:135).
En mindre mängd glimmer har också använts som en sekundär magring i den kamkeramik
som påträffades vid de neolitiska boplatserna Lillberget och Stor-Brändberget i Överkalix socken
(Halén 1994:134, 148). Glimmer förekommer sporadiskt som magringsinslag i kamkeramiken i
Finland och förekommer även i senare typer av keramik, så som Sarsa-Tomitsa (Lavento 2001:50;
Pesonen 1999). Någon central roll som magringsämne har det dock ej och det går i dagsläget ej att
säga om det eventuellt kan finnas en kontinuitet mellan det neolitiska bruket av glimmer och
förekomsten i den nordfennoskandiska keramiken från bronsålder och äldre järnålder. Enligt Halén
har glimmer även använts i den i övrigt hårmagrade Sorsele-keramiken vid lokalen Raä 202:1 i
Sävar socken och hänvisar till en muntlig uppgift given av Sandén (Halén 1994:124). Några
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ytterligare uppgifter om denna eventuella glimmermagring har jag ej återfunnit och varken i
undersökningsrapporten eller i den publicerade litteraturen omnämns detta (Harju & Sandén
2007:15; Sandén 1995:178; Sandén 1996:28). Denna uppgift bör därmed ses som mycket osäker.

5.1. Glimmer - en geologisk översikt
Glimmer är en grupp mineraler som har som gemensamt att de kan klyvas i tunna blad och att de är
relativt mjuka, ca 2-3 enligt Mohrska skalan. De två vanligaste mineraltyperna är muskovit och
biotit. Muskovit är vanligen färglös, men ibland uppträder den även som svagt rödgul eller
grönaktig. Biotit är däremot mörkbrun till svart i färgen. Ovanligare glimmermineraler är lepidolit,
som är närbesläktad med muskovit, men har en tydlig rödaktig färg och har ej lika god klyvbarhet
som muskovit. Biotiten har en varierande grad av järnhalt och de med rik järnhalt kallas
lepidomelan och är svarta till färgen, medan de fattigare på järn kallas flogopit och har en ljusare
brun färg. När flogopit klyvs i tunna blad blir den färglös eller ambrafärgad. Muskovit och flogopit
kan hettas upp till mellan 400-600 °C utan väsentliga förändringar och blir ej heller påverkad av
hastiga temperaturväxlingar. Först vid 900-1000 °C förlorar mukoviten sitt konstitutionsvatten och
blir vit, ogenomskinlig samt lätt pulveriserbar (Loberg 1993:347-348; Sundius 1952:23-25).
Glimmer förekommer i Sverige i de flesta eruptivbergarter liksom i de flesta gnejser och
leptiter samt i vissa skiffrar. Den genomsnittliga mängden glimmer i eruptivbergarterna ligger på ca
3,8 % och vanligast är den mörka biotiten. Större koncentrationer av glimmer finner man dock
huvudsakligen i gångbergarten pegmatit, en bergart som sällan förekommer stora volymer. Glimmer
har i Norrland brutits under historisk i Gäddedetrakten i Jämtlands län samt på några ställen i
Norrbottens och Västerbottens län (Jonsson, muntlig uppgift december 2009; Loberg 1993:348;
Sundius 1952:24).

5.2. Asbestkeramik - en överblick över typologi och funktion i norra Fennoskandien
Den glimmermagrade keramiken i Norrland är i tid och karaktär mycket nära sammankopplad med
den asbestmagrade keramiken. Asbestkeramik är sig ett något missvisade namn, då magringen inte
alltid utgörs enbart av asbest, utan det förekommer även täljsten, talk, sand, glimmer samt organiskt
material, däribland hår, ben och snäckskal ( Carpelan 1965:101-102; Hulthén 1991:17, 28-32;
Jørgensen & Olsen 1987:14-17). Asbestkeramiken har i Sverige, Finland och Norge har
forskningshistoriskt delats in i olika typer samt tilldelats olika funktioner och symboliska
betydelser, vilka jag i detta kapitel ska presentera. Trots att asbest förekommer som magring redan
under tidigneolitisk tid i Finland så kommer jag i detta kapitel att fokusera endast på den keramik
som dateras till tidigast bronsålder (Carpelan 1979:12; Pesonen 1996:24-28). Denna gränsdragning
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baserar sig på att det är vid början av bronsålder som bruket av denna typ av keramik av allt att
döma får sin första större spridning till de norrländska områdena (Carpelan 1994:34-35; Forsberg
2001:139; Gustafsson 1996:57; Hulthén 1991:14-15; Linder 1966:147).
5.2.1. Typologisk indelning
Ett flertal typologiska uppdelningar av den asbestkeramiska gruppen har gjorts och dessa går också
delvis in i varandra. Generellt sett står de norska och finska typindelningarna i relativ harmoni med
varandra, medan den svenska typindelningen skapad av Hulthén är svårare att direkt relatera till det
finska och norska materialet. Hulthéns keramiktyp asbestgods har ofta i svensk forskning likställts
med Kjelmøy-keramik eller Sär-2 gruppen som helhet (Bolin 1999:14; Forsberg 2001:138). Något
allmängiltigt likhetstecken mellan asbestgods och Sär-2 gruppen går dock ej att göra enligt min
uppfattning eftersom asbestgods enligt Hulthéns definition bör ha en magringsmängd på ca 90 %,
medan magringsmängden i Kjelmøy- och Anttila-keramik i Nordfinland har uppmätts till mellan ca
15-30 % (Kehusmaa 1972:26). Även bland svenskt material har genom tunnslipsanalys fastställda
magringsmängder mellan ca 10-20 % rapporterats från asbestmagrad keramik som dateras till äldre
järnålder (Stilborg 2006). Trots att få studier har gjorts på den exakta mängden magring, så visar
Laventos genomgång av stora delar av det finska materialet att magringen i keramiken inom Sär-2
gruppen är riklig, men uppgår knappast till så mycket som 90 % (Lavento 2001:304-359). Detta i
sin tur innebär att åtminstone delar av Sär-2 gruppen torde ingå i Hulthéns asbestkeramiska typ, i
vilken magringen utgör 50-60 % av volymen, trots att Sär-2 gruppen dekormässigt står närmare
asbestgodset.
Lovozero-keramik
Keramik av Lovozero-typ definierades för första
gången av Carpelan genom keramikmaterial från
en boplats på Kolahalvön. Kärlen beskrivs som ett
kärl med raka väggar, en slät eller en skrapad yta
och en godstjocklek på 8-11 mm. Kärlen är
skapade

genom

rullbyggnadsteknik

och

mynningsranden är rak eller svagt avrundad. En
något

förtjockad

mynningsrand

har

också

observerats. Kärlets botten kan vara både rund och
flat. Magringen består främst av asbestmineral i
relativt begränsad mängd, men med en i regel lång
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Bild 1. Lovozero-keramik från Ala-Jalve i Utsjoki.
Efter Rankama 1986:30

fiberlängd. Långa asbestfibrer har observerats inbakade i godset på insidan av kärlens mynningar.
Hårmagring är också vanligt förekommande. I undantagsfall har glimmer, täljsten, sand eller
snäckskal använts som magringsmedel och ibland verkar magring saknas fullständigt. Dekoren
består ofta av diagonalt korsande tunna och heldragna linjer som skapar ett nätmönster. En rad
andra dekormotiv har också skapats genom ristande eller tryckande med en tandad eller annan typ
av stämpel där bland annat fem parallella heldragna linjer som löper i ett vinkelmönster över kärlets
yta har observerats. Gropar förekommer ej, men olika slags försänkningar och hack har använts som
dekorelement. Dekor finns dock inte alltid, men när den förekommer är den alltid begränsad till
kärlets övre del (Carpelan 2004:46-47; J ørgensen & Olsen 1987:14-15; Lavento 1992:32; Lavento
2001:30; Lavento & Hornytzkyj 1996:46-47; Pesonen 1997:19; Rankama 1986:27-31).
Keramik av Lovozero-typ har identifierats i Norrland, i norra Finland, i Nordnorge, på Kolahalvön samt på Karelska näset (Carpelan 2003:46-47; J ørgensen & Olsen 1987:22-24; Uino
1997:395). Keramiktypen dateras av Jørgensen & Olsen till ca 2000-1500 f.Kr. och av Carpelan till
ca 1900-600 f.Kr. (Carpelan 2003:46-47; J ørgensen & Olsen 1987:29).
Pasvik-keramik
Keramik av Pasvik-typ definierades första gången av Jørgensen & Olsen och namnet kommer från
att keramiktypen påträffades för första gången i Pasvikdalen i Nordnorge under 1950-talet.
Keramikgodset är hårt och kompakt och i regel magrat med asbest. I Nordnorge har det även
identifierats Pasvik-keramik med hårmagring. Inbakat i kärlväggen på insidan av mynningen
förekommer ofta långa asbestfibrer. Kärlytan är struken med en mångtandad kam som avlämnat
karakteristiska ränder i ytan på både inoch utsida av godset. Mynningen varierar
mellan rak och kraftigt utåtböjd och kan
vara

förtjockad.

Godstjockleken

är

mellan 5 och 10 mm och både runda och
flata kärlbottnar har observerats. Bland
dekorelementen finns horisontella rader
av avtryck av en trekantig rörstämpel,
gropar samt vertikalt ställda romber som
Bild 2. Pasvik-keramik från Noatin i Pasvik (till vänster) och
från Gusmarjavri i Kautokeino (till höger). Efter Jørgensen &
Olsen 1988:16

är ifyllda med diagonala linjer. Dekoren
förekommer

under

mynningen

eller

ovanpå mynningsranden. I regel är dock
keramiken odekorerad (Hood & Olsen 1988:112; Jørgensen & Olsen 1987:13-14).
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Keramik av Pasvik-typ har identifierats i Norrland, i norra Finland och i Nordnorge och
dateras av Jørgensen & Olsen till ca 2000-1000 f.Kr. (Jørgensen & Olsen 1987:21-29).
Textilkeramik / Sorsele-keramik
In i begreppet textilkeramik har ofta två olika typer av keramik placerats, å ena sidan den finskryska Sarsa-Tomitsa keramiken och å andra sidan en nordskandinavisk keramiktyp med avtryck
som ofta setts som textilavtryck. Enligt Lavento är dessa dock två olika keramiktyper som
representerar olika traditioner där den den nordskandinaviska typen utvecklats oberoende av
keramik av Sarsa-Tomitsa typ. Carpelan har också döpt om den nordskandinaviska
"textilkeramiken" till Sorselekeramik, en benämning jag kommer att följa i detta arbete. Namnet är
valt utifrån ett av Hallströms presenterade boplatsfynd av denna keramiktyp från en förhistorisk
boplats vid Gautsträsk i Sorsele socken (Carpelan 2003:52; Forsberg 1996:171; Forsberg 2001:138;
Hallström 1929:82-83; Lavento 2001:31-32).
Keramiken är i regel magrad med asbest, men det förekommer även hårmagring. Lergodsets
tjocklek varierar mellan 5 och 9 mm och det förekommer att kärlens ytor varit slammade liksom att
insidan av kärlet skrapats med något verktyg. Mynningsranden är rak och kärlformen varierar i
regel från spannformigt till något profilerat. Det finns dock även exempel på kärl vars form
påminner mer om en grund och öppen skål. Tillverkningsmetoden av kärlen verkar ha varierat och
både

tumning

och

matrisuppbyggnad

har

observerats.

Vad

som

karakteriserar keramiktypen
är förekomsten av i regel
runda eller ovala avtryck
som ofta täcker in hela
kärlväggens
Ibland

är

yttre
de

yta.

försänkta

avtrycken så kraftiga på
kärlets utsida att de lämnat
positiva

avtryck

Bild 3. Sorsele-keramik från Skellefteå-trakten, exakt fyndplats okänd. Efter
Nyman 2007:55. Foto: Skellefteå museum.

på

kärlväggens insida. Det förekommer dock kärl där det finns ett fält under mynningen där inga
avtryck är gjorda. Någon annan typ av dekor förekommer ej på keramik av detta slag. Avtrycken
har av Gustafsson delats in i fyra typer, där typ I representeras av avtryck där det förekommer en
förskjutning i raderna av försänkningar, så att försänkningarna längs varannan rad ligger rakt jämt
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med varandra. I typ II ligger avtrycken i varje rad av försänkningar jämt med varandra, medan typ
III utgörs av kvadratiska rutor med plan botten. Vidare finns det ytterligare en typ av ovanligt djupa
och kraftiga avtryck som Gustafsson ser som avtryck från rotkorgar. Tanken att avtryck av Sorseletyp härstammar från flätade rotkorgar som använts som en form inuti vilka lerkärlen formats
framfördes ursprungligen av Bergman. Andra förslag till uppkomsten av dessa avtryck är rullandet
av en speciellt typ av flätad snodd över kärlytan samt klappandet av kärlytan med en platt föremål
kring vilket det lindats en rot- eller sensnodd. Tidigare ansågs det att avtrycken kom från att textilier
pressats mot lerkärlets yta, något som ej får stöd av nyare forskning (Bergman 1995:189-190;
Carpelan 2003:52; Gustafsson 1996:35-57; Hulthén 1991:21-22; Janson & Hvarfner 1960:23;
Jørgensen & Olsen 1987:15-16).
Keramiktypen har identifierats i Norrland och i Nordnorge, men ej i Finland (Carpelan
2003:52; Gustafsson 1996:13; Jørgensen & Olsen 1987:22-23; Sandén 1995:178). Jørgensen &
Olsen daterar Sorsele-keramiken till ca 1800-700 f.Kr., Carpelan till ca 1600-1300 e.Kr., Gustafsson
till slutet av mellanneolitikum-romersk järnålder, Hulthén till ca 1800-800 f.Kr. och Forsberg till ca
1850-800 f.Kr. (Carpelan 2003:52; Forsberg 2001:138; Gustafsson 1996:57; Hulthén 1991:14-15,
32; Jørgensen & Olsen 1987:29-30).
Asbestkeramik
Denna keramiktyp har definierats av Hulthén och har
används som keramiktyp endast inom svensk forskning.
Keramiktypen definieras främst genom mängden
magring, som enligt Hulthén bör ligga mellan 40-65 %.
Förutom asbest har även täljsten och hår observerats i
asbestkeramik. Både flackt skålformade och bara något
profilerade kärlformer har observerats. Godstjockleken
varierar mellan 3-10 mm, men med ett medelvärde på
7,5 mm. Det finns exempel på vikta mynningsränder,
men av allt att döma är den oftast rak. Uppgifter om
kärlbottnens utformning saknas. Dekoren består främst
av avtryck av Sorsele- och Vardøy-typ, men även
grunda gropavtryck, snöravtryck och ringmönster har
identifierats i enstaka fall. Kärlen är uppbyggda över en
trämatris, vilket syns genom avtryck av träfibrer på

Bild 4. Asbestkeramik från Råinget I (a-c) i
Ådals-Liden sn, Lesjön (d-f) i Bodum sn samt
Vallviksudden (e) och Lappvallen (g) i
Vilhelmina sn. Efter Hulthén 1991:21.

kärlväggens insida, eller genom rullbyggnadsteknik (Hulthén 1991:17-24). Asbestkeramik har av
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Hulthén identifierats i Norrland och Nordnorge och hon daterar keramiktypen till bronsålder
(Hulthén 1991:13-15).
Hårmagrad keramik
Den hårmagrade keramiken har av Hulthén definierats som en egen typologisk grupp där magringen
utgörs av hår och chamotte. Ibland kan det också förekomma asbest i magringen. Mängden magring
i godset uppgår till ca 30 %. Godstjockleken varierar mellan 7-10 mm, men med ett snittvärde på
8,5 mm. Bland kärlformerna har både relativt små skålar och kärl med en utåtlutande profil
identifierats. Mynningskanten är rundad eller rak, men uppgifter om kärlbottnens utformning
saknas. Överlag påminner den hårmagrade keramikens kärlform enligt Hulthén mycket om den
asbestmagrade keramikens och även tillverkningsmetoden är likartad. Rullbyggnadsteknik verkar
dominera, men även spår av träfiber på kärlens insidor har observerats, vilket indikerar på ett
användande av en trämatris. Dekoren består av avtryck av Sorsele- och Vardøy-typ samt av grunda
gropavtryck, parallella linjer samt mönster av ringformade stämpelavtryck. Det har också
observerats i enstaka fall att den yttre ytan på kärlen har borstats med något relativt mjukt material
(Hulthén 1991:28-32; Hulthén 1985a:247-256).
Hårmagrad keramik som en
egen typologisk grupp har endast
använts inom svensk forskning.
Hårmagrad

keramik

har

av

Hulthén identifierats i Norrland, i
Nordnorge, i Nordfinland samt på
Kola-halvön och hon ser den som
samtidig

som

asbestkeramiken,

Bild 5. Hårmagrad keramik från Råinget I (nr 7 & 20) och Ställverket

vilket innebär en datering till (nr 31-38) i Ådals-Liden sn samt Mjäla (nr 72) i Nätra sn. Efter
bronsålder (Hulthén 1991:28-32).

Hulthén 1991:34.

IT-keramik / Vardøy-keramik
Imiterad textilkeramik, eller IT-keramik som typen oftast benämns, observerades och namngavs
först av Gjessing och definierades senare vidare av Carpelan. På grund av att namnet antyder en,
enligt Carpelan, icke-existerade koppling till imitering av avtryck av textilier har han dock senare
bytt namn på keramiktypen till Vardøy-keramik. Denna benämning kommer även att användas i
denna uppsats. Namnet är valt efter ett av Gjessing presenterat fynd av denna typ av keramik i
Vardøy i Nordnorge (Carpelan 1970:28-29; Carpelan 2003:52; Gjessing 1935:33-34; Gjessing
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1942:275-276).
Vardøy-keramiken är i regel magrat med en relativt begränsad mängd asbest, men det
förekommer även att hår har använts i magringen. Godstjockleken varierar mellan 3 och 10 mm och
kärlväggen i regel rak eller något profilerad. Mynningen är rak eller något förtjockad, men hur
kärlets botten varit utformad är osäkert. Avtrycken på denna typ av keramik består av raka eller
sneda rutor som bildar ett sammanhängande rutnät vars utseende har jämförts med en våfflas
ytmönster. Mellan rutorna löper tunna lister av lera som pressats upp när avtrycken skapats, troligen
genom att kärlytan har klappats med något platt verktyg vars yta varit rutmönstrat. På vissa kärl
verkar dessa avtryck ha slipats
ned tills dess att avtrycken är
mycket svaga och på ett kärl från
Rahajärvi

i

Enare

Lappland

har

i

finska

därefter

nya

avtryck skapats på kärlytan.
Tillverkningsmetoden torde vara
likartad

som

för

Sorsele-

keramiken, då det på insidan av
även dessa kärl har observerats
negativa avtryck av rutnätet där
rutorna skiljs med skåror istället
för

lister.

Det

har

också

observerats avtryck av träfibrer
Bild 6. Vardøy-keramik från Sandbukt i Sørøy. Efter Jørgensen & Olsen
1988:21.

på insidan av kärlet, vilket tyder
på att åtminstone en del kärl
formats över en trämatris. Hur

stor del av kärlets yta dessa avtryck uppträder är något oklart, men det finns indikationer på att
åtminstone en del kärl har avtryck hela vägen upp till mynningen, medan andra har ett 2,5-3 cm
brett fält utan avtryck strax under mynningsranden. Långa bågformade stämpelavtryck bildande ett
vågmönster, en rad stämpelavtryck som påminner om bokstaven B samt rader med små och
fyrkantiga stämpelavtryck har också observerats på keramik av Vardøy-typ (Arponen 1992:5-12;
Arponen 1994:10-11; Carpelan 1970:26-32; Jørgensen & Olsen 1987:16-17).
Vardøy-keramik har identifierats i Norrland, i Uppland, i Nordnorge, i norra Finland samt på Kolahalvön (Arponen 1994:12; Carpelan 2003:52; Jørgensen & Olsen 1987:22-23; Shönbäck 1959:99103). Carpelan daterar Vardøy-keramik till ca 1300-600 f.Kr., Arponen till ca 1450-500 f.Kr.,
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Jørgensen & Olsen till ca 1500-500 f.Kr. och Forsberg till ca 1500-500 f.Kr. (Arponen 1992:13;
Carpelan 2003:52; Forsberg 2001:138; Jørgensen & Olsen 1987:30).
Risvik-keramik
Denna keramikstil, som ursprungligen kallades för Helgeland-Salten-keramik, definierades och
namngavs av Gjessing utifrån det keramiska materialet från en förhistorisk boplats vid Risvik i
Meløy (Gjessing 1941:325). Magringen består av grovt fördelad asbest och kärlväggen är mellan 7
och 10 mm tjock. Vad som
främst karakteriserar keramik av
Risvik-keramik är det bälte av
slätstruken

kärlyta

som

förekommer under den utböjda
och

förtjockade

mynningen.

Detta bälte slutar ofta en bit ner
på kärlet, varefter kärlytan blir
betydligt mer ojämn och grov.
Denna
ibland

övergång
av

en

markeras
vulst.

Det

slätstrukna bältet kan också vara
lätt

konkav

till

formen.

Kärlformen är skålformad med

Bild 7. Risvik-keramik från Skjevika, Teksmona i Meløy. Efter Jørgensen
& Olsen 1988:16

en rund eller flat botten. Det saknas i regel dekor på keramik av Risvik-typ, men i de fall det
förekommer består ornamentiken av horisontella linjer under mynningen samt diagonala linjer på
kärlväggen (Andreassen 2002:50-59; Bakka 1976:29-30; Jørgensen & Olsen 1987:12-13; Munch
1962:4-6; Ågotnes 1986:111-113).
Risvik-keramik har endast identifierats i nordvästra Norge (Jørgensen & Olsen 1987:20-21).
Keramiktypen dateras av Jørgensen & Olsen till ca 1100-400 f.Kr., av Andreassen till ca 800-400
f.Kr. och av Ågotnes till tidig äldre bronsålder fram till tidig förromersk järnålder (Andreassen
2002:70-71; Jørgensen & Olsen 1987:27, Ågotnes 1986:104-107).
Säräisniemi-2 (Sär-2) keramik
Keramik av Sär-2 typ identifierades och beskrevs för första gången i den arkeologiska litteraturen
av Ailio utifrån det keramiska material som framkommit vid förhistoriska boplatser vid sjön
Nimisjärvi i dåvarande Säräisniemi socken i Kajanaland. I materialet identifierade han två
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huvudgrupper av skärvor som han kallade för "den första" och "den andra" gruppen. Den första
gruppen utgjordes av neolitisk kamkeramik av en nordlig typ som senare kom att kallas för
Säräisniemi-1 (Sär-1) keramik. Den andra gruppen var i motsats till den första magrad med asbest,
talk eller glimmer och skilde sig i sin karaktär märkbart från den första gruppen. Keramik av denna
typ kom därmed att kallas för Säräisniemi-2 (Sär-2) (Ailio 1909:II 194-198; Carpelan 1965:5-8).
Utifrån dekor, magring och kärlform har Carpelan delat in Sär-2 keramiken i tre geografiska
grupper, vilka utgörs av en sydfinsk, en nordfinsk och en nordskandinavisk grupp (Carpelan
1965:93-97). Den sydfinska gruppen kom senare att kallas för Luukonsaari-keramik, den nordfinska
gruppen för Anttila-keramik och den nordskandinaviska gruppen motsvarar den i Norge definierade
Kjelmøy-keramiken. Till Sär-2 gruppen tillfördes senare av Carpelan ännu en fjärde typ, Sirnihtakeramik som även tillhör den sydfinska gruppen (Lavento 2001:30).
Anttila-keramik
Den nordfinska gruppen, eller Anttila-keramik som keramiktypen senare kom att benämnas, är till
skillnad

från

de

övriga

keramiktyperna inom Sär-2
gruppen i regel ej magrad
med asbest. Istället består
den primära magringen av
talk, täljsten eller glimmer.
Det

förekommer

asbest

som

dock

sekundär

magring. Av 240 kärl av
Anttila-typ som studerats av
Lavento hade 90 % talk
eller

glimmer

primära

som

sitt

magringsämne.

Kärlen är flatbottnade och
Bild 8. Anttila-keramik från Finland (NM 20414:25, 19879:9, 14831:1308,
14830:672). Efter Lavento 1992:34.

har en utåtlutande kärlvägg
som är mellan 6-9 mm
tjock. Mynningen är rak

eller något förtjockad. Kärlytan är slätstruken eller uppvisar spår efter det redskap som använts för
att jämna till ytan. På kärlets övre del finns ofta en med omsorg utförd geometrisk dekorfris vars
mönster skapats antingen med heldragna linjer eller genom kamstämpelavtryck. Ett mycket typiskt
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dekorinslag är också heldragna parallella linjer som under mynningen löper vågrätt över kärlets yta
och som ofta är betydligt bredare än inom andra stilgrupper i Sär-2 keramiken. Enligt Lavento
ligger Anttila-keramik typologiskt nära den textilkeramiska Kainuu-gruppen, men skiljer sig på så
sätt att det aldrig förekommer textilavtryck på keramik av Anttila-typ (Carpelan 1965:94; Carpelan
2003:53; Kehusmaa 1972:20-22, 34; Lavento 1992:32; Lavento 2001:115, 168).
Keramik av Anttila-typ har identifierats främst i norra Finland med Ule älvs
avrinningsområde i Kajanaland som sitt kärnområde, men enstaka fynd i Norrland, i Karelen och på
Kolahalvön har också identifierats. Keramiktypen dateras av Carpelan till ca 1000-600 f.Kr., medan
Keuhusmaa och Kotivuori daterar upphörandet av den nordfinska gruppen till ca 200 f.Kr.
(Carpelan 2000:25-26; Carpelan 2003:53; Kehusmaa 1972:48; Kotivuori 1992:116).
Kjelmøy-keramik
Keramik av Kjelmøy-typ har uppkallats efter det rika
keramikmaterialet på en förhistorisk boplats på ön Kjelmøya
vid Varangerfjorden (Solberg 1909:64-72). Keramiken sågs
initialt som en variant av de norska spannformade kärlen, men
relativt tidigt insågs det att keramiken i själva verket utgjorde
en helt ny självständig typ (Solberg 1909:143; Gjessing
1935:15-16). Kjelmøy-keramik är så gott som alltid magrad
med asbest, även om Carpelan menar att det även undantagsvis
förekommer snäckskalsmagring bland Kjelmøy-keramik i
Varangerområdet. Jørgensen & Olsen ser dock denna
snäckskalsmagrade keramik som en egen typ (se nedan), något
Carpelan ej ger stöd för. Enligt Lavento förekommer det även
att talk/täljsten använts i magringen (Carpelan 2003:55;
Jørgensen & Olsen 1987:17; Lavento 2001:115-116). Mängden
asbestmagring är ofta riklig i Kjelmøy-keramik och godset är i
regel mycket tunt, endast ca 3-5 mm. Kärlens bukparti böjer sig
i regel svagt utåt innan det raka mynningspartiet tar vid, medan
mynningsranden kan vara något utböjd, inåt sluttande eller
försedd med en låg vulst på den yttre kärlväggen. Kärlbottnen
är i regel svagt rundad eller flat och i undantagsfall rund. Spår

Bild 9. Kjelmøy-keramik från
Mestersanden i Kjelmøy (övre) och
från Mortensnes (nedre). Efter
Jørgensen & Olsen 1988:14.

av träfibrer på kärlets insida visar på att kärltypen är uppbyggd
över en trämatris. Dekoren, som i regel koncentreras till kärlets övre del, utgörs av heldragna linjer
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eller linjer av kamstämpelavtryck som bildar nätmönster eller bälten av vinkelmönster och som i
många fall kantas av vågräta linjer som löper under kärlmynningen. Det förekommer dock att även
kärlets nedre del samt botten har dekorerats med liknande mönster (Carpelan 1965:95-96; Carpelan
2003:55-56; Jørgensen & Olsen 1987:11-12).
Keramik av Kjelmøy-typ förekommer som rikligast i Norrland och i Nordnorge, men typen
har även identifierats bland fyndmaterial från norra Finland och från Kolahalvön. I Norge påträffas
keramiktypen i regel ner till höjden av Trondheimsfjorden, även om det finns ett fåtal fynd även
längre söderut (Bagge 1943:90-92; Bergstøl 2008:133-134; Carpelan 1965:95; Carpelan 2003:55;
Jørgensen & Olsen 1987:20-22). Kjelmøy-keramik dateras av Jørgensen & Olsen till ca 1400 f.Kr.100 e.Kr., men med en tyngdpunkt mellan ca 700-100 f.Kr., medan Carpelan daterar den till ca 700
f.Kr.-300 e.Kr. (Carpelan 2003:56; Jørgensen & Olsen 1987:27).
Luukonsaari-keramik
Keramik av Luukonsaari-typ definierades av Meinander utifrån fynd gjorda på ön Luukonsaari i
sjön Kallavesi i Kuopio i Norra Savolax och utgör tillsammans med keramik av Sirnihta-typ den
sydfinska Sär-2 gruppen. Godset är i regel
magrat med asbest, men från Karelen finns
det uppgifter om Luukonsaari-keramik
som

är

hår-

eller

glimmermagrade.

Kärlväggen är i regel tunn, kärlformen är
ofta profilerad och mynningsranden sluttar
i regel skarpt inåt. Dekoren består av
parallella vågräta linjer som skapats genom
Bild 10. Luukonsaari-keramik från Luukonsaari i Kuopio.
Efter Meinander 1969:58.

att ett tandat verktyg dragits över kärlytan.
När linjerna skapats har keramikern dock
ibland stannat upp och tryckt en lodrät rad

av stämpelavtryck i kärlväggen innan linjedragningen återupptagits, vilket är ett dekorelement unikt
för Luukonsaari-keramik. De heldragna linjerna flankeras också ibland av grupper av små runda
gropar och vinkellinjer utgjorda av kamstämpelavtryck (Kosmenko 1992:201; Lavento 2001:116;
Lavento & Hornytzkyj 1996:48; Meinander 1969:58-60).
Keramik av Luukonsaari-typ har sitt kärnområde i området kring Saimen i sydöstra Finland,
men har även påträffats i Kajanaland, Tavastland och i Karelen (Lavento 2001:116; Lavento &
Hornytzkyj 1996:48; Meinander 1969:59). Keramiktypen dateras av Meinander till romersk
järnålder och eventuellt förromersk järnålder och av Carpelan till ca 750 f.Kr.-300 e.Kr. (Carpelan,
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muntlig uppgift november 2008; Meinander 1969:67).
Sirnihta-keramik
Keramik av Sirnihta-typ är den typ inom Sär-2 gruppen som sist blev identifierad och är ännu
relativt bristfälligt definierad i den publicerade
litteraturen.

Tillsammans

Luukonsaari-typ

utgör

med

keramik

Sirnihta-keramiken

av
den

sydfinska Sär-2 gruppen. Typen identifierades av
Carpelan på en boplats på ön Sirnihta i sjön Puruvesi
i Kesälahti i Norra Karelen, där det också påträffades
keramik av bland annat Luukonsaari-typ (Carpelan
1975:13). Keramiken av Sirnihta-typ är magrad med
enbart asbest och kärlen har en tydlig profilerad form
och har en tunn kärlvägg. Dekoren påminner mycket
om den på Kjelmøy-keramik och består av korsande
eller parallellt löpande linjer. Det förekommer

Bild 11. Sirnihta-keramik från Sirnihta i
Kesälahti. Efter Lavento 2001:169.

dessutom att det i dekoren finns linjer i lågrelief,
något som är mycket ovanligt bland övrig keramik från tidig metalltid i Finland. Dessa linjer är ofta
vågräta och kan vara både breda och smala. Runda
avtryck som tryckts in i kärlväggen utan någon tydlig
ordning har också observerats (Carpelan 2003:56;
Lavento 2001:30, 116-117).
Sirnihta-keramik har endast påträffats på en
mindre mängd lokaler i området kring Saimen i sydöstra
Finland och dateras av Carpelan till ca 750 f.Kr.-300 e.Kr.
(Carpelan, muntlig uppgift november 2008; Lavento
2001:116).
Snäckskals- och glimmermagrad keramik
Denna grupp av keramik, som presenterats av Jørgensen
& Olsen, är möjligtvis inte en egen typ, utan kanske
snarare

en

undergrupp

till

Kjelmøy-keramiken.

Bild 12. Snäckskals- och glimmermagrad
keramik från Mestersanden i Kjelmøy. Efter
Jørgensen & Olsen 1988:21.

Magringen består i regel av snäckskal eller glimmer, men
det finns även ett fåtal exempel på täljsten-/talkmagring. Godstjockleken varierar mellan 7-16 mm
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och kärlen har en rak mynning. Kärlens bottenform är okänd. Dekoren består av linjer utgjorda av
heldragna streck eller kamstämpelavtryck av samma slag som på Kjelmøy-keramiken.
Enligt Jørgensen & Olsen har denna undergrupp påträffats endast i Varangerområdet där den
vid boplatserna i Kjøøy och Kjelmøy utgör nästan 2/3 av det totala keramikmaterialet. Jørgensen &
Olsen daterar denna undergrupp till ca 700-450 f.Kr. (Jørgensen & Olsen 1987:24, 30).
Asbestgods
Asbestgods har som keramiktyp definierats av Hulthén genom keramiskt material från norra
Sverige. Det är också enbart inom svensk forskning som denna keramiktyp har använts. Det
centrala i denna typ är mängden magring, som enligt Hulthén bör uppgå till ca 90 %. Detta gör att
keramiken ej längre är keramik ur teknologisk synpunkt, utan är asbestkärl där leran använts till att
hålla

samman

det

krossade

asbestmineralet.

Godstjockleken varierar mellan 3-9 mm, men med
ett snittvärde på 4,5 mm. Kärlen har skapats över en
trämatris, vilket ibland har lämnat spår av träfibrer
på kärlväggens insida. Kärlformen uppvisar liten
variation och är spannformade med en någon konvex
profil. Kärlets botten är flat eller något rundad.
Mynningsranden kan vara både avrundad och rak
samt förtjockad och dubbelvikt. Ibland har en lång
sträng av asbestfibrer bakats in i godset på insidan av
mynningen eller längre ner längs kärlväggen.
Dekoren har Hulthén delat in i fem grupper samt
identifierat några skärvor med unik ornamentik.
Bild 13. Rekonstruerade asbestkärl från
Sandudden II (a) och Sandudden I & VI-VII (b-c) i
Arvidsjaur sn. Efter Hulthén 1991:49.

Dekoren är i regel begränsad till kärlets övre del,
även om det också finns fall där hela kärlet,
inklusive

bottenpartiet

bär

ornamentik.

