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1. Inledning 
I denna uppsats kommer jag att ta upp de nordbottniska redskapen. Mycket omkring dem 
är fortfarande oklart. Frågor som jag skall försöka besvara handlar bl. a om redskapens 
datering och spridning, men jag skall även ge dem en klassificering. 

1.1 Problembakgrund 
Det nordbottniska redskapet. Det kallas också Nordbottnisk hacka eller Rovaniemihacka. 

Redan på 1880-talet gjordes det första fyndet av ett nordbottniskt redskap. Det hittades i 
Rovaniemi i finska Lappland. Därav kommer namnet Rovaniemihacka. Detta uppmärk-
sammades inte speciellt mycket i Sverige. Norrland ansågs inte intressant. Nordbottniska 
redskap innefattar inte bara en typ utav redskap. Carl-Axel Moberg delade 1955 in dessa 
redskap i två grupper med tolv undergrupper. En del av redskapen kan vara 50-60 cm och 
väga 1-2 kg. Men de finns också i litet format. Materialet består för det mesta av grönsten. 
Man hittar dem oftast som lösfynd, men det förekommer även att flera redskap hittas ut-
spridda på samma plats. De finns också vid troliga boplatser. Användningen har stötts 
och blötts länge. Den finske arkeologen Appelgren kallade dem "tuurat", som på svenska 
betyder isbillar. Ailio en annan finsk arkeolog förde fram teorin att de användes till döds-
stöten vid björnjakt. Hallström var av den åsikten att det var något slags slaggiller vid 
jakt. Medan Moberg hävdade att man flådde sälar med dem. Damell ansåg att man kan ha 
använt redskapen som årder. De finns ända ner till Dalarna, men tyngdpunkten ligger i 
Kalixdalen-Tornedalen-Rovaniemi området. Redskapen ligger för det mesta ca 50-60 
meter över havet. Inom Finlands gränser finns Nordbottniska redskap ända ner till Finska 
viken. Men koncentrationen ligger i inre Bottenviksområdet. 

Det finns fortfarande mycket kvar att skriva om Norrlands forntid och detta redskap är ju 
ett typiskt redskap för Norrland, men även för norra delarna av Finland och Norge. Det 
finns fortfarande många obesvarade frågor om detta redskap. Min förhoppning är att kun-
na ge några svar på de många frågorna som finns. Dateringen har diskuterats genom åren 
och än så länge finns det olika åsikter om detta. Den senaste spridningskartan gjordes 
1955 utav Carl-Axel Moberg .Och sedan dess har man hittat fler nordbottniska redskap 

1.2 Problemformulering 
Utifrån dessa tankar vill jag formulera följande frågeställningar som jag ska försöka få 
svar på i uppsatsen: 

Kan man genom att titta på spridningen i landet av de nordbottniska redskapen se om de 
hittas i närheten av bopla.tser och utifrån höjden över havet datera dem? 

Kan man utifrån spridningen se om den har förändrats sedan den senaste spridningskartan 
gjordes? 
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Kan man försöka ge de nordbottniska redskapen en ny klassifikation? 

Kan man utifrån klassifikationen se om en viss huvudgrupp respektive undergrupp hittas 
inom ett visst område? 

Jag valde detta ämne på grund av att jag ville veta mera om dessa fascinerade redskap. Jag 
söker inte komma med några revolutionerade teorier, utan jag vill veta mer om Norrlands 
forntid. 

1.3 Syfte 
Syftet med mitt uppsatsarbete är: Att göra en spridningskarta över de nordbottniska red-
skapen och se var de hittas. Hittas de flesta som lösfynd eller vid boplatser? Jag vill även 
få fram om spridningen har ändrats genom tiden sedan den senaste spridningskartan gjor-
des. Mitt syfte är också att försöka datera redskapen med hjälp av höjden över havet. 
Dessutom skall jag göra en klassifikation över de nordbottniska redskapen. Jag skall även 
få fram om de olika huvudgrupperna och undergrupperna hittas inom ett visst område 
eller om de är utspridda i landet. 

1.4 Avgränsningar 
När jag gör spridningskartan kommer jag att hålla mig till Sveriges gränser, även om den-
na gräns inte existerade under forntiden. Men jag blir tyvärr tvungen att dra gränsen nå-
gonstans och den drar jag vid Sverige. Jag kunde inte se alla redskapen, eftersom många 
finns i enskild ägo eller på mindre museer och hembygdsgårdar. Jag blev därför tvungen 
att koncentrera mig till det största museet Historiska museet, där de flesta fynden finns 
och till de närliggande museerna som Västerbotten- och Norrbottens museum. Jag daterar 
endast de fynd som har ett säkert angivet meter över havet (m.ö.h), vilket innebär att alla 
redskap inte har ett angivet meter över havet. 

1.5 Metod och angreppssätt 
Datan till spridningskartan har jag dels hämtat från Carl-Axel Mobergs bok, från fommin-
nesregistret över Norrbotten och Västerbottens län, som finns på riksantikvarieämbetet i 
Luleå, men även från Statens historiska museums fyndkatalog över nya fynd. Med stor 
hjälp från museerna i Luleå och Umeå kunde jag finna ytterligare några redskap. Till klas-
sifikationen har jag använt mig av redskapen från Historiska museet, Norrbottens muse-
um och Västerbottens museum. Där tittade jag på redskapen och fotograferade dem för att 
jag skulle kunna gå tillbaka och titta på dem, eftersom de behövs granskas noga innan en 
klassifikation skall kunna göras. Fotografierna på redskapen kommer även att finnas i 
uppsatsen. En del förkortningar kommer att finnas med i uppsatsen, såsom: M.h.ö som 
betyder meter över havet en annan förkortning är Sn, som betyder socken. 
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1.6 Källkritik 
Eftersom det är svårt att ta reda på vart alla de nordbottniska redskapen befinner sig kom-
mer spridningskartan inte att bli fullständig. Klassifikationen och utbredningen av de olika 
typerna kommer inte heller att kunna bli fullständig, eftersom jag har valt att bara titta på 
de tre museer där de nordbottniska redskapen finns störst representerade, och därmed 
innebär det att jag inte har kunnat titta på alla redskap. Dateringen kommer inte heller att 
bli komplett, då de flesta av redskapen saknar en meter över havet angivelse. 

2. Tidigare forskning 
I det här kapitlet kommer tidigare forskning om nordbottniska redskap att tas upp. Ticl~ga-
re forskning angående dateringen kommer även att diskuteras. Materialet som redskapen 
är gjorda av och utbredningen kommer också att beröras. Samt Mobergs klassificering 
från 1955. En bakgrund till hur man daterar höjden över havet kommer även att ges. 

2.1 Om nordbottniska redskap 
Redan 1863 lade H. J. Holmberg märke till de redskap som vi idag kallar nordbottniska 
redskap. Dessa redskap kallade han "tväryxor" av ovanlig längd.(Holmberg 1863: 15) 

Elva år senare förklarade J. R. Aspelin att dessa redskap var kännetecknande för Norra 
Finland.(Moberg 1955:83) 

1881 gjorde Hjalmar Appelgren en översikt över fornfynd från östra Kemi. Han fann 77 s 
.. k "tv~xor". Han benämnde dem "tuurat", ''billar". Alla utom fyra redskflp kom från 

Rovaniemi socken.(Moberg 1955:83) 

Följande år 1882 sammanställde Adolf Leonhard Nyman de vanliga bilformiga redskapen 
i Österbotten med de medformiga redskapen(vanligast i finska Karelen och på andra sidan 
ryska gränsen) och dessa med för Mellaneuropa vanligt redskap som benämns 
"Schuhleistenkeile". Detta redskap hörde till den handkeramiska kulturen. Det har en yx-
liknande form. Det tolkas som användning vid träbearbetning. Nyman förde fram teorin 
att den nordfinska redskapsformen endast fanns i Finland och saknades i Sverige och 
Norge. Faktum är att redskapen fanns både i Sverige och Norge, men de tilldrog inget 
intresse. Redan 1877 hittades i Svanstein i Tornedalen flera redskap som hörde till den 
här gruppen. (Moberg 1955:87). Den här typen utav redskap uppdrog intresse först på 
1880-1890-talen genom att svensken Hans Hildebrand skrev i ''De förhistoriska folken i 
Europa" om en hacka från Finland, som ett utmärkande redskap för den "Arktiska provin-
sen" .(Moberg 1955:87). 

Den finske arkeologen Ailio gör 1909 en beskrivning av några hackor och det är här som 
namnet Rovaniemihacka dyker upp. Namnet kommer av det första fyndet som kom från 
Rovaniemi socken.(Moberg 1955:87) 
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På 1920-talet delade den finske arkeologen Europaeus (Äyräpää) in rovaniemihackorna i 
fyra grupper. 

• Rovaniemihackor 

• Österbottniska yxor 

• Vaggmedformiga hackor 

• Yxor med grunda fördjupningar i sidorna. (Europaeus 1922:91 ff) 

Som synes har nästan alla åsikter förts fram av finska arkeologer. I Sverige var det i syn-
nerhet Gustaf Hallström som behandlade materialet. Det var också han som kom på nam-
net "nordbottnisk hacka".(Moberg 1955:89) Här kan man konstatera att det fanns fem 
olika beteckningar. De skilda beteckningarna står för en och samma redskapsform om än 
storleken, formen, dateringen och kanske användningen skiljer dem åt. Ett kanske för att 
man ännu inte riktigt vet om de skilda formerna också betyder att man använde dem till 
olika ändamål. 

På 1940-talet uppmärksammades de nordbottniska hackorna i Norge. Det var främst Gu-
torm Gjessing som utredde fynden i Norge. (Moberg 1955:91). Man brukar tala om en 
nordskandinavisk eller arktisk stenålder, där man främst använde sig av materialen kvarts, 
kvartsit och skiffer. Denna kultur går under namnet "norrländska skiffer- och kvartsit-
kulturen". ~an menar att de nordbottniska redskapen hör samman med de~~. 
tur.(Christiansson 1971:53) -
2.2 Dateringsproblemet 
Det har alltid varit ett stort problem att datera de nordbottniska redskapen. I böckerna hit-
tar man dateringar från 4600 f.Kr. fram till och med 1500 f. Kr. Problemet med datering-
arna ligger i att många av forskarna bygger sina resultat på likheter med daterade 
sydskandinaviska föremålsgrupper.(Lundholm 1973:43 ff) Norrland har avsevärt mer 
gemensamt med öster än med Sydskandinavien. 

Den finske arkeologen Äyräpää (Europaeus) daterade på 1920-talet redskapen till mesoli-
tisk tid, till följd av hackornas slipning. Han anser också att de finns ända in i båtyx-
tid.(Hederyd 1982:46) En annan finsk arkeolog: Ailio ger en datering till mellanneoliti-
kum. Som stöd för denna teori tar han de tjocknackiga tlintyxorna samt hackorna från 
Bjurselet till hjälp.(Ailio 1909:23) 

Tallgren är av den åsikten att de nordbottniska redskapen hör till bronsåldern. Eftersom 
man mitt emot Övertorneå har fyndområdet Krunniniva i Akkula. Där har man hittat hack-
or men även en gjutform till en holkyxa.(Tallgren 1911:52 ff) Meinanader däremot mot-
säger Tallgren och menar att hackorna vid Krunniniva kommer från senneolitikum eller 
kanske inte är äldre än bronsålder. Anlednin$en till denna teorin är att han menar att hack-
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oroa är troligtvis äldre än gjutformen och att man tillsammans med dessa hackor hittat ett 
spetsovalt skafthålsvapen.(Meinander 1954: 105) 

Santesson daterade redskapen till gånggrifttid, alltså mellanneolitisk tid. Som stöd för 
denna teorin tar han nivåskillnadema för fynd i Ångermanland.(Moberg 1955:98; Santes-
son 1941:16) Christiansson ger en datering till NF Il d. v. s. 2500-1800 f. 
Kr.(Christiansson 1961:161) Stenberger anser att redskapen hör till mellan-och/eller sen-
neolitisk tid.(Stenberger 1964:159) 

Odenkrants anser att ett lösfynd från Vännäs, ÖVerkalix sn bestående av två yxor av vul-
kanisk grönsten tillhört en enmansgrav. Men detta är mycket osäkert, eftersom han åbero-
par att sammansättningen skulle kunna vara analog med sydskandinaviens båtyxgravar 
som innehåller flintyxor. Objektivt sett saknas det skäl för att yxorna från Vännäs skulle 
komma från en grav.(Moberg 1955:56, Odenkrants 1941:248ft) 

Norrmannen Gjessing betraktar de äldsta norska fynden som senneolitiska. Han menar 
också att en del kan vara från äldre bronsålder.(Gjessing 1942:372) Gustaf Hallström 
ansåg att det nordbottniska området hade en egen kultur där hackan var det ledande red-
skapet. Tiden för denna kultur lade han till båtyxtiden.(Hallström 1942, Moberg 
1955: 101) Några år senare ändrade han uppfattning, eftersom man hittat några hackor i 
Lövånger på låga höjder. Hallström menade att de var från bronsålder. Han hänvisade 
också till ett fynd av en hacka vid Nämforsen, som dateras till bronsålder.(Hallström 
1949, Moberg 1955:101) 

Professor Carl-Axel Moberg har i sin bok "studier i bottnisk stenålder" ägnat en stor del 
av studien till de nordbottniska redskapen. Mycket har ändrats sedan den kom ut 1955, 
men denna bok är i mycket fortfarande gällande. 

Moberg diskuterar dateringen så här: "Vi har av arkeologiska och geologiska skäl anled-
ning att räkna med förekomsten av redskap av nordbottnisk typ från och med mesolitisk 
tid under det femte årtusendet f. Kr. Indikationer för en eventuell tidigare datering av så-
dana redskap saknas. Vidare saknas, i varje fall i dagens läge, övertygande skäl att föra 
sådana redskap till senare tid än äldre bronsålder. Mellan dessa gränser finns i finskt ma-
terial bestämda vittnesbörd om att karakteristiska, specialiserade nordbottniska redskap 
använts under mellan- och senneolitisk tid".(Moberg 1955:108) Moberg stöder teorierna 
på fynden från Lansjärv och Pääkölä, där fynd av nordbottniska redskap har gjorts. På 
grund av landhöjningen kan dessa boplatser inte ha tillkommit före ca 4500 och 3000 f. 
Kr.(Westin 1962:33) 

Moberg anser att den huvudsakliga dateringen ligger i mellanneolitisk tid.(Damell 
1982:76) 
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Ett antal redskap har kunnat användas i daterande syfte. Sverker Jans son och Ragn. 
Sandegren har låtit göra en pollenalalys utav de fem fynden i västra Edsbyn. Fyndet inne-
håller enligt dem primitiva nordbottniska hackor eller förarbeten. Pollenalalysen gav dem· 
en datering till mesolitikum.(Jansson & Sandegren 1942:) En nordbottnisk hacka av, 
strålstensskiffer hittades på en boplats vid Orsand, Leksands sn, Dalarna. Fyndet anses 
höra ihop med boplatsen. På boplatsen hittades även en fredsgårdyxa samt gropkeramik 
som parallelliseras med Fagervik II-III.(Kaleas 1957: 132 ff) Vid Döudden i Lappland 
hittades en nordbottnisk hacka i ett lager med keramik prydd av textilornamentik. C 14 
datering har gjorts på platsen. Resultaten gav en dateringen 1710 plus minus 70 år. Vilket 
blir 250 e. Kr.(Hallgren 1959:118) Denna datering är senare än de flesta, men däremot 
har den i och med C 14 metoden en säkrare datering. På boplatsen vid Bjurselet har det 
hittats fragment av en nordbottnisk hacka med märken inskuma längs kanterna, samt fem 
nordbottniska redskap i miniatyr. Man anser att boplatsen har använts under en kortare 
period. De tjocknackiga flintyxorna som också hittats där knyts an till sydskandinavisk 
mellanneolitikum. Man menar att de nordbottniska hackorna också skulle höra till denna 
tiden.(Lundholm 1969:35) I inre Bottniska viken ligger de nordbottniska redskapen på en 
höjd över havet att man kan datera dem mellan ca 5000 f.Kr. till ca 1000 f 
Kr.(Christiansson 1961:163) På boplatsen Gammelkänt i Tornedalen finns fragment av 
eggar från nordbottniska hackor och en ring av skiffer. Dessa ringar fanns i Finland under 
kamkeramisk tid. Andra föremål visar däremot en datering till bronsålder. På grund av 
detta kan inte en säker datering ges.(Christiansson 1961: 163) 

Dessa dateringsteorier har några år på nacken. Några direkt nya teorier har ännu idag inte 
dykt upp. Kanske är det så att redskapen började användas på stenåldern och brukades 
ända fram till järnåldern. 

2.3 Mobergs klassificering 
Mobergs klassificering i hans arbete Studier i bottnisk stenålder visar vilka olika former 
de nordbottniska redskapen kan ha. 

2.3 .1 DUBBELREDSKAP 

Han skriver att det finns två serier av dubbelredskap (egg i vardera ändan) i östra Norr-
botten.(Moberg 1955:73 ff) Den ena serien har stora redskap med eggar liknande yxor. 
Eller den kan också ha en yxegg och en skospetsliknande egg. Redskapet är i själva ver-
ket en sammanställning av former som kallas nordbottnisk hacka och österbottnisk yxa. I 
bland har hackan kombinerats med en skivyxtyp. I den andra serien är redskapet mindre. 
Eggarna i hörnen kan också vara lika. När det handlar om tväryxeggar kan de vara place-
rade åt var sin sida. Några redskap kan ha två olika eggar en hålegg och en biplan eller 
bikonvex egg. Större redskap kan också ha denna typ av kombination. 
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Den här typen finns främst i Finland på kamkeramiska boplatser. I Sverige är den mer 
sällsynt. Exemplar finnes också på norska atlantkusten.(Christiansson 1961: 163) 

2.3.2 NORDBOTINISKA EGGREDSKAP 

Här ingår de ovaleggade redskapen, som har spetsoval genomskärning. Hit hör också 
skospetsredskapen, med plankonvex egg Som namnet antyder liknar den en skospets. Det 
finns även smaleggade mejselhackor, där den hömbegränsande eggen är smal.(Moberg 
1955:92) Till dessa två huvudgrupper har Moberg delat in olika redskap i skilda under-
grupper beroende på redskapets form och eggar. 

Nordbottniska dubbelredskap 

1 Med skospetsegg och hörnegg 

2 Med två hörneggar 

3 Med två hackeggar 

4 Med hackegg och hålegg 

Andra dubbelredskap 

5 Med två raka eggar 

6 Med hålegg och rak egg(Moberg 1955:80-81) 

Nordbottniska redskap {utom dubbelredskap) 

7 Skospetsredskap 

8 Ovaleggade redskap 

9 Hörneggade redskap: Med bred yxegg 

10 Hömeggade redskap~ Smala, höga ofta närmast vaggmedformiga hackor 

11 Hörneggade redskap övriga 

12 Övriga nordbottniska redskap(Moberg 1955: 115 ff) 

2.4 Materialet 
I området där de nordbottniska redskapen uppträdet, finns vulkaniska grönstenar som 
lämpar sig väl att tillverka stora redskap. Det är ett starkt material som dessutom uppträder 
naturligt som långa smala plankor.(Moberg 1955:91) Detta måste ha gjort att de forntida 
människorna valde detta materialet till deras stora redskap, dessutom måste det ha under-
lättat redskapstillverkningen i och med att materialet redan fanns i långa smala plankor. På 
fyndområdena finns förekomster av grönstens - och kvartsitskärvor. Detta kan betyda att 
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man tillverkade redskapen på platsen. På en del grönstensfragment uppträder slipspår oct 
detta tyder på att man återanvände tidigare slipade redskap.(Hederyd 1982:37) 

2.5 Utbredning 
De flesta redskapen i Sverige finns i de nedre delarna av Torne och Kalix älvdalar, men 
inte i de nedersta delarna. I Råne älvdal finns en, mindre ansamling. I Lu1e och Pite älvda-
lar finns endast ett fåtal fynd.(Moberg 1955:96) Längs Norrbottenskusten ligger en an-
samling kring Piteå. Trakten runt Byske - Skellefteå i Västerbotten finns det en samling 
redskap. Vid Bjurselet ligger en anhopning av ett tiotal nordbottniska redskap, varav fem 
är utförda i miniatyr.(Christiansson 1971:54) Längre söderut finns mest ströfynd. Ett 
fynd har gjorts i Dalarna. Det är det sydligaste fyndet som man har gjort idag. Nya fynd 
har naturligtvis gjorts sedan Moberg skrev denna bok. Utbredningen kanske ändrar sig 
varefter nya fynd görs. Svaret på denna fråga kommer att besvaras lite längre fram. Fyn-
den i Sverige hänger samman med det fyndrika området som sträcker sig mot öst på finsk 
sida fram till Kemijärvi. Utifrån det här området ligger ströfyndsområden i Norge, Sveri-
ge, Finland och fram till Ladoga-Onega området. Söder om Råne och Kemi älvar minskar 
fynden.(Moberg 1955:9 

2.6 Datering med hjälp av höjden över havet 
För 25 000 år sedan började isen att smälta. I och med det bildades Baltiska issjön, som 
låg 30 meter högre än världshavets yta. Ca 8300 f Kr. störtade denna ofantliga vatten-
mängd ut i Västerhavet. Isen smälte ännu mer. På grund av detta började en landhöjning, 
en regression. Regressionerna hejdade översvämajngen. I och med detta avsnördes 
Östersjöbäckenet från att nå havet. En ny insjö bildades: Ancylussjön.(Hederyd 1982:12 
ff) 

Det inre av Norrland täcktes av en isrygg. Väster om den fanns issjöar.(Hederyd • 
1982:12) Vattnet steg hela tiden. Till slut lösgjordes vattenmassorna och rann längs In-
dalsälvens dalgång. Geologen Gerard de Geer anser att efter denna händelse är istiden 
slut. Nu börjar den postglaciala tiden ca 6800 f Kr. I inre Norrland låg isfläckar kvar ett 
par tusen år efter istidens slut. 

