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C 14-datering av norrländsk 

asbestkeramik 

A v Astr id L i n d e r 

Ett väsentligt problem i Norrlands förhistoria är frågan om asbest
keramikens tidsställning. De yngsta fynden av asbestkeramik i såväl 
Finland som Norge härstammar frän romersk järnålder och folkvand-
ringstid.1 Att asbestkeramiken i de nordligare delarna av vårt land 
förekommit under en mycket vidsträckt tidsrymd, under bronsålder 
och järnålder, har ansetts sannolikt. Men hur långt fram i järnåldern 
bruket av asbestblandat gods har levat kvar, har man hitintills inte 
haft nägra mera säkra bevis för. Den asbestkeramik, uteslutande bo
platskeramik, som Norrland har att uppvisa från drygt hundratalet 
fyndplatser, präglas av en tämligen stark homogenitet både vad kärl-
former och ornering beträffar. Visserligen är det inte mer än fem till 
sex kärl, som går att rekonstruera från mynning till botten, men ett 
stort antal fragment visar i profiler och mynningsdiametrar den unge
färliga storleken och formen hos ytterligare förekommande kärl. Kam-
stämpel- och textilornering samt ornering med heldragna raka linjer, 
ristade eller intryckta, är i nämnd ordning och fallande procentför-
delning de helt övervägande orneringstyperna. Undantagen härifrån 
är få. Kamstämpeln och det ristande verktyget tecknar med små varia
tioner åter och åter samma mönster på kärlväggarna. Dekorations
schemat är ytterst monotont. 

Vid ett närmare studium av asbestkeramiken framträder ännu ett 
gemensamt drag. Själva godset uppvisar i den övervägande delen av 
kärlen en mörk insida, ej att förväxla med den förkolade skorpa, som 
även kan förekomma här och var men då som ett sprött och finkrac-

1 Bl. a. Gjessing, G., Yngre stcinalder i Nord-Norge. Inst. for sammenlign. kulturforsk.. 
Serie B, XXXIX, Oslo 1942. Äyräpää, A., Kulturförhållandena i Finland före filmarnas 
invandring. SMYA-FFT LII, Helsingfors 1953. Storm Munch, J., Boplasser med asbest-
keramikk pä Hclgelandskysten. Acta Borealia, B. Humaniora, No. 7, Tromsö ig32. 
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kelerat lager utanpå den mörka insida det här är fråga om. I skärvor
nas brottytor avtecknar sig tydligt ett skikt, vilket mot kärlets insida 
är svart till mörkbrunt , men vars färg mot yttersidan ofta övergår i 
mörkt rödbrunt . Därefter tunnas denna mörkare färg ut eller för
svinner helt i yttersta delen av kärlet, där godset i regel skiftar mellan 
ljusare gulbrunt och gråbrunt. Då kärlväggen är tunn, kan det mörka 
skiktet i många fall dominera. Vad består då detta mörka skikt av, 
och hur har det uppstått i keramiken? I det följande vill jag redogöra 
något för de undersökningar, som på mitt förslag har utförts med 
avseende härpå, och där resultaten fört fram till möjligheten att ut
föra en radioaktiv åldersbestämning direkt på ett arkeologiskt fynd
material (fornsaksmaterial). 

Statsgeologen fil. dr. Nils Sundius, Naturhistoriska riksmuseets mi
neralogiska avdelning, har under åren 1960-1964 utfört mineralogiska 
analyser av asbesten i den norrländska asbestkeramiken. I samband 
med sådana undersökningar av keramik från två stenåldersboplatser, 
nr 657 och 662, vid sjön Varris söder om Malgomaj i Vilhelmina 
socken, Lappland, tar han även upp frågan om det mörka skiktet i 
godset och skriver därom följande: 