Det

förekommer också relativt ofta kärl som helt saknar dekor. Typ A består kärl med ett rikt dekorerat
övre parti där ornamentiken består av parallella linjer och vinkellinjer som bildar rombiska mönster
utgjorda av kamstämpelavtryck eller heldragna streck. Typ B består av kärl med ett sparsamt
dekorerat övre parti där ornamentiken består av horisontella linjer av kamstämpelavtryck från vilka
det löper diagonala streck. Typ C har ingen dekor vid mynningspartiet, men parallella linjer löper
vågrätt över ytan på den övre delen av kärlkroppen. Dessa linjer kan utgöras av både
kamstämpelavtryck och heldragna streck. Typ D består av kärl där den enda dekoren utgörs av
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parallella heldragna linjer eller skåror som löper vågrätt över kärlytan strax under mynningen.
Slutligen är kärl av typ E de som helt saknar dekor (Hulthén 1991:32-44).
Asbestgodset dateras av Hulthén till sen bronsålder-tidig järnålder och hon har identifierat
godstypen i Norrland, i Nordnorge och i Finland (Hulthén 1991:33-34).
5.2.2. Teorier om praktisk funktion och symbolvärde
Få försök har gjorts i den arkeologiska forskningen i Fennoskandien för att förklara bruket av
glimmer som magringsämne. Eftersom flagor av glimmer har en tendens att sätta sig parallellt med
kärlytan kan de ha en förstärkande effekt gentemot stötar riktade mot kärlytan. Å andra sidan leder
detta också till att godset får en skiktad struktur som lättare spjälks sönder. Glimmer är också
resistent mot värme, vilket också kan ge godset goda värmeegenskaper. Detta har också föranlett
Hulthén att framföra tanken om att den glimmermagrade keramiken har haft en funktion som
behållare i samband med metallhantering (Hulthén 1992:2; Lavento 2001:50; Rice 1987:407).
Användningen av glimmer kan även ha en estetisk dimension, speciellt i de fall där en riklig
glimmermagring har använts. De blanka silver- eller guldfärgade glimmerflagorna gör i dessa fall
kärlytan glittrande (Eriksson 2009:94; Shepard 1956:30). Det finns även exempel på hur den
reflektiva ytan hos glimmern har fått en religiös innebörd. Bland Bakongo-folket, som använt
glimmer i keramiska sammanhang, sågs den reflekterande ytan hos glimmern som en metafor för
den vattengräns som skilde de levande från andevärlden (Fennell 2003:14).
Det finns däremot ett par olika förslag till den asbestmagrade keramikens funktion, och med
tanke på den nära relationen den glimmermagrade keramiken har med den asbestmagrade är det
troligt att de också åtminstone i viss utsträckning använts i ett likartat syfte. De traditionella
tolkningarna kring kärlens praktiska funktion är att de fungerat som tillrednings- eller
förvaringskärl (Bolin 1996:15; Carpelan 1965:130; Ikäheimo 1998:60; Linder 1966:141; LinderRissén 1972:47; Lindqvist 1994:61-62; Sundquist 2000:63-70; Wahl 1984:36-38). Asbestmagrade
kärl har också visat sig vara mycket hållbara. Experiment har visat att keramik vars volym till 25 %
består av asbestmagring tål ett tryck av 175 kg/cm 2 och tål att fällas i ett betonggolv från en meters
höjd 100 gånger utan att ta någon skada (Edgren 1964:22).
Hulthén anser dock att de asbestmagrade kärlen ej varit lämpade som behållare för mat
eftersom vassa asbestfiber kunde lossna från kärlet, vilket utgöra både ett irritationsmoment i
förtäringen av maten samt en hälsofara. Enligt Rolfsen har medicinska studier visat att asbest kan
orsaka skador i magsäck och tarmkanal vid förtärning. De då och då förekommande borrade hålen i
godset ser hon som ytterligare en indikation på att vätska ej har kunnat förvaras i kärlen (Hulthén
1991:17, 34; Rolfsen 1986:108). Dessa hål har traditionellt setts som reparationshål, men har även
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tolkats som hål för en upphängningsanordning (Bagge 1943:90; Carpelan 1965:127-129; LinderRissén 1972:49). Hulthén anser att kärlen istället använts i metallhanteringen. Asbestkeramiken ser
hon som en behållare för glödande kol i vilken deglar för bronsgjutning kunde hållas varma under
gjutningsprocessen och asbestgodset som ett kärl i vilket man framställt järn. De borrade hål som
observerats skulle därför ej vara reparationshål eller upphängningshål, utan lufthål (Hulthén
1991:16-17, 34-35). Baudou är bland de enda forskare som i den publicerade litteraturen har fullt ut
accepterat denna direkta koppling till järnframställning (Baudou 1992:109-110; Baudou 1994:66).
Att den asbestmagrade keramiken har använts som behållare för glödande kol och fungerat som en
ässja i järnsmidesprocessen eller som en del i bronsgjutningsprocessen har inom svensk forskning
också fått ett visst stöd (Andersson & Sandén 2007:102; Bolin 1996:13; Egebäck 2005:67; George
2001:111-113; Lindqvist & Ramqvist 1993:83; Spång 1993:151; Spång 1997:199). Dock har många
kritiska röster höjts mot tolkningen att asbestgodset haft endast ett syfte och att det skulle vara att
framställa järn. Utanför Sverige har denna tolkning aldrig fått något egentligt stöd i den publicerade
litteraturen (Bergman 2007:4-5; Espelund 1992:259-269; Forsberg 2001:149; Forsberg 2005:143;
George 2001:112; Hedman 1993:165-166; Lavento & Hornytzkyj 1996:50-51; Lindqvist 1994:61;
Lindqvist & Ramqvist 1993:83; Spång 1997:199; Sundquist 1999:53-55; Sundquist 2000:16-17).
Att de samhällen som under äldre järnålder brukade de asbestmagrade kärlen hade kunskaper i
järnhantering och bedrev ett metallhantverk är dock belagt genom ett flertal fynd (Mulk 1994:6-8).
Det mycket uppmärksammade fyndet från Virdnejávri i Finnmark som utgörs av två bitar
asbestmagrad keramik med fastbränd sintrad sand på ena kärlväggen och slagg på den andra från
har av Hulthén tolkats som ett belägg för hennes tes, medan Hood & Olsen föreslår att bitarna
härrör från en åtminstone delvis nedgrävd ässja eller smältugn som använts i järnbearbetningen och
som har haft lerbeklädda väggar i vilka asbest använts som magring eller vars vägg har innehållit
asbestkeramik från en äldre bosättningsfas (Hood & Olsen 1988:113-114; Hulthén 1991:34).
Den asbestmagrade keramiken har också setts som en fyndkategori med en sociokulturell
signifikans. Enligt Jørgensen & Olsen har de grupper av människor i norra Fennoskandien som
producerat och brukat dessa kärl även använt sig av dessa som en identitetsmarkör gentemot andra
grupper. Introduktionen av Lovozero-keramik ser de som en del i den process där social struktur
och bosättning förändras i Finnmark och där de sociala processer som legat bakom gränsen mellan
kamkeramiska grupper i öster och akeramiska grupper i väster förändras i och med att produktionen
av kamkeramik upphör. Pasvik-keramiken ser de som ett uttryck för motsättningar mellan kust- och
inlandsgrupper i Finnmark. Uppkomsten av textilkeramiken och möjligen även IT-keramiken ser
Jørgensen & Olsen som en del i en vilja från jägare-samlare grupperna i norra Fennoskandien att
särskilja sig från de expanderande metallproducerande samhällena i Central- och Nordryssland och
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skapa en egen "jägar-identitet". Denna gemensamma keramikstil (och identitet) bryts i och med
uppkomsten av Kjelmøy-keramik och Risvik-keramik, som aldrig hittas på samma lokaler. Detta
vill Jørgensen & Olsen förklara med att de grupper som producerade keramik av Kjelmøy-typ stod i
kontakt med metallproducerande samhällen i öst, medan grupperna längs kusten av Nordland och
Troms var mer orienterade mot metallproducerande samhällen i Sydskandinavien. Uppkomsten av
keramik av Kjelmøy-typ knyter de också till den framväxande etniska gruppen samer (Jørgensen &
Olsen 1987:30-35; Jørgensen & Olsen 1988:10). Olsen kom senare att kalla den första fasen med
spänningar mellan kust och inland i Finnmark för den textilkeramiska fasen (1800-900 f.Kr.) och
har då också ändrat uppfattning angående textilkeramik och IT-keramiken. Dessa kopplar han nu till
främst till de kustbrukande grupperna och gränserna mot inlandsgruppernas materiella kultur suddas
ut först under det Olsen kallar för Kjelmøyfasen (900 f.Kr.-Kr.f.) (Olsen 1994:125-132).
Carpelan anser också att keramiken har en identitetsbärande betydelse. Lovozero-keramiken,
tillsammans med kvartsitspetsar med tvär bas och dolkblad av koppar eller brons, representerar i
hans modell en spridningsvåg av människor som också förde med sig det som skulle bli det protosamiska språket till de tidigare akeramiska områdena i Nordfennoskandien. Varför keramik av
Sorsele- och Vardøy-typ uppkommer är ej fullt ut klarlagt, men det skulle möjligtvis representera en
reaktion från de grupper som redan tidigare bebott dessa områden. Denna uppdelning försvinner i
och med Kjelmøy-keramikens uppkomst och Carpelan ser detta som ett tecken på att den
protosamiska kulturen fullt ut etablerats i hela Nordskandinavien (Carpelan 1994:34-36; Carpelan
2000:26-27; Carpelan 2005:256-257).
Även Baudou ser asbestkeramiken som en del av den materiella kultur som karaktäriserar
Nordskandinavien och ur vilken den historiskt kända etniska gruppen samer härstammar. Gränsen
för den nordliga kultursfären i övre Norrland och den sydliga i Mellannorrland drar Baudou i norra
Ångermanland och norra Jämtland (Baudou 1974:43; Baudou 1981:140-142; Baudou 1987:11-15).
Det finns dock även forskare som kritiserat och problematiserat uppfattningen att den
asbestmagrade keramiken fungerat som en etnisk markör för det som skulle komma att bli hela den
samiska kulturtillhörigheten (Bergst øl 2008:192; Bolin 1996:12; Odner 1992:101-102; Zachrisson
1992:13-14; Zachrisson et al. 1997:34). Spridningen av den asbestmagrade keramiken ser Bolin
som ett resultat av släkt- och giftermålsrelationer där olika dekorkompositioner representerar olika
allianser och släktskapsgrupper (Bolin 1996:13-15).
Sundquist fokuserar också på keramikens dekor och ser denna som bärande av en symbolisk
innebörd. Han lyfter fram likheterna mellan dekoren på keramik inom Sär-2 gruppen och den dekor
som förekommer på holkyxor av Ananino-typ och menar att det är ett tecken på en vilja bland
fångstbefolkningen att i kontakterna med Ananinokulturen visa på en symbolisk likvärdighet med
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denna metallproducerande kultur genom att överföra stilistiska karaktärsdrag från Ananinoyxorna
till deras egen keramik. Han ser även liknande paralleller i dekorelementen mellan Pasvik-keramik
och yxor av Seima-Turbino-typ (Sundquist 2000:74-79).
En intressant observation som påpekats av bland annat Sundquist och Kotivuori är att det
förekommer likheter mellan kärl inom Sär-2 gruppen och metallkärl. Ett glimmermagrat kärl från
Råbacken i Nykarleby i Österbotten har en ringformad förtjockning på kärlbottnens utsida, något
som Kotivuori ser som en imitation av en bronskittel med dess kupigt formade botten. Liknande
bottenbitar har också observerats på lokalerna Kalmosärkkä i Suomussalmi och Sotasaari i Vuokki i
Kajanaland. På mynningsranden av ett keramikkärl från Kalmosärkkä har keramikern format en
knopp eller "öra" utan uppenbar praktiskt funktion, men som enligt Kotivouri och Sundquist torde
imitera handtagsfästet på en bronskittel. Liknande "öron" vid mynningen på kärl tillhörande Sär-2
gruppen (se bild nr 8:4) har även observerats vid lokalerna Kiikarusniemi i Sotkamo och
Kellolaisten Tuli i Suomussalmi i Kajanaland samt från Kuudama i Säämäjärvi i Östkarelen. Denna
knopp har även observerats på ett kärl tillhörande Sarsa-Tomitsa-keramiken vid lokalen Kellolaisten
Tuli (Kotivuori 1992:120-122; Sundquist 1999:4).
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6. Förekomst av glimmermagrad keramik i Norrland
Utöver de fyra lokalerna med glimmermagrad keramik
som tidigare omnämnts i den publicerade litteraturen
presenteras i detta kapitel ytterligare 20 lokaler där
keramik av detta slag påträffats. Förutom en beskrivning
och tolkning kring det keramikmaterial som påträffats på
de enskilda lokalerna ges också en övergripande bild
över den kontext inom vilken keramiken förekommer. I
spridningskartan över fyndlokalerna av glimmermagrad
keramik i Norrland används samma nummerföljd som i
detta kapitel.

Bild 14. Förekomst av glimmermagrad
keramik i Norrland.

6.1. Raä 19:1, Grönviksvallen, Storsjö socken, Jämtlands län
Det i den publicerade litteraturen föga uppmärksammade keramikfyndet från Grönviksvallen i
Storsjö socken, påträffades år 1939 i samband med anläggandet av en ny fäbodvall. Vallen ligger på
en ås inne i den vik som näset Grönviksnäset bildade vid Storsjöns sydstrand. Upphittaren, Märet
Åslund, hade sett att "det blänkte som av silver i jorden" (Tinnberg 1939a) på en plats där getter
brukade stå och sparka och efter en närmare kontroll visade det sig vara några skärvor
glimmermagrad keramik som var källan till blänkandet. Tillsammans med hennes man undersöktes
därefter fyndplatsen mer ingående och efter att de avlägsnat ett som högst 5 cm tjockt humuslager
påträffade de en ca 40 x 30 cm stor sten. Omkring och ovanpå denna sten hittade de fler skärvor av
den glimmermagrade keramiken, som alla tillvaratogs. Dock hittades ej några andra typer av fynd
på platsen och i ett brev ett par månader senare från fru Åslunds man till länsantikvarie Eric Festin,
beskriver denne att trots att platsen nu är odlad och att man vid uppodlingen "varsamt iakttog varje
jordstycke" (Åslund 1939) så kunde inga ytterligare fynd observeras (Tinnberg 1939a; Tinnberg
1939b:1-2).
De tillvaratagna keramikskärvorna skickades till länsantikvarie Eric Festin i Östersund,
varefter Knut Tinnberg gjorde ett besök på platsen. Han konstaterar i sin rapport att fyndplatsen då
var beväxt med gräs och att han, då jorden dessutom bestod av lera, ansåg det meningslöst att göra
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en ny undersökning av platsen och försöka sålla leran. Tinnberg gjorde dock en inventering i
närområdet och fann att det inom det nyodlade området inte fanns något kulturlagersindikerande i
den plöjda marken. Vid den högsta punkten av den ås på vilken Grönviksvallen ligger, ca 20 m öster
om fäbodstugan, fann dock Tinnberg resterna av en hyddkonstruktion som han ansåg kunde dateras
till järnålder, vilket är samma tidsperiod som han daterar keramiken till. Den till formen ovala
hyddlämningen markerades av en vall, ca 50 cm bred och ca 15 cm hög, som delvis omgärdade,
enligt Tinnbergs skiss, ett ca 7 x 5 m stort område med vad som Tinnberg tolkar är en ingång i
söder. Tinnberg verkar ha gjort en mindre provgrävning i vallanläggningen, då han nämner att han
hittat en härd i dess centrala del, men några fynd verkar ej ha framkommit. Strax öster om
vallanläggningen påträffade Tinnberg även tre stycken gropar, två runda, ca 70-80 cm i diameter
och en oval, ca 1,5 x 0,7 m stor. De runda groparna var fyllda med kol och Tinnberg tolkar dem som
eldgropar, medan den ovala gropen kan enligt Tinnberg ha varit resterna av en mindre källare
(Tinnberg 1939a; Tinnberg 1939b:2-3).
Keramiken
Totalt är det 169 keramikskärvor som tillvaratagits vid Grönviksvallen, alla magrade med muskovit.
Dessa härstammar från minst två kärl, det ena
med en mynningsdiameter på ca 8 cm och den
andra med en diameter på ca 50 cm. Av totalt 21
mynningsskärvor finns det från vardera kärlen
bevarat fem mynningsskärvor stora nog att
uppskatta mynningsdiametern. Mynningsranden
är

i

samtliga

21

fall

rak,

även

om

mynningsranden på en av skärvorna tillhörande
det större kärlet är svagt förtjockad på kärlets
insida. Det mindre kärlet har en godstjocklek på
ca 7 mm och det större på ca 9 mm.
Godset i de bägge kärlen har likartad
karaktär med gulbrun till gråbrun utsida och ofta

Bild 15. Glimmermagrad keramik från
Grönviksvallen. Foto: Jämtlands läns museum.

en kraftig sotfärgad organisk beläggning på insidan. Godsets kärna är i regel också sotfärgad.
Hulthéns tunnslipsanalys visar även på den stora likheten mellan de två kärlen vad gäller
keramikgodset. Bägge kärlen är uppbyggda med N-teknik och i bägge kärlen har en sorterad, siltig
finlera rik på järn använts. Leran innehåller sandstenskorn, i vilka det förekommer malm, olivin,
epidot och zirkon. Keramiken är magrad med ca 45 % muskovit, i regel grovt krossat med en
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maximal kornstorlek på 5 mm. Kärlen har blivit reduktionsbrända, sannolikt i en grop (Hulthén
1992:1).
Ingen av skärvorna bär spår av dekor, men på en av skärvorna finns det ett borrat hål, ca 4,5
mm i diameter. Då skärvan är mycket liten, endast ca 27x20 mm är det svårt att avgöra från vilket,
om något, av de två kärlen det härrör, men dess godstjocklek på 7,5 mm tyder på att det eventuellt
kan höra till det mindre av de två kärlen.
Sammanfattning och tolkning
Grönviksvallen är en problematisk lokal på många sätt. För det första är fyndförhållandet mig
veterligen unikt förr Norrland, då både asbest- och glimmermagrad keramik i regel verkar
förekomma i boplatssammanhang,
inte

som

isolerade

lösfynd.

På

boplatsen Kiikarusniemi i Sotkamo i
Kajanaland har det påträffats fyra
eller fem glimmermagrade kärl inom
ett område ej större än en halv
kvadratmeter, vilket tolkats som ett
depåfynd.

Bland

dessa

kärl

påträffades även en med glimmer
magrad

smältdegel

1997:40-43;
Möjligen

Nieminen
bör

(Laulumaa
1984:5-8).

keramiken

från

Bild 16. Tunnslip utförd av Birgitta Hulthén på den
muskovitmagrade keramiken från Grönviksvallen.

Grönviksvallen också betraktas som
ett depåfynd. Det förekommer också att asbestmagrad keramik påträffas i gravar, men några
indikationer på att Grönviksvallsfyndet skulle vara ett gravfynd finns ej (J ørgensen & Olsen
1988:47-48; Mäkivuoti 2009:189; Schanche 2000:172-174; Äyräpää 1951:82) Tinnberg föreslår i
sin rapport att kärlen kan ha fungerat som behållare för en offergåva, men utan ytterligare
fyndmaterial är det svårt att belägga (Tinnberg 1939b:1). Avsaknaden av övrigt fyndmaterial gör
även keramiken extra problematisk att datera och då keramiken dessutom saknar dekor finns det
inte mycket utgå ifrån. Det borrade hålet, som sannolikt är ett reparationshål, indikerar dock att
åtminstone ett av kärlen inte var nyproducerat då det lämnades på platsen, utan att det tidigare har
spruckit åtminstone en gång under sin brukningstid (Carpelan 1965:127-129). Tinnbergs datering av
keramiken till järnålder skulle mycket väl kunna vara korrekt, vilket i jämförelse med den övriga
glimmermagrade keramiken skulle betyda förromersk- eller tidig romersk järnålder. Utan en
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C-

datering av keramikens matskorpa går det i dagsläget dock inte att utesluta möjligheten att
keramiken är äldre än så och skulle därmed härstamma från bronsåldern.
Den till hyddlämning tolkade vallanläggningen som Tinnberg påträffade i närheten av
fyndplatsen finns ej registrerad i Fornminnesregistret och med den kunskap vi idag besitter om
hyddgrunder och skärvstensvallar i Norrlands inland är inte Tinnbergs tolkning att lämningen kan
dateras till järnålder oproblematisk. Vallanläggningens utseende indikerar snarare på att det kan
vara en neolitisk hyddlämning som Tinnberg påträffade (Lundberg 1997:101-110). Detta skulle i så
fall innebära att vallanläggningen inte har någon tidsmässig koppling till keramikfyndet.

6.2. Raä 123:1, Råinget I, Ådals-Liden socken, Västernorrlands län
Råinget I är en av de lokaler på vilka det genomfördes omfattande undersökningar i samband med
att Nämforsens kraftverk skulle byggas. Råinget I, som upptäcktes år 1946 i samband med
vägarbete, är belägen på den östra stranden av Ångermanälven i Ådals-Lidens socken, ca 3,5 km
uppströms från Nämforsen, vilket innebar att lokalen därmed skulle komma att bli överdämd när väl
vattenkraftverket vid Nämforsen skulle stå klart följande år. Gustaf Hallström ledde
undersökningarna som genomfördes samma höst och pågick fram till att tjälen gjorde det omöjligt
att fortsätta. En ca 500 m² stor yta undersöktes och lokalen visade sig ha en för norrländsk del
ovanligt tjock stratigrafisk följd då de bevarade kulturlagren i regel var 50-60 cm tjocka, även om
de på sina ställen gick ner till ett djup ca 1 m. Trots att undersökningen för sin tid var välutförd,
speciellt med tanke på de svåra undersökningsförhållandena och den stora tidsbristen, så finns det
ändå vissa brister i dokumentationen. Hallström hann heller aldrig bearbeta och publicera det
omfattande fyndmaterialet, utan det har skett i efterhand med start i det stora forskningsprojektet
"Norrlands tidiga bebyggelse" som pågick under åren 1968-1973 (Baudou 1972:17-18; Biörnstad
2006:100-101; George 2001:108-110; Hallström 1947:1; Käck 2009:124).
Kulturlagret på Råinget har genom den senare bearbetningen av fyndmaterialet och
dokumentationen kunnat delas in i fem stratigrafiska lager. De tjugotal anläggningar med skärvsten
som Hallström tolkade som härdar har hittats i alla lager, utom i det översta där det bland annat har
hittats en vikingatida yxa och en tand från ett nötdjur som daterats till vendel-vikingatid. I det
uppifrån räknat tredje samt delvis nergrävt i det fjärde lagret hittades en större stenpackning på ca
10 x 4,5 m som tidigare benämnts som härd, men som snarare eventuellt kan vara lämningarna efter
en hydda. Måttangivelserna på denna stenpackning måste ses som något osäkra, då Baudou fem år
senare menar att den är 11 x 6 m stor och enligt Georges uppgifter är den endast 7 x 4,5 m stor
(Baudou 1972:20; Baudou 1977:83-84; George 2001:121-122). Denna stora stenpackning har dock
spelat en central roll i upprättandet av den relativa kronologin på lokalen, eftersom allt fyndmaterial
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som ligger under packningen måste ha tillförts platsen innan det material som ligger ovanför
packningen. Den exakta dateringen för de olika lagren är ännu inte helt fastställd, men boplatsens
äldsta skede torde ligga i tidig- eller mellanneolitikum, även om det är först i och med
senneolitikum eller äldre bronsålder som boplatsen börjar användas mer intensivt. Detta pågick
sedan fram till tiden omkring Kr.f. då aktiviteterna åter igen blir mer sporadiska. Det bör även
noteras att det uppstått tvivel kring om Hallström verkligen grävde boplatsen till botten, eller om
det kan finnas ännu äldre boplatslager bevarade längre ner i marken. (Baudou 1977:84-86; Baudou
1978:13-14; George 2001:121-125; Käck 2009:126-129).
Enligt

de

fyndlistor som NTBprojektet

upprättade

hittades det keramik,
skrapor, slipade och
slagna spetsar, slipade
skifferfragment,
brynen,

stenklubbor,

stenyxor/-mejslar,
sänkestenar,
knackstenar samt ett
stort
avslag

antal

kärnor,

och

andra

restprodukter

av

Bild 17. Schematiserad stratigrafi på boplatsen Råinget I. Efter Baudou 1972:21.

stensmide (Käck 2009:125). Bland fyndmaterialet finns även spår efter metallhantering i form av
degelfragment, slagg, bitar av ässjefodring och delar av blästerskydd, men även i form av rena järnoch bronsfragment. De fyra slaggbitar som genomgått en metallurgisk analys har alla visat sig vara
smidesslagg. Ett av de påträffade lerfragmenten kan vidare härröra från en kärna för gjutning av en
holkyxa, sannolikt en Ananinoyxa med utkragad mynning. På lokalen har det också hittats ett
bronsfragment ornerat med sicksack band och runtgående vulst. Fragmentet har en tydligt utkragad
mynning och trots att fragmentet är för litet för att det med säkerhet ska kunna typbestämmas, så
tyder dess utseende enligt Hjärther-Holdar & Kresten på att även det är en del av en Ananinoyxa
(Hjärther-Holdar & Kresten 2000:1-2; George 2001:112-113). I benmaterialet, som består av både
brända och obrända ben, dominerar bäver och älg, men även andra mindre däggdjur samt olika fiskoch fågelarter finns representerade (Ekman & Iregren 1984:69-70).
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Keramiken
På

Råinget

I

har

det

hittats

ett

omfattande

keramikmaterial bestående av 997 skärvor med en total
vikt på ca 3 kg. Keramiken har tidigare studerats i olika
sammanhang (Baudou 1978; Gustafsson 1996; Hulthén
1991; Hulthén 1985a), men den mest ingående studien
har gjorts av Forsberg (2001). Utifrån magring delar
han in keramiken i sex typer, där asbestgodset är den
klart dominerande med sina 712 skärvor (71,4 %), följt
av 135 skärvor (13,5 %) asbestkeramik, 117 skärvor
(11,7 %) hårmagrad keramik, 14 skärvor (1,4 %)
keramik magrat med annat organiskt material än hår, 14
skärvor (1,4 %) glimmermagrad

Bild 18. Glimmermagrad keramik från Råinget
I. Efter Forsberg 2001:143.

keramik samt 5 skärvor (0,5 %)
bergartsmagrad
kategorin

keramik.

hårmagrad

I

keramik

förekommer det även exempel på
keramik som magrats både med
hår och med asbest (Forsberg
2001:133-135).
En knapp majoritet av
skärvorna

av

asbestgods

är

dekorerade och den vanligaste
ornamentiktypen är kamstämpel
följt av ristade linjer. Det finns
även exempel på asbestgods där
ett

vågliknande

mönster

har

skapats med en speciell typ av
stämpelverktyg, där avtrycket får
utseendet av en flatbottnad skål.
Bland asbestkeramiken dominerar
istället

den

odekorerade

Bild 19. Den rumsliga spridningen av den glimmermagrade keramiken
på Råinget I. Omarbetad efter Forsberg 2001:148.

keramiken, men det finns exempel
på dekor bestående av grunda gropar strax under mynningsranden samt på avtryck av Sorsele-typ.
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Även inom den hårmagrade keramiken, vilket även Hultén (1985) gjort en ingående analys av,
dominerar de odekorerade skärvorna. Den vanligaste ornamentiken på den hårmagrade keramiken
är avtryck av Sorsele-typ, men det finns även en handfull skärvor av Vard øy-keramik. Bland de 14
skärvorna av glimmermagrad keramik finns det en skärva med inslag av dekor, vilket består av en
enkel ristad linje. Inga mynningsbitar finns tyvärr bevarade. Godset är magrat med rätt grovt
krossad glimmer och är ca 10 mm tjockt. Den bergartsmagrade keramiken är helt odekorerad
(Forsberg 2001:133-136).
Forsberg har lyckats binda ca 3/4 av den tillvaratagna keramiken till något av de fem
stratigrafiska lagren. Generellt sätt ligger det mesta av asbestgodset främst i det andra lagret, det
mesta av asbestkeramiken i lager 3-4 och det mesta av den hårmagrade i lager 4-5. Både den
glimmermagrade och den bergartsmagrade keramiken har en spridning över de tre översta lagren.
Intressant är att den glimmermagrade keramiken inte verkar ha någon tydlig koppling till de övriga
keramiktyperna när det gäller den rumsliga spridningen. Keramiken har framför allt hittats i
undersökningsområdets västra del omkring härd nr. 12, ett område som i övrigt uppvisar en låg
frekvens av keramik i lagren 1-3. Endast i lager två finns det mindre koncentrationer av asbestgods
som rumsligt eventuellt kan kopplats till den glimmermagrade (Forsberg 2001:140-148).
Forsberg har även låtit 14C-datera några av skärvorna på boplatsen, även om alla dessa tyvärr
inte kunde med full säkerhet kopplas till ett enskilt lager. Från lager 2 daterades en skärva
asbestgods med den vågliknande dekoren till 795-515 f.Kr., från lager 3 daterades en skärva
Vardøy-keramik till 1215-975 f.Kr. och från lager 4 daterades den en skärva hårmagrad Sorselekeramik till 1530-1405 f.Kr. En skärva asbestgods daterades till 1935-1735 f.Kr., en odekorerade
hårmagrad skärva daterades till 1752-1438 f.Kr., en skärva asbestgods med kamstämpelornamentik
och vulst till 60 f.Kr.-85 e.Kr. samt en skärva glimmermagrad keramik till 1770-1620 f.Kr.
(Forsberg 2001:141; George 2001:122).

Bild 20: Schema över 14C-daterad keramik från Råinget I. Efter Forsberg 2001:141.
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Sammanfattning och tolkning
Den glimmermagrade keramiken upptar endast ca 1,5 % av den totala mängden keramikskärvor
som hittats på Råinget I och de mycket få skärvorna indikerar att det eventuellt handlar om endast
ett kärl. Den relativt stora rumsliga spridning som skärvorna har medför ändå att det inte går att
utesluta möjligheten att det finns ytterligare kärl representerade i fyndmaterialet. Den
glimmermagrade keramiken kan enligt 14C-dateringen kopplas till tiden när boplatsen börjar bli allt
mer intensivt brukad under övergången mellan senneolitikum och äldre bronsålder. Denna datering
är dock inte helt oproblematisk. Att den glimmermagrade keramiken förekommer i de översta tre
lagren och har till synes ett eventuellt rumsligt samband med asbestgodset är en förbryllande faktor,
liksom att den uppvisar ett svagare rumsligt samband med de keramiktyper som också har
dateringar till senneolitikum och äldre bronsålder än till de som daterats till slutet av bronsålder och
förromersk järnålder. De äldre keramiktyperna, som asbestkeramiken och den hårmagrade
keramiken, hittas i regel längre norrut inom det undersökta området och framför allt i lager 3-4 intill
den stora stenpackning som eventuellt är en hyddlämning (Forsberg 2001:141, 147). Den ristade
dekoren hjälper oss heller inte att bekräfta dateringen eftersom linjedekor blir mer vanlig i Norrland
först från och med slutet av bronsålder, även om det finns exempel på linjedekor som daterats till
äldre bronsålder inom bland annat keramik av Lovozero-typ (Carpelan 2003:46-47; Forsberg
2001:128; Hulthén 1991:19-22, 41-46; J ørgensen & Olsen 1987:29; Linder 1966:144).
På lokalen förekommer det relativt rikligt med lösa stycken av asbestmineral och det är
därmed sannolikt att åtminstone en del av den asbestmagrade keramiken är lokalproducerad, trots
att en analys av Hulhtén på den lera som finns tillgänglig i närområdet har visat att den ej varit
lämplig för keramikproduktion (Hulthén 1985a:257). Huruvida denna eventuella lokalproduktion
även gäller för det glimmermagrade kärlet är högst osäkert och den ringa mängden glimmermagrad
keramik talar för att den eventuella tillverkningen i så fall har varit av en mycket begränsad
karaktär.
Lokalen har tolkats som ett basläger som varit i bruk åtminstone periodvis under tiden
mellan senneolitikum och äldre järnålder, vilket är även den fas allt det keramiska materialet
sannolikt tillhör. Huruvida lokalen ska tolkas som en basboplats eller mer som en ren aktivitetslokal
under den tidigaste fasen, från tidigneolitikum fram till mellanneolitikum är dock oklart. Under den
mer intensiva bosättningsfasen från senneolitikum till äldre järnålder har det förutom stenhantverk
även förekommit metallhantering på platsen, både i form av bronsgjutning och järnsmide. Några
säkra belägg för järnframställning finns däremot inte (George 2001:112-113; Käck 2009:128-129).
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6.3. Raä 158:1, Ådals-Liden socken, Västernorrlands län
Boplatsen Raä 158:1 ligger på en låg och plan terrass längs Ångermanälvens norra strand, inklämt
mellan älven och de branta nipor som omger älvdalen, ca 5-10 meter ovanför älvens yta. Boplatsen,
som är ca 240 x 40-70 m stor, hittades 1994 i samband med en mindre kulturhistorisk inventering
genomförd av Riksantikvarieämbetet (Loeffler 1997:1). Lokalen ligger strax nedströms från den
stora hällristningslokalen vid Nämforsen och på andra sidan älven finns den stora boplatslokalen
Ställverket, Raä 10:1.
Boplatsen har varit mål för ett antal olika arkeologiska undersökningar under åren 19961997 och 2003-2006. De flesta av dessa undersökningar har haft karaktären av kursgrävningar för
allmänheten, organiserade av Västernorrlands länsmuseum eller av undervisningsundersökningar
för arkeologistudenter vid Umeå Universitet. Hur stor yta som totalt undersökts är svårt att få
klarhet i, då storleken på alla schakt inte alltid är redovisade på ett tillfredställande sätt i
undersökningsrapporterna. Larsson och Engelmark (2005:12) uppger att det undersökts ca 70 m2,
men trots att den siffran inte inkluderar 2006 års undersökning, så är den siffran för liten enligt mina
beräkningar. Det totala antalet kvadratmetrar torde snarare ligga på 298 m2, vilket även inkluderar
de schakt som grävts med maskin för att studera lagerföljden på lokalen . Dock har inte hela denna
yta undersökts ner till steril mark, utan det finns områden där man av varierande orsak inte grävt sig
ner genom alla potentiella lager. Liksom på Råinget I finns det en omfattande stratigrafisk lagerföljd
på denna lokal, vilket är en följd av att terrassbildningen lokalen är belägen på har byggts upp av
naturliga avlagringar som avsatts vid återkommande perioder av översvämning. Det djupast
liggande kulturpåverkade lagret har därför hittats ca 2,5 m under dagens marknivå (Loeffler
1997:13). Dessa återkommande översvämningar har även sannolikt påverkat de redan avsatta lagren
i någon mån, vilket gör lagerföljden än mer komplex och svårtolkad. Detta har sannolikt även
påverkat fyndspridningen, där fyndmaterial kan ha rubbats av vattenströmningen. Detta gör att man
bör vara extra försiktig med tolkningar kring fyndspridning i horisontell led (Loeffler 1997:9)
Området har även blivit utsatt för odling under modern tid, vilket har medfört att de översta 20-40
cm är kraftigt omrörda (Loeffler 1997:5; Larsson & Olofsson 2005:16).
På lokalen har det inte påträffats någon större mängd bevarade anläggningar, men det har
identifierats stolphål, härdar, gropar, rödockraansamlingar, en kolningsanläggning samt olika typer
av färgningar och skärvstenspackningar (George 1997; George 2005; George & Engelmark 2004;
Grabowski 2005; Larsson 2008; Larsson & Olofsson 2005; Lindgren & Olofsson 2004; Loeffler
1997). 14C-dateringar har genomförts på några av dessa anläggningar. Från neolitisk tid härstammar
tre stycken rödockraansamlingar och dessa har daterats till ca 4230-3970 f.Kr. (5255 ±45 BP), ca
3490-3090 f.Kr. (4535±50 BP) och ca 2890-2620 (4170±45 BP). F rån förromersk järnålder finns en
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härd som daterats till ca 400-120 f.Kr. (2230 ±60 BP). En rund mörkfärgning, ca 80 cm i diameter,
omgiven av pinnavtryck som tolkats som spåren av en eventuell korg har daterats till ca 300-tal e.
Kr. Den yngsta dateringen på lokalen, 1300-tal e.Kr., kommer från ett av stolphålen som påträffats
(George & Engelmark 2004:13, Larsson & Engelmark 2005:12). Några säkra tecken på bostäder
har inte hittats på denna lokal, men den relativt omfattande förekomsten av rödockra under neolitisk
tid tyder på platsen åtminstone brukats för framställning av rödockra. Järnhaltig massa som
eventuellt skulle ha kunnat användas i denna framställningsprocess har dessutom lokaliserats i den
intilliggande nipan (Lindgren & Olofsson 2004:31).
Det tillvaratagna fyndmaterialet från Raä 158 består främst av avslag och kärnor i kvartsit,
kvarts, flinta, skiffer och andra bergarter. Vidare finns det även keramik, skrapor, knivar och
pilspetsar av kvartsit, kvarts flinta och bergart, slipade skifferstycken, en sänkesten, en knacksten
samt fragment av yxa och bryne. Det dominerade stenmaterialet på lokalen var kvartsit. Från
järnålder eller senare tid hittades det en mindre mängd slagg, en pilspets och ett fragment av en kniv
i järn, obestämbara järnfragment samt ett bronsbeslag. Boplatsen har även varit i bruk under
historisk tid, något som fynden av bland annat mynt, knappar, glas och kritpipor visar på. Även en
del av det bevarade benmaterial härrör från senare tiders aktiviteter (Lindqvist 2001:90). Det finns
dock bevarat ben, bland annat av älg, som sannolikt kan knytas till förhistorisk tid (George 1997;
George 2005; George & Engelmark 2004; Grabowski 2005; Larsson 2008; Larsson & Olofsson
2005; Lindgren & Olofsson 2004; Loeffler 1997).
Keramiken
Den totala keramikmängden på Raä 158 uppgår till 305 stycken skärvor. Av dessa är en klar
majoritet magrade med krossad asbest, nämligen 269 stycken (88,2 %). Därefter kommer de
glimmermagrade skärvorna som är 23 till antalet (7,5 %) samt de sand- eller näst intill omagrade
skärvorna som det hittats sex stycken av (2,0 %). Det finns ytterligare sju skärvor (2,3 %)
omnämnda i undersökningsrapporterna, men tyvärr finns det inga uppgifter om deras magring eller
om de ens är förhistoriska. Att det kan finnas keramik från historisk tid i plöjningslagret visar
nämligen fyndet av rödgods under 2003 års undersökningar (George 1997; George 2005: George &
Engelmark 2004; Grabowski 2005; Larsson 2008; Larsson & Olofsson 2005; Lindgren & Olofsson
2004; Loeffler 1997).
Av dessa 305 skärvor uppvisar minst 15 skärvor någon typ av dekor. Siffran är dock något
osäker och kan eventuellt vara något högre, då det inte alltid har nämnts i undersökningsrapporterna
exakt hur många skärvor som bär dekor. Även om man räknar med en något högre siffra blir det
ändå en mycket låg andel ornerade skärvor från Raä 158. Dekoren består i regel av heldragna linjer
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eller linjer utgjorda av kamstämpelavtryck, men det finns även ett exempel på avtryck av Sorseletyp. Hulthén har av totalt 22 asbestmagrade skärvor bedömt att åtta har en magringsmängd på ca 50
% och kan därmed klassas som asbestkeramik enligt hennes definition, medan de återstående 14
skärvorna har en magringsmängd på 90 % eller mer och är därmed asbestgods (Hulthén 2004;
Larsson & Olofsson 2005:33). Detta är dock en för liten andel av den totala mängden asbestmagrad
keramik för att det skulle vara möjligt att uppskatta med någon större säkerhet huruvida det är
asbestkeramik eller asbestgods som dominerar på lokalen. Även dekoren, som domineras av
linjedekor, vilket är typiskt för asbestgods, finns representerad i alltför liten mängd för att några
slutsatser ska kunna dras rörande relationen mellan asbestkeramik och asbestgods.
Av dekorerade skärvor är alla utom en magrade med asbest. Undantaget är en skärva där
magringsämnet är muskovit. Dekor består i detta fall av fyra parallella linjer, ca 1 mm breda, som
löper med ett mellanrum på ca 2 mm från varandra vågrätt längs med kärlets yta. Det finns
ytterligare ett svårbedömt antal mycket svaga linjer som möter den yttersta av dessa parallella linjer
i en rät vinkel. Det är dock enligt bedömning oklart om detta verkligen är ett dekorinslag, eller om
det möjligen kan handla om spår efter en ytbehandling där kärlets utsida skrapats eller avstrukits
med något föremål (Jaanusson 1981:42-44; Stilborg et. al. 2002:26). Av de 14 glimmermagrade
skärvor jag haft möjlighet att studera har alla varit magrade med muskovit. Detta var även
beträffande två av de tre glimmermagrade skärvor Hulhtén studerat. Den tredje skärvan avvek
genom att vara magrad med biotit (Hulthén 2004). Det finns även ett exempel på en skärva där både
glimmer och asbest har använts som magring (George 2005). Den maximala kornstorleken som
uppmättes i de av mig studerade skärvorna är ca 3 mm. Det glimmermagrade godset är i regel
gulbrunt till färgen och är mellan 4 och 8 mm tjockt med ett snittvärde på ca 5 mm. Svartfärgade
beläggningar finns i regel på kärlväggarna och i ett par fall är även godsets kärna svartfärgad. Det
har tyvärr inte påträffats några mynningsbitar av den glimmermagrade keramiken, vilket gör att
kärlens storlek förblir okända.
Den glimmermagrade keramiken har hittats uteslutande i två koncentrationer med maximala
radier på ca 5 m. Den ena koncentrationen ligger inom ett område som består av schakt nr 15, 16
och 18, medan det andra ligger i området med schakt nr 11, 14 och 19. Keramiken har påträffats i
plöjningslagret och strax därunder. Dock har det ej framkommit någon anläggning i dessa lager som
med säkerhet skulle kunna knytas till den glimmermagrade keramiken. Båda dessa områden
uppvisar även en koncentration av asbestmagrad keramik och det är speciellt området längst mot
sydost som är mycket rikt på keramik. Det är även i detta område den sandmagrade och de till synes
näst intill omagrade skärvorna har hittats. Asbestmagrad keramik har hittats i stort sett över hela
undersökningsområdet, men verkar successivt minska i mängd mot norr och nordost. Majoriteten
42