Baltiska issjön avtappades och fick förbindelse med världshavet i väster. Detta gjorde att 
ett saltvattenhav bildades: Yoldiahavet. Vattenståndet steg och översvämmade Norrlands 
nuvarande kust. I dag finns fortfarande märken kvar framför allt strandlinjer bestående av 
klapperstensfält, som befinner sig på höga höjder över vårt nuvarande hav. Högsta kust-
linjen (HK) kallas den här senglaciala nivån. Geologerna kan genom höjdbestämningar av 
HK på olika punkter binda samman olika mätpunkter med samma HK - värden. De här 
linjerna kallar man isobaser. HK låg några hundra meter högre än den nuvarande havsy-
tan.(Hederyd 1982: 14) I norra Sverige kan HK vara identisk med Ancylusgränsen. Med 
detta menas att HK skulle placeras ca 6500 f Kr.(Hederyd 1982: 15) 
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Omkring 5000 f Kr. bildades Litorinahavet genom att saltvattnet trängde in i Öster-
sjöbäckenet genom Öresund och Bälten. Man kan få fram Litorinahavets högsta nivå (LG) 
genom att på vår nuvarande topografiska karta följa 100 m nivån. Alla områden som i dag 
ligger över 100 m nivån var land för omkring 7000 år sedan. Man kan dock ej säga om 
dateringen blir exakt.(Hederyd 1982: 18) 

3. Klassificering 
I det här kapitlet kommer en redogörelse för klassificeringen av de nordbottniska redska-
pen. Denna klassificering utgår från de redskap som finns på Historiska museet, Norr-
bottens museum och Västerbottens museum. Som bakgrund har Carl-Axel Mobergs klas-
sificering använts. De nordbottniska redskapen liknar mer ett hackredskap än en yxa. Då 
kan man ju undra om det lönar sig att dela in redskapen i olika grupper när man inte vet 
vad de har använts till. Svaret blir att en indelning behövs för att man ska kunna se om det 
finns radikala skillnader grupperna emellan. Om det finns stora olikheter kan man börja 
fundera om redskapen verkligen har använts till samma ändamål. De nordbottniska red-
skapen har indelats i sex huvudgrupper: 

1. Skospetsformade 

2. Fyrsidiga 

3. Tresidiga 

4. Oval genomskärning 

5. Håleggade 

6. Tveeggade 

I beskrivningarna som följer kommer benämningar som fint slipade och grovt slipade att 
användas. Med fint slipade menas att redskapet har slipats så att ytan blivit slät. Grovt 
slipade betyder att redskapet nästan inte alls är slipat, men det finns tydliga spår att red-
skapet har blivit bearbetat på ett eller annat sätt. 
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3.1 Skospetsformade 
Denna indelning har gjorts av Carl-Axel Moberg. Den definitio-
nen kommer även att tillämpas i denna uppsats. 

1. De skospetsformade redskapen har en karakteristisk utform-
ning av eggen och undersidan gällande följande saker: 

2. Eggens kontur uppifrån sett är oval-spetsoval, hömlös halvcir-
kelformig eller parabelliknande till spetsig. 

3. Eggen liksom huvuddelen av redskapet i övrigt har plan under-
sida. I bland är undersidan uppböjd mot eggen. 

4. Eggpartiets översida är konvex. I de fall, där eggens kontur är 
spetsig, kan översidan vara ryggad.(Moberg 1955:92) 

Fig. l: Skospetsformad med inv. nr 16 792. Storlek 30x7,2. Hittades i Soukalajärvi i Övertorneå sn. 
Foto: Författaren. 

3.2 Fyrsidiga 
Karakteriseras av att de har fyra rakt slipade sidor. Undersidan är oftast plan. Ett fåtal 
utav redskapen har inte sidorna slipade , dessa redskap har då ej heller en fint slipad egg. 
Det kan tänkas att de helt enkelt inte är färdigslipade. En del redskap har ej helt raka sidor, 
deras mittparti avsmalnar. Eggen däremot skiljer dem åt. Efter eggens utseende del3:5 red-
skapen in i tre undergrupper. 

Fyrsidia med rak egg 

Fyrsidiga med rundad egg 

Fyrsidiga med skospetsformad egg 

Fig. 2: Fyrsidig med rundad egg, inv. nr 19250. 
Storlek: 21 x4,2. Fyndort: Kolari, Pajala sn. 
Foto: Författaren. 

--~~~- , , =~u .~:-:,.»~ ,~n• ~·~1: 

Fig. 3: Fyrsidig med skospets, inv. nr 6860:5 
Storlek 16,3x5. Fyndort: Björsby, Nätra sn. 
Foto: Författaren. 
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3.2.1 FYRSIDIGA MED RAK EGG 

I(arakteriseras av att eggens översida är rak. I de fall där sidorna, under- och översidorna 
är helt plant slipade är eggens kontur från sidan sett spetsig. I de fall där sidorna, under -
och översidorna ej är fint slipade är eggens kontur från sidan sett mer rak än spetsig. Eg-
gens översida däremot är fortfarande rak. I denna grupp finns två redskap som har för-
skjutna eggar, men den är fortfarande rakt utformad. De karakteriseras av att eggen och 
översidan är förskjutna till en tänkt mittaxel genom redskapets längdaxel. De har fyra si-
dor som är grovt slipade. Ingen tendens till avsmalnande mittparti. 

3.2.2 FYRSIDIGA MED RUNDAD EGG 

Karakteristiskt för denna undergrupp är att eggens översida är rundad. Denna undergrupp 
har stora likheter med den ovan. Den enda skillnaden är formen på eggarna. I den här 
gruppen finns också rakt slipade sidor, under- och översidor. Hos dessa har eggen en 
rundad form på översidan. Från sidan sett får eggen en spetsigare form. Men det finns 
även några exemplar som också får en rundad form om man tittar på sidan. Alla redskap 
har inte fint slipade eggar och sidor, men då saknar de den spetsiga sidformen. Några få 
redskap saknar helt raka sidor. De är fortfarande fyrsidiga men de har ett något avsmalnat 
mittparti. 

3.2.3 FYRSIDIGA MED SKOSPETSFORMAD EGG 

Samtliga av dessa har samma utformning på eggen. Alla har plana undersidor. De flesta 
har raka sidor och översidor. Några få har avsmalnat mittparti och avsmalnande mot eg-
gen. En del är bara avsmalnande mot eggen. 

3.3 Tresidiga 
Denna grupp kännetecknas av att redskapen har tre sidor. Översidan kan vara spetsigt 
utformad, men det förekommer även att översidan är mer plan än spetsig. Från sidan sett 
är översidan högt ryggad, eller ovalformad. Undersidan är för det mesta plan. Det före-
kommer både fint slipade redskap till mindre fint slipade redskap. Eggen däremot ser li-
kadana ut på alla exemplar förutom på två stycken. Den egg som förekommer är den sko-
spetsformade, utom på två som har rundade eggar. Tre redskap utav de tresidiga har 
nacken urslagen. Tresidiga delas in i två undergrupper: 
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Tresidiga med skospetsformad egg 

Tresidiga med rund egg 

Fig. 4: Tresidig med skospets och urslagen 
nacke, inv. nr SHM 17343:1093. Storlek: 
16, 7x6. Fyndort: Lidgatu, Ådalslidens sn. 
Foto: Författaren. 

3.3.1 'TRESIDIGA MED SKOSPETSFORMAD EGG 

jii::;:;:;;;;;;::::::······:' #?\,· . 

De allra flesta av de tresidiga har en skospetsformad egg. Eggen kan däremot skilja sig i 
utformningen beroende på hur välslipat föremålet i övrigt är. Det kan verka som att ju mer, 
slipat föremålet är desto spetsigare blir den skospetsformade eggen. En aning spetsigare 
än de skospetsformade redskapen. De redskap som inte är välslipade har en aning trubbi-
gare egg. Orsaken till detta kan ju vara att redskapet inte är färdigslipat. Det finns dock ett 
antal redskap som har en rundare skospetsformad egg trots att redskapet i övrigt till synes 
verkar vara färdigslipat. Anledningen till detta kan antas vara att det trots allt inte är fär-
digslipat eller att redskapet inte är gjort av samma tillverkare. En annan orsak kan ju vara 
att ändamålet inte var samma. Fyra stycken utav de tresidiga med skospetsformad egg har 
nacken urslagen. Tre av dem har spetsig översida, som löper längs hela översidan ner mot 
eggen. Det fjärde har mer plan än spetsig översida, även den löper längs hela översidan. 
Alla har skospetsformade eggar. De tre redskap som har spetsig översida har dock en 
aning spetsigare än det redskap som har en planare översida 

3.3.2 'TRESIDIGA MED RUNDAD EGG 

De två redskap som hör till denna undergrupp har tre sidor om än inte så välslipat utfor-
made. Eggarnas översida har en rundad utformning. Ingen utav eggarna är välslipade. 
Sett från sidan är hela översidan ryggad. Undersidan är ej välslipad. 

3.4 Med oval genomskärning 
Gemensamt för denna grupp är att tvärsnittet är ovalt. Redskapen kan både vara välslipade 
och grovt slipade, de välslipade överväger. Undersidan kan på några få exemplar vara 
plan, medan den i de allra flesta fall är rundad. Denna grupp har indelats i två undergrup-
per beroende på eggens utformning. Några redskap är grövre slagna än de andra, troligt-
vis är de inte färdigbearbetade. Eggen synes dock vara antingen rundad eller rak. 
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3.4.1 MED OVAL GENOMSKÄRNING OCH RAK EGG 

Karakteristiskt för denna undergrupp är att eggen sett från översidan är rakt utformad. 
Inte yxliknande rakt, utan mer trubbigt rak. Sett från sidan är eggen antingen avrundat 
trubbig, men den kan också vara mer spetsig än trubbig. 

3.4.2 MED OVAL GENOMSKÄRNING OCH RUNDAD EGG 

Gemensamt för denna undergrupp är att eggpartiet är runt utformat. Sett från sidan är 
eggen där också rundad. Liksom i föregående undergrupp har några exemplar en spetsi-

-~Y-•.•' %:;$lmi·m gare utformning sett från sidan. ~!K'. l%~\i-:~j 
~::,:.:=:::=:-. . ·······5'-.. ·~ ... -.•~":-.:3:;::: 

Fig. 6: Oval med rundad egg, inv. nr SHM 
16701: 6. Storlek: 14x5,5. Fyndort: Matarengi 
Övertorneå sn. Foto: Författaren. 

3.5 Håleggade 
Karakteriseras av en hålegg. Samtliga har raka eggar. Både nacke och egg är välslipade. 

3.6 Tveeggade 
De tveeggade kännetecknas av att de har en egg i vardera ändan. Eggen kan se likadan ut, 
men det kan också vara två olika eggar. De delas in i olika grupper beroende på eggens 
utformning. De olika grupperna är: 

Med hålegg och rak egg 

Med två raka eggar 

Med två skospetseggar 

Med en rundad och en rak egg 

Med en skospetsegg och en rak egg 

Med två rundade eggar 
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Med rombformig översida 

3.6.1 MED TVÅ RAKA EGGAR 

Dessa redskap har två likadana eggar som är rakt utformade. Om man ser från sidan är 
eggen spetsig fram mot eggen, som är rakt utformad .. 

• 3.6.2 MED TVÅ SKOSPEfSEGGAR 

Redskapen kännetecknas alltså av att de har två skospetsformade eggar. Två utav redska-
pen har en annorlunda utformning. Sett från översidan har redskapet med inv. nr 19452 
två skospetseggar varav den ena eggen ligger på sidan om man ser det från översidan. Det 
andra redskapet med inv. nr 17 387 har den ena eggen bakochfram sett från översidan. 
Man kan undra om detta har haft en speciell funktion vid användningen. 

3.6.3 MED TVÅ RUNDADE EGGAR 

Har tv\ likadant utformade eggar som är rundade. Sett från sidan är eggarna trubbigt run-
dade. 

3.6 4 MED HÅLEGG OCH RAK EGG 

Karakteriseras alltså av två eggar, den ena har en hålegg och den andra 
har en rakt utformad egg. Som sett från sidan är spetsig fram mot den 
raka eggen. 

3.6.5 MED EN RUNDAD OCH EN RAK EGG 

De två olika eggarna är runt och rakt utformade. Sett från sidan blir kanterna spetsiga fram 
mot den rundade och den raka eggen. •••• •• • • • 

Fig. 5: Förarbete inv. nr SHM 
22370. Storlek: 26,5x7,7 
Fyndort: Svanstein 
Övertorneå sn. 
Foto: Författaren. 

Fig. 7: Tveeggad med två skospetsar 
inv. nr SHM 17387. Storlek: 24,2x8. 
Fyndort: Bodträsk, Nederkalix sn. 
Foto: Författaren. 
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Fig. 8: Tveeggad med rundad och 
rak egg, inv. nr SHM 20783. 
Storlek: 24x5,2. Fyndort: 
Sattajärvi, Pajala sn. 
Foto: Författaren. 



3.6.6 MED EN SKOSPETS OCH EN RAK EGG 

Har en skospetsformad egg och den andra är rakt utformad. Sett från sidan är eggen rak 
men kanterna är spetsigt formade fram mot eggen. 

3.6.7 MED ROMBFORMIG ÖVERSIDA 

Kännetecknas av att översidans form liknar en romb. Båda eggarna är rundade. 

Sammanfattnin& av klassificerina:en 

1. Skospetsformade 
2. Fyrsidiga 
Rak egg 
Rundad egg 
Skospetsformad egg 
(Snedvriden översida) 

3. Tresidiga 
Skospetsformad egg 
rundad egg 
(Med fördjupning) 

4. Oval genomskärning med rundad egg 
Oval genomskärning med rak egg 

5. Håleggade 
6. Tveeggade 
Med två raka eggar 
Med två rundade eggar 
Med två skospetsformade eggar 
Med rundad och rak egg 
Med skospetsformad och rak egg 
Med hålegg och rak egg 
Med rombformig översida 

4. Utbredning av de olika typerna 
I detta kapitel kommer de olika typernas utredning i Sverige att tas upp. Hittas alla olika 
formerna i ett område, finns de utspridda i landet eller finns det koncentrationer att en 
huvudgrupp i ett område? Vilken huvudgrupp respektive undergrupp dominerar materia-
let? Detta är frågor som kommer att beröras i kapitlet. 

4.1 Skospetsformade 
Av det sammanlagda materialet finns 61 stycken skospetsformade redskap. En koncentra-
tion finns i Svanstein, Övertorneå sn. Här har väldigt många nordbottniska redskap hit-
tats, inte bara skospetsformade. Till den skospetsformade gruppen hör nitton redskap. I 
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övriga delar av Övertorneå sn finns 9 skospetsformade redskap. I Rantajärvi har 2 red-
skap hittats. Ett skospetsformat redskap har Övertorneå, Orjasjärvi, Kuivakangas, Juok-
sengi, Soukalajärvi, Laapakylä och Jänkisjärvi. I Överkalix sn finns sammanlagt tolv 
skospetsformade redskap. Tio av dem har hittats på olika fyndplatser, utom två som har 
hittats i Lilledet. Övriga fyndorter är Sandsjärv, Långforsselet, Kiilisjärvi, Orasjärv, Lina-
fall, Tväredet, Jokkfall, Poimisträsk, Lomträsk och Kypasjärvi. Fyra redskap har hittats i 
Nederkalix sn. Två av dem har hittats vid Storträsket, ett vid Myrbergsträsket oc;h ett vid 

' Storberget, Korpikå. I Pajala sn finns tre skospetsformade redskap, varav två har hittats i 
Pajala by och ett i Muonionalusta. Två skospetsformade redskap har hittats i Keppevare i 
Jokkmokks sn. Går vi ännu längre norrut till Jukkasjärvi sn har två redskap hittats vid 
V akkojärvi och Kuoksu, Vittangi. Ett skospetsformat redskap har hittats i följande sock-
nar: Armasjärvi Hiettaniemi sn, Torasjärvi Gällivare sn, Nämforsen Ådalslidens sn, Rå-
sele Vilhelmina sn, Gransjö Edefors sn, Vallens by Lövånger sn, och Gunnari Karesuan-
do sn. Två skospetsformade redskap saknar närmare fynduppgifter än att de är hittade i 
Norrbottens län. (Se karta 1) 

Av detta kan man utläsa att de flesta av de skospetsformade redskapen har hittats i-Norr-
botten och Lappland. Några exemplar har dock hittats i Västerbotten och endast ett ex-
emplar har hittats längre söderut än Västerbotten, nämligen i Ångermanland. 

4.1.1 PYRsIDIGA MED SKOSPEI'SFORMAD EGG 

Sammanlagt finns det 53 stycken fyrsidiga. Av de skospetsformade finns det 19 stycken. 
I Ångermanland finns två redskap ett i Grundsunda sn Godmark och det andra i Nätra 
socken utan närmare fynduppgift. Västerbotten har fem redskap. Två av dem har hittats i 
Burträsk sn, dock ej på samma plats. Det ena hittades i Åbyn och det andra vid Gammel 
Rotforsen. Ytterligare två redskap har hittats i St. Tjikkiträsk Stensele socken. Det femte 
redskapet har blivit funnet i Bjurselet Byske sn. Går vi lite längre norrut till Norrbotten, 
där har fem redskap blivit funna i Nederkalix socken. Två stycken i Bodträsk och ett red-
skap har hittats i följande fyndorter: Storträsk, Empoberget och Sockenträsk by. I Över-
torneå socken kommer två redskap från Svanstein. Även från Överkalix socken kommer 
två redskap ett från Ängeså och det andra från Kopparsjärv. Från Pajala socken kommer 
ett redskap. Det hittades i Parkalombolo. I Lappland finns tre redskap ett från Gällivare 
socken Killingi och de två andra från Jokkmokk socken närmare bestämt i Keppevare och! 
Luleluspen. Ett redskap saknar närmare fynduppgifter. (Se karta 2)Av detta kan vi utläs 
att utbredningen är rätt spridd, från Ångermanland till Lappland även om man kan säga aU 
Västerbotten och Norrbotten dominerar. 

4.1.2.FYRSIDIGA MED RAK EGG 

Sammanlagt finns det 12 stycken av de fyrsidiga med rak egg. Samtliga har hittats i Norr· 
botten. En koncentration finns i Överkalix socken, där sju stycken Nordbottniska redska· 
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har hittats. Fyndorterna är: Posjärv, Kypasjärvi, Rödupp, Orasjärv och Lansjärv. På de 
två sistnämnda orterna har två redskap blivit funna i varje by. Två redskap har hittats i 
svanstein Övertorneå sn. Vidare har ett redskap hittats i Morjärv Töre sn och Kengisfors 
Pajala sn. Ytterligare ett redskap med rak egg finns utan närmare fynduppgifter. (Se Karta 
2) Sammanfattningsvis kan man säga att utbredningen av de fyrsidiga med rak egg totalt 
domineras av Östra Norrbotten främst då Överkalix socken. 

4.1.3 FYRSIDIGA MED RUNDAD EGG 

Sammanlagt finns det 22 redskap med rundad egg . I denna undergrupp finns det redskap 
som har hittats längst söderut i Sverige. Det hittades i Orsand Leksands socken. Vidare 
har ett hittats i Ångermanland, Skog eller Nora socken. Resten har hittats i Norrbotten. I 
Överkalix socken har 6 redskap hittats varav ett i Lomträsk och Gyljen. Två redskap har 
hittats i Överkalix och Kypasjärvi. I Nederkalix finns fyra redskap. Ett redskap har blivit 
funnet i Sandbacken och Storträsk. Två redskap kommer från Storberget, Korpikå. En 
mindre koncentration finns i Svanstein Övertorneå sn, där fyra redskap har hittats. Ytter-
ligare ett redskap har hittats i Övertorneå sn, närmare bestämt i Juoksengi. Ett redskap har 
blivit funna i följande fyndorter: Lappträsk Karl-Gustafs sn, Kolari Pajala sn och Räkt-
fors Töre sn. Ett redskap har blivit funnet utan närmare fynduppgifter. Av detta kan man 
utläsa att utbredningen av de fyrsidiga med rundad egg koncentrerar sig till Norrbottens 
östra delar, främst av Överkalix, Nederkalix och Övertorneå socknar. (Se karta 2) Förvå-
nande är att inga fyrsidiga mer rundad egg har hittats i Västerbotten och längre söderut än 
Ångermanland, eftersom ett redskap har hittats i Dalarna. 

