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1. INLEDNING 

1.1. sv:FTE 

Uppsatsens syfte är att kartlägga och granska de jordbruksfynd, från järn-· 
åldern, som finns i Norrland. Vidare att jämföra dessa med fynd från norra 
Norge och Finland, med hänseende på fyndomständigheter, geografisk 
spridning, fyndtomhet samt särdrag och likheter. 

1.2. FRÅGESTÄLLNINGAR 

För att belysa uppsatsens syfte har jag använt mig av följande frågeställ-
ningar, som jag söker besvara: 

Vilka reds~ap finner man i Norrlaod, norra Norge och Finland? 
- Under vilka fyndomständigheter har redskapen påträffats? 
- Vilka kriterier har använts vid bestämning av redskapens funktion ocn typ? 
- Varför har så få jordbruksredskap från järnålder blivit funna i Norrland? 

Kan man se likheter e)ler skillnader mellan olika norrlandslandskap när 
det gäller fyndomständigheter? 

- Finner man några särdrag eller likheter vad gäller det norrländska 
· artefaktmaterialet kontra det norska och finska? 

- Fyndtomheten i norra Norrland, har den giltighet även i nordligaste Norge 
och Finland? 

1.3. MATERIAL OCH BEGRÄN.SNINGAR 

Uppsatsen har främst karaktären av ett litteraturstudium, men även ett 
begränsat föremålsbestånd har undersökts. De föremål som studerats är 
jordbruksredskap {skäror, liar, billar) från de norrländska landskapen, 
som förvaras i magasin i St.atens histori.sk,a museum, Stockh.olm (SHM). I 
samband med detta har- även material i AntikVariskt-T'opografiska arkivet 
(ATA) i Riksantikvarieämbetet, Stockholm studerats. Utöver detta finns 
redskap från tre andra museer, Jämtlands läns museum, Östersund (JLM), 
Länsmuseet Murberget i Härnösand (M), samt Hälsinglands museum, 
Hudiksvall (HM), med i uppsatsen. Det är endast föremål från SHM som har 
studerats på plats, övriga redskap har endast granskats via foton, teck-
ningar och katalogbeskrivningar från respektive museum. När det gäller 
förhållanden i Norpe och Finland har endast litteratur studerats. 

Geografiskt begränsas uppsatsen till de norrländska landskapen, Norra 
Norge, dvs Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Tröndelag och Syd-Tröndelag, 
samt Finland. För att sätta in området i ett större sammanhang, ämnar 
jag även göra en utblick mot övriga Sverige, Norge samt Danmark. 

Även om föremålsformer kan leva kvar in i medeltid och senare, b~gränsas 
uppsatsen i tid till jJrnålder. Detta är således en rent praktisk av-
gränsning. 

-~ 
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Redskap som berättar för oss om den forntida jordbruksekonomin kan delas 
in i två kategori~r: · 

l • 

1. Redskap med direkt agrar anknytning, tex redskap för jordbearbetning, 
skörderedskap och slåtterredskap. 

2. Redskap med indirekt agrar anknytning, tex mals~eQar, sländtrisspr 
och_ vävtyngder, som ger indik.ationer på en jor.dbru'kan<;ie befolkning 

. (V i kl un~ l986: 39). · ' 
' . . 

Uppsats~n beh'andla~ den för,sta k~tegorin redskap~ I, den. ir;igår bl.a;, hacka, 
spade,. (å.rder:).~i1 l, rist,• skära, lie och lövkniv. · ,, , 

J. I 1 • • 

De flesta redskap var av trä· (Myrdal 1982:81,102~1 uppsatsen· koncent-
rer1as dock ar.b.etet t i 11, redskap som haft någon de L t il l.v,erkaq :i järn, 
e~ter~9rn "des.s.a .fJnns bevarade,.i större ·uts_träck'ni.ng~ , ... , .. , \ /. : '.' .. 

i' 
i-----' 

POLAND 

' 

... ·u (~ S R 

L.ATVtA \ 

V .,_,fl.. / ""V ., . ! 
'· LITHUAMA , 

i 
. 'V 

Fig 1. Karta över platser som tas upp i uppsatsen. 
(Källa: Nordic Archaeological abstracts 1985:386) 
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Uppsatsens syfte är bla att kartlägga och granska norrländska jord-
bruksredskap och för att göra fyndgenomgängen sä ftillständig som 
möjligt, har jag valt att även ta upp lösfynd. Myrdal menar att de. 
frän vetenskaplig synpunkt är sä gott som värdelösa om de ej kan 
dateras någorlunda säkert (Myrdal 1985:29). 
Det kan dock vara av intresse att· samla det norrländska materialet 
för framtida forskning. Sä småningom kan kanske analyser av fynden 
ge mer information. Ett exempel är den relativt nya AMS-metoden för 
datering. Den utvecklas och möjligheten att välja ut delar ur ett 
prov ökar. Exempelvis skulle spär ·av träkol frän tillverknings-
processen i järnföremål kunna spåras och dateras (Mook:1984:297f). 

Sl~tligen bör påpekas att det norrländska materialet är mycket litet 
och svårt att dra några långtgående slutsatser ur. Dessutom bör upp-
satsen ej ses som fullständigt uttömmande. Det finns säkerligen red-
skap som undgått mig och som bör införlivas i studien. 

1.4. METOD OCH UPPLÄGGNING 

Uppsatsen är dels en deskriptiv, dels en jämförande studie. Kap 2. 
och 3. är beskrivande, medan det jämförande momentet kommer in i 
kap 4. 
Uppsatsen inleds med en forskningshistorisk tillbakablick. Sedan be-
skrivs järnålderns redskapsförekomst i Norden (förutom Island) som 
helhet. I uppsatsens huvuddel redogörs för de olika redskapens fynd-
omständigheter,. dateringar mm, inom de olika geografiska områdena. 
De olika områdenas ev särdrag och likheter jämförs sedan och slut-
ligen sammanfattas hela arbetet. 

Där ej annat anges är foton tagna av författaren. 
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2. BAKGRUND 

2.1. fORSKNINGSHISTORIK 
• ' .\ l 

Redskapsforskning har haft:en starkare ställning i våra nordiska grann-
länder. Danmark är tex föregångsland när det gäller jordbrukshistorisk 
forskning. Frän Danmark är pionjäreR och för.grundsgestalten inom om-
rådet, etnologen Axel Steensberg. Han har i ett arbete från 1943; 

, "Ancient-harvesting -implements11
, utförligt behandlat-nordens och kon-

tinentens skörderedskap från stenålder till medeltid. Detta·,verk .. har 
kommit att ligga till grund för många efterkommande forskares arbeten. 

-Han;har 6cks•ä:kfässif•iserat förhistoriska plogredsk'ap i ,11'A classif1Cation 
o'f plO'ughing implem~nts, before c 1000 AO", från· 1966,. '' ' i " , , ., 

., ' ~-: . 
•1f ' I • 1 • 1 

1954 inrättad.e Axel Ste~.nsberg ett internation~llt s~kretariat,(beläget 
·vid Nati~nalmuseet i Brede, Danmark) för st~dium av lantbruksredskap. · 
Sekretariatet utger sedan 1971 tidskriften 11Too 1 s and Ti 11 age11 

(Bringeus 1979:47). 
Axel Steensberg tog också. initiativ till upprättandet av en försöks-
station i Lejre på Sjaelland. Där utför man experiment med bla rekon-
struktioner av jordbruksredskap (Bringeus 1981:59). 

En annan dansk forskare är P.V Glob, s~m 1951 Jkrev ~Ard og plov i -
Nordens oldt1~••. Det är en översikt över de olika årdertyper som fHre-
kommer under förhistorisk tid, samt en redovisning av fynden. ;ven de · 
bohusländska hällristningar,som visar ärjning, behandlas., 

Fr!n 1951 är också ett annat viktigt arbete, sbm behand~ar norskt om-
råde. Det är Jan Petersens 11Vikingetidens redskaper 11

• Petersen under-
söker bla norska jordbruksredskaps typer, utbredning och datering. 
Trots namnet behandlar verket hela den yngre järnåldern. 

I Norden finner man intresset för redskapens funktionssätt tidigast hos, 
förutom Steensberg, Kustaa Vilkuna i Finland {Bringe~s 1979:46). 
Vilkuna har, sedan 30-talet, skrivit om finska jordbruksredskap från 
historisk tid och bakåt, tex om skäror 1934 i 11zu·r Geschichte des -
finnischen Sichel 11 i FFT. 

Några namn från Sverige som bör nämnas är Sigurd Erixon och Ragnar Jirlow. 
Medan Erixon främst sysslat med historiskt material, har Jirlow även 
skrivit om förhistoriska redskap tex å.rder. 
Från svenskt håll är det dock först på. senare å.r som ett sammanfattaode 
arbete gjorts, när d~t gäller förhistoriska jordbruksredskap. Janken 
Myrdal publicerade· 1982 en artikel i Fv; "Jordbr·uksredskap av järn före 
år 1000". Myrdal !~r där igenom olik~ typer·av re~skap från järnälder 
och studerar dem,t1ll form och funktion. Han har aven studerat den medel-

• ' ,I tida jordbruk·sut11ecklingen, i sin avhand.ling i ekonomisk historia från 
1985; Medeltidens'äkerbruk. ' 

, . ' ' I 

. ' 
. " ';. 
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2.2. REDSKAPSHISTORIA 

Jordbrukets införande och uppkomst i Norden har gett upphov till många 
tolkniflgar och spridningsteorier. Två linjer är dock klart urskiljbara. 
Dels den successiva utvecklingen, dels spridntngen av ett fullt ut-
vecklat jordbruk. ' 

"Spridningen av jordbruksekonomin från Främre Orienten till Europa 
och Norden kan närmast sägas ha skett i.form av ett färdigt ekonomiskt 
paket,där viktigaste ingredienserna från början ingick." 

Detta citat ur Gräslund (1979:884) får representera den senare linjen. 
Vad som bla skulle stödja teorin, är att nötboskap och sädesodling 
tycks uppträda lika tidigt i Norden (Erixon 1956:76,98). 
Andra forskare hävdar, mot bakgrund av tropiska kulturer, en mer 
successiv utvec~Jing,där ett planteringsbrak framsprungit ur fångst-
och saml arsamhäll en ( Eskeröd 1973-: 71 ). 

2.2.1. Redskåp för jordbearbetning 

Både inom arkeologi och etnologi har man tidigare ansett att användandet 
av hackor, i ett sk hackbruk, föregick årderjordbruket,{ex i Petersen 

(1951:157.JDessa teorier har emel1ärtid blivit motsa~da och istället räk-
nas hackan, av flera forskare, som ett hjälpverktyg och komplement i 
stenig och på andra sätt svårodlad mark och som ett redskap för ogräs-
bekämpning och bearbetning av korttidsträdor (Sölvberg 1976:l09f, 
Selinge 1977:354, Sarnäs 1988:13). 
Innan järnet kom till användning i redskapstillverkning nyttjade man 
hackor av trä, ben eller horn (Erixon 1956:72). Från Norge stammar två 
fynd av älghornshackor. Den ena har daterats till neolitisk tid och de~ 
andra tillhör bronsåldern (Mikkelsen enl Sarnäs 1988:10). I Käringsjön, 
Halland har man funnit vad som kan vara en fragmentarisk hacka i ek. 
Materialet i Käringsjön dateras till 200-300 talen e kr -
(Arbman 1945:87, 116ff, 132ff). 
I en vikingatida gravhög i Torvastad, Rogaland i Norge har en trähacka 

_och två fragment av liknande redskap påträffats. Man har även hittat en 
liknande hacka samt två fragment i Osebergsskeppet, Vestfold i Norge 
(Stigum 1961:50). -

I Norge har också närmare 500 hackor av järn påträffats. De är sk skaft-
lappshackor ( se kap 3.1 ) och de flesta härrör från yngre vikingatid. 
I Sverige och Danmark har däremot endast ett fåtal hackor påträffats. 
Två förmodade skaftlappshackor har hittats i Dalarna. Den ena framkom i 
en grav i Sollerö sn och dateras 950- 1000. Den andra är funnen i en 
grav i Mora sn och härrör från någon gång,mellan.700-1000. De två danska 
exemplar som hitintills påträffats är vikingatida (Petersen 1951:157,162. 
Serning 1966:81,155,194. Myrdal 1982:89). 

Ur diskussionen om den sk grävkäppen, kan man urskilja två huvuduppfatt-
ningar, som i stora drag sammanfaller med de som gäller för jordbrukets 
uppkomst i Norden. A ena sidan finns forskare som anser att jordbruket 
uppträder fullt utvecklat med odling och boskapsskötsel från början och 
att årdret ingick i utrustningen. A andra sidan finns forskare som upp-
fattar grävkäppen som ett huvudredskap under det äldsta jordbruksskedet 
och som anser att ett fullt utvecklat planteringsjordbruk funnits även 
i Norden-under stenåldern (Erixon 1956:76, Sarnäs 1988:8). 
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Man har ej funnit något som säkert tolkats som grävkäppar i Norden, men 
Broadben~ tar upp några danska fynd som till formen liknar grävkäppar. 
Broadbent argumenterar också, med hjälp av etnografiska paralleller, för 
att de i Norden, sä.rskilt Finland, vanligt förekommande hålförsedda stenar 
(även tolkade som.bla nät- och vävtyngder eller k1ubbor) utb~r ett bevis 
för grävkäppens existens. Stenarna skulle funge~at som:motvikter i topp-
ändan på' käppen.·D~ssa stenar'hittas som lösfynd, men dckså·på boplatser, 
då de uppträder bland fynd'från Suomusjärvi-, Kamkeramisk-och Kiukais-
kultur. På grävkäppar funna bland nordamerikanska indianer finns ibland 
.även handtag av bla ben eller. horn. Dessa hålförsedda ben/horo handtag 
överrensstä~mer väl med ber.och horn"f;öt~mål.hos Magiemo~e~ oth:Ertebölle 
·komplexeh i Nordeo,(Broadb.nt 1977:65,72ff,92~) .. 

• • . • I • 

Spadar kan ·indelas i två typer·. Dels spaden med .r,ät vinkel.,me11an skaft 
och blad, där man kan använda foten för at~·ge ex~~a-kraft,{Den sk tramp-
avsatsen kan finnas på båda sidor om skaftet eller ,endast på ena sidan.) 
dels'skoveln som har en jämn övergång me·nan skaft.och blad och. som enbart 
~an manövreras med händerha. Redskapens olika form resulterar i olika 
arbetssätt, funktion. Spaden används till att gräva 1,hård jord eller torv, 
medan skoveln används .till .att skyffla lös jord el.ler. annat löst material 
(Sölvberg 1976:87, Lerche 1976:113ff). 

De äldsta spadar som påträffas i Norden är tillverkade i trä. I Arhus har 
skyffell iknande spadar hittats, som härrör från Ertebö.lle tid 
(Sarnäs 1988:14). ·, ,. .. . 
I ett täljstensbrott. i Kvikne; Hedmark i Norge har ett 60-tal furuskovlar 
hittats. De C-14 dat~ringar som finns visar på tidigaie delen av äldre 
järnålder. Förutom skovlar har också ett stort antal"spadar, totalt 48 st, 
påträffats i Norge. Fynden är bla från Gokstad skeppet och Oseberg skeppet 
och.tillhör vikingatid. Spadarna som återfinns i gravhögar anses dock inte 
tillhöra gravgodset, utan snarare ha blivit kvarlämnade/glömda när högen 
byggdes eller vid ~.V gravplundring -(lerche 1~76:123f). 

Ett f6remå 1 som tol,kq~s s_om en träspade m~d ~ns i dig 'ttampavsats grävdes 
fram vid undersökn.in-gen av Käringsjön i Hal'land och daterades till 200-
300-talet e kr (Arbman 1945:86,91,135). Föremålet har också blivit tolkat 
som träbill av Glob, som ej närmare redogör för sin avvikande uppfattning 
(Glob 1951:68). 

I Tyras gravhög, Jellinge i Danmark, har man funnit tre.träspadar. På två 
av dessa slut~de skaftet i en knopp. Vid Dannevirke hai ~ckså flera gräv-
redskap påträffats, både spadar och skovlar. En av spadarna har sk 
T-format handtag. Några av redskapen har spikhål i bladet vilket kan tyda 
på att eggen varit försedd med en järnskoning. Fynden dateras från 
vikingatid till tidig medeltid (Lerche 1971:405. Lerche 1976:ll3ff). 

För att öka spadens effektivitet kan eggen förses med en järnskoning. 
Några sådana spadskoningar från järnåldern har ej hittats i Sverige, men 
från tidig medeltid finns ett fynd från Uppland. Dateringen är dock osäker 
(Myrdal 1985:109). I Norge har enda~t en odaterad spadskoning påträffats 
(Sölvberg 1976:a6). 