har, liksom den glimmermagrade keramiken, hittats i plöjningslagret eller strax därunder, men det
finns en handfull avvikande skärvor som hittats djupare i stratigrafin. Intressant att notera är att de
lösa stycken av asbestmineral som påträffats på lokalen, och som tyder på att åtminstone den
asbestmagrade keramiken kan vara lokalproducerad, har främst hittats i schakt nr 17. I detta schakt
har emellertid endast en mycket liten mängd keramik påträffats.

Bild 21. Schaktkarta över Ådals-Liden 158:1 med fyndplatserna för den glimmermagrade
keramiken markerade med en stjärna. Den exakta fyndpositionen är något osäker på grund
av skillnader i koordinatsystemet under de företagna undersökningarna. Omarbetad efter
Larsson 2008.

Den svarta beläggningen på kärlväggen på tre av de hittade keramikskärvorna, två
asbestmagrade och en glimmermagrad, har genomgått en kemisk analys vid Arkeologiska
forskningslaboratoriet vid Stockholms Universitet. Den glimmermagrade skärvan som valdes ut är
den med dekor som ovan beskrivits och som hittats i koncentrationen i schakt nr 15, 16 och 18. Den
ena av de två asbestmagrade skärvorna är hittad i området kring schakt 14, 19 och 11, medan den
andra kommer från schakten i undersökningsområdets nordvästra del. Det visade sig att
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huvudkomponenten i alla tre fall består av kolhydratrika växtdelar, sannolikt säd. Provet från den
glimmermagrade skärvan hade dessutom spår av animaliskt fett som kan komma från idisslare eller
från mjölk. En av de asbestmagrade skärvornas beläggning uppvisade spår som kan komma från
fisk. Båda dessa skärvor hade även spår av rök från öppen eld där gran eller tall använts som
bränsle. Den andra asbestmagrade skärvans beläggning hade vid den initiala analysen uppvisat så
likartad sammansättning som den glimmermagrade skärvan att den ej genomgått ytterligare
analyser som de övriga två (Isaksson 2005).
Den svarta beläggningen från dessa tre skärvor har också

14

C-daterats. Dessa dateringar visar

att alla tre skärvor ligger nära varandra i tid. Den glimmermagrade skärvan daterades till ca 900-420
f.Kr. (2580±75 BP). Den asbestmagrade skärvan från schaktområdet i sydöst daterades till ca 790420 f.Kr. (2495±45 BP), medan skärvan från nordväst daterades till ca 760-410 f.Kr. (2460±45 BP).
(George 2005:bilaga 6).
Sammanfattning och tolkning
Den glimmermagrade keramiken på Raä 158:1 har en stark koppling till den asbestmagrade
keramiken, vad gäller både datering och rumslig spridning. Bägge fyndkoncentrationer av
glimmermagrad keramik har hittats i odlingslagret eller strax därunder och ur stratigrafiskt
hänseende torde de ligga relativt nära i tid, vilket med stöd av

14

C-dateringen tyder på att ingen av

de glimmermagrade kärlen är äldre än yngre bronsålder. Majoriteten av den asbestmagrade
keramiken förekommer också på samma djup och torde därmed ha en snarlik datering som den
glimmermagrade, vilket även

14

C-dateringen stödjer. Att både glimmer och asbest används som

magring i ett och samma kärl är dock ett obestridbart belägg för att bruket av asbest och glimmer
som magringsämne i keramiken åtminstone delvis är samtida. Det finns dock, som ovan nämnts,
exempel på asbestmagrade skärvor som hittats i djupare lager, vilket öppnar för möjligheten att
bruket av asbestmagrade keramikkärl på denna lokal sträcker sig längre bak än bruket av
glimmermagrad keramik. När bruket av glimmermagrade kärl upphör på Raä 158 är osäkert, men
det finns i dagsläget inget som indikerar en senare datering än tidig förromersk järnålder. Det går
dock ej heller att utesluta möjligheten att något av de representerade kärlen kan härröra från något
yngre kärl. Hur många glimmermagrade kärl som finns representerade på lokalen är svårbedömt då
det saknas mynningsbitar, men av magring och rumslig spridning att bedöma så torde det handla om
minst tre olika kärl. Det bör i detta sammanhang noteras att plöjningen under senare tider ej verkar
ha flyttat omkring keramikskärvorna i någon större utsträckning, då alla påträffade skärvor kan
knytas till en av de två fyndkoncentrationerna på lokalen.
Huruvida keramiken är lokalproducerad eller ej är svår att bedöma utan ytterligare analyser,
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men förekomsten av lösa stycken av asbestmineral på lokalen indikerar att åtminstone delar av det
asbestmagrade keramikmaterialet är har tillverkats på lokalen, trots att Hulthén visat att leran i
närområdet ej är lämpligt för keramiktillverkning (Hulthén 1985a:257).
Spåren efter vad som tolkats vara säd i den svarta organiska ytbeläggningen på både
glimmer- och asbestmagrad keramik är ett mycket intressant resultat då det kan tyda på en tidig
spannmålsodling i området under slutet av bronsålder och övergången till förromersk järnålder.
Denna möjlighet får även stöd av pollenanalyser som har visat på en rätt kortvarig period av
småskalig odling under slutet av bronsålder i Mellannorrlands kustområde, något som även tidigare
föreslagits av Baudou (Baudou 1968:148; Engelmark 1997:49-51). Att det dessutom har påträffats
rester av fetter från animaliska produkter i både den glimmermagrade och den asbestmagrade
keramiken indikerar att bägge kärltyper har använts i likartade sammanhang som sannolikt kan
kopplas till någon form av hantering av födoämnen.
Vad gäller dateringen av denna lokal, så verkar det som om lokalen tas i bruk under tidig
neolitisk tid och används kontinuerligt fram till senneolitikum, en period som enligt Käck inte är
synlig i det dokumenterade källmaterialet. Några spår efter bostäder har ej kunnat identifieras från
denna period, utan lokalen verkar snarare har använts som en aktivitetslokal där bland annat
framställning av rödockra har förekommit. Människorna som använt lokalen har enligt Käcks
tolkning snarare haft sin huvudsakliga lägerplats på andra sidan älven, vid Ställverksboplatsen
(Käck 2001:38; Käck 2009:123; Larsson & Olofsson 2005:34). Från och med yngre bronsålder och
förromersk järnålder har vi dock åter starka belägg för att lokalen är i bruk, vilket är den period det
keramiska materialet härrör från. Lokalen har under denna period eventuellt fungerat som en
basboplats. Några säkra spår av bostadskonstruktioner saknas dock fortsättningsvis och lokalen
verkar åtminstone i viss utsträckning ha bibehållit sin karaktär som aktivitetslokal där åtminstone
redskapstillverkning förekommit. Lokalen fortsätter sedan sporadiskt att vara mål för till synes
relativt småskaliga aktiviteter under historisk tid (Käck 2009:123; Larsson & Engelmark 2005).

6.4. Raä 128:1 & 351:1, Harrsjöbacken, Bureå socken, Västerbottens län
Lokalen Harrsjöbacken upptäcktes år 1990 genom att en privatperson i kanten av en gammal
grustäkt observerat vad som senare visade sig vara en skadad kokgrop. Lokalen ligger ca 27 m.ö.h.
och är belägen på en sand/grusplatå som under bronsålder och förromersk järnålder låg på en smal
udde mellan havet och den grunda lagun som senare skulle komma att bli Harrsjön. På grund av
landhöjningen avsnördes Harrsjön från havet runt Kr. f. och udden kom att bilda det näs som skilde
sjön från havet. På den sydvästra stranden av denna udde och senare näs låg den forntida boplatsen
Harrsjöbacken. Delar av boplatsen var mål för arkeologiska utgrävningar under åren 1991-1995,
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vilket resulterat i att mer än 400 m 2 har undersökts (Sundqvist 1993:152-153; Sundqvist et al.
1994:8-9; Östlund 1997:1-6).
Noteras bör att Raä 128:1 och 351:1 är samma lokal. När lokalen vid Harrsjöbacken
upptäcktes fick den Raä nummer 128:1, men under undersökningarnas gång framgick det att
lokalen var till ytan mer omfattande än vad man initialt räknat med. Lokalen fick därför ytterligare
ett Raä-nummer för att ringa in hela boplatsytan (Östlund, muntlig uppgift april 2009).
Kulturlagret på boplatsen var som tjockast mellan 15-20 cm och framträdde genast under
torvlagret. Inom den undersökta ytan har totalt har 17 anläggningar registrerats och undersökts.
Dessa består av härdar, kokgropar, smidesgropar, stenpackningar och gropanläggningar med något
osäker funktion. Även en ca 0,5 m hög rest sten registrerades, men trots att området kring stenen
undersöktes förblev det osäkert om denna resta sten har något samband med de forntida
aktiviteterna på lokalen eller ej. Anläggning 10 består av en stensamling, ca 80 cm i diameter och
av denna typ av mindre stensamlingar finns det enligt rapporten ett stort antal över hela
undersökningsytan, men redovisas ej närmare. Fem av de undersökta anläggningarna har

14

C-

daterats och resultatet visar en stor spridning i tid. Den äldsta dateringen kommer från kol från
anläggning nr 6, vilket är en av kokgroparna. Den har daterats till ca 780-400 f.Kr. (2440 BP ±80
BP). Från äldre järnålder härrör anläggning nr 1 och nr 5, även de kokgropar, vilka daterats till 20350 e.Kr. (1845±70 BP) och ca 400-640 e.Kr. (1550±60 BP). Den yngsta kokgropen som

14

C-

daterats är anläggning nr 2, där resultatet blev ca 620-860 e.Kr. (1320±50 BP). Den yngsta
dateringen från hela boplatsen kommer dock från anläggning nr 4, vilken tolkats som en
smidesgrop. Resultatet av

14

C-dateringen blev ca 890-1160 e.Kr. (1020±60 BP) (Östlund 1997:6-

28).
Fyndmaterialet består av keramik, avslag av kvarts, flinta och bergart samt skrapor av
kvarts, flinta och kvartsit. Kvarts är det vanligaste råmaterialet följt av flinta. Kvartsit är
representerat endast genom en skrapa. Bland stenföremålen finns även ett bryne av röd skiffer och
två glättstenar. Till den järnhantering som bedrivits på lokalen hör fynden av slagg, glödskal, små
järnfragment, ett blästerskydd av lera med piphål samt åtminstone en del av den brända lera på
påträffats. Någon mer genomgripande osteologisk analys av det brända benmaterial som hittades
har ej gjorts, men en preliminär analys av de brända benen från en av kokgroparna (anläggning nr 2)
har visat att de flesta benen härrör från medelstora däggdjur, sannolikt säl. Några exemplar av
fiskben identifierades också (Östlund 1997:9,36-55).
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Keramiken
Det har hittats ett stort antal keramikskärvor på Harrsjöbacken och det totala antalet skärvor som
omnämns i undersökningsrapporten är 7609 st. Dock är materialet i regel mycket fragmenterat och
med en total viktmassa på ca 1600 g är den genomsnittliga vikten per keramikskärva endast 0,2 g
(Östlund 1997:36-55). En majoritet av skärvorna är heller inte större än 10 x 10 mm (Nyman
2007:33). Ca 96 % av skärvorna är magrade med asbest, medan återstående 294 stycken (ca 4 %) är
magrade med glimmer.

Bild 22. Glimmermagrad
mynningsskärva från
Harrsjöbacken. Efter Hulthén
1996.
Bild 23. Glimmermagrad mynningsskärva med dekor från
Harrsjöbacken. Foto: Krister Hägglund / Skellefteå museum.

Relationen är nästan den samma beräknat utifrån den totala viktmassan. Ca 93 % av den totala
keramikmängden är i detta fall magrad med asbest, medan ca 7 % (115,3 g) är magrad med
glimmer.
Ungefär en tredjedel, 522,4 g, av detta keramikmaterial har analyserats av Hulthén vid
Keramiska forskningslaboratoriet vid Lunds universitet. Hon har i sin analys bland annat visat att
den
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undersökningsrapporten, i samtliga fall innehållit antigen asbest eller muskovit som huvudsakligt
magringsämne. Enligt Östlund är ca 80 % av keramikmaterialet i hennes studie är enligt hennes
definition asbestgods, ca 15 % asbestkeramik och ca 5 % glimmermagrad keramik (Östlund
1997:29). Detta torde dock vara beräknat på antalet skärvor. Ser man däremot till viktfördelningen
är ca 260,5 g (ca 50 %) asbestkeramik, 151,5 g (ca 29 %) asbestgods och 110,4 g (ca 21 %)
glimmermagrad keramik (Hulthén 1996). Huruvida det är asbestgods eller asbestkeramik enligt
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Hulthéns definition som dominerar på den undersökta lokalen kan därmed ej med säkerhet
fastställas utifrån denna studie. Tydligt är ändå att det är asbestmagring som kraftigt dominerar över
glimmermagring i det påträffade keramikmaterialet.
Av de skärvor och fragment som Hulthén studerade valdes två skärvor från alla tre
keramikgrupper ut för tunnslipsanalys. En tunnslipsanalys genomfördes dessutom på en bit bränd
lera. Asbestkeramiken är framställt av en något sandig, siltig och sorterad finlera som är kalkfri och
rik på järnoxider. Leran innehåller även rikligt med malmkorn, men mycket sparsamt med glimmer.
Magringen består av finfördelad asbest, ca 35 %, samt av krossad bergart, ca 25 %. Den krossade
bergarten är granit i den ena skärvan och någon oidentifierad mörk bergart i den andra skärvan.
Maximal kornstorlek är 2,5 mm. Asbestgodset är tillverkat av en likartad finlera som
asbestkeramiken och består till ca 85 % av asbestmagring. Asbestfibrerna har en maximal längd på
5 mm. Den glimmermagrade keramiken är också tillverkad av en likartad finlera som de två andra
keramiktyperna, men leran innehåller i de två analyserade skärvorna också små korn av kvartsit.
Den ena skärvans gods består till 20 % av en magring som består av en blandning av finfördelade
asbestfibrer och muskovit med en maximal kornstorlek på ca 2 mm. Den andra skärvan är magrad
med ca 15 % muskovit som har en maximal kornstorlek på 3 mm (Hulthén 1996).
Bland de asbestmagrade skärvorna finns det endast nio skärvor som uppvisar dekor och av
dessa har åtta linjedekor och en stämpeldekor. På fyra asbestmagrade kärl har det varit möjligt att
beräkna mynningsdiametern, vilket varierar från 6 till 33 cm (Nyman 2007:33-35; Östlund
1997:29).

Bild 24. Rekonstruktionsförslag av Birgitta Hulthén av glimmermagrat kärl från
Harrsjöbacken. Efter Hulthén 1996.

Två

glimmermagrade

mynningsskärvor

har

registrerats

under

de

arkeologiska

undersökningarna och det är på dessa två de ovan presenterade tunnslipen genomförts. Den ena
mynningsskärvan är för liten för att det skall vara möjligt att beräkna mynningsdiametern, men
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själva mynningen är rak med en mot insidan förtjockad mynningsrand (se bild 22). Vid mynningen
är skärvan 9 mm tjock, men minskar till 6 mm nedanför den förtjockade mynningsranden.
Magringen består enligt Hulthén av 15 % muskovit. Den andra mynningsskärvan har en rak
mynningskant, en godstjocklek på ca 9 mm och en magring som enligt Hulthén består av ca 20 %
muskovit och asbest (se bild 23 och 24). Kärlet har haft en mynningsdiameter på ca 20 cm (Hulthén
1996). Till skillnad från alla andra glimmermagrade skärvor från Harrsjöbacken, är denna skärva
dessutom dekorerad. Ca 2 cm under mynningen löper en vågrät och försänkt rand, ca 6 mm bred,
vågrätt över kärlytan. Genom godset där randen löper har även ett hål, ca 3 mm i diameter, borrats.
Under försänkningen reser sig en ca 2 mm bred ås varefter det möjligtvis har funnits ytterligare en
dekorrand. Denna andra rand är dock mycket osäker eftersom skärvan är i detta område är skadad
och försänkningen kan därmed eventuellt vara ett resultat av spjälkning. Den glimmermagrade
keramiken är i regel ljusbrun till färgen och saknar till synes helt det sotfärgade beläggning som
finns representerad bland den asbestmagrade keramiken.

Bild 25. Schaktkarta med den rumsliga spridningen av glimmermagrad keramik på
Harrsjöbacken markerad med svarta stjärnor. Omarbetad efter Östlund 1997:5
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Så gott som alla keramikfynd på Harrsjöbacken har gjorts inom den centrala delen av
undersökningsytan, med anläggningarna 4, 12 och 15 i öster och anläggning nr 10 i väster. Inom
denna yta går det dock att urskilja områden med kraftigare koncentrationer. Den absolut största
koncentrationen av asbestmagrad keramik återfinns i området strax sydost om anläggning nr 17 och
sydväst om anläggning nr 11, vilka båda utgörs av odaterade stenpackningar. Inom en endast ca 0,5
m stor yta har där en stor mängd keramikskärvor påträffats som härstammar från minst två olika
kärl. Den glimmermagrade keramiken, som utifrån fyndspridningen sannolikt härstammar från två,
eventuellt tre kärl, har också hittats inom denna centrala yta. Kärlet med förtjockad kant påträffades
strax norr om den anläggning nr 17, vilket, som ovan nämnts, är en odaterad stenpackning. Detta
fynd sammanfaller även med en av de urskiljbara fyndkoncentrationerna för den glimmermagrade
keramiken. Den andra koncentrationen av glimmermagrade skärvor ligger någon meter nordväst om
anläggning nr 10 som utgörs av en odaterad stensamling med ett tillhörande kollager. Detta är även
fyndplatsen för den mynningsskärva med dekor. Det finns även en tredje, betydligt mindre,
koncentration bestående av endast 10 skärvor som återfinns strax öster om den odaterade
anläggningen nr 15, som tolkats som en smidesplats. Detta skulle eventuellt kunna indikera att det
finns ett tredje glimmermagrat kärl representerat bland fynden från vilket ingen mynningsskärva har
påträffats.
Sammanfattning och tolkning
Harrsjöbacken uppvisar ett omfattande och rikt keramiskt material som härstammar från minst fem
asbestmagrade och två glimmermagrade kärl. Ett av kärlen uppvisar dekor av ett slag som är
mycket lik de vågräta ränder som löper över kärlytan strax under mynningen på keramikkärl av
Anttila-typ (Carpelan 1965:76-78; Huurre 1983:253-254; Lavento 1992:32-34). Likheten är
tillräckligt stor för att kärlet enligt min mening bör betraktas som tillhörande Anttila-gruppen. Dock
förblir dateringen av keramiken en relativt öppen fråga. Endast en av ca 7600 keramikskärvor kan
rumsligt knytas samman med någon av de anläggningar som

14

C-daterats till äldre järnålder. Denna

asbestmagrade skärva hittades i den nordöstra kanten av anläggning nr 5, vilket är en kokgrop som
daterats till ca 400-640 e.Kr. Att skärvan påträffades på kanten och inte inne i kokgropen gör att det
inte går att utesluta möjligheten av skärvan redan befunnit sig på platsen när kokgropen anlades och
skulle därmed vara äldre än kokgropens datering. Denna möjlighet får även stöd av

14

C-dateringen

av kolet i kokgropen, dateringen är nämligen något yngre än den period som asbestmagrad keramik
normalt dateras till.
Den enda daterade anläggning som rumsligt sammanfaller med keramikens huvudsakliga
utbredningsområde är anläggning nr 4, som tolkats som en smidesgrop. Anläggningen är dock
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C-

daterad till vikingatid och tidig medeltid och är därmed betydligt yngre än vad keramiken rimligen
kan dateras till (Östlund 1997:12). Dock saknas det dateringar från majoriteten av de anläggningar
som rumsligt kan knytas till keramikförekomsten och det är ej osannolikt att någon av dessa härrör
från äldre järnålder. De anläggningar som kronologiskt kan tänkas ha ett samband med den
påträffade

keramiken

även

om

de

saknar

den

direkta

rumsliga

kopplingen

är

kokgropsanläggningarna nr 1 och nr 6, vilka daterats till övergången mellan bronsålder och
förromersk järnålder samt romersk järnålder. På grund av landhöjningen kan keramiken knappast
vara märkbart äldre än 500-tal f.Kr. (Broadbent 1978:22). Någon mer exakt datering än äldre
järnålder kan därmed ej i dagsläget fastställas för keramikmaterialet från Harrsjöbacken.
Det finns inget i fyndmaterialet som direkt skulle indikera att keramiken på Harrsjöbacken
är lokalproducerad. Den av Hulthén utförda tunnslipsanalysen på en av de brända lerbitarna som
påträffats på lokalen visade att leran var av ett annat slag än den som använts till keramiken
(Hulthén 1996). I fyndmaterialet omnämns visserligen en sten rik på glimmer, men huruvida denna
sten har något samband med den glimmermagrade keramiken är ovisst (Östlund 1997:38).
Harrsjöbacken är en lokal med en lång historia och har varit mål för olika typer av
aktiviteter under åtminstone 1000 års tid. Genom kemiska analyser har spår efter sältran
identifierats i kokgropsanläggning nr 2 och nr 6, vilka intressant nog utgör den yngsta och äldsta
14

C-daterade kokgropen. Detta har setts som belägg för att åtminstone en del av kokgroparna har

använts för att framställa sältran, en aktivitet som därmed skulle ha kontinuerligt eller periodvis
utförts på platsen från övergången till förromersk järnålder ända in i yngre järnålder (Isaksson
1992:70; Sundqvist et al. 1994:9; Östlund 1997:8-14). Senast under vikingatid eller tidig medeltid
blir lokalen mål för aktiviteter kopplade till järnhantering. Några säkra belägg för järnframställning
finns inte, men däremot för järnsmide. Tre slaggbitar har blivit analyserade och resultatet visade på
smidesslagg (Sundqvist 1993:154-155; Östlund 1997:31-32).

6.5. Raä 632:1, Skellefteå stad, Västerbottens län
Under en arkeologisk utredning inför ett planerat vägbygge påträffades sex kokgropar inom ett 55 x
10 m stort område. Lokalen, som fick benämningen Raä 632:1, ligger 32-33 m.ö.h. på en
nordostsluttning och inom ett område med sandmark (Andersson 2003:30). Lokalen har under slutet
av bronsåldern varit belägen på en liten udde vid den södra stranden till en från havsvindar skyddad
vik, strax söder om Skellefte älvs dåtida utlopp. Under åren 2000-2001 genomfördes arkeologiska
utgrävningar på lokalen och en total yta av 120 m 2 har undersökts. På lokalen fanns sedan tidigare
en mindre täkt samt två relativt nygrävda gropar som sannolikt grävts för att undersöka platsens
jordart (Andersson 2000:Andersson 2003:30)
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Under undersökningarnas gång avfärdades två av de sex registrerade kokgroparna som
fornlämningar, men de övriga fyra utgjordes av tre runda och en rektangulär kokgrop. I området
södra del påträffades även en ca 80 x 80 cm stor färgning samt ett antal mindre stenkoncentrationer
som tolkats som enkla härdar. Kolprov
togs från alla kokgropar och de tre
runda kokgroparna har

14

C-daterats till

ca 760-410 f.Kr. (2450±40 BP), ca
770-400 f.Kr. (2430±70 BP) och ca
810-420 f.Kr. (2530±70 BP). Den
rektangulära

kokgropen

fick

en

betydligt yngre datering, ca 580-860
e.Kr. (1340±60 BP). Insamlat kol från
botten av färgningen

14

C-daterades

också och resultatet blev ca 750-400
f.Kr. (2420±40 BP) och är därmed
grovt sett samtida med kokgroparna
(Andersson 2003:33-42).
Endast en relativt begränsad
mängd

fynd

arkeologiska

framkom

under

undersökningarna

de
och

majoriteten av dessa påträffades i
lokalens östliga del. Fynden består av
keramik, en flintskrapa, avslag av
kvarts och flinta, två kvartskärnor, två
bitar bränd lera samt en eventuell
glättsten.
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Bild 26. Schaktkarta över Skellefteå 632:1 med den
glimmermagrade keramikens förekomst markerad genom svarta
stjärnor. Omarbetad efter Andersson 2003:32.

maximalt djup av 10 cm och endast i
undantagsfall på ett djup ner till 15 cm (Andersson 2000; Andersson 2003:53-56). I området med
färgningen och de som härdar tolkade stenkoncentrationerna påträffades tre små metallsmältor som
visade sig bestå av brons och härrör troligen från ett nedsmält bronsföremål (Andersson 2003:42).
Inom samma yta påträffades också de enda brända ben som hittats på lokalen. Benmaterialet består
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av 480 fragment med en total vikt på ca 9 g och abborre, gädda, torsk, karpfisk av obestämd art
samt ben av mindre däggdjur har identifierats efter en osteologisk analys (Svenfelt 2003).
Keramiken
Keramikmaterialet från Raä 632:1 utgörs av totalt 242 skärvor med en total vikt på ca 300 g. Av
dessa är 223 stycken (ca 92 %) magrade med asbest och 19 stycken (ca 8 %) magrade med glimmer.
Viktmässigt är ca 85 % av keramiken magrad med asbest, medan ca 15 % är glimmermagrad.
Ornamentik förekommer på sju skärvor, av vilka sex stycken är magrade med asbest och en är
magrad med glimmer. Den asbestmagrade keramikens dekor består enbart av heldragna linjer, något
som även gäller för den glimmermagrade keramiken. Tyvärr ligger den ristade linjen på den
glimmermagrade skärvan intill brottytan, vilket medför att den ursprungliga bredden förblir okänd
(se bild 27). Den glimmermagrade keramiken är magrad med relativt finfördelad muskovit med en
maximal kornstorlek på ca 2 mm. Tjockleken på
de skärvor som undgått spjälkning varierar mellan
4-6 mm. Färgen varierar mellan gulbrun och
gråbrun och godset verkar helt sakna sotfärgad
beläggning, vilket även verkar vara fallet för den
asbestmagrade keramiken. I keramikmaterialet
ingår ej några mynningsskärvor av varken
glimmer- eller asbestmagrad keramik, så kärlens
mynningsdiametrar förblir okända (Andersson
2000; Andersson 2003:41).
All keramik framkom i undersökningsområdet
östra del och nästan uteslutande i den yta som
även innehöll färgningen och de till härdar tolkade
anläggningarna. Någon direkt rumslig koppling
med
Bild 27. Keramik och bränd lera med dekor eller
avtryck från Skellefteå stad 632:1. Den
glimmermagrade skärvan med dekor markerad
genom inramning. Omarbetad efter Andersson
2003:58

kokgroparna

finns

ej.

I

keramikens

fyndspridning går det även att se en koncentration
i direkt anslutning till den ca 80 x 80 cm stora
färgningen och det är enbart i samband med denna
som keramiken hittats på ett djup ner till 15 cm. I

övrigt förekommer keramiken till ett maximalt djup av 10 cm. Den glimmermagrade keramiken har
enbart hittats inom denna undersökningsyta och har liksom den asbestmagrade keramiken sin
största koncentration i direkt anslutning till färgningen och har liksom den asbestmagrade
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keramiken ett maximalt fynddjup på 15 cm. Den glimmermagrade keramiken har därmed en mycket
tydligt rumslig samhörighet med den asbestmagrade keramiken.
Sammanfattning och tolkning
Utifrån dekor och magring torde keramikskärvorna på Raä 632:1 härstamma från minst tre kärl,
varav ett är magrat med glimmer. Det finns dock inga tecken på att keramiken skulle vara tillverkad
på lokalen. Den glimmermagrade kärlet har en mycket nära rumslig relation till den asbestmagrade
keramiken och de båda keramiktyperna torde därför vara relativt samtida. Färgningen kring vilken
både de glimmer- och de asbestmagrade skärvorna hade sin kraftigaste koncentration är

14

C-daterad

till ca 750-400 f.Kr. och det är mycket troligt att keramiken har en likartad datering. På grund av
landhöjningen torrläggs området på vilken lokalen är belägen under 800-talet f.Kr. och keramiken
är därmed knappast äldre än så (Broadbent 1978:22). Det finns ej heller några daterade
anläggningar som skulle visa på fortsatt aktivitet på lokalen under senare halvan av förromersk
järnålder och under romersk järnålder.
Lokalen är någon gång under slutet av bronsålder och början av förromersk järnålder mål för
aktiviteter som innefattar bruket av kokgropar och där maritim fångst spelat en central roll. Några
säkra spår efter bostäder saknas, men de det är möjligt att de till härdar tolkade anläggningarna är
representerar lättare hyddkonstruktioner som ej lämnat arkeologiska spår. De tre bronssmältorna
som påträffats indikerar att någon form av metallhantverk också har utförts på platsen under denna
period. Det är även till denna aktivitetsfas som den asbest- och glimmermagrade keramiken
sannolikt hör, även om det i dagsläget ej går att fastställa vad kärlen kan ha använts till. De därpå
följande ca 1000 åren finns ej representerade i daterade anläggningar, men under början av yngre
järnålder anläggs ytterligare en kokgrop på lokalen. Dessa aktiviteter som den rektangulära
kokgropen representerar har dock med största sannolikhet ej något samband med den påträffade
keramiken.