4.1.4 'TRESIDIGA MED SKOSPEfSFORMAD EGG 

Sammanlagt finns det tjugofem redskap som tillhör denna huvudgrupp, varav 19 stycken 
har skospetsformad egg, 3 rundad egg och 3 som har urslagen nacke. En mindre koncent-
ration finns vid Abramsån i Råneå socken, där 3 redskap har hittats. I Övertorneå socken 
har fyra redskap hittats. Ett i Svanstein, Orjasjärvi, Kuivakangas och en utan närmare 
fynduppgifter. I Jokkmokks sn har två redskap med skospetsformad egg hittats i Keppe-
vare. I Överkalix sn har endast två redskap hittats, i Lansjärv och Lomträsk. Ett tresidigt 
redskap med skospetsformad egg har hittats i följande socknar: Lappträsk Karl Gustaf sn, 
Granträsk Nederkalix sn; Pajala, Kusmark Skellefteå sn, och V akkojärvi Jukkasjärvi sn. 
Ytterligare ett har hittats utan närmare fynduppgifter. Ångermanland har två redskap. 
kommer från Uttersjö Björna sn och Bjärtrå sn. (Se karta 3) 

Utbredningen skiljer sig från de skospetsformade redskapen. Spridningen koncentrerar 
sig till Råneå och Övertorneå socknar. Ångermanland är också representerat. 
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4.1.5 1'RESIDIGA MED RUNDAD EGG 

Det finns endast tre exemplar av denna undergrupp. Alla har olika fyndorter. De komrr 
från: Lomträsk Överkalix sn, Abramsån, Råneå sn och Överurnan Tärna sn. (Se karta 3: 

4.1.6 TREsIDIGA MED URSLAGEN NACKE 

Även av denna undergrupp finns det tre exemplar. Fyndorterna är följande: Abrams 
Råneå sn, Timfors Älvsby sn och Ådalslidens socken. (Se karta 3) 

4.1.7 OVAL GENOMSKÄRNING MED RUNDADE EGGAR 

Av det sammanlagda materialet finns det 67 stycken med oval genomskärning, varav " 
stycken har rundade eggar och 24 har raka eggar. Av de rundade finns en koncentrati< 
runt Överkalixområdet, där 20 redskap har hittats. 6 av de 20 redskapen kommer fö 
Lansjärv. En mindre koncentration ligger i samhället Överkalix, där 4 redskap har hitta1 
2 redskap har blivit funna i följande orter: Lomträsk och Kiilisjärvi. Ett redskap komm 
från följande orter: Orasjärv, Valheden, Alsjärv, Rödupp, Gyljen och Räktfors. Fri 
Övertorneå socken kommer fem redskap. Två från Juoksengi ett från Övertorneå, Svru 
stein och Yli-Kuittasjärvi. Går vi lite längre ner i Norrbotten, till Nederkalix socken finrn 
vi tre redskap som har hittats på samma plats: Storträsk. Från Pajala socken kommer fyJ 
redskap. Två har hittats i samhället Pajala och de två resterande har hittats i Liviöbacke 
och Randavaara. Från Tärendö samhälle kommer två redskap. Från Lappland kommer ti 

redskap : Vuollerim, Jokkmokk sn och Gorukselet, Arvidsjaurs sn. Tre redskap sakm 
närmare fyndangivelse än att de är funna i Norrbotten. Ett redskap kommer från Västel 
botten, och är funnet i Kusmark, Skellefteå socken. Förvånande många med oval genorr 
skärning kommer från Ångermanland, 5 redskap, varav tre har 

rundade eggar. Alla har olika fyndorter: Tunsjön Dal sn, Lugnvik Bjärtrå sn och Junsele 
socken. (Se karta 4) 
Av detta kan vi utläsa att de rundade eggarna koncentrerar sig till Överkalix socken OCI 

Östra Norrbotten, men även Ångermanland är representerat med tre redskap. 

4.1.8 OVAL GENOMSKÄRNING MED RAK EGG 

En mindre koncentration ligger i Nederkalix socken, där 6 redskap har hittats. 4 av de: 
har hittats vid Storträsk och de två övriga har hittats vid Vitvattnet och Strandträskhe 
Från Överkalix socken kommer fem redskap. Alla har olika fyndorter: Kiilisjärvi, Tväre. 
det, Orasjärv, Kypasjärvi och Vännäs. Även från Övertorneå sn kommer fem redska~ 
varav tre kommer från Svanstein. De två resterande kommer från Kuittasjärvi och Turtola 
Ett redskap har följande fyndorter: Tärendö, Mockträsk ÖVerluleå sn, Abramså Råneå s 
och Jarhois Pajala sn. Ett redskap saknar närmare fyndangivelse än att det har hittas 
Norrbotten. Endast ett redskap kommer från Västerbotten och Svansele, Norsjö sn. Tv~ 
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redskap har hittats i Ångermanland, vid Inviks ån, Ullånger sn och i Ådalslidens sn. (Se 
karta4) 

Av detta kan vi utläsa att koncentrationen håller sig till Nederkalix, Överkalix och ÖVer-
torneå socknar. Med några spridda redskap i Östra Norrbotten. Ångermanland är också 
representerat. 

4.1.9 HÅL.EGGADE MED RAK EGG 

Av de håleggade med rak egg finns det sammanlagt tre stycken. Varav två kommer från 
Norrbotten och det tredje från Västerbotten. Fyndorterna är följande: Lansjärv i Överkalix 
sn, Lehtisaari i Jukkasjärvi sn och Skråmträsk i Skellefteå sn. Utbredningen håller sig 
fortfarande till landets östra sida. 

4.1.10 TvEEGGADE MED 1V Å RAKA EGGAR 

Sammanlagt finns det 40 tveeggade redskap. Av det sammanlagda materialet hör 7 red-
skap hit. Alla utom ett har hittats i Norrbotten och det hittades i Jämtland Ockern i Föl-
linge sn. Två redskap har hittats i Svanstein Övertorneå sn. Ytterligare ett har blivit funnet 
i Övertorneå. Tre redskap har hittats i Överkalix sn. Två av dem i Lansjärv och det tredje i 
Kypasjärvi. (Se karta 5) 

4.1.11 TvEEGGADE MED 1V Å RUNDADE EGGAR 

Sammanlagt finns det 9 tveeggade redskap med två rundade eggar. Alla från Norrbotten. 
Tre redskap har hittats i Överkalix sn. Ett blev funnet i Kypasjärvi det andra i Lansjärv 
och det tredje i Överkalix. Två redskap kommer från samma fyndort: Storträsk Nederkalix 
sn. Går vi lite längre norrut till Övertorneå sn, har det hittats två redskap ett i Svanstein 
och ett i Laapakylä. Ett redskap har hittats i följande socknar: Pajala och Överluleå, De-
gerberget. Av utspridningen kan vi utläsa att de tveeggade med två rundade eggar kon-
centrerar sig till östra Norrbotten främst då Överkalix, Nederkalix och Övertorneå sock-
nar. (Se karta 5) 

4.1.12 TvEEGGADE MED 1V Å SKOSPEfSEGGAR 

Av det sammanlagda materialet finns det 3 redskap som har två skospetseggar. Två av 
dem kommer från Norrbotten. Den ena kommer från Sattajärvi Pajala socken och det and-
ra kommer från Bodträsk Nederkalix socken. Det tredje redskapet har hittats i Skråmträsk 
Skellefteå sn. (Se karta 5) 

4.1.13 TvEEGGADE MED EN RUNDAD OCH EN RAK EGG 

Sammanlagt finns det 5 redskap med en rundad och en rak egg. Två av redskapen kom-
mer från Överkalix sn. Det ena kommer från Överkalix och det andra från Pomisträsk. Ett 
redskap har hittats i följande orter: Sattajärvi Pajala sn, Svansele Norsjö sn och Hebber-
fors Skellefteå sn. (Se karta 5) 
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4.1.14 'fVEEGGADE MED EN SKOSPEI'SEGG OCH EN RAK EGG 

Av det sammanlagda materialet finns det 7 redskap som är tveeggade med två raka eggar, 
Samtliga kommer från Norrbotten och fyra av dem kommer från ÖVerkalix socken: Kil. 
lisjärvi, Lomträsk, Heden och Tväredet. Ett redskap har hittats i Matarengi Övertorneå sn, 
Muonionalusta Pajala sn och Stora Forsträskhed Råneå sn. (Se karta 5) 

4.1.15 'fVEEGGADE MED HÅLEGG OCH RAK EGG 

Sammanlagt finns det tre tveeggade med hålegg och rak egg varav två kommer från Norr. 
botten. De har hittats i Karesuando socken Saivomuotka och Överkalix. Det tredje kom. 
mer från Västerbotten och Ekorrsele Degerfors socken. (Se karta 5) 

4.1.16 TvEEGGADE MED ROMBFORMIG ÖVERSIDA 

Det finns endast två exemplar av de tveeggde med rombformig översida. Båda två h 
hittats i östra Norrbotten, vid gränsen till Finland. Fyndorterna är: Muonionalust~ i Pajal 
sn och Kuittasjärvi i Övertorneå sn. (Se karta 5) 

4.2 Dominerande huvudgrupp respektive undergrupp 
Vilken huvudgrupp respektive undergrupp dominerar materialet? Det är en fråga soDJ 
ställdes i början av kapitlet. Efter ovanstående redogörelse kan ett svar ges. Materialet •• 
undersökningen består av 250 nordbottniska redskap. Av de 250 nordbottniska redskape 
är 67 stycken med oval genomskärning och är därmed den dominerande huvudgruppen 
Därefter kommer de skospetsformade ( 62 redskap ), de fyrsidiga ( 53 redskap ), de tve-
eggade ( 40 redskap ), de tresidiga ( 25 redskap )och till sist de håleggade ( 3 redskap: 
Den undergrupp som dominerar materialet är oval genomskärning med rundade eggar 
Det finns 43 exemplar. Därefter kommer oval genomskärning med raka eggar, där de 
finns 24 exemplar. Varför denna huvudgrupp dominerar hela materialet kan man b 
spekulera i. Antingen användes redskapen till olika ändamål och därför behövde eggam1 
inte se likadana ut, eller så såg redskapen olika ut beroende på vem som hade tillverka 
dem och var de hade tillverkats. 

4.3 Huvudgruppernas utbredning 
På frågan om de olika formerna hittas i ett område kommer bara huvudgrupperna att tal 

upp. Områdena delas in sockenvis. Större koncentrationer i en mindre ort kommer äve1 
att tas upp. 

4.3.1 SKOSPETSFORMADE 

De skospetsformade har en utbredning som främst koncentreras till Norrbottens landska 
främst då Övertorneå socken. Här finns en stor koncentration i Svanstein med 19 red 
skap. I övriga socknen finns det ytterligare 9 redskap. Överkalix socken har 12 redska 

20 



ingen större koncentration. I Nederkalix socken finns 4 redskap och i Pajala 3. Ett red-
skap har Hiettaniemi socken och Edefors socken. Tre skospetsformade redskap saknar 
närmare fyndort än att de är hittade i Norrbotten. Alltså har Norrbotten 49 av 61 skospets-
formade redskap. I Lappland finns det 7 skospetsformade redskap. 2 redskap har Jokk-
mokk och Jukkasjärvi socknar. Ett redskap finns i Gällivare och Karesuando socknar. 
Västerbotten har 2 skospetsformade redskap. De hittades i Vilheliminas och Lövångers 
socknar. Ett fynd kommer från Ångermanland och Ådalslidens socken. För att se på ut-
bredningen i hela landet kan man säga att den håller sig till Sveriges östra sida fräst då 
Övertorneå, men även Överkalix socken, med några undantag som Jokkmokk, Jukkasjär-
vi, Vilhelmina och Ådalslidens socknar som ligger i inlandet. (Se karta 1) 

4.3.2 FYRSIDIGA 

15 av de 53 fyrsidiga kommer från Överkalix socken. 9 fyrsidiga redskap har Övertorneå 
och Nederkalix socken. Pajala och Töre socken har 3 resp. 2 redskap. Från Karl Gustafs 
socken kommer 1 redskap. Två redskap saknar närmare fyndangivelse än att de kommer 
från Norrbotten. Lappland har tre redskap, som kommer från Gällivare och Jokkmokk 
socknar, varav den sistnämnda har 2 fyrsidiga redskap. Västerbotten har 5 fyrsidiga red-
skap. 2 redskap kommer från Burträsk och Stensele socknar. Ett redskap har Byske 
socken. Ångermanland har 3 redskap. De kommer i från Skog eller Nora, Grundsunda 
och Nora socken. I denna huvudgrupp finns det nordbottniska redskapet som har hittats 
längst söderut, i Leksands socken; Dalarna. Det är inte några större skillnader mellan de 
fyrsidiga och de skospetsformade vad gäller deras utbredning. De fyrsidiga koncentrerar 
sig precis som de skospetsformade till Överkalix, Nederkalix och Övertorneå socknar. 
Överkalix har dock några fler fynd av de fyrsidiga och i Övertorneå dominerar de sko-
spetsformade. Några exemplar av de fyrsidiga finns i likhet med de skospetsformade i 
inlandet, såsom Gällivare, Jokkmokk och Leksands socknar. Om man ser utbredningen 
som helhet kan man konstatera att den håller sig till landets östra sida. Även fynden från 
Västerbotten och Ångermanland håller sig på den östra sidan. (Se karta 2) 

4.3.3 TRESIDIGA 

En mindre koncentration av de tresidiga finns i Abramsån, Råneå socken, där fem tresidi-
ga redskap har påträffats. Vidare har Överkalix 3 tresidiga redskap och Övertorneå har 4. 
Ett redskap har: Karl Gustaf, Nederkalix, Pajala och Älvsby socknar. I Västerbotten finns 
2 tresidiga redskap från Skellefteå och Tärna socknar. Från Lappland kommer 3 redskap. 
Jokkmokk sn har 2 tresidiga redskap och Jukkasjärvi har 1. Ångermanland har 3 redskap. 
De kommer från Björna, Bjärtrå och Ådalslidens socknar. Utbredningen skiljer sig från 
de fyrsidiga och de skospetsformade. De tresidiga har en mindre koncentration i Råneå 
sn. Överkalix och Övertorneå socknar är inte lika starkt dominerande. Även här finns det 
några exemplar som ligger inåt landet såsom: Jokkmokk och Jukkasjärvi. Vidare har 
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Ångermanland 3 exemplar och det är rätt mycket om man tänker på att det bara finns 
tresidiga redskap. Även här ligger de flesta redskap på den östra delen. (Se karta 3) 

4.3.4 Ov AL GENOMSKÄRNING 

I Överkalix finns 20 redskap, varav 6 stycken ligger koncentrerat runt sjön Lansjärv. 
till Koncentration ligger runt en arinan sjö: Storträsk i Nederkalix sn. Här finns 7 reds 
med oval genomskärning. Ytterligare två redskap finns i Nederkalix sn. Från Övertorn] 
sn kommer 10 redskap, varav 4 kommer från Svanstein. Pajala har 5 och Tärendö h 
redskap med oval genomskärning. Överluleå och Råneå socknar har ett redskap vardet 
Det har även Jokkmokk och Arvidsjaurs socknar i Lappland. Fyra redskap med oval g 
nomskärning saknar fyndort. Västerbotten har två redskap. De kommer från Skelleft 
och Norsjö socknar. Från Ångermanland kommer 5 redskap med oval genomskärnit1 
De är hittade i följande socknar: Dal, Bjärtrå, Junsele, Ullånger och Ådalslidens. DeDi 
utbredning liknar de fyrsidigas och de skospetsformades. Med de dominerade sockni:U1 
.. .. I 
Overkalix, Overtorneå och Nederkalix. Utbredningen håller sig till landets östra del 

I 
förutom i Ångermanland, där ett fynd i Ådalslidens sn ligger mer inåt landet. (Se karta 4 

4.3.5 'fvEEGGADE 

En koncentration av de tveeggade finns i Överkalix socken, där 13 redskap har hittats. l 
mindre koncentration ligger i Övertorneå socken, med 11 tveeggade redskap. Från Paj, 
socken kommer 4 redskap och från Nederkalix 3 stycken. Ett redskap kommer från Rån 
och Överluleå socknar. Jämtlands enda Nordbottniska redskap finns bland de tveeggac 
Det kommer från Föllinge socken. Lappland har två tveggade redskap. De kommer fr 
Karesuando och Jukkasjärvi socknar. Skellefteå i Västerbotten har två redskap. Väst« 
botten har ytterligare två redskap, som kommer från Degerfors och Norsjö socknar. l 
tveeggades utbredning liknar till mycket de fyrsidiga, de skospetsformade och de rn 
oval genomskärning. Utbredningen koncentrerar sig till den östra delen av landet, med 
dominerande socknarna: Överkalix, Övertorneå och Nederkalix. Några få redskap 
spridda i Östra Norrbotten. Två redskap från Västerbotten och ett från Jämtland ligge. 
inlandet, annars ligger de flesta av redskapen på landets östra sida. (Se karta 5) 

4.4 Diskussion 
Vad man kan säga om huvudgruppernas utbredning är att den inte skiljer sig så mycl 
grupperna emellan. Den enda skillnaden är att i vissa grupper har Övertorneå den domir 
rande ställningen och i andra grupper har Överkalix det. Men ett slående drag är att öv, 
kalix, Övertorneå och i viss mån Nederkalix är klart de dominerande socknarna. End 
hos de tresidiga har dessa socknar en svagare ställning. Här är det i stället Råneå se 
dominerar. Hos de håleggade är det svårt att se dess utbredning, eftersom det bara fill 
tre stycken som är ganska utspridda. Utbredningen av alla huvudgrupper ligger på Sve 
ges östra sida, många ligger på gränsen till Finland. T. ex Svanstein. Dagens grän: 
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existerade inte under tiden de nordbottniska redskapen, varför det kan antyda att det låg ett 
tillverkningscentrum av de nordbottniska redskapen runt östra Norrbotten och nordvästra 
Finland. Varför man har hittat så många nordbottniska redskap runt Överkalix och Över-
torneå kan ha och göra med att dessa områden är mer uppodlade och undersökta än mar-
ken inåt landet 

5. Utbredningen i Sverige 
J detta kapitel kommer först utbredningen av de nordbottniska redskapen i de olika länen 
att tas upp. Sedan beskrivs spridningen i Sverige som helhet. De större koncentrationerna 
kommer också att tas upp. Så även en jämförelse mellan Mobergs spridningskarta och 
spridningskartan som redovisas i uppsatsen. 

5.1.l NORRBOTIENS LÄN 

De största koncentrationerna ligger i östra delen av länet. Huvudsakligen runt trakterna av 
Överkalix och Tornedalen. Utbredningen följer längs hela kusten och mot gränsen till 
Finland. Runt Pajala finns en liten koncentration, men den avtar dock ju längre norrut 
man kommer. Fynd finns utspridda runt Råneå och Älvsby området. Fynden avtar dock 
ju längre inåt landet man kommer. Mindre koncentrationer finns däremot vid Stora lule-
vattnet, kring Jukkasjärvi- och Jokkmokk området. (Se karta 6) 

5.1.2 VÄSTERBOTIENSLÄN 

Fynden koncentrerar sig till Västerbottenskusten, främst då till socknar som Skellefteå, 
Burträsk, Bureå och Byske socknar. Man kan säga att fynden är utspridda över hela länet, 
men de avtar dock ju längre inåt landet man kommer. Mindre koncentrationer finns runt 
Storuman och Vilhelmina. De större koncentrationerna håller sig däremot till den norra 
delen av länet. Utbredningen i Västerbottens län skiljer sig från den i Norrbottens län. 
Västerbottens län saknar de stora koncentrationerna som finns i Norrbotten. Det finns 
dock avsevärt fler hittade nordbottniska redskap i Norrbotten än i Västerbotten. (Se karta 
6) 

5.1.3 ÅNGERMANLAND 

Ångermanland har ännu mindre nordbottniska redskap än vad Västerbottens län har. Det 
finns inga större koncentrationer. En mindre koncentration på tre redskap finns runt Näm-
forsen. Annars finns det bara ett nordbottniskt redskap på varje fyndort. Utbredningen 
ligger främst kring kusten i norra Ångermanland, men fynden finns även i inlandet. (Se 
karta 6) 

5.1.4 JÄMILAND, HÄLSINGLAND OCH DALARNA 

Jämtlands enda nordbottniska redskap har hittats 5 mil från Östersund, alltså ganska långt 
från redskapen i Ångermanland. Endast tre redskap har hittats söder om Ångermanland. 