Sammanfattningsvis kan sägas att de ovan behandl'ade ·sk haridrec:!skapen kan ha 
spelat en avgörande roll inom mesolitiska fångst och samlarsamhällen, för 
tex insamling av rötter och vegetabilier,.~en när sädesjordbruk under 
neolitikum får fäste i Norden så.reduceras_c;l,e.till_hjälpredskap. Samtidigt 
bör påpekas att även om kunskapen om årdret och dess b~ukningssätt funnits, 
så är det ej säkert att alla haft möjlighet att använda sig av tekniken 
pga ekonomiska eller ekologiska orsaker. 
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A~der är ett symmetriskt redskap, som vid bearbetande av odlingsmark, 
för jorden i fåran åt båda håll. Plogen är däremot ett osymmetriskt 
redskap, som förutom att dra upp fåror, samtidigt vänder åkertiltorna. 
Andra namn för årder är bla trädkrok, krok och ärjekrok (Eskeröd 1973:83f). 
Förutom arkeologiska vittnesbörd, så tyder även språkliga dito på att 
årdret är äldre än plogen (Glob 1951:10). I Navndrup i D~nmark har ett 
fynd av en dragås (ås} från 1200-talet gjorts, vilket är det hitills 
äldsta nordiska fyndet av en plogdel (Sarnäs 1988:28). 

Arderjardbruket började tillämpas i Danmark, kanske redan under slutet 
av tidigneolitisk tid och etablerades troligen i Sverige under loppet 
av mellan- och senneolitisk tid (Gräslund 1979:889). 

De tidigaste tecknen på användning av årder har vi i form av indirekta 
arkeologiska bevis, såsom årderspår och hällristningar. 
Vid Vinarve i Rone sn på Gotland har tex ett odlingssystem från över-
gångstiden mellan bronsålder och järnålder påträffats. I odlingsmarken 
fanns också årderspår (Gräslund 1979:907~ På Sjä11and och Jylland har 
årderspår konstaterats, av vilka en del går tillbaka till yngre sten-
ålder. De~ teknik som använts är vanligen sk korsärjni~g (Glob 1951:80ff 
Bröndsted 1977:290,338). Även i Norge har få men goda årderspår hittats. 
Spåren, som visar sig i övergången mellan matjord och steril jord 
da·teras.· till bronsål'der. (Hagen 1977:211~ Ang årderspår. i norrland se sid 40 

Hällristningar lämnar också intressanta vittnesbörd om årder. I bla 
Bohuslän finns flera ristningar med människofigurer som ärjer med årder 
dragna av oxar. Att dragningsrnetoden varit oxar förspända i par finns 
åte~givet på de flesta ristningarna. Endast ett fall är känt, i Tegneby 
i Tanums sn, där dragdjuret har tolkats som häst (Glob l95.1:54ff, 
Bröndsted 1977:290). 

Under förromersk järnålder uppträder flera mossfynd av årder i Danmark. 
Man har funnit två typer. Dels krokårder, även kallat sulårder, dels 
båd!~der. Den förfa är gjord av en trädkrok, vars ena gren utgör en lod-
rät hi~ll och den andra fungerar som dragstång/ås. Se fi g 2. Den senare 
är sammansatt av flera delar, där styrstång och bill tillsammans förs 
genom ett hål i nedersta delen av åsen. ·se fig 3. 

L...&. A. ===-
F E 

,c 
Fig 2. Krokårder. 

A - ås, B - bill, C - sula, D - styrstång, E - handtag, F - dragkrok. 

(Källa: ·Glob 1951:10, med översättning av författaren.} 
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G A 

. · Fi g 3. Bågårder. .. 
A-- ås; B - hjälpbill, C - pilformad huvudbill,D -· årderhuvud, 
E - styrstång, F - handtag, G dragkrok. · · 

(Källa: Glob 1951:11, med översättning av författaren.) 

Förutom krokårder och bågårder finns en tredje variant, sk ~tåri~årder. 
Stångårdret finns, liksom de båda övriga typerna, avbildat på de 
bohusländskaLh~llristningarna, men något mossfynd av stångårder har ej 
påträffats (Glob 1951:12,54.Brondsfed 1977:434). De tre årdervarianterna 
har använts tämlige~· oförändrade in på 1800-talet i Sverige · 
(Jirlow 1970:9.Eskeröd 1973:77~ Se fig 4. 

Fig 4. 
Tre svenska årder med mot-
svarande typer från häll-
ristningar. Bågårder, krok-
årder/sulårder, stångårder 

(Källa: Eskeröd 1973:76) 
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Delar av årder har även hittats i Sverige. 1938 upptäcktes en årderkrok 
vid plöjningsarbete vid Tibble i Björnlunda sn, Södermanland. Ardret 
har tillverkats av en ekgren, där grenen tjänat som bakståndare/styr-
stång och handtag medan stammen varit den i jorden ärjande delen. 
Det går inte längre att avgöra om årdret varit försett med en särskild 
järnbill.(Ang billar se nedan.) Två C-14 analyser, vilka gjordes 1959, 
gav dateringarna 700 e kr och 820 e kr. · 
Redan 1911 fann man en årderkrok vid Svarvarebo i Skuttunge sn, Uppland. 
Även den är av ek och dateras, genom C-14 analys 1959, till 980 e kr 
(Jirlow 1973:20ff). På den senare finns tydliga spår av en skaftlapps-
bill längst fram på sulan (Myrdal 1982:87). 

På Paarskylä gård i Perniö sn, so ... om Abo , Finland påträffades 1930 en 
del •vett årder vid grävni~g av täckdike. pat~rjngen, so~ gjorts efter 
strandlinjen, kan vara tidig medeltid~ men även tidigare (Glob 1951:47f). 

Från förhistorisk tid saknas belägg för att särskilda, fastsatta 
· ·träbillar i form av träskaningar funnits. De förekommer dock under 

historisk tid. Istället finns·i Darimark flera exempel på att man använt 
träbillar med tånge instuckna· i dragåsen på tex bågårder. Se ovan. Dessa 
billar var av två slag: Antingen ten~~stång- ~1ler pilformiga, eller år-
eller spadliknande. Exempel på att båda· varianterna använts tillsammans 
finns från tex Oösterup i Danmark. Dösterupårdret har en tenformig bill, 
som vilar på en spadformig bill och båda är intappade i ett hål i åsen 
(Erixon 1956:78,131). 

Det 32 cm långa föremål av ek som påträffats i Käringsjön, Halland och 
som av Arbman tolkas som en grävkäpp skall, enligt Jirlow, Glob och Erixon 
istället ses som just en träbill ·med tånge. Bladen ~nsidiga nötnihgen 
och den plana undersidan ~kulle tyda på det. Liknande föremål är fLnna i 
Rogaland i Norge och Jirlow tolkar även dessa som billar .· ; 
(Arbman 1945:87,91,135.Jirlow 1949:220ff.Glob 1951:67f.Erix?h- 1956:131), 

Huruvida bi 11 ar av sten förekommit på årder, är en fråga som .:clebatterats 
livligt. Jirlow avvisar tex helt tanken på stenbillar, eftersom man ej 
kan se en kontinuitet i form mellan de förmodade stenbillarna och billar 
av trä. Denna formkontinuitet,kan dock ses mellan billar av trä och~--
billar (Jirlow 1949:219ff). Glob, som tittat på de danska med hål försedda 
"skolaestered,kapen 11

, menar att dessa kan ha använts som billar. Av-
.görande för tolkningen är de slits:p.år som syns vid spetsen och på hela 
den flata uridersidan .(Glob 1951:84~ Tveksam till Glob! tolkning är Hagen, 
som också uttalar sig mot en liknande tolkning av i Bohuslän och 
T~6ndelag funna stenredskap. Hagen menar att en bill av en hård träsort 
skulle fungera minst lika bra som en stenbill. Från senare tid finns 
också exempel på ärder utan någon form av skoning (Hagen 1953:280ff). 

På senare år har Damell förnyat diskussionen, genom att peka på att red-
skap, som till form och datering överrensstämmer med de nordbottniska 
stenredskapen, har påträffats på Orkney- och Shetlandsöarna, där man 
genom rekonstruktioner visat att de anvä~ts som årderbillar. 
Damell h~n._visar til 1 Moberg, som genom experiment konstaterat att de nord-
bottniska redskapen inte använts som hackor. Mob~~§ anier i~tället att 
redskapen använts till att flå djur med. Dateringstyngdpunkten ligger i 
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mellanneolitisk tid. 
Om åsikterna fortfarande går isär när det gäller de nordbottniska red-
skapen, så är enigheten större om de sk Schuleistenkeile. De tol.kades 
tidigare .som jordbruksredskap, men anses numera ha använts vid träbearbet-
ning (Damell 1981:169ff). · · 

Järnbil len dyker inte upp förren vid mitten och under andra hälften av 
år tusen e kr. Dess iriförande ~edförde flera fördelar, bla kunde man ärja 
fårorna tätare och 1 ättare bearbeta· hård mark. Dessutom skyddar järn-

,~ billen sulan från att nötas ned så snabbt (Myrdal 1982:84ff). 

Sammanlagt finns .åtta.järnbillsfynd i Sverige, som dateras till järnålder 
enligt Myrdal. Det är två frän Skåne, tre från Gotland ckh tre från 
Uppland. Dessutom finns ett antal odaterade billar i SHMs magasin . . 
Den tidigaste järnbill som hittills påträffats i Norden hittadis på bo-
platsen i ett av de yngre husen vid Vallhagar på Gotland. Den har ett 
kort, brett blad med breda rundade skaftlappar vid nackändan. Den dateras 
till 400-500-tal e kr. · . 
Förutom på boplatser, så uppträder ,billarna i gravar, tex på Birka och i 
fornborgen i Darsgärde, Uppland (Stenberger 1955:1044ff,1094.Myrdal 1982:86~ 
I Danmark har man hittills endas, funnit en järnbill. Det är en skaft-
lappsbill funnen i Trelleborg, som dateras till slutet av 900-talet 
(Glob 1951: 77. Myrda 1 -1982: 86 ). •; ,, 

: ' !· 
I Finland är också få fynd gjorda, medan man ·i Norge har det största an-
talet billar från järnålder i Norden. Se vidare kap 3.4 Och 3.5. 

Föremål sqm tidigaie tolkats som bla jordbruk~redi~ap (hacka, bill) är 
de sk spadformiga ämnesjärnen, som förekommer i rikliga mängder i 
Medelpad, Jämtland och Hälsingland. Senare forskning har dock visat att 
det är fråga om ämnesjärn och att formen är ett sätt att visa järnets 
kvalitet. Formen kan. 11ha.en kommunikativ betydelse, när producent och 
konsument av varan. har ett· anonymt förhålla~de til 1 varandra" 
(Magnusson 1986:274f). 

Risten kan antingen utgöra ett självständigt redskap insatt i en drag-
stäng, e~_le~vara .. placerad på dragåsen på ett årder·-eller en plog. Dess 
uppgift ar att forbereda årdrets eller plogens arbete·genom att skära upp 
grässvålen vid tex nyodling. ( M,.)'~-'- ,,'i'?...•-~~) 

.. I Sverige, Danmark och Finland saknas fynd av forntida ristar 
(Erixon 195~:102~ I Norge har man dock funnit tre styck~n ristar; men 
deras dater1ng till förhistorisk tid är osäker (Myrdal 1982:88). 

, I • 
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2.2.2. Redskap för skörd och slåtter 

-Kniven· är enligt Steensberg det första skörderedskapet. •Efter-som den 
fanns i~nan jordbruket etablerades bör den först ha kommit till använd-
ning (Steensberg 1943:125~ 
De hittills äldsta skörderedskap, som påträffats i Norden är rakeggade 
flintknivar. De har hittats i sydvästra Sverige och i Danmark och utgör 

· ett stort, 'men svårdaterat ·material. Lättare att datera är de •halvmåne-
form·ade skärorna av flinta, som kan spåras tillbaka till äldre delen av 
bronsåldern, dvs 1800-1500 f kr. Några av de ~enare har ena änden formad 
som ett handtag, som kan ha varit lindat med något material. Förutom i 
Danmark har dessa förekommit också i Skåne, Halland och Bohuslän 
(Steensberg 1943:27,31,13'8), 

Även i :Norge har man funnit flintskäror från·övergången mellan ·sen~ 
neolitisk tid och bronsålder. I två huvudområden, Oslofjordens gamla jord-
bruksområden och längs kustlandet i sydväit, h~r·300 flintskäror på-
träffats. Dessutom har slt:aror hittats i H'eåma'rk. Fl i ntskäror från äldre 
bronsålder hittas sällan i gravar, utan vanlige~ i sk votivfynd,offerfynd 
(Brögger 1933:22f.Hagen 1977:88ff). · 

' 
Under'bron:såldern dyker gjutna· skäror ·i· brons upp i' Danmark. De har. varit 
skaftade på varierande vis. Några har en ntt/knapp i ena änden för fästan-
det av handtaget. EW del har tånge som skall stickas ned i ·ett skaft, 
medan hos andra ·h'ar bl ådets n·ack'e/tygg :,stuckits in i ·:,e1~il:ränna i ett trä-
skaft, sk ryggskaftning. Somliga skäror··v·ar försedda:med sågtandad ·egg. 
Exemplaren med ryggskaftning och sågtandning betraktas som en nordisk typ 
(Ste~nsberg 1943:68,'71;162). '"· , · ,; 1 1·: _ 

På 1830-talet gjordes ett fynd av en gjuten skära i brons i Nord-Aurdal i 
Valdres,Norge. Den hittades tillsammans med 30 spjutspetsar i brons. 
Bronsskäror har även påträffats i sy9sverig~, men ej i samma utsträckning 
som i Danmark (Brögger 1933:lf)! · . _ · ,, 
Från S~erige finns ett stort antal järriskär~r från tidig järnålder, medan 

.. Norge är, led~rde la~d, när det gäli~r .skäror· från senare::delen av järn-
åldern. Detta är, enligt Steensbetg~ ·resultat av olika begravningsformer 
och säger ,nget om redskapens egen't liga förekomst i Sver!i ge· ~ontra Norge 
(Steensberg 1943:168,172f). · 

Av de svenska skärorna är över hundra stycken funna i Väster- och Öster-
götland. Dessa landskap har fler skäror från yngre järnålder än övriga. 
Förutom Steensberg ,(1943) •sä ... har;Anette.Leopold, på senare,ti9,· studerat 
ovanstående skäror. Av undersök·ning-stnaterialet, 62 st, härrör samtliga 

-;, ur gravar och de daterös till·förro~ersk och romersk järnålder 
(Leopold 1975:6,8,33,39~ Av dessa skäror är samtl4ga av typ~n med upprät-
stående blad (se kap 3.1), en typ som förekommer under äldre järnålder 
från Medelpad ti 11 Skåne {Myrdal , 1982·:9·2). · ·-· •, ,, - ·· ; 

. ' '. \ 
! 1 ' d ~-. • '] J 

Eftersom--s.kafte:n·.på skärorna vanligen inte: bevaras,:s,ä,·vet man •inte mer om 
dessa än vad som kan utläsas ur skärornas blad. Från Vimose i Danmark finns 
dock en skära med ett bevarat träskaft: I mossen hittades även ett likadant 
itubrutet skaft/handtag, samt ytterligare två skärblad. Se fig 5. Mossen, 
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som innehåller ca 4000 föremål, främst vapen och verktyg, da_teras till 
mellan slutet av l:aårhundradet till 300 e kr. Förutom dessa fynd har 
endast en skära till, från äldre järnålder hittats i. D.anmark, närmare 
bestämt från Bornholm. 

Fig 5-. 
Skärblad och exempel på bevarad skaftning från Vimose i Danmark •. 
( Källa: Steensberg 1943:108) 

Även från senare järnålder finns få fynd i Danmark. Tre skäror från 
vikingatid har påträffats (Steensberg 1943:101,108f,Ill). 

I större delen av Norden dominerar skäran med upprätstående blad fram 
till äldre romersk järnålders slut, kanske längre. Därefter, under 
yngre romersk järnålder, uppträder den vidvinklade-skäran och den blir 

·dominerande under yngre järnålder. . 
Det äldsta exemplaret av vidvinklad skära kommer från Halleby i ·Öster-
götland. Den hittades på boplatsen i en husgrund, som dateras från sen 
förromersk järnålder till 600 e kr. Andra skäror har påträffats i gravar 
och depåfynd. ., 

I, 

Eftersom den vidvink.lade1'skåran är bättre lämp.ad att skära säd med, kan 
förkljringen till övergången från den upprätstående skäran,dels- ligga i att 
säde,odlingen ökar i betydelse och kräver en mer specialiserad sädes-
skära, dels sk~r en ökad redskap'Sspecialisertrig tack vare en '·ök'ad till-

. gång på j ärri · { Myrda 1 1982: 92f, 95'). · ': -~ 
i• ' I •• J' ...... ,., ·,I. 