6.6. Raä 41:1, NA 12, Magistersholmen, Arjeplog socken, Norrbottens län
Lokalen Raä 41:1 är belägen på den lilla ön Magistersholmen som ligger i sundet mellan
Lillmaraholmarna och Bergnäsholmarna i sydvästra delen av sjön Storavan i Arjeplog socken. På
den sydvästra sidan av holmen påträffades under projektet Nordarkeologis inventeringar en härd i
strandhaket. Denna härd hade en storlek på 1,5 x 1,2 m och var orienterad i väst-östlig riktning.
Härdens fyllning bestod av 5 - 45 cm stora flata stenar. Norr och väst om denna härd påträffades
även utspridda skörbrända stenar. Inom lokalen påträffades och tillvaratogs ett sextiotal
kvartsitavslag samt en skrapa och ett skrapämne av kvartsit.
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Lokalen återbesöktes år 1974 och nya fynd kunde göras på grund av vattenerosion.
Ytterligare ett åttiotal avslag av kvartsit tillvaratogs tillsammans med ett skrapämne och en skrapa.
Även mindre råmaterialsstycken av kvartsit och hälleflinta påträffades. Vattenerosionen hade även
sköljt fram en skärva av odekorerad glimmermagrad keramik, 3,4 x 3,6 cm stor och 5 mm tjock.
Skärvans kanter var något svallade (Wigenstam 1969-1983)
Utan närmare arkeologiska undersökningar av lokalen är det svårt att bedöma vilken
funktion lokalen kan ha haft och vilken eller vilka tidsperioder som möjligtvis kan finnas
representerade. Det relativt homogena fyndmaterialet och den totala dominansen av kvartsit bland
det slagna stenmaterialet indikerar på att det kan röra sig om en exploateringslokal eller en
lägerplats av begränsad omfattning (Bergman 1995:85; Falk 1997:26-27; Forsberg 1985:268-270).
Dock måste man räkna med att stora delar av lokalen ännu kan ligga dold längre upp från stranden.
Vilken slagteknik som finns representerad i avslagsmaterialet framgår ej i inventeringsrapporten
och utan kompletterande studier angående slagteknik kan avslagsmaterialet ej användas i daterande
syfte. Trots att studier visat att det sker en förändring i valet av råmaterial under senneolitikum och
övergången till bronsålder, vilket resulterar i att kvartsit börjar dominera över kvarts som
redskapsmaterial, så har kvartsit i en mer eller mindre stor utsträckning använts som råmaterial i
norra Norrlands inland ända från mesolitisk tid (Baudou 1978:17; Falk 1995:39-41; Falk 1997:2225; Forsberg 1985:4-6; Forsberg 1989:56-57). Avsaknaden av dekor på den glimmermagrade
keramiken gör även att den ej med säkerhet går att datera närmare än till en period som sträcker sig
från bronsålder till äldre järnålder. Med tanke på lokalens till synes begränsade omfattning är det
inte osannolikt att även det slagna stenmaterialet har en likartad datering.

6.7. Raä 412:1, Åsen, Arjeplog socken, Norrbottens län
Lokalen Raä 412:1 upptäcktes år 1957 i samband med de kulturhistoriska inventeringarna vid sjön
Hornavan i Arjeplog socken inför utbyggnaden av vattenkraftverken längst Skellefte älv. Lokalen
låg inne i en bukt på sydsidan av ön Åsen och sträckte sig ca 300 m längs stranden. Inom lokalen
påträffades även nio fångstgropar, av vilka endast en kunde återfinnas under en inventering år 1969.
De

återstående

var

då

sannolikt

överdämda.

Det

har

senare

även

registrerats

skärvstenskoncentrationer och en härd inom den avgränsade ytan, som idag till stora delar ligger
under vatten (Bergman 1993a:3-4; Bergman 1993b:15; Fornminnesregistret Arjeplog 412:1;
Hvarfner & Ekelöf 1958).
Platsen har efter att lokalen påträffats fått ett flertal återbesök och fynd har samlats in från
hela boplatsytans sträckning. En mindre provundersökning lär också genomförts på platsen, men
jag har tyvärr ej lyckats återfinna någon rapport över undersökningen. Fyndmaterialet består av
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avslag och kärnor i kvartsit, kvarts och bergart samt skrapor av kvartsit och kvarts. Det
dominerande stenarten i det slagna materialet är kvartsit. På lokalens sydvästra del har det också
påträffats järnslagg (Bergman 1993a:3-4; Bergman Hennix 1984:10-12; Hallgren & Johansson
1961; Hvarfner & Ekelöf 1958).
Under 1984 års inventering gjordes det första och hittills enda fyndet av keramik på Raä
412:1. Inom den sydvästra delen av lokalen, som idag efter vårflod ligger helt under vatten,
påträffades en ca 1 x 1 meter stor fyndkoncentration som innehöll fem keramikskärvor samt en
avbruten kvarsitskrapa och ett förarbete till en spets i kvartsit. Tre av skärvorna var magrade med
asbest och hade kamstämpeldekor, varav en härstammade från kärlets mynning. De övriga två
skärvorna var magrade med både asbest och glimmer. Vilket av magringsämnena som dominerar
framgår ej av inventeringsrapporten. Den ena asbest- och glimmermagrade skärvan är en
mynningsbit med en rak mynningskant, under vilken det löper en vågrät rand som fungerar som
dekor. Den andra skärvan saknar dekor. Godset uppges ha en tjocklek mellan 2 och 5 mm, men det
är oklart om någon av skärvorna är spjälkta eller ej. Bägge skärvor har sotfärgade beläggningar på
kärlväggen (Bergman Hennix 1984:11).
Beskrivningen av ornamentiken på den glimmer- och asbestmagrade mynningskärvan som
en vågrät rand påminner starkt om den dekor som återfinns på keramik av Anttila-typ då ordvalet
rand är en indikation på att linjen är relativt bred (Carpelan 1965:76-78; Huurre 1983:253-254;
Lavento 1992:32-34). I inventeringsrapporten finns det dock ej någon avbildning av skärvans dekor
och jag har ej heller haft möjlighet att själv se skärvan, så denna eventuella likhet kan i detta arbete
ej med full säkerhet bekräftas. Att de asbestmagrade och de glimmer- och asbestmagrade
keramikskärvorna har hittats inom samma och mycket begränsade fyndkoncentration tyder på att de
kan vara relativt samtida. Dock går det ej i dagsläget att med säkerhet datera dessa, minst två, kärl
närmare än till perioden bronsålder-äldre järnålder. Vilka delar av boplatsen och dess fyndmaterial
som kan knytas till denna period förblir också högst osäkert utan mer ingående bearbetning av det
tillvaratagna fyndmaterialet. Att boplatsen till stora delar är överdämd och utsatt för vattenerosion
försvårar även de eventuella tolkningar som skulle kunna göras utifrån fyndens rumsliga spridning,
då fynden mycket väl kan ha flyttats från sina ursprungliga lägen av vattenströmmar. Den påträffade
järnslaggen är det enda fyndmaterial som utan mer ingående genomgång kan knytas till järnålder
eller därpå följande tidsperioder, men det förblir högst osäkert om den är samtida med den funna
keramiken eller ej.
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6.8. Raä 522:1, Varghalsen, Arjeplog socken, Norrbottens län
Raä 522:1 påträffades liksom så många andra forntida lokaler kring sjön Hornavan i Arjeplog
socken under 1957 års kulturhistoriska inventeringar inför utbyggnaden av vattenkraften längs
Skellefte älv. Lokalen, som även går under namnet Varghalsen, ligger på ön Gallesgutjs
sydöstligaste udde och sträcker sig ca 180 m längs uddens strand. Strax norr om denna lokal, på
uddens nordöstra sida, finns lokalen Raä 523:1, som även den hittades under inventeringarna. När
väl de arkeologiska undersökningarna påbörjades på Raä 522:1 upptäcktes det att de två lokalerna i
själva verket var del av en och samma lokal, som sträckte sig åtminstone 220 m längs uddens
strand. Under åren 1959-1960 undersöktes totalt ca 1500 m 2 av boplatsytan, som idag till stora delar
ligger under vatten. År 1968 påträffades människoben som eroderat fram ur strandhaket, vilket
föranledde en mindre arkeologisk undersökning på platsen (Bergman 1995:121; Hallgren &
Johansson 1961:7; Hvarfner 1960:68; Hvarfner & Ekelöf 1958:11-12; Lundholm 1968).
Under de arkeologiska undersökningarna 1959-1960 påträffades 25 härdar, två kokgropar
samt en gropanläggning med okänd funktion. Av dessa anläggningar framkom majoriteten i
området kring uddens spets. Härdarna utgjordes i regel av skärvstenspackningar som var ovala,
runda och näst intill rektangulära till formen med en storlek som varierade mellan ca 0,5 och ca 1,5
m (Bergman 1995:131-132; Hallgren & Johansson 1961:11-17; Hvarfner 1960:69-74).
Det var ett mycket omfattande fyndmaterial som påträffades under dessa arkeologiska
undersökningar. En stor mängd keramik, skrapor, spetsar och avslag av kvartsit, kvarts, flinta,
skiffer och olika andra bergarter hittades tillsammans en stövelformad skifferkniv, tre stenklubbor
med skaftränna, två brynen av skiffer, en bit pimpsten med en slipad försänkning som av tolkats
som en pilskaftsglättare och ett antal hartsbitar med avtryck av bland annat tänder och av
björknäver. Lokalens metallfynd utgörs av tre järnknivar, tre järnspikar, en järnten, en järnnit och
två kopparbleck. Åtminstone en del av dessa metallfynd, liksom den påträffade järnslaggen torde
härröra från historisk tid snarare än förhistorisk. En övervägande del av detta fyndmaterial framkom
i området kring uddens spets. Slagen sten och fragment av ett bryne har vid ett senare skede
påträffats som inventeringsfynd inom lokalens utsträckning. (Bergman 1993b:15; Bergman
1995:123-131; Hallgren & Johansson 1961; Hvarfner 1960; Hvarfner & Ekelöf 1958:11-12;
Johansson 1962:220).
Av det brända benmaterialet som hittades under undersökningarna, som totalt bestod av
1426 g, har 8,3 % kunnat identifieras osteologiskt. Ben av bäver, älg, gädda och laxfisk dominerar,
men även ben från ren, björn, järv, abborre och gås har identifierats (Ekman & Iregren 1984:85-87).
Graven, som påträffades år 1968, på boplatsens västra sida, strax väster om
undersökningsyta F, låg på ett djup av 20 - 30 cm. Direkt under ett 10 - 15 cm tjockt mörkfärgat
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lager som innehöll en stor
mängd träfragment påträffades
skelettdelar av en individ. I
graven påträffades en bit flinta,
ett järnföremål som förmodligen
representerar ett eldslagningsstål
samt en glänsande sten som helt
avvek från platsens naturliga
stenmaterial (Lundholm 1968).
Vid spetsen av den udden
hade det bildats en strandvall,
som skulle visa sig ha en viktig
roll i dateringen av lokalen.
Vallen var uppbyggd av skiktad
sand som åtminstone delvis
avlagrats

vid

återkommande

översvämningar.

Detta

hade

dock inte varit en alltjämt
pågående process, utan vallens
ytskikt hade åtskilliga gånger
täckts

av

vegetation,

vilket

avtecknade sig i de framgrävda
profilerna
ränder.

som
Den

humusrika
ursprungliga

markytan på vilken den forntida
boplatsen

varit

belägen

avtecknades som ett relativt
kraftigt humuslager och det
gamla strandhaket var tydligt
synligt i profilerna. Vad som
viktigt är för dateringen är det
faktum att inget av det slagna
Bild 28. Schaktkarta över Varghalsen med fyndplatsen för den
glimmermagrade keramiken markerad med en svart stjärna. Omarbetad
efter Bergman 1995:120-121.
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och bearbetade stenmaterialet
som

framkom

under

undersökningarna 1959-1960 hittades i den överlagrande skiktade sanden. Samtliga fynd, med
undantag för en asbestmagrad keramikskärva, påträffades istället i samband med den ursprungliga
markytan eller på det gamla strandplanet. Därmed kan heller inget av detta fyndmaterial vara
märkbart yngre än den ursprungliga markytan. För att fastställa fyndmaterialets yngsta möjliga
ålder har två prov från humuslagret som representerar den ursprungliga markytan

14

C-daterats och

resultatet blev ca 140-550 e.Kr. (1675±80 BP) och ca 710-1040 e.Kr. (1110±70 BP). Trots att
proven togs endast ca 2 m från varandra är det en relativt stor ålderskillnad mellan de två proven.
Enligt Johansson visar detta dock åter igen att sandöverlagringen ej varit någon kontinuerlig
process, utan pågått under en lång period med olika grader av intensitet. Den äldsta dateringen visar
dock på när sandöverlagringen påbörjats och fyndmaterialet torde därför inte vara yngre än romersk
järnålder eller folkvandringstid (Hvarfner 1960:69; Hallgren & Johansson 1961:9-10; Johansson
1962:218)
Tre härdar, nr 22-24, belägna strax nordväst om uddspetsen, hade blivit överlagrade av kärroch vitmosstorv från ett intilliggande myrområde. Genom en pollenanalys på prov tagna från
undersökningsschaktens profiler kunde det fastslås att åtminstone härd nr 22 och 23 anlagts före
granens invandring, vilket enligt Fries sker runt 1000 f.Kr. (Fries 1962:225-227). Denna datering får
även stöd av den 14C-datering som gjorts på ett kollager kopplat till härd nr 23, vilket resulterade i
dateringen 3340-2880 f.Kr. (4380±85 BP). Härd 24 bedömdes dock tillhöra ett stratigrafiskt högre
liggande lager, som 14C-daterats till ca 20-380 e.Kr. (1840 ±75 BP). Härd 15 på uddens spets har
även fått en grov datering utifrån den pollenanalys som genomförts av Fries och härrör enligt
Johansson från något av de första århundradena e.Kr. (Fries 1962:229-230; Johansson 1962:223224). I undersökningens västra del har ytterligare en

14

C-datering genomförts på en prov från en

överlagrat kulturlager. Resultatet av denna datering blev ca 1030-1260 e.Kr. (875±70 BP), vilket
även är den yngsta

14

C-dateringen från lokalen (Johansson 1962:224). Skelettgraven är dock

sannolikt ännu yngre och har daterats till 1600-tal e.Kr. (Zachrisson 1976:103).
Keramiken
Uppemot 900 g keramik påträffades under de arkeologiska undersökningarna åren 1959-1960 och
detta material har tidigare analyserats av Bergman. Denna redovisning bygger även till stor del på
hennes resultat (Bergman 1995:129-130). Hur många skärvor dessa upp mot 900 g motsvarar
framgår ej i undersökningsrapporterna, men alla utom en har varit magrade med asbest. Det enda
undantaget är en mynningsbit på 6 g som var magrad med glimmer, vilket motsvarar endast ca 0,7
% av den total viktmassan. Skärvan hittades under 1960 års undersökning på uddspetsen, strax
nordöst om härd 14 och strax under den forntida markytan. Skärvan är ej ornerad och det framgår
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inte i undersökningsrapporten hur stort det ursprungliga kärlet kan ha varit. Jag har heller ej haft
möjligheten att studera skärvan, så kärlets storlek förblir osäkert. Dock nämner Bergman att
kärlmynningens diameter för de sju mynningsskärvor hon studerat varierar mellan 21 och 44 cm,
vilket möjligen även inkluderar det glimmermagrade kärlet. De återstående sju mynningsskärvorna
som registrerats på lokalen var tyvärr förkomna vid tidpunkten för hennes genomgång och det är
oklart om den glimmermagrade skärvan har hört till denna grupp (Bergman 1995:129).
Ca 21 % av keramikens totala vikt består av skärvor med ornamentik, vilket utgörs av
avtryck av Sorsele-typ (ca 6 %), kamstämpeldekor (ca 3 %) samt en stor mynningsskärva med
ornamentik bestående av runda ringar, 9 mm i diameter, och snedställda romber (ca 12 %).
Ringarna tycks ha blivit intryckta in keramiken med något ihåligt verktyg, medan romberna är
skapta av heldragna linjer. Bergman har uppskattat att de tillvaratagna skärvorna vid Varghalsen
representerar minst åtta, eventuellt till och med elva, olika kärl. Av dessa har två hittats på
undersökta ytor inom boplatsens västra del, medan återstående är funna inom det uddspetsområde
där även den glimmermagrade skärvan påträffades (Bergman 1995:130). Den glimmermagrade
skärvan ingår i ett område mot uddens yttersta spets med en relativt jämn, men gles, spridning av
odekorerad asbestmagrad keramik där avståndet mellan de olika fyndplatserna ofta ligger på minst
ett par m. Ca 6-7 m åt sydväst finns det däremot en större koncentration av keramik, inom vilken
det har påträffats kamstämpeldekorerade skärvor samt den ring- och rombdekorerade
mynningsskärvan. De skärvor som uppvisar avtryck av Sorsele-typ har främst hittats på den västra
delen av uddspetsområdet.
Sammanfattning och tolkning
Den glimmermagrade keramiken är representerad endast genom en skärva på Varghalsen och utgör
endast 0,7 % av den totala viktmassan. Keramiktyper kan ändå rumsligt kopplas samman med den
asbestmagrade keramiken, då den har hittats inom samma fyndrika område som majoriteten av den
asbestmagrade keramiken. Huruvida de kronologiskt tillhör samma fas är dock svårare att bedöma.
Studier har visar att det finns en kronologisk skillnad mellan keramiken med avtryck av Sorsele-typ
och den med kamstämpelavtryck, där avtryck av Sorsele-typ framför allt förekommer under
bronsålder och kamstämpeldekor under äldre järnålder (Forsberg 2001:141; Hulthén 1991:19-22,
41-46). Rumsligt ligger den glimmermagrade keramiken på Varghalsen närmare den
kamstämpeldekorerade än den keramik med avtryck av Sorsele-typ, vilket möjligtvis skulle kunna
indikera en kronologisk samhörighet. Den glimmermagrade keramikens rumsliga närhet till härd nr
15, som daterats till århundradena efter Kr. f., kan även ses som en indikation att den
glimmermagrade keramiken på Varghalsen torde snarare ha en datering till äldre järnålder än till
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bronsålder. Utan ytterligare 14C-dateringar går det dock ej att bekräfta detta.
Det finns inga indikationer på att den asbestmagrade keramiken på Varghalsen skulle vara
tillverkad på lokalen, då lösa stycken av asbestmineral saknas i fyndmaterialet. Detta skulle då
sannolikt även gälla den glimmermagrade keramiken. Däremot finns det indikationer för
keramikproduktion vid lokalen Rappasundet, som ligger bara ca 1 km sydost om Varghalsen. Det är
därmed inte osannolikt att åtminstone en del av keramikmaterialet från Varghalsen har sitt ursprung
vid Rappasundet-lokalen.
Bergman ser lokalen som en lägerplats för återkommande och relativt kortvariga besök av
en mindre social enhet under yngre bronsålder och äldre järnålder, men utesluter heller inte
möjligheten att en större grupp individer använt sig av lokalen som en basboplats under en viss tid.
Det kan dock ha funnits aktiviteter på boplatsen ännu tidigare, vilket ett fynd av en skifferkniv som
daterats till tidigneolitikum antyder (Bergman-Hennix 1985:291). Aktiviteterna på lokalen har
koncentrerat sig till tillverkning och underhåll av stenredskap samt bearbetning av både trä och
skinn. Några tecken på metallhantverk under denna period finns ej. De två härdar som daterats till
tiden före 1000 f.Kr. kan enligt Bergman representera kortvariga besök och avsaknaden av fynd från
härdarna tyder på att aktiviteterna vid dessa besök har varit av mycket begränsad karaktär. Lokalen
har även varit mål för olika former av aktiviteter under åtminstone övergången mellan järnålder och
medeltid samt senare under historisk tid (Bergman 1995:134-135).

6.9. Raä 532:1, Rappasundet, Arjeplog socken, Norrbottens län
Lokalen Raä 532:1 påträffades under sjöregleringsinventeringarna år 1957 på ön Galtisgutjs
nordvästra udde och ligger på södra stranden av det sund som förbinder sjöarna Hornavan och
Kakel, som även gett namn åt denna lokal, Rappasundet. Boplatsen sträckte sig ca 450 m längs
stranden på denna flacka udde som till stor del bestod av sandmark. Arkeologiska utgrävningar
genomfördes under åren 1960-1961 och en sammanlagd yta av ca 800 m 2 undersöktes. Idag ligger
hela boplatsytan under vatten (Bergman 1995:143-144; Hallgren 1963:1; Hallgren & Johansson
1961:109; Hvarfner & Ekelöf 1958:16-18).De arkeologiska utgrävningarna resulterade i att fem
härdar, tre skadade anläggningar som sannolikt var härdar, en kokgrop, en grav och tre stolphål
påträffades och undersöktes. Av dessa påträffades en majoritet i områdets centrala delar inom ytorna
A och B. Även en stor mängd fyndmaterial påträffades under undersökningarna, en fyndmängd som
också har ökat märkbart genom lösfynd från strandplanet som tillvaratagits under senare
inventeringar och besök på platsen. Fyndmaterialet utgörs av en stor mängd stenföremål och avslag
av framför allt kvartsit och kvarts, även om många andra stenarter även finns representerade. De
tillvaratagna stenföremålstyperna är skrapor, spetsar, knivar, brynen, sänkestenar, klubbor med
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skaftränna och nordbottniska redskap. Det
har även hittats keramik, ett fragment av
en smältdegel av lera, en mindre mängd
slagg och sintrad sand, en holkyxa av järn,
en järnten, något som tolkats som en
grytkrok av järn, två bronsbleck, två
järnskrapor och en handfull oidentifierade
järnfragment samt bitar av harts, pimpsten
och asbest. 16,1 % av de 564 g brända ben
som hittades under undersökningarna har
varit möjliga av artbestämma. Bland
däggdjuren dominerar bäver och ren, följt
av björn och älg. Den dominerande arten
bland fiskar är gädda, följt av laxfisk,
abborre, braxen och sik. Även två
fragment

av

(Bergman

gås

har

1995:146-154,

identifierats.
Bergman

Hennix 1984:12-15; Ekman & Iregren
1984:85-87; Hallgren 1963; Hallgren &
Johansson 1961; Hvarfner & Ekelöf
1958:16-18; Petersson 1990; Zachrisson
1976:102-103). Den undersökta graven
innehöll skelettdelar, som enligt Gejvall är
lämningarna efter en kvinna i 30-40 års
åldern, samt en järnkniv med hornskaft,
ett eldstål, en bit flinta och en liten järnten
(Hallgren & Johansson 1961:111-112,
Manker 1961:143).
I den södra delen av boplatsytan hade
vindburen sand överlagrat ett flertal gamla
markytor,

som

var

synliga

i

schaktprofilerna. Dessa gamla markytor
fanns
Bild 29. Schaktkarta över Rappasundet. Efter Bergman
1995:142-143.
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både

över

och

under

det

fyndförande lagret. I den norra delen av

lokalen saknades dock dessa överlagringar och fynden påträffades därför strax under torven. Inga
gamla markytor kunde heller identifieras i profilerna. Under undersökningarna år 1961 visade sig
att den stratigrafiska lagerföljd som till synes hade bildats i den södra delen av undersökningsytan ej
kunde användas för datering, då det inte gick att identifiera och isolera sammanhängande
stratigrafiska lager (Hallgren & Johansson 1961:109; Hallgren 1963:1).
Minst 13 kolprov från de undersökta delarna av boplatsen har

14

C-daterats. De två äldsta

dateringarna är ca 1020-680 f.Kr. (2695±70 BP) och ca 790-410 f.Kr. (2495±70 BP) och hör således
till yngre bronsålder samt övergången till förromersk järnålder. Proven är dock tagna från ett
kolskikt som enligt Bergman inte med säkerhet kan kopplas samman med någon anläggning eller
med något fyndmaterial. Tio av kolproven hör dock till äldre järnålder och framförallt till
förromersk och tidig romersk järnålder. Resultaten av dessa dateringar blev ca 740-120 f.Kr.
(2290±75 BP), ca 480-50 f.Kr. (2235±80 BP), ca 480-50 f.Kr. (2235±80 BP), ca 400 f.Kr.-30 e.Kr.
(2165±100 BP), ca 390 f.Kr.-50 e.Kr. (2180±75 BP), ca 370 f.Kr.-80 e.Kr. (2080±90 BP), ca 200
f.Kr.-210 e.Kr. (1995±75 BP), ca 200 f.Kr.-210 e.Kr. (1995±75 BP), ca 170 f.Kr.-240 e.Kr.
(1950±80 BP) och ca 140-530 e.Kr. (1705±75 BP). Dessa prov är tagna i fyndförande lager som
innehöll bland annat bifacialt slagna spetsar, en stövelformad kniv, en stenklubba med skaftränna,
degelfragmentet, asbestmagrad keramik, pimpsten, harts, slagg och järnföremål. Den holkyxa av
järn som påträffats som lösfynd kan enligt Bergman sannolikt också knytas till denna
bosättningsfas, då yxtypen enligt Serning dateras till tiden före 600 e.Kr. (Bergman 1995:145-146,
242; Serning 1960:26-27).
Enligt Hallgren finns det också en

14

C-datering från en ytligt belägen härd som dateras till

vikingatid. Denna datering finns dock ej omnämnd bland de

14

C-dateringar som redovisas av

Bergman (Bergman 1995:242; Hallgren 1963:2). I denna härd påträffades även det järnföremål som
tolkats som en grytkrok. På lokalen har det även hittats två handtag till täljstenskärl, som sannolikt
härstammar från Norge där de producerades under vikingatid och tidig medeltid (Zachrisson
1976:35-39). Från historisk tid finns det även en

14

C-datering som gett resultatet ca 1290-1450 e.Kr.

(540±65 BP). Den undersökta graven samt en del av metallföremålen dateras även till historisk tid
(Bergman 1995:146, 242; Manker 1961:142; Zachrisson 1976:102).
Keramiken
Keramikmaterialet från Rappasundet är ännu idag bland det mest omfattande som hittills påträffats
på en undersökt forntida lokal i norra Norrland. Under undersökningarna åren 1960-1961 hittades
3255 skärvor med en sammanlagd vikt på ca sex kg. Asbestmagring är den dominerande
magringstypen, men även 65 chamottemagrade skärvor, 57 täljstensmagrade skärvor, 14 asbest- och
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täljstensmagrade skärvor samt 12 bergartsmagrade skärvor påträffades. Sedan dess har ytterligare ca
tre kg keramik hittats som lösfynd på boplatsytan, bland vilket det även finns en skärva där glimmer
använts som magringsämne. Ytterligare två dekorerade mynningsbitar av asbestmagrad keramik
samt ett ospecificerat antal odekorerade skärvor påträffades på platsen under ett inventeringsbesök
år 1984. Bergman har i samband med sitt avhandlingsarbete gått igenom det keramikmaterial som
framkom under de arkeologiska undersökningarna och följande redovisning bygger till stor del på
hennes resultat (Bergman 1995:150; Bergman Hennix 1984:12-13; Hallgren 1963; Hallgren &
Johansson 1961).
Den skärva som innehåller glimmermagring påträffades som ett lösfynd tillsammans med ett
stort antal andra fynd, bland annat 185 skärvor av asbestmagrad keramik, nedanför boplatsen under
ett tillfälle av lågvatten. Skärvans gods beskrivs som fet, vilket skulle kunna indikera att det även
förekommer täljsten eller talk i magringen, något som ibland gör att kärlytan vid beröring kan
kännas lite fet eller oljig (Carpelan 1965:102). Jag har dock ej haft möjlighet att studera skärvan, så
detta kan i nuläget ej bekräftas. Skärvan, som är ca 4 cm stor, saknar dekor, men härrör från
mynningen till ett kärl med rak mynningskant (Hallgren 1963:33).
Enligt Bergman utgörs ca 54 % av de sex kg keramik som påträffats under de arkeologiska
undersökningarna av oornerad keramik. Ca 40 % av keramikmängden är dekorerade med linjer som
utgörs av kamstämpelavtryck, medan dekor bestående av heldragna linjer utgör ca 3 % av
keramikmängden. De sista 3 % utgörs av keramik med avtryck av Sorsele-typ (Bergman 1995:152).
Ca 9 % av den täljstensmagrade keramiken är dekorerad med linjer av kamstämpelavtryck, medan
all bergartsmagrad keramik är odekorerad. I det keramikmaterialet ingår det 141 mynningsskärvor
och 17 bottenskärvor. Bottenskärvorna representerar både flat- och rundbottnade kärl och av de 44
fall där mynningsdiametern har kunnat fastställas utifrån mynningsskärvorna så har storleken
varierat mellan 10 cm till 52 cm med ett medelvärde som ligger vid 31,1 cm. Utifrån rumslig
spridning, dekor, kärlform och mynningsdiameter uppskattar Bergman att antalet kärl har varit ett
25-tal (Bergman 1995:150-152).
Största delen av keramiken påträffades inom undersökningsområdets yta A, inom vilken
2517 keramikskärvor, vilka upptar närmare 90 % av den totala viktmassan, registrerades. I
jämförelse har endast 161 skärvor registrerats inom undersökningsyta B. Det är även inom yta A
som keramiken uppvisar som mest variation vad gäller dekor, kärlstorlek samt magringstyp. Inom
samma område påträffades även två runda och några cm djupa färgningar med en diameter på 12
och 16 cm, vilka bägge innehöll koncentrationer av keramik. Vad som förorsakat dessa färgningar,
som även innehöll en mindre mängd kol och bränt benmaterial, blev ej klarlagt under den
arkeologiska undersökningen, men Bergman framför tanken att dessa färgningar kan representera
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resterna efter innehållet i två keramikkärl (Bergman 1995:152; Hallgren 1963:2).
Den stora mängden keramik, förekomsten av lösa stycken asbestmineral samt en bränd
lerklump innehållande asbestmagring som hittats på lokalen som ett lösfynd tyder alla på att
keramiktillverkning kan ha skett på Rappasundet. Inom undersökningsyta A finns dessutom ett
begränsat område med kraftigt rödbränd och till och med sintrad sand tillsammans med brända
lerbitar och kraftigt skörbrända stenar, vilket Hallgren ser som en möjlig bränningsplats för keramik
(Bergman 1995:156; Hallgren 1963:2). Dessa områden med spår av kraftig värme har dock även
tolkats som spår efter järnframställning (Hulthén 1991:34)
Sammanfattning och tolkning
Rappasundet ger, trots sin omfattande mängd keramik, relativt lite information rörande den
glimmermagrade keramiken. Den enda skärva av glimmermagrad keramik som påträffats på lokalen
är upphittad som ett lösfynd under en period av lågvatten. Detta innebär att skärvan har eroderats
fram av vattnet och möjligheten att avgöra dess ursprungliga läge inom boplatsen är därmed
förlorad. Det går ej heller med full säkerhet att visa att keramikskärvan är samtidig med resten av
den stora mängden keramik, även om så högst sannolikt är fallet. Det som talar för att skärvan är
grovt sett samtidig med övriga keramiktyper är att det också påträffats stora mängder asbestmagrad
keramik i de delar av strandytan som var torrlagda under perioden av lågvatten när den
glimmermagrade skärvan påträffades. Skärvan verkar dessutom, utifrån beskrivningen i
undersökningsrapporten, ha en magring som också består av antingen täljsten eller talk, vilket
knyter den samman med bruket av täljsten som magringsämne bland minst två av kärlen inom
undersökningsyta A. Av fyndförhållandena verkar keramiken som påträffats in situ kunna dateras
till lokalens mest intensiva bosättningsfas, vilket av
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C-dateringarna att döma varade under

förromersk och tidig romersk järnålder. Denna grova datering torde därmed också vara aktuell för
den glimmermagrade keramiken på Rappasundet.
Mycket talar för att det har förekommit en keramikproduktion på Rappasundet, men det går i
dagsläget inte att fastställa om den glimmermagrade skärvan härrör från ett lokalproducerat kärl
eller ej. Den i jämförelse med den asbestmagrade keramiken extremt ringa mängd glimmermagrad
keramik visar i varje fall på att den eventuella lokalproduktionen av glimmermagrad keramik har
varit av mycket begränsad art.
Bergman har utifrån det arkeologiska fyndmaterialet och lokalens läge tolkat Rappasundet
som en basboplats som möjligen även fungerat som en samlingsboplats. Aktiviteterna har kretsat
kring stenredskapstillverkning, trä- och skinnbearbetning och någon form av metallhantering. Den
stora mängden keramik indikerar inte bara keramikproduktion, utan även att förvarning och
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upprättande av förråd varit en viktig del av boplatsaktiviteterna (Bergman 1995:156-157).

6.10. Raä 20:1, NA 72, Snotterholmen, Arvidsjaur socken, Norrbottens län
Under projektet Nordarkeologis inventeringar påträffades en idag till stor del överdämd
fornlämningslokal på östra sidan av ön Snotterholmen i sjön Storavans sydöstra del. Inom ett ca 70
m långt och ganska stenigt strandparti upptäcktes sju stycken härdar, ca 1-2 m stora och fyllda med
10-25 cm stora stenar. Några av härdarna var redan vid tiden för upptäckten delvis söndereroderade.
På två närliggande stora stenar upptäcktes även spår av något man tolkade som potentiella
hällristningar. På en av stenarna urskiljdes linjer som formade en figur som liknade en båt eller ett
skepp. En begränsad arkeologisk utgrävning genomfördes på lokalen år 1973 och totalt 24 m 2
undersöktes. Av härdarna undersöktes endast en i samband med denna utgrävning och några
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dateringar har ej utförts (Fossum & Jakobsson 2002; Wigenstam 1969-1983)
Under de arkeologiska undersökningarna och de återkommande besöken på lokalen för att
tillvarata frameroderat fyndmaterial har ett antal olika fynd påträffats, bland annat keramik.
Fyndmaterialet domineras dock av stenredskap i form av skrapor och spetsar samt av avslag från
redskapstillverkningen. Det dominerande stenredskapsmaterialet är kvartsit, men även kvarts,
skiffer och porfyr finns representerade. Under undersökningarna hittades även spår av
metallhantering i form av fragment av en gjutform för en bronsnål och en slaggbit. Ett spetsigt, men
oidentifierat järnfragment som hittades vid ett av Nordarkeologis inventeringsbesök år 1981 kan
möjligtvis också kopplas samman med denna metallhantering (Christiansson 1980:156; Fossum &
Jakobsson 2002; Wigenstam 1969-1983)
Keramiken
Under Nordarkeologis inventeringsbesök år 1980 påträffades bland det frameroderade
fyndmaterialet fem skärvor glimmermagrad keramik. Någon närmare lägesbeskrivning över dessa
skärvor saknas i inventeringsrapporten. En av skärvorna beskrivs som en eventuell mynningsbit,
men ingen av de påträffades skärvorna var dekorerade.
Bland de totalt 34 asbestmagrade skärvorna som påträffats på lokalen under de arkeologiska
utgrävningarna samt Nordarkeologis inventeringar finns tre dekorerade skärvor. Dekoren på en av
skärvorna beskrivs i inventeringsrapporten som en upphöjd och ca 5 mm bred rand som löper
vågrätt över kärlets yta, ca 4 cm nedanför mynningskanten. Ca 2,5 cm under denna upphöjda vulst
löper ytterligare en rand, som dock är smalare och nedsänkt i kärlytan. Det finns ytterligare en
skärva av dekorerad asbestmagrad keramik, där ornamentiken beskrivs som dubbel linjedekor. Det
förblir oklart om detta syftar på den ovan beskrivna vulstdekoren eller om det handlar om mer
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allmänt förekommande ristade linjer. Under de arkeologiska undersökningarna påträffades också en
skärva med avtryck av Sorsele- eller Vard øy-typ (Fossum & Jakobsson 2002: Wigenstam 19691983).
Sammanfattning och tolkning
Eftersom inga lägesuppgifter finns angående de glimmermagrade skärvorna som påträffats under
projektet Nordarkeologis inventering är det svårt att bedöma hur många kärl de representerar. Den
ringa mängden talar dock för att det endast rör sig om ett kärl som av allt att bedöma har varit
odekorerat. Utifrån dekoren är det sannolikt att de asbestmagrade kärlens antal är minst två.
Dateringsmässigt verkar keramiken höra både till bronsålder och eventuellt även äldre järnålder.
Dekoren av Sorsele- eller Vardøy-typ tyder på en bronsåldersdatering, medan de linjedekorerade
skärvorna sannolikt bör ses som något yngre (Forsberg 2001:141; Hulthén 1991:19-22, 41-46) .
Avsaknaden av 14C-dateringar från lokalen gör det också svårt att datera lokalen närmare än
bronsålder-järnålder, även om det heller inte går att utesluta tidigare aktiviteter under neolitisk tid.
Det metallhantverk som skett på platsen, som åtminstone involverat bronsgjutning, torde dock grovt
sett tillhöra samma fas som keramiken, även om det ej går att fastställa en samtidighet.