23 



De två redskap som har hittats i Hälsingland ligger 8 mil från kusten. Det nordbottnis 
redskap som har hittats i Dalarna kommer från en boplats i Orsand, som ligger vid Silj 
(Se karta 6) 

5 .1.5 UIBREDNINGEN I SVERIGE 

Om man ser utbredningen i hela Sverige är ett slående drag att de nordbottniska redskape1 

minskar ju längre söderut man kommer. Från de stora koncentrationerna i Norrbotten·· 
de enstaka fynden i Dalarna och Hälsingland. Men det finns inget som säger att man ini 
kan hitta fler nordbottniska redskap i Dalarna, Hälsingland och i andra län i Sverige. 
nordbottniska redskapen finns framförallt i östra delen av Sverige, koncentrerat till Norr, 
bottens län. Men varför finns de flesta nordbottniska redskap i Norra Sverige. Antingen1 
har det med användningen att göra, eller så med ursprunget. De nordbottniska redskape 
kanske har sitt ursprung i Finland eller Ryssland och därifrån spreds de till det nuvarande 
Sverige. Därav de många nordbottniska redskapen längs gränsen till Finland. (Se karta 6) 

5.2 Större koncentrationer 
Vad som menas med en större koncentration i denna uppsats är att det måste finnas minst 
10 nordbottniska redskap på samma fyndort. Här nedan följer en förteckning på de största 
koncentrationerna i Sverige. ( Se karta 6) 

Storträsk, Nederkalix sn 

Här har 11 nordbottniska redskap hittats • 

Kypasjärv, Överkalix sn 

Fynd av 13 nordbottniska redskap 

Yttre och övre Lansjärv, ÖVerkalix sn 

Både i Yttre och Övre Lansjärv har det hittats 23 nordbottniska redskap 

Lomträsk, Överkalix sn 

Fynd av 11 nordbottniska redskap 

Svanstein, ÖVertomeå sn 

Svanstein med omnejd har den största koncentrationen av nordbottniska redskap. Här h 
ett fyrtiotal nordbottniska redskap hittats. Den exakta siffran är svår att få fram, efterso 
den varierar från källa till källa. Den siffra som kommer fram genom denna uppsats är 35 
nordbottniska redskap. Men enligt Fomminnesregistret över Norrbottens län ska det fin-
nas ett fyrtiotal. 

De största koncentrationerna finns i Norrbotten. I de redan konstaterade dominerade 
socknarna. Alla dessa fyndorter för nordbottniska redskap är i övrigt mycket fyndrika. 
Även av boplatser. 
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5.3 En jämf"örelse med Mobergs utbredning av de nordbottniska redskapen 
:a1 

Carl-Axel Moberg skriver i sin bok "Studier i bottnisk stenålder" att de nordbottniska 
1.1 

redskapen finns i Torne-, Råneå och Kalix älvdalar, men att fynden är få i Lule och Pite 
älvdalar. Han fortsätter med att skriva att man har gjort ett antal fynd i Västerbotten och 
Ångermanland.(Moberg 1955:96) Detta stämmer bra överens med den utbredning som 

11 har redovisats i denna uppsats. Många nya redskap har hittats sedan Moberg gjorde sin 
U spridningskarta 1955, men i stort sett har inte spridningskartan förändrats så mycket. De 
e stora koncentrationerna i Överkalix, Övertorneå, Pajala och Nederkalix fanns med även 

1955. Så är fallet med de mindre koncentrationerna i Skellefteå, Burträsk och Byske 
., socknar. Även i Mobergs spridningskarta avtar fynden ju längre söderut i Sverige man 

kommer. 

t I Men det nordbottniska redskap som har hittats längst söderut i Dalarna fanns inte med i 
' 1 Mo bergs spridningskarta, inte heller den mindre koncentrationen vid Luleluspen. Annars 

har mest enstaka fynd gjorts, som inte i stort förändrar spridningskartan. En liten föränd-
ring kan dock iakttagas. (Se karta 6 och bilaga 7) 

6. Boplatsfynd 

De flesta fynden av de nordbottniska redskapen har hittats som lösfynd. Beroende på att 
många av fynden gjordes i början av 1900-talet, främst genom plöjningar av åkrar och 
nyplöjningar. Idag bedrivs inte jordbruket i lika stor utsträckning som förr. Och därmed 
hittas inte lika många nordbottniska redskap längre. Kanske kunde många av lösfynden 
hittats som boplatsfynd om man hade undersökt fyndplatsen bättre. I de fall där lösfynden 
hittats på åkrar kan andra lämningar blivit bortplöjda, och därmed kan man omöjligt säga 
om någonting annat fanns där. Idag hittas många av redskapen på boplatser. Uppgifterna 
om nedanstående boplatsfynd har hämtats dels från Statens historiska museums fyndka-
talog, men även från fomminnesregistret över Norrbottens och Västerbottens län, som 
finns på Riksantikvarieämbetet i Luleå, Norrbottens museum och ATA i Stockholm. För 
att se boplatsfynden i Sverige se karta 8. 

6.1 Lappland 
INV. NR 29 240 ARVIDSJAURS SN, KRP LEDFAT 2:1, GORUKSELET, SKEL-
LEFTE ÄLV 

Lokal 157 4 .Boplatsfynd Stenåldern. Här har man förutom ett grönstensfragment av en 
nordbottnisk hacka även hittat en skrapa, kvarts; 4 avslag, kvarts eller kvartsit; avslag, 
hälleflinta. De blev funna vid inventering 1968 inom Bastuselforsens dämningsområde. 

INV. NR 26 716 STENSELE SN, ST. TilKKITRÄSK 
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Boplatsfynd stenåldern. Lokal 1036. Här hittades två nordbottniska hackor en av grö 
ten och den andra av skiffer, vidare hittades: Kniv, skiffer, djurhuvudformad; 5 
skaft, skiffer, med djurhuvuden, fragmentariska; pilspets, skiffer; 2 stenklubbor; 
bestkeramik, 19 skärvor, varav 3 kantbitar och 7 ornerade m.m. Allt detta blev 
1961 med anledning av planerad reglering för Rusfors kraftverk, Ume älv. 

INV NR 26 801 TÄRNA SN, ÖVERUMAN 

Boplatsfynd, Stenåldern-nyare tid. Lokal 1135 

Förutom ett förarbete till ett nordbottniskt redskap hittades även: 2 spjutspetsar, kv 
30 pilspetsar, kvartsit; 66 spetsar, kvartsit; 2 skrapor, flinta; asbestkeramik, 2 textila 
rade skärvor, 2 tandstämpelornerade skärvor; tenn, järn; slagg; brända ben. 

Dessa fynd gjordes 1961 inom Överurnans dämningsområden, Ume älv. 

INV. NR 25 861 VILHELMINA SN, SJÖN V ARRIS, NORDANSJÖ 

Boplatsfynd, stenåldern och bronsåldern. Lokal 666 

Här hittades en nordbottnisk hacka av grönsten men även föremål av kvarts, kvartsit ocl 

skiffer: yxliknande redskap, tresidigt; spjutspetsar, 3 hela; 18 spjutspetsar fragmentaris 
pilspets bladformig; SO-tal skrapor ; 9000 avslag. Förutom denna lokalen finns 6 andr: 
Funna 1956. 

INV. NR 22 707 JOKKMOKK SN, PORJUS, LULELUSPEN 

Boplatsfynd 

På Historiska museet i Stockholm finns ett nordbottniskt redskap av skiffrig bergart. 
Ajtte museum i Jokkmokk finns ytterligare fynd av nordbottniska redskap från s 
boplats. Närmare bestämt finns där två nordbottniska redskap och tre delar av nordbott• 
niska redskap. Denna boplats är i dagens läge överdämd, men den hade ett stort antal a' 
olika anläggningar och fynd såsom: spjutspetsar; pilspetsar; skrapor, kvarts; krukskärvor,1 

däribland asbestkeramik. 

ARJEPLOGSSN,DÖUDDEN 

Boplatsfynd 
Man kan inte av fyndens läge säga vilka som är äldst och yngst. I det troliga äldsta lagret 
fanns en kniv och en eneggad krumböjd kniv. I det lite yngre lagret finns keramik däri-
bland fanns även skrapor, spjutspetsar, pilspetsar, en tväryxa och en nordbottnisk hackJ 
av grönsten. 

6.2 Norrbotten 
INV. NR 28 476 ÖVERKALIX SN, ÖVRE LANSJÄRV 

Boplatsfynd Stenåldern. 
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Lokal 5: Metkroksskaft, täljsten; fragment av nordbottniskt redskap; block, kvartsit; 3 
skrapor, kvartsit; 26 avslag, kvartsit, varav 2 bearbetade; 2 avslag, skiffer. Det finns tre 
andra lokaler också: 4, 6 och 7. Lokalerna blev funna 1962 av Birgitta Hjolman. 

INV. NR 20 729 ÖVERKALIX SN, LANSJÄRV, GAMMELKÄNT, SANNINGS-
LANDET 

Boplatsfynd 

Här har ett nordbottniskt redskap hittats, med: 2 skifferskärvor; 1 spånliknande avslag av 
grönsten; 4 spånliknande avslag av hård grönskiffer; 4 avfall av grönstensskiffer; 4 kvart-
sitskärvor; eggfragment av tväreggad yxa av grönskiffer; liten smal och tväreggad mejsel 
av grågrön skiffer. 

INY. NR 21 533 ÖVERKALIX SN, LANSJÄRV, GAMMELKÄNT, SANNINGS-
LANDET 

Förarbete till nordbottniskt redskap, som blev funnen på en nyodling liggande ca 15 cm 
under markytan och ca 75 m från sjöstranden. Saknar uppgifter om övriga fynd. 

INV. NR 21 809 ÖVERKALIX SN, LANSJÄRV, SANNINGSLANDET 

Boplatsfynd 

Här hittades ett fragmentarisk nordbottniskt redskap, grönskiffer; kvarts och kvartsit; 
tillslagen spets; krukskärva; ett 50-tal avslag av skiffer, ett 20-tal avslag av kvarts; 2 av-
slag av kvartsit. Fynden gjordes i en nyodling 8 meter från sjön Lansjärv, men även nere 
vid stranden. 

INV. NR 19 305 ÖVERKALIX SN, ORASJÄRV 

Boplatsfynd 

Här har två nordbottniska redskap hittats tillsammans med ämne till skifferhacka; ett 20-tal 
skiffersplittror. F. ett par 100 meter från Orasjärvs strand. 

INV NR 17 987 RAÄ 451 ÖVERKALIX SN, LILLBERGET 

Boplatsfynd. Rester av 8-10 nedgrävda stenåldershyddor (Färjare 1996:86) 

Fynd av 8 nordbottniska redskap, samtliga med slipat eggparti. Inom hela boplatsområdet 
på Lillberget har man hittat ett tiotal nordbottniska redskap. 5 av dessa låg runt omkring 
en eldstad. (Färjare 1996:94) På boplatsområdet har man bl. a hittat rikligt med avslag, en 
miniatyryxa, en ristad sten, ett bryne, en skrapa, 2 mejslar, två delar av yxor. Inom hela 
boplatsområdet har man även hittat rikligt med skärvstenar och keramik med kamstämp-
lar. (Färjare 1996:86,88) 
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6.3 Västerbotten 
INV. NR 30 055 NORSJÖ SN, SV ANSELE 7: 1 

Boplatsfynd, stenåldern. Lokal 1017:2 

Här hittades två nordbottniska redskap av grönsten tillsammans med 2 sänkestenar 
knackspår; klubba med fästehak; 8 fragment av pilspetsar varav 7 med tånge; spets ro 
bisk; 2 brynen fragmentariska varav ett dekorerat med sick-sack linjer och punkter; 14: 
avslag varav ett bearbetat och 3 med retusch. m. m. Funnet vid undersökning 1965. 

INV. NR 22 806:B SKELLEFfEÅ SN, SKRÅMTRÄSK 

Boplatsfynd ' 

En nordbottnisk hacka av hård grönskiffer. Stenåldersfynd har gjorts på samma plats. 
Saknar uppgifter om vilka fynd som har gjorts. 

6.4 Jämtland 
INV. NR 31 015 FÖLLINGE SN, OCKERN 

Boplatsfynd, stenåldern, bronsåldern ochjärnåldern. 

Lokal T 118, 849. 

Ett nordbottniskt redskap, bergart; 3 skrapor, hälleflinta; 2 skrapor, kvartsit; brända 
av älg; kritpipa, fragment; knapp, mässing; kol; jordprov. M.m. Allt detta blev funnet 
inventering 1971 och undersökning 1974. 

6.5 Ångermanland 
INV. NR 23 740 ÅDALSLIDENS SN, NÄMFORSEN 

Boplatsfynd, stenålder och bronsålder 

Fynd av ett nordbottniskt redskap tillsammans med asbestkeramik, två textilornerade, 
tandstämpelornerade; skifferstycke med inristning av älg och lax. 

TÅSJÖ SN, HOTING 1:12 

Stenåldersboplats belägen i sankmark invid en holme 

Inom området har ett nordbottniskt redskap hittats. Redskapet förvaras i privat ägo. 
ga fynd är skärvsten och slagen kvarts. Förekomsten av den slagna kvartsen kan ej 
gränsas på grund av slambeläggning. 

6.6 Dalarna 
INV. NR 21684:34 LEKSANDS SN, ORSAND 

Boplatsfynd stenåldern 
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Här hittades ett nordbottniskt redskap tillsammans med en fredgårdsyxa och gropkeramik. 
Gropkeramiken liknar Fagervik Il-ID. 

6.7 Fornminnesregistret över Norrbottens och Västerbottens län 
NR• 333 RÅNEÅ SN, FREDRIKAFORS 

Boplats av stenålderskaraktär oklar begränsning. 

Här har påträffats enstaka avslag av kvarts och skörbränd sten, men även ett nordbottniskt 
redskap. På områdets SÖ del hittades bearbetad kvarts och några enstaka skärvstenar. 
Rödfärgningar i marken har också hittats. 

NR. 583 NEDERKALIX SN, SOCKENTRÄSK 

Boplats av stenålderskaraktär oklar begränsning. 

Fem artefakter har hittats inom 100x60 meter. Två nordbottniska redskap, en mejsel, en 
kniv och en sten med slipad sida. Området har bra boplatsläge. 100 m SV om detta områ-
de har ett nordbottniskt redskap, en rund sten och ett förarbete till nordbottniskt redskap 
hittats. Mycket sannolikt kommer alla artefakterna från samma boplats. Boplatsen ligger 
75 meter över havet. 

NR. 468 GÄLLIVARE SN, SUOTAJÄRVI 

Boplats utan synlig anläggning. Oklar begränsning. 

Inom området 90x40 meter har skärvsten och enstaka avslag av grönsten och grå kvartsit 
påträffats. Tidigare fynd har gjorts på samma plats. Ett nordbottniskt redskap, en håleg-
gad yxa, en stenklubba och en knacksten. Allt detta fanns 380 meter över havet. Fynden 
är privatägda. 

NR. 241 KARL GUSTAVS SN, KANGAS 

I området finns 19 boplatsvallar och 4 boplatsgropar. Ett nordbottniskt redskap har för-
modligen hittats i den tolfte boplatsvallen. Av denna återstår endast en fjärdedel. I närhe-
ten ligger en boplats av stenålderskaraktär. Där hittades en skifferpilspets, kvartsartefak-
ter, kvarts- och kvartsitavslag, brända ben och rikligt med skörbränd sten. I SÖ delen 
hittades en kvartsskrapa, en retucherad kvartsitbit och fyra brända ben. Alla fynden hitta-
des mellan 45 och 65 meter över havet. 

NR. 14LJUKKASJÄRVI SN, VAKOJAURE 

Stenålders boplats 

Här har ett nordbottniskt redskap hittats tillsammans med skörbränd sten, rödbränd sand, 
avslag av vit kvarts och grå kvartsit och en skrapa av kvarts. 
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NR 71 ÄLVSBY SN, HÖGHEDEN 

Boplats utan synlig anläggning. Inom området 160x 130m har en stor mängd skärvs 
påträffats samt ett nordbottniskt redskap och en slipad skifferskrapa. Fynden låg på 45-
meter över havet. 

NR 8 ÖVERTORNEÅ SN, HIRVIJÄRVI 

Boplats utan synlig anläggning 

Fynd av en stenyxa, ett nordbottniskt redskap, två hålyxor och brända ben, som låg 1 t 
meter över havet. 

NR. 348 HORTLAX SN, HEMMINGSMARK 

Boplats av stenålderskaraktär. Oklar begränsning 

Inom området 70x20 meter har ett avslag av kvartsit hittats. Tidigare på platsen har n, 
nordbottniska redskap hittats. Bra boplatsläge, men sparsamt med fynd. Fynden ble 
funna 50 meter över havet. 

NR. 227 PAJALASN, PAJALA 

Boplats av stenålderskaraktär. Oklar begränsning 

I S delen av området har två nordbottniska redskap påträffats tillsammans med ett tiou 
grönstensavslag, ett kvartsitblock och ett stycke obearbetad grönstensskiff er. I norra do 
len av området påträffades enstaka skärvstenar. Enligt upphittaren framkom kol od 
skärvsten vid plöjning i södra delen. Boplatsen ligger på 65 meter över havet. 

NR, 283 NEDERKALIX SN, NORRA STORTRÄSK 

Boplats utan synlig anläggning. Oklar begränsning. Inom området påträffades två nord 
bottniska redskap, enstaka skärvsten, en kärna, två restprodukter av kvarts. Troligtvis bJ 
boplatsen till stor del blivit förstörd av vågornas eroderande. Boplatsen ligger 165 melll 
över havet. 

NR 1698, JOKKMOKK SN, KEPPEV ARE 

Boplats utan synlig anläggning. Inom angivet område 450x20 meter har man hittat sköt 
bränd sten, kvartsavslag och ett nordbottniskt redskap. I närheten av boplatsen har md 
hittat ytterligare redskap: Två nordbottniska redskap, mejsel, två skifferyxor, yxa u~ 
skafthål, spjutspets av skiffer och en skifferspets. Boplatsen är belägen 165 meter öVd 
havet. 

NR. 271 ÖVERKALIX SN, POSJÄRV 

Boplats av stenålderskaraktär. Oklar begränsning 
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fynd såsom: Fragment av mörkgrå skifferspjutspets, skäggyxa av järn, hålmejsel av 
mörkgrå skiffer, avslagen hålmejsel och ett fragment av nordbottniskt redskap. Allt detta 
blev funnet 105 meter över havet. 

NR,. 353 ÖVERKALIX SN, LILLSELET 

Boplats av stenålderskaraktär. Oklar begränsning. 

Här har skärvsten, kvartsavslag och ett nordbottniskt redskap påträffats. Två ovala bop-
latsgropar har hittats i närheten. 

NR 23 ÖVERKALIX SN, YTTRE LANSJÄRV 

Boplats utan synlig anläggning. På stranden och strax intill hittades skärvsten och ett tiotal 
kvartsavslag. Tidigare har man på samma plats hittat ett sprucket nordbottniskt redskap, 
ett slipat eggpari av ett yxliknande redskap och en hålmejsel av svartgrå skiffer. Allt detta 
hittades 85 meter över havet. 

NR 452 ÖVERKALIX SN, GYLJEN 

Boplats av stenålderskaraktär. Inom område 30x10 meter har man hittat skärvstenar, en-
staka skärvstenar, 2 kvartsavslag, ett förarbete till nordbottniskt redskap, ett nordbottniskt 
redskap och 2 slipade fragment som troligtvis kommer från de nordbottniska redskapen. 
Fynden låg 7 5 meter över havet. 

NR 80 ÖVERKALIX SN, RÄKTFORS 

Boplats utan synlig anläggning. Oklar begränsning. Här har ett nordbottniskt redskap, en 
spets av skiffer och skärvsten påträffats. Fynden ligger 40 meter över havet. 

NR 127 ÖVERKALIX SN, KYPASJÄRV 

Boplats utan synlig begränsning. Oklar utsträckning. Fynd av tre nordbottniska redskap, 
ett bryne och en mejsel. De låg 80 meter över havet. 

NR 31 ÖVERKALIX SN, STORBÄCKEN 

Boplats utan synlig anläggning. Inom område 125x40 meter har ett nordbottniskt red-
skap, två stenyxor och en slipsten påträffats. Boplatsen är belägen 55 meter över havet. 