Ett genomgående drag hos alla skärvorna är, att de innehålla en svart till 
brunaktig organisk bitunienliknande substans, som i slipprov i mikroskop blir 
rödbrunt genomlysande i tunna lager och där den är sparsammare närvarande. 
Det är en allmän regel, att den organiska substansen är mer eller mindre bort
bränd i ytterdelen av skärvorna och ökar i kvantitet inåt. Substansen har tydligt
vis varit rörlig under upphettningen och ansamlats som svarta kompakta massor 
längs sprickor i keramiken och omkring större asbestfragment. Den finnes i all
mänhet i hela keramikväggen även om den tunnar ut mot yttersidan och kan 
vara bortbränd längs yttersta ytan. Man kan för denna organiska substans tänka 
sig tvenne möjligheter, nämligen att organiskt material vid kokning inträngt frän 
innersidan, ev. vid torrvärmning övergått i sot, eller att leran frän början inne
hållit organiskt material eller blandats med dylikt. Om den bituminösa substan
sen varit ursprunglig, kan man förmoda, att man använt en gyttja. Om den 
inblandats, står fältet fritt för förmodanden. Man kan tänka på någon sorts tjära 
eller kåda. 

Den organiska substansen torde ej vara sot. Dess allestädes närvaro synes mig 
tyda pä att den ej inkommit, sedan kärlen bränts, utan funnits frän början. Det 
måste även anses osannolikt, att gyttja använts. Dels brukar gyttja innehålla 
diatomaceer, som saknas i keramiken, dels är den bituminösa substansen för 
riklig. Det sannolikaste synes vara, att denna inblandats i leran. Dess mission 
skulle väl ha varit att öka plasticiteten och formbarheten hos rämassan, väl 
även öka hållfastheten i det brända godset. 
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Efter det att Sundius konstaterat förekomsten av organisk substans 

i asbestkeramiken, föreslog jag att genom vidare undersökningar även 

söka utreda möjligheten för en C 14-bestämning av materialet. För 

att närmare undersöka den organiska substansen har skärvor från en 

av boplatserna vid Varris röntgenspektralanalyserats av docent Diego 

Carlström, Institutionen för medicinsk fysik vid Karolinska institutet. 

Här följer Carlströms analys i sin helhet, daterad juni 1962: 

Eftersom de olika skärvorna säväl makro- som mikroskopiskt voro påfallande 
lika koncentrerades undersökningen till skärva 657, Y-Z 78-79 varav något litet 
material togs för undersökningen. 

Röntgenfluorescensanalys: Smä mängder pulvriserat material frän den svarta inre 
delen och frän den yttre ockrafärgade delen gav identiska diagram. Eftersom 
metoden inte är användbar för påvisandet av element med lägre atomnummer 
än ca 20 kunde därav slutas att det som skilde den inre svarta skorpan frän det 
yttre skiktet mäste bestå av lätta element. Båda zonerna innehöll relativt mycket 
järn samt smä mängder mangan, krom och titan. På grund av den minimala 
materialmängden kunde någon kvantitativ bestämning inte utföras. 

Röntgendiffraktion: Diffraktionsmönstret från den yttre ockrafärgade delen visade 
att denna huvudsakligen bestod av mycket finfördelad kvarts. Av andra mineral 
kunde ytterligare tre identifieras nämligen aktinolit-asbest, fältspat samt glimmer. 
Dessa tre förekom i mindre mängder fränsett områden där rena asbestfragment 
dominerade. Förutom dessa mineral kunde svaga linjer från icke identifierbara 
mineral observeras. Hettning till o,oo°C gav en viktförlust pä 12%. 

Det allra ytligaste lagret av den inre svarta skorpan gav endast ett mycket svagt 
diffraktionsmönster. Smä mängder kvarts var egentligen den enda kristallina fa
sen. Hettning till goo°C medförde en viktförlust pä 82 % vilket visar att det 
svarta icke-kristallina materialet som utgjorde huvudparten av det ytligaste av 
det inre skiktet bestod av kol. Djupare belägna delar av den svarta zonen gav 
diffraktionsmönster som helt överensstämde med den ockrafärgade utsidans. 