6.11. Raä 22:1, NA 74, Arvidsjaur socken, Norrbottens län
På en udde strax norr om utloppet som binder Gottjärn med sjön Storavan i Arvidsjaur socken
påträffades i samband med projektet Nordarkeologis inventeringar ett ca 10 x 30 m stor yta med
skörbränd sten och rester av söndereroderade härdar. Lokalen Raä 22:1 ligger på den mot nordöst
exponerade stranden och har under åren utsatts för kraftig erosion. Lokalen besöktes upprepade
gånger inom projektet Nordarkeologis inventeringar i Arjeplog och Arvidsjaur och frameroderade
fynd tillvaratog. Inga utgrävningar genomfördes dock på lokalen. Idag ligger stora delar av
boplatsytan under vatten.
Inom lokalen påträffades vid det första besöket ett område med ett hundratal avslag samt
förarbeten och färdiga stenverktygsprodukter, främst skrapor. Detta område tolkades som en
slagplats och under senare års inventeringsbesök har det också påträffats stora kvantiteter avslag
och stenverktyg. De dominerande stenverktygen är skrapor och spetsar, men det har även påträffats
knivar, sänkestenar, ett bryne, ett fragment av nordbottniskt redskap samt fragment av
oidentifierade slipade redskap. Kvartsit är det tydligt dominerande bergarten både bland de färdiga
föremålen och bland avslagen, men även kvarts, skiffer, porfyr, flinta och sandsten finns
representerade. Under 1976 års inventeringsbesök hittades vad som tolkades vara en föremålsdepå.
Under sanden mellan tre i markytan synliga stenar påträffades 24 stycken förarbeten till både
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skrapor och spetsar, eventuellt också till andra typer av redskap, av kvartsit.
En liten mängd keramik har under åren 1975-1976 tillvaratagits under inventeringsbesök
och det totala antalet skärvor uppgår endast till sex stycken. Av dessa skärvor är fyra magrade med
asbest och två med glimmer. Ingen av skärvorna bär dekor, men en av de glimmermagrade
skärvorna kommer från kärlets mynning. Denna skärva har en godstjocklek på 8 mm. Det saknas
närmare beskrivningar över fyndomständigheterna i inventeringsrapporten, vilket gör det oklart om
dessa skärvor har hittats i anslutning till varandra eller ej. Skärvorna representerar minst två kärl,
men avsaknaden av dekor gör det svårt att datera dessa närmare än till bronsålder eller äldre
järnålder (Wigenstam 1969-1983).
Dateringen av själva lokalen förbli likaså oklar då ingen mer ingående bearbetning av
fyndmaterialet hittills publicerats. Den stora mängden stenföremål och avslag visar dock på en
omfattande redskapsproduktion på platsen, som av keramiken att döma åtminstone delvis inträffat
under bronsålder eller äldre järnålder. Förekomsten av pilspetsar med tvär bas, av vilka minst fyra
exemplar har påträffats på lokalen, tyder också på att lokalen varit i bruk någon gång under
bronsålder och förromersk järnålder (Wigenstam 1969-1983). Broadbent och Baudou daterar
spetstypen till ca 1500-600 f.Kr. respektive 1500-500 f.Kr., medan Forsberg daterar den till 1300
f.Kr. - Kr.f. (Baudou 1992:99; Broadbent 1982:122; Forsberg 1985:5). Vad som däremot kan tala
för att lokalen också varit i bruk under neolitisk tid är det fragment av ett nordbottniskt redskap som
påträffats. Denna föremålstyp är dock svår att datera och trots att den av allt att döma är mest vanlig
under neolitisk tid, verkar den vara i bruk från mesolitisk tid till åtminstone sen bronsålder
(Broadbent 1982:87, Christiansson 1961:161-163; Huurre 1983:108-109; Moberg 1955:96-108).
Slutligen indikerar den kraftiga dominansen av kvartsit på en datering av aktiviteterna till
senneolitikum eller yngre, men som tidigare nämnts kan ej detta ej ses som en speciellt tillförlitlig
datering utan att mer ingående slagtekniksanalyser på det tillvaratagna stenmaterialet genomförs
(Baudou 1978:17; Falk 1995:39-41; Falk 1997:22-25; Forsberg 1985:4-6; Forsberg 1989:56-57).

6.12. Raä 23:1, NA 75, Arvidsjaur socken, Norrbottens län.
Denna lokal påträffades i en vik ca 300 nordväst om den ovan presenterade lokalen. Inom en ca 80
m lång sträcka längs stranden registrerades två härdar som bägge var kraftigt skadade av
vattenerosion. Idag är sandstranden i det närmaste helt förstörd av erosion och största delen av
boplatsen ligger under vatten. Lokalen besöktes regelbundet under Nordarkeologis inventeringar i
området, men några arkeologiska utgrävningar har aldrig genomförts på platsen.
Det fyndmaterial som tillvaratagits från lokalen består främst av stenverktyg och avslag.
Skrapan är den vanligaste redskapstypen, men även en spets med tvär bas har påträffats. Mängden
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fynd är förhållandevis begränsat med ett hundratal avslag och ett tiotal skrapor. Det dominerande
redskapsmaterialet är kvartsit, men även kvarts, skiffer och porfyr finns registrerat.
Under 1979 års inventering hittades ett antal keramikskärvor inom lokalens utsträckning. Av
de 13 skärvor som påträffades är två stycken glimmermagrade. Ingen av skärvorna är dekorerade.
Bland den asbestmagrade finns en mynningsskärva med en godstjocklek på 12 mm. Det finns också
en mynningsskärva bland den glimmermagrade keramiken och den har en godstjocklek på 8 mm.
Magringen består av mycket grovt krossad glimmer och skärvan har ett borrat hål i godsväggen.
Denna skärva har liksom den andra glimmermagrade skärvan varit utsatt för vattennötning och har
därför svallade kanter. De 13 skärvor som hittats på Raä 23:1 representerar minst två olika kärl.
(Wigenstam 1969-1983).
Av fyndmaterialet att döma har denna lokal varit mål för aktiviteter av mer begränsad art än
den närliggande Raä 22:1, men dateringen för de två torde vara likartad eftersom fyndmaterialet
påminner starkt om varandra. Någon närmare datering än bronsålder till äldre järnålder går ej i
dagsläget att få av keramiken då alla påträffade skärvor saknar dekor.

6.13. Raä 24:1, NA 76, Arvidsjaur socken, Norrbottens län.
Ca 300 m nordväst om den ovan presenterade lokalen påträffades i samband med Nordarkeologis
inventeringar ytterligare en lokal inom ett strandplan som sträcker sig ca 130 m över delar av en
liten vik samt en svagt markerad udde. Detta blir därmed den tredje lokalen inom en sträcka av
endast ca 600 m där det påträffats skärvor av glimmermagrad keramik. Redan när lokalen
påträffades var stranden utsatt för svår vattenerosion och den ligger idag till stora delar under
vatten. Lokalen besöktes totalt tre gånger i samband med Nordarkeologis inventeringar i området,
men har aldrig genomgått en arkeologisk undersökning.
När lokalen påträffades registrerades sex stycken härdar, varav en var till stor del förstörd av
erosion. Härdarna var ca 1-2 m stora och fyllda med 5-25 cm stora stenar. Fyndmaterialet består
nästan uteslutande av stenredskap och avslag, men fyndmängden är än mer begränsad än på den
närliggande lokalen Raä 23:1. De påträffade föremålen utgörs av en handfull förarbeten och färdiga
skrapor. Kvartsit är det tydligt dominerande redskapsmaterialet, men även ett fåtal kvarts- och
skifferavslag finns bland fynden.
Under alla tre besök i samband med Nordarkeologis inventeringar påträffades ett fåtal
skärvor keramik. Det totala antalet skärvor uppgår dock enbart till fyra, varav tre är magrade med
asbest och en med glimmer. Ingen av skärvorna bär dekor, men den glimmermagrade skärvan
hörrör från kärlmynningen. Denna skärva har ett 5 mm tjockt gods med en sotfärgad beläggning på
kärlväggens insida och ett borrat hål genom väggen. Det saknas uppgifter i inventeringsrapporten
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huruvida de fyra skärvorna påträffats i nära anslutning till varandra eller ej, men av magringen av
döma representerar keramikskärvorna minst två kärl (Wigenstam 1969-1983).
Lokalen är av mycket likartad karaktär som den intilliggande Raä 23:1 och det är möjligt att
de ingår i samma boplatsområde och kan därmed mycket väl vara samtida. Förekomsten av keramik
daterar åtminstone en del av aktiviteterna på lokalen till någon gång under bronsålder och äldre
järnålder.

6.14. Raä 26:1, NA 279, Gullön, Arvidsjaur socken, Norrbottens län
Lokalen Raä 26:1 är belägen i sjön Storavans sydöstra del på ön Gullöns östra spets och spår efter
mänsklig aktivitet har påträffats över ett minst 240 m långt strandparti. Lokalen påträffades under
projektet Nordarkeologis inventeringar och har sedan upptäckten återbesökts ett flertal gånger inom
samma projekts årliga inventeringar fram till år 1983. Inventeringsbesöken har resulterat i en stor
mängd tillvarataget fyndmaterialet. År 1970 genomfördes under ca en månads tid arkeologiska
utgrävningar på lokalen och totalt undersöktes ca 300 m 2 av lokalen (Fossum & Jakobsson 2002).
Idag ligger stora delar av boplatsen under vatten och har under åren blivit utsatt för kraftig
vattenerosion.
Ett relativt stort antal anläggningar, främst härdar, har påträffats under inventeringarna och
under de arkeologiska utgrävningarna år 1970 undersöktes totalt 28 anläggningar. Majoriteten av
dessa var härdar, men även en kokgrop (A 25) och koncentrationer av kol och sot undersöktes och
dokumenterades. På en begränsad del av boplatsytan gick det att följa en stratigrafisk följd ner till
ett djup av ca 60 cm, inom vilken det identifierades fyra olika kulturlager. Inom detta område låg
nio av de påträffade härdarna samt kokgropen. Med hjälp av den stratigrafiska följden var det även
möjligt att konstruera en relativ kronologi för boplatsen. Ur stratigrafiskt hänseende var
härdanläggning nr 21 äldst och kol från den har
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C-daterats till ca 1690-1270 f.Kr. (3200±90 BP).

Detta är den enda 14C-dateringen som hittills genomförts på material från Gullön. Härdarna delades
stratigrafiskt upp i två grupper, en äldre, dit härd nr 21 hörde, och en yngre. De yngre var generellt
sätt mer välbevarade och till denna grupp tillhörde även kokgropen. En av härdanläggningarna, nr
1a, avvek märkbart från de övriga vad gäller dess storlek. Härdanläggningen var ca 5,6 x 1,4 m stor
och fylld med sten, medan övriga härdar i regel var mellan 1 och 2 m stora (Fossum & Jakobsson
2002).
Fyndmaterialet från inventeringsbesöken och den arkeologiska utgrävningen består av
keramik, avslag och kärnor av kvartsit, kvarts, flinta, porfyr och hälleflinta, skrapor av kvartsit,
kvarts och flinta, spetsar och en kniv av kvartsit, ett fragment av håleggat redskap av skiffer,
stenklubbor/knackstenar, en sänkesten, ett flertal brynen, en bit pimpsten, ett par bitar asbestmineral
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samt en bit kåda med tandavtryck. Kvartsit är den dominerande bergarten för både avslag och
föremål. Även ett antal metallföremål har påträffats, varav åtminstone en del har daterats till
vikingatid och historisk tid. Dessa består av ett spiralformat föremål av järn, brons- och järnbleck,
ett järnföremål som till form påminner om en vikingatida rakkniv, en järnkniv, en fragmentarisk
järnspets, ca 20 järnbitar, en spik, en gaffel av 1600-1700-tals typ samt ett mynt från 1896. Fynd av
en mindre mängd järnslagg tyder även på att det under någon period förekommit järnhantering på
platsen (Fossum & Jakobsson 2002; Wigenstam 1969-1983; Zachrisson 1976:106). Benmaterialet
som påträffades under den arkeologiska undersökningen består av endast 81 g ben, varav 30 g är
obränt material. 23 gram har varit möjligt att artbestämma genom en osteologisk analys. Bland det
brända materialet finns bäver och gädda representerade och i det obrända ett stort hjortdjur
(Arnesson-Westerdahl 1983:4-5).

Bild 30. Schaktkarta över Gullön med den rumsliga fördelningen per kvadratmeterruta av den
glimmermagrade keramiken markerad genom svarta stjärnor och den glimmer- och asbestmagrade keramiken
genom svarta trianglar. Omarbetad efter Fossum & Jakobsson 2002.
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Keramiken
Under Nordarkeologis inventeringsbesök och den arkeologiska utgrävningen påträffades totalt 325
skärvor och ett okänt antal små fragment av keramik. Andelen asbestmagrade skärvor är ovanligt
lågt, endast 101 stycken (31,1 %) av den totala mängden. De glimmermagrade skärvorna uppgår till
94 stycken (28,9 %), medan det största antalet skärvor, 130 stycken (40,0 %), härrör från en godstyp
med till synes avvikande magring. Vad denna magring består av omnämns ej i
undersökningsrapporten, men denna keramik påminner starkt om det övriga materialet och likheter
finns vad gäller dekor, förekomst av borrade hål genom godset samt avtryck av träfiber på kärlens
insida. Även den rumsliga spridningen på lokalen av denna godstyp är likartad den asbestmagrade
och den glimmermagrade keramiken och godset bör därmed ses som en variation på samma
keramiska tradition och därför också relativt samtida med den övriga keramiken. Potentiella
magringsämnen förutom asbest och glimmer är talk, täljsten, sand, kvarts och organiskt material
som till exempel hår (Carpelan 1965:101-102; Hulthén 1991:28-32). Bland de glimmermagrade
skärvorna finns det minst tio skärvor där både glimmer och asbest använts som magringsämne. Av
de asbestmagrade skärvorna är 15 stycken (14,6 %) dekorerade med linjer utgjorda av antingen
heldragna streck eller kamstämpelavtryck. Bland skärvorna med ospecificerad magring är endast tre
stycken (2,3 %) dekorerade och i dessa fall uteslutande med kamstämpel. Högst andel dekorerade
skärvor finns bland de glimmermagrade, där 17 stycken (18,1 %) är dekorerade med linjer utgjorda
av linjer eller kamstämpelavtryck. På en av de glimmer- och asbestmagrade skärvorna finns enligt
uppgift ett avtryck i godset som eventuellt kan härröra från ett sädeskorn.
Keramik förekommer över i stor
sett hela den undersökta ytan, men
man kan ana en koncentration av
framför allt den glimmermagrade
keramiken och keramiken med osäker
magringstyp

till

det

undersökta

områdets norra del. Majoriteten av de
Bild 31. Glimmermagrad mynningsskärva med linje- och
stämpeldekor från Gullön. Efter Fossum & Jakobsson 2002,
tecknare Sixten Wigenstam.

glimmermagrade

skärvorna

är

påträffade intill och strax öster om
härdanläggning nr 27 inom ett område

på ett par meter och av allt att döma representerar skärvorna minst två kärl. Det ena kärlet har en
dekor bestående av en bred och heldragen linje som löper vågrätt över kärlytan strax under
mynningen. Under och över denna linje förekommer snedställda linjer som löper mot, men tangerar
ej, den vågräta linjen. De övre strecken löper mot den vågräta linjen i nästan 90 graders vinkel,
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medan de undre löper mot den i ca 45 graders vinkel. Åtminstone de övre linjerna tycks vara
stämpelavtryck. Mynningsdiametern på detta kärl är ca 22 cm och kärlet har en inåt sluttande och
något förtjockad mynningskant. Godset är vid mynningen 9 mm tjockt (se bild 31). Det andra
kärlet, som är representerat av åtminstone en mynningsskärva, har en dekor bestående av heldragen
linje i anslutning till mynningen.
Skärvan är dock ej avbildad och
några närmare uppgifter om dekoren
eller mynningskantens utformning
finns ej. Godset är vid mynningen är
7 mm tjockt och mynningsdiametern
är mellan 18-20 cm. Till något av
dessa kärl hör möjligtvis också en
skärva med heldragna och korsande
linjer som bildar ett nätmönster. På
insidan av denna skärva finns tydliga

Bild 32. Glimmermagrad keramikskärva från Gullön med nätdekor.
Efter Fossum & Jakobsson 2002, tecknare Sixten Wigenstam.

avtryck av träfiber (se bild 32).
Bland de glimmermagrade skärvorna
finns ytterligare minst två kärl
representerade, men av vilka endast
ett fåtal skärvor har påträffats som
med säkerhet kan knytas till dessa.
Det ena kärlet är representerat av en
mynningsbit där dekoren består av
vågräta
utgjorda

och
av

vinkelställda

linjer

kamstämpelavtryck.

Bild 33. Glimmer- och asbestmagrad mynningsskärva med
linjedekor från Gullön. Efter Fossum & Jakobsson 2002, tecknare
Sixten Wigenstam.

Skärvan är ej avbildad, men är den en av två av de glimmermagrade skärvorna där
kamstämpelavtryck har använts i dekoren. Den andra skärvan med kamstämpeldekor är utöver
glimmern också magrad med asbest och kan därmed representera ytterligare ett kärl. Hur denna
skärva förhåller sig till de andra är dock oklart då den påträffats under ett inventeringsbesök år
1971. Bland skärvorna där asbest har använts som magring vid sidan av glimmer finns också en
mynningsskärva där heldragna linjer har använts som dekorelement. På skärvan löper två tunna
linjer parallellt under mynningsranden och mellan dessa och under den undre av linjerna löper
ytterligare heldragna linjer i en ca 45 graders vinkel mot de vågräta linjerna (se bild 33).
Mynningskanten är rak och något utåt förtjockad och mynningsdiametern är ca 19 cm. Skärvan är
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påträffad i undersökningsområdets södra del inom anläggning nr 7.
Sammanfattning och tolkning
Lokalen vid Gullön är ovanlig ur keramisk synpunkt i och med att andelen asbestmagrad keramik är
relativt låg och andelen glimmermagrad keramik ovanligt hög. I materialet finns dock en stor
osäkerhetsfaktor i och med att magringsämnet ej är med någon större säkerhet fastställt på över en
tredjedel av keramikskärvorna. Skärvorna representerar minst nio kärl, av vilka minst tre är
magrade med glimmer och kombinationen glimmer/asbest (Fossum & Jakobsson 2002). Dekoren
på den glimmermagrade keramiken utgörs på minst två kärl av heldragen linjedekor och på det
tredje kärlet av linjedekor skapad av kamstämpelavtryck. Överlag bär dekoren stor likhet med
Carpelans nordfinska grupp (Carpelan 1965:216). Det finns dock även drag av Kjelm øy-stil på de
glimmermagrade skärvor som avbildats (Huurre 1983:253-254; J ørgensen & Olsen 1987:11-12).
Att det endast finns en 14C-datering från lokalen gör dock keramiken svårdaterad. Om den
daterade härden nr 21 verkligen är den äldsta på lokalen, som stratigrafin antyder, så torde
keramikmaterialet åtminstone ej vara äldre än äldre bronsålder. Det finns heller inget i
fyndmaterialet som direkt skulle indikera en eventuell neolitisk bosättningsfas på lokalen. Att det
helt saknas keramik med avtryck av Sorsele-typ bland de dekorerade keramikskärvorna är
ytterligare en dateringsmässig faktor som bör tas i beaktande. Dekoren bland alla keramiktyper
representerade på Gullön utgörs uteslutande av linjedekor som skapats genom heldragna streck och
kamstämpelavtryck, något som är typiskt för den yngre asbestmagrade keramiken i Norrland
(Hulthén 1991:41-46). En yngre datering får även stöd av det faktum att ingen keramik har
påträffats inom de härdar som ansetts höra till den äldre härdgruppen, utan enbart i de som tillhör
den yngre gruppen. En grov datering för den glimmermagrade keramiken från Gullön blir därmed
yngre bronsålder till tidig romersk järnålder, något som sannolikt även gäller för den övriga
keramiken. Den asbestmagrade och den glimmermagrade keramiken torde i varje fall åtminstone
delvis vara samtida, då det förekommer skärvor där bägge magringstyper använts.
Trots det relativt stora antalet härdar så är den totala fyndmängden av begränsad karaktär
och det är därför troligt att lokalen Gullön ska ses som en plats för många återkommande, men
relativt kortvariga och småskaliga vistelser. Förekomsten av lösa stycken asbestmineral tyder på att
tillverkning av asbestkeramik har skett på platsen, vilket även kan tänkas gälla för de övriga
keramiktyperna. Dessa besök kan dock ha pågått under en lång tidsperiod och säkra belägg för
mänsklig aktivitet finns från och med bronsålder genom en
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C-daterad härd. Fyndet av två

kvartsitspetsar med tvär bas och spetsovalt tvärsnitt daterar aktivitet på lokalen till någon gång
under bronsålder till förromersk järnålder (Baudou 1992:99; Forsberg 1985:5). Förekomst av
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keramik indikerar även någon form av aktivitet någon gång under perioden yngre bronsålder till
tidig romersk järnålder. Därefter saknas daterbara lämningar fram till vikingatid. Den avlånga
härden/kokgropen nr Ia är av en typ som dateras till vendeltid och vikingatid och en del av
metallföremålen har även daterats till vikingatid eller tidig medeltid (Rathje 2001:134; Zachrisson
1976:106). Historisk tid finns även representerat i bland annat fynden av en gaffel och ett mynt.
Förekomsten av en mindre mängd slagg indikerar en småskalig metallhantering på platsen, men det
går i dagsläget ej att avgöra om detta skall dateras till förhistorisk eller historisk tid.

6.15. Raä 51:1, NA 79, Sandudden II, Arvidsjaur socken, Norrbottens län
Lokalen Sandudden II är belägen på en smal sandudde som avgränsar sjön Storavan från en mindre
tjärn vid namn Lilltjärn. Boplatsen sträcker sig över ett minst 240 x 20 m stort område längs uddens
stränder, men låg redan vid upptäckten till viss del under vatten efter 1930-talets sjöregleringar.
Boplatsen ingår även i en lång rad andra omfattande boplatser längs Storavans sydöstra strand.
Lokalen är, liksom så många andra lokaler i detta område, utsatt för kraftig vattenerosion och är
idag till stora delar överdämd. Fyndmaterial har insamlats genom regelbundna besök under
projektet Nordarkeologis inventeringar samt genom två arkeologiska undersökningar, den första år
1971 och den andra år 1978. Totalt har en yta på 240 m 2 undersökts (Fossum & Jakobsson 2002;
Wigenstam 1969-1983).
Vid upptäckten av lokalen påträffades 10 stycken härdanläggningar och en recent
jordkällare, men under de arkeologiska undersökningarna framkom ytterligare anläggningar och
totalt har 27 härdar och några eventuella stolphål undersökts. Under 1971 års undersökning gick det
i den västra delen av undersökningsområdet att urskilja tre olika kulturlager som alla innehöll
härdanläggningar, men lagren visade sig vara svåra att följa och enligt undersökningsrapporten
saknades det ofta uppgifter om vilket lager de olika härdarna tillhörde. Kolprov från två av de år
1971 undersökta härdarna har
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C-daterats. En av härdarna, som låg inom det djupast liggande

kulturlagret, daterades till 3370-2900 f.Kr. (4455 ±95 BP) och den andra härden, som låg i det
mellersta kulturlagret, till ca 2130-1440 f.Kr. (3435 ±135 BP). Bägge daterade härdar var
fyndtomma (Fossum & Jakobsson 2002).
Fyndmaterialet från inventeringarna och de arkeologiska undersökningarna består bland
annat av keramik, avslag och kärnor av kvartsit, kvarts, flinta, porfyr, skiffer, hälleflinta och
grönsten, skrapor och andra mindre redskap av kvartsit, kvarts, porfyr, skiffer och flinta, spetsar av
kvartist, kvarts och porfyr, däribland ett flertal med tvär bas och spetsovalt tvärsnitt, hela och
fragment av stenyxor av grönsten och skiffer, varav ett fragment tolkats som tillhörande en båtyxa,
brynen, stenklubbor, sländtrissa eller vävtyngd av sten samt en bit asbestmineral. En övervägande
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del av stenmaterialet består av kvartsit. Bland
metallfynden finns en spjutspets av samma typ som
påträffats i Sibojokk i Arjeplog socken och daterats
av Serning till romersk järnålder eller vendeltid,
fragment av ett ljuster av järn, en till märla tolkat
järnfragment samt två slaggbitar, varav endast en är
svagt magnetisk (Fossum & Jakobsson 2002;
Serning 1960:26; Wigenstam 1969-1983). Det
påträffade brända benmaterialet från Sandudden II
uppgår till 77 g och är mycket fragmentariskt.
Resterna utgörs nästan uteslutande av krossade
fiskben, men endast 5 g har varit möjligt att
artbestämma

genom

osteologisk

analys.

De

identifierade benen härstammar från lax, sik, gädda,
braxen, abborre samt ett mårddjur (ArnessonWesterdahl 1983:6).
Keramiken
Att få klarhet över karaktären av många av de
påträffade

skärvorna

vid

den

arkeologiska

undersökningen år 1971 är ej möjligt enbart utifrån
undersökningsrapporten.

Ofta

omnämns

varken

magring eller eventuell dekor och det förekommer
tyvärr motsägelsefulla eller otydliga uppgifter
rörande magring, dekor och till och med fyndplats.
Utan en ny genomgång av det fysiska materialet kan
därför ej någon pålitlig statistik ges över hela det
keramiska materialet från Sandudden II. Under
undersökningen

1971

påträffades

134

keramikskärvor samt ett ospecificerat antal små
fragment av både asbestmagrad keramik och en
keramiktyp där det ej framgår med vilket material
keramiken magrats. Det är möjligt att denna
Bild 34. Karta över boplatserna vid Sandudden.
Efter Fossum & Jakobsson 2002.

keramiktyp är av samma art som den som påträffats
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vid Gullön. En av kärlen med denna ospecificerade magringstyp har en mynningsdiameter på ca 22
cm. Bland de asbestmagrade skärvorna finns dekor bestående av både avtryck av Sorsele-typ och
heldragna linjer. Keramiken lär enligt undersökningsrapporten i regel ha hittats i koncentrationer i
anslutning till härdar belägna högt i terrängen, något som kan ha en kronologiskt förklaring, men
även att keramik lägre ner längs stranden spolats bort av vattnet. Av undersökningsrapporten att
döma verkar ej glimmermagrad keramik ha hittats under 1971 års undersökning. Under 1978 års
undersökning påträffades endast två stycken skärvor av asbestmagrad keramik, som båda var
odekorerade (Fossum & Jakobsson 2002).
Under de många inventeringsbesöken som genomfördes i projektet Nordarkeologis regi
tillvaratogs totalt 109 keramikskärvor samt ett mindre antal fragment. Av dessa var alla utom fyra
skärvor magrade med asbest. Av de totalt 245 skärvor keramik som påträffats vid Sandudden II är
därmed endast 1,6 % magrade med glimmer. Två av de fyra skärvorna är dekorerade med heldragna
linjer och godstjockleken på de fyra skärvorna varierar mellan 4-6 mm. Skärvorna är hittade under
en period av 10 år och det är därmed ej möjligt utan en mer ingående analys att avgöra om de härrör
från ett och samma kärl. Bland de asbestmagrade skärvorna som påträffats bär 27 stycken (25,7 %)
spår av dekor. Vanligast är avtryck av Sorsele-typ, men även linjedekor skapad av
kamstämpelavtryck och heldragna linjer finns representerade (Wigenstam 1969-1983).
Sammanfattning och tolkning
Undersökningsrapportens sparsamma uppgifter angående keramiken samt det faktum att stora delar
av fyndmaterialet är påträffat som frameroderade lösfynd under inventeringsbesök gör det mycket
svårbedömt hur många kärl som finns representerade bland keramikskärvorna från Sandudden II.
Magringsmaterial och dekor indikerar att det handlar om minst fem kärl, men det verkliga antalet är
sannolikt något högre än så. Keramiken datering är likaså svårbedömd. Den dominerande
dekortypen är avtryck av Sorsele-typ, vilket är en stark indikation på att ett majoritet av keramiken
har en datering till bronsålder. De av kamstämpel och ristade streck utgjorda linjedekorerade kärlen,
där även den glimmermagrade keramiken ingår, kan däremot mycket väl ha en datering till yngre
bronsålder eller äldre järnålder (Forsberg 2001:139; Gustafsson 1996:57; Hulthén 1991:19-22, 4146). Denna datering är dock i högsta grad hypotetisk då det saknas användbara daterade
fyndkontexter. Åtminstone en del av keramiken på Sandudden II kan vara lokalproducerad, något
som indikeras av fyndet av en bit asbestmineral. Huruvida detta även kan gälla den
glimmermagrade keramiken går ej att avgöra.
Lokalen har en lång användningstid, från åtminstone mellanneolitikum till järnålder. Det
relativt begränsade fyndmaterialsmängden talar dock för att lokalen ej varit kontinuerligt bosatt
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under långa tidsperioder eller intensivt brukad av en större samling människor, utan torde snarare
ses som en lägerplats eller tidvis till och med som en basboplats som varit mål för återkommande
aktiviteter som av allt att döma kretsat kring stenredskapstillverkning och fiske. Förekomsten av
slagg på lokalen tyder även på metallhantering av begränsad karaktär, men det är högst osäkert i
vilket kronologiskt skede denna aktivitet skall placeras. Det är går heller ej att utesluta möjligheten
att slaggbiten har sitt ursprung vid Raä 56:1, där spåren efter metallhantering är betydligt rikligare.
Den yngsta anläggningen på lokalen är sannolikt en av härdarna, som till sin avlånga form, 1 x 4 m,
påminner om den typ av kokgropar som dateras till vendeltid eller vikingatid (Rathje 2001:134).

6.16. Raä 56:1, NA 54, Sandudden I & VI-VII, Arvidsjaur socken, Norrbottens län
Raä 56:1 sträcker sig ca 200 m längs den södra stranden av sjön Storavan, ungefär mitt emellan
tjärnarna Lilltjärn och Gottjärn. Vid upptäckten påträffades 12 härdar och arkeologiska
undersökningar genomfördes åren 1970 och 1973 och totalt har 262 m 2 undersökts. Lokalen är,
liksom de flesta andra lokaler inom detta område, utsatt för svår vattenerosion och ligger idag till
stora delar under vatten. I fornminnesregistret är ingår även lokalen Sandudden VIII i Raä 56:1,
men den medtas ej i denna studie eftersom Sandudden VIII är belägen ca 150 m längre västerut vid
Gottjärns mynningsområde och ingår i samma komplex som Sandudden IV-V, vilka utgör Raä 57:1.
På Raä 57:1 har det visserligen också påträffats keramik, men ej någon glimmermagrad keramik
(Fossum & Jakobsson 2002;Wigenstam 1969-1983).
Under 1970 års arkeologiska utgrävning undersöktes sex härdar inom Sandudden I, varav
hälften var kraftigt skadade av vattenerosion. Kulturlagret var som mest ca 40 cm tjockt, men någon
profildokumentation genomfördes ej. Någon relativ kronologi finns heller ej utarbetad för lokalen
och inga
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C-prov har daterats. År 1973 undersöktes ytor inom Sandudden VI och VII. Dock

påträffades inga anläggningar och endast ett fåtal fynd framkom. En del av fyndmaterialet hade
sannolikt redan spolats bort med vattnet (Fossum & Jakobsson 2002).
Fyndmaterialet, av vilket majoriteten framkommit som lösfynd under projektet
Nordarkeologis inventeringsbesök består av bland annat keramik, avslag av kvartsit, kvarts, flinta,
skiffer, porfyr och hälleflinta, skrapor och andra mindre redskap av kvartsit, kvarts och flinta,
spetsar av kvartsit, kvarts, skiffer, hälleflinta och grönsten, varav några har tvär bas och spetsovalt
tvärsnitt, ett fragment av en yxa av grönsten, fragment av nordbottniskt redskap, brynen, en
sänkesten, en stenklubba samt ett stycke asbestmineral. Stenmaterialet domineras kraftigt av
kvartsit. Metallfynden från lokalen består av två pilspetsar av järn som båda daterats till järnålder,
järnknivar, en ståndkrok av järn samt några obestämbara järnfragment. En del av dessa torde dock
härstamma från relativ recent tid, liksom det fragment av en matsked gjord i aluminium. På platsen
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finns dessutom tydliga spår av metallhantverk. Till förhistorisk tid hör i varje fall två fragment av en
smältdegel och sammanlagt fyra fragment av en gjutform av täljsten för en en bronsyxa.
Gjutformen har ett långovalt tvärsnitt, insvängda smalsidor och fransornamentik kring yxhalsen och
är högst sannolikt en gjutform för bronsyxor av Ananino-typ (Christiansson 1973:21). Det har
dessutom hittats närmare 60 bitar slagg och en mindre mängd sintrad sand, som tyder på att det
också förekommit järnhantering på platsen. En mindre mängd brända ben har också påträffats, men
någon osteologisk analys av detta material har ej genomförts (Fossum & Jakobsson 2002;
Wigenstam 1969-1983).
Keramiken
Liksom var fallet med Raä 51:1 har redovisningen i undersökningsrapporten för Raä 56:1 ej varit
specifik nog vad gäller fynden av keramiken för att det skall vara möjligt att presentera någon
pålitlig statistik. Magringsämnet är inte alltid specificerat, ej heller vilken typ av dekor som
förekommer på de dekorerade skärvorna. Under undersökningen framkom det dock en relativt liten
mängd keramik. Endast 44 skärvor och ett mindre antal små fragment hittades, varav 28 stycken är
magrade med asbest och 16 har ett ej specificerat magringsmaterial. Endast i ett fall omnämns
vilken typ av dekor som förekommer och då gäller det en skärva asbestmagring som bär linjedekor
bestående av tre heldragna linjer. Under de av projektet Nordarkeologi ledda inventeringarna
tillvaratogs minst 115 keramikskärvor av vilka alla utom en var magrad med asbest. Det enda
undantaget var en glimmermagrad skärva med en godstjocklek på 3 mm. Ingen dekor fanns på det
påträffade skärvan. Till detta totala antal skärvor påträffade under inventeringsbesöken hör även 84
stycken asbestmagrade skärvor, som dock insamlats från ett område som även innefattar Raä 57:1.
Hur många av dessa skärvor som hittats inom Raä 56:1 utsträckning är okänt. Den enda ornamentik
som finns omnämnd bland de tillvaratagna skärvorna är linjedekor som utgörs av antingen
kamstämpelavtryck, heldragna linjer eller upphöjda vulster. Det finns även exempel på ristad
linjedekor på kärlens insidor, något som är relativt ovanligt (Fossum & Jakobsson 2002). Dekor på
insidan av asbestmagrade kärl har rapporterats från bland annat Hornavan-Kakel området (Hedman
1993:162).
Sammanfattning och tolkning
De sparsamma uppgifterna om den påträffade keramiken samt att jag ej haft möjlighet att studera
materialet gör uppskattandet av antalet kärl som påträffats på Raä 56:1 mycket osäkert. Av magring
och dekor att döma handlar det om minst fyra kärl trots det relativt låga skärvantalet. Ett av kärlen
har varit magrat med glimmer och haft ett tunt gods på 3 mm, men huruvida kärlet varit dekorerat
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eller ej förblir okänt. Relationen till den övriga keramiken förblir likaså oklar, även om
keramiktyperna sannolikt är relativt samtida. Avsaknaden av avtryck av Sorsele-typ bland de i
rapporterna omnämnda dekorelementen tyder på en datering av keramiken till yngre bronsålder
eller äldre järnålder, men med någon större säkerhet kan keramiken ej dateras närmare än till
bronsålder-äldre järnålder (Forsberg 2001:139; Gustafsson 1996:57; Hulthén 1991:19-22, 41-46).
Det stycke asbestmineral som påträffats på lokalen indikerar att åtminstone en del av keramiken är
lokalproducerad.
Raä 56:1 är till sin karaktär mycket lik den intilliggande Raä 51:1 och det är mycket
sannolikt att de åtminstone delvis är samtida. Raä 56:1 saknar dock säkra dateringar i form av
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dateringar. Förekomsten av fragment av en grönstensyxa och ett nordbottniskt redskap tyder på att
det finns en eller flera stenåldersfaser representerade i fyndmaterialet (Broadbent 1982:87 ,
Christiansson 1961:161-163; Huurre 1983:108-109; Moberg 1955:96-108). Spetsar med tvär bas
och spetsovalt tvärsnitt tyder på fortsatta aktiviteter under bronsålder eller förromersk järnålder
(Baudou 1992:99; Forsberg 1985:5). Förekomsten av en gjutform till sannolikt en Ananinoyxa samt
fragment till en smältdegel visar på bronshantverk med rötter i Ananinokulturen. Fynd av
Ananinoyxor och dess gjutformar i norra Fennoskandien dateras till mellan bronsålderns period V
och förromersk järnålder, men med tyngdpunkten i förromersk järnålder. Möjligtvis fortsätter
tillverkningen av Ananinoyxor även in i romersk järnålder (Meinander 1969:53-56, Tallgren
1934:46; Tallgren 1937:18). På lokalen har det även bedrivits järnhantering av något slag, men
dateringen av denna är betydligt mer osäker. Några anläggningar kopplade till denna aktivitet har ej
konstaterats, men att det påträffats järnföremål på lokalen som daterats till järnålder tyder på att
järnhanteringen kan ha en förhistorisk datering.
Denna lokal har av allt att döma varit mål för olika typer av aktiviteter under en lång tid,
från någon gång under stenålder fram till historisk tid. Någon bosättning av mer permanent karaktär
har dock sannolikt aldrig förekommit, utan lokalen tycks snarare ha fungerat som en lägerplats eller
möjligen tidvis som en basboplats där aktiviteterna kretsat kring bland annat tillverkning av
stenredskap. I något skede under perioden slutet av bronsålder till äldre järnålder förekommer det
bronsgjutning på lokalen, vilket även möjligtvis sammanfaller med bruket av keramik på platsen.

