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ÄR REDSKAPET FRÅN RANSTADSMOSSEN I 
VÄSTERGÖTLAND EN STICKTORVSPADE? 

AV 

ANDREASOLDEBERG 

E
tt ganska märkligt fynd av ett bearbetat träföremål har gjorts 
i en mosse, den s. k. Ranstadsmossen, på gränsen mellan 
Stenstorps och Häggums socknar i Västergötland på ägor till
hörande Bosgården, c:a 50 m ö om sockengränsen samt c:a 

300 m NNV om Backgården. Föremålet påträffades vid torvupptag
ning liggande på ett avsevärt djup och, då fyndet ansågs vara an
märkningsvärt, anmäldes det för Riksantikvariens ombud i trakten, 
överlärare Hilding Svensson i Falköping, som omedelbart reste till 
platsen. Han kunde konstatera, att föremålet legat på 2,20 m djup 
under en björkstubbe, som stod i mossen. I mossen synas ligga flera 
dylika björkstubbar och bilda ett lager på 1,80—2,10 m djup. Däröver 
finns ett barrskogslager. Träföremålet låg horisontellt i torvlagret 
omedelbart under björkstubblagret ooh det låg med handtaget eller 
tvärslån åt NO och kniven eller bladet åt SV. Vid upptagandet ur 
mossen blev ena handtagsänden avskuren av spaden. Fyndet gjordes 
c:a 30—40 m ut i mossen. Denna anses vara ganska djup och är 
vattenf3rlld till en meter under markytan. 

Föremålet förvärvades för Statens Historiska Museums räkning 
och samtidigt insändes en del torvprov till Sveriges Geologiska Un
dersökning för pollenanalys. Statsgcologen R. Sandegren utförde ana
lysen, som gav följande resultat: »Pinus 35 %, Picea 1 %, Betula 
30 %, Alnus 21 %, Quercus 8 %, Tilia 5 % (Corylus 14 %). Före
komsten av Picea i låg frekvens utesluter möjligheten att föremålet 
kan tillhöra järnålder (som karakteriseras av hög Picea-frekvens) 
eller stenålder (där Picea helt saknas). Pollenflorans allmänna sam
mansättning liksom fyndets läge i lagerföljden pekar på bronsålder. 
Analysens värden ha jämförts dels med ett fullständigt pollendiagram 
från den något mer än 2 mil NV om fyndplatsen belägna Röde mosse 
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Fig. 1. Fig. 2. 

Pig, 1. Torvspadc av trä, fr. Stenstorps sn, Västergötland. (Stockholm, Statens 
Historiska Maseum inv. 22605). 

• Coupe-tourbei en bois, de Stenstorp sn, Vestergötland. (Stockholm, Musée Historique 
de 1'Etat, inv. 22605). 

Fig. 2. Torvspadcn sedd i profil med bladet svagt böjt 1 sidled. 
• Coupe-tourbe», vu de prolil, la lame légérement incllnée sur le cöté. 

vid Hornborgasjön, dels med ett sådant från den något mer än 2 mil 
S om fyndplatsen belägna Åsle mosse. I diagrammet från Röde mosse 
ligger dot enda ställe, där analysen kan inpassas, 2,3 ra under mark
ytan i ett lager, som utan tvekan tillhör bronsålderns förra hälft. 1 
det mycket detaljerade diagrammet från Åsle mosse passar analysen 
nästan exakt in på tvenne varandra helt närliggande nivåer, vilka 
befinna sig den ena strax ovanför, den andra strax nedanför den 
nivå, som tillhör samma tid som bronsåldersmanteln från Gerums-
bcrgot, vilken enligt von Post är äldre än bronsålderns 4:e period. 
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Enligt det samstämmiga vittnesbörd som jämförelsen av analysen 
med diagrammen från Röde mosse ooh Åsle mosse givit tillhör trä
föremålet, sålunda den äldre bronsåldern och är i stort sett samtidigt 
med manteln från Gerumsberget.» 

Vi skola nu lämna en beskrivning på själva föremålet (tig. 1). Det 
består av en c:a 46 cm lång knivformad del