Ytterligare undersökningar: Material frän det ytligaste lagret av det inre kol
skiktet behandlades med kloroform men nägot extraherbart material kunde ej 
iakttagas. Likaledes gjordes ninhydrinprovet pä intakt och syrabehandlat material 
frän denna zon men det utföll negativt visande att inga äggviteämnen förekom. 

Slutsatser och antaganden: Krukskärvorna bestå av diverse mineral där finlör-
delad kvarts dominerar. Den svarta inre skorpan består av kol med inblandad 
kvarts. Kvartskornen är här relativt stora och kan ha tillkommit utifrån. Kol-
halten avtager snabbt frän ytan och inåt. Kolet är av organiskt ursprung men 
nägot kvarvarande organiskt material kunde ej påvisas. 

Diverse hypoteser kan givetvis uppställas när det gäller att förklara tillkomsten 
av den svarta skorpan. Två huvudsakliga förklaringar synas mig sannolikast. An
tingen har kolet medvetet tillkommit vid keramikkärlens tillverkning t. ex. genom 
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att insidan pä föremälet bestrukits med tjära, kåda eller dylikt som inträngt i 
keramiken och vid påföljande bränning vid måttlig temperatur förkolat. Eller 
ocksä rör det sig om kolade födoämnen — det anser jag kanske troligast — t. ex. 
renblod eller liknande som inträngt i keramiken och vid torrkokning eller annan 
oavsiktlig upphettning (brandgrav?) förkolat. Kolhalten i de ytligaste lagren av 
den svarta skorpan är nämligen sä hög, ca 70%, att den ej kan förklaras av till-
blandning av gyttja eller dylikt vid kärlens tillverkning. Det ställvis finkracke-
leratle utseendet av insidan pä skärvorna talar ocksä för att det rör sig om en 
intorkad organisk vätska som sedan kolat. 

Att det inte är fråga om gyttja, som använts vid kärlens tillverkning, 
bevisar även de diatoméanalyser av asbestkeramik från boplatserna 
nr 657 och 662 vid Varris, vilka utförts under åren 1962-1964 av 
docent Nils Quennerstedt, Limnologiska institutionen vid Uppsala 
universitet. Sundius hade redan i samband med sina mineralogiska 
analyser påpekat avsaknaden av diatoméer men tillrått en special
undersökning därav. Quennerstedts analyser visar på en mycket spar
sam förekomst av diatoméfragment. 

1 samtliga undersökta keramikskärvor påträffades icke mer än enstaka skal eller 
skalfragment av diatoméer, som blott i undantagsfall kunde fastställas till art 
med säkerhet. Skalen tillhöra släktena Achnanthes, Caloneis, Diploneis (?), Euno-
tia, Navicula, Pinnularia, Synedra. Dessa släkten finnas företrädda både i recent 
och fossilt material med arter, som sinsemellan ha mycket skilda miljökrav. 

Diatomématerialet är således icke av sådan beskatfenhet, att det ger någon 
definitiv upplysning om den levnadsmiljö, varifrån det härstammar, utöver föl
jande. Ingen saltvattenlevande diatomé har med säkerhet påträffats. Däremot 
äro de fätaliga artbestämda diatoméerna sådana som leva i sötvatten. Dessutom 
äro de ovannämnda släktena vanligen företrädda med arter i inlandsvattnen. 

Diatoméerna i det material, som ingår i de undersökta keramikskärvorna, ha 
därför sannolikt levat i sötvatten. (Quennerstedt.) 

Den norrländska asbestkeramiken är tillverkad av glacial lera, vil
ken i regel är ytterst diatoméfattig. Enligt Quennerstedt är själva 
leran i den undersökta keramiken dessutom mycket fattig på organiskt 
material. 