6.17. Raä 58:1, NA 69, Arvidsjaur socken, Norrbottens län
Lokalen Raä 58:1 ligger på en liten udde på den västra sidan av tjärnen Gottjärns utlopp i sjön
Storavan och sträcker sig minst 75 m längs stranden. Lokalen upptäcktes genom projektet
Nordarkeologis inventeringar och redan vid det första inventeringsbesöket var delar av lokalen
söndereroderad och skärvsten från skadade och förstörda härdar låg utspridda över strandpartiet.
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Någon arkeologisk undersökning har aldrig genomförts på lokalen som idag till stora delar är
söndereroderad och överdämd.
Fynden består till övervägande del av stenföremål och avslag, där kvartsit är den
dominerande bergarten. Även kvarts, skiffer, porfyr och grönsten finns representerade bland
föremålen, som består av skrapor, knivar, spetsar samt fragment av ett nordbottniskt redskap.
Metallhantverk har även i viss mån bedrivits på lokalen, då det påträffats sex slaggbitar som alla var
svagt magnetiska samt ett fragment av en grågrön stenart som eventuellt kan härröra från en
gjutform. Några metallföremål har dock ej påträffats.
Endast en ringa mängd keramik har hittats under de fram till år 1982 återkommande
inventeringsbesöken i Nordarkeologis regi. Totalt fyra skärvor asbestkeramik och en skärva
glimmermagrad keramik har påträffats och av inventeringsrapporten att döma bär ingen av
skärvorna dekor. Två mynningsbitar finns dock bland de asbestmagrade skärvorna och av
magringen att döma finns det minst två kärl representerade i keramikmaterialet. På grund av
avsaknaden av dekor kan ej keramiken dateras närmare än bronsålder-äldre järnålder. Det har
påträffats ett stycke asbestmineral på lokalen, vilket kan indikera en begränsad lokalproduktion av
keramik på lokalen (Wigenstam 1969-1983).
Det finns eventuellt en eller flera neolitiska bosättningsfaser representerade i fyndmaterialet
i form av det nordbottniska redskapet och spetsarna av skiffer (Baudou 1992:62; Broadbent
1982:87, Christiansson 1961:161-163; Huurre 1983:108-109; Moberg 1955:96-108). En av
pilspetsarna av skiffer från Raä 58:1 är av ett mycket sällsynt slag, men ett exemplar av samma typ
har hittats vid sjön Bölenvattnet i Bodum socken (Hallström 1968:34-35). Sannolikt är att lokalen
därefter fortsatt att åtminstone periodvis vara mål för återkommande besök, som av det relativt
begränsade fyndmaterialet att döma varit av begränsad karaktär. Någon gång under bronsålder eller
äldre järnålder har keramik förekommit på platsen, men till synes endast i en mycket ringa
utsträckning. Det är ej orimligt att metallhanteringen som bedrivits på loken hör till förhistorisk tid,
då det i övrigt i fyndmaterialet saknas spår av aktiviteter under historisk tid.

6.18. T 199, Luspebryggan, Jokkmokk socken, Norrbottens län
Boplatsen Luspebryggan, som ej fått något Raä-nummer, upptäcktes år 1937 av Knut Tinnberg
längs den östra stranden av sjön Stora Lulevattens utlopp i Jokkmokk socken. Boplatsen låg vid en
forntida strandvall och sträckte sig ca 200 meter längs stranden (Forsberg 1985:51; Tinnberg
1938b). En mindre undersökning genomfördes följande år av Tinnberg och år 1940 av Axel Bagge.
Några egentliga undersökningsrapporter verkar dock ej ha författats, vilket gör det märkbart svårare
att i efterhand återskapa och förstå lokalen och de enskilda fyndkontexterna.
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Endast två bevarade anläggningar tycks ha framkommit under de arkeologiska
undersökningarna. Två härdar påträffades inom ett av Bagges undersökt ytor, där den ena härden
påträffades strax under torven, medan den andra framkom något djupare (Bagge 1940). Några
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dateringar har ej i efterhand genomförts på det tillvaratagna fyndmaterialet, men enligt Tinnberg
gick det att urskilja två, möjligtvis tre, bosättningsfaser på lokalen (Tinnberg 1938b).
Fyndmaterialet från de bägge undersökningarna och det första inventeringsbesöket består
keramik, hundratals avslag av kvartsit, kvarts, flinta, hälleflinta, skiffer och sandsten, skrapor av
kvartsit, kvarts och flinta, spetsar av kvartsit och flinta, förarbete och fragment av yxa av skiffer, ett
nordbottniskt redskap, brynen av sandsten samt brända och obrända ben. Den dominerande
bergarten bland avslagen var kvarts, medan kvartsit dominerar bland redskapsfynden.
Keramiken
Närmare 130 keramikskärvor har
påträffats på lokalen och av dessa är
ca hälften magrade med asbest. Ett
30-tal skärvor är magrade med
glimmer och ett 30-tal skärvor har ett
något

osäkert

magringsmaterial.

Tinnberg nämner att det förekommer
keramik utan magring samt keramik
magrat med talk (Tinnberg 1938b).
Keramiken utan magring beskrivs
ofta

som

fyndförteckningarna,

porös
vilket

i
kan

indikera att det i själva verket rör sig
Bild 35. Lokalen Luspebryggans läge vid Stora Lulevattens utlopp
markerad med en svart triangel. Efter Forsberg 1985:53.

om organiskt magrad keramik. Ingen
av dessa skärvor bär dekor, men ytan

på ett av de minst två kärl som till synes saknar magring beskrivs som skrapad. Bland den
asbestmagrade keramiken finns dekor på fyra skärvor och i samtliga fall handlar det om
kamstämpeldekor.
Den glimmermagrade keramiken, som finns representerad genom tre mynningsskärvor och
ett 30-tal bukskärvor, är rikligt magrat med glimmer och har ett tunnt och mörkt gods.
Mynningsranden är rak och strax under mynningen löper en försänkning i godset parallellt med
mynningsranden (Tinnberg 1938a). På insidan av flera av de glimmermagrade keramikskärvorna
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finns det avtryck av träfibrer, vilket indikerar att kärlet formats kring en trämatris (Tinnberg 1938c).
Avsaknaden av ritade översiktsplaner för lokalen och de undersökta ytorna gör det vanskligt
att uttala sig närmare om den rumsliga relationen mellan de olika keramiktyperna. All
glimmermagrad keramik har dock hittats av Tinnberg och i de ytor som undersöktes av Bagge har
endast asbestmagrad och till synes omagrad keramik hittats. Därmed går det heller ej att knyta den
glimmermagrade keramiken till någon dokumenterad anläggning.
Sammanfattning och tolkning
Utifrån valet av magring går det att fastslå att keramikmaterialet från Luspebryggan härrör från
minst fyra kärl, varav minst ett är magrat med glimmer. Den vågräta försänkningen som Tinnberg
omnämner är högst sannolikt en dekorrand av den typ som karaktäriserar keramik av Anttila-typ.
Kopplingen till keramik av Anttila-typ finner man även i förekomsten av talkmagrad keramik i
fyndmaterialet (Carpelan 1965:76-78; Huurre 1983:253-254; Lavento 1992:32-34). Dateringen av
keramiken är dock en öppen fråga. Tinnberg daterar lokalen och keramiken till ca 2000 f.Kr., vilket
torde vara en något för gammal datering vad gäller det keramiska materialet (Tinnberg 1938b). Om
den till synes omagrade, men relativt porösa keramiken är organiskt magrad finns möjligheten att
den kan vara från äldre bronsålder, även om det också påträffats organiskt magrad keramik med
förromersk datering i norra Norrland (Bennerhag 2009b:31). Vid Lule älvs mynning har det
påträffats organiskt magrad keramik vid lokalen Näverberget som daterats till äldre bronsålder
(Bennerhag & Norberg 2001:126). Den asbestmagrade keramiken med kamstämpeldekor torde
dock vara något yngre och hör sannolikt till yngre bronsålder eller äldre järnålder (Forsberg
2001:139; Hulthén 1991:19-22, 41-46). Den glimmermagrade och talkmagrade keramiken kan i
nuläget ej dateras närmare än bronsålder-äldre järnålder. Bland det tillvaratagna och redovisade
fyndmaterialet finns inget som indikerar på att en lokal keramikproduktion, men med tanke på den
sparsamma rapporteringen kan denna möjlighet ej uteslutas.
En neolitisk fas är ändå sannolik med tanke på den stora mängd kvarts som finns bland
fyndmaterialet, något som även fyndet av ett nordbottniskt redskap kan indikera på (Broadbent
1982:87, Christiansson 1961:161-163; Forsberg 1989:56: Huurre 1983:108-109; Moberg 1955:96108). Hur långt in i metallålder lokalen har varit mål för aktiviteter går ej att besvara utan
kompletterande analyser, men inga lämningar från historisk tid har i varje fall dokumenterats.
Redskapstillverkning och samt jakt och/eller fiske torde ha varit de mest centrala aktiviteterna på
denna läger- eller basboplats. Möjligheterna för både maritimt och terrestriskt resursutnyttjande har
varit mycket goda i området (Forsberg 1985:54).
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6.19. Raä 145:1, Granån, Nederkalix socken, Norrbottens län
Lokalen Raä 145:1 består av ett ca 190x170 m stort område på en sydsluttning med Granåberget i
norr och Korpikån i söder i Nederkalix socken. Lokalen ligger på en höjd mellan ca 25-45 m.ö.h.,
men majoriteten av anläggningarna ligger mellan 30-35 m.ö.h. Under sen bronsålder och äldre
järnålder låg lokalen vid en havsvik i den inre skärgården. År 1985 genomfördes två mindre
arkeologiska undersökningar på platsen, som var sedan tidigare skadad av en gammal täkt. Totalt
undersöktes ca 86 m2

av lokalens yta under dessa två undersökningar (Lundin 1992:166;

Wallerström 1987:1-4).
Totalt har 26 stycken kokgropar samt tre boplatsgropar har registrerats på lokalen, vilket gör
lokalen till en av de mest omfattande kokgropslokaler som registrerats längs Norrbottens kust
(Lundin 1992:170; Wallerström 1987:2). Av dessa
undersöktes en kokgrop samt två gropanläggningar
med något oklar funktion. Under den arkeologiska
undersökningen påträffades även en ca 2x3 m stor
skärvstenspackning. De två gropanläggningarna
med något oklar funktion har
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C-daterats genom

tillvarataget kol och dateras till ca 800-480 f.Kr.
(2510±70 BP) och ca 760-210 f.Kr. (2355±70 BP).
Kol från en av grustäkten skadad kokgrop
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daterades till ca 770-400 f.Kr. (2435±70 BP). Den
undersökta kokgropen, som ligger mellan 40-45
m.ö.h. och är därmed en av de högst liggande
registrerade

anläggningarna

på

lokalen
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daterades genom tre kolprov. Två av dessa var
samstämmiga, ca 760-230 f.Kr. (2360±70 BP) och

Bild 36. Översiktskarta över lokalen Granån. S

ca 780-210 f.Kr. (2380±90 BP), medan det tredje markerar fynd av skrapor och avslag och K
visade på en något yngre datering, ca 80-550 e.Kr.

markerar fynd av keramik. Efter Baudou 1992:107.

(1710±105 BP) (Lundin 1992:151; Wallerström 1987:3-5). Enligt Liedgren & Hedman finns det
ytterligare tre stycken 14C-dateringar från lokalen, som alla är äldre än 2355 BP, men yngre än 2510
BP (Liedgren & Hedman 2005:40). Utifrån den landhöjningskurva Broadbent presenterat över norra
Västerbottens län, torrläggs områden 45 m.ö.h. ungefär 1600 f.Kr. och områden 25 m.ö.h. ca 300
f.Kr., ett tidsspann som mycket väl täcker in resultaten av de
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C-dateringar som genomförts

(Broadbent 1978:22).
Det påträffade fyndmaterialet under den arkeologiska undersökningen var relativt sparsamt.
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Endast en mindre mängd avslag och eventuella förarbeten av kvarts, en skrapa av kvarts, en
keramikskärva samt brända ben. En osteologisk analys har ej genomförs på det brända
benmaterialet. Ytterligare avslag och skrapor av kvarts samt keramikskärvor har påträffats som
lösfynd i under besök på platsen (Wallerström 1987:2-3, bilaga 1).
Keramiken
Exakt hur många keramikskärvor som påträffats på lokalen finns det ej några uppgifter om, men
majoriteten av dessa är av allt att döma magrade med asbest. Bland fynden finns två mynningsbitar
av asbestmagrad gods, men ingen av dessa är dekorerade. Det finns heller ej några uppgifter om
eventuell dekor på någon av de övriga skärvorna. Asbesten som använts som magring i den
mynningsskärva som påträffades under undersökningarna har genom analys funnits bestå av
antofyllitasbest (Nyman 2007:51; Lundin 1992:147-151; Wallerström 1987:2-3).
Under ett studiebesök på lokalen år 2006 påträffades det tre glimmermagrade skärvor längs
den skogsbilväg som löper genom den södra delen av boplatsområdet, vilket är ett område där det
tidigare också påträffats asbestmagrad keramik. Alla tre glimmermagrade skärvor är fragmentariska
och endast 1-2 cm stora. Ingen dekor finns synlig på skärvorna, vars gods är relativt rikligt magrat
med grovt fördelad muskovit (Bennerhag, muntlig uppgift januari 2010).
Sammanfattning och tolkning
Lokalen bör av landhöjningsskäl ej ha varit bosatt innan ca 1600 f.Kr., men några säkra belägg för
närvaro under sen bronsålder finns dock ej (Broadbent 1978:22). Den kokgrop som är bland de
högst belägna registrerade anläggningarna har daterats till slutet av bronsålder eller förromersk
järnålder, liksom majoriteten av de andra daterade anläggningarna. Någon form av aktivitet verkar
det dock också ha funnits på platsen under romersk järnålder eller folkvandringstid av
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dateringarna att döma, men aktiviteternas karaktär är svårbedömt. Möjligt är att bruket av
kokgropar på lokalen fortsätter in i romersk järnålder. Det är mycket sannolikt att keramiken bör ha
en likartad datering, från slutet av bronsålder till äldre järnålder, även om ingen av skärvorna har
någon direkt rumslig koppling med de anläggningar som daterats. Den asbestmagrade
mynningsskärvan som framkom under de arkeologiska undersökningarna påträffades i anslutning
till den dokumenterade skärvstenspackningen på en höjd på strax över 30 m.ö.h. och de skärvor
som påträffats som lösfynd vid vägskärningen ligger på en höjd mellan ca 30-35 m.ö.h. De
sparsamma uppgifterna kring keramikfynden på lokalen förhindrar uppskattandet av antal kärl, men
de asbestmagrade kärlen torde uppgå till minst två, medan de glimmermagrade skärvorna, som
hittades relativt nära varandra, härrör troligen från ett och samma kärl.
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Lokalen har av korrelationen mellan dateringarna och landhöjningskurvan att döma varit
åtminstone tidvis strandbunden under sin brukningstid. Wallerström ser också lokalen som nära
bunden till en maritim miljö och av kokgroparnas storlek ser han det som troligt att jakten
fokuserats på relativt stora djur där sälen är det mest sannolika bytesdjuret (Wallerström 1987:5-6).

6.20. Raä 708, Nederkalix socken, Norrbottens län
Denna lokal påträffades under en arkeologisk utredning år 2004 och är belägen på en mot väst svagt
sluttande sandmark, ca 100 m söder om sjön Lillträsket. Lokalen ligger idag ca 25 m.ö.h. och låg
vid övergången mellan bronsålder och förromersk järnåldern på den norra sidan av en stor ö i den
inre delen av skärgården. Runt 200 f.Kr. avsnörs sjön Lillträsket från havet (Bennerhag 2009b:6,
21). Under åren 2006 och 2007 utfördes arkeologiska utgrävningar på lokalen och en 2623 m 2 stor
yta av lokalen avtorvades, av vilka 193 m 2 undersöktes (Bennerhag 2009b:16; Bennerhag et al.
2008:4).
Under de arkeologiska undersökningarna påträffades 10 stycken anläggningar vilka
utgjordes av tre skärvstenspackningar och -koncentrationer, en smideshärd, en kokgrop samt fem
härdar. Dessutom påträffades två lämningar tolkades inledningsvis som anläggningar, men visade
sig senare bestå av skärvstensutkast eller var så pass skadade att de ej ansågs utgöra anläggningar.
Alla anläggningar undersöktes utom två av skärvstenspackningarna (Bennerhag 2009b:bilaga 8:1).
Majoriteten av anläggningarna på lokalen har
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C-daterats till äldre järnålder. Den äldsta

dateringen kommer från kol från kokgropen, som av tre kolprov dateras till ca 730-400 f.Kr.
(2390±30 BP), ca 750-410 f.Kr. (2445±30 BP) och ca 800-540 f.Kr. (2535±30 BP). På grund att
boplatsytan torrlagts först i slutet av bronsålder och övergången mot förromersk järnålder är det
rimligt att anta att kokgropen snarare har en förromersk datering än en bronsåldersdatering
(Bennerhag, muntlig uppgift januari 2010). Ett obränt ben från den vall som observerades kring
kokgropen har fått en något yngre datering, ca 370-180 f.Kr. (2190±30 BP), men faller även in
under förromersk järnålder. Ett kollager under härdanläggning nr 4 daterades till ca 750-410 f.Kr.
(2405±35 BP) och härrör därmed också slutet av bronsålder eller tidig förromersk järnålder, men av
samma orsak som för kokgropen är det mer rimligt att anläggningen härrör från äldre romersk
järnålder än sen bronsålder. Brända ben från ytterligare tre härdar har daterats till förromersk
järnålder och övergången till romersk järnålder. Dateringarna i dessa tre fall är ca 360-50 f.Kr.
(2145±35 BP), ca 350-50 f.Kr. (2125±35 BP) och ca 50 f.Kr.- 80 e.Kr. (1980±30 BP )
Härdanläggning nr 12 har genom ett bränt ben daterats till slutet av romersk järnålder eller
folkvandringstid, ca 350-540 e.Kr. (1630±30 BP). Kol från anläggningen tolkad som smideshärd
har en snarlik datering, folkvandringstid ca 420-550 e.Kr. (1580±30 BP). Den yngsta daterade
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anläggningen

är

härdanläggning

nr

4,

som

daterats genom brända ben till
ca 670-870 e.Kr. (1250±40
BP). Det finns dock ytterligare
en

datering

av

kol

från

kokgropen som daterats till
tidig medeltid, ca 1040-1220
e.Kr. (890±30 BP), men vad
den dateringen representerar är
osäkert då kolprovet är taget
från

kokgropens

topp

(Bennerhag 2009b:bilaga 8:1,
bilaga 10:6).
Fyndmaterialet

från

lokalen består av keramik,
avslag och kärnor av kvarts
och kvartsit, skrapor i kvarts
och kvartsit, eldslagningsflinta,
bränd lera samt kalk. Även
järnfragment och spår efter
järnhantering

i

form

av

smidesslagg och sintrad sand
Bild 37. Schaktkarta över Nederkalix 708 med huvudsakliga
koncentrationen av glimmermagrad keramik markerad med en stor svart
stjärna och den mindre förekomsten i anläggning nr 10 med en liten svart
stjärna. Omarbetad efter Bennerhag 2009b.

påträffades.
osteologisk

Genom
analys

av

en
de

brända och obrända ben som

hittades på lokalen har ben från gädda, sik, karpfisk, abborre, hornsimpa, mård, bäver, ekorre och
säl identifierats. Vidare finns det även ben där ej art kunnat fastställas, men där benen härstammar
från fisk, däggdjur och fågel. Det har dessutom påträffats horn, eventuellt av ren (Bennerhag
2009b:18-19).
Keramiken
Keramikmaterialet från lokalen Raä 708 består av 486 skärvor, varav 365 stycken (75,1 %) är
magrade med asbest, 52 stycken (10,7 %) med glimmer, 45 stycken (9,3 %) med oidentifierat
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organiskt material, 23 stycken (4,7 %) med hår samt 1 skärva (<0,1 %) med en blandning av asbest
och oidentifierat organiskt material. Keramikmaterialet är i regel fragmentariskt och av det totala
antalet skärvor bär 73 stycken (15,0 %) dekor som nästan uteslutande består av heldragna linjer. De
avvikande dekorinslagen består på två skärvor av vulster, på en skärva av grunda gropavtryck och
på ytterligare en skärva av ett korsformat avtryck. Av dessa 73 stycken dekorerade skärvor är 68
stycken asbestmagrade (Bennerhag 2009b:29)
Av de 52 glimmermagrade skärvorna bär tre stycken (5,8 %) dekor. Två av skärvorna har en
vulst som dekorelement, medan den tredje dekorerade skärvan har heldragen linjedekor (Bennerhag
2009b:bilaga 9:1). Bland de glimmermagrade skärvorna finns endast en mynningsbit, men den är
spjälkt och för fragmentarisk för att godstjocklek och mynningsdiameter skall vara möjliga att
fastställa. Andelen glimmermagring i godset är relativt sparsam och består av finfördelad muskovit
med en maximal kornstorlek på ca 2 mm. Keramiken är gulbrun till färgen och bär endast i
undantagsfall svaga spår av sotfärgad organisk beläggning. Godstjockleken går ej att fastställa, då
skärvorna är i samtliga fall spjälkta.
Majoriteten av den asbestmagrade keramiken påträffades kring härdanläggning nr 10, medan
den hår- och organiskt magrade keramiken hade sin största koncentration till härdanläggning nr 9.
Av de 52 stycken glimmermagrade keramikskärvorna påträffades 50 stycken inom ett par meter
stort område i undersökningsområdets nordvästra del. Alla dekorerade skärvor ingick i denna
koncentration, som högst sannolikt representerar ett och samma kärl. Två odekorerade
glimmermagrade skärvor påträffades dock också i härdanläggning nr 10, vilket möjligtvis kan
indikera förekomsten av ytterligare ett glimmermagrat kärl på lokalen (Bennerhag 2009b:bilaga
9:1).
En asbestmagrad, en hårmagrad och en organiskt magrad keramikskärva har
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genom att skärvan krossats och det organiska material som funnits i godset daterats. Denna metod
valdes eftersom det ej fanns tillräckligt med organisk beläggning på skärvornas ytor, men metoden
innebär även att det finns fler potentiella felkällor i dateringarna (Bennerhag, muntlig uppgift
januari 2010). Den asbestmagrade skärvan tillhör den koncentration av asbestmagrade skärvor som
påträffats vid härdanläggning 10 och har daterats till ca 200 f.Kr.-50 e.Kr. (2060±50 BP). Den
hårmagrade skärvan påträffades inom keramikkoncentrationen vid härdanläggning nr 9 och har fått
två dateringar, den ena till ca 400-210 f.Kr. (2275±35 BP) och den andra till ca 1010-840 f.Kr.
(2780±35 BP). Utifrån fyndkontext och torrläggning av lokalen är den yngre dateringen betydligt
mer rimlig. Den organiskt magrade skärvan påträffades som den enda keramikskärvan inom
härdanläggning nr 11 utsträckning och fick den överraskande unga dateringen ca 430-620 e.Kr.
(1520±40 BP). Denna datering är dock osäker, då mängden organiskt material som påträffades inne
88

i godset var mycket sparsam. På grund av den mycket ringa mängd organisk beläggning som fanns
på de glimmermagrade skärvorna har det ej varit möjligt att
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C-datera någon av skärvorna, men ett

bränt ben som påträffats inom samma yta som koncentrationen av glimmermagrad keramik har
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daterats till ca 350 f.Kr.-Kr.f. (2100±40 BP) (Bennerhag 2009b:bilaga 9:1, 10:6).
Två keramikskärvor har genomgått en fettsyreanalys. En asbestmagrad keramikskärva från
härdanläggning nr 10 hade inga bevarade lipidrester, men en av de med vulst dekorerade
glimmermagrade skärvorna uppvisade låga halter av lipidrester, vilka kan härröra från mager fisk
eller vegetablier (Isaksson 2008:4).
Sammanfattning och tolkning
Utifrån valet av magring samt keramikens spridning på lokalen representerar keramikmaterialet på
Raä 708 minst fyra olika kärl, varav ett är magrat med glimmer. Sannolikt är dock antalet större och
en betydligt mer osäker uppskattning är åtta olika kärl, av vilka två är magrade med glimmer. Ett av
de glimmermagrade kärlen har varit dekorerat med vulster och heldragna linjer. Trots avsaknaden
av

14

C-dateringar av den glimmermagrade keramiken kan dess användningstid med relativt stor

säkerhet knytas till förromersk järnålder. Brända ben från den yta där huvuddelen av den
glimmermagrade keramiken påträffades har daterats till 350 f.Kr.-Kr.f. och de två skärvor som
påträffats vid härdanläggning nr 10 ingår i den koncentration av asbestmagrad keramik från vilken
en skärva daterats till ca 200 f.Kr.-50 e.Kr. Brända ben från själva härden har dessutom daterats till
ca 350-50 f.Kr. Fettsyreanalysen på en av de glimmermagrade skärvorna tyder på att kärlet kommit
i kontakt med mager fisk eller vegetabilier, vilket är en indikation på att kärlet använts till förvaring
eller tillagning av födoämnen. Fyndkontexter och daterad keramik indikerar att i princip all keramik
från Raä 708 kan dateras till förromersk järnålder. Någon lokalproduktion av keramik finns det
dock inga indikationer på. Det enda som markant avviker från dateringen är den till
folkvandringstid daterade organiskt magrade keramikskärvan från härdanläggning nr 11, men denna
datering bör ses som mycket osäker. Brända ben från härden har daterats till övergången mellan
förromersk och romersk järnålder, något som även är en mer rimlig datering för den organiskt
magrade keramiken. Av fettsyreanalysen att döma har åtminstone det glimmermagrade kärlet
använts till att förvara eller tillreda organiskt material.
Av allt att döma tas lokalen Raä 708 i bruk relativt snart efter att området torrlagts under
bronsålders slutfas och övergången till förromersk järnålder och enligt Bennerhag har platsen under
denna tid sannolikt fungerat som en lägerplats dit människor regelbundet återvänt och där bland
annat fiske spelat en viking roll. En kokgrop anläggs under denna tid, men dess funktion är oklar.
Jordprover från kokgropen visade inga spår av animaliska fetter, men däremot triterpener som kan
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härröra från näver eller torrdestillat av näver, dvs. björktjära (Bennerhag 2009b:19). Under senare
halvan av förromersk järnålder blir fyndmaterialet aningen mer varierat, men aktiviteterna fortsätter
sannolikt att vara av samma karaktär. Under denna förromerska period är även keramiken i bruk på
lokalen. Under första halvan av romersk järnålder saknas daterade anläggningar på lokalen, men
mot slutet av romersk järnålder börjar härdar åter anläggas på lokalen. Under folkvandringstid
förekommer det järnhantering på lokalen och både smidesslagg och en smideshärd har påträffats.
Några spår efter järnframställning finns dock ej (Bennerhag 2009b:35-40). De äldsta säkra spåren
efter mänsklig aktivitet på lokalen är från en härdanläggning daterad till vendeltid-vikingatid, även
om det också finns kol från toppen av kokgropen som dateras till tidig medeltid. Vad detta kol
representerar är dock oklart (Bennerhag 2009b:20-22, 43-44).

6.21. Raä 722, Nederkalix socken, Norrbottens län
Lokalen Raä 722 påträffades år 2005 på en sandig terrassbildning som sluttar svagt mot sydöst, ca
700 m norr om den lilla sjön Lappisträsket. Boplatsen ligger idag ca 25 m.ö.h., men under äldre
järnålder låg lokalen i det inre av en större havsvik. Under loppet av yngre järnålder förlorar lokalen
allt mer sin kustanknytning. Arkeologiska undersökningar genomfördes under åren 2006 och 2007
och av lokalen har ca 1033 m 2 avtorvats (Palmbo 2008:5-9).
Under de arkeologiska undersökningarna påträffades totalt åtta stycken anläggningar, av vilka alla
undersöktes helt eller delvis. Anläggningarna bestod av tre skärvstenspackningar, två grophärdar, en
eventuell härd eller skärvstenskoncentration, en grop innehållandes en skärvstenspackning samt en
färgning, som eventuellt är ett utrens från gropen med skärvstenspackningen. Dessutom framkom
det två möjliga stolphål som hör till gropanläggningen med skärvstenspackningen (Palmbo
2008:23).
Alla anläggningar utom en av skärvstenspackningarna har
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C-daterats. Den äldsta

dateringen kommer från det understa av två kollager i en av de två grophärdarna som daterats till
yngre bronsålder eller tidig förromersk järnålder, ca 730-400 f.Kr. (2390±30 BP). Mycket äldre än
så kan lokalen ej heller vara ur landhöjningssynpunkt. Under förromersk järnålder infaller lokalens
mest aktiva fas och majoriteten av anläggningarna har daterats till denna period. En av de tre
skärvstenspackningarna har
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C-daterats till ca 390-200 f.Kr. (2240±35 BP) och 370-180 f.Kr.

(2195±30 BP). Det är möjligt att de två andra skärvstenspackningarna har en likartad datering trots
att en av dessa har daterats till tidig medeltid, ca 1190-1280 e.Kr. (780±35 BP). Detta kolprov är
dock enligt Palmbo något osäkert, då kolet kan härröra från en rot. Kol från grophärden nr 5 har
också daterats till förromersk järnålder, ca 360-50 f.Kr. (2140±35 BP), liksom den eventuella
härdanläggningen nr 6 som daterats till ca 360-110 f.Kr. (2165±35 BP). Även gropen med
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skärvstenspackningen samt den tillhörande färgningen har daterats till förromersk järnålder och
övergången till romersk järnålder. Två kolprov från gropen har daterats till ca 360-50 f.Kr.
(2130±40 BP) och ca 50 f.Kr.-120 e.Kr. (1975±35 BP), medan ett bränt ben från gropen dateras till
400-110 f.Kr. (2205±60 BP). Kol från färgningen har en likartad datering på ca 350-50 f.Kr.
(2135±35 BP). Under romersk järnålder har inga spår efter mänsklig aktivitet iakttagits, men det
övre kollagret i grophärd nr 4 har daterats folkvandringstid eller vendeltid, ca 540-640 e.Kr.
(1475±30 BP) och 550-650 e.Kr. (1455±35 BP). Detta är dock den enda anläggning som finns på
lokalen som kan dateras till yngre järnålder eller yngre (Palmbo 2008:26-27).
Det fyndmaterial som påträffades under de arkeologiska undersökningarna består främst av avslag,
kärnor och skrapor av kvarts, men även keramik, ett kvartsitavslag, ett eventuellt förarbete och ett
ämne i grönsten, ett fragment i grönsten, eventuellt av ett nordbottniskt redskap, samt en mindre
mängd brända ben. Resultatet av den osteologiska analysen av detta benmaterial är blygsamt. Ett
fåtal fragment av ett däggdjur av storleken räv/hund samt något enstaka fragment av gädda har
påträffats. Bland materialet finns också fragment som ej kunnat identifieras närmare än till däggdjur
(Palmbo 2008:23-24).

Bild 38. Schaktkarta över Nederkalix 722 med fyndplatsen för den glimmermagrade keramiken markerad med en
svart stjärna. Omarbetad efter Palmbo 2008.
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Keramiken
Endast tre keramikskärvor har påträffats på lokal Raä 722 och de hittades tätt intill varandra inom
yta A, ca 5 m norr om skärvstenspackningsanläggning nr 2 (Palmbo 2008:bilaga 2:8). Alla skärvor
är magrade med en relativt riklig mängd finfördelad muskovit med en maximal kornstorlek på ca 2
mm. Kärlets yta är gråbrun till färgen och skärvorna har en sotfärgad kärna. Skärvorna passar av allt
att döma ihop med varandra. Dekor saknas, men i brottytan på två av skärvorna finns ett genom
godset borrat hål, uppskattningsvis ca 3 mm i diameter.
En av keramikskärvorna har 14C-daterats och resultatet blev ca 660-780 e.Kr. (1295±35 BP).
Denna datering är dock något osäker enligt Palmbo (Palmbo 2008:51). En av skärvorna har också
genomgått en fettsyreanalys vid Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms Universitet,
men provet visade sig tyvärr vara kontaminerat (Palmbo 2008:44).
Sammanfattning och tolkning
Endast tre glimmermagrade skärvor påträffades på lokalen Raä 722 och de härrör alla från ett och
samma kärl. Skärvorna har dock hittats relativt isolerat från både anläggningar och övriga fynd, så
relationen till dessa förblir osäker. Dateringsmässigt är kärlet också problematiskt, då en av
skärvorna daterats till ca 660-780 e.Kr. Denna vendeltida datering bör dock betraktas med viss
försiktighet. Dateringen faller med god marginal utanför den traditionella dateringen av keramik
inom Sär-2 gruppen som av allt att döma upphör i Norrland senast ca 400 e.Kr. (Bergman 1995:188;
Carpelan 1979:17; Jørgensen & Olsen 1987:26; Linder 1966:147). Dessutom finns det inga
anläggningar på lokalen som med säkerhet kan bindas till vendeltid. Den i tid närmast liggande
anläggningen är det övre kollagret i grophärd nr 4, som dock verkar vara något yngre än den
daterade keramikskärvan. Jag delar därmed Palmbos tveksamhet angående denna vendeltida
datering och ser det som mer rimligt att keramiken skulle ha en datering till förromersk järnålder,
vilket skulle sammanfalla både med lokalens mest aktiva skede liksom med den generella bild över
den glimmermagrade keramikens datering som presenteras i denna uppsats. Den mycket begränsade
mängden keramik gör det osannolikt att keramik producerats på denna lokal och det finns heller
inget bland det övriga fyndmaterialet som skulle indikera på en sådan möjlighet.
Lokalen tas i bruk i slutet av bronsåldern relativt snart efter att området torrlagts till följd av
landhöjningen och fortsätter sedan att vara mål för aktiviteter av begränsad karaktär under
åtminstone delar av förromersk järnålder. Palmbo ser lokalen som en aktivitets- och
exploateringslokal snarare än en boplats där aktiviteterna kretsat kring jakt och fiske samt en
eventuell hantering och beredning av födoämnen och råämnen till stenhantverk. Under romersk
järnålder, när lokalen förlorar sin kustanknytning, finns ej några spår efter mänsklig aktivitet, men
92

under folkvandringstid eller början av vendeltid blir lokalen åter mål för en till synes kortvarig
aktivitet av mycket begränsad karaktär (Palmbo 2008:34-39).