Under medeltiden började den vidvinklade vinkelskäran ersättas av en annan 
typ, den sk krokskäran eller balansskäran. I historiskt material finns en 
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annan variant, den rätvinklade vinkelskäran, som användes som skörde-
redskap i stora delar av Götaland, i Jämtland/Kärjedalen och i Norrbottens-
kustland långt in på 1800-talet (Erixon 1956:16lf.Nilsson et al 1974:85). 
Se fig 7 sid 18. · 

Under järnåldern dyker ett nytt redskap upp,kortlien av järn, som framför-
allt bör kopplas samman med det ökade behovet av'1at.t,:,samla in·:vinterfoder 
till boskapen, när klimatet försämrades (Bröggei l93i;36~Steensberg 1943:100~ 

Äldsta fynden av kortliar är från romersk järnålder. Tekniska 
skäl hindrade dock inte att tillverkning av liar skulle kunna ha skett 
före järnålderns början, men eftersom boskapen ej hölls stallad behövdes 
inte ett särskilt redskap för foderinsamling. 
Under yngre järnålder (vikingatid) utvecklas långlten (se_ kap 3.1) . 
Från äldre järnålder har man funnit 11 lieblad i Danmark. Sex av dessa är 
från mossfynd (Vimose, Illemose och Nydam mose) medan resten är funna i 
gravar. Från vikingatid har 17 lieblad påträffats, av dessa är två helt 
bevarade. I fornborgen i Trelleborg har man bla funnit sju lieblad 
(Steensberg 1943:103-108,lllff,179,195.Myrdal 1982:97}. 

I Sverige har mah funnit en kortbladig lie i en grav i Västergötland från 
tiden strax efter år noll. Från olika boplatser i Skåne, Södermanland och 
på Gotland har ett antal liar, från 500-talet e kr eller äldre, påträffats. 
Från yngre järnålder har fynd gjorts bla på offerplatsen Gudingsåkrarna på 
Gotland. Dateringen ligger på 700-1000-talet e kr. Ett depåfynd från yngre 
järnålder har hittats i Skåne. Det innehöll både liar och skäror 
(Myrdal 1928:99). 
I Norge har 257 lieblad från yngre järnålder påträffats. Av dessa är de 
flesta, 200 st, funna i gravar (Petersen 1951:146). Se vidare kap 3.4. 

När började man att använda lien vid sädesskörden istället för skäran? 
I både norra och södra Sverige syns en al.lmän. tendens attbrödsäd~h. skars 
längre med skära än den övriga säden, som ofta var fodersäd åt djOren. 
Lien slog, enligt skriftliga källor, iseDom under 1500-talet i ett pegrän-
sat område i centrala mellansverige. Vnder perioden 165Ö~1.?50 s~'e'r,:' liens 
stora genombrottsperi od i Sverige. ' .. ··. 
Under andra hälften av 1800-talet användes den rätvinklade skäran fort-
farande vid sädesskörd i vissa delar av landet. se ovan 

· (Nilsson et al 1974:83,85~ · · 

Varken äldre järnålderns kortbladiga le eller yngre järnflderns lie med 
långt, vidvinklat blad lämpar sig att lå säd ·med pga deräs form/ Se 
vidare kap 3.1 (Myrdal 1982:96). 

Särskilda lövknivar finns, representerade i det arkeologiska materialet, 
först från äldre järnålder. Lövskörd ftån buskar praktiseradeg dock 
redan under sen stenålder flintinivar .(Steensberg 1943:181,187)~ 

I Norden finns få lövknivar i järn från äldre järnålde~. I Östergötland i 
Kättilstad sn är ett exemplar funnet i en tidig järnålders grav. Från 
Järnsyssla, Skara i Västergötland kommer ett exemplar daterat till slutet 
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av förromersk järnälder, (Den har dock typbestämts till en skära av 
Leopold 1975:25). Även pä Gotland i Vallstena har en lövkniv påträffats. 
I Norge är tre lövknivar daterade till äldre romersk järnälder. Fyra 
gravfynd frän äldre järnålder, med lövknivar har päträffats i Danmark, 

. medan endast en från yngre järnälder, ca 1000 e kr, har ~ittats i 
borgen i Trelleborg (Steensberg 1943:l0lf,109,114,181,187~189),i 
Frän yngre järnälder finns ocksä ett större antal lövknivar, ca 26 st, 
funna i Norge ( Peters en 1951: 156 ). · · · · 

Antagligen har lövtäkt under äldre järnålder mestadels skett med skäror 
med upprätstående blad, som dominerade under perioder. Eftersom både löv-
knivar och skäror med upprätstäende blad är sällsynta und~r yngre järn-
älder, är det svärare att veta hur lövtäkten gått till._under yngre järn-
ålder. Man kan ha använt yxor, vilket är känt från historisk tid. Man kan 
ocksä ha använt utslitna, itubrutna lieblad, som pä sä sätt fått en sekun-
där användning, vilket även det är känt frän historisk tid. Slutligen kan 
den vidvinklade vinkelskäran använts för lövtäkt, trots att den är mer 
lämpad att skära säd med (Eskeröd 1973:161.Myrdal 1982:100). 

: 't 

; : 
'' j •• 
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3. JORDBRUKSREDSKAP 

3.1. DEFINITION AV REDSKAPEN 

När det gäller redskapsbeskrivning, i arkeo16gisk kontext ftinna red-
skap, så används till största delen redskapets form som kriterium. Lik-
heter oc.h o 1 i kheter i form används för att avgränsa och sammanföra red-
skapsgrupper. 

.. Vanligen används paralleller mellan historisk~. redskap oc~ fqrntida, för 
att se.,:på li~heter, _olikheter- och ev för~,ndring/utveckliif1g·av redskapen. 
Ju fle~. 11.ikheter man finner mellan artefakter, desto rri~r samtida är de, 
(samtldighet.sk1riteriet). Detta anvä.nds ofta·; l~tteraturen, för aft få 
fram föremålens inbördes kronologi, deras relativa datering. ·· 

Problemet med jordbruksredskap, framförallt skäror, liar·och bill~r, är 
att de har f,qrmer som under Ung tid varit likartade. Detta kan tex leda 
t il 1 dateri ngssvåri gheter av föremål. som är funna i odaterade sammanhang, 
eftersom föremålets form i sig ej kan dateras. 

För att få fram redskapens funktion, som är ett annat kriterium, är det 
viktiga sambandet mellan form och funktion; "olikartade arbeten har kunnat 
utföras med till formen likartade föremål, likaväl som sanma typ av arbete 
har kunnat utföras med till formen vitt skilda redskap" (Myrdal 1982:81). 
Det kan ibland vara problematiskt att urskilja vilken funktion ett redskap 
i huvudsak haft, vilket gör redskapsstudiet svårt. 
Definitionen av olika redskap skiftar i viss mån mellan olika författare. 
Någon exakt klassifikation för tex skäror och liar finns inte, vilket 
också försvårar redskapsstudier. Flera försök har dock gjorts. 

Nedan definieras de redskapstyper som tas upp i kap 3.2. Beskrivningen är 
hämtad från Myrdal (1982) och är en något förkortad version av denna. Jag 
har valt att använda Myrdal, eftersom det är det senaste arbetet inom om-
rådet och det är en klar och översiktlig redogörelse av redskapens form 
och funktion. Vissa tillägg och förtydliganden är dock på sin plats. 

Steensberg delar in äldre järnålderns skäror, med utgångspunkt i svenskt 
material, i fyra grupper. Han använder skaftningen - tångens utseende och 
skaftningsvinkeln - vinkeln mellan tånge och blad, som utgångspunkt för 
indelningen (Steensberg 1943:169,250). I ett senare arbete av Leopold, 
behandlas också äldre järnålders skäror. Hon de1ar in skärorna i fyra 
grupper, men anser att fler aspekter än skaftning bör tas med, tex storlek 
och tyngd (bladets bredd). Leopold får i sin analys fram ett samband mel-
lan skaftningen och bladets utformning (Leopold 1975:29,32). 
Benämningen vinkelskära - angular sickle används av Steensberg på järn-
ålderns skäror. Enligt Leopold kan denna beteckning skapa förvirring och 
sairmanblandning med historiska skäror. Dessutom har skärorna från äldre 
järnålder ett ganska rakt blad och är ej vinklade i förhållande till skaf-
tet (Leopold 1975:5). 
Hos Myrdal löses detta genom att skäror från äldre järnålder kallas vinkel-
skäror med rättuppstående blad, skäror från yngre järnålder kallas vid-
vinklade vinkelskäror och historiska skäror kallas rätvinklade vinkelskäror 
(Myrdal 1982:91). 
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Yngre järnålderns norska skäror delas in i fyra grupper av Petersen. Även 
han använder skaftningen ·och vinkeln mellan skaftparti och blad som kri-
terium för indelningen. Det som skiljer skäror från liar är enltgt 
Petersen framförallt att lienbladet är längre och saknar nitar (Petersen-
1951:127,143). 

Skillnaden mellan skäror och liar är också det största avgränsningspr.o-
blemet, framförallt skillnaden·mellan vidvinklade skäror och vidv-inklade 
liar~ Myrdal pekar på att d,e vidvinklade skärorna har en vinkel på 120°-
1400 mellan blad och handta~. Vilkuna i sin tur anser att ·lieblad från 
yngre järnålder haft en vinkel mellan blad och tånge på ca 110°-130°. 
Även Hagen anser att en skaftningsvinkel på mellan 120°-130° inte varit 
ovanlig hos liarna (Hagen 1953:317,Vilkuna 1965:541,Myrdal 1982:90). 
Det är mycket små skillnader i skaftningsvinkel och visar att det år oer-
hört viktigt att inte enbart utgå från skaftningsvinkeln, utan också väga 
in fler formkriterier vid redskapens typologisering. 

Hur fästandet av liebladet till orvet / skaftet gått till tas. ej upp hos 
Myrdal. Det är viktigt att bladet går att ta loss, dels för slipning, dels 
för att bladets vinkel ska kunna regleras. Ju tjockare gräs som slås, desto 
mindre vinkel krävs. Järnålders liens blad har, längst ut på tången en 
vinkelrät utböjning. För att bladet ska kunna tas loss lätt från orvet, 
används inga nitar vid fastsättningen, utan endast den utböjda tångespetsen, 
som sticks in i skaftet från sidan (utanpåliggande tånge). Tången surras 
sedan fast vid orvet (Engelmark muntlig uppgift). 
Även många skäror har utböjd tångespets, ~fta kombinerat med en nit på tån-
gen, men även utan. Se tex teckning 4 sid ~6:och fig 13 sid 47. 

Funktionen hos lien är, enligt Myrdal, att slå och meja gräs före medel-
tiden. Se sid 18. Lien används dock även långt fram i tiden till att slå 
gräs, särskilt i norrland. övergången till att använda redskapet till skörd 
av brödsäd ligger långt in i historisk tid. Se kap 2.2.2. ~id 13. 

' 
En avgörande skillnad mellan järnålders liar och liar från historisk tid 
är, enligt Hagen, att de förra har tånge och blad smidda i samma plan, 
medan de senare smids så att tången intar.en vridning i förhållande till 
bladet. Se kap 3.4.l sid 45. Detta för att få bladet att ligga plant mot 
marken när man slår (Hagen 1953:314ff). 
Om man använder ett knäböjt orv, se fig 8 sid 19 till järnålderns lie-
blad får man samma effekt - att bladet ligger an mot marken, utan att 
vrida tången i förhållande till bladet (Engelmark muntlig uppgift). 

fil.il 
Funktion: Sillens funktion är att skära upp jorden och att skydda årdret 
eller plogen mot nötning. 

Form: Billen delas in i tre huvudtyper, med utgångspunkt i hur den var 
fastsatt: a) billar med skaftlappar, b) billar med tånge och c) platta 
billar,som spikas eller kilas fast. Under järnålder fram till medeltid var· 
grupp a) dominerande i hela Europa, medan grupp c) uppträder först under 
senmedeltiden. 

Skaftlappsbillarna delas i sin tur in i grupper beroende ~å billens form: 
1. bill.ar som är jämt.:avsmalnande, 2. billar •där bladet sticker ut i två 
vingar framför hylsan, 3~ billar som är assymet'riska och 4:·bredeggade 
billar. Se fig 6. : · 

Det är svårt at,t dra en absolut gräns mellan, å ena sidan billar 'åch å 
andra sidan spadar och hackor. Det är framför allt de bredeggade skaft-
lappsbillarna som ifrågasätts, eftersom årderbillar vanligen är spetsiga. 
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Den viktigaste formskillnaden mellan spadar och billar är att skaftl~pps-
försedda spadblad är utsvängda nedanför- hylsan, dvs de har "vingar". 
Arderbillar däremot har sällan-både vingar och·är bredeggade. 

. Den viktigaste formskillnaden mellan skaftlappshackor och skaftlapps-
billar är att den förra vanligen har ett runt tvärsnitt i hylsan, medan 

,·den senare har ett mer tillplattat tvärsnitt.Billen är dessutom vanligen 
•··bredare än hackan. Järnbillarna är i allmänhet 7-9cm breda i hylsan, 

skaftlappshackorna omkring 5cm. Undantag finns dock. 

C"':> c--:, 
c::-::> u V \) 

Avsmalnande skaftlappsbill Vingad skaftlappshill Assymmetrisk skafllapp~bill 
Poi11tr.d sockettd shart Winged socketcd shnre Asymmctricol S()t'ketrd share 

c--::> C? 

· Brrdcggad skaftlappshill Smal skaftlappshill 
Wide sockctcd sharc Nurrow .,·ockeud .1/iar,· 

Långsmal skaftlappsbill 
.a. f,,,11.~. 1111rrnw .10,-/(,.•ttd .1harc 

Bill med l;\ng tånge Dill med kort tånge 
Arrow•shaped share Sharr with .1/wrl ta11g 

Platt hill 
j:/(lt shara 

(") 

Fig 6. Billens typer. Skala ca 1:10. 
(Källa: Myrdal 1982:83) 

Skära . ,,"' '. 
I)° • • • 

Funktion: Med en skära hugger eller skär man av en handfull sädesstrån 
. åt gången. 

Form: Skärorna indelas vanligen efter bladets form i vinkelskäror och 
ba 1 ans skäror( även ka 11 ade bägskäror e·11 er krok skäror). Pä de förra står 
bladet i vinkel ut från handtaget, medan på de senare är bladet först 
bakätböjt och sedan framåtböjt • 

Vinkelskärorna från nyare tid går att skilja från de förhistoriska exem-
.plaren, genom att se på. vinkeln mellan skaft·''öch blad. :Senare tiders 
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vinkelskäror har ofta en rät. vinkel mellan skaft och blad. Skäror från 
äldre järnålder hade ett upprättstående blad med en kraftig böj i soets-
ändan och skäror från yngre järnålder hade en vid vinkel mellan blad och 
skaft sk vidvinkelskära. De senare har i allmänhet eri ~inkel på 120 -
140°, mellan blad och handtag. De har dessutom oftast ett smalare bJad 
än de upprätstående skärorna. Se fig 7. · 

·> • 

··.·, 
,.;, 

·, ,. ' 
:, (; t "f •. 

__ ,·_,_ ':.f· 
',,, .... ; 

11 (J l, I, . 

Vinkclskära mrd uppräll-
ståendc blad. 
Å_1Jgu/J1.T. _ sicklc: _ 11prigltt 
.blade_ wit"I, lwok 

• I :·. , ! . . ' ' ' '• . • .; . . 
Vidviriklad -vinltcl~kära Rätvinklad vinkdskära . 
A11g11/ar sicklr; obtuse A11g1ilar sjrl./,•; 'r/glit a11glr . 
angl,; b/qdc/11a11dlc bladr/handll' 

~:: ... ;L• 
..f? 

Balamskiira med krafti~ böj 
Balanad sicklc ll'ith sharp 
curv(l/11rc of tlte blade 

'.!r: 

Balansskära med vid böj 
Bala11ccd sicklc with op,•11 
curvature of tlte blade 

Fig 7. ,Skärans huvudtyper. Skala ca 1:10. 
(Källa: Myrdal 1982:91) 

Bladen på skärorna kan antingen ha tandad egg eller vara helt släta. Fog-
ningen mellån handtag och blad kan ske på två sätt Bladet k~t'n vara fast-
nitat utanpå handtaget eller också ha en tånge som går genom handtaget. 

För att skilja den vidvinklade skäran från den vidvinklade lien, tittar 
man ofta på längden. De som är kortare, omkring 25 cm långa eller där-
under, räknas ·som skäror. De exemplar som är längre, omkring 40 cm långa 
eller däröver, räknas som liar. Det finns dock många gränsfall. Några 
andr.~ känneteck_en ,finns emellertid. __ Om redskapet har· varit fastnita.:t !med 
n~_t_~,r.,-På ha~~-tA~~t,är __ det me~ stor s1k-~_rhet en skära, eftersom _1 ie~Jadet 
nastan a1dr1g;·n1tat$ fast fbr att v1rtkeln mellan skaft·och,blad skall 
kunna regleras. Ta'.ndad egg förekommet endast på skäror. Liebladen upp-
visar dessutom i reg~l bredare blad och rakare egg än skäroPAa. ' ·• 1 

~nl Mjrdal går en_a~nan viktig avgränsning mellan skär,n m~d upprät~r. 
stå.ende b-1 ad. o_ch l ä,vkni ven. Skärorna har i l_ lmänhet ert längre_ de 1 ay 
~.1adet böJt ·åt si.dan, meda_n:.:de,r'l typiska lövkniven van·Hgen endast har en 
krok i yttersta ~nden a.v 1:>lad~t. Skä,rorna med upprät_tstående blad har en 

• . ' ! ~: • • ' 
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ior~ ~om gör att de kan ha haft flera olika funktioner, ex skära säd, ta 
löv och .vass, skära ljung mm. 