Förutom ovan nämnda analyser har även av docent Carlström under 
år 1963 utförts mikroradiografiska undersökningar på keramikskärvor 
från boplatserna vid Varris, vilka utvisar, att skärvorna har samma 
textur alltigenom (textur = Carlströms benämning). Den mörka in
sidans allra ytligaste lager visar en lägre röntgenabsorption än övriga 
delar. Detta stämmer väl överens med tidigare analysresultat, näm
ligen att detta ytskikt huvudsakligen består av kol. Även skärvor från 
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Fig. i. »Laisan-krukan», C: 14-daterad till slutet av äldre bronsålder (1150 B.c.+ 75 = 
medelvärdet av tvä bestämningar). Höjd 31 cm. Mynningsdiameter 35,2 cm. Foto Nils 
lagergren, ATA. — The "I.aisan-jai". G 14-dated to the end of the early Bronze Age 
(1150 ii.c. + 75= the mean value of two determinalions). 

den s. k. Laisan-krukan — ett stort kamstämpelornerat kärl, funnet 
1956 vid utgrävning- av en boplats vid sjön Lilla Laisan i Tärna 
socken i Lappland (fig. i) — har undersökts på samma sätt. Mikro
radiogram från slipsnitt visar även i detta fall en alltigenom enhetlig 
textur. 

En egendomlighet är at t yt terytorna visar en betydligt högre röntgenabsorpt ioi i 

än de centrala delarna. Eftersom även den fria kan ten pä skärvan visar det ta 

fenomen, tyder det ta pä att röntgenabsorberandc medium in t rängt i skärvan 

frän alla sidor, och att fenomenet inte beror på en ursprungl ig olika samman-

sät tning av de olika de larna av krukväggen. (Carlström.) 

Efter de nu erhållna analysresultaten syntes möjligheten för en 
C 14-äldersbestämning stå helt öppen, även om frågan om orsaken 
till den organiska substansens uppträdande i keramiken fortfarande 
måste betraktas som endast hypotetiskt besvarad. Inte heller hade 

- Utgrävningen vid Lilla Laisan, Ume älv, där undertecknad var grävningsledare, ingick 
i Riksantikvarieämbetets kulturhistoriska undersökningar i samband med sjöreglciingår 
och kraftverksbyggen i Norrland. 
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kvarvarande organiskt material kunnat påvisas. Vi vet således ännu 
inte med säkerhet vad delta organiska beslår av. Endast kommande 
extraktionsförsök på större mängder material än de milligramkvanti
teter Carlström använt i sina analyser kan eventuellt ge svaret, indi
rekt kanske även på den första frågan. 

Så som jag först tänkt mig, skulle det mörka skiktet i keramiken 
skrapas loss och således förvandlas till ett fint pulver. Det visade sig 
emellertid snart, att detta var praktiskt ogenomförbart, eftersom man 
endast i enstaka fall, nämligen då en större mängd skärvor från ett 
och samma kärl fanns bevarade, skulle kunna skrapa ihop de 5-10 
gram kol, som erfordrades för en C 14-analys. Förutom att en stor 
kvantitet keramik fordrades, mäste man även ställa krav på att und
vika ingrepp på t. ex. ornerade skärvor och mynningsbitar samt skär
vor, vars insidor uppvisade negativa avtryck av den trästomme (block), 
över vilken leran formats vid kärlens tillverkning. Dessutom måste 
naturligtvis större hopfogade kärldelar gå fria från förstörelse. Då de 
utförda analyserna visat, att godset alltigenom hade samma textur, 
och dä leran i sig själv tycktes vara så gott som helt oorganisk, över
gick jag därför till att krossa ner hela skärvor. Av krossat gods erford
rades i regel 15-20 gram för varje prov. Här vill jag påpeka, att trots 
de många fyndplatserna med asbestkeramik är det ytterst litet av ma
terialet, som kan komma i fråga för en dylik nerkrossning. 