6.22. Raä 730, Nederkalix socken, Norrbottens län
Lokalen Raä 730 påträffades under en arkeologisk utredning år 2005 på på en flack och sandig
hedmark, strax söder om sjön Storträsket. I öst och sydöst avgränsas boplatsområdet av myrlänt
mark och i väst av en sandig höjdrygg. Boplatsområdet sträcker sig över en yta som ligger mellan
ca 24-32 m.ö.h. Under övergången från bronsålder till förromersk järnålder låg boplatsen på den
norra sidan av en större ö i den inre delen av skärgården, men under loppet av yngre romersk
järnålder avsnörs sjön Storträsket från havet (Bennerhag 2009b:6, 21). Arkeologiska
undersökningar genomfördes på lokalen under åren 2006-2007 och av en ca 10966 m 2 stor avtorvad
yta undersöktes 853 m 2 (Bennerhag 2009b:17; Bennerhag et al. 2008:4).
Ett stort antal anläggningar har påträffats inom den avtorvade ytan och av de totalt 50
anläggningarna har 42 stycken undersökts. Anläggningarna består av 13 skärvstenspackningar och
skärvstenskoncentrationer, 22 härdar eller koncentrationer av brända ben, ett kulturlager av oklar
funktion, fyra avfallsgropar eller grophärdar, en kokgrop, en härdrest, fyra stolphål samt tre
smideshärdar. De anläggningar som ej undersökts består alla av skärvstenspackningar. Majoriteten
av anläggningarna ligger i undersökningsområdets östra del (Bennerhag 2009b:19, bilaga 4:3).
Ett flertal av anläggningarna har 14C-daterats och visar tydligt att lokalens mest intensiva fas
infaller under äldre järnålder. De äldsta anläggningsdateringarna kommer från gropanläggningen
A27 som genom ett bränt ben daterats till ca 1250-550 f.Kr. (2720±110 BP) och genom en asbestoch hårmagrad keramikskärva till ca 970-820 f.Kr. (2740±30 BP). Ett av stolphålen har också
daterats till yngre bronsålder eller övergången till förromersk järnålder, ca 720-390 f.Kr. (2380±30
BP). Lokalen blir dock genom landhöjning torrlagd först vid slutet av bronsålder och övergången
till romersk järnålder, så A27 och det daterade stolphålet är därför rimligen ej mycket äldre än
övergången till förromersk järnålder (Bennerhag, muntlig uppgift januari 2010). Majoriteten av de
daterade anläggningarna hör dock till förromersk järnålder och övergången till romersk järnålder.
Till dessa anläggningar hör minst två av skärvstenskoncentrationerna, två av smideshärdarna,
kulturlagret

A5,

fem

av

de

eventuella

härdarna

samt

kokgropen.

Kol

från

skärvstenskoncentrationerna A3 och A7 har daterats till ca 410-230 f.Kr. (2295±30 BP) och ca 390200 f.Kr. (2230±30 BP), medan kol från kokgropen A36 daterats till ca 170 f.Kr.-20 e.Kr. (2045±30
BP). Kol från den eventuella härdanläggningen A12 har daterats till ca 390-200 f.Kr. (2230±35 BP)
och brända ben från de eventuella härdanläggningarna A15, A21, A28 och A42 har daterats till ca
360-50 f.Kr. (2140±40 BP), ca 410-210 f.Kr. (2295±35 BP), ca 160 f.Kr.-70 e.Kr. (2020±40 BP)
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och ca 340-50 f.Kr. (2110±30 BP). Från kulturlagret A5 daterades en bit kåda med tandavtryck till
ca 380-200 f.Kr. (2205±30 BP). Slagg från bägge av de till förromersk järnålder daterade
smideshärdarna A4 och A45 har fått betydligt äldre
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C-dateringar, ca 1430-930 f.Kr. (2980±100

BP) och 770-400 f.Kr. (2430±75 BP), än vad kol och brända ben i anläggningarna daterats till.
Kolet och det brända benet daterar bägge anläggningarna till ca 350-50 f.Kr. (2115±35 BP, 2125±30
BP) Enligt Bennerhag beror detta sannolikt på att det analyserade kolet från slaggen härrör från tall,
som i sig kan ha en mycket hög egenålder (Bennerhag 2009b:39). Den tredje smideshärden A53 har
daterats till yngre romersk järnålder, ca Kr.f.-210 e.Kr. (1915±35 BP). Till yngre romersk järnålder
har även ben från den eventuella härden A42 daterats med ett dateringsresultat på ca 70-250 e.Kr.
(1850±40 BP). Kol och ben från gropanläggning A29 daterades till ca 60-220 e.Kr. (1885±30 BP)
och ca 50-320 e.Kr. (1850±50 BP) och dateras därmed också till tidig förromersk järnålder. På
lokalen finns även aktiviteter under yngre järnålder, men i betydligt mindre skala.
Gropanläggningen A2, den eventuella härdanläggningen A20 samt ett bränt ben från kulturlagret
A5 har daterats till ca 660-770 e.Kr. (1310±30 BP), ca 670-870 e.Kr. (1250±40 BP) och ca 660-770
e.Kr. (1295±30 BP), d.v.s. mellan vendeltid och yngre vikingatid (Bennerhag 2009b:20-22, bilaga
8:2, bilaga 10:6).

Bild 39. Schaktkarta över Nederkalix 730 med koncentrationen av glimmermagrad keramik markerad med en
svart stjärna. Efter Bennerhag 2009b.
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Ett mycket omfattande fyndmaterial påträffades och tillvaratogs under de arkeologiska
undersökningarna. Fynden består av keramik, avslag av kvarts, kvartsit, hälleflinta och grönsten,
kärnor och skrapor av kvarts och kvartsit, spån och en kniv av kvartsit, ämnen av kvartsit och
skiffer, brynen, en glättsten, en knacksten, en städsten, bitar av täljsten, pimpsten, asbestmineral och
muskovit, bitar av blästerskydd, bränd lera, ett eldstål, en holkyxa, en skrapa och knivar av järn, ett
bronsspänne, en del av en benpärla, rödockra, järnklumpar samt slagg. Det framkom även en
mindre mängd recent material av metall. Bland det påträffade benmaterialet har gädda, lake, sik,
abborre, karpfisk, fågel, järpe, ekorre, bäver, vikaresäl, mård, mård/räv, huggspån från horn samt ett
antal fragment från däggdjur identifierats (Bennerhag 2009b:19). Kolinneslutningar i holkyxans egg
har
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C-daterats till ca 340-50 f.Kr. (2115±30 BP) och en kol i en bit okonsoliderat järn fick

dateringen ca 30-220 e.Kr. (1895±30 BP). Organiskt material som omslutit bronsspännet som
påträffades på lokalen har 14C-daterats till ca 50 f.Kr.-70 e.Kr. (1990±30 BP). Detta bronsspänne bär
enligt Bennerhag likheter med bronsspännen som påträffats i området kring Kama där de hittas i
gravar tillhörande Pianobor-kulturen, som dateras till ca 300 f.Kr.-200 e.Kr. (Bennerhag 2009b:3940, bilaga 10:6).
Keramiken
Det påträffade keramikmaterialet från Raä 730 består av totalt 857 skärvor och uppvisar en ovanligt
stor variation vad gäller magring. Ren asbestmagring har 244 stycken (28,5 %) skärvor, medan 427
stycken (49,8 %) är magrade med asbest samt ett eller flera magringsämnen som utgörs av hår, ben,
grus, glimmer, oidentifierbar organiskt magring och chamotte. Kombinationen asbest och hår är den
vanligaste och finns representerad genom 401 stycken skärvor. Vidare finns det 23 stycken (2,7 %)
skärvor med glimmermagring, 16 stycken (1,9 %) med hårmagring, 15 stycken (1,8 %) med
chamotte, 10 stycken (1,2 %) med benmagring samt en skärva av grusmagrad, grus/glimmermagrad
och grus/hårmagrad keramik. Magringen i 19 stycken (2,2 %) skärvor gick ej att avgöra. Endast ett
ringa antal skärvor bär ornamentik och av de totalt 857 stycken skärvorna är endast 65 stycken (7,6
%) dekorerade. 58 stycken skärvor är dekorerade med kamstämpel, tre stycken med ristad linje, två
med en eventuell vulst, en skärva med en kombination av kamstämpel och avtryck av Vard øy-typ
samt en skärva med ristad linje och små gropintryck. All keramik har påträffats i
undersökningsområdet östra del och uppträder i relativt väl avgränsade koncentrationer som i regel
ansluter till anläggningar (Bennerhag 2009b:29-30, bilaga 17:7).
Det saknas dekor både bland de rent glimmermagrade keramikskärvorna samt bland de två
skärvor där både asbest och glimmer använts och den skärva där magringen uppges bestå av både
glimmer och grus. I de rent glimmermagrade skärvorna är muskoviten relativt grovt fördelad med
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en maximal kornstorlek på ca 4 mm och förekommer i relativt riklig mängd, medan godset, som har
en mörkgrå yta, oftast är spjälkt och har i några fall en sotfärgad kärna. Några mynningsbitar finns
ej bland materialet. All glimmer-, glimmer/asbest- samt glimmer/grusmagrad keramik finns samlat
inom en diameter på ett par meter i anslutning till skrärvstenskoncentrationen A6, som hade
karaktären av ett utkast av skörbränd sten och avfall snarare än en regelrätt anläggning. Förutom
den glimmermagrade keramiken påträffades här även asbest- samt asbest/benmagrad keramik.
Av keramikskärvorna på lokalen har fyra
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C-daterats, men liksom för keramikdateringarna

från lokal Raä 730 har det i regel ej funnits tillräckligt med organiskt material på kärlytan för att en
datering skulle vara möjlig att utföra. Därför har godset krossats och det organiska material som
finns inne i godset daterats, vilket medför ytterligare felkällor då leran i sig kan innehålla mycket
gammalt kol (Bennerhag, personlig kommentar januari 2010). En asbestmagrad keramikskärva har
daterats till ca 240-400 e.Kr. (1730±35 BP), två asbest/hårmagrade keramikskärvor till ca 970-820
f.Kr. (2740±30 BP) och ca 750-400 f.Kr. (2410±35 BP) Den till bronsålder daterade
keramikskärvan från gropanläggningen A27 har fått en något för gammal datering med tanke på att
lokalen under den aktuella tiden ännu låg under vatten, men att döma av det daterade benet i
anläggningen så torde keramiken trots detta höra till de äldre på lokalen och ha en datering till
övergången bronsålder/förromersk järnålder eller något yngre. En likartad datering är även rimlig
för den andra asbest/hårmagrade keramikskärvan som påträffats inom en yta mellan anläggningarna
nr 21 och 25. Även en av de glimmermagrade keramikskärvorna har
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C-daterats och resultatet visar

på två skilda dateringar, ca 110 f.Kr.-70 e.Kr. (2010±35 BP) och ca 580-950 e.Kr. (1300±90 BP).
Med tanke på att den senare dateringen så markant överskrider slutet av romersk järnålder och tiden
då keramik av Säräisniemi 2-typ av allt att döma förekommer över hela norra Fennoskandien är
dateringen till ca 110 f.Kr.-70 e.Kr. betydligt mer rimlig (Bergman 1995:188; Carpelan 1979:17;
Jørgensen & Olsen 1987:26; Linder 1966:147). Denna datering sammanfaller även med den tid när
aktiviteterna på lokalen är som mest aktiva och med den övergripande dateringen över den
glimmermagrade keramiken i Norrland som presenteras i detta arbete (Bennerhag 2009b:30-31,
bilaga 10:6).
Tre av keramikskärvorna har också genomgått en fettsyreanalys vid Arkeologiska
forskningslaboratoriet vid Stockholms Universitet. En asbestmagrad skärva bar spår av fetter från
idisslare, marina fetter samt vegetabilier och en glimmermagrad skärva hade spår av terrestriska
animalier och vegetabilier, däribland någon oljerik växt. Bägge skärvor hade också spår av
dehydroabietinsyra, som sannolikt härrör från rök eller sot. Den tredje skärvan hade en magring
bestående av både asbest och hår, men inga spår efter fetter kunde observeras (Isaksson 2008:5).
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Sammanfattning och tolkning
En mer genomgripande analys av det keramiska materialet bör genomföras innan en mer
kvalificerad uppskattning över hur många kärl keramikmaterialet på Raä 730 representerar, men
utifrån magring och rumslig spridning torde det handla om minst ett 10-tal olika kärl. Av dessa är
minst ett kärl magrat endast med glimmer, medan till synes två kärl är magrat med glimmer blandat
med grus respektive asbest. Trots den något osäkra

14

C-dateringen kan den glimmermagrade

keramiken från Raä 730 högst sannolikt daterats till den senare halvan av förromersk järnålder eller
inledningen av romersk järnålder, vilket enligt Bennerhag också är den period när keramiken
uppvisar störst variation vad gäller magring (Bennerhag 2009b:30). Bland fyndmaterialet finns flera
indikationer på att keramiken på Raä 730 är åtminstone delvis lokalproducerad. Fynd av lösa
stycken asbest, muskovit och täljsten kan alla sannolikt kopplas samman med keramiktillverkning
och även om inga täljstensmagrade skärvor identifierats bland skärvorna är det ej otänkbart att
sådana kärl också har varit i bruk på lokalen. Det relativt stora antalet kärl samt den för norrländska
förhållanden ovanligt stora variationen på magring talar också för att keramikproduktion ingått i
aktiviteterna på lokalen. Åtminstone en del av denna keramik har av fettsyreanalysen använts till att
förvara eller tillreda organiskt material, sannolikt föda. Det verkar ej heller finnas någon väsentlig
skillnad i användningsområde mellan det glimmermagrade och det asbestmagrade kärl som de
fettsyreanalyserade skärvorna representerar.
Lokalen tas i bruk under slutfasen av bronsålder eller övergången till äldre romersk
järnålder. Under den första av totalt fyra bosättningsfaser som Bennerhag identifierat på Raä 730
består lokalen av endast ett mindre antal härdar och det arkeologiska materialet tyder på att
aktiviteterna på lokalen har varit av en mer tillfällig karaktär. Keramik var dock i bruk redan under
denna fas, under vilken lokalen sannolikt fungerat som en lägerplats. Under yngre förromersk
järnålder introduceras järnsmidet på platsen och denna aktivitet fortsätter sedan in i åtminstone
äldre romersk järnålder. Fyndmaterialet blir även mer varierat under yngre förromersk järnålder och
av allt att döma är det enbart under denna period den glimmermagrade keramiken används.
Bennerhag ser dock lokalen fortsättningsvis som en lägerplats som varit mål för tillfälliga vistelser.
Under tidig romersk järnålder ökar variationen i fyndmaterialet ytterligare och boplatsen får nu mer
karaktären av en basboplats. Den yngsta mer pålitliga dateringen av keramik från lokalen hör till
yngre romersk järnålder. Under folkvandringstid och yngre järnålder finns det även spår av
mänskliga aktiviteter på lokalen, men fyndmaterialet är betydligt mindre och antalet anläggningar
som kan knytas till denna fas är få. Lokalen fungerar sannolikt under denna period som en
aktivitetslokal med sporadiska besök och med aktiviteter av begränsad karaktär (Bennerhag
2009b:43-44).
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6.23. Raä 90:1, Vallen, Nederluleå socken, Norrbottens län
Boplatsen Raä 90:1, även kallad Vallen, är belägen ca 20 m.ö.h. mellan berget Sägberget i söder och
sjön Stor-Bodträsket i norr. Enligt Broadbents landhöjningskurva för norra Västerbotten låg lokalen
under äldre järnålder låg lokalen på nordsidan av en ö inne i den dåvarande skärgården (Broadbent
1978:22). Lokalen består enligt fornminnesregistret av 11 stycken boplatsvallar och 14 stycken
boplatsgropar och under äldre järnålder, då dessa anläggningar sannolikt har anlagts, låg lokalen på
nordvästsidan av en större ö, ej långt från fastlandet (Liedgren & Hedman 2005:44). En mindre
forskningsundersökning har genomförts på lokalen år 2008, men rapporten är i skrivande stund ej
färdigställd. Följande uppgifter bygger därför på muntliga uppgifter givna av ledaren för
undersökningen, Carina Bennerhag, i december 2009 samt min egen studie av en påträffad
glimmermagrad skärva.
Undersökningen omfattande en av boplatsens boplatsvallar och bland fyndmaterialet
framkom en mindre mängd keramik, varav alla skärvor utom en var magrad med asbest. Den
avvikande
istället

skärvan
magrad

glimmer.

var
med

Keramiken

påträffades i en centralt
belägen härd inne i hyddan
samt

i

den

enda

vallen/väggpartiet.

Den

glimmermagrade skärvan är
mycket liten, endast ca 12x9
mm stor och godset är
spjälkt. Ytan är gulbrun till
färgen och saknar spår av
organisk

beläggning.

Bild 40. Översiktskarta över lokalen Vallen. Efter Liedgren & Hedman
2005:43.

Magringen består av relativt
finfördelad muskovit med en maximal kornstorlek på ca 2 mm. Ingen dekor finns synlig på skärvan.
Från boplatsvallen har tre stycken

14

C-dateringar blivit gjorda, vilka gett ett mycket

samstämmigt resultat. Kol från vallen och den centralt belägna härden daterades till ca 170 f.Kr.-20
e.Kr. (2060±35 BP) och ca 90 f.Kr.-80 e.Kr. (2000±35 BP), medan ett bränt ben från härden
daterades till ca 160 f.Kr.-50 e.Kr. (2035±30 BP). Det är därmed mycket troligt att även den
glimmermagrade keramiken från Vallen ska dateras till detta tidsintervall. Boplatsvallar från äldre
järnålder är ovanliga i längs Norrbottens kustområde och med sina många boplatsvallar är saknar
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denna lokal motsvarigheter från samma tid i området (Norberg 2008:58-69).

6.24. Raä 10:1, Gammelkänt, Överkalix socken, Norrbottens län
Inom ett ca 150x12 m stort område som ligger vid den östra stranden av sjön Yttre Lansjärv, strax
söder om det sund som binder samman Yttre Lansjärv och Övre Lansjärv, har ett stort antal fynd
samlats in under framför allt första halvan 1900-talet. På boplatsen, som går under namnet
Gammelkänt efter den gård som ligger inom boplatsens utsträckning, har det ej genomförts någon
regelrätt arkeologisk undersökning, utan fynden har framkommit genom lösfynd i samband med
odling samt genom ett antal provgropar som grävdes år 1929 (Moberg 1955:13).
Några säkra anläggningar har ej dokumenterats på lokalen, även om det i en av
fyndrapporterna omnämns en "sträng" där marken var tydligt eldpåverkad och det fanns gott om
sten, varav åtminstone en del var skörbränd (Moberg 1955:13-14).
Moberg har gått igenom det fyndmaterial som bevaras vid Statens Historiska Museum och
trots att det stundvis finns vissa tveksamheter var de enskilda fynden har hittats, så har han lyckats
binda ca 600 fynd till denna boplats. Fynden består av framför allt avslag och övriga restprodukter
från stensmide, men även ett stort antal föremål har påträffats. Grönsten, som bergartsbestämts till
tuffiter, dominerar kraftigt bland fyndmaterialet, följt av kvarts, kvartsit, skiffer och sandsten. Bland
föremålen finns yxor och mejslar av grönsten, nordbottniska redskap, fragment av slipade föremål
av grönsten. Moberg uppskattar den totala mängden "yxliknande redskap" till ca 30. Vidare finns
det skrapor, spetsar, knivar, brynen samt förarbeten. Bland fynden finns också två fragment av
skifferringar (Moberg 1955:14-22).
Bland

fynden

finns

också

en

glimmermagrad

keramikskärva, vilket är den enda keramik som hittills
påträffats på lokalen. Skärvan är 29 x 28 mm stor och godset,
som är gulbrunt till färgen, är 3 mm tjockt. Ingen dekor finns
synlig på skärvan, men ett borrat hål löper genom godset. Av
beskrivningen att döma är godset magrat med en relativt
riklig mängd grovt fördelad glimmer. (Moberg 1955:20, 32,
39). Enligt Carpelan hör skärvan till keramik av Anttila-typ
(Carpelan 2003:53).

Bild 41. Glimmermagrad keramikskärva
med borrat hål från Gammelkänt. Efter
Moberg 1955:39.

Moberg daterar lokalen utifrån fyndmaterialet till två
perioder, en mellanneolitisk period och ett yngre skede som torde omfatta senneolitisk tid och äldre
bronsålder. Det enda fynd som endast kan kopplas samman med den mellanneolitiska perioden är
enligt Moberg skifferringarna, som har sina paralleller i Finland under kamkeramisk tid, medan en
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pilspets med tvär bas samt keramikskärvan dateras av Moberg till det senare skedet (Kopisto
1959:8-9; Moberg 1955:34). Den ena av de två ringarna dateras dock av Christiansson till tidig
kamkeramisk tid, medan den andra av en typ som i Finland dateras till typisk eller sen kamkeramisk
tid (Christiansson 1969:55-56). Boplatsen ligger på en höjd mellan ca 85-90 m enligt
fornminnesregistret, vilket innebär att området torrläggs kring 4000 f.Kr. enligt den
landhöjningskurva som presenterats av Hederyd och enligt honom bör området kring Lansjärv
redan då ha varit väl lämpat för bosättning med goda förhållanden för fiske och havsfångst, vilket
öppnar upp möjligheten för bosättning redan under tidigneolitisk tid (Hederyd 1982:45-49).
Hur länge boplatsen varit mål för mänsklig aktivitet är likaledes osäkert och därmed är
också dateringen av den glimmermagrade keramiken osäker. Utan vare sig fyndkontext eller övrigt
keramikmaterial på lokalen att jämföra med går det ej att datera denna skärva närmare än till
bronsålder-äldre järnålder. Några säkra spår efter yngre bronsålder eller äldre järnålder har ej
identifierats på lokalen, men avsaknaden av arkeologiska undersökningar gör att denna frånvaro av
spår från dessa perioder mycket väl kan vara en forskningslucka. Från slutet av vikingatid eller
yngre medeltid har det påträffats ett silverbleck, som sannolikt är del av ett smycke och som
reparerats med ett halvt mynt, troligen präglat i Tyskland under 900-tal eller 1000-tal (Christiansson
1971:69). Lokalen Lappviken, Raä 8:5, som ligger ca 1,5 km nordväst om Gammelkänt hade ett
mycket likartad fyndmaterial hittats som lösfynd och de två lokalerna påminde kraftigt om varandra
i Mobergs genomgång (Moberg 1955:13-44). Under slutet av 1960-talet undersöktes dock
Lappviken och metallföremål av både brons och järn påträffades. Dessutom hittades både asbestoch täljstensmagrad keramik med en ornamentik som bestod av avtryck av Sorsele-typ,
kamstämpelavtryck och heldragna linjer (Hjohlman 1971:98-100). Det är därför ej orimligt att tänka
sig att även Gammelkänt kan ha varit mål för perioder av aktiviteter under bronsålder och järnålder,
som dock ej har kunnat bekräftas genom det hittills tillvaratagna arkeologiska fyndmaterialet.
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7. Den nordsvenska glimmermagrade keramiken – en helhetsbild
Detta kapitel kommer att fokusera på att sammanställa de uppgifter om den glimmermagrade
keramikens förekomst och karaktär som presenterats i föregående kapitel. En viktig del av denna
studie är att också tidsmässigt ringa in keramikens förekomst i Norrland. Detta är av högsta vikt om
det skall vara fruktbart med en fortsatt diskussion kring hur och varför dessa kärl med avvikande
magring uppträder inom det norrländska keramikmaterialet.

7.1. Karaktär
Trots en den stora geografiska spridningen, med keramik påträffad från Jämtland i söder till
Jokkmokk i norr, uppvisar keramikens karaktär en överraskande stor grad av homogenitet. Vad
gäller dekoren antyder det mycket begränsade antalet skärvor med ornamentik som påträffats att
kärlen ofta helt saknar dekor och att av de kärl som burit ornamentik har endast en begränsad del av
kärlkroppen varit dekorerad. Denna dekor tycks också vara begränsad till kärlets övre del.
Ornamentiken består framför allt av heldragen linjedekor och i endast två fall finns det avvikelser. I
det ena fallet, ett kärl från Raä 708 i Nederkalix socken, har det observerats en vulst på kärlytan och
i det andra fallet, ett eller två olika kärl från Raä 26:1 i Arvidsjaur socken, har det observerats
kamstämpelavtryck. På en av de kamstämpeldekorerade skärvorna bildar kamstämplarna ett
dekormotiv bestående av vågräta och vinkelställda linjer. Ytterligare en skärva från samma lokal har
dekorelement som sannolikt är avtryck av något relativt smalt och avlångt stämpelverktyg. Dessa
avtryck ingår i ett dekormotiv som i övrigt består av en heldragen vågrät linje under vilken det löper
snedställda heldragna linjer. Keramikmaterialet från Raä 26:1 i Arvidsjaur socken innehåller också
en glimmermagrad skärva med korsande heldragna och breda linjer som tillsammans bildar ett
nätmönster. Detta dekormotiv har ej observerats på någon annan glimmermagrad skärva i Norrland.
Det vanligaste dekormotivet i bland den glimmermagrade keramiken i hela undersökningsområdet
är de heldragna och vågräta linjer som löper över kärlytan strax under mynningen. Dessa linjer kan
vara dragna med ett relativt spetsigt föremål som efterlämnar en tunn linje eller med ett trubbigare
verktyg som efterlämnar en bred fåra i kärlväggen. Linjerna uppträder ensamma eller i grupp med
upp till fyra parallella linjer. Linjerna kan också vara del i ett mer omfattande dekormotiv med
vinkelställda linjer under, mellan eller ovanför de vågräta linjerna. Det har inom det norrländska
området ej observerats glimmermagrad keramik med avtryck av Sorsele- eller Vard øy-typ.
Kustanknuta lokaler tycks uppvisa en något högre frekvens av dekorerade kärl än inlandslokaler,
men detta bör ses med stor varsamhet eftersom materialet på ett flertal lokaler, framför allt
inlandslokaler, endast består av ett mycket litet antal glimmermagrade skärvor.
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I de fall jag haft möjlighet att okulärt bedöma magringen eller där uppgifter finns
tillgängliga angående vilket mineral som används i glimmermagringen har muskovit i samtliga fall
utom ett använts som magringsmedel. Endast vid Raä 158 i Ådals-Lidens socken har biotit
observerats i magringen. Asbest, krossad bergart och möjligtvis talk/täljsten har också i enstaka fall
identifierats tillsammans i magringen tillsammans med glimmern. Tre kärl har genomgått
tunnslipsanalys, vilket resulterat i att den exakta mängden magring i kärlen varit möjlig att
bestämma. Resultatet visar att mängden varierar mellan ca 15-45 % och utifrån det material jag har
haft möjlighet att okulärt studera har bedömningen gjorts att magringen i det övriga materialet
åtminstone ej märkbart överskrider den största med säkerhet uppmätta magringshalten på 45 %. Det
är snarare sannolikt att majoriteten av keramiken uppvisar en likartad magringshalt som de två kärl
från Harrsjöbacken vars magringshalter låg på mellan 15-20 %. Den största uppmätta kornstorleken
på magringen är 5 mm, men medelvärdet ligger mellan 2-3 mm. Godsets färg varierar mellan
gulbrun och gråbrun och en sotfärgad beläggning återfinns ibland på kärlytan och i godskärnan.
Dock finns det ett flertal lokaler där beläggningen på keramiken är mycket sparsam eller helt
saknas. Den angivna godstjockleken varierar mellan 3-10 mm, men snittvärdet ligger mellan 5-7
mm. Sporadiskt förekommer att hål, ca 3-4 mm i diameter, borrats genom godset. Detta har
observerats på totalt sex skärvor fördelade på lika många lokaler. Kärlens form har ej i något fall
med säkerhet varit möjligt att fastställa, men inga märkbart profilerade kärlväggar har observerats
och med tanke på den glimmermagrade keramikens till synes nära relation med den asbestmagrade
keramiken inom Sär-2 gruppen, är det sannolikt att formerna är likartade. Mynningsranden är i regel
rak och i ett flertal fall förtjockad. Två olika tillverkningsmetoder har dock registrerats. Bägge kärl
som påträffats vid Grönviksvallen är uppbyggda med rullbyggnadsteknik, medan det bland keramik
från Gullön och Luspebryggan observerats träfiberavtryck på kärlväggens insida, vilket tyder på att
kärlet formats över en trämatris.

7.2. Datering
Bristen på dateringsmässigt användbara kontexter gör att hälften av de 24 lokaler i Norrland där
glimmermagrad keramik har påträffats ej går att använda till att datera den glimmermagrade
keramiken närmare än en mycket grov datering till bronsålder-äldre järnålder. Detta tidsintervall
innefattar i princip all asbestmagrad keramik som påträffats i Norrland och jag ser det ej som
sannolikt att den glimmermagrade keramiken avviker nämnvärt i detta avseende (se vidare kapitel
5.2). På de återstående tolv lokalerna finns det däremot förhållanden som möjliggör en något mer
förfinad datering för bruket av den glimmermagrade keramiken i Norrland.
Det har genomförts 14C-dateringar på totalt fyra skärvor utspridda över lika många lokaler.
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Dessa ger dock ett väldigt brett dateringsintervall, från övergången till äldre bronsålder fram till
vendeltid. Ser man däremot på de nio kontextdateringar, vars tidsintervall bygger på resonemang
jag tidigare fört i samband med presentationen av de enskilda fyndlokalerna, blir bilden märkbart
mer homogen. Som Linder tydligt påvisat bör kontextuella dateringar av keramik alltid behandlas
med varsamhet, men eftersom samtliga dateringarna ligger samlade i tidsintervallet yngre
bronsålder-äldre järnålder betraktar jag denna kontextdatering som pålitlig (Linder 1966:149-150).
Kontextdaterings pålitlighet stärks även av det faktum att den kontextdaterade keramiken på fem av
dessa lokaler ej kan vara märkbart äldre än yngre bronsålder på grund av landhöjningen. Ytterligare
en faktor som stärker bilden av att kontextdateringen är korrekt är den totala avsaknaden av avtryck
av Sorsele- eller Vardøy-typ på den glimmermagrade keramiken. Dessa avtryckstyper tycks
förekomma endast under bronsålder inom det nordfennoskandiska området (Arponen 1992:13;
Carpelan 2003:52; Forsberg 2001:138; Gustafsson 1996:57; Hulthén 1991:14-15, 32; Jørgensen &
Olsen 1987:29-30)
14

C-dateringen från Raä 722 i Nederkalix socken och den yngre av de två dateringarna av

keramikskärvan från Raä 730 i Nederkalix socken är som tidigare diskuterats sannolikt felaktiga
eftersom dateringarna avviker från den kontext de påträffats i samt från den traditionella dateringen
av Sär-2 gruppens upphörande i hela Nordfennoskandien (Bergman 1995:188; Carpelan 1979:17;
Jørgensen & Olsen 1987:26; Linder 1966:147). Bortser man från dessa två dateringar kvarstår ett
dateringsintervall från övergången till äldre bronsålder fram till tidig romersk järnålder.

14

C-

dateringen från Råinget I är dock som tidigare diskuterats problematisk ur stratigrafiskt hänseende.
Skärvan har påträffats i de övre lagren tillsammans med keramik som

14

C-daterats till ett intervall

som sträcker sig från yngre bronsålder till övergången till förromersk järnålder, ett intervall som
dessutom skulle sammanfalla med

14

C-dateringen av den glimmermagrade skärva som påträffats i

den mycket närbelägna lokalen Raä 158:1. En möjlig förklaring till denna tidiga datering är att det
kol från skärvan som daterats har haft en mycket hög egenålder, vilket leder till en missvisande
datering (Hulthén 1991:54). Det finns emellertid även förhållanden som talar för att dateringen är
korrekt. Forsberg ser den närmsta parallellen till denna glimmermagrade keramik i senneolitisk
keramik från ryska Karelen, men det finns ytterligare en möjlighet som tidigare ej lyfts fram och
som dessutom ligger geografiskt betydligt närmare till hands (Forsberg 2001:135). Carpelan har
identifierat Lovozero-keramik så långt söderut som i Jämtland och detta är en keramiktyp inom
vilken glimmer sporadiskt förekommer som magringsämne. Keramiktypens uppkomst dateras av
både Carpelan och av Jørgensen & Olsen till senneolitisk tid, vilket därmed öppnar möjligheten för
att den glimmermagrade keramiken vid Råinget I hör till denna grupp av keramik. Dekoren
bestående av en ristad linje motsäger heller ej denna möjlighet (Carpelan 2003:46-47; Jørgensen &
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Olsen 1987:29).
Om 14C-dateringen av keramiken från Råinget I verkligen är korrekt så tycks det som om det
finns två skilda tidsintervaller när glimmermagrad keramik förekommer inom det norrländska
området. Det äldsta tidsintervallet hör till äldre bronsålder och till detta kan hittills endast fyndet
från Råinget I knytas. Det yngre tidsintervallet infaller under yngre bronsålder och äldre järnålder
med en tyngdvikt på förromersk järnålder. Det är till detta tidsintervall majoriteten av fynden verkar
ansluta sig och jag vill därför föreslå en preliminär datering av den norrländska glimmermagrade
keramiken till ca 800 f.Kr.-Kr.f.

14

C-daterad keramik

Kontextdaterad keramik

Ådals-Liden 123:1

/ 1770-1620 f.Kr.

Bureå 128:1/359:1

/ Äldre järnålder

Ådals-Liden 158:1

/ 900-420 f.Kr.

Skellefteå stad 632:1 / 750-400 f.Kr.

Nederkalix 722

/ 660-780 e.Kr.

Arjeplog 522:1

Nederkalix 730

/ 110 f.Kr.-70 e.Kr. & Arjeplog 532:1
580-950 e.Kr.

/ Förromersk järnålderäldre romersk järnålder

Arvidsjaur 26:1

/ Yngre bronsålder-äldre
romersk järnålder

Nederkalix 145:1

/ Yngre bronsålder-äldre
järnålder

Nederkalix 708

/ 350 f.Kr.-Kr.f.