Lie 

Funktion: Med en lie slår eller mejar man gräs (före medeltid). 

Form: Även lien de1as in i typer efter bladets utseende. Således får man 
fyra huvudtyper: · ·· 
1. Kort, brett blad, som kan vara vidvinklat, men också rätvinklat, med 

30 - 40 cm länga blad. 
2. Ganska långt blad, som är smalt och alltid vidvinklat, spetsen ofta in-

åtböjd. Bladen är ca 40 - 70 cm länga. .· ... 
3. Långt, smalt blad med rät eller spetsig vinkel mellan blad och tånge. 

Bladen är ca 50 - 130 cm långa. • .. 
4. Långt, bågböjt blad, liknande en balansskära, men med län~r~--~~g och i 

allmänhet mycket spetsig vinkel mellan blad och tånge. Kan ha mycket 
långa blad, upp mot 130 - 160 cm länga. 

Orvets (liens skaft) etiee~de ~tåt 1 ett ~ii~t förhå11ande till bladets. 
Den kortbladiga lietypen (grupp 1.) hade ett ganska kort och rakt orv, sk 
kortorvslie. Denna typ av lie är den äldsta.och dyke~ upp under äldre järn-
ålder. Det långa vidvinklade liebladet (grupp 2.) tillhör yngre järnålder. 
Till detta har ännu inte några orv påträffats, men e~periment av Steensberg 
har visat att ett kort, rakt orv, 60 - 80 cm långt, av samma typ som orvet 
till grupp 1, fungerar. Se fig 8. 

(I 

.i! 

·, 

: : ., 
. ,: ·''-: , .r 

Fig 8. Kortorvsliar. T.v. en lie med kort b'lad ·av 'äldre järnålder:'~'typ, med 
rakt orv. T.h. två liar- med långt vidvinklat blad av yngre järnåldEfr'styp, 
den ena med rakt orv, den andra med knäorv. Skala ca 1:20. . .. 
(Källa: Myrdal 1982:96) 

. D_en s_pet~vinklade lietypen (grupp 3.) är .i dag den dominer~nde. })~n har ett 
· orv som ar ca 150 - 200 cm långt och kallas ·ofta långorvsl1e. Lre~ ~ed båg-

böjt blad (grupp 4.) tillhör huvudsakligen romersk tid och spreds'Uhd'er den 
tiden ej norr om romarrikets gränser. Den har haft ett kort orv, som 
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troligen var knäböjt. Se fig 9. 

. ,., .. : 

.... •-

Fig 9. Spetsvinklade liar. T.v. lie med långt bågböjt blad och knäböjt orv. 
T.h. en vanlig långorvslie med rätvinkl~t blad. Skala ca 1:20. 

I 

(Källa M.vrda 1 1982: 97) 

Varken ~en kortbladiga lien eller den smala vidvinklade lien lämpar sig att 
slå säd med, eftersom man ej kan lägga stråna.åt samma håll med 'dessa typer. 

Vad gäller likheten mellan den kortbladiga lien (grupp 1.} och den vidvin-
klade skäran, så finns ett gränsområde på 20 .- 30 cm längd, inom,vilket lien 
kan gå ned och skäran upp till. Under yngre järnålder försvinner detta 
problem, när liebladen börjar göras längre. 

Lövkniv 

Funktion: Lövkniven används till att hugga eller skära ~v löv och kvistar 
till foder. 

Form: Redskapet har ett rakt uppåtstäende blad. Länqst ut på bladet har löv-
kniven en krok. Den ha~ också ofta ett brett blad för att ge tyngd,i hugget. 

Från historisk tid känner man e~c~tt avbrutna eller, utsl,itna lieblad, 
knivar, skäror och även yxor, använts vid lövtäkt. Den typiska lövkniven 
är det enda av dessa r.edskap som pga sin form kan särsk i 1 jas, som ett red-
skap för lövtäkt i arkeologiska sammanhang. Se fig 11 sid 45. 
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3.2. JORDBRUKSREDSKAP I NORRLAND 

Nedan följer en beskrivning av de norrländska reåskap som påträffats och 
under vilka fyndomständigheter de hittats. Dessutom undersöks hur red-
skapen har bestämts till typ och vilka kriterier, som ev använts vid be-
stämningen. 

3.2.1. Skäror och liar 

På uppdrag av Vitterhetsakademien utförde lektor Gottfrid Adlerz år 1899 
undersökningar i Medel~ad. I Vattjoms by i Tuna sn undersöktes sarrmanlagt--· 
21 gravhögar (Adlerz 907:1,7ff), 

·, ,--:,, 
En stor del av SHMs fyndmaterial från Medelpads järnålder, framförallt 
romersk järnålder och folkvandringstid, härrör från Adlerz undersökningar 
(ATA~ 
Alla gravar,som Adlerz grävt i landskapet. har varit brända. Benbitarna 
ligger ofta hopsamlade i en hög och sällan förekommer gravkärl 
(Adlerz 1907:36). 

Grav nr 16 i Vattgom, Tuna sn var en stenig hög med en omkrets av 26 steg 
och en höjd pi .0, 0 m. I mitten fanns en grop, som ej nådde ner till högens 
botten •. Ett ko 11 ager samt spridda ben bi tar p~tl:..äffades. Ungefär t mitten av 
högen fanns en tät bensamling. Ovanpå benhögeri låg gravförem!'leri ·samlade, 
vilka utgjorde 11en sinnebild för de fredliga yrkena". Föremålen·,-tmed inv nr 
SHM 10940:23) var följande: En kortlie av järn. Se foto 1,2 och teckni~g 1. 
Ett likarmat bågspänne av brons, med nål av järn, en bronsnål, en ornerad 
benpryl, Usk i 11 i ga bearbetade benbi tar samt en del te:ge 1 fragmen't 
(Adlerz 1907:20f). 
De bearbetade benbitarna har preciserats till, delar av en ornerad bensked 
och delar av en nitad benkam, i SHMs katalog. Dessutom nämner ·-sel inge, i 
~amband med graven, ett tre,s.idigt benredskap, möjligen en sk köttkn'.iv eller 
en skrapa och 12 björnfalanger_ (Selrnge 1977:_272,275'). 

Längden på liebladet eller skäran, som det också kan vara fråga om, är frln 
skaftänden till bladets spets 21 cm. Största bredd är 2,8 cm. Tången är 5,3 
cm Ung. Bredden på tången är 1,9 cm på bredaste stället och .smalnar av mot 
skaftänden till 0,8 cm. Bladet är tjockare vid nackändan, 0,5 cm, och smal-
nar av mot den skärande innerkanten. -~ 

Vilka kriterier Adlerz använder vid typbestämningen av redskapet framgår ej. 
. Han konstaterar endast att det är fråga om en kortlie'.(Adlerz 1907·:20) 
Äv~n.Selinge benämner redskapet lie och hänvisar vidare till Adlerz·. Graven, 
som han tolkar som en hög med brandlager och urnegrav, dateras till folk-
va-ndr:;ingstid (Sel inge 1977: 272. 350~ 
Aberg däremot omnämner redskapet som en skära och daterar graven,med hjälp 
av prydnadsnålen i brons, till 500-talets senare del (Aberg 1953:54,78). 
Att det är fråga om en vid~inklad skära anser Myrdal, som dock garderar sig 
genom att säga att det eventuellt är en kortlie (Myrdal 1982:92f~ 

Med hänvisning till Myrdals formkriterier (1982:90ff) kan sägas att längden 
vå Vattjoms föremålet talar ~ot att det skulle röra sig om en lie. Redska~et 
har varken tandad egg eller nitar.Detta behöver dock inte betyda att det är 

- en lie, eftersom det finns många exempel på skäror utan vare sig tandning~' 

'; 
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eller nitar, (se Myrdal 1982:94). Bredden på bladet är n!got bredare än de 
flesta skärorna i uppsatsen, men det behöver ej automatiskt tyda p! att del• 
är fråga om ett lieblad. 
Likheten mellan de kortbladiga liarna och vidvinklade skärorna utgör en . 
sv!righet. Ännu under folkvandringstid förekom de kortbladiga liarna, men· 
under yngre järn!lder blir det vanligt med liar med längre blad. Se sid I~. 
Stänmer dateringen till senare delen av 500-talet skulle den också kunna 
tyda på att det är en skära. ., 

·:•~ .... L 
So11111aren 1899 undersökte Adlerz även gravar i Attmar sn, Medelpad. I 
Sörfors by undersöktes en gravhög vars. omkrets var 40 steg och höjden 1 m. 
Högen hade en tunn torvtäckning och därunder ett stenröse utan fyllning 
mellan stenarna. Äv.en denna grav hade en grop i mitten, som ej gick ned·.t-1'11 
kollagret, som påträffades i botten av graven. På kollagret återfanns en 
mindre bensamling och på denna låg fynden. Fynden (med inv nr SHM 10940:~2). 
var få: En skära av järn, bruten i två delar, ett hakformigt krökt järn-,:~ 
Stycke, som kan vara spetsen av en tånge till ett eggjärn och slutligen ~tt 
stycke hartstätning (Adlerz 1907:30h 7· 

•' ' .... , 
Av SHM§ katalog framgår att skärans främre del är mycket smal, troligen·· 
uppslipad och att det bland de brända benen fanns en björnklo. 

I ATA finns en arkivteckning av skäran och det hakformiga järnstycket. Se 
teckning 2. Av teckningen framgår ej var skäran är avbruten. Möjligen kan 
det vara fr!ga om skärans spets, som verkar avbruten och so~ saknas på . 
teckningen. Skärans mått på teckningen är från skaftänden till bladets spets 
16 cm lång och största bredd är 2,1 cm. 

När skäran skulle studeras på plats i SHMs magasin visade det sig emeller~ 
tid att endast fragment återstår. Sammanlagt finns 24 mer eller mindre ko·r~· 
raderade bitar, varav tre större, som med säkerhet kan sägas ha tillhört 
skäran. De övriga 21 bitarna är alltför fragmentariska och små för att något 
skall kunna sägas om dem. 
De tre större bitarna, se foto 3,4, mättes på längden: a) 7,7 cm, b) 5~9 cm, 
c) 9,7 cm. Största bredd på bitarna varierade-mellan 2,0 cm och 2,2 cm.· .. 

I ATA finns också en brevväxling från 1970, där antikvarie Lena Thålin vid 
SHM svarar att skäran "är mycket fragmentarisk och det är svårt att avgöra 
vilka fragment som tillhör skäran." Längden på redskapet uppskattas till 
15 cm och största bredd till 2,1 cm. Angående datering säger Thålin vidare: 
"Begravningsformen med en samling brända ben jimte skära och hartstätning,, 
pekar på äldre järnålder, medan förekomsten av björnklar gör det troligt' att 
graven snarast härrör från slutet av denna period eller folkvandringstiden, 
d v s 400-500-talen e kr."(ATA, Dnr 2176/70). -, ... 

'· 
Selinge skriver i Västernor~lands förhistoria att graven i Sörfors med be~~ 
gö11111a av urnegravstyp bör vara från romersk järnålder (Selinge 1977:350). , ... 

Adlerz redogör ej särskilt för typbestämningen av redskapet till skära. Det 
kan, med utg!ngspunk~ frän Myrdals formkriterier, sägas att redskapet varit 
en vidvinklad skära. Längd, bredd samt bladets vinkel tyder pä det. Även om 
_dater:;nga~na.ej är sam~tämmi~a bereder de inget hinq_~r .för tolttni_.n_9ep-, efter-

. som den v, dvrnk lade skaran f ,nns dQkumenterad fr o m romersk jä.rnål.~~r. 
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Teckning 2. Vidvinklad skära (SHM 10940:32) Sörfors, Attmar sn, Medelpad. 
i 

(Källa: ATA, arkivteckning) S-e. ,:ei. '>'1 

I Hamre, Attmar sn i Medelpa~ i fornlämning 121, fann Carin Orrling vid 
undersökningar 1968 bla en skära. 
Av de tre högarna på platsen var vid undersökningen en helt borttagen vid 
vägarbete och en visade sig vara ett odlingsröse. Den återstående högen, 
kallad A2, var ursprungligen 5-6 m i diameter och 0,6 m hög. Den var över-
torvad, med i ytan talrika stenar. I mitten fanns en rektangulär grop, 
2xl. m i omkrets och 0,3 m djup. 
Vid undersökningen återstod mindre än hälften av anläggningen. Hela den Sö 
hälften var borttagen. Anläggningen bestod av övervägande lkarpkantiga 
stenar (10-35 cm) i två lager. Det översta lagret (20 cm) var omrört och 
innehöll ben (Fl) och kol(F2). Under det omrörda lagret fanns ett mycket 
sotigt område med brända ben. På sina ställen var sotlagret upp_ till 5 cm 
tjockt. Skäran (F3) påträffades i detta sotblandade område. Där fanns också 
gott om skörbränd sten och träkol. Förutom skäran hittades några läderbitar 
(F4) ca 30 cm Sö om skäran i lerblandad mylla utan kolinslag. Någonting som 
kunnat haft samband med läderbitarna påträffades inte. 

Vilka kriterier som används vid tolkningen av redskapet till skära anges 
inte i rapporten. Någon datering av anläggningen ges ej heller. Skäran samt 
rapporten förvaras hos länsmuseet ,~urb€rget i Härnösand. 

Skäran{ se teckning 3, har en ·1ängd från skaftänden till bladets· spets på 
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·- Teckning 3. Vidvinkl~d skära.med utböjd tängespets. F3 i Anl 2 i Fornl 121, 
': Hamre, Attmar sn~. Medel.pad'~ Skala 1:1. .. . . ·, 

{Källa: Teckning av Wallander, Länsmuseet Murberget, Härnösand) 
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22,5 cm och största bredd är 2,2 cm. Spetsen är avbruten och tångens spets 
är utböjd.i 90° vinkel från bladet. Omböjningen är_ca 1,5 c~ 1ång. över-
gången mellan tånge och blad är jämn (Wallander,brevkontakt -87) 

Skärans mått och form tyder på att det är en vidvinklad vinkelskära. Efter-
·som det ej finns några nitar på bladet, så har fästningen av skaftet skett 
med hjälp av den utböjda tångedelen. 
Petersen räknar skäro'rna utan nitar och med utböjd tångespets som en sär-
skild grupp i det norska materialet. Typen förek'ommer under både vendel-
och· vikingati9 (Petersen 1951:127 ,130). 

1949 u·ndersöktes tre högar 'på gravfältet vid Holm, överlännäs sn i 
An9erman.land. Undersökningen utfördes av professor ·Johannes Bröndsted, 12 
elever S<Imt landsantikvarie Bo Hellman, Härnösand •. 

I en av högarna, nr 16, påträffades en brandgrav innehållande bla: En skära, 
· två knivar, ett remändebeslag, tre bandformiga beslag, en brodd, en krampa, 

tre nitar och _tio obestämbara fragment, alltsammans av jär~-: .Brända'. ben och 
kol återfanni bckså (SHM katalog hr 24811:6~ ·• 

Bröndsted beskriver anläggningen i sin rapport (ATA Dnr 1656/50~ Högen är 
tresidig med 15 m långa sidor och en höjd på 0,75 m. Under torven fanns en 
något oregelbunden trekantig stensättning, som omslutit högens fot. Högen 
har blivit starkt skadad vid äldre grävning och centralgraven var förstörd. 
Däremot återfann man en sekundär brandgrav. 

\ 

\ 
\ 
\ 

Teckning 4. Vidvinklad skära med utböjd tångespets. (SHM 24811:6) Holm, 
·överlännäs sn, Ångermanland. Sk~la 1:1. 
(Teckning av författaren) 
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•, Bran.dgra-ven framträdde som ett ganska tunt kollager-, ca 3x3 m stort. Fynden 
hittades ~i-brandlagret-och skäran, knivarna samt beslagen läg tillsanvnans 
med delar av kraniet. Bröndsted benämner skäran som en kornskära utan ytter-
ligare kommentar. 

Skäran är 17,5 cm lång från skaftänden till bladets spets och största bredd 
på bladet är 2,3 cm. övergången m,ellan tånge och blad är jämn. Tångepartiet 
är något förtjockat, 0,5 cm som-mest. Tångens spets är utböjd i 90° vinkel. 
Utböjningen är ca 1,2 cm ~ång. 10 cm från skärans spets finns ett hål, ca 
3 nvn stort, i bladet. Hålet kan vara sekundärt. Att det skulle röra sig om 
ett nithål är ej troligt, då det sitter så_pass långt in på bladet. Jmf med 
skära (SHM 18780:31) från Gästrikland,sid 2&Se foto 5,6 och teckning 4. 

