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A pick-shaped stone implement, the so-called "North Bothnian implement", 
dated to the Middle Neolithie, is frequently found in Northern Sweden and 
Finland. For many years it has puzzled Scandinavian archaeologists, not least 
because of the difficulties in determining its use; a use as pick-axe, ice-pick, 
skin-working tool etc. has been suggested. 

However, similar finds, dated to the same period, from Orkney and Shet
land were recently published. Here their function seems to be established: 
they were used as ard points. It seems reasonable that the Swedish imple
ments served the same purpose. On the whole they have been found in areas 
where agricullure was possible in the Middle Neolithie, as the climate was 
more suitable then. Naturally no conclusive proof can be submitted. Only an 
intensified research, induding pollen-analytical studies of the development 
of agricullure in this area can support the theory presented. 

David Damell, Riksantikvarieämbetet, Box 5405, S-114 84 Stockholm. 

En föremålsform som tycks speciell för det 
inre Bottenvikenområdd är det nordbottnis
ka redskapet. Redskapsformen är väl känd 
bland skandinaviska arkeologer, inte minst 
för all diskussion som förts beträffande red
skapets sannolika användning. Senast har 
Carl-Axel Moberg sammanfattat diskussio
nen i arbetet Studier i Bottnisk stenålder 
(1955). Här konstateras bl .a . att forskare 
framfört åsikterna, att dessa redskap nyttjas 
till isbill, jaktredskap, yxa för t räbearbdning 
samt hacka för jordbearbetning vid åkerbruk. 
Andra åter har menat att de använts till att 
sättas i botten på fångstgropar med eggen 
uppåt för att spetsa djur som föll ned i gro
parna. Ytterligare förslag till användning in
om jaktens område finns också. Moberg själv 
anser dock att redskapet sannolikt använts 
vid hudning, dvs. vid arbetet med att flå 
större djur. Till denna åsikt ansluter sig ock

så Hans Christiansson (1971) bl. a. med hän
visning till fynd av nordbottniska redskap på 
Bjursdetboplatsen i Västerbotten. 

Även dateringen av redskapen har disku
terats. Moberg (1955 s. 108) sammanfattar 
sålunda: "Vi har av arkeologiska och geolo
giska skäl anledning att räkna med förekoms
ten av redskap av nordbottnisk typ från och 
med mesolitisk tid under femte årtusendet 
f. Kr. Indikationer för en eventuell tidigare 
datering av sådana redskap saknas. Vidare 
saknas, i varje fall i dagens läge, övertygande 
skäl att föra sådana redskap till senare tid 
än äldre bronsålder. Mellan dessa gränser 
finns i finskt material bestämda vittnesbörd 
om att karaktäristiska, specialiserade nord
bottniska redskap använts under mellan- och 
senneolitisk tid." 

Hans Christiansson (1971 s. 57 f.) menar 
att en rimlig datering är mellanneolitisk tid, 
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Fig. 1. Schematisk skiss 
över de nordbottniska red
skapens utbredning. Efter 
Moberg 1955. - Sketch 
map of the distribution of 
the 'North Bothnian imple
ments'. 

men att man möjligen använt redskap av 
denna typ redan tidigare i inre Bottenviks
området. Beträffande hur långt fram i tiden 
redskapen använts uttrycker sig Christians
son mera försiktigt. Han konstaterar bl.a. att 
ett exemplar påträffats på en boplats vid 
Döudden i Hornavan i ett fyndlager, som 
möjligen kan dateras till järnåldern. Man 
kan dock här konstatera att såväl Moberg 
som Christiansson tycks vara överens om att 
redskapens dateringsmässiga tyngdpunkt lig

ger i mellanneolitisk tid, dvs. just den pe
riod då jordbrukskulturen gör sina första 
framstötar längs norrlandskusten, dokumen
terad bl. a. genom Christianssons utgrävning
ar på Bjursdetboplatsen i Byske i Västerbot
ten (se ex. Christiansson 1974 och där an
förd litteratur). 

Vi har tidigare konstaterat att de nord
bottniska redskapen är typiska för inre Bot
tenvikenområdd med en viss spridning såväl 
norrut mot Ishavskusten som söderut längs 
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både finska oeh svenska Bottenvikskusten. 
Fyndomständigheterna visar att flertalet 
framkommit som lösfynd vid jordbruksarbe
te men också i samband med boplatsunder
sökningar bl. a. på Bjursdetboplatsen och 
boplatser vid Lansjärv i Överkalix. Råmate
rialet är i allmänhet strålsten. 