Nederkalix 722

/ Förromersk järnålder

Nederluleå 90:1

/ Äldre förromersk
järnålder-yngre romersk
järnålder

/ Äldre järnålder

7.3. Geografisk spridning
Fyndplatserna för glimmermagrad keramik i Norrland uppvisar en tydlig koncentration till Övre
Norrland med Skellefte älv som sydlig gräns. Keramiken återfinns inom detta område både vid
kusten och i inlandet och alltid med en relativ närhet till de stora älvsystemen. I inlandet förefaller
fynden vara kopplade till de sjösystem som ingår i älvarnas avrinningsområden och framkommer
framför allt i området kring sjöarnas utlopp. Den glimmermagrade keramiken följer därmed samma
spridningsbild som uppvisas av den asbestmagrade keramiken i Norrland. Bland den asbestmagrade
keramiken syns en kraftig koncentration av fynd vid sjöarna Storavan, Hornavan och Kakel inom
Skellefte älvs avrinningsområde, något som även gäller för den glimmermagrade keramiken. Elva
av 24 fynd av glimmermagrad keramik är påträffade inom detta sjösystem där framför allt Storavan
framträder som den mest fyndrika området med sina åtta fyndlokaler för den glimmermagrade
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keramiken. Det bör dock noteras att dessa åtta fynd är påträffade mycket tätt samlade inom en radie
på endast ca 2 km.
Endast tre av 24 fyndplatser återfinns söder om Skellefte älv och överraskande nog har ej ett
enda fynd av glimmermagrad keramik identifierats i Västerbottens läns inland inom
avrinningsområdet för Ume älv och Ångermanälven. Detta område är mycket rikt på asbestmagrad
keramik och avsaknaden av glimmermagrad keramik kan därför ej förklaras utifrån en allmän
keramikfattigdom. Avsaknaden kan visserligen ha en för detta arbete metodmässig förklaring och
de eventuella fynd som faktiskt gjorts har förbisetts i materialstudien. Det är dock ej troligt att
fyndförekomsten skulle ha förbisetts så fullständigt i materialstudien om förekomsten av
glimmermagrad keramik vore minst lika frekvent som i området norr om Skellefte älv. Även om
enstaka fynd möjligtvis förbisetts
kvarstår fortfarande en markant
skillnad norrut.
Två av de tre fyndlokaler
som identifierats söder om gränsen
vid Skellefte älv ligger relativt tätt
intill varandra i området kring
Nämforsen längs Ångermanälvens
nedre lopp i Ådals-Lidens socken.
Det har också påträffats en stor
mängd

keramik

på

Ställverksboplatsen Raä 10:1, som
ligger på andra sidan älven från
Raä

158:1

och

detta

keramikmaterial, som består av ca
6 kg keramik, innehåller förutom
asbestmagrad keramik även av
bergartsmagrad

och

hårmagrad

keramik (Hulthén 1991:10-13, 29;
Käck

2009:73-76).

Någon

komplett genomgång av materialet
har dock ej publicerats. Trots att
det

saknas

eventuell

uppgifter
förekomst

om

en

Bild 42. Den asbest- samt täljstensmagrade keramikens utbredning i
Norrland. Pöljä- och Kierikki-keramik samt norska spannformiga kärl
är ej inkluderade. Se bilaga för förteckning över alla inkluderade
lokaler.

av
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glimmermagring från Ställverket är det sannolikt att även denna keramikgrupp finns representerad i
keramikmaterialet, speciellt med tanke på det samband mellan Raä 158:1 och Ställverksboplatsen
som bland andra Käck har föreslagit (Käck 2009:122-123). Om bägge lokaler använts av samma
grupp människor är det snarare osannolikt att ej den glimmermagrade keramiken skulle återfinnas
bland det i mängd långt mer omfattande keramikmaterialet vid Ställverksboplatsen.
Den sydligaste lokalen där det påträffats glimmermagrad keramik är Raä 19:1 i Storsjö
socken vars fyndomständighet och geografiskt läge ej har någon tydlig förklaring. Sjön Storsjö
avvattnas av älven Ljungan längs vilken det har påträffats en mindre mängd asbestmagrad keramik.
Runt Storsjön finns det också ytterligare ett par fynd av asbestmagrad keramik, men området hör till
randområdet för den asbestmagrade keramikens utbredning.

8. Glimmermagring – en kontextualiserande slutdiskussion
Detta kapitel kommer att fokusera på en kontextualisering av den norrländska glimmermagrade
keramiken. Förutom det dateringsmässigt något osäkra fyndet från Råinget I har det hitintills ej
identifierats några ytterligare spår av en äldre fas av glimmermagrad keramik i Norrland och därför
kommer detta kapitel att enbart att beröra den betydligt säkrare belagda och till yngre bronsålder
och förromersk järnålder daterade fasen av glimmermagrad keramik.

8.1. Den nordsvenska glimmermagrade keramikens typologiska tillhörighet
Den glimmermagrade keramikens förekomst i Norrland är ingen isolerad företeelse och det finns
heller inga tecken på att detta skulle bero på en ren intern utveckling med rötter i traditionen att
använda asbest som magringsämne i keramikkärlen, vilket i mitten av yngre bronsålder redan
praktiserats i Norrland under hundratals år (Forsberg 2001:139). Ursprunget verkar snarare ligga i
öst där glimmer- och talkmagring kännetecknar keramiken i Uralområdet redan under neolitisk tid
(Carpelan 1979:5). Trots att glimmer förekommer sporadiskt inom finskt område som primär- eller
sekundärmagring i bland annat kamkeramik, Sarsa-Tomitsa keramik och Lovozero keramik, så är
det först i och med keramik av Anttila-typ som glimmern blir mer vanlig som magringsämne
(Carpelan 2003:46; Pesonen 1999; Lavento 2001:50). Denna keramiktyp dateras av Carpelan till ca
1000-600 f.Kr., medan både Kehusmaa och Kotivuori anser att keramiktypen fortsätter vara i bruk
ytterligare ca 400 år (Carpelan 2003:53; Kehusmaa 1972:48; Kotivuori 1992:116).
Likheterna mellan Anttila-keramiken och den norrländska glimmermagrade keramiken är
stora. Undantagsvis uppträder asbest, krossad bergart och eventuellt också talk/täljsten som
sekundär magring i den norrländska glimmermagrade keramiken, varav åtminstone asbest och
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talk/täljsten också förekommer i Anttila-keramik. Likheterna är likaså påtagliga vad gäller
godstjockleken och mynningens utformning. I de fall dekor förekommer bland den norrländska
glimmermagrade keramiken domineras den av vågräta linjer och samma breda fåra som
karakteriserar Anttila-dekoren har också observerats bland den norrländska keramiken på
åtminstone Harrsjöbacken och Gullön, men möjligtvis även på Luspebryggan och Åsen. Det enda
dekorinslag som där paralleller ej har återfunnits bland nordfinsk Anttila-keramik är det nätmönster
som observerats bland keramiken från Gullön. Nätdekoren förekommer inom Lovozero-keramiken,
men den tycks vara något finmaskigare och gjord med ett spetsigare redskap än dekoren på skärvan
från Gullön (jämför Carpelan 2003:47 bild d.). Paralleller finns också inom Kjelm øy-keramikens
dekor, inom vilken en grovmaskig nätdekor av linjer utgjorda av kamstämpelavtryck har
observerats (jämför Hulthén 1991:42 figur 54a). Den dekormässiga gränsdragningen mellan
Kjelmøy-keramik och Anttila-keramik är flytande och likartade dekorelement förekommer inom
bägge stilar. Även dekorelement typiska för Anttila-keramik har påträffats bland asbestmagrade kärl
i Norrland (Hallgren 1959:117 bild 3, skärvan längst till vänster; Hulthén 1991:46 figur 60,
dekorkategori C2 och D). För att utröna förhållandet mellan dekorelementen hos dessa två
keramikgrupper krävs en betydligt mer genomgripande studie än vad som i detta arbete är möjligt
att företa.
I föregående kapitel argumenterades det för att den norrländska glimmermagrade keramiken
huvudsakligen bör dateras till ca 800 f.Kr.-Kr.f. med en tyngdpunkt på förromersk järnålder. Om
Carpelans datering till 600 f.Kr. för Anttila-keramikens upphörande i Finland är korrekt verkar det
med andra ord som om den norrländska keramiken har en huvudsakligen yngre datering än den
finska Anttila-keramiken. Kehusmaa och Kotivuori daterar dock upphörandet till ca 200 f.Kr.,
vilket baserar sig på en kontextdatering från boplatslokalen Neitilä 4 i Kemijärvi i finska Lappland
(Kehusmaa 1972:48). Kotivuori har också daterat ett gravröse från Råbacken i Nykarleby i
Österbotten som glimmermagrad keramik med dekor typisk för Anttila-keramik till ca 400 f.Kr.
(Kotivuori 1992:132). Det är möjligt att Anttila-keramiken upphör tidigare inom kärnområdet i
Kajanaland än den gör längre västerut inom norrländskt område, men det går heller ej i dagsläget att
utesluta möjligheten att bruket att magra keramiken med glimmer också fortsätter i en mycket
begränsad omfattning inom Kjelmøy-keramiken, vilket också är en plausibel förklaring till den
dekormässiga likheten mellan de två grupperna. I Norrland förekommer det därmed glimmermagrad
keramik som utseendemässigt och dateringsmässigt kan med relativ stor säkerhet direkt knytas till
den finska Anttila-keramiken (Ådals-Liden 158:1, Harrsjöbacken och Skellefteå stad 632:1) och
keramik med magringsmässiga likheter med Anttila-keramik, men som av allt att döma är yngre än
den finska keramiken och som saknar Anttila-keramikens mest karakteristiska ornamentikdrag
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(Nederkalix 708, 722, 730 samt Vallen). Bristen på säkrare dateringar av den glimmermagrade
keramiken från inlandslokalerna gör det vanskligt att knyta den till någon av dessa två föreslagna
grupper.

8.2. Den nordsvenska glimmermagrade keramiken – lokalt hantverk eller import?
I det föregående kapitlet hävdas det att det stilistiska och teknologiska ursprunget till den
glimmermagrade keramiken i Norrland finns i områden i öst och framför allt i Kajanaland, men
detta svarar ej på frågan huruvida den norrländska keramiken är ett resultat av att den lokala
befolkningen genom kontakter österut anammat bruket av ett nytt magringsämne vid sidan av den
dominerande asbesten eller det rör sig om individer och/eller kärl som av någon orsak rört sig längs
en väst-östlig led i norra Fennoskandien, vilket i Norrland efterlämnat keramik med ett avvikande
magringsmedel.
Denna fråga är ej oproblematisk att besvara. Muskovit förekommer naturligt i hela detta
område och även om det eventuellt skulle kunna vara möjligt att geologiskt bestämma källan till
den muskovit som använts i de enskilda kärlen och därmed ha större möjligheter att ringa in det
geografiska ursprungsområdet för råmaterialet, så är detta inget som det funnits resurser för inom
detta begränsade arbete. Enligt Hulthén är det dock betydligt mer vanligt med större koncentrationer
av exponerad muskovit i finska och norska områden, än inom Norrland (Hulthén, muntlig uppgift
januari 2010). I de fall där glimmermagrad keramik har påträffats på norrländska lokaler är antalet
kärl mycket begränsat och uppgår i regel till endast ett eller två kärl, medan de asbestmagrade
kärlen ofta är märkbart fler till antalet. På lokalerna har det dessutom ofta påträffats lösa stycken av
asbestmineral, vilket i sig är ett starkt belägg för lokalproduktion av keramik, medan lösa stycken
av muskovitmineral endast har observerats på Nederkalix 730. Detta är också en faktor som antyder
att de glimmermagrade kärlen i regel ej tillverkats lokalt. Förekomsten av ett löst stycke muskovit
på Nederkalix 730 är också intressant i och med att detta är en av de lokaler där den
glimmermagrade keramiken är märkbart yngre och saknar de mest typiska dekorinslagen för den
finska Anttila-keramiken. Det enda fallet med en relativt säker indikation på lokalproducerad
glimmermagrad keramik hör därmed till den grupp av keramikfynd som visar på en kontinuitet i
bruket av glimmer som magring i norra Norrland ända in i slutet av förromersk järnålder. Det tycks
därmed som om en majoritet av den glimmermagrade keramiken ej är tillverkad inom det
norrländska området, men att det under förromersk järnålder förekommer en begränsad
lokalproduktion av glimmermagrad keramik. Som tidigare omnämnts har asbestmagrad keramik
visat sig vara mycket robust och relativt motståndskraftig mot stötar, något som även har lyfts fram
som en av fördelarna med glimmermagring (Edgren 1964:22; Lavento 2001:50; Rice 1987:407).
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Detta tillsammans med den viktminskning som de tunna kärlväggarna resulterar i torde också göra
denna typ av kärl mer lämpade för transport.

8.3. Uppkomsten – ett metallbetonat förslag
Samtidigt som glimmermagrade kärl i en begränsad mängd börjar spridas till det norrländska
området sprids ett metallhantverk med rötter i Ananinokulturen till det norrländska området (Bakka
1976:11-22; Baudou 1992:104-105). Förekomsten av Ananinoyxor dateras i Fennoskandien till
yngre bronsålder och framför allt till förromersk järnålder och är därmed samtida med de
norrländska glimmermagrade kärlen (Meinander 1969:53-56, Tallgren 1934:46; Tallgren 1937:18).
I Finland har gjutformar av täljsten och lera påträffats på över 40 lokaler och bland dessa finns
minst 15 stycken formar för Ananinoyxor, varav ca hälften är påträffade i Kajanaland. Suomussalmi
i Kajanaland är speciellt rikt på gjutformar kopplade till det tidiga bronshantverket och totalt har 28
gjutformar och gjutformsfragment påträffats, även om alla ej går att knyta till en specifik
föremålstyp (Huurre 1992:44; Lavento 2001:124-125, 375-378).
Dock har endast en säker och två utseendemässigt atypiska Ananinoyxor påträffats i Finland
och medan gjutformarna är nordliga och östliga fynd är yxfynden samtliga från södra Finland
(Meinander 1954:44). Detta
besynnerliga förhållande har
föranlett tolkningen att det i
Nordfennoskandien
Suomussalmi
som

i

det

med

Kajanaland
kraftigaste

framträdande området funnits
produktionscentra

för

gjutformar under bronsålder
och

förromersk

järnålder.

Enligt Meinander kan dessa
gjutformar ha fungerat som en
handelsvara med vilken man Bild 43. Fyndplatser för metallföremål och gjutformar från Bronsålder i

norra Finland. Teckenförklaring: 1. Metallföremål av skandinavisk typ. 2.

bytte till sig brons från de Seima-yxa. 3. Gjutform till yxa av Mälar-typ. 4. Gjutform till yxa av
bronsproducerande områdena
i

Ryssland

Ananino-typ. 5. Gjutform av annat slag. 6. Fyndplatsen i Savukoski för de
äldsta påträffade järnvapnen i Finland. Efter Huurre: 1986:55.

(Meinander

1954:39). Huurre ser dock ej detta som troligt eftersom de finska Ananinogjutformarna ej motsvarar
utseendet av de typiska Ananinoyxorna, utan snarare av de yxor som uppvisar de lokala särdrag
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som Meinander senare visat på (Meinander 1969:53-55). Till dessa lokala särdrag hör bland annat
fransornamentiken som ofta förekommer på de fennoskandiska Ananinoyxorna, men som ej är känd
från Kama-området. Istället lyfter Huurre fram möjligheten att dessa produktionscentra har försett
resten av norra Fennoskandien med gjutformar. Orsaken till Suomussalmis och hela Kajanalands
centrala roll ser Huurre i det geografiska läget med närheten till goda vattenvägar som binder
samman Vita havet i öster och Bottenviken i väster via floden Kem och Ule älvs avrinningsområde
(Huurre 1982:28-29; Huurre 1986:55).
Kajanaland är också ett centralt område i den tidiga järnframställningen och vid Äkälänniemi i
Kajana finns en av de äldsta undersökta järnframställningsplatserna. Den till smältugn tolkade
anläggningen, som har varit nedgrävd i marken, har

14

C-daterats till förromersk järnålder (Schulz

1986:169-172). Likartade dateringar har även fåtts på järnframställning vid Neitilä 4 i Kemijärvi
och från två lokaler vid sjön Sierijärvi i Rovaniemi i finska Lappland (Kehusmaa 1972:87-88;
Lavento 1999:75-76). Det har dock även framförts kritik mot tolkningen av anläggningarna på
dessa lokaler som blästugnar för järnframställning (Bennerhag 2009a:5-6). Metallurgiska analyser
av slaggprov från Äkälänniemi och Neitilä 4 har visat att det rör sig om slagg från rensningen av
luppen (Buchwald 2005:196). Oavsett om dessa två lokaler bör ses som platser för primärsmide
eller för järnframställning kvarstår bilden av en mycket tidig kunskap i järnhantverk i norra och
östra Finland. Detta nordliga och östliga järnhantverk härrör liksom bronshantverket högst sannolikt
från Kama- och Volga-områdena i Ryssland och är därmed en fortsättning på de strömningar av
teknologiska innovationer som redan observerats i samband med bronshantverket (Mäkivuoti
1987:61-62).
Dessa metallteknologiska strömningar som under yngre bronsålder och förromersk järnålder
nått östra och norra Finland har också spridit sig till norra Sverige, där man hittat ca 20 gjutformar
av vilka minst sju stycken är för yxor av Ananino-typ. Det har även påträffats två stycken Ananinoyxor i Lycksele och Sorsele socknar samt ett bronsfragment som som sannolikt härrör från en
Ananino-yxa från Råinget I (Bolin 1999:6-10; Hjärther-Holdar & Kresten 2000:1-2; George
2001:112-113). Trots att det observerats spår av järnsmide i norra Norrland fanns ingen säkerställd
järnframställningsplats från äldre järnålder känd innan år 2009 (Liedgren & Hedman 2005:11-12).
På den nyligen påträffade lokalen Nederkalix 842 har en järnframställningsplats kunnat konstateras
och dateringarna visar att järnproduktionen hör till förromersk järnålder (Bennerhag 2009a:9-10).
Trots att inga mer ingående studier genomförts på hur och genom vilka vägar detta
metallhantverk har spridit sig från östra och norra Finland till det norrländska området så finns det
tydliga tidsmässiga och rumsliga likheter mellan spridningen av den glimmermagrade keramiken
och metallhantverket från de finska områdena till de svenska. Bland de lokaler där glimmermagrad
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keramik påträffats finns fem lokaler (Råinget I, Rappasundet, Snotterholmen, Arvidsjaur 56:1 och
Skellefteå stad 632:1) med relativt säkra belägg för ett tidigt bronshantverk samt en lokal
(Nederkalix 730) med en säkerställd relativ samtidighet mellan järnsmide och glimmermagrad
keramik. Från denna lokal är dessutom avståndet till den nyupptäckta järnframställningsplatsen
Nederkalix 842 enbart ca 500 m. Kajanaland uppvisar en karaktär av centra för både det tidiga
metallhantverket och bruket av glimmer som magringsämne i keramiken och det är sannolikt att
området spelat en viktig roll i introduktionen av både metallhantverket och den glimmermagrade
keramiken i Norrland. Det betydelsefulla i detta sammanhang är att den glimmermagrade
keramiken av allt att döma introduceras i Norrland samtidigt som metallhantverket med rötterna i
Ananinokulturen, vilket gör det rimligt att anta att de också sprids genom samma eller åtminstone
likartade kanaler. Det är också högst anmärkningsvärt att den glimmermagrade keramiken i
Nordnorge uppkommer i stor sett samtidigt som i Norrland (Jørgensen & Olsen 1987:30). Detta
tyder på att introduktionen av
glimmermagrad

keramik

i

Nordnorge är en resultat av
samma

spridningsvåg.

liknande

jämförelse

En
mellan

introduktionen av Seima-Turbino
bronser

och

Sorsele/Vardøy-

keramiken har också gjorts av
Forsberg där han pekar på att
även dessa introduceras i stort sett
samtidigt

i

det

norrländska

området under äldre bronsålder
och

utbredningen

i

Mellannorrland är dessutom i
stort sett den samma (Forsberg
2010).
Det finns två hypotetiska
spridningsvägar från Kajanaland
till det norrländska området, där
den ena har gått via finska
Bild 44. Illustration över de två hypotetiska spridningsvägarna för den
glimmermagrade keramiken från Anttila-keramikens kärnområde i
Kajanaland till norra Norrland.
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Lappland och den andra över
Bottenviken. Det krävs dock en

betydligt mer ingående studie av kontakterna under yngre bronsålder och äldre järnålder mellan å
ena sidan östra och norra Finland och å andra sidan det norrländska området för att utröna vilken
karaktär denna spridning har haft och vilken inverkan den har haft på den övriga materiella
kulturen. Förekomsten av till synes importerade glimmermagrade keramikkärl i Nordsverige
antyder dock att åtminstone en del av denna kontakt har haft formen av individer som rört sig
mellan dessa två områden. Möjligtvis har dessa individer haft en likartad roll som de av Carpelan
föreslagna ”traders” som introducerat bland annat kvartsitspetsarna med tvär bas och Lovozerokeramiken till det norrländska området under äldre bronsålder (Carpelan 1994:34).
Även om den glimmermagrade keramiken tycks spridas i samma våg som metallhantverket
innebär det dock ej att den glimmermagrade keramiken nödvändigtvis haft en aktiv del i
metallhanteringsprocessen. Det finns visserligen ett exempel från Kiikarusniemi i Sotkamo i
Kajanaland där glimmer använts som magringsämne i en smältdegel, men bland de norrländska
fynden

finns

det

inga

tecken

på

att

glimmermagrade

kärl

skulle

ha

ingått

i

metallbearbetningsprocessen (Laulumaa 1997:42). Trots att det finns en tidsmässig samstämmighet
mellan den glimmermagrade keramiken och metallhantering på minst fyra av de norrländska
lokalerna med denna typ av keramik går en klar majoritet av de glimmermagrade kärlen ej i
dagsläget att tidsmässigt knyta till någon form av metallhantering. De fettsyreanalyser som
genomförts på tre av de glimmermagrade kärlen från Norrland visar alla på spår av animaliska och
vegetabiliska fetter, vilket indikerar på att kärlen använts till förvaring- och/eller tillagning av
födoämnen eller annat organiskt material (Isaksson 2005; 2008:4-5). Dessa kärl kan också ha haft
långa användningstider, vilket indikeras av de reparationshål som förekommer på minst sex stycken
de norrländska glimmermagrade kärlen. Detta gör det tveksamt om det överhuvudtaget finns ett
specifikt användningssyfte och kärlen kan ha använts i ett flertal olika kontexter innan de slutligen
deponerats som avfall. Det är heller ej otänkbart att de kärl som av allt att döma är importkärl kan
ha övertagits av den lokala norrländska befolkningen efter att de fullgjort det syfte för vilket de
transporterats för att därefter användas i andra funktionssammanhang. Det finns heller inget som
tyder på att de glimmermagrade kärlen haft någon väsentlig funktionsskillnad jämfört med de
asbestmagrade kärlen, då de ofta förekommer i samma fyndkontexter. De fettsyreanalyser som
genomförts på asbestmagrade kärl uppvisar dessutom likartade resultat som de glimmermagrade
(Isaksson 2005; Isaksson 2006; Isaksson 2008:4-5).
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9. Sammanfattning
Mycket lite var sedan tidigare känt angående de glimmermagrade kärl som sporadiskt har påträffats
på norrländska lokaler och detta arbete har förhoppningsvis skapat en god grund från vilka fortsatta
studier kan i mer detalj studera den variation som förekommer bland det norrländska
keramikmaterialet under bronsålder och äldre järnålder. Detta kan i sin tur leda till en ökad
förståelse för de regionala och interregionala kontakter som format den materiella kulturen och
påverkat samhället i stort.
Glimmermagrad keramik har hitintills identifierats på totalt 24 lokaler, av vilka alla utom tre
ligger i anslutning till eller norr om Skellefte älv. Två av lokalerna ligger inom det boplatstäta
området kring hällristningsområdet vid Nämforsen i Ådals-Lidens socken i Ångermanland, medan
den tredje, som också är den geografiskt mest svårförklariga, ligger vid sjön Storsjön i Storsjö
socken i Jämtland. Kärlen påträffas både vid kusten och i inlandet, men är i samtliga fall kopplade
till älvar och deras avrinningsområden. I regel är det också ett mycket begränsat antal
glimmermagrade kärl som påträffas på dessa lokaler i jämförelse med den dominerande
asbestmagrade keramiken. Kärlen är av allt att döma oftast odekorerade, men när dekor
förekommer är den begränsad till kärlets övre del och består huvudsakligen av vågräta linjer eller
fåror. Dekormässigt står de närmast keramiken av Anttila-typ, men det förekommer även inslag som
eventuellt kan kopplas till Lovozero- och Kjelmøy-typ. Magringen består i regel av relativt grovt
krossad muskovit, men det har också observerats inslag av asbest, grus och eventuellt även
talk/täljsten. Den norrländska glimmermagrade keramiken hör huvudsakligen till perioden ca 800
f.Kr.-Kr.f.
Majoriteten av de glimmermagrade kärlen torde ej vara tillverkade inom det norrländska
området, utan ses i detta arbete som importföremål med ursprung i norra och östra Finland. Bland
de yngre kärlen som påträffats i östra delen av Norrbotten finns det dock faktorer som indikerar en
lokal produktion och frågan om kärlens ursprung kan därmed ej slutgiltigt fastställas inom ramen av
detta arbete. Trots att det inte finns några indikationer på att de norrländska kärlen använts som en
aktiv del i metallhanteringsprocessen, utan snarare bör ses som kärl kopplade till förvaring eller
tillredning, så finns det starka belägg för att kärl med denna magringstyp introducerats samtidigt
och genom samma kanaler som introduktionen i Norrland av metallhantverk med rötterna i
Ananinokulturen.
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Bilaga - förteckning över asbest- samt täljstensmagrad keramik i Norrland
I denna bilaga presenteras en förteckning över alla de 253 fyndlokaler med asbest- samt
täljstensmagrad keramik i Norrland (se bild 42 för spridningskarta). Fynd av Pöljä- och Kirekkikeramik har ej inkluderats liksom ej heller fynd av norska spannformade kärl. I de fall fyndlokalen
ej har har tilldelats ett Raä-nummer anges en beskrivning för fyndplatsen eller ungefärliga
koordinater (RT-90). Vid varje fyndlokal

omnämns även den källa varifrån uppgiften om

keramiken är hämtad. I de fall källan består av museers förteckningar över förvarat fyndmaterial
anges inventarienummer tillsammans med en en bokstavsförkortning för de aktuella museerna.
De tre använda bokstavsförkortningarna är följande:
SHM = Statens historiska museer
VM = Vilhelmina museum
VBM = Västerbottens museum
Län
Gävleborg
Gävleborg
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland
Jämtland

Socken
Hög
Los
Bodum
Bodum
Bodum
Bodum
Bodum
Bodum
Bodum
Bodum
Fors
Fjällsjö
Fjällsjö
Fjällsjö
Frostviken
Frostviken
Hammerdal
Hotagen
Lit
Storsjö
Storsjö
Tåsjö
Tåsjö
Tåsjö
Tåsjö
Tåsjö
Tåsjö
Tåsjö
Tåsjö
Tåsjö
Tåsjö
Åre

RAÄ nr / lägesbeskrivning
57:1
68:1
10:1
16:1
21:1
26:1
29:1
31:1
32:1
63:1
12:1
8:1
9:1
37:1
108:1
113:1
168:1
105:1
118:4
- / Getnäset, mellan Raä 39:1 och 131:1
4:1
27:1
101:1
138:1
166:1
175:1
178:1
190:1
278:1
279:1
325:1
6:1
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Källa
Schönbäck 1955
Hulthén 2000
SHM 27856
SHM 27917
SHM 19122, 28386
SHM 27852, 27962
SHM 27851
SHM 27850
SHM 27849
SHM 27963
Willemark 1989
SHM 17096
SHM 17096
SHM 25138
SHM 25459, 23881
SHM 25459
SHM 24135
Forsberg 2005
Sundström 1991
Lööv, muntlig uppgift mars 2009
Lööv, muntlig uppgift mars 2009
SHM 24946
SHM 18558
SHM 25138
SHM 25138
SHM 17097, 18558
SHM 27549
FMIS Fornsök
Ramqvist 2000
SHM 17993
SHM 25467
SHM 23410

Län
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten

Socken
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arjeplog
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur

RAÄ nr / lägesbeskrivning
- / Lokal 25a, ca 200 m norr om Raä 535:1
- / Johannelund, koord: 7303300/1581200
25:1
27:1
29:1
32:1
41:1
44:1
48:1
49:1
120:1
158:1
165:1
166:1
168:1
169:1
173:1
175:1
178:1
205:1
261:1
279:1
296:1
365:1
369:1
371:1
412:1
460:3
508:1
509:1
522:1
527:1
532:1
538:1
544:1
585:1
589:1
694:2
1506:1
1653:1
2717:1
2726:1
2727:1
2999
3001
19:1
20:1
21:1
22:1
23:1
24:1
25:1
26:1
31:1
34:1
51:1
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Källa
Hedman 1993
SHM 19948
Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
Bergman 1995
Wigenstam 1969-1983
Bergman 1995
Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
FMIS Fornsök
Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
Ramqvist 2000
SHM 28660
SHM 24488
SHM 33016
Liedgren 1997
FMIS Fornsök
Bergman Hennix 1984
FMIS Fornsök
SHM 25964, 25984, 26166
SHM 26167
SHM 26168, 26388
SHM 26389
Bergman Hennix 1984; SHM 26390, 26702
SHM 25984, 31189
Ramqvist 2000
SHM 31187
Bergman 1993a
Ramqvist 2000
FMIS Fornsök
FMIS Fornsök
Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
FMIS Fornsök
FMIS Fornsök
Wigenstam 1969-1983
Fossum & Jakobsson 2002; Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
Hulthén 1991
Fossum & Jakobsson 2002; Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
Fossum & Jakobsson 2002; Wigenstam 1969-1983

Län
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Norrbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten

Socken
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Arvidsjaur
Edefors
Jokkmokk
Jokkmokk
Jokkmokk
Jokkmokk
Jokkmokk
Jokkmokk
Jokkmokk
Jokkmokk
Jokkmokk
Jokkmokk
Jokkmokk
Nederkalix
Nederkalix
Nederkalix
Nederkalix
Nederkalix
Nederluleå
Töre
Överkalix
Överkalix
Överkalix
Överkalix
Överkalix
Överluleå
Övertorneå
Bureå
Bureå
Bureå
Degerfors
Dorotea
Dorotea
Dorotea
Dorotea
Dorotea
Dorotea
Dorotea

RAÄ nr / lägesbeskrivning
52:1
54:1
55:1
56:1
57:1
58:1
212:1
252:1
410:1
547:1
670:1
760:1
1055:1
1477-79:1
2072:1
2256:1
2458:2
3090:1
3270:1
560:1
- / Luspebryggan, koord: 7442800/1673600
83:1
127:1
131:1
135:1
147:1
148:1
153:1
161:1
163:1
1863
145:1
707
708
730
842
90:1
510
8:1-6
13:1
21:1
104:1
1314:1
262:1
424:1
128:1 & 359:1
380:1
391
111:1
4:1
11:1
13:1
14:1
84:1
95:1
108:1
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Källa
Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
Fossum & Jakobsson 2002; Wigenstam 1969-1983
Fossum & Jakobsson 2002; Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
Ramqvist 2000
FMIS Fornsök
SHM 29699
Wigenstam 1969-1983
SHM 32530
FMIS Fornsök
Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
Wigenstam 1969-1983
FMIS Fornsök
SHM 22303, 22707
SHM 26768
Bergvall et al. 1977
Bergvall et al. 1977
Bergvall et al. 1977
SHM 33664
SHM 33657; FMIS Fornsök
SHM 26652
Bergvall et al. 1977
Bergvall et al. 1977
FMIS Fornsök
Wallerström 1986
Heinerund et al. 2005
Bennerhag 2009a
Bennerhag 2009a
Bennerhag 2009b
Bennerhag, muntlig uppgift 2009
Östlund et al. 2006
Hjolman 1971
SHM 16796
Hjolman 1971
SHM 27858, 28721
FMIS Fornsök
Nyman 2007
Norberg 1999
Östlund 1997
Östlund 1997
FMIS Fornsök
Ramqvist 2000
FMIS Fornsök
FMIS Fornsök
SHM 24486
SHM 24486
VBM 17945:355
VBM 19222:2
SHM 30219

Län
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten

Socken
Dorotea
Jörn
Lycksele
Lycksele
Lycksele
Lycksele
Lycksele
Malå
Malå
Malå
Nordmaling
Nysätra
Skellefteå stad
Sorsele
Sorsele
Stensele
Stensele
Stensele
Stensele
Stensele
Stensele
Stensele
Stensele
Stensele
Stensele
Stensele
Stensele
Tärna
Tärna
Tärna
Tärna
Tärna
Tärna
Umeå socken
Umeå stad
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina

RAÄ nr / lägesbeskrivning
109:1
67:1
12:1
20:1
216:1
244:1
669:1
52:1
66:1
105:1
648:1
172:1
632:1
135:1
599:1
15:1
17:1
29:1
49:1
74:1
75:1
79:1
83:1
101:1
102:1
311:1
514:2
19:1
36:1
37:1
40:1
77:1
89:1
225
493:1
- / Fyndplats strax norr om Raä 899:1
46:1
92:1
117:1
180:1
181:1
188:1
231:1
233:1
234:1
239:1
240:1
252:1
254:1
266:1
268:1
274:1
290:1
331:1
335:1
356:1
393:1
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Källa
SHM 30220
Ramqvist 2000
SHM 26498; VBM 92047:1
SHM 26499
FMIS Fornsök
FMIS Fornsök
Andersson et at. (2007)
SHM 31866
SHM 28071
SHM 28294
Andersson & Sandén 2007
Ramqvist 2000
Andersson 2000, 2003
VBM 92403:2
SHM 18030
FMIS Fornsök
SHM 26716
VBM 92062:2
SHM 26208
SHM 25465; VBM 19382:16
SHM 25465, 27112; VBM 19283:13, 23
SHM 25465
VBM 19340:3
SHM 26207
SHM 25967
FMIS Fornsök
SHM 16632, 20528; VBM 3431
SHM 26996
SHM 26801
SHM 26802
SHM 26204
SHM 31148
SHM 26029
Sundström 2002
Rathje 1991
VM 2785
SHM 19330
FMIS Fornsök
SHM 25252; VBM 2645:2, 90062
VBM 13726:53, 67-69, 71-74, 77-92, 93-97, 111; VBM 21532
VBM 6731:12-13
VBM 13912:128, 131
SHM 27342
VBM 15281:3
SHM 25960, 32537
SHM 25960, 32537; VBM 15283:3
SHM 32537
VBM 6729:3
FMIS Fornsök
VBM 14130:64
VBM 6728:1; VBM 92371
FMIS Fornsök
Ramqvist 2000
VBM 14109:6
VBM 27012:11
FMIS Fornsök
VBM 21596:9-19

Län
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västernorrland
Västernorrland
Västernorrland
Västernorrland
Västernorrland
Västernorrland
Västernorrland
Västernorrland
Västernorrland
Västernorrland
Västernorrland
Västernorrland
Västernorrland
Västernorrland
Västernorrland
Västernorrland
Västernorrland
Västernorrland
Västernorrland
Västernorrland
Västernorrland
Västernorrland
Västernorrland
Västernorrland

Socken
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Vilhelmina
Åsele
Åsele
Åsele
Åsele
Åsele
Åsele
Anundsjö
Anundsjö
Attmar
Grundsunda
Holm
Junsele
Junsele
Nätra
Nätra
Nätra
Nätra
Ramsele
Ramsele
Själevad
Själevad
Trehörningsjö
Tuna
Tuna
Vibyggerå
Ådals-Liden
Ådals-Liden
Ådals-Liden
Ådals-Liden
Ådals-Liden

RAÄ nr / lägesbeskrivning
396:1
444:1
505:1
525:1
539:1
553:1
562:1
572:1
577:1
580:1
770:1
915:1
921:1
933:1
938:1
1001:1
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