Även denna skära.bör höra till gruppen utan nitar och m~d utböjd tångespets, 
se ovan. · · 
Enligt Myrdahär det en vidvinklad skära och dateringen är .vikil1gatid. 
(Myrdal l982:93f) Den dateringen stämmer bra överrens med Petersens norska 
skäror av sanma typ. 
\ r· , . 

:,:y *strikland Hille sn i N, Abagge by, undersökte Arvid Enqvist 1927 tre, 
ti hälften 6ortodlade, järnål ers gravar. Grav 3 innehöll!ren· 'ärnskära 
(SHM 18780:31) och tre fragment av en liknande skära (SHM 18780:32. 

I grävningsberättelsen (ATA Dnr 2397/28) förklarar Enqvist att grav tre 
endast markerades genom en ytterst svag förhöjning, som omgav:s('av en krans 
av stenar med en diameter- på 2,5 m. I mitten av stenringen lågrföremålen 
tämligen koncentrerade på ett djup av 0,5 m under markytan. Några spår av 
brandlager, kol eller obrända ben kunde ej iakttagas. 

Föremålen var, förutom skärorna; en järnten med ögla, två böjda järntenar_, 
en ring av järn med vidfästad ten, fragment av en nyckel 1 järn, ett hand-
tag med upprullade ändar av järn, ett nälhus av brons, en fragmentarisk 
lerpärla, nitar, spikar, hästbroddar av järn samt en obränd hästtand. 

Enqvist anger inga kriterier till varför redskaperi tolkas som skäror. ~ågon 
närmare datering än järnålder förekommer ej heller. ' 

Den hela skäran (SHM 18780:31) har en längd av 25,8 cm fr!n skaftänden till 
bladets spets. Största bredd är 2,1 cm. Skäran är tjockare i nackänden, 
ytterkant, 0,6 cm, och smalnar av mot den skärande innerkante~. Ca 0,5 cm 
frän tångens bas sitter ett 0,4 cm stort nithuvud kvar i bladet. Se foto 7, 
8 och teckning 5. 

Skäran bör enligt Myrdal föras till gruppen av vidvinklade skäror -0ch 
dateras från 800-lOOO~talet e kr (Myrdal 1982:93f~ 

Den fragmentariska skärans bitar (SHM 18780:32) ger en sammanlagd längd av 
20,1 cm. Bladets största bredd är 3,2 cm och tjockleken 0,4 cm.(SHM, katalog). 
Se foto 7 och teckning 5. 

Trots det senare bladets ansenliga bredd, bör det ändå pga dess korta längd 
och for.m vara en vidvinklad skära. Eftersom de båda är funna i samma grav 
bör dateringen vara densamma.~9etba är 9ckiä ett bevis för att redskapet är 
en skära, då liebladen under yngre jännålder blir längre och smalare och på 
sA vis inte är lika svåra att.skilja-från sk,rorna. Se sid 20. 
Då.skäran varken har nitar eller.utböjd tångespets kan skaftningen ha skett 
genom att tången stuckits ned i skaftet .• 
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Teckning 5. Tv vidvinklad skära med nit (SHM 18780:31) T h vidvinklad 
skära i tre delar (SHM 18780:32) N Abygge by, Hille sn, Gästrikland. 
{Källa: ATA, arkivteckninQ) 
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Sommaren 1972 undersöktes ett gravfält i B~örka by, Hälsin~tuna sn i 
Hälsingland, (Fornl 133, 134) av Sverker S derberg, som bes river arbetet 
i en rapport (RAÄ och SHM rapport, UV 1979:23). 
Tre av de undersökta anläggningarna utgjorde sista resterna av ett by
gravfält från järnåldern och bestod av två stensättningar och en hög med 
brand gravar i. 

I den största anläggningen (A2) påträffades två skäror (SHM 31283, F35 · 
och F 24). A2 bestod av en hög med kantkedjeförsedd kärnpac~ning och en 
överlagrande stenblandad jordmantel. Högen var 9,5 m i diameter och 1,5 m 
hög och hade omfattande skador. I anläggningen fanns ett centralt brand
lager (F35} och ett perifert brandlager (F24). Intill och delvis under 
högen påträffades ett 2 m i diameter stort sotlager med skärvsten, vilket 
antyder rester av en boplats. 

Det centrala brandlagret i anläggningens botten var 1,5 x 1,2 m och inne- 1 • 

höll en järnskära, en järnkniv, järnbeslag samt brända ben. 
Det perifera brandlagret, till största delen liggande utanför anläggningen, 
var delvis överlagrat av kantkedjan. Det Nerkar således ha utgjort rester 
av en äldre överlagrad grav. Innehållet i det perifera brandlagret, som var 
en helt oskadad och sluten vapengrav, var,förutom resterna av en skära; ett 
svärd, en spjutspets, en holkyxa, en bygelsax och en kniv, alltsammans i 
järn. Dessutom fanns div beslag av järn och brons, kamfragment i ben, en 
benspatel samt brända ben och djurklor (Söderberg 19~1:8ff,23ff). 

En osteologisk analys av material från anl·äggning 2 visar att mtnst fyra 
människor kremerats tillsammans eller separat. Även ben efter nötkreatur, 
hund och björn påträffades i anläggningen (Backe 1985:20ff,28).· 

Skärbladet från centrala brandlagret (F35) -är 21,5 cm lång från skaftänden 
till bladets spets. Största bredd är 2,5 cm. Bladets ytterkant, nacken är 
0,5 cm som tjockast och den smalnar av mot den skärande innerkanten av 
bladet. Vid tången, som smalnar av jämt mot bladet, finns antydJn till en 
utböjd tångespets. Bladets spets är avbruten och saknas. Se foto 9,10 och 
teckning 6. 
Skärbladet från det perifera brandlagret (F24) bestod enligt grävrapporten 
av sju fragment (Söderberg 1981:~~). När skäran skulle studeras på plats i 
SHM§ magasin, var den emellertid i ett stycke, men föll vid framtagandet i 
två delar. Bladet var starkt korroderat och saknar spets. Lä~gden på de två 
bitarna från ände till ände är 17,6 cm och största bladbredd är 2,0 cm. 
Tången har omböjd tångespets för fästandet av handtag. Omböjningen är 1,8 
cm lång och står i 90° vinkel från bladet. Se foto 11,12 och teckning 6. 

Dateringen av den perifera begravningen ligger, enligt Söderberg, på grän
sen mellan folkvandringstid och vendeltid, 500 e kr. Beroende på främst 
spjutspetsen, kan den ligga något längre fram i vendeltid. Den centrala 
begravningen behöver ej vara nämvärt yngre än den föregående, delvis under
lagrade vapengraven, eftersom gravföremålen (skära och kniv) är "bruks-
föremål med bestående former" (Söderberg 19Bh12). · 
Varför redskapen tolkas som skäror anges inte i rapporten. 

Myrdal anser, mot bakgrund av sin typindelning, att bladen hör till gruppen 
vidvinklade skäror frän yngre järnålder, 500-talet - ca 800-talet 
(Myrdal 1982:93f~ 

,, 
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. Teckning'6·~:r'v vid•vink-lad: skärå 'mei;t antydan till· utböjd tänge·spets_:_ 
(SHM 31283 F35). T h vidvinklad skära i tvA delar med utböjd tänge~~ets -
(SHM 31283 F24). Båda ur A2 i Björka, Hälsingtuns sn, Hälsingland. 
Skala 1:1. 
(Teckning av författaren) 
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I Hälsinglands museum, Hudiksvall finns en järnskära (7615 c.) från Böle 
i Enångers sn. . 
Tillsammans med skärbladet hittades en hank av järn till kittel eller 
hink, en del av en järnkniv, ett fragment av järn samt tre brynen av röd
brun finkornig bergart, förmodligen sandsten (7615 a-g). 

Samtliga föremål. hittades,enligt museets gamla accessions katalog, till
sammans i en "utgräfd ättehög i Böle by, Enångers sn, invid båtsman Jonas 
Nagels gård". De~sutom omnämns ett ''fragment af 1 quarnsten", som ej kan 
återfinnas. Föremålen förvärvades till museet som gåva år 1880. 

Bladet har avbruten spets och utböjd tångespets i 90° vinkel från bladet. 
utböjningen är 1,8 cm lång. Om måtten säger katalogen att föremålet är 
tillverkat av ett 49 cm långt, 4 cm brett och intill 0,7 cm tjockt järn. 
En tanke som nämns är att knivfragmentet (7615 b.) ev utgör den ursprung-
liga spetsen till skäran. Se foto 13,14. ; 
Samtliga järnföremål är i mycket dåligt skick. De har röda roitrosor ocli 
sönderfaller (Hälsinglands museum, katalog 7615 a-g). 

Eftersom redskapet inte studerats i verkligheten, endast på foto, är det 
svårt att bestämt uttala sig om dess tolkning. Med utgångspunkt i Myrdals 
kriterier kan sägas att bladet troligen är ett lieblad. Längden och bredden 
på bladet talar för det. Det skulle då röra sig om typ 2, med långt smalt 
blad som alltid är vidvinklat, dessutom är spetsen ofta inåtböjd. Lien från 
Böle har, liksom typ 2, vidvinkel mellan blad och tånge. Eftersom spetsen 
saknas går det inte att avgöra huruvida den varit inåtböjd eller ej. De i 
övriga föremålen i fyndet ger ingen hjälp till dateringen, men med ledning 
~v att det vidvinklade liebladet blir vanligt först under yngre järnålder 
kan sägas att Böle lien inte är äldre än yngre järnålder. 

I Jämtlands läns museum, Östersund finns i samlingarna en skära av järn, 
(JLM 13617) från Valne, Lockne sn, Jämtland. 
Den är,enligt museets katalog, påträffad i Valne 1923 på "brandbotten med 
benaska". Skäran förvärvades av museet 1932, som gåva av P O Nilsson, 
Valne. 
Skärans längd är 16 cm och bladets bredd är 3 cm. Den smala tången är om
böjd. Se foto 15. (J~M katalog 13617, Magnusson 1986:417). 

Redskapet har endast studer~ts via foto, vilket försvårar to l kr:i'i ngen. 
Bladets form påminner om gruppen med vinkelskäror med upprätstående blad 
från äldre järnålder (Se Myrdal 1982:90ff~ 
Leopold delar in dessa skäror i fyra undergrupper beroende på faktorer 
som; skaftning, form, storlek och tyngd (bladets bredd). Valne skäran har, 

. 1 i k's,om. Leopo 1 ds typ C, en markerad övergång tile 11 an skaft och b 1 ad och 
bladet är något tillbakaböjt i förhållande till skaftet. Skaftet löper ut 
i en smal tånge. De flesta C-typs skärorna,~ar nitar på tången, vilket 
Valne skäran ej har. Dock förekommer ett f~ll i materialet (SHM 12322:24) 

· sorp har spikformig tånge utan nitar. Valti~ skärans tånge är spikformig. 
C-skärornas längd och bredd förhållanden överensstämmer bra med Valne
skäran. Skärorna av C-typ har dock en mer inåtböjd bladspets än exemplaret 
från Jämtland (Leopold 1975:24ff). 

Ombpj~inae~: av _tången är förmodligen sekundär oc_h .ska~tni ngen_ av .~n sådan 
. långsmal tånge_ s~~lle kunna skett ~enom att tången $t~G~its n~d i ~kaftet. 

.. . , . ' 
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Om tolkningen av redskapet till vinkelskära med upprätstäende blad stämmer 
kan skäran dateras till äldre järnälder {Myrdal 1982:95~ Fyndomständig
heterna är mycket diffusa, men att skäran päträffats pä 11brandbotten med 
benaska11 kan tolkas som en brandgrav. 

Förutom ovan nämnda skära är, enligt Magnusson, ytterligare tvä skäror 
funna i Jämtland i Lugnet pä Frösön. Skärorna {JLM 791) hittades tillsam
mans med; fyra smidestänger, en slägga,tvä spadliknan~e föremäl samt en 
svärdsklinga. Samtliga föremäl päträffades vid nyodling är 1907 på ett djup 
av 30 cm (Magnusson 1986:410, JLM äldre katalog 791 a-e). · 
Skärorna saknas i JLMs magasin och nyare katalog (Willemark,brevkontakt -88). 

Pä boplatsen i Gene, Själevads sn, Angermanland, har nägot som tolkas som 
fragment av skäror päträffats. De tre fragmenten (F45, F50 och F344) är 
mycket smä, mellan ca 4,5 cm och 6,7 cm långa (Ramqvist 1983:166). 

De två minsta delarna {F50· och F344) är alltför små och fra-gmentariska för 
att någonting överhuvudtaget skall kunna sägas om dem. F45 är 6,7 cm lång, 
har en största bredd på. 2,3 cm och är tjockare i ytterkant, 0,7 cm, för att 
smalna av mot innerkanten. Se teckning 7. 

F 45 hittades inom område A på boplatsen. Området har haft mest aktivitet 
under bosättningsperioden och således störst antal och variation av fynd. 
Inom området påträffades tre hus, som avlöst varandra under boplatsens ut
nyttjande ca 100/200 e kr-500/600 e kr. Då husen ligger nära och i viss mån 
på varandra, är det svårt att urskilja varifrån individuella fynd kommer. 
Vanligaste fynden var gjutformar och smältdeglar. Även verktyg hittades, tex 
slipstenar, hammare, fiskekrok och sylliknande redskap 
(Ramqvist 1983:97,107,187,194). 

F45 är praktiskt taget omöjlig att tolka, eftersom den ä~ så fragmentarisk. 
Det kan inte vara fräga om ett fragment av ett knivblad pga. den kraftiga 
böjen på bladet. Denna böjning skulle därimot kunna tyda på att fragmentet 
hört till en skära eller lie. Detta är dock alltför svaga•fakta föP att 
kunna dra några säkra slutsatser ur. 

i,•. 

Teckning 7. Fragment av skära/lie? Gene, Själevads sn, Angermanland. Skala 1:1. 
(Teckning av Ramqvist) 
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I SHMs katalog över föremål i samlingen finns uppgift om ytterligare en 
skära {SHM 7231} från Nora sn, Ångermanland. Pä katalogkortet stAr1 
"Skära av järn med starkt böjt blad och rak, spetsig tånge. L mellan 
spetsarna 28,9 cm, bladets största bredd 1,9 cm." (SHM katalog 7231) 
Skäran har ej kunnat studeras dä den saknas (Wexell, brevkontakt -88). 

3.2.2. Sillar 

En bill av Jarn påträffades vid grundgrävning för en byggnad vid Präst
bol Nora· sn An ermanland. (SHM 7794:4) Föremålet inköptes till museet 
r 1883 SHM katalog nr 7794:4). 

längden på redskapet från ände till ände är 21,5 cm. Största bredd, tagen 
efter skaftlapparnas omböjningar, är 10,8 cm. Skaftlapparnas längd är 
9,5 cm respektive 10,0 cm. Några slitspår på redskapet gick ej att med 
blotta ögat identifiera. Se fot9 16-18. 

Ytterligare en bill av järn från Ångermanland finns på Länsmuseet Murberget 
. i Härnösand. (M 18394). Längden pA redskapet är 16 cm. Bredden är 8 cm och 
tjockleken är 2,5 cm. (M Katalog nr 18394~ Se foto 19. 

Båda järnen har plan spadform, rundad spets och mot sidorna uppvikta kanter 
baktill (skaftlappar) för fästandet. 

Enlgt Selinge, som tolkar bäda järnen som billar, kan de~ senare (M 18394) 
. möjligen ocksA vara från Nora sn. De är båda funna i A~r:ar nära fornläm
·.ni.ngar, men utan samband med andra fornsaker. Selinge ans~r att de sannolikt 
.. är förhistoriska och verkar kunna ha suttit på en årderstock. 

(Selinge 1977:350~ Således är formen avgörande för Selinges tolkning av red
skapen som skoningsjärn till årder. 

Med utgångspunkt från Myrdals indelning av billar, är dessa två redskap sk 
skaftlappsbillar. Denna typ var helt dominerande i Europa under järnålder 
Qch· fram till medeltiden (Myrdal 1982:82). 

.. ,,.,:En :avgörande skil.lr.i:c1d mellan järnålderns bil1ar.och med,el'1;idens är längden. 
., Medan billar,som daterats till järnåldern är..omkrin_g 10 1~m.långa, är de 

medeltida exemplaren upp till 20-30 cm långa •. Förlängningen av järnen in-
1 eddes redan 'under tidig mede 1t id och innebar att man kunde få en djupare 
jordbearbetning, vilken i sin tur krävde sta~kar~ dragkraft (Myrdal 1985:9lf). 