NR 105 ÖVERKALIX SN, ALSJÄRV 

Boplats av stenålderskaraktär. Fynd av en trolig yxegg, boplatsgrop, tre yxor och ett 
nordbottniskt redskap. Allt detta blev funnet 45 meter över havet. 
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NR 495 ÖVERTORNEÅ SN, LAMPISENP ÄÄ 

Boplats utan synlig anläggning. Fynd av ett nordbottniskt redskap år 1904. Platsen är 
bevuxen med högt gräs, vilket gjorde att nya fynd ej kunde göras. Platsen ligger 60 
över havet. 

NR 8 ÖVERTORNEÅ SN, HIRVIJÄRVI ', 

Boplats utan synlig anläggning 

Fynd av en stenyxa, ett nordbottniskt redskap, två hål.yxor och brända ben, som låg 111 

meter över havet. 

NR 455 ÖVERTORNEÅ SN, SV ANSTEIN 

Boplats utan synlig anläggning. Oklar begränsning. Inom området 270x120 meter 
kvartsbitar, skörbränd sten, kvartsavslag, brända ben, ett 40-tal nordbottniska redsk 
skrapor, två möjliga härdar, mejslar av grönsten, förarbeten till redskap och skrapor 
kvarts hittats. Boplatsen är belägen 76 meter över havet. 

NR. 108 ÖVERTORNEÅ SN, KUIV AKANGAS 

Boplats av stenålderskaraktär. Oklar begränsning 

Fynd av fyra nordbottniska redskap, två yxor, fyra stenstycken som kan vara ämnen 
redskap och ett spetsigt redskap som tyvärr har förlagts. 

NR 487 ÖVERTORNEÅ SN, TURTOLA 

Boplats utan synlig anläggning. Oklar begränsning. Inom området har två nordbottni 
redskap hittats men även tre yxor, ett bryne och en hacka. Fynden är belägna 65 m 
över havet. 

NR 59 RÅNEÅ SN, ÅTRÄSK 

Boplats utan synlig anläggning. Oklar begränsning. Fynd av ett nordbottniskt redskap 
skärvsten och en stenyxa av skiffer. Boplatsen ligger 75 meter över havet. 

NR 63 RÅNEÅ SN, ABRAMSÅN 

Boplats utan synlig anläggning. Oklar begränsning. Fynd av tre nordbottniska redskap 
50 meter över havet. 

6.8 Västerbotten 
NR63 BYSKESN,FINNTRÄSK 

Boplats utan synlig anläggning. Oklar begränsning. På boplatsen har man hittat 
flintdolk, en stenplatta med ristningar, ett nordbottniskt redskap av grönsten, två mej 
av skiffer och ett bryne av skiffer. Allt detta låg 85 meter över havet. 
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6.9 Diskussion 
Boplatsfynden koncentrerar sig främst längs kusten och gränsen till Finland. De större 
koncentrationerna av boplatser finns runt Svanstein och Överkalix. Inlandet har ett stråk 
av boplatser vid älvarna: lndalsälven, Ångermanälven, Umeälven, Skellefteälven, Luleäl-
ven och Kalixälven. Det redskap som har hittats längst söderut tillhör också boplatsfyn-
den. I boplatsuppgifterna står det övervägande ingen hänvisning till den ungefärliga date-
ringen, det finns dock 17 uppgifter på boplatser med stenålderskaraktär. Två av boplat-
serna har fynd från både stenåldern och bronsåldern och ytterligare två boplatser har fynd 
från stenåldern till järnåldern. Det bör dock påpekas att många av boplatserna har ingen 
synlig anläggning och saknar en klar begränsning. Endast ett redskap har hittats i en bop-
latsvall. I området fanns även 4 boplatsgropar. Det nordbottniska redskapet benämns ju 
främst som ett lösfynd, men här tycks det nästan som tvärtom. Av det sammanlagda mate-
rialet nordbottniska redskap är ett 80-tal boplatsfynd. Det bör även påpekas att de flesta 
boplatsfynden har gjorts på senare år och de flesta fynden i dag kommer från boplatser. 
Man måste även tänka på att de nordbottniska redskapen hittades förr som lösfynd främst 
genom plöjningar av åkrar och då kanske det mesta av övriga fynd förstördes. Det nord-
bottniska redskapet är förmodligen lättare att hitta som ett lösfynd i åkrar och potatisland 
än några avslag eftersom det är ett stort redskap som syns och som dessutom är tillverkat 
av ett tåligt material: Grönsten. __ Man kan påstå att det nordbottniska redskapet är ett bop-

J.atsredskap och inte ett utpräglat lösfynd. Ett 80-tal boplatsfynd kan ej vara en slump. -
7. Datering 
Genom att titta på höjden över havet kan man försöka ge en datering åt de nordbottniska 
redskapen. För att en datering skall kunna ges måste man titta på en tabell över strandför-
skjutningen på just det område där redskapet hittades, eftersom strandförskjutningen vari-
erar från olika delar i landet. 

7.1 Källkritik och metod 
Eftersom väldigt många av de nordbottniska redskapen saknar en exakt höjd angivelse är 
det väldigt svårt att göra ett fullständigt försök att ge de nordbottniska redskapen en date-
ring. Endast 17 ,5 % av de 424 nordbottniska redskapen som har framkommit i denna 
uppsats kan få en datering. En förutsättning för att denna datering skall kunna ges är att 
redskapet har tappats eller använts vid den forntida kusten och det är omöjligt att i dag 
kunna säga om fallet var så. Dt\rför kan dateringen vara osäker. Den metod som har an-
vänts är som följer: Till de redskap som har hittats i Västerbottens län har Noel Broad-
bents strandlinjeförskjutningskurva över norra Västerbotten använts.( Broadbent 1979: 
214) (Se bilaga 9) Om man vet höjden över havet kan man titta i kurvan vilken datering 
just den höjden har. Det finns både kalibrerade och okalibrerade dateringar .. De höjder 
som överstiger 180 m finns ej med i strandlinjeförskjutningskurvan, varför bara en upp-
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skattning har gjorts. Till dateringarna till Norrbottens län har Matti Saamistos stran 
skjutningskurva använts. ( Saamisto 1981:30) (Se bilaga 10) Vissa dateringar k 
mycket osäkra, eftersom Saarnistos kurva inte gäller för hela Norrbotten, utan främs 
Tornedalen och Överkalix området., Eftersom någon annan kurva ej existerar i dag m 
Saamistos strandförskjutningskurva användas. Förkortningen M.ö.h betyder alltså rr 
över havet. 

De olika dateringarna delas in i olika tidsåldrar. De Nordbottniska redskapen börjad 
användas under mellan stenåldern (mesolitikum) denna period sträcker sig från ca 83C 
Kr till 4000 f. Kr. Användningen går även in i yngre stenåldern (neolitikum) som strä 
sig från ca 4000 f. Kr till 2300 f. Kr. Den yngre bronsåldern sträcker sig från ca 181 

1100 f. Kr. Dessa periodindelningar är i mycket gällande för Europa och i viss mån s· 
Sverige. Därför kommer även en annan periodindelning att tas upp. Tidsperioderna 
utformats av Evert Baudou (Baudou 1992:52) De tidsperioder som tas upp här är u1 
made att gälla för Övre Norrland, som innefattar Lappland, Norrbotten och Västerbo 
Denna periodindelning kommer att tillämpas, eftersom de nordbottniska redskap som 
en exakt höjdangivelse har hittats inom Övre Norrland. Tidsperioderna är: Mesoliti 
7000 f. Kr - 4200 f. Kr, Neolitikum 4200 f. Kr - 2000 f. Kr, Epineolitikum 20 
Kr - 1000 f. Kr, Äldre metallålder 1000 f. Kr - 300 e. Kr och Yngre metallål 

-som sträcker sig från 300 e. Kr till 1300. 

7.2 Norrbottens län 
Det totala antalet nordbottniska redskap från Norrbottens län, som har framkommit i • 
na uppsats är 313 stycken, varav endast 66 stycken har ett säkert angivet m.ö.h. I de: 
landhöjningen i Bottenviken ca 8 mm för varje år som går, om man går längre norrut 
landhöjningen. Landhöjningen har dock inte sett likadan ut under årtusendena. 
höjde sig som mest efter det att isen hade smält, och efter det har landhöjningen av 
eftersom.(Saarnisto 1981:29) 

7 .2.1 SKOSPEfSFORMADE 

Totalt finns det 5 skospetsformade redskap som har en meter över havet angivelse. I 
ringen och socknarna är följande: 5104 f. Kr från Nederkalix sn, 3020 f. Kr från C 
torneå sn, 2304 f. Kr från Nederkalix sn och två redskap med dateringen 2304 f. Kr 
Överkalix sn. Vad man kan säga om dateringen av de skospetsformade i allmänhet i 
daSeringen ligger i Neolitikum. Förutom det äldsta redskapet som har en datering 
mesolitikum. (Se tabell bilaga 11) 

7 .2.2 FYRSIDIGA 

Av de fyrsidiga finns det också fem redskap som har en m.ö.h angivelse. Ett redskap 
Gällivare sn har hittats på 485 m.ö.h och därför kan en datering inte utläsas, efte1 
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strandlinjeförskjutningstabellen inte räcker till. De övriga fyra har samma datering: 2304 
f. Kr. Dessa fyrsidiga redskap kommer från följande socknar: Råneå, Karl Gustaf och två 
redskap från Nederkalix sn. Dateringen av de fyrsidiga ligger i huvudsak i Neolitikum. 
Förutom det redskap där dateringen ej kunde utläsas, men det fyrsidiga redskapet är an-
tagligen mycket äldre, om man ser till att tabellen hade fortsatt.(Se tabell bilaga 11)) 

7 .2.3 TVEEGGADE 

Av de tveeggade finns det fyra stycken. Dateringen är mera spridd än de övriga. Datering-
[1 en och fyndsocken är som följande: Övertorneå sn 3004 f. Kr, Tre redskap från Överkalix 

med dateringarna 1904 f. Kr, 2204 f. Kr och 3804 f. Kr. Dessa dateringar ligger huvud-
sakligen från Neolitikum med undantag av den yngsta dateringen som kommer från Epi-
neolitikum. (Se tabell bilaga 11) 

7 .2.4 TRESIDIGA 

Sammanlagt finns det 5 tresidiga redskap. Dateringen och fyndsocknen är som följer: Två 
redskap från Överkalix sn med samma datering 2204 f. Kr, ett redskap från Karl Gustaf 
sn med dateringen 2304 f. Kr, två redskap från Råneå sn med samma datering 2304 f. 

n Kr. Ett slående drag är att alla tresidiga redskap rör sig inom samma tidsålder, under Ne-
olitikum.(Se tabell bilaga 11) 

. 7.2.5 UTAN KLASSIFICERING 

De flesta utav de nordbottniska redskapen som har en m.ö.h angivelse saknar tyvärr en 
klassificering. Det rör sig om 74 nordbottniska redskap som inte har en klassificering. 20 
av de 74 redskapen kommer från Överkalix sn. Dateringarna därifrån är som följer: 5504 
f. Kr, 5104 f. Kr, två redskap med dateringen 3004 f. Kr, 2854 f. Kr, åtta redskap med 
dateringen 2754 f. Kr, tre redskap med dateringen 2304 f. Kr, 2204 f. Kr och det yngsta 
redskapet med dateringen 1904 f. Kr. Från Övertorneå sn kommer 5 nordbottniska red-
skap. Dessa har följande dateringar: 4120 f. Kr, 2820 f. Kr, 2470 f. Kr och två redskap 
med dateringen 2270 f. Kr. Pajala sn har 4 nordbottniska redskap. All har hittats på höga 
höjder, vilket gör att dateringen hör till de äldre tidsperioderna. Dateringarna är som följer: 
Två redskap med dateringen 6500 f. Kr, 5904 f. Kr och det fjärde redskapet kan ej en 
datering utläsas, eftersom det har hittats 495 m.ö.h , vilket gör att strandlinjeförskjut-
ningstabellen inte räcker till. Från Edefors sn kommer 3 redskap med dateringarna 2304 f. 
Kr, 1904 f. Kr och 1704 f. Kr. Råneå sn har 3 redskap varav två av dessa har dateringen 
2304 f. Kr och den tredje 1904 f. Kr. 4 nordbottniska redskap kommer från Älvsby sn . 
Tre av dessa har dateringen 2304 f. Kr och det fjärde har en betydligt äldre datering 6354 
f. Kr. Äldre dateringar kommer även från Korpilombolo sn, där två nordbottniska red-
skap har dateringen 6904 f. Kr och ett tredje 6554 f. Kr. Från Nederkalix sn kommer två 
redskap med dateringen 4154 f. Kr. Även från Jokkmokk sn kommer två nordbottniska 
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redkskap med samma datering 6704 f. Kr. Nederluleå respektive Karl Gustafs och Piteå 
sn har vardera ett nordbottniskt redskap med dateringen 1904 f. Kr. Hiettaniemi respekti-
ve ÖVerluleå sn har verdera ett redskap med dateringen 2304 f. Kr. Töre sn har ett red-
skap med dateringen 3404 f. Kr. De två sista redskapen kommer från Vuollerims sn, men 
en datering kan ej ges på dessa eftersom de har hittats på höga höjder: 270 respektive 295 
m.ö.h. 

Den huvudsakliga dateringen av de nordbottniska redskapen utan klassificering ligger i 
mesolitikum. (Se tabell bilaga 11) 

7 .3 Västerbottens län 
Totalt har det framkommt 77 nordbottniska redskap från Västerbotten i denna uppsats. 
Endast 9 stycken har ett säkert angivet m.ö.h. Bland dessa är höjden över havet ganska 
spridd, allt från 215 m till 50 m. Eftersom höjden över havet är spridd, blir dateringen det 
också. De äldsta redskapen är äldre än 7000 f. Kr.okal. Det är svårt att ge en mer exakt 
datering än så, eftersom tabellen endast sträcker sig till 186 m.ö.h. De äldsta redskapen 
kommer från Blankselet, Bolidens sn (205 m.ö.h)och Gäddträsk (215 m.ö.h). Resteran-
de dateringar och fyndorter är följande: 4850 f. Kr (5995 f.Kr Kal.) från Djuplidens sn, 
3900 f. Kr (4850 f. Kr Kal) från Burträsk sn, 3700 f. Kr ( 4600 f. Kr Kal) från Byske 
sn, 2500 f. Kr ( 3200f. Kr Kal) från Bygdeå sn och 1950 f. Kr (2600 f. Kr Kal) även 
den från Bygdeå sn. Ingen av redskapen som kan dateras har kunnat klassificeras. Bero-
ende på att några är i privat ägo och resten befinner sig på Skellefteå museum, där redska-
pen ej har undersökts. Slutligen kan man alltså säga att de daterade redskapen kommer 
från norra Västerbotten och att dateringen varierar stort. Allt från äldre än 7000 f. Kr 
Okal. till den yngsta 1950 f: Kr.Okal eller 2600 f. Kr Kal. Om man lägger in dateringarna 
i en huvudsaklig tidsperiod kan man se att de okalibrerade värdena ligger huvudsakligen i 
Neolitikum. De kalibrerade värdena hör till en annan huvudsaklig tidsperiod: Mesoliti-
kum. (Se tabell bilaga 11) 

7 .4 Diskussion 
Någon klar skillnad mellan de olika typerna kan ej utläsas. Det kan dock vara svårt att se 
en direkt skillnad, eftersom många av redskapen saknar en meter över havet angivelse. På 
det materialet som har presenterats här kan som sagt en markant skillnad ej utläsas. V ad 
som kan sägas är att dateringarna är ganska utspridda, men att den huvudsakliga datering-
en ligger inom en tidsperiod. Den enda skillnaden som har kunnat utläsas är att de nord-
bottniska redskapen som saknar en klassificering har en datering som i huvudsak ligger i 
mesolitikum. Om man ser de nordbottniska redskapen som en helhet kan man säga att 
dateringen i huvudsak ligger i Neolitikum. Någon skillnad mellan Norrbotten och Väster-
botten i frågan om dateringen kan inte heller utläsas, om man ser till de okalibrerade vär-
dena. Den huvudsakliga dateringen av de nordbottniska redskapen från Norrbotten och 
Västerbotten ligger inom neolitikum. Eftersom några redskap har sin datering i epineoliti-

36 



och vissa boplatsfynd tyder på fynd från bronsålder och järnålder kan man påstå att 
ae nordbottniska redskapens användning har sträckt sig från mesolitikum till epineoliti-

.. ,,, kanske även senare, även om den huvudsakliga användningen med all säkerhet 
~LUU• 

• ordes under neolitikum. Detta påstående grundar sig på studien som redovisas ovan 
under förutsättning att fynden är strandfynd. 

s. Sammanfattande diskussion 
Den tidigare forskningen angående de nordbottniska redskapens datering skiljer sig åt 
beroende på vem som har utfört forskningen och vilken metod de har använt sig av. Den 
datering på ett antal nordbottniska redskap från Västerbottens och Norrbottens län som 
har gjorts i denna uppsats bygger på att redskapen är strandfynd, det kan dock vara 
mycket möjligt att fallet inte är så. Detta gör att hela dateringen blir mycket osäker. Det bör 
även påpekas att endast 17 % av de nordbottniska redskapen har en exakt höjd över havet, 
vilket gör att dateringen inte blir övergripande för de nordbottniska redskapen. Den hu-
vudsakliga dateringen på de nordbottniska redskapen som har kommit fram i denna upp-
sats ligger inom neolitikum, som alltså sträcker sig mellan 4200 f. Kr. - 2000 f. Kr. Den-
na tidsperiodsindelning gäller endast för Övre Norrland. Fynd har även gjorts från meso-
litikum (7000 f.Kr - 4200 f.Kr) och epineolitikum. Några få boplatsfynd som har hittats 
tyder på en användning från stenålder till järnålder. Detta att dateringsstudien på materialet 
som framkommit i denna uppsats och boplatsfynden kan tyda på att det nordbottniska 
redskapet varit i användning från neolitikum och minst till epineolitikum. Med stöd från 
dateringsstudien som jag gjort, kan man påstå att det nordbottniska redskapet främst har 
använts under neolitikum, eftersom de flesta redskap har en datering därifrån. 

Carl-Axel Moberg gjorde 1955 den senaste klassificeringen av de nordbottniska redska-
pen. Han delade in redskapen i tre huvudgrupper: Nordbottniska dubbelredskap, Andra 
dubbelredskap och Nordbottniska redskap ( utom dubbelredskap ). Alla av dessa huvud-
grupper har undergrupper, varav den sistnämnda har flest undergrupper, 6 st. En utav 
hans indelningsgrupper har jag också använt mig av: De skospetsformade. Jag har alltså 
delat in de nordbottniska redskapen i 6 huvudgrupper, vilka är: Skospetsformade, Fyrsi-
diga, Tresidiga, Oval genomskärning, Håleggade och Tveeggade. Alla huvudgrupper 
förutom de skospetsformade har undergrupper. Efter att dessa indelningar har gjorts kun-
de den dominerande huvudgruppen respektive undergrupp framställas av det sammanlag-
da materialet som har kunnat klassificerats. Den dominerande huvudgruppen är redskapen 
med oval genomskärning. De redskap med oval genomskärning och rundad egg domine-
rar även undergruppen. Den metod som jag har använt mig av för att kunna klassificera 
redskapen går ut på att jag har studerat de nordbottniska redskapen på Historiska museet, 
Västerbottens museum och Norrbottens museum. Jag tog även kort på redskapen från 
Historiska museet, för att kunna titta på redskapen flera gånger. Denna klassificering kan . 
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dock ej bli komplett på grund av att det var omöjligt för mig att åka runt till alla mu 
och hembygdsgårdar, där de nordbottniska redskapen finns. 

En annan fråga som jag ställde i problemformuleringen var om en speciell huvudg 
hittas inom ett visst område. Svaret är att några övergripande skillnader mellan de o~· 
huvudgrupperna inte finns. De största koncentrationerna ligger i den östra delen av Ian 
speciellt då kring socknarna Överkalix, Nederkalix och Övertorneå. Endast de tresidi: 
har en annan utbredning. Utbredningen koncentrerar sig dock kring östra delen av Ian 
med en mindre koncentration i Råneå sn. 

Utbredningen av de nordbottniska redskapen som helhet koncentrerar sig till östra del 
av Sverige och framför allt då till Norrbottens län. Väldigt många nordbottniska reds 
har hittats på gränsen till Finland. Den stora koncentrationen runt Svanstein ligger 
gränsen till Finland. Här har ett fyrtiotal nordbottniska redskap hittats. Närheten till F 
land kan betyda att de nordbottniska redskapen har sitt ursprung därifrån och har se, 
spridit sig till norra Sverige och Norge. En annan orsak kan vara att användningen 
gjort att de flesta nordbottniska redskap hittas i norra Sverige och vid gränsen till Finlan, 
De nordbottniska redskapen verkar vara ett utmärkande redskap för norra Sverige, 
förekomsten avtar ju längre söderut man kommer. En fråga i problemformuleringen är 
spridningen av de nordbottniska redskapen har förändrats sedan Carl-Axel Mober: 
spridningskarta gjordes. Men inte heller här kan en större skillnad utläsas. Många n 
fynd av nordbottniska redskap har gjorts sedan 1955, men dessa fynd påverkar inte i st, 
spridningskartan. 