Huvuddelen av den C 14-daterade asbestkeramiken (8 prover av 
13) härstammar från boplatserna nr 657 på Vallviksudden och nr 662 
på Lappvallen vid sjön Varris (SHM 25960). Dessa boplatser utgräv
des 1957 och tillhör de fyndplatser i Norrland, vilka lämnat rikligast 
med asbestkeramik.* På Vallviksudden är proverna tagna från tre 
kärl med kamstämpelornering (i tabell 1 och diagram 1 St-1140, St-
1141,4 St-1350, St-1351), på Lappvallen från ett kärl med kamstämpel
ornering (St-1142, St-1143), ett med textilornering (St-1352) samt ett 
med ornering med heldragna raka linjer (St-1353). De första analy
serna utfördes på två kärl, från vilka en så riklig mängd skärvor be
varats, att tvä jämförande prover från vardera kärlet kunde under
sökas (St-i 140-43). Från en del skärvor skrapades, så som från början 
3 Utgrävningarna vid Varris, där undertecknad var platslcdare, ingick i Riksantikvarie
ämbetets kulturhistoriska undersökningar inom Malgomajs dämningsområde, föranledda 
av Kungl. Vattenfallsstyrelsens utbyggnads- och därnningsarbeten inom Ängermanälvcns 
och Äseleälvens källomräden. 

' St-1140 och St-1141 kan eventuellt innehålla material från tvä olika kärl, vars skärvor 
vid bearbetning av keramiken frän boplats 657 har varit mycket svåra att skilja ät. 

IO — 664259 Fornvännen H. 3, 1966 
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Fig. 2. »Kultsjö-krukan», C 14-daterad till tidig järnålder (350 u.c. + 110). Höjd 29,3 cm. 
Myiniingsdiameter 27 cm. Foto Nils Lagergren, ATA. — The "Kultsjö-jar", G 14-datcd 
to the early Iron Age (350 u.c. + 110). 

var tänkt, det mörka skiktet loss, andra skärvor krossades ner. Analys
resultaten för såväl skrapat som krossat gods blev så gott som identiska 
(tabell 1 med anm. 1 samt diagram 1). De fortsatta analyserna utfördes 
på enbart krossat gods. 

Asbestkeramiken från Varris har blivit den naturliga utgångspunk
ten, då jag jämsides bearbetat även det övriga fyndmaterialet från 
boplatsområdet söder om Malgomaj. För att få jämförande analyser 
har keramikprover tagits från tre andra fyndplatser: boplats nr T 231 
i Saxnäs vid Kultsjön, ca 6 mil norr om Varris, Vilhelmina socken, 
Lappland (SHM 23704 och UM 3374), boplats nr 792 på Gammställ-

Diagram 1. Kryss anger det erhållna värdet pä åldern. Heldragen linje anger den tids
intervall, inom vilken fyndets ålder faller med 68% sannolikhet, streckad linje med 95% 
sannolikhet. Ritning Ake Rissén. — The cross indicates the age value obtained. The 
contiimous line gives the time interval within which the age of the find falls with 68%. 
probability, the dashed line with 95% probability. 
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C IA-bestämningar av norrländsk asbestkeramik 
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näset vid Lilla Laisan, Tärna socken, Lappland (SHM 26029), boplats 
nr T 227 vid Ännsjöns utlopp i Landverksströmmen, Äre socken, 
Jämtland (SHM 23410). 

Keramiken från Kultsjön härstammar dels från den s. k. Kultsjö
krukan (St-1354), ett stort kamstämpelornerat kärl och ett av de få, 
som kunnat rekonstrueras från mynning till botten (fig. 2)/' dels frän 
ett kärl utan ornering (St-1355). »Kultsjö-krukan» är påträffad som 
lösfynd på boplats T 231, där sedermera det andra kärlet framkommit 
vid utgrävning inom område A ( T 231: A). Keramiken från Lilla 
Laisan härstammar från den tidigare omnämnda »Laisan-krukan», 
vilken liksom »Kultsjö-krukan» har kunnat rekonstrueras från myn
ning till botten. Från detta kärl har två prover tagits för bestämning 
(St-1356, St-1808). Då det först erhållna värdet på åldern starkt avvek 
från de övriga åldersbestämningarna, gjordes en kontrollanalys på 
ännu ett prov, där ca 40 gram keramik användes. De båda resultaten 
täcker varandra (tabell 1 med anm. 2 samt diagram 1). Keramiken från 
Ännsjön härstammar från ett oornerat kärl, varav ett femtiotal skär
vor upphittats som lösfynd (St-1357). 