Eftersom de båda billarna ej är funna i daterbara sammanhang är redskapens 
form det som finns att gå efter. Det är dock ett svagt kriterium, då former 
kan vara liknande under lång tid. Billar med skaftlappar finns under såväl 
järnålder som medeltid, men en skillnad kan ses när det gäller längden. De 
ovan beskrivna billarna skulle pga sin längd, 21,5 cm resp 16 cm, kunna hän-
föras till medeltiden. · 

Ytterligare en årderbill av järn finns på Hälsinglands museum (HM 13953), 
som jag inte haft möjlighet att studera. I SHM finns uppgifter om två plog
billar (SHM 10352} från Högens by, Bergsjö sn, Hälsingland. Enligt katalog
kortet är de funna tillsammans med en kniv av järn i kanten av en gravkulle 
(SHM katalog nr 10352). Sillarna har ej kunnat studeras då de saknas 
(Wexell~ brevkontakt -88). 

•·r:, 
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3.2 .. 3., Sammanfattning och diskussion 
' . . ~ ' . . . 

Det norrländska materialet som beskrivits är inte stort (9 skär6r, 1 lie, 
2-; b1i-·Har.). Förutom dessa. finns uppgifter .om ytter,ltgare tre ev fyra Har/ 
skäror och tre bi:llar, men dessa går ej atf ta_ hänsyn till,,då de .inte·, 
-ku·nnat,(undersökas e,ller varit alltför fragmentariska. De~ta matertal är 
som synes alltför .litet för att några säkra slutsatser skal]; kunna .ch';as 
därur:.,, men en. sammanfattning kan ändå vara på sin plats •.. ; 

Av ·de.·nio s,kärorna är·'ätta··~v typen vidvi·nklade vinkels'k-äror :och endast en 
.-,~ ~~;~y~~ri Vink~1i~~r~ ~~~ ~~~~ättstå~~de~blad;•E~~as~;e~:av skäror~! har 

n1t på tå"ge~. FyrA· st skafor ar utan n,t~ men·har u~b0Jd,tån9espets~~rre 
' åv ··skärorri~(sak·nar '.både •nit. b'c'fl''utböjd tär'tgede l. ·•of:fliera av 'skärotin·<1 ,är 
starkt rostiga eller fragmentariska, är det möjligt att flera exemplar haft 
nitar, men det går ej att avgöra. 

. Sju 'av skäror~ä' kan då ter as genom f yndomständi gheter, 't il 1 järnå 1 der ~ ·Av 
dessa ät sei st från yngre järhålder~~~d~n en har datefats till-både äldre 
oich yngre järnålder av ;två olikå l<ällor. Två skäror däteras enbart ·pga av 
s·in form·, vi'lket·,-ar en svag dateringsgr'und; till yngre'respektive·äldre 
jä~hålder. ·varken lien'eller bi11a~n~ har någon säker'datering, men med ut
gångspunkt från formen kan sägas att lien ej är äldre än yngre järnålder, 
möjligen medeltida. På samma sätt kan billarna hänföras till medeltiden. 

' • .., .• > • ••• \ _, ·; •• 

·, 'Samtl'.i·ga identifierbara skäror är f'unna i gråvar, de flesta i brandgravar. 
· Någon 'könsbestämning av gravarna finns inte. Även· liebladet ä:r fonnet i en 
'grav. De-två' bi 11 arna· är dät'emot sl 1 ös-fynd. Skärorna- f i nns_ .. representerade 
i Ångermanland,· Medelpad, Hälsingland~ Gästrikland ~ch Jämtland~··Ftå~ de 

'nordligaste'·landskapen, Norrbotten,' Västerbotten och Lappland:,·samt 'från 
. Härjedalen ftnns inga fynd av·jordbruksredskap. De flestt redskapen-har på-

:• .. 
. träffats vid ku'stoinrådet1

~ • · • 
I• .. • 

· · De norrländska redskapsformerna avviker, av .•vad. som hit i 11 s- .f.ramkonrnit, inte 
från. de i södra och mellersta Sverige förekommande redskapen •.. Att· redskapen 

, påtr-äfrfas i· gravar överensstämmer ocks.·å, även, om det söder .. ut finns f.ler 
fynd från boplatser, Någon motsvarighet till, den rika förekomsten: av skäror 
med upprätstäende blad från äldre järnålder,i framför allt Östergötland och 
Västergötland, finns inte i Norrland .. 

' ' 
Pollenanalyser, som indiker·ar ,att odling uppträd·er under· .. under förromersk 
järnålder, finns i Hä-lsingland, med kontinuitet ·framät,d tiden.· Från 
Medelpad-finns tecken på jordbruk och b.osk.apsskötsel :·från· omkring är 0 •. I 
Angermanland och Västerbotten sker uppodlandet under romersk jär,nAlder -
folkvandringstid .... , , .. ; Pollenarvalyser· talar om at.t- odling 
förekommit,. men de ger inga svar på vilka redskap som använts. Med ärder
spär i marken kommer man ett steg närmare redskapen, men spär.en talar ej om 
hur årdret sett ut. Arderspår har påträffats under gravhögar från äldre 
järnålder i Högom och Lucksta i Medelpad samt i Trogsta, Hälsingland. I 
Högom och Lucksta har även husgrunder genomplöjts (Sammanf i Viklund 1986:2lf,36). 

Trots bristen på årderbillar i Norrland, behöver det inte betyda att årder 
ej använts. Ex på årder, funna i myrar, utan speciella järnskodda billar 
finns i Norden och på kontinenten (Hagen 1953:286~ Även bristen på skäror 
och liar behöver ej betyda att dessa redskap inte användes i någon större 
omfattning. Att odling förekommit syns i pollendiagram och på årderspår, 
men redskapen är mycket få. Vad beror det på? 



- 41 -

Den vanligaste förklaringen till att vissa föremål saknas, eller att vissa 
föremål förekommer mycket rikligt bland fynden är begravningsskicket 
(Steensberg 1943:173, Hagen 1953:297f), 
De föremål som nedlägges i gravar, är det de som är viktiga och centrala 
för människan (Brögger 1933:71~ eller är det istället tvärt om, att 
begravningsseden inte kan ses som uttryck för de centrala elementen i en 
kultur? (Steensberg 1943:173) 
Som exempel på det senare kunde ·tänkas att jordbruksredskap i järn rep
resenterar ett så stort produktionsvärde att de inte nedlades i gravar i 
större utsträckning, utan ärvdes och återanvändes i så hög utsträckning 

• som möjligt. Det faktum kvarstår dock att jordbruksredskap har nedlagts i 
gravar. Detta skulle kunna tyda på en social skiktning i sammhället, där 
endast vissa människor kunnat avvara föremål/redskap med högt "nyttjande~ 
värde". 

En annan förklaring till den varierande tillgången p~ järnföremål är 
~~naturligt nog tillgången på järn. Dels tillgången. 1på råmaterjal, dels den 

egna ev produktionen av. järnföremål inom området~ Produktion.av järn
föremål ·har skett tex vid Gene boplatsen i Angerm~~land och. odling in
dikeras, på platsen, av förkolnade frön (Ramqvist 1983:166~174f~.Trots 
detta finns endast ett litet fragment av ett föremål som skulle kunna vara 
en skära eller en lie. · 

. ,\ ' .... 
En tredje förklaring gäller bevarandemöjligheterna för järn i jorde'rf/'Det 

·har visat sig att ett samband mellan antalet bevarade järnföremål ocn,den 
varierande korrosionseffekten i olika jordar finns. Arrhenius har 9jart en 

:-Ji. översikt över korrosion. hos järnå.lders fynd i gravar i Sverige, me.n ·han tar 
inte med Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten och Lappland i studien.~ 
Korrosionsgraden är beroende av flera faktorer, bla fuktfgh.eten i jorden, 
jordens saltinnehåll, närvaro av vissa joner samt humusiagre~s innehåll. 
Generellt kan sägas att ouppodlade jordar är minst benägna att fra~kalla 
rost. Människo- och djuravfall är vanligen mycket frätande. Sulfatrik jord 
(tex i Västerbotten) och jord med alunskiffer är mycket korrosiv. Olika 
plantor ger humus med varierande PH-värde och ju ljngre norrut, desto.mer 
sur är samma typ av plantsamhälle. Detta är endast generella regler. Det 
finns stora variationer från plats till plats och därför är lokala under
sökningar nödvändiga (Arrhenius 1956:1-19) • 

Dessa tre faktorer; begravningsskick, tillgång på järn och korrosions
graden i olika jordar, kan tillsammans förklara den varierande kvantiteten 
av järn föremål i olika områden (Serning 1966:117). 
För att testa dessa samband på jordbruksredskap kunde man se på deras 
förekomst i gravar och andra fyndsammanhang i olika områden av landet i 
förhållande till järnframställningsplatser och jämföra detta med jordarnas 
korrosionsnivå och föremålens faktiska rostningsgrad. 

.:•·,. 
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3.4. JORDBRUKSREDSKAP I NORGE 

3.4.1. Skäror, liar och lövknivar 

Skärorna är den största -g·ruppen jordbruksredskap i Norge. ·Från 'yngre Jarn
ålder· finns inte ~indre än 881 exemplar redovisade av:P~tersen .. Äldre 
järnllder är däremot säm~e representerad i material~t. (Petersen 1~51;123,138~ 

' • • \ : ! I • :• : 

Till förromersk- och romersk järn~lder dateras en litfn grupp;,ca 15 st, 
skärfynd. De är slanka, med jämn böjning och har ofta lång tånge, som 
ibland är försed~ med nitar. Storleken på skärorna varierar med korda
längder (från bladets spets till tångens ände) på 11 cm - 16 cm. De är av 
samma typ som de i Sverige,fugna vinkels.k.ärorr:1a med upprätstäende blad och 
har samma datering och fyn.d'.fiotihållanderi.;:.Oafa'-norska skärorna från äldre 
järnålder är samtli~a frå~,_ sydöstra Norge r(Hagen,)953:3llf). 

,· -~~ 

·f, 

Petersen delar in yngre järnålderns skäror i fyr~ 'grupper. Indelningen 
baseras på bladens utseende och på hur skärorna varit fästade till skaftet. 
Typ I har en; ofta i rät vinkel, utböjd tångespetsi. Man har inte använt 
nitar för att. fästa skaftet. .. Vink~l.n ... mellan blad och tånge kan vara spetsig 
eller mera trubbig, vilket. resulterar .i ett bågböjt blad respektive ett mer 
långsträckt l>.lad. Blad.et har tillspetsad tånge och övergången mellan blad 
och tånge är van1igen jämn utan nå.got brott. De flesta exemplaren har inte 
sågtandad egg. Längden på skärorna ligger mellan 16 cm och 24 cm. Av 148 
skärblad kan 103 st tidsbestämmas till hela yngre järnåldern. De flesta, 
51 st, dateras dock till 800-talet. Se fig 10 sid 4~ (Petersen 1951:127ff~ 

Typ Il har, liksom föregå.ende grupp, en lång tillspetsad tånge. Tånge
spetsen är även på. dessa ex,empl.~r utböjcl<' ofta'i:':i rät vj-tt'k,e l.,från tången. 
Dessutom fin~·s en nit på. t~~gen,som ytterligare fästpunkt. 'Niten sitter 
vanligen 5-7 cm från tång~spetsen, vid övergången mellan tånge och blad. 
Vinkeln mellan blad och tånge kan vara spetsig eller trubbig. Bladens 
längd är me 11 an 18 cm och 27 cm. Sägtandad egg förekommer, men s 1 ät egg är 
vanligast. 62 st skärblad av 114 kan dateras till hela yngre järnåldern. 
Se fig 10 (P.ete'r·sen l951:130ff). 

Typ III. De·~SJl'..Qlad har också en nit på. tången. Tången är kort och trubbig 
och i änden:smalnar den av till en .tul)n ten,· som,ofta är omböjd. Den tjänar 
till att fästa skaftet, som kompl~ent till niten. Bladet är vanligen lång
sträckt ocW bildar en ganska spetsig vinkel med tångepartiet. Nitarna har 
i många fall ett stort välvt hµvud på ena sidan, för att stärka vidhäft
nings förmågan till skaftet. Längden på skärorna varierar mellan 20 cm och 
27 cm. Andelen blad med ~ågtandad egg ökar i denna grupp. Kronologiskt 
är detta en yngre grupp än de båda föregående. Av 130 blad kan 96 st 
dateras. Även om några gå.r tillbaka till vendeltid, så är de flesta från 
800 - 900-talen. Se fig 10 (Petersen 1951:133ff). 

Typ IV är den till antalet minsta gruppen. Bladen har rakt avkapat tånge
parti och två nitar· efter varandra på tången, vilka varit de enda fäst
punkterna. Några undantag med omböjd tånge finns dock. ·övervägande delen 
av t>Japen är l~ngsträckta. 18 st av de 28 skärorna· kan dateras,. De .flesta 
härrör från tiden omkring är 1000. Endast två exemplar dateras till 800-
talet. Bladens längd överensstämmer med typ II'l. Oe flesta skärorna har 
sågtandad egg.· Se fig 10 (Petersen 1951:135f}. 

Mellan typ I och typ II .finns stora likheter när det gäller skaftningssätt 
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och tångeform och det sanvna gäller typ III och IV. Det visar sig också att 
skäror med lång smal tänge och ofta böjt blad utan nitar (typ I och II) är 
ett övervägande västnorskt drag, medan skäror med rakt avkapad tånge, nitar 
för fästandet och längsträckt, sågtandat blad (typ III och IV) hör till 
östnorskt o~råde. (Petersen 1951:128,130,134f~ · 

De_fle~ta skärorna.hittas i gravar, vanligen en skära i varje. Qet finns, 
ocksä ex på tvä eller flera skäror i samma grav. Redskapet förekonvner bäde 
i mans- och kvinnogravar. Bredden på bladen ligger på 2-2,5 cm 
(Petersen 1951:138ff). · 

Fig 10. Petersens typindelning av yngre järnålderns skäror i Norge. 
(Källa: Petersen 1951:129,137) 
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Tittar man på ·.-fynden av skäror :från norra Norge, dvs de<fenr nordligas te 
fylkena, visar, sig följande. ·I ·Fi nnmark ·finns· ingå fynd av skäror, bland 
det för övrigt'.ringa· ·fyndmaterialet. I Troms·har fyra st skä-ror hittats-

; gravfynd. Frän Nordland finns 18~st skäror,-alla fonna•i ·gravar.--!_· 
Nord-Tröndela,g har...31 st skäror påträffats ;.gravar. ·Slutligen har 46:':st 

···skäror -hittats .•i'··Sär-Tröndela·g, varoav 36 st; i, gPavar". Av dess:ä f;ynd är,, 
nä.got ~över· häliften, .56 st, daterbara:och av 'dessa hör :·de fles,ta·, ·•41, :,st;· 
till ·,800.-900-talen~ Fynden av skäror i Troms:·'och+Nordland är uteslutande 
från kusten, medan skärorna längre söderut även påträffas i inlandet,· n 
(Pete.rsen. l951:.l:24;138ff). r • , ,, ! 1 

.. · ,-- .:• ·, •. 

. f tl } 
1 

, • i(~_::.. ·, 1· • ; . : I } --: ~ -~· •• < . • f , · ,. . : : i , : !· 

. ! 

Fynden av lieblad är inte lika talrika som skärorna. Ftå~ 1Yntj~i'järnålder 
finns ca 255 st. Äldsta liebladet härrör frän övergången mellan folk
vandrinqstid och vendeltid • 

. i. ~ . ~ 

Skärbladen·bd1-1iebladen• har, enligt Peter1Sen,"i•.i stört sett samma form, 
men de senare är längre. På 1 iebladen: finr\!s åldr-ig nitar på tången, -vilket 
grupp I bland skärorna ej heller har. Det förekommer mindre variasioner i . 
liegruj)p·en än 1 blan<l skärorna. Liebladeh 1Tär pga lä~\'gden en mer· Ungsträckt 
form o·ch ofta ·är'tiddpart i et· på· b 1 ade,t;1mer·= i nböjt•·;)<I,b 1 anä f 1inns'-·en avsats 
på tången som skiljer den från bladet. -Dehkan dock-Vara s'1tår,att·urskilja 
då bladen är mycket korroderade. Vanligen är tången smalare än bladet. 

Det är stor vari~ti'<m mellan •,i·fäb,laden ~ad gäller storleken. De minsta 
bladen kan vara 'svära att skilja frän större skäror~}A~instone tio lie
blad är mindre än 40 ~m långa. Enligt~Petersen finns det inget som tyder 
på att liarnas storlekStår i ett visst- förhållande till deras datering. 
Vanligast.e längden Hg·ger mellan 43 cm och 56-·cm och bredden på bladen 
varierar ftån 2 cm. t i ft_-4, 1 cm. . :-'~, ·. - -· 

. . ·-~.--.-:·;t .. t:. , ~, ~-:•::_ ·. 
Li eb l aden påträffas' utes 1 utan de i man$h:ravar ;•OC.~'-:iJ·ege l är det en 1 i e i 
varje fynd. I tio fJhd'>f,örekommer docf~två lieQl11di Endast två lieblad är 

• • ' ·I'-~ •. ,:( . ~ ' ·. ' • • 

funna i · husgrunder f,,.n.ieg,ap 200 av b 1 adejt-far hiJt,ade•'·i gravar. Sk depåfynd 
och lösfynd förekomm.er:b.ckså. De flesta_.'.lieblåd; 97 st, dateras till vendel
tid, 82 st dateras ,till\,800-tal och endåH- ättä :_st ti.11 900-tal. 