Förvånansvärt många nordbottniska redskap har hittats på boplatser eller på boplatser u 
synlig anläggning. Tidigare hittades de flesta nordbottniska redskap som lösfynd, m 
beroende på att de hittades vid plöjningar av åkrar och andra jordbruksarbeten. I dag 
drivs inte jordbruket i lika stor utsträckning som förr och därmed kan man inte göra 
många fynd. Därför hittas de flesta nordbottniska redskapen i dag vid boplatsutgrä • 
ar. Med tanke på att de flesta nordbottniska redskapen har hittats i Norrbottens lands 
finns de flesta boplatsfynd där också. Man kan konstatera att det nordbottniska redsk 
tillhör boplatsens redskap och inte är ett utpräglat lösfyndsredskap. Detta påstående 
dar sig på att i denna uppsats har ett 80-tal redskap visats sig vara boplatsfynd. Nå 
boplatser som är rika på fynd är: Luleluspen i Jokkmokks sn och området kring Övre 
yttre Lansjärv där flera boplatser finns med fynd av många nordbottniska redskap. Ini 
det har ett stråk av boplatsfynd som de flesta ligger vid älvarna: Indalsälven, Ånge 
ven, Umeälven, Skellefteälven, Luleälven och Kalixälven. 
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-·---------~) ----- ---------------~) 
-7000 186.920 3 .991 -7000 141. 778 2 .752 
-6900 182.962 3 .926 -6900 139.045 2. 714 
-6800 179.068 3 .862 -6800 136. 350 2 .677 
-6700 175.238 3. 799 -6700 133.691 2.640 
-6600 171.471 3.736 -6600 131. 069 2 .604 
-6500 167.765 3 .675 -6500 128. 482 2 .569 
-6400 164.120 3 .615 -6400 125.931 2. 534 
-6300 160.534 3. 556 -6300 123.415 2 .499 
-6200 157.007 3 .498 -6200 120. 933 2 .465 
-6100 153.538 3 .441 -6100 118.485 2 .431 
-6000 150.125 3 .384 -6000 116.070 2 .396 
-5900 146.768 3 .329 -5900 113.689 2 .365 
-5800 143.467 3 .275 -5800 111 .340 2 .333 
-5700 140.219 3.221 -5700 109.023 2 .301 
-5600 137 .024 3.168 -5600 106.738 2 .269 
-5500 133.882 3.117 -5500 104 .484 2 .238 
-5400 130.791 3.066 -5400 102 .261 2 .208 
-5300 127. 750 3.015 -5300 100. 068 2 .178 
-5200 124.759 2.966 -5200 97. 905 2 .148 
-5100 121.818 2.918 -5100 95. 772 2 .119 
-5000 118.924 2.870 -5000 93 .668 2 .090 
-4900 116.077 2 .823 -4900 91. 593 2.061 
-4800 113.278 2. 777 -4800 89. 546 2 .033 
-4700 110.523 2. 731 -4700 87.527 2 .005 
-4600 107.814 2.687 -4600 85. 536 1 .978 
-4500 105 .150 2.643 -4500 83. 5 72 1 .951 
-4400 102.529 2.600 -4400 81 .634 1. 924 
-4300 99. 950 2. 557 -4300 79. 724 1 .898 
-4200 97 .414 2. 515 -4200 77. 839 1 .872 
-4100 94. 920 2 .474 -4100 75. 980 1 .846 
-4000 92 .466 2 .434 -4000 74. 147 1.321 
-3900 90.052 2.394 -3900 72 .338 1. 796 
-3800 87 .678 2.355 -3800 70. 555 1 .771 
-3700 85 .343 2.316 -3700 68. 796 1. 747 
-3600 83. 045 2.278 -3600 67.060 1. 723 
-3500 80. 786 2 .241 -3500 65. 349 1. 700 
-3400 78.563 2.204 -3400 63.661 1.677 
-3300 76.377 2.168 -3300 61.996 1 .654 
-3200 74.226 2.133 -3200 60. 353 1 .631 
-3100 72.111 2.098 -3100 58. 734 1.609 
-3000 70 .030 2.064 -3000 57 .136 1. 587 
-2900 67 .983 2.030 -2900 55. 560 1. 565 
-2800 65. 970 1.997 -2800 54. 006 1. 544 
-2700 63.990 1 .964 -2700 ... 52.473 1.522 
-2600 62.042 1 .932 -2600 50.961 1.502 
-2500 60.126 1 .900 -2500 49.469 1.481 
-2400 58.241 1 .869 -2400 4 7. 998 1 .461 
-2300 56.387 1 .839 -2300 46.547 1 .441 
-2200 54.563 1 .809 -2200 45.116 1 .421 
-2100 52. 770 1 .779 -2100 43. 705 1 .402 

I =~~gg 5·1 .005 1. 750 -2000 42.313 1 .383 
49.270 1 .721 -1900 40. 940 1.364 

-1800 47. 562 1 .693 -1800 39. 585 1 .345 
-1700 45.883 1 .665 -1700 38. 249 1 .327 
-1600 44.231 1 .638 -1600 36.932 1.309 
-1500 42.606 1.611 -1500 35. 632 1 .291 
-1400 41.008 1. 585 -1400 34. 350 1.273 
-1300 39 .436 1. 559 -1300 33 .086 1 .256 
-1200 37 .·890 1 .534 -1200 31.839 1 .238 
-1100 36.369 1 .509 -1100 30. 609 1.222 
-1000 34.872 1 .484 -1000 29. 396 1 .205 

-900 33.40l 1 .460 -900 28. 199 1.188 
-800 31.953 1 .436 -800 27. 019 1 .172 
-700 30.529 1 .412 -700 25. 855 1.156 
-600 29.128 1 .389 -600 24. 707 1.140· 
-500 27. 751 1 .366 -500 23. 574 1 .125 
-400 26.395 1 .Y.4 -400 22 .457 1.109 
-300 25.062 1.322 -300 21.355 1 .094 
-200 23. 751 1.301 -200 20. 269 1 .079 
-100 22.461 1.279 -100 19 .197 1 .064 

0 21.192 1.258 0 18.140 1 .050 
100 19.944 1 .238 100 17 .097 1.0J6 
200 18.717 1 .217 200 16.069 1 .021 
300 17 .509 1 .198 300 15 .054 1 .007 
400 16.322 1.178 400 14.054 0 .994 
500 15.153 1. 159 500 13.067 0 .980 
600 14.004 1 .140 600 12.094 0 .967 ~-
700 12.874 1 .121 700 11 .134 0.953 
800 11 .762 1 .103 800 10.187 0.940 
900 10.668 1.085 900 9 .253 0 .928 

1000 9.592 1.067 1000 8.331 0 .915 
1100 8.5Y. 1 .050 1100 7 .423 0.902 
1200 7.493 1.032 1200 6.527 0.890 
1300 6.469 1 .016 1300 5.643 0.878 
1400 5.462 0.999 1400 4. 771 0.866 
1500 4.471 0.983 1500 3.911 0 .854 
1600 3.496 0.966 1600 3.063 0.842 
110D 2.538 0.951 1700 2.226 0.831 
1800 1 .595 0.935 1800 1 .401 0.819 
1900 0.667 0.920 1900 0.587 0.808 
2000 - 0.245 0.905 2000 -0.216 0. 797 

Bilaga 9: Tabell över strandlinjeförskjutningen i Norra Västerbotten. (Broadbent 1979: 214) 
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Bilaga 10: Kurva över strandlinjeförskjutningen i Tomedalen. (Saamisto 1991:30) 
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Skospetsformade Fyrsidiga I 
i 

lnv. nr M.ö.h Datering lov.nr M.ö.h jDatering 
SHM 17 287 50 Ca 2304f.Kr SHM 19794 485 ! Kan ej utläsas 
NbM 4250 95 Ca 5104 f.Kr SHM 17282:1 50 I Ca 2304 f.Kr 
SHM 16116:1 50 Ca 2304 f.Kr SHM 17282:2 50 iCa 2304 f.Kr 
SHM 16116:2 50 Ca 2304 f. Kr SHM 16298:3 50 : Ca 2304 f. Kr 
SHM 16209 65 Ca 3020 f.Kr SHM 18238:1 50 iCa 2304 f.Kr 

I 
Tveeggade Tresidiga i 

I 
! 

lov.nr M.ö.h Datering Inv. nr M.ö.h jDatering 
SHM 16995 45 Ca 1904 f.Kr SHM 18238:2 50 l Ca 2304 f.Kr 
SHM,16326 55 Ca 2204 f.Kr SHM 16298:1 50 iCa 2304 f.Kr 
SHM 22369 65 - Ca 3004 f. Kr SHM 16298:2 50 Ca 2304 f.Kr 
NbM 3890 75 Ca 3804 f.Kr SHM 16327:1 55 !Ca 2204 f.Kr 

SHM 16327:2 55 Ca 2204 f.Kr 

Utan klassificering Utan klassificering 
I 

lnv. nr M.ö.h Datering lnv. nr M.ö.h !Datering 
SHM 17 987 63,12 Ca 2754 f.Kr SHM 17 987 62,72 :ca 2754 f.Kr 
SHM 17 987 62,62 Ca 2754 f.Kr SHM 17 987 62,66 ;ca 2754 f.Kr 
SHM 17 987 62,81 Ca 2754 f.Kr SHM 17 987 62,66 /ca 2754 f.Kr 
SHM 17 987 62,52 Ca 2754 f.Kr SHM 17 987 62,57 Ica 2754 f.Kr 
NbM 5276 50 Ca 2304 f.Kr Privat ägo 405 i Kan ej utläsas 
Privat ägo 45 Ca 1904 f.Kr PF 232 45 :ca 1904 f.Kr 
Privat ägo 40 Ca 1704 f.Kr Privat ägo 295 :AldreAn7004 f.Kr 
SHM 12485:16 50 Ca 2304 f.Kr NbM 4997 50 :ca 2304 f.Kr 
NbM 2715 165 Ca 6704 f.Kr Förkommit 50 ·ca 2304 f.Kr 
NbM 2716 165 Ca 6704 f.Kr NbM 3917 45 'Ca 1904 f.Kr 
NbM 7164 45 Ca 1904 f.Kr Töre hembygd. 70 :ca 3404 f:Kr 
Privat ägo 150 Ca 6554 f.Kr Privat ägo 50 :ca 2304 f.Kr 
SHM 20025 185 Ca 6904 f.Kr Vuollerim 270 !Aldr.än7004f. 
Privat ägo 185 Ca 6904 f.Kr Privat ägo 50 I Ca 2304 f. Kr 
NbM 5309 80 Ca 4154 f.Kr Privat ägo 115 ! Ca 6354 f.Kr 
Privat ägo 80 Ca 4154 f.Kr NbM 3934 50 I Ca 2304 f.Kr 
NbM? 45 Ca 1904 f.Kr SHM 16204 50 i Ca 2304 f.Kr 
Privat ägo 160 Ca 6500 f.Kr SHM 16206 55 ,Ca 2204 f.Kr 
NbM? 105 Ca 5904 f. Kr SHM 16529 55 :Ca 2204 f.Kr 
SHM 18737 160 Ca 6500 f. Kr SHM 18350 65 :Ca 3004 f.Kr 
Privat ägo 45 Ca 1904 f.Kr Priva ägo 100 :ca 5504 f.Kr 
Privat ägo 50 Ca 2304 f.Kr ! Privat ägo 60 :ca 2854 f.Kr 
Privat ägo 95 Ca 5104 f.Kr Privat ägo 50 i Ca 2304 f. Kr 
Privat ägo 40 Ca 1704 f.Kr/ Privat ägo 65 :ca 3004 f.Kr 
Privat ägo 50 Ca 2304 f.Krl Förkommit 50 i Ca 2270 f. Kr 
Privat ägo 60 Ca 2820 f.Kr SHM 16792 55 :ca 2470 f.Kr 
Privat ägo 80 Ca 4120 f.Krl Förkommit 50 : Ca 2270 f. Kr 

Okalibredade värden över Västerbottens län 
Privat ägo 205 Ca 7000 f.kr SkM? 190 Ca 7000 f. Kr 

Bilaga 11: Tabell över de nordbottniska redskap med ett angivet M.ö.h. 
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VbM 7780 90 Ca 3900 f.Kr Privat ägo 60 Ca 2500 f.Kr 
VbM 2893 50 Ca 1950 f.Kr SkM77 85 Ca 3700 f.Kr 
SkM 87 85 Ca 3700 f.Kr SkM? 115 Ca 4850 f.Kr 
SkM 84 215 Ca 7000 f.Kr 

Kalibrerade värden över Västerbottens län 
Privat ägo 205 Kan ej utläsas SkM? 190 Kan ej utläsas 
VbM 7780 90 Ca 4900 f. Kr Privat ägo 60 Ca 3200 f.Kr 
VbM 2893 50 Ca 2600 f.Kr SkM77 85 Ca 4600 f.Kr 
SkM 87 85 Ca 4600 f.Kr SkM? 115 Ca 6000 f.Kr 
SkM 84 215 Kan ej utläsas 

Sida 2 
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Norrbottens län 
F'f.ndort Socken 

Långudden Arjeplog 
Gorukselet Arvidsjaur 
,Gransjö Edefors 
Nedre Svartlå Edefors 
Nybruket Edefors 
iövre Svartlå Edefors 
Poetinokoskevaara Finska Övertorneå 
Killingi Gällivare 
Torasjärvi Gällivare 
ArmasjärviLannijolå Hietaniemi 
Joenkylä Hietaniemi 
Kukasjärvi Hietaniemi 
Hemmingsmark Hortlax 
Avaudden/Porsifors Jokkmokk 
Keppevaare Jokkmokk 
Keppevare Jokkmokk 
Keppevare Jokkmokk 
Keppevare Jokkmokk 
Luleluspen Jokkmokk 
Luleluspen Jokkmokk 
Luleluspen Jokkmokk 
Luleluspen Jokkmokk 
Luleluspen Jokkmokk 
Luleluspen ---··-····· Jokkmokk 
Luleluspen Jokkmokk 
Pejvoggi Jokkmokk 
Suppekadde Jokkmokk 
Suppekadde Jokkmokk 
Vuollerim Jokkmokk 

Ant. M.ö.h 
1 
1 
1 50 
1 45 
1 
1 40 
1 
1 485 
1 
1 
1 
1 50 
2 
1 
1 
1 165 
1 165 
1 
2 

5 

··-·---- --------

1 
2 

1 

85,36047297 

Storlek Material lnv.nr 
UUMN F5156 

12x3,7 Grönsten SHM 29241:1 
25,3x6,3cm Grönsten NbM 5276 
21x5 Privat ägo 
16,5x10 SHM 19695 
24x4,5 Skiffer Privat ägo 

Ljus grönsten NbM 2723 
26x5,5 Ljus grönsten SHM 19794 
19x7 SHM 17502:2 
34x8x4,5cm Grönsten NbM 4666 

UUMN F5681 
43,5x6 SHM 12485:16 

SHM 11943:5 

Sten (skiffer) NbM 2715 
Grönsten NbM 2716 

20,4x6 SHM 10330:1 
SHM 22707:D 
SHM 22707:Ä 

13,5x4,2 Grönsten Ajtte 
21,4x6,4 Grönsten Ajtte 
14,3x5,8 Grönsten Ajtte 
20,8x5,7 Grönsten Ajtte 
-·---·-··--··----·---- --13,4x5,5 Grönsten Ajtte 
18x6,7 cm Grönsten NbM 5268 
23x7,7 SHM 10330:2a 
21x4,7 SHM 10330:2b 
32cm Ljus grönsten NbM 7396 

Klassificering 

Oval rundad egg 
Skospetsformad 

Förarbete 

skospetsformad 
Fyrsidig skospets 
skospetsformad 
skospetsformad 

skospetsformad egg 
Fyrsidig skospets 
skospetsformad egg 

Del av nordb. redskap 

Del av nordb. redskap 

Del av nordb. redskap 

Tresidig skospets 
Tresidig skospets 
Oval rundad egg 

övrigt 

Boplatsfynd Stå 
F. i potatisland 

F. vid arbete i pot. land 

F. vid Kaitum älv 
F. tills. med en hålyxa 
8m från Lannijolå strand 

F. vid grustäkt 

Hittad vid norra Lule älv 
Hittad vid norra Lule älv 
Boplatsfynd 
Boplatsfynd 
F. ej långt från 103302ab 

Boplatsfynd 
Boplatsfynd 
Boplatsfynd 
Boplatsfynd 
Boplatsfynd 
LuleälvOvanMessameBr 
F. tills. med en stenyxa 

Funnen vid Lule älv 

t::1.1 .... -= (JQ = .... 
N 



Kuoksu, Vittangi Jukkasjärvi 1 Grönstensskiffer NbM 8005 skospetsformad F. norra strand Torne älv 
Lehtisaari Jukkasjärvi 1 18x5x3 cm Grå bergart NbM 8753 F.I Torneälv i vattenlinjen 
Strand Torne älv Jukkasjärvi 1 SHM 17147 Kopia SM 55? 
Vakkojärvi Jukkasjärvi 1 22x5,3 cm Ljus grönsten NbM 15089 Tresidig skospets Åmne till nordb. redskap 
Vakkkojärvi Jokkmokk 1 23,5x4,6 Grönsten NbM 15090 skospetsformad Har använts som bryne 
Vittangi Jukkasjärvi 1 29,6x4,6 Strålskiffer SHM 18306 
Gunnari Karesuando 1 24x6 Svart grönsten SHM 15467:1 skospetsformad F. på stranden i Gunnari 
Karesuando Karesuando 1 UUMNF 4644 
Saivomuotka Karesuando 1 11x4,8 Mörk grönsten SHM 20325 Hålegg med rak egg F.75 m fr. Torne älv 
Kukkola Karl Gustafs 2 50 29,2x7,2 Ljus grönsten SHM 18238:1 Fyrsidig rak egg 
Kukkola Karl Gustafs 50 28x7,3 Ljus grönsten SHM 18238:2 Tresidig skospets 
Kärnbäck Karl Gustaf 1 B 4,5 cm Grönsten NbM 5311 Tresidig rak egg Funnen i ett grustag 
Lappträsket Karl Gustafs 1 45 20,5x6,5 Grönsten NbM 7164 
Narken Korpilombolo 1 150 17,5X6,5 Grönsten Privat ägo 
Ohtanajärvi Korpilombolo 2 185 18,2x4,8 Grönskiffer SHM 20025 F. med 2 andra redskap 
Ohtanajärvi Korpilombolo 185 20,4x4,5 Grönskiffer Privat ägo 
Empoberget Nederkalix 1 17x10x6 cm NbM 5009 Fyrsidig skospets 
Bodträsk Nederkalix 1 18,7x5 Grönsten SHM 12575 Fyrsidig skospets F. stranden av Bodträsk 
Bodträsk Nederkalix 1 24,2x8 Mörk grönsten SHM 17387 Tveeggad raka eggar 
Bodträsk Nederkalix 1 17x4,2 Grönsten SHM15707:1 Fyrsidig skospets F. vid dikesgrävning 
Granträsk Nederkalix 1 22,7x6 Grönsten SHM 13571 Tresidig med skospets F. tills. med en 13982 
Korpikå Nederkalix 1 50 11,2x4,5 Grönsten SHM 17287 Skospetsformad egg Hör i hop med 17282 
Korpikå Storberget Nederkalix 2 50 8,2x4 Grönsten SHM 17282:1 Fyrsidig rak egg F. vid ån i närh. Storberg 
Korpikå Storberget Nederkalix 50 24,5x5,2 Grönsten SHM 17282:2 Fyrsidig rak egg . 
Myrbergsträsk Nederkalix 1 95 22,9x7x5,9 Grönstensskiffer Nbm4250 Skospetsredskap Funnen 2km från fyndort 
Räktjärvändan Nederkalix 1 29,8x7,5 Ljus grönsten SHM 17451 Tveeggad 2 runda eggar F. grav vid jämvägbygge 
Räktjärvändan Nederkalix 1 SHM 17284 
Sand backen Nederkalix 1 24x4,5 SHM 13982 Fyrsidig rundad egg F. tills. med 13571 
Sockenträsk Nederkalix 1 Nbm 3913 
Sockenträsk Nederkalix 1 Grå skiffer NbM 3913 Fyrsidig skospets Avbruten F. i mulljord 
Storträsk Nederkalix 1 13,7x4,4x3 Grönskiffer NbM 4903 Oval med rundad egg F.m.Yxa, bryne,2mejslar 
Storträsk Nederkalix 2 Grönsten NbM 7436 Oval med rundad egg F .N. Storträsk i vattnet 
Storträsk Nederkalix NbM 7437 skospetsformad Stå boplats 
Storträsk Nederkalix 1 NbM 4905 Tveeggad rundade eggar 