C 14-dateringarna har utförts på Stockholmsstationen under ingen
jör Lars G. Engstrands ledning.8 

Tabell 1. C 14-bestämningar av norrländsk asbestkeramik {jfr diagram i ) . 

St-1140. 657, Vallviksudden R-Y 137-139 (krossat) 2110+105 
St-i 141. 657, Vallviksudden R-Y 137-139 (skrapat) 2090+110 
St-i 142. 662, Lappvallen V-X 86 (krossat) 2060+120 
St-i 145. 662, Lappvallen V-X 86 (skrapat) 1895+105 
St-1350. 657, Vallviksudden X 30-31 1995+100 
81-1351. 657, Vallviksudden Y-Z 147 2100+ 90 
St-1352. 662, Lappvallen V 85 2685+110 
St-1353. 662, Lappvallen DD 82-83 1875! 70 
SM354. T 231, Kultsjön, »Kultsjö-krukan» 2300+110 
St-1355. T 231: A, Kultsjön P 6 2375+115 
St-1356. 792, Lilla Laisan Z-CC 130-132, »Laisan-krukan» 3170+160 
St-1357. T 227, Annsjön, Landverksströmmen 2020+110 
St-1808. 792, Lilla Laisan Z-CC 130-132, »Laisan-krukan» 3025+ 80 

Anm. i. För bestämningarna St-1140 och St-1141 blir medelvärdet tör ftldem —HOO. För 
osäkcrlictsangivelscn gäller det statistiska medelvärdet = +75. För bestämningarna St-
1142 och St-1143 blir medelvärdet för åldern =1980 och osäkerhetsangivelsen = +80. 
Anm. 2. »Laisan-krukan», St-1356 och St-1808. Medelvärde för åldern = 3ioo, osäkerhets-
angivelse = + 75. 

• Bagge, A., Nya märkliga stenäldersfynd från Västerbottens lappmarker. Västerbotten 
1943. Äyräpää, A., a. a. s. 82. Storm Munch, J., a. a. s. 25-28. 
" Radiocarbon, Vol. 5, 1963, s. 217-219. Vol. 7, 1965, s. 281-283. Vol. 9. Under tryckning. 
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Som tabell 1 och diagram 1 visar, hänför sig den övervägande delen 
av den C 14-daterade asbestkeramiken till de sista fem århundradena 
f. Kr. Den yngsta dateringen går in i tidig romersk järnålder, de tre 
äldsta dateringarna i bronsålder. Dessa tre hänför sig till det textil-
ornerade kärlet från Varris (St-1352), vilket dateras till yngre brons
ålder, och till »Laisan-krukan», vars båda bestämningar daterar den 
till slutet av äldre bronsålder. Kan de nu erhållna C 14-dateringarna 
sägas vara representativa för den norrländska asbestkeramiken i dess 
helhet? Det kan förhålla sig så. Den tidigare påpekade homogenite
ten i utformning och ornering samt godsets beskaffenhet och arten 
av enbart boplatskeramik kan tala för ett mera begränsat tidsavsnitt 
än vad fallet är för asbestkeramiken i Finland och Norge. Emellertid 
får vi inte låsa fast oss i denna tanke utan fortfarande hålla möjlig
heterna öppna för en tänjbar tidsmarginal. I all synnerhet som vi 
måste räkna med ett starkt konservativt drag hos den fångstmiljö, 
som den norrländska asbestkeramiken representerar. 

I detta sammanhang kommer vi osökt in på frågan, hur alla de 
sena åldersbestämningarna av kol från eldhärdar, kokgropar etc. på 
de norrländska fångstboplatserna skall tolkas.7 Liknande problem har 
tidigare tagits upp i samband med bl. a. mesolitiska boplatser i syd
västra Sverige, där fornsaksmaterialet kan ge en klar tidsbestämning, 
men där denna är helt oförenlig med erhållna sena C i4-dateringar.x 

Med äldersbestämningar av träkol från eldhärdar och en kokgrop på 
de båda keramikförande boplatserna nr 657 och 662 vid Varris vill 
jag belysa denna fråga närmare. 