Märkligt nog har redskap av Nordbottnisk 
typ emellertid inte bara påträffats i norra 
Skandinavien. Inom ett på sitt sätt lika peri
fert område, nämligen Orkney- och Shet
landsöarna i allra nordligaste delen av Stor
britannien har nämligen påträffats talrika 
redskap av utseende, storlek och form direkt 

anslutande till det skandinaviska materialet 
(Rees 1979 s. 6 ff.). Även dateringen av 
dessa brittiska fynd tycks i stort överensstäm
ma med de skandinaviska motsvarigheterna 
(a.a. s. 27 ff.) dvs. från tiden omkring 2000 
f. Kr. och ca 1500 år framåt dvs. under hela 
bronsåldern. Flertalet av dessa nordbrittiska 
fynd har gjorts i anslutning till ovala husläm
ningar och man har på ett övertygande sätt 
visat att redskapen i själva verket en gång 
tjänat som enkla plogbillar. Hur billarna an
bringats på de träårder, som var den före
kommande plogtypen, visas också (a.a. s. 125 
f.). 

Fig. 2. De nordbottniska 
redskapens utbredning i ös
tra Norrbotten. Prickad lin
je anger 100 m ö. h., dvs. 
den ungefärliga strandlin
jen 5000 f. Kr. Efter Mo
berg 1955. - Distribution 
of the ' North Bothnian 
implements' in eastern Norr
botten. The dotted line in
dicates the approximate 
shore line in 5000 B. C. V I K E N 
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Fig. 3. Nordbottniska red
skap frän Kiilisjärv och 
Lomträsk i Överkalix sn. 
Efter Moberg 1955. -
'North Bothnian imple
ments' from Kiilisjärv and 
Lomträsk, parish of Över
kalix. 

1 sammanhanget bör också den bandkera
miska kulturens s. k. Schuleistenkeile nämnas. 
Dessa yxliknande redskap tolkades tidigare 
som jordbruksredskap men anses numera 
snarast ha använts vid träbearbetning. Även 
den bandkeramiska kulturen, vars spår på
träffats i Mellaneuropa, är neolitisk (se ex. 
Filip 1969 s. 1249 f.). 

Finns det då en möjlighet att de nordbott
niska redskapen använts på samma sätt som 
sina nordbrittiska motsvarigheter? Här är på 
sin plats att direkt komma med en invänd
ning. Moberg har i samband med sitt arbete 
om de nordbottniska redskapen låtit utföra 
praktiska experiment med ett föremål av den 
aktuella typen, vilket i varje fall tycks visa, 
att de ej använts till att hacka i jord med. 
Hackning torde emellertid ge andra slitspår 
än plöjning och dessutom borde härvidlag 
jordmaterialets finkornighet vara helt avgö
rande för hur slitspåren utformas. Mobergs 
hackcxperiment visar alltså endast att red

skapen troligen ej använts som hackor. Ex
perimenten bevisar naturligtvis ej att redska
pen inte kan ha använts som årderbillar. 

Vilka positiva synpunkter kan då läggas 
på redskapens eventuella funktion av årder
hill? Enkla plogar, årder, finns belagda inom 
nordiskt område från senare delen av mellan
neolitikum (Bröndsted 1957 s. 267; Gräslund 
1979 s. 889). Eventuellt kan plogbruket föras 
tillbaka ännu längre. Säkra spår saknas dock 
(Bröndsted 1957 s. 174 ff.). Visserligen kom
mer dessa fynd från Danmark, men plogbru
ket likaväl som t. ex. danska flintyxor kan ha 
spritts över hela Norden under kort tid. 

En annan positiv faktor är att sädesodling 
dvs. jordbrukskultur bevisligen förekommit 
så långt norrut som i norra Västerbotten 
(Bjurselet) under mellanneolitisk tid (se 
t. ex. Christiansson 1974 s. 27 och där anförd 
litteratur; se även Gräslund 1979 s. 896 fig. 
339 och s. 901 ff.). Spår av jordbruk i områ
dena söder härom bl. a. i Ångermanlands 
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Fig. 4. Utbredningen av 
plogbillar av sten på Shet
landsöarna. Efter Rees 
1979. - Distribution of 
stone ard points in Shet
land. 

• Casual Find 

e Find on Excavated Site 

a Multlple Find 

Precise Findspot Unknown 

© Und över 200' 

kustland har också påvisats under senare år 
(se Baudou 1977 s. 60). Att sädesodling ock
så bör ha kunnat bedrivas i Norrbotten vid 
denna tid, då ju klimatet var något varmare 
iin dagens, synes troligt. Sålunda kan korn 
odlas ända upp till 70° nordlig bredd i våra 
dagar. Klimatiskt sett ligger t. ex. både Lans
järv i Överkalix och Svanstein i Övertorneå, 
båda med rika förekomster av nordbottniska 
redskap, i klimatzon VI och V I I dvs. i sam
ma zon som exempelvis inre Dalarna. Under 
stenålderns mildare klimat kanske man får 

räkna med att dessa platser låg inom en ännu 
fördelaktigare klimatzon. Till detta bör läg
gas att vegetationsperiodens längd i dag är 
120-140 dagar (Naturgeografisk Regiondel
ning av Norden 1977) samt att flertalet av 
dagens "kulturväxter" klarar sig väl i områ
det (Lindau, Moen, Jonsson 1976). Spår av 
sädesodling under mellan- och senneolitisk 
tid har f. ö. iakttagits i pollendiagram från 
Tornedalen (Hjelmroos 1979 s. 52). 