Storträsk Nederkalix 4 14x4,2 SHM 18491:1 Oval med rak egg 
Storträsk Nederkalix 11,5x4,2 SHM 18491:2 Oval med rak egg 
Storträsk Nederkalix 21x5,5 SHM 18491:3 Oval med rundad egg 
Storträsk Nederkalix 14,5x5,2 SHM 18491:4 Oval med rak egg 
Storträsk Nederkalix 1 18x6,2 Grönsten SHM 18622:1 Oval med rak egg 
Storträsk Nederkalix 1 21x5 Grönsten SHM 19422 Tveeggad rundade eggar F. vid en sandbank 
Storträsk Nederkalix 1 25x7,8 Grönsten SHM18622:2 skospetsformad 
Stortäsk Nederkalix 1 20,5x5 SHM 19289 Fyrsidig skospets F. nära sjön Storträsk 
Strandträskhed Nederka.lix 1 80 88cm Ljus grönsten NbM 5309 Oval med rak egg 
Vitvattnet Nederkalix 1 17x5 SHM 19394 Oval med rak egg F. Lilltjärnlandet 
Hollsvattnet Nederluleå 1 80 29,5x6 Grönsten Privat ägo 
Rosån Nederluleå 1 45 23x7 Grönsten NbM? F. vid nyodling 
Alterdalen Norrfjärden 1 Grönsten NbM 2729 
Alterdalen Norrfjärden 1 Grönsten Nbm 2730 
Okänd ort Okänd socken 1 SHM 16 701:5 Oval med rundad egg 
Okänd ort Okänd socken 1 SHM 16 701:6 Oval med rundad egg 
Okänd ort Okänd socken 1 24x5x4 cm Grönsten NbM 15144 Fyrsidig skospets Slipat eggparti 
Okänd ort Okänd socken 1 Grönsten NbM 2721 Skospetsformad 
Okänd ort Okänd socken 1 Svart NbM 2760 Skospetsformad 
Okänd ort Okänd socken 1 24cm Grönsten NbM 5223 Tresidig med skospets Skadad 
Okänd ort Okänd socken 1 14x4 SHM 16105 Oval med rundad egg 
Jarhois Pajala 1 9x5,5 SHM 14609 Oval med rak egg 
Juhonpieti Pajala 2 Ensk.ägo 
Juhonpieti Pajala 1 160 21x6 Privat ägo 
Juhonpieti Pajala 2 Ensk.ägo 
Junosuando Pajala 1 SHM 11617 Skospetsformad egg 
Kengisfors Pajala 1 32,7x5,5 SHM 15772 Fyrsidig rak egg F. strax ovan Kengisfors 
Kengisfors Pajala 1 13x7,4 Grönsten SHM 17048:1 Oval med rundad egg 
Kengisfors Pajala 1 16,5x3,2 SHM 17048:2 Oval med rundad egg 
Kengisfors Pajala 1 SHM 18491:12 
Kengisfors Pajala 3 SHM 11858:1 Funna i närheten av -
Kengisfors? Pajala 29x6 SHM 11858:11 Skospetsformad egg varandra. 
Kengisfors? Pajala 22,5x5,5 SHM 11858:12 Tveeggad rundade eggar 
Kieksivaare Pajala 1 18x5 Svart grönsten SHM 13631:2 F. vid Muonio älv 



Kolari Pajala 1 21x4,2 SHM 19250 Fyrsidig rundad egg F. i sand jord på 70cm 
Kosteenniemi Pajala 1 105 Grönsten NbM? F. vid harvning 
Liviöjoki Pajala 1 SHM 15734 Oval rundad egg 
Muonionalusta Pajala 1 SHM 13731:1 Tveeggad sko, rak eggar 
Muonionalusta Pajala 1 SHM 13731:2 Skospetsformad egg 
Muonionalusta Pajala 1 SHM 13731:3 
Pajala Pajala 1 160 20,8x7,4 Grönsten SHM 18737 
Parkalombolo Pajala 2 64,5x9,5 SHM 18047 Fyrsidig skospets F. tills. med 18080 
Parkalombolo Pajala SHM 18080 Tveeggad rombformig F. Muonionalusta 
Raudavaara Pajala 1 10,2x5 Ljus grönsten SHM 19157 Oval rundad egg F. 100m fr. Torne älv 
Sammokkavaara Pajala 1 405 Privat ägo 
Sattajärvi Pajala 1 SHM 19452 Tveeggad 2 skospetsar 
Sattajärvi Pajala 1 SHM 20783 
Sattajärvi Pajala 1 24x5,2 Mörk grönsten SHM 20783 Tveeggad rundad och ra F.Sattajärvisjöns strand 

Pajala 1 27x5,2 Svart grönsten SHM 7191 Tresidig skospets 
Arnemark Piteå landsförsam. 1 45 28x9 Svart grönsten PF232 
Strömnäs Piteå 1 295 12x3,5 Gråsvart skiffer Privat ägo F. vid potatisupptagning 
Tomedalen ovanför Polcirkeln 1 Svart grönsten NbM 2722 Tresidig med skospets 
Abramså Råneå 1 50 22x8x2,5cm Skiffer NbM 4997 Oval med rak egg Funnen vid vägbygge 
Abramså Råneå 1 50 30x6,9 Mörk Grönsten SHM 16298:1 Tresidig skospets Alla funna inom Abramså 
Abramså Råneå 1 50 21x6 Grönsten SHM 16298:2 Tresidig rak egg I en omkrets av 10 
Abramså Råneå 1 50 Förkommit F. på bopl. av ståkaraktä 
Abramså Råneå 1 50 6,7x5,2 Grönsten SHM 16298:3 Fyrsidig skospets famnar. 
Åsträskby Råneå 1 20,9x6 Grönsten SHM 17254:2 Tresidig skospets 
Stora Forsträskhed Råneå 1 45. Svart grönsten NbM 3917 Funnen vid vägarbete 
Valvträsket Råneå 1 22x5,2 Mörk grönsten SHM17254:3 Tresidig skospets 
Abramså Råneå 1 6,5x6,2 Grönsten SHM 17254:1 Tresidig urslagen nacke 

Tärendö 1 14,3x7,3 SHM 13222:2 Oval rundad egg 
Tärendö 1 20,5x7,3 Grönsten SHM 13222:3 Oval rak egg 
Tärendö 1 8x5,8 Ljus grönsten SHM 13222:1 Oval rundad egg 

Morjärv Töre 1 NbM 5312 Fyrsidig med rak egg 
Räktfors Töre 1 15x6x3 cm Svart grönsten NbM 4236 Avslagen 
Veniksel Töre 1 70 23,5x6 Grönsten Töre hembygsg. Stenkniv f. 25 m ifrån 
Muotkaranta Vittangi 1 Ensk. ägo ATA 



N. Soppero Vittangi 1 Enl. uppg. i ATA 
Nommavaara Vittangi 1 Ensk. ägo ATA 
Vitvattnet Vitvattnet 1 38cm Grönsten NbM 5262 Jordfynd Slipad 
Snesudden Vuollerim 1 270 Vuollerim Vuollerim 6000 samlingar 
Nystrand Älvsbyn 1 50 Ensk. ägo NbM 
Nystrand Älvsbyn 1 Ensk.ägo 
S. Fällfors Älvsbyn 1 50 Privat ägo F. i ett potatisland 
Timfors Älvsbyn 1 21x5,5 Mörk grönsten SHM 19338 Tresidig urslagen nacke F. vid grävning vid en bä 
Vistbacka Älvsbyn 1 115 25x8,5 Grönsten Privat ägo 
0. Tvärselet ;Ålvsbyn 1 50 NbM 3934 
Als järv, Allså i Överkalix 1 Två delar Grönsten NbM 5011 Oval rundad egg Stor20x6Lilla16x4 cm 
Ansvar Jokkfall iöverkalix 1 21,5x7 SHM 17095 Skospetsformad egg 
Gyljen IOverkalix 2 23,5x7 SHM 16396 Oval rundad egg F. ovanpå en åker 
Gyljen Överkalix 19x4,3 SHM 16420 Skospetsformad egg 
Heden Hällan Överkalix 1 45 32x6 SHM 16995 Tveeggad skospets&rak F. på gårdarna Hällan 
Kiilisjärv löverkalix 1 29x6,5 SHM17255:1 Skospetsformad egg 
Kiilisjärv löverkalix 1 20,5x5,5 SHM 17255:2 Oval rundad egg 
Kiilisjärv löverkalix 1 SHM 17255:3 Oval med rundad egg 
Kiilisjärv IOverkalix 1 17x5,5 SHM 17255:4 Oval rak egg 
Kiilisjärv Överkalix 1 29x8 SHM 17255:6 Tveeggad skospet&rak 
Kopparsjärv IOverkalix 1 Grönsten Nbm 5133 Fyrsidig skospets Funnen i sandjord 
Kypasjärv löverkalix 1 25x6,7 SHM16938:3 Skospetsformad egg 
Kypasjärvi Överkalix 1 75 22x6,6 Grå bergart Nbm 3890 Tveeggad2 rundade egg Hittad i åker.Röse f bopl 
Kypasjärvi löverkalix 1 15,7x5,4 SHM 16424:1 Fyrsidig rundad egg 
Kypasjärvi löverkalix 1 19,2x5,3 SHM 16424:2 Oval rak egg 
Kypasjärvi Överkalix 1 21,7x3,7 SHM 16424:3 Fyrsidig rak egg 
Kypasjärvi löverkalix 3 SHM 16425 
Kypasjärvi löverkalix 1 25x7 Grönsten SHM 16428:1 
Kypasjärvi IOverkalix 1 Grönsten SHM 16428:2 
Kypasjärvi löverkalix 1 20x6,3 SHM 16938:2 Tveeggad 2 raka eggar 
Kypasjärvi Överkalix 1 SHM 16938:3 Skospetsformad 
Kypasjärvi löverkalix 1 36,5x7 SHM 16938:4 • Fyrsidig rundad egg 
Kypasjärvi . löverkalix 1 10,2x3 SHM 18040 Fyrsidig rundad egg F. på Stå boplats 
Kypasjärvi Överkalix 1 SHM16428:3 



Kypasjärvi Overkalix 1 Grönsten SHM 16428:3 Tresidig med skospets 
Lansjärv löverkalix 1 5,5x5,5 SHM 17152 Oval rundad egg F. Djup lavan 
Lansjärv löverkalix 1 11,5x6 SHM 19565 Tresidig skospets F. holmen yttre Lansjärv 
Lansjärv, Lillsundet IOverkalix 1 SHM 12485: 11 
Lansjärv, Lillsundet löverkalix 2 20.5x5,6 Grönsten SHM 12485:9 Oval rundad egg 
LansjärvGammelkä löverkalix 2 6,3x3,4 SHM 19173:1 Håleggad med rak egg F. vid nyodling 
LansjärvGammelkä löverkalix 6,5x2,8 SHM 19173:2 Fragment 
LansjärvGammelkä Overkalix 14,2x5,5 SHM 20729 Fyrsidig rundad egg Boplatsfynd 
LansjärvGammelkä Överkalix 2 16x6/17x4 SHM 21809 Oval rundad egg Bopl. f F. vid stranden 
LansjärvStorsundet I Överkalix 1 20x5 SHM 17925 Tveeggad 2 raka eggar 
LansjärvStubblande Overkalix 2 5x4 SHM 12485:4 Oval rundad egg Avbruten 
LansjärvStubblande Överkalix 11,5x5 SHM 16562:2 Oval rundad egg F. Stubblandet 
LansjärvStubblande Överkalix 1 22,7x12,3 SHM 21533 Förarbete Bopl.f 75m fr. stranden. 
Lappviken Lansjärv IOverkalix 1 12x8 SHM 17887 Förarbete 
Lillberget Överkalix 1 NbM Förarbete 
Lillberget löverkalix 2 62,81 Grönsten SHM 17 987 Slipat eggparti Boplatsfynd RAÅ 451 
Lillberget IOverkalix 1 62,66 1,99 Grönsten SHM 17 987 Slipat eggparti Boplatsfynd RAÅ 451 
Lillberget löverkalix 1 62,66 7,4 Grönsten SHM 17 987 Slipat eggparti Boplatsfynd RAÅ 451 
Lillberget löverkalix 1 62,72 19,2 Grönsten SHM 17 987 Slipat eggparti Boplatsfynd RAÅ 451 
Lillberget löverkalix 1 11,8 Grönsten SHM 17 987 Slipat eggparti Boplatsfynd RAÅ 451 
Lillberget löverkalix 1 63,12 17,4 Grönsten SHM 17 987 Slipat eggparti Boplatsfynd RAÅ 451 
Lillberget IOverkalix 1 62,62 19,6 Grönsten SHM 17 987 Slipat eggparti Boplatsfynd RAA 451 
Lillberget Överkalix 1 62,52 20,4 Grönsten SHM 17 987 Slipat eggparti Boplatsfynd RAÅ 451 
Lillberget Överkalix 1 62,565 0,8 Grönsten SHM 17 987 Slipat eggparti Boplatsfynd RAA 451 
Lilledet Overkalix 2 50 27,3x6,2 SHM 16116:1 Skospetsformad egg Funna en bit bort ifrån 
Lilledet Överkalix 50 29x6 SHM16116:2 Skospetsformad egg varandra. 
Lillsund Lansjärv Överkalix 1 20,5x6 SHM 12485:1 
Lillsundet Lansjärv IOverkalix 1 20x5,5 Grönsten SHM 12485:10 Tveeggad skospetsar 
Linafall löverkalix 1 23,3x6,8 SHM 16246 Skospetsformad egg 
Lomträsk löverkalix 1 36,5x11,5 SHM 16084 Skospetsformad egg F. 9 tum djupt 
Lomträsk löverkalix 1 15x5,2 SHM 16092 Oval rundad egg 
Lomträsk IOverkalix 1 16,5x6 SHM 16204 Oval rundad egg F. vid 1 fots djup 
Lomträsk löverkalix 1 50 SHM 16204 Oval rundad egg 
Lomträsk löverkalix 1 55 21x6 SHM 16206 



Lomträsk IOverkalix 2 55 20,5x4,7 SHM 16327:1 Skospetsformad egg F. vid nyodling till åker -
Lomträsk Iöverkalix 55 24x6,5 SHM16327:2 Tresidig skospets 7 m n om större hackan. 
Lomträsk I Överkalix 1 55 24x6,2 Ljus grönsten SHM 16529 Tveeggad skospetsar 
Lomträsk Överkalix 2 18x3,5 SHM 17362:1 Fyrsidig rundad egg 
Lomträsk Överkalix 16x3,5 SHM 17362:2 Fyrsidig rundad egg 
Lomträsk löverkalix 1 55 31x9 Gröngrå skiffer SHM16326 Tveeggad skospets& rak F. vid nyodling 
Långforsselet löverkalix 1 24x6,5 SHM 16301 Skospetsformad egg F. på Ångesåns V.strand 
Mjöla myrsviken löverkalix 1 65 33cm Skiffer SHM 18350 
Mjölaskatan löverkalix 1 SHM 18182 
Orasjärv IOverkalix 2 20x6 Svart grönsten SHM 15918 Tresidig rundad egg Avbruten 
Orasjärv löverkalix SHM 15918 
Orasjärv Överkalix 1 14x4 SHM 15989:2 Skospetsformad egg 
Orasjärv Överkalix 1 Ljus grönsten SHM 19171:1 
Orasjärv Överkalix 2 31x6/31x6 SHM 19305 Oval rak egg Bofynd. strand Orasjärv 
Orasjärv löverkalix 19x6,5 SHM 19566 Oval rundad egg F. Lansån vid Orasjärv 
Orasjärv löverkalix 1 SHM 19305:35 Fyrsidig rak egg 
Orasjärv? löverkalix 1 27x6 SHM 19171:2 Fyrsidig rak egg 
Poimisträsk IOverkalix 1 20x7,5 SHM 16948 Skospetsformad egg 
Pojmisträsk Överkalix 1 30x9 SHM 16949 Tveeggad rund&rak egg 
Posjärv Overkalix 1 13x5 SHM 19889 Fyrsidig rak egg 
Räktfors Överkalix 1 40 21,5x6 SHM 16399 Oval rundad egg F. på stå boplats? 
Räktfors Överkalix 1 100 Privat ägo Ämne till nordb. redskap F. med en knacksten 
Rödupp Överkalix 1 17x4,5 cm Nbm 5082 FragmentSlipatEnaSidan 
Rödupp Överkalix 2 26x5 SHM 18750 Fyrsidig rundad egg F. vid Kalixälvens strand 
Rödupp Överkalix 1 SHM 19564 Oval rundad egg 
Rödupp Överkalix 1 SHM 19564 Oval rundad egg 
Rödupp Overkalix 1 24x10 SHM 19564 F. Mjölaskatan 
Rödupp Överkalix 1 26x6,5 Grönsten Privat ägo 
Rödupp Överkalix 1 45 34,5x7 Privat ägo 
Rödupp Överkalix 1 50 48x10,5 Grönsten Privat ägo 
Rödupp Överkalix 1 60 36x8 Skiffer Privat ägo F. med en tväryxa 
Sanningslandet Överkalix 1 SHM 17541 
Sanningslandet Överkalix 1 20x5 SHM 19170 Tveeggad 2 rundade egg F. ovanpå marken 
Suopavaara Överkalix 1 95 



Storbäcken Överkalix 1 30x7 Grönsten SHM 16532 
Svartbyn löverkalix 1 50 21,5x3,3 Grönsten Privat ägo 
Tväredet löverkalix 1 SHM 16130 ? 
Tväredet IOverkalix 2 26x6 SHM 16130:1 Skospetsformad egg Funna en bit bort ifrån 
Tväredet löverkalix 17x7? SHM 16130:2 Oval rak egg varandra. 
Tväredet löverkalix 1 17x7? SHM 16130:2B ? 
Tväredet IOverkalix 1 28x7,5 SHM 19827 Tveeggad skospets&rak F. nära Tvärån 
V. Ansvar IOverkalix 1 65 33x10 Grönsten Privat ägo F. vid grävning för avlopp 
Valheden löverkalix 1 8x4 Grönsten SHM 12485:2 Oval rundad egg 
Valheden IOverkalix 1 14,2x4,7 SHM 16563 Oval rundad egg 
Valheden IOverkalix 1 SHM12485:1 Tveeggad rund& rak egg 
Vännäs löverkalix 1 17,3 X 5,8c Grönskiffer NbM4253 Oval rak egg F. med Håleggad yxa 
Yttre Lansjärv IOverkalix 1 22x7,5 SHM 16843 Fyrsidig rundad egg F. Staviksudden nr.1 
Yttre Lansjärv IOverkalix 1 14x7 SHM 16844 Fragment F. Bergviksudden nr. 1 
Yttre Lansjärv löverkalix 1 NbM 14894 Förarbete 
Ängeså löverkalix 1 20,3x5 SHM 17196 Fyrsidig skospetsformad 
0. Lansjärv IOverkalix 1 25,5x7,5 SHM 18499 Fyrsidig rundad egg F. Västervik nr. 2 
Ö.Lansjärv IOverkalix 1 20x5,5 SHM 16103 Oval rundad egg F. i ett potatisland 
Överkalix IOverkalix 1 40 24x7 Grönsten Privat ägo F. vid bygge 
iövre Lansjärv Överkalix 1 35,5x9,5 SHM 17253 Tveeggad 2 raka eggar F. Lappviken 
IOvre Lansjärv Overkalix 1 15,5x5,2 SHM 28476 Oval rundad egg Boplatsfynd Stå 

Overkalix 1 19,5x5,5 SHM 8655:255 Oval rundad egg 
löverkalix 1 20x3 SHM 8655:38 Fyrsidig rundad egg 

Degerberget IOverluleå 1 27,8cm Skiffer NbM 4501 Tveeggad rundade eggar F.grustag på SO Degerb. 
Havsträsk IOverluleå 1 SHM 17388:2 
Kusträsk Overluleå 1 50 Privat ägo F. vid täkt 
Mockträsk löverluleå 1 5137m7462 Oval rak egg 
Mockträsk IOverluleå 1 NbM 5137 
Haapakylä I Övertorneå 2 26x7 SHM 17926:1 Tveeggad rundade eggar 
Haapakylä I Övertorneå 30x7,2 SHM 17926:2 Skospetsformad egg 
Hirvijärvi I Overtorneå 1 SHM 16063 
Juoksengi I Övertorneå 1 25,5x6 SHM 18239 Oval rundad egg Använt som bryne 
Juoksengi I Övertorneå 1 23,5x3,3 SHM 18240 Fyrsidig rundad egg F. i en potatisåker 
Juoksengi I Overtorneå 1 15,6x6,5 SHM 19100 Skospetsformad egg F.iJuoksengiby 