Tabell 2. C 14-bestämningar av träkol från härdar och kokgrop {jfr diagram 2). 

St-939. 657, Vallviksudden, härd 6 400 + 85 

St-940 
St-94 
St-942 
St-949 
St-950. 
St-951 
St-952 

657, Vallviksudden, härd 7 315 + 60 
657, Vallviksudden, härd 9 785165 
657, Vallviksudden, härd 10 730±65 
657, Vallviksudden, härd 11 380+75 
657, Vallviksudden, härd 13 1365±95 
657, Vallviksudden, härd 14 5°5±95 
662, Lappvallen, härd 2 810 + 80 

7 Moberg, C.-A., How long did unmixcd food-collcction survive in Northern Europé? 
The Proceedings of lhe International Carbon-14 and Tritium Dating Conference, Wash
ington 1965. Under tryckning. Undertecknad har haft tillgäng till författarens manu
skript och tackar härmed för detta vänliga tillmötesgående. 
s Moberg, C.-A., Om några metodfrägor. Boplatsproblem vid Kattegatt och Skagerack. 
Fynd. Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförenings Tidskrift 196J, s. 86. 
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St-953. 662, Lappvallen, 

St-954. 662, Lappvallen, 
St-955. 662, Lappvallen, 
St-ioi6. 662, Lappvallen, 

härd 4 
härd 5 
härd 11 
kokgrop 25 

650 + 85 
530 + 80 
670 + 90 

1155 ± 7 ° 

Av de tolv C 14-bestämningarna i tabell 2 och diagram 2 hänför sig 
tio till tiden efter år 1000 e. Kr. De yngsta går ända fram i 15- och 
1600-tal. Samtliga dateringar av härdkol etc. är klart skilda från date
ringarna av asbestkeramik på samma boplatser. Dessa senare är, såsom 
tidigare beskrivits, utförda direkt på ett arkeologiskt fyndmaterial. 
Dessutom är att observera, att keramiken St-1140, St-1141 är påträffad 
i nära anslutning till härd 10, St-942, och att i härd 2, St-952, på
träffats några skärvor av asbeslkeramik (ej C 14-bestämda). Något 
samband mellan keramiken och härdarna är helt uteslutet. De båda 
seriernas markant olika åldersbestämningar visar, att man måste vara 
ytterst försiktig vid tolkningen av de sena C 14-dateringarna, då dessa 
ställs i relation till det arkeologiska fyndmaterialet på de norrländska 
fängstboplatserna. Detsamma gäller naturligtvis extremt tidiga C 14-
dateringar. De sena dateringarna här är sannolikt lika oförenliga med 
norrländsk stenålder som de förut nämnda med sydsvensk stenålder.8 

De båda C 14-serierna belyser även klart och tydligt, att vi här måste 
räkna med en stark diskontinuitet, en ständigt upprepad bosättning. 
Asbestkeramiken kommer då att representera endast en keramisk 
period i den norrländska fångstkulturens utveckling. En definitiv 
tolkning av de sena C 14-dateringarna kan vi ännu inte ge, men i 
sena fornsaksfynd på boplatserna eller i den eventuellt totala avsak
naden av skönjbart arkeologiskt fyndmaterial i samband med sena 
C 14-dateringar skymtar vi säkerligen, hur den norrländska fångst-
kulturen ändrar karaktär under utvecklingens gång. 

Förkortningar 

ATA = Antikvarisk topografiska arkivet i Stockholm 
SHM = Statens historiska museum 
UM = Västerbottens läns museum, Umeå 

Diagram 2. Fylld och ofylld cirkel anger det erhållna värdet på åldern. Heldragen linje 
anger den tidsintervall, inom vilken fyndets ålder faller med 68% sannolikhet, streckad 
linje med 95% sannolikhet. Ritning Ake Risten. — Filled and unfilled circles indicate 
the age vallie obtained. The conlinuoiis line gives the time interval within which the 
age of the find falls with 68% probability. lhe dashed line with 95% probability. 