Som tidigare nämnts har flertalet nord
bottniska redskap påträffats vid jordbruksar-
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Fig. 5. Utbredningen av 
plogbillar av sten på Ork
neyöarna. Efter Rees 1979. 
— Distribution of stone ard 
points in Orkney. 
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beten, vilket innebär att de ligger på sådana 
platser som i vår tid varit attraktiva och 
lämpliga för jordbruk. Områdena tillhör en 
s. k. jordbruksbetonad mellanbygd, belägen 
nära etthundrameters-nivån och därunder 
(Hushållning med mark och vatten. SOU 
1971:75 fig. 9 : 1 ) . Jordarten i de aktuella 
fyndområdena utgörs vidare i huvudsak av 
finmo (Magnusson, Lundqvist, Regnéll 1963 
karta s. 549). Just finmon torde genom sin 
finkornighet ge föga grova spår i ett plog
skär som föres jämnt genom jorden. Detta 
skulle kunna förklara varför slipspåren på de 

nordbottniska redskapen ej liknar dem som 
kan iakttas på det experimentexemplar, som 
provats vid Statens Maskinprovningsanstalt 
(Moberg 1955 s. 128 ff.). 

Men hur ser då det övriga fyndmaterialet 
från området ut? Kan det ge indikationer i 
ena eller andra riktningen? Rent allmänt kan 
nog konstateras, att lösfynden från de bo
platser Moberg beskriver från Lansjärv och 
de slutna fynden från Pääkölä i viss mån av
viker från det i området i övrigt vanliga 
mönstret. Emellertid har senare utgrävningar 
vid Lappviken och Granudden i Lansjärv i 
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Fig. 6. Exempel på en nordbrittisk plogbill från Brunthammarsland, Shetland. Efter Rees 1979. - Ard 
point from Brunthammarsland, Shetland. 
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Tle-hpok Fig. 7. Rekonstruktioner av 
förhistoriska plogar (årder) 
efter danska fynd. Efter 
Rees 1979. - Reconstruc-
tions of prehistoric ploughs 
(ards) from Danish finds. 

Stilt and Small Ard-head 

Arrow-shaped Main Share 

Beam 

någon mån medfört att dessa boplatser ver
kar mindre främmande i förhållande till 
Lapplands vanliga fångstboplatser (Hjohlman 
1971 s. 101 f.). Föremålsbeståndet av grön
sten har sålunda kompletterats med ett om
fattande material av den för Norrland så 
vanliga kvartsitcn. Visserligen pekar fynden 
mot förbindelser mot öst och nordöst men 
självfallet kan inte förbindelser söderut mot 
exempelvis Västerbottens jordbrukarboplat-
ser uteslutas. Klara jordbruksindikerande 
redskap såsom malstenar, skaror etc. saknas 
förvisso ännu i materialet, men inte heller 
här kan det uteslutas att en ny analys av 
fyndmaterialen kan ge vid handen att en del 
sandstensföremål kan vara rester av malste
nar och att en del enkla, spånliknande före
mål kan ha använts som skaror. I själva ver
ket saknas ju klart jordbrukindikerande red
skap på exempelvis Bjursdetboplatsen, trots 

att pollendiagrammen där visat motsatsen. 
Man får egentligen gå ända ner till Mellan
sverige för att hitta malstenar etc. på boplat
serna från yngre stenåldern (jfr Florin 1958). 

Självfallet är hela det här förda resone
manget mycket hypotetiskt även om det i och 
för sig kan sägas grunda sig på logiska reso
nemang. Logiska resonemang behöver dock 
inte leda till verklighetsbeskrivande resultat. 
Den här lilla uppsatsen vill emellertid på 
nytt ta upp diskussion kring de gåtfulla nord
bottniska redskapen och det tidiga jordbru
ket i norra Skandinavien. Endast fortsatta 
undersökningar med bi. a. upprättande av 
pollendiagram, förnyade utgrävningar m. m. 
för att säkra bevis för och emot hypoteserna, 
som här framförts, kan leda forskningen vi
dare, då det gäller den här aktuella redskaps
typen och dess fyndmiljöer. 
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