Juoksengi I Övertorneå 1 24,5x5,5 SHM 18243 Oval rundad egg Använt som bryne 
Jänkisjärvi Övertorneå 1 15x5 SHM 16366 Skospetsformad egg F. vid Jänkisjärvis strand 
Kardis I Övertorneå 1 14x5 SHM 15712:1 Oval rundad egg F. vid Alaknittasjärvi 
Kuivakangas I Övertorneå 1 SHM 19 891 Tresidig med skospets 
Kuivakangas I Övertorneå 1 32x7x5 cm Grönsten NbM 7397 Skospetsformad egg Inslipat jack. Platt 
Kuivakangas lövertomeå 1 50 21x6,5 Grönsten Förlagt F. i en tjärdal 
Kuivakangas lövertomeå 1 55 31x7,6 SHM 16792 F. bäcken mellan Kuita-
Lampisenpää lövertomeå 1 60 Privat ägo F.bopl. av ståkaraktär? 
Matarengi Övertorneå 1 31,2x7 SHM 16701:2 Tveeggad sko, rak F. vid odlingsarbete 
Matarengi I Övertorneå 1 14x5,5 SHM 16701:6 Oval rundad egg 
Neistenkangas I Övertorneå 1 SHM 19306:30 
Neistenkangas I Övertorneå 1 • 80 Privat ägo 
Orjasjärvi I Övertorneå 1 65 20x7 SHM 16209 Tresidig med skospets F. med eggen snett upp 
Rautajärvi Övertorneå 2 SHM 13835:1 Skospetsformad egg 

SHM 13835:2 Skospetsformad egg 
Soukalajärvi Övertorneå 1 30x7,2 SHM 16792 Skospetsformad sjärvi och Torne älv 
Soukalajärvi I Övertorneå 1 50 Förlagts F. i potatislandet 
Svanstein I Övertorneå 1 NbM 5007 Fyrsidig med skospets 
Svanstein Övertorneå 1 19x7,4x5cm Grönsten NbM 7447 Tresidig med skospets Funnen vid odlingsarbete 
Svanstein I Övertorneå 1 24,5x6,5 SHM 16046:1 
Svanstein I Övertorneå 2 SHM 16049:2 Oval med rak egg 
Svanstein I Övertorneå SHM 16049:3 Oval med rundad egg 
Svanstein Övertorneå 1 21x6 SHM 16711 Tveeggadraka eggar 
Svanstein Övertorneå 1 22,5x5 SHM 19957 Fyrsidig rundad egg F. Vid gravgrävning 
Svanstein Pääkölä Övertorneå 1 Ensk. ägo ATA 
Svanstein Pääkölä Övertorneå 1 19x6 SHM 15033:2 Skospetsformad egg 4st. Funna tillsammans 
Svanstein Pääkölä Övertorneå 1 22x7 SHM 15033:3 Skospetsformad egg i liggande ställning 
Svanstein Pääkölä Övertorneå 1 16,5x6,5 SHM 15809 • Oval rak egg F. grävning av Pot. land 
Svanstein Pääkölä Övertorneå 1 20x7,5 SHM 16046:2 
Svanstein Pääkölä Övertorneå 1 15x6,3 SHM16046:3 
Svanstein Pääkölä Övertorneå 1 13x5 SHM 17454:1 Skospetsformad egg F. 200m fr. Kuitasjärvi 
Svanstein Pääkölä I Övertorneå 1 SHM 19306: 7 
Svanstein Pääkölä Övertorneå 1 36,5x7 Ljus grönsten SHM 19306:1 Fyrsidig rak egg 
Svanstein Pääkölä Övertorneå 1 24,5x6,5 SHM 19306:3 Skospetsformad egg 



Juoksengi 1 Övertorneå 1 24,5x5,5 SHM 18243 Oval rundad egg Använt som bryne 
Jänkisjärvi Övertorneå 1 15x5 SHM 16366 Skospetsformad egg F. vid Jänkisjärvis strand 
Kardis Övertorneå 1 14x5 SHM 15712:1 Oval rundad egg F. vid Alaknittasjärvi 
Kuivakangas Övertorneå 1 SHM 19 891 Tresidig med skospets 
Kuivakangas Övertorneå 1 32x7x5 cm Grönsten NbM 7397 Skospetsformad egg Inslipat jack. Platt 
Kuivakangas I Övertorneå 1 50 21x6,5 Grönsten Förlagt F. i en tjärdal 
Kuivakangas I Övertorneå 1 55 31x7,6 SHM 16792 F. bäcken mellan Kuita-
Lampisenpää Övertorneå 1 60 Privat ägo F.bopl. av ståkaraktär? 
Matarengi Övertorneå 1 31,2x7 SHM 16701:2 Tveeggad sko, rak F. vid odlingsarbete 
Matarengi I Övertorneå 1 14x5,5 SHM 16701:6 Oval rundad egg 
Neistenkangas ! Övertorneå 1 SHM 19306:30 
Neistenkangas I Övertorneå 1 80 Privat ägo 
Orjasjärvi Övertorneå • 1 65 20x7 SHM 16209 Tresidig med skospets F. med eggen snett upp 
Rautajärvi Övertorneå 2 SHM 13835:1 Skospetsformad egg 

SHM 13835:2 Skospetsformad egg 
Soukalajärvi • Övertorneå 1 30x7,2 SHM 16792 Skospetsformad sjärvi och Torne älv 
Soukalajärvi Övertorneå 1 50 Förlagts F. i potatislandet 
Svanstein Övertorneå 1 NbM 5007 Fyrsidig med skospets 
Svanstein Övertorneå 1 19x7,4x5cm Grönsten NbM 7447 Tresidig med skospets Funnen vid odlingsarbete 
Svanstein ; Övertorneå 1 24,5x6,5 SHM 16046:1 
Svanstein • Övertorneå 2 SHM 16049:2 Oval med rak egg 
Svanstein • Övertorneå SHM 16049:3 Oval med rundad egg 
Svanstein Övertorneå 1 21x6 SHM 16711 Tveeggadraka eggar 
Svanstein Övertorneå 1 22,5x5 SHM 19957 Fyrsidig rundad egg F. Vid gravgrävning 
Svanstein Pääkölä Övertorneå 1 Ensk. ägo ATA 
Svanstein Pääkölä • Övertorneå 1 19x6 SHM 15033:2 Skospetsformad egg 4st. Funna tillsammans 
Svanstein Pääkölä Övertorneå 1 22x7 SHM 15033:3 Skospetsformad egg i liggande ställning 
Svanstein Pääkölä Övertorneå 1 16,5x6,5 SHM 15809 • Oval rak egg F. grävning av Pot. land 
Svanstein Pääkölä Övertorneå 1 20x7,5 SHM 16046:2 
Svanstein Pääkölä Övertorneå 1 15x6,3 SHM16046:3 
Svanstein Pääkölä Övertorneå 1 13x5 SHM 17454:1 Skospetsformad egg F. 200m fr. Kuitasjärvi 
Svanstein Pääkölä Övertorneå 1 SHM 19306: 7 
Svanstein Pääkölä Övertorneå 1 36,5x7 Ljus grönsten SHM 19306:1 Fyrsidig rak egg 
Svanstein Pääkölä Övertorneå 1 24,5x6,5 SHM 19306:3 Skospetsformad egg 



Svanstein Pääkölä Overtorneå 1 16,5x6 SHM 19306:5 Skospetsformad egg 
Svanstein Pääkölä Övertorneå 1 SHM 19306:9 Skospetsformad egg 
Svanstein Pääkölä Overtorneå 1 SHM 19306:10 Skospetsformad egg 
Svanstein Pääkölä Övertorneå 1 12,9x2,7 SHM 19306:12 Skospetsformad egg 
Svanstein Pääkölä Övertorneå 1 25,5x7 Grönsten SHM 19306:21 Skospetsformad egg 
Svanstein Pääkölä Overtorneå 1 17,5x4,3 Grönsten SHM 19306:22 Fyrsidig rundad egg 
Svanstein Pääkölä Övertorneå 1 14,3x6,7 Grönsten SHM 19306:23 Oval rak egg 
Svanstein Pääkölä Övertorneå 1 28x6,3 Grönsten SHM 19306:24 Fyrsidig rundad egg 
Svanstein Pääkölä Overtorneå 1 27x7,5 SHM 19306:27 Skospetsformad egg 
Svanstein Pääkölä Övertorneå 1 22,6x6,5 SHM 19306:28 Skospetsformad egg 
Svanstein Pääkölä Övertorneå 1 10x5 SHM 19306:31 Fyrsidig rundad egg 
Svanstein Pääkölä .Övertorneå 1 8,5x5 SHM 19306:32 Skospetsformad egg 
Svanstein Pääkölä ,Övertorneå 1 7x4 SHM 19306:33 Fyrsidig rundad egg 
Svanstein Pääkölä lövertorneå 1 40x6 SHM 19306:35 Fyrsidig rundad egg 
Svanstein Pääkölä IOvertorneå 1 SHM 19306:6 
Svanstein Pääkölä I Övertorneå 1 13,2x3,5 SHM 19306:9 Skospetsformad egg 
Svanstein Pääkölä IOvertorneå 2 21x6,5 SHM 19793:2 Skospetsformad egg F. Ala-Kuitasjärvis strand 
Svanstein Pääkölä I Övertorneå 15x4,5 SHM 19793:3 Fyrsidig rundad egg vid yxorna låg ett bryne 
Svanstein Pääkölä I Övertorneå 1 25x6,5 SHM 6053 Skospetsformad egg F. vid Knitasjärvi insjö 
Svanstein Pääkölä I Övertorneå 1 21,6x7,7 SHM 6586 Skospetsformad egg F. i närh. av SHM 6053 
Svanstein resp. Pää Övertorneå 2 34x8 SHM13550:1 Skospetsformad egg Två stycken funna i närh. 
Svanstein resp. Pää Övertorneå 24x7 SHM 13550:2 Skospetsformad egg av Svansteins sågverk. 
SvansteinKuittasjär Övertorneå 1 SHM 17 451 Tveeggad rundade eggar 
SvansteinKuittasjär Övertorneå 1 26,5x7,7 Ljus grönsten SHM 22370 Oval rak egg F. i åker vid Kuittasjärvi 
Turtola I Övertorneå 1 15x7 SHM 16322 Oval rak egg 
Yli-kuittasjärvi I Overtorneå 1 35,5x7 SHM15033:4 Skospetsformad egg 
Yli-kuittasjärvi lövertorneå 1 29x7 SHM 15033:5 Skospetsformad egg 
Yli-kuittasjärvi I Overtorneå 2 21x7 SHM13835:1 Skospetsformad egg Två stycken funna på 
Yli kuittasjärvi lövertorneå 19x5,7 SHM 13835:2 Skospetsformad egg tre kvarters djup. 
Övertorneå Prästg. I Övertorneå 1 65 39,5x7 Grönsten SHM 22369 Tveeggad rombformig F. vid Torneälvens stran 

I Övertorneå 1 27x6 SHM 16701:4 Tveeggad raka eggar 
Övertorneå 1 27,5x8 SHM 16701:5 Skospetsformad egg 
I Övertorneå 1 SHM15712:1 

Svanstein I Övertorneå 1 23,5x6,5 SHM16347:2 Skospetsformad egg Trämodell 



Övertorneå 1 SHM19306:5 
Övertorneå 1 27x9,2 Grönsten SHM 20021 Oval rundad egg F. i närh. av Torne älv 

Västerbottens län 
Fyndort So.c.ken AnL M.ö..h Sto.cle.k Mate.cial Lnv... nc Klas.s.itic.e.cinr,. öv..cir,.t 

Blankselet 1 205 17,5x5 Privat ägo 
Räftkläppen Boliden 1 190 SkM? 
Holmsvattnet Bureå 1 SHM 23245 möjligt nord. red 
Joggböle Bureå 1 SkM 5442 Skospetsredskap 
Joggböle Bureå 1 SkM 5441 
Abyn Burträsk 2 VbM 2040 
Bursiljum Burträsk 1 22x5 SHM 12330 Fyrsidig skospets F. vid Bure älv 
Burträsk Burträsk 1 90 19x4,4x4cm Grönsten • VbM 7780 F. vid potatisupptagning 
Lappvattnet Burträsk 1 SkM 5509 
N. Renbergsvattnet Burträsk 1 18 cm Grönsten VbM 3929 Funnen i åker 
N. Renbergsvattnet Burträsk 1 33x10 cm VbM 454 
N. Renbergsvattnet Burträsk 1 21cm Grönsten VbM 3927 
Renfors Burträsk 1 17,5x5 cm VbM 451 a 1 00m F. fynd avPorfyryxa 
Åbyn Burträsk 1 26,5x4 SHM 23366 Fyrsidig skospets Stå fynd samma ställe 
Åbyn Burträsk 1 VbM 2043 Hittad med stenyxor 

Burträsk 1 VbM B 1289 
Antnäs Bygdeå 1 Skiffer VbM 1175 Hittad med spjutspets 
Fällfors Bygdeå 1 60 Privat ägo 
Åkulla Bygdeå 1 50 26x5 cm Grönsten VbM 2893 Slipad spetsHittad i dike 
Överklinten Bygdeå 1 VbM 1133 
Bjurselet Byske 1 23,7x6,5 Skiffer? SHM 7043 b Fyrsidig skospets F. vid Bjurselet Byske sn 
Bjurselet Byske 1 SkM85 
Bjurselet Byske 1 SHM 6032 Hittad med andra yxor 
Dalmyran Byske 1 SkM83 
Finnträsk Byske 1 85 SkM77 
Finnträsk Byske 1 85 SkM 87 
Ekorrsele Degerfors 1 7x4,3 Ljus grönsten SHM 19255 Hålegg och rak egg 
Tegsnäset Degerfors 1 VbM 3333 



Amsele Degerfors 1 17x7,5 cm Grönsten VbM 8343 Funnen vid Vindelälven 
Dillbäcken Djupliden 1 115 SkM? 

Gäddträsk 1 215 Svart skiffer SkM84 
Mårtensboda Lövånger 1 Ensk.ägo ATA 
Vallen Lövånger 1 24x7,2 Svart grönsten SHM 20121 Skospetsformad egg F. på 30 cm djup 
Vebomark Lövånger 1 Ensk.ägoHallstr 
Vebomark Lövånger 1 SkM 5429 

Malå 1 SkM55 
Gräsmyr Nordmaling 1 VbM 2571 

Norsjö 1 SkM 88 
Norsjö 1 SkM92 

Svansele Norsjö 2 9,5x4 SHM 30055:AA 276 Tveeggad rundad, rak Boplatsfynd Stå 
Svansele Norsjö 12,5x2 SHM 30055:AA 267 Oval rak egg Boplatsfynd Stå 
Storliden Nysätra 1 30x5,5 cm VbM 3390 Sandås i Stortiden 
Gummark Skellefteå 1 SkM 6711 
Hebberfors Skellefteå 1 SHM 16165 Tveeggad rund och rak 
Hedensbyn Skellefteå 1 SkM 1597 
Kusmark Skellefteå 2 18,5x5,2 Grönsten SHM 18715:1 Tresidig skospets F. en bit från Kåge älv 
Kusmark Skellefteå 15,5x7,3 Mörk grönsten SHM 18715:2 Skospetsformad egg 
Kusmark Skellefteå SkM 6334 
Norrböle Skellefteå 1 SkM 86 
Sidbergsliden Skellefteå 1 27,3x6 cm VbM 453 
Skråmträsk Skellefteå 1 Svart grönsten SHM 6858:a Håleggad rak egg 
Skråmträsk Skellefteå 2 SkM82 
Skråmträsk Skellefteå SkM 98 
Skråmträsk Skellefteå 1 13,4x6,5 cm VbM 449 OvaleggadeFragment 
Skråmträsk Skellefteå 1 30,5x8 SHM 22806:B Tveeggad skospetsar Bofynd. Stenåldersfynd 
Skråmträsk Skellefteå 1 SkM 5428 
Skråmträsk Skellefteå 1 SkM NriATA 
Sandsele Sorsele 1 35x7 cm Grönsten VbM 3743 
Skellefteå Stavbäck 1 SkM 8723 
Gunnarn Stensele 1 VbM 8427 
Gunnarn Stensele 1 Enl. uppg.i ATA Hittad 1 m från stranden 
Gunnarn Stensele 1 VbM 3400 



Storuman Stensele 2 Ensk.ägo AT A 
Storuman Stensele 
St. Tjikkiträsk Stensele 2 26,7x6,7 Mörk grönsten SHM 26716:P35 Tresidig skospetsegg Boplatsfynd 
St. Tjikkiträsk Stensele 11,3x5,3 Ljus grönsten SHM 26716:U2 Tresidig skospetsegg Boplatsfynd 
Bodbyn Sävar 1 19cm Grönsten VbM 4128 Raä302 Hittad i grustag 
löveruman Tärna 1 25x7 Skiffer SHM26801 :CR60 Tresidig med rundad egg Boplatsfynd 
Berg Umeå 1 VbM 14085:2 Raä64 Möjligt Nord.Red 
Sörfors Umeå 1 VbM 4081 F. i närh. av forsnacken 
Lövliden Vilhelmina 1 UUMNF 5700 
Råsele Vilhelmina 1 23,4x6 SHM 20011 Skospetsformad egg 
Stalon Vilhelmina 1 VbM 14073 Raä636MöjligtNord.red 
Vojmsjön Vilhelmina 1 Grönsten VbM 14719 Raä 791 MöjligtNord.red 
V:a Vännfors Vännäs 1 VbM4963 

Åsele 1 30x10 cm VbM 2483 Förarbete 
V. Örträsk IOrträsk 1 22x5,5 cm Grönsten VbM 8282 N. VargånsUtloppOrträsk 

Ångermanland 
Fyndort Soc.ken AnL M.ö.h Storlek Material Ln~. nc Klassitlc.ecing_ ö~rir,.t 
Junsjön Dal 1 16,6x6,2 Ljus grönsten SHM 17662:3 Oval rundad egg F. 50m fr. sjön Junsjön 
Lugnvik Bjärtrå 1 15,5x7 Grönsten SHM 14646 Oval rundad egg F. stående upp och ner 
Locknäs Bjärtrå 1 22x7 Mörk grönsten SHM17343:949 Tresidig skospets En samling föremål 

Bjärtrå 1 17x5,4 SHM17343:109 Tresidig urslagen nacke En samling föremål 
Långviken Bjöma 1 SHM 13383:4 
Uttersjö Bjöma 1 23x4,3 Ljus grönsten SHM 22326 Tresidig skospets 
Svedje Gideå 1 SHM 17343:900 
Godmark Grundsunda 1 16x4 Ljus grönsten SHM 13136 Fyrsidig skospets Begagnad som bryne 
Gamla Kyrkvallen Högsjö 1 156x52x24 Grönsten/strålsten LMV 1134 

Junsele 1 18,5x6,5 Ljus grönsten SHM17343:972 Oval rundad egg En samling föremål 
Vallen Junsele 1 281x63x59 Grönsten LMV 1822 Funnen med spjutspets 
Östaned Nora 1 UUMNF 4085 
Sebång Nordingrå 1 370x61x56 Grönsten M 12456 
Björsby Nätra 1 16,3x5 Ljus grönsten SHM 6860:5 Fyrsidig skospets 
Lillbacken Själevad 1 Enl.ATA 
Helgum Säbro 1 260x60x56 Grönsten M 18439 Funnen i ett grustag 



Kläpp Skog SHM 7250:3 
Skog eller Nora 1 15x5 Svart grönsten SHM 7994:2 Fyrsidig med rundad egg 

Hoting 1:12 Tåsjö 1 Privat ägo Boplatsfynd 
Lidgatu Ådalslidens 1 SHM17343:1093 
Nämforsen Ådalslidens 2 19,5x6 SHM 23740:1 Skospetsformad egg Boplatsfynd Stå-brå 
Nämforsen Ådalslidens 1 9x3,8 Svart grönsten SHM17343:107 Oval rak egg 
lnviks ån Ullånger 1 9x4,9 Ljus grönsten SHM 6296:a Oval rak egg F. 200 fot fr. lnviks ån 

Jämtland 
Fyndort Soc.ken AnL. M.ö.h Stocle.k Mate.cial ln'L.. nc Klas.s.itic.e.cing_ Ö'L.cir,.t 
Ockern Föllinge 1 17,5x4,5 SHM 31015 Skospetsformad egg Boplatsfynd stå, brå Jä 

Dala[na 
Orsand Leksand 1 15x5 Grönsten SHM 21684:34 Fyrsidig med rund egg Boplatsfynd 

Hälsingland 
Rävabergstäkten Ovanåker 2 22,7x6,1 SHM 22302 SHM kopior. Tillhör Edsb 
Rävabergstäkten Ovanåker 28,4x7,1 SHM 22302 yns hembygdsförening 

F. med tre andra yxor 