C 14-datering av norrländsk asbeslkeramik 151 

C 1A-bestärnningar av kol från härdar o och kokgrop • 
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Summary 
C 14-determinalions of Norrlandic asbestos pottery 

In Finland and Norway the asbestos pottery finds of latest date are assigned to 
the Roman Iron Age and the Migration period. The asbestos pottery of Norr
land, exclusively habitation-site pottery noted from more than a hundred find 
spöts, probably belongs to both the Bronze Age and the Iron Age. There is, 
however, at present no certain evidence as to how far into the Iron Age the use 
of asbestos ware extended. The majority of the vessels have a dark interiör. The 
broken surfaces reveal a layer ranging in colour from black to dark brown. This 
dark colour thins out or disappears altogether in the outermost part of the wall 
of the vessel. At the author's suggestion investigations were carried out in order 
to find out what the dark layer consists of and how it arose. C 14-determinations 
were also carried out direclly on this archaeological find material. 

Dr Nils Sundius has established, in connection with mineralogical analyses of the 
asbestos, the presence of an organic bitumen-like substance in praetically the 
whole wall of the vessels. In his opinion the most probable explanation is that 
this organic material (tar or resin) was worked into the clay when the vessel was 
being made. 

The pottery fragments were subjected to roentgen spectrum analysis by Dr 
Diego Carlström. Roentgen fluorescence analysis shows, among other things, 
identical diagrams for the interiör (black) and exteriör (ochre-coloured) parts. 
The substance which distinguishes the black interiör layer from the exteriör must 
consist of an element with a low atomic number. Roentgen diffraction shows 
inter alia a very weak diffraction pattern for the most superficial layer of the 
black interiör. This layer consists mainly of carbon of organic origin. Milligram 
quantities from this layer were treated with chloroform. No extrable material 
was observed. Ninhydrin tests on intact and acid-treated material from the same 
zone produced negative results: there was no occurrence of albumen. As to the 
explanation of the origin of the organic substance. Dr Carlström considers it to 
consist of carbonized food. 

That slime cannot have been used is shown by the diatom analyses carried out by 
Dr Nils Quennerstedt. Very slight traces of diatom fragments (freshwater cliatoms) 
were found. The glacial clay in the pottery is extremely poor in diatoms and is 
moreover very poor in organic material. 

Microradiographic investigations were also carried out and show a uniform 
texture for the sherds throughout. 

The answer to the question how the organic substance came to appear in the 
ware is still only hypothetical. The same applies to the composition of the 
substance. Future extraction experiments on a larger body of material may perhaps 
provide answers to these questions. 

Table 1 and diagram 1 show C 14-determinations of Norrlandic asbestos pot
tery.8 In the author's opinion these may be representative of Norrlandic asbestos 
pottery as a whole. The rather marked homogenity of the shape, the ornamenta
tion and the nature of the ware as well as its character of settlement-site pottery 
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may suggest a more limited period than for the asbestos pottery in Finland and 
Norway. There is, however, still a possibility of a wide time-margin. 

The author takes up the interpretation of late C 14-datings of carbon from 
hearths, cooking pits, etc, at the Norrlandic hunting and fishing habitation-
sites.7 Table 2 and diagram 2 show such datings from the two pottery-bearing 
sites nos. 657 and 662. The datings in 1 and 2 are widely separated. A connec
tion between the pottery and the hearths is exduded. The author considers that 
there was a marked discontinuity in the settlement. The asbestos pottery represents 
only a ceramic period in the development of Norrlandic hunting and fishing 
culture. Caution should be observed in interpreting the late C 14-datings when 
these are related to the archaeological find material. Certainly they show how 
the Norrlandic hunting and fishing culture changed its character in the course 
of development. 

Translated hy Richard Cox 