.. ~-- ··:.A-

Fynden av .. · 1 i eb l ad {. nor,fa Norge fördel ar. ? i g en l i gt följ ande: I F i nnmark 
finns ing~ fynd. flroms har fyra lieblad,, från vendeltid, hittats i grav

fynd. Från'Nordland· fjb{ls ~16 st fynd. övervägande·deleri:,;Jir gravfynd, men 
ett exemplar päträffåoe:~· l en husgrund.Av de daterb'ä.ra °'fynden härrör tio 
från vendeJt;f,d och ett·vardera från 800-tal r~spektive,9_()0-tal. I Nord
Tröndelag h·ar 12 lieblad påträffats, varav r1;io i gra'lar.-io.ch _tre i depåfynd. 
Sju blad dateras till vendeltid och tre till'?Q0-tal. F.råf.Sör-Tröndelag 
finns slutligj:!n tio st fynd, samtliga frän gr:ävar. Endas't fiYfi~ av bladen är 
daterbara, två,.till vende•ltid och två till 800-tal. ,' 

Fynden av 1 ieblJd i Troms:·•·och Nordl and pårtäff ~s ~-1 i ksom skär.o~na, främst 
vid kusten, medan fynden 1~ngre söderut även finris i inlandet · 
(Petersen 1951:125,143ff).· · . ·::,t::, 
Även övriga fynd frän järriä,ldern i Nordland, Troms'och även Finnmark, kon;, 
centreras till yttre kustområdet, öarna och fjordmynningarna 
(Sjövald 1962:216). . 

Det finns tre drag hos järnå'lderns liar, som gör att de klart går att skilja 
. fr,ån ,Har :fr~n;h)~~W:i~} .ti~ 7 . F~r ~~t..f.ö~s~a :~r _vi,n~el~ .. '!1el.la_n tänge_;~,ch 

blad mycket oppen,·envrnkel p~ ltö.::130° ar eJ ovanl1g.-·Vrnk'eln pä en modern 
,! •.•·· ·,· 

'·,: 
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lie,.-är :Omkring 90°. Är vinkeln _.för stor går redskapet inte att skära/· 
-meja: med. och är vinkeln för liten blir effektiviteten mindre. För det 
aniclra -är tAnge oc.h b.lad $midda i samma· plan på liarna från järnåldern, 
medan de u.nder senare .tid smigs så att ~ån.gen intar en vridning i för
hållande ti·ll bladet. ·Detta.:fö.r, att bla,det $kall li.gga,an mo1t marken när 
man arbetar i upprät, .. ställning. För det tredje har liarna t'r'ån järnåldern 
en.markerad in.böjning av·.spetsen på bla-det, som inte förekommer p~ -liar 
från hist-ori.sJ<"~t.id,då. den.:skulle vara ett q,irekt hinder vid en mejande 
rörelse .•. 
Enda förklaringen till dessa skillnader är, enligt Hagen,• att man med· 
järnålders lien arbetat på ett annorlunda sätt. Med denna lie har man 
huggit slåttern i stället för att skära eller meja den 
( Hagen 1953: 314:ff ). 

I Norge finns finns förutom skäror och liar också 26 st förhistoriska 
exemplar av lövknivar. Se fig 11. Petersen dela.r i.n lövknivarna i tre 
grupper beroende pJ bladens och tång~ns form •. 

Typ ..I:· har __ t,rett b,lad ocl'.I, kort tånge. Blad~ts rygglinje och: egglinj~- går 
,1,ett med tingen. Lövknivarnas längd varierar mellan 25 c~~ch 33,3'.cm~ 

. · Bredden• är mellan 3,5 cm och 4,3 cm. 

·l.. 

,I 

;r' 

·:· 

',' 

Fig_lL Peter.sens typind_elning av löv,_knivar från yngre Jär,nå~der i Nor·ge. 

(Kälil å·:. Petersen 1951: 151) 
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Typ II, som endast finns-; tre exemplar, har också en rygglinje som går i 
ett med tången, men där eggen börjar sker en utvidgning av bladet, så att 
tången blir smalare än bladet. Tången är förhållandevis lång och bladet 
smalt. 

•Typ III har en utvidgning av bladet, både på eggsidan och ryggsidan, vid 
övergången mellan tånge och blad. Tängen är lång och bladet smalt i för
hållande till redskapets längd. Bladens längd ligger mellan 29,3 cm och 
43,5 cm. Vanligaste bredden ligger mellan 3,3 cm och 3,9 cm. 

Lövknivarna är vanligast förekommande i mansgravar, men förekommer också 
i kvinnogravar. De dateras till yngre järnålders tidigare del. De flesta 
knivarna finns, •liksom skäror och liar i Opland fylke. Från nordligaste 
Norge; Finnmark, Trams eller Nordland, finns inga fynd av lövknivar. Från 
Nord- och ·Sör-Tröndelag har två respektive en lövkniv hittats 
(Petersen 1951:150ff~ 

3.4.2. Billar 

Sillarna eller årderjärnen utgör slutligen även de en mindre grupp bland 
de ndrska jordbruksredskapen. Peterse~ redogör för 66 st. Av dessa är de 
flesta, 28 st, funna i Opland och endast ett exemplar i vardera Nordland 
(lösfynd) och Trams (gravfynd) har hittats. Från Finnmark och Nord- och 
Sör-Tröndelag finns inga fynd registrerade. 

" ' 
Det finns två typer av billar. Den ena är avrundad och trubbig vid spetsen, 
medan den andra är kantig och starkt spetsig. Det norska materialet för
delar sig relativt jämt över de båda typerna och Petersen drar inga slut
satser utifrån formskillnaden, eftersom det finns åtskilliga övergångs
former. (Petersen 1951:175) Ett försök till förklaring erbjuder däremot 
P V Glob, som menar att billarna med avrundad spets (som mest liknar de 
svenska och danska järnen) är billar som varit i bruk. Exemplaren med kantig 
och ofta mycket tjock spets är däremot järn som inte är färdig smidda och 
därför inte tagits i bruk. De avrundade billarna är pga slitage kortare 
(Glob 1951:78f). . 
Hagen är inne på liknande tankegångar och tillägger att årderjärn som på
träffats i gravar har tydliga slitspår, medan de flesta exemplaren från depå
fynden antingenär oanvända eller halvfabrikat. De~flesta fynd ~r gjorda i 
områden, som varken idag eller i äldre tider varit utpräglade jordbruks-· 
områden. Istället hittas billarna i fjällbygderna i Valdres, Buskerud och 
Telemark, områden med järnutvinning. Att många av billarna är halvfärdiga 
eller obrukade tyder således på att de varit tänkta att exporteras till 
jordbruksbyggderna (Hagen 1953:292,298). 

Längden på billarna 1igger mellan 8,5 cm och 26 cm. Den spetsigare typen 
har de längsta redskapen. Flest billar, 28 st, har hittats i depåfynd och 
20 st har hittats i gravar, medan 15 st är lösfynd. Det är endast i mans
gravar som billarna påträffats och vanligen ligger ett exemplar i varje grav. 
Av de i gravar funna billarna, dateras sju st till vendeltid och tio st till 

·äldre vikingatid. Endast en bill härrör från yngre vikingatid 
(Petersen 1951:176f~ 

Att billar saknas från äldre järnålder behöver ej betyda att årder med järn-
. skoning var okänt i Norge µnder den tiden. En förklaring är att det först 
med vendel- och vikingatid~ns gravskick blev vanligt att nedlägga redskap 
som gravgods. Detta gäller också skäror,liar och lövknivar. "Det er således 
ikke redskapene som svikter oss, men gravskikken. 11 (Hagen 1953:297f). 
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3.5. JORDBRUKSREDSKAP I FINLAND 
'· 

·3.5.1. Skäror och liar 

Pga att _det finländska materialet inte finns samlat har jag valt att ta 
· · meil _hela Finland och ·det material som· framkommit: i uppsatsen. ' 

De finska skärorna· indelas i tre grupper,- av Vilkuna, beroende på form 
och geografisk spridning.' · 
Typ a) som kallas Sirppi på finska, är en balansskära med bladet bakåtböjt 
i en båg~. Tångeh är 0 smal och fästes vid skaftet genom att ·den sticks ned i 

•handtaget. Skärah har östlig utbredning. 
·Typ b) hare~ västlig utbredning, upp till södra österbotten~- Bladet .på 
skäran vålver sig:uppåt och framåt direkt från handtaget. Tången har utböjd 
spets som sticks in i handtaget från sidan (utanpåliggande tånge). Dess-
utom används en nit för att fästa tången vid skaftet. · 
Typ c) kallas Kamppi och förekormner _ställvis inom samma område som föregående 
typ. Kamppi har en böjd klinga liknande typ b) och skaftningssättet är, lik
som hos typ b), en utböjd spets instucken i handta!et: och en nit. Vad som 

-skiljer Kamppi från de båda övriga typerna är det ~ruinma knäskaftet. En annan 
vi~tig skillnad ,är att arbetssättet med detta redskap är huggande, vilket 
Ofta od~.så är fället med typ b). Med Sirppi däremot.har man skurit eller 
mejat (Vilkuna l934:223ff, Vilkuna 1970:185) Se fig 12 och 13 .• 

,; ,: . 

,) .. 

"c 

Fig 12. De finska skärtyperna. (Källa: Vilkuna 1934:224). 

, a,..- b c 

Fig 13.·Skaftning av de fJnska skärorna. 
a) balansskära med istucken tänge. 
b) och c) vinkelskäror med utanpäliggande 
tånge med nit och utböjd tångespets. 
(Källa: Vilkuna lg34:226). 
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De blad från skäror som är funna i Finland under järnålder är av en enhet
lig typ i hela landet, från Egentliga Finland till Sydkarelen. _Äldsta fyn

. det är från 3:e århun·dradet e kr. Fynden,av skäror visar att Kamppi, den 
·v~stliga typen var förhärskande i hela södra Finland·från.3:e till 11:e år
h~ndiadet. Till det förhistoriska skärbladet passa~· båd~ rakt 6ch knäböjt 
håndtag. Vilkuna anser dock, ·på språkrig grund, att jårnålders skärorna 
varit skaftade med knäböjt skaft, men det finns inga arkeolo~i~ka bevis 
för detta. Typ a), balansskäran uppträder först vid slutet ~v järn!lder och 
övergången till medeltid, sk korstågstid, i karelska kvinnogravar · 
{Vilku·na l934:226f~ Vilkuna 1970:1~3f, l(orhonen 1984:84,90,96,105). 

1938 finns, enHgt Hackman, 137 st sfärorJ Finland. (Han räknar även med 
delar av Kare1en som numer tillhör s·ovj~t och skäror från korstågstid., som 
kan vara balansskäror. Författarens ån'm). Alla skäror·återfinns i d·e ·södra 
och mellersta delarna av landet. De nordligaste exemplen härrör från södra 
österbotten. De flesta skärorna dateras till viking~tfd, men det saknas 
inte exempel från äldre tider. Det finns tex tre st skäror från Nyland som 
·dateras t i 11 romersk järnå 1 der och från österbotten dateras samtliga· 21 
exemplaren till vendeltid (Hackman 1938:173). · · · · .. . , ·: 

Även om det finländska materialet av skäror inte är genomgånget och bearbetat 
(Kivikoski 1973:39), så finns flefa enstaka fynd och fynd från större grav
fält redovisat i litteraturen. Nedan följer några exempel. 

Från äldre romersk ~ärnålder finns en järnskära, som ij~ funnen i Nakkila i 
Satakuntä. 'Den''är ca 16 cm Ung och änden på tången är utböjd i rak vinkel. 
Både skäror och knivliknande föremål är vanliga i gravfynd från denna tid 
(Kivikoski 1973:26). Nakkilaskäran är av typen skärQr med upprättstående 
blad (Myrdal 1982:~3)~ I motsats till de·skandinaviska, starkt krunwna upp-·· 
rättstående skärorna ·med en ti 11 tre nitar på tången, har denna typ ett Ung
draget blad. Fästningeri vid handtaget sker med hjälp av den ut~öjda tånge
spetsen. Fragment av skäror som till formen överensstämmer med de svenska upp
rättstående skärorna har':·~ckså påträffats ( Hackm~n 1938: 166). 

i~ !~fl 

I Laihta, södra österbotten har en vidvinklad sfåra påtr-äffats. Den är ca 
18 cm lång oih daterai till yngre tomersk järnålder (Kivikoski 1973r39, 
Myrdal 1982:93). 

\:", 

I en kvinnograv från tiden omkring år 1000, har en skära påträffats i 
Sar~mäki, Egentliga Finland. Den är ca 25,5 cm lång och har den ofta före
konwnäride formen med skarpt utböjd tångespets och en.nit (Steensberg 1943:174, 
Kivikoski 1973:127). Det är en vidvinklad skära (Myrdal 1982:93). Enligt 
Hackman är det vanligt med utböjd tå.ngespets på skärorna från yngre järn-· 
ålder, medan endast några exemplar också har en nit på tången (Hackman l938:167f) 

. . 

Även på senare år liar undersökningar avslöjat jordbruksredskap. Sommaren 
1984 undersöktes ett flatmarksgravfält i tövbacken, Vörå i V~sa län. En 

.fyndgrupp innehöll en liten skära, en li·t'en kniv och bitar av bränd lera, 
som antas ha utgjort lersänken i upprätstående vävstolar. Fytid~n är, typiska 
för en kvinnograv. Trots att det·kan vara 'svårt att avgöra villfä.fö'remål 
som nedlagts samtidigt p_å. ett flatmarksgravfält, så visar sig samtliga fynd 
höra till vendeltid (Miettinen 1985:85ff, ·Regionplaneförb f Vasa län 1986:23,136; 

I • • 1.•: . 

I Lågpeltkangas, Vörå i Vasa län ligger ett gravfält med rösen och stensätt
;· ningar~ som till viss del är unders·ökt. Där har en vidvinklad skära och en 
· lie 'p!träffat~~ Båda redskapen ~ar utböjd tårtOespets i -~~t vinke1 ,från t!ngen. 
Längd· på föremål en och andra ev uppgifter saknas·' ( Regi'o'npl aneför-0·· f .v:asa -
län li986:l32,l35f) •.. · i. , ;.•' • _,-,. - ,·,v.- · : ;·,· 
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Ett annat gravfält. med ,bla gravar från vikingatid och korstågstid har under
sökts i Kjulo, Satakunta. övervägande del~n av gravarna var skelettgravar 
under fl'at · mark och daterades till niell an 1.975 och 1025 e kr. I de 51 utgrävda 
gravarna påträffades 11 st skäror, samt dessutom fragment av minst sex skäror 
som ströfynd~ ·Även liar hittades, se nedan. Tio av skärorna kan dateras. Av 
dessa återfinns nio från tiden mellan 975-1025 och ett exemplar dateras till 
ko~stå~st~d (Cleve 1978:77,195ff). . .. 
Bland fynden finns vari'anter av skäror. Dels en skära med .samma svaga böjning 
av bladet s6m hos liarna, dels en skära vars blad böjer sig kraftigt ett 
stycke ovanför skaftet. Båda typerna har utböjd, vinkelrät tångespets. Den öst

~·-,, fin,ska skäran - bal ans skäran finns ej representerad inom gravfältet •. ~ 
· Intressant är att i ett fal 1 har rester av ett träskaft bevarats. Skaftet 
. slutar s~arpt mot bladet och förefaller ha saknat bindning med vidjor. Just 
•själva skaftbindningen finns däremot bevarad hos tre andra skäror och består 
av en- eller granvidjor, vilka virats tätt till en bredd av 8-10 cm.; 

övervägande delen av .skärorna är dåligt bevarade, antingen sönderrostade eller 
itubrutna. Mått anges endast på två av skärorna. Ett exemplar är ca 18-19 cm 
långt och söndrigt och ett annat är 31,7 cm långt och brutet i fyra delar. 

)rots skador~a_,På redskapen anser Cleve att de tillhör den sk västfinska 
typen - vink~t~käran {Cleve 1978:176f,203).. , ~1 

De flesta skärorna hår påträffats i kvinnogravar (sju st). Tre skäror hittades 
... i:,mansgravar och en skära låg i en barngrav. I regel .var skärorna placerade 

/:, : i gravens fotände. I barngraven låg dock redskapet, som var av mindre storlek, 
vid huvudänden {Cleve 1978:83). 

,· 
D~n finska järnålders lien var en kortlie som bör ha haft knäskaft. Vinkeln 
m~llah blad och tång~ är trubbig, ca 110°-130°. Enligt Vilkuna har de därför 

.endast kunnat användas ti11 slåtter av glesvuxet, tunt hö {Vilkuna 1965:541f). 

Inte heller när det gäller liar finns någon heltäckande genomgång av 
materialet. Hackman räknar upp de liar som är funna i vapengravar under kända 
fyndomständigheter. Från södra österbotten stammar sex st, samtliga vendel
tida. Från vikingatid finns 25 st uppdelade--på Åland, Egentliga Finland, 
Satakunta, Tavastland oth Karelen. Efteisom dessa siffror är från 1938, har 
de säkerligen ökat (Hackman 1938:172f). 

Ä.Den äldsta lien dateras till romersk järnålder, ca år 100 e kr. Den har ut
'böjd tångespets och b 1 adet, som är ca 25 cm 1 ångt, smalnar .. av jämt mot tången. 
Lien är funnen i Pernå, Nyland och till fyndet hör också tv! andra liestycken 
(Vilkuna 1965:541, Kivikoski'l973i26). 

' . -

Från Pukkila i Isokyrö, södra österbotten finns två liar som påträffats på 
. ett ~_randgravfält. Båda anträffades i sk krigargravar. Den ena är liten och 

spe_t;~e9 felar,i dessutom är,-. hela bladet omböjt så det är svårt att räkna ut 
,, .. ,ciess :,l~ngd. Den andra är ca 45,5 cm. lång. De har båda, en i rak vinkel, ut-.. ,i:-,1~~öjd tlr;igespets .för skaftning •. )>~teringen _;a.v krigargravarna är från mitten 

:.,-~.ch andra hälften av 600-talet till tiden runt 700 (Hackman 1938:4,14,162,177). 
.. , • . . . :~ . . ' l •·., .... : ~. ' ··. . : . . 

~, En ca 45.cm lång järnlie fri~ ~ikingatid har hitta~~ i Vesilahti, Satakunta. 
Den har utböjd tångespets och en väl markerad tångedel (Kivikoski 1973:127). 
. : ' . . . . - . ' f :... . . ' ' '·, . ~ ' 

P,å.skelettgravfältet i Kjulo,' Satakunta, se ovan, har också liar påträffats. 
Delar ~v Atta st liar har hittats, varav tre st i mansgravar och resten sk 
ströfynd. I förhållande till andra ,gravfält är detta ett stort antal. Av de 
tre,i gravar funna liarna, dateras två till perioden 975-1025 och en lie 
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dateras till 1025-1150, korstågs.tid. Även liarna var svårt skadade, men trots 
det kan de hänföras till en i västfinland vanlig typ. De har en tämligen svag 
böjning på bladet och kort skaft, kortlie. I skaftändan, tången, finns en i 
rak •vinkel utböjd Ungespets. På tre av liebladen har längden registrerats, 
trots att de är skadade. Längderna är 34,5 cm, ca 50 cm och 50,l cm. Skaft
bindningen har bevarats hos fyra liar. Det gör att man, liksom hos skärorna, 
kan·sluta sig till att skaften varit fästade med en- eller granvidj~r. Se 
'ovan (Cleve 1978:176,l95ff)~ · 

· ·1 Lågpeltk'angas, Vörå har en lie pårtäffats. Se ovan sid 48. 
i ~ ; t 

flera författare sloter sig ~ill att skäran varit ett kvinnoredskap och att 
lten-·varit ett mansredskap, eftersom de flesta skäror påträffas i kvinnogravar 
och att lien vanligen hittas ·endast i mansgravar (Grotenfelt 1899:8,, 
Hackman 1938:172, Cleve 1978:203). 

~ • 5 • 2 • B ,i 1 l ar · · 
Få·billf.ynd är gjQrda i. F.inland. Från en vikingatida b_randgravplats i Vanaja, 
Tavastland ko1T1T1er en bill med avrundad spets. Den är 17 cm läng .• Tv.å.säkra· 
vikingatida billar har ocksä hittats i husgrunder i Jomala på Åland. Dessa är 
11, 5 cm respekt i ve 16 cm långa och har avrundad spets. De är mycket .slitna och 
har sönderrostade skaft 1 appar. Dessutom är en o_daterbar bi 11 f

1
unne~ J. Li eto, 

. Egentliga Finland (Glob 1951:79, Kivikoski 1973:127). . .. 

! :>' 

Förutom de ovan nämnda, finns också billar med skaftlappar belagda i Kumo i . 
Satakunta och Muhos i norra österbotten. Exemplaret från Muhos är överraskande 
nordligt. Båda billarna liknar till formen de norska ~edskapen från yngre järn
ålder (Grotenfelt 1899:7, Jirlow-Vilkuna 1957:76). 

Som framkommit finns den största delen av de förhistoriska jordbruksredskapen 
i södra och mellersta Finland. Norra Finland har betraktats som obebott om
råde und~~ järnålder; Tolkningen beror pl·brist på fynd som tyder på fast bo
sättning. I norra Finland finns inga gravfält som indikerar permanent. bosätt
ning. Ströfynd eller isolerade gravar har tolkats som bevis på resor till 
Lappland e1ler kontakt med grannområden, inte som bevis pl fast bosättning. 
Unde-r 1100-1200-talen b.lev bosättningen permanenet i Tornedal;en. Det fanns 
dock en population som levde i området (norra Finland), på icke permanenta 
boplatser, av jakt och fiske. I södra österbotten fanns däremot en stabil 
bosättning redan under järnälder (Erä-Esko 1984:156,159) . 

Eftersom.mat~r.ialet om finlänska jordbruksredskap inte.finns s~lat, är det 
svårt att få en överblick över utbredningen. Det.förefaller än~ som om kust
områdena, södra österbotten, Satakunta, Egentliga Finland och Nyla~d, har de 
största fyndmängderna. 

! •. 
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4. JÄMFÖRELSER MELLAN NORRLAND, NORGE OCH FINLAND 
i 

I de tre områd,ena hittar man i viss mån samma sorts redskap, men vissa av
vikelser förekommer. 

I Norrland har hitills påträffats skäror, lie och billar. Hos skårorna, som 
är den största gruppen (nio st), dateras de flesta till yngre järnåld~r. 
lien och billarna har osäker datering, möjligen medeltida. Lien ka~ ~bck 
vara från yngre järnålder. Inga lövknivar har påträffats. Fynden fördelar 
sig enligt följande: I Medelpad tre skäror, Ångermanland en skära och två 
billar, Gästrikland två skäror, Hälsingland två skäror och en lie samt i 
Jämtland en skära. I norra Norrland, Lappland, Norrbotten och Västerbqtten, 
samt i Härjedalen finns inga fynd registrerade. · 

I norra Norge har skäror, liar, lövknivar och billar påträffats. Omfattningen 
av de olika fyndgrupperna skiljer sig dock avsevärt. Skärorna, som är största 

gruppen, finns representerade med 99 exemplar. De fördelar sig enligt följande: 
I Trams fyra st, Nordland 18 st, Nord-Tröndelag 31 st och i Sör-Tröndelag 
46 st. övervägande delen av skärorna är funna i gravar och dateras till senare 
delen av yngre järnålder. Inga fynd härrör från Finnmark. 

fi· Av Norges liar är 42 st funna i norra delen av landet. I Trams finns fyra 
fynd, Nordland 16 st, Nord-Tröndelag 12 st samt i Sör-Tröndelag tio fynd. Även 
här är de flesta fynd från gravar. Endast ett lieblad är hittat i .en husgrund 
i Nordland. De flesta lieblad dateras till vendeltid och endast sju st till 
vikingatid. I Finnmark finns inga fynd registrerade . 

Lövknivarna är betydligt färre i norra Norge och även i Norge som helhet. 
Endast tre exemplar har påträffats i Norcl-och Sör-Ttöndela.g. De dateras till 
yngre järnålders tidigare del. Frän Finnmark, Troms och Nordland finns ingå 
fynd.:. 
Även billarna är fåtaliga. Två st har hittats i Nordlan~ respekt4ve Troms, 
varav~den första är ett lösfynd och den senare ett gravfynd. I finnmark, Nord
och Sör...t.Tröndelag har inga fynd påträffats. 

I Finland som helhet har skäror, liar och billar påträffats. I norra delen 
av landet, tappland och norra österbotten, saknas däremot helt jordbruksfynd, 
utom en skaftlappsbill från Muhos i norra österbotten. Det finns d6ck ingen 
säker datering för denna. 

I norra Norge och i viss mån i Norrland och Finland förefaller fynden att' 
koncentreras till kustområden. Det behöver ej vara ett verkligt förhållande, 

,,som vi.sar på fyndfördelningen, utan kan lika gärrna äterspegla att vissa om-
. r.äden .. undersökts.i större utsträckning än andra. , '_·., 

• ' t t J 

I nordligaste Norge, Finnmark, har inga jordbruksred~kap påträffats. Int~--~·1
¼ 

heller i de nordligaste landskapen i Sverige, Lappland, Norrbotten och 
Västerbotten, har jordbruksredskap hittats. Några redskap från Härjedalen' 1 ·, .. ·,_ 

har jag inte heller iakttagit, men de kan ha undgått mig. Nordligaste Finland, 
Lappland och norra österbotten, är också i stort sett fyndtomt. 

övervägande delen av redskapen, i de fall där fyndsammanhangen är kända, \ ,,, 
hittas i gravar i såväl Norrland som norra norge och Finland. I Nordland i · 
Norge har ett liblad påträffats i en husgrund. I Norrland finns möjligen 1en 
lie eller skära, som är funhen i en husgrund i Gene, Ångermanland. Från 
Finland är två fynd av billar, som hittats i husgrunder på Åland. 

j;) 
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F1nden fördelar sig 1 enligt flera författare, olika beroende på den dödes 
kdn. Skäror finns bade i mans- och kvinnogravar i Norge och Finland, men 
överväger i kvinnogravarna. Lien däremot hittas endast i mansgravar. Det 
nerrländska materialet, f.rAn de i uppsatsen undersökta gravarna, har inte 
könsbestämts. 

Jordbruksredskapen i Norge, Finland och Norrland (även i Sverige i sin hel
het), .. förefaller. att ha stora formmässiga likheter med varandra. Framför
a11t redskapen_från yngre järnålder~ När det gäller skäror kan nämnas att 
Petersens typ '!(uppvisar stora .likheter med flera av de norrländska skärorna 

··med i rät vinkel utböjd tångespets utan nitar. Se kap 3.4.1. _Även i Finland 
är den typen vanlig. Se kap 3.5.1. Det faktum att sågtandad egg förekommer 
på norska skäror, framförallt på typ IV, har ingen motsvarighet i det 
norrländsk• (och svenska) eller finska materialet, 

. . ! : ! ,- , ' 

De norska lövknivarna har heller ingen motsvarighet i norrland e.ller Finland. 

Sillarna är i de tre områ.dena av typen skaftlappsbillar. De i ~orge före-
. konmande kantiga och starkt spetsiga billarna har inte påträffats,i Finland 
eller Norrland. 

( i 

.t. --.,. 
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5 •.. SAMMANFATTNING \:•. 

Materialet av jordbruksredskap i ·de norrländska landskapen är ljtet, 
men det visar ändå, tilhammans med:tex·pollenanälyser på··a'tt Jord
bruk och boskapsskötse 1 förekommit i området under järnå 1 der. 

101 ' . 

· - Vilka redskap finner man i Norrland, norra Norge oc~_f,nta~d?;.·. 
. De red.skap som hitintills påträffats ,~~~Hand är.",skäror., li~;;O~h:r·: 

billar. I_ norra Norge finns förutom ovan,nämnda,redskap Öcks:å, lövk,nivar 
.·,·•>·-:representerade.i materialet. I Finland finns också skäror-; ·liar-samt 

billar. . . l, 

, • - : : · f . ·; ~\ l :~·~ • 

- Under vilka fyndomständigheter har redskapen påträffats? 
I samtliga områden~ påträffas redskapet\;, förutom 1 ösf ynd, vanl i gtvfs 
i gravar. · Enstaka fyrid i husgrunder har hi tt.~ts i norra Norge och på 
Aland. I norra Norge'''öch FinJand vi_sar sig·~fi''-~p-pdelning av grav-: 
materialet på kön, när det gäller skäror o-th lia'r. Liar hittas endast 
i mansgravar och skäror förekommer i både mans- och kvinnogravar, men 
till största delen i kvinnogravar. Detta kan inte iakttagas bland det 
norrländska materialet. 

- Vilka kriterier har använts vid bestämning av redskapens funktion och typ? 
Vanligen används formen som kriterium vid redskapsbestämning. De flesta 
definitioner är oklara och gränserna för vissa redskap blir flytande. 
Detta gäller i hög grad skäror och liar. För att kunna skilja på fram
förallt vidvinklade skäror och liar krävs en noggrann klassifikation 
av skäror och liar som tar upp flera olika formkriterier och avgränsar 
dem klart mot varandra. Dessutom bör experiment utföras med respektive 
redskap och olika skaftningsförslag. Detta kan leda till ytterligare 
kunskap om hur redskapen använts och sambandet mellan form och funk-

tion. · · 

- Varför har så få jordbruksredskap från järnålder blivit funna i Norrland? 
Detta kan ha flera förklaringar, vilka kanske också samverkar. Vanligen 
förklaras brist på en viss föremålstyp med att begravningsskicket inte 
föreskrivit nedläggning av detta föremål i gravar. En annan förklaring 
är varierande tillgång på järn. Tredje förklaringen är att i-olika 
jordar bevaras järn olika länge och väl. 

För att se om dessa förktaringar har någon faktisk betydelse och om ev 
andra förklaringar finns, bör de testas. Tex genom att undersöka jord
bruksredskapens förekomst i gravar kontra andra fyndsarmnanhang i olika 
områden av landet. Att undersöka olika jordars korrossions nivå och 
jämföra det med föremålens faktiska rostningsgrad. 

- Kan man se likheter eller skillnader mellan olika norrlandslandskap 
när det gäller fyndomständigheter? 

Några likheter eller olikheter mellan fyndomständigheterna är pga det 
ringa materialet svårt att uttala sig om. De flesta föremålen är dock ,q·' 
funna i gravar. I Lappland, Norrbotten och Västerbotten samt i · 
Härjedalen saknas fynd av jordbruksredskap från järnåldern. 
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- Finner man några särdrag eller likheter vad gäller _det norrländska 
· ·,·• artefaktmaterialet kontra'det narska och finska? 

. ;1 ~ ·~ 
. Förutom:p~t reqskppstyperna, från de tr~ 9mråden9 är de s~mma, så 
visar de stora formmässiga likheter •. En ani'i~!l~S~qiensam nämnare är 

,.. . ..,·: , . _.i,.tt. r.edskapen. van 1 i gen ~t~rf 1i nn~. i· gravar·.~ ·Vi _$,~··.,s~ il) n~d~r finns . 
·- också. i Norge förekommer·tex skäror med sågtattdad· egg, vilket ej 

., , . ,, .. · ,finos i det norrländska materialet eller.{'Fin'l;ahd. Nå,gon motsvarig
.:-~: l ".·.',•··het, till deh norska lövkntyeri"-finns /in~e. do~u~en~erad ;: Nörriand 

· 'ener Finland. En annan'skillnad är att det··oordnorska materialet är 
.·: ,. ;,,,. ~TTJYC.ket större/ än både. deti!il!'rrländska och' de_t' fi'ti$k.~.,.Fpr,k,l~ringen 
.. · ,, ...... --·til 1 i dett-a~·~aA k·anske :Qck'.s-f7;$Qka·$ ~; ·begrav ni ngss~·; ek~· Ja'r'r1förekomst 

• . ~ ' l o~h. J._or9,ars~ ~ari'er~n.g.e:· f or,m;~ga .' att beva.ra:, jä_rA~i:5r;~111ll 11 .. ,,t: l!',r'-0-· ~ ~ 
• • ,... ... , .. • •• ' • •• ,.~ . ...,~ .. - ,. • .,. , -~ .,. • .~ ., --· ..... .,_... • ... • ,- • I 

,; ' :', r ! F y.odt<;>,m~ete:r;i, i J n.prr a Norrland, .. bar:. 1den. ~'l.t4~ke\1 äy~n;:1L_r:l~fd 1 i gas te 
.. ,•·. . . Nor,g_e oc;:h Finlanc;t? ... , .... 

1
, • • • • ._ 

. . . ,., 

I de nordligaste delarna av de tre.bmrädena för.tkommer inga jord-
•• .J .. i, • bruksredskap från •järnä 1 de·r ·b 1 and ·fynden.. -· r. i_.1. :: ,., --- .-: 

.• : ·• ·, ,{ ,• -:~.t'jd f '.i°"'~ ,... .: 

I,~ .._,.,·., \~•~1•,~ ... ,:••~~:],,;. f,= .:•_.• .. -...-: . .,~;,•., i '•, •,• 1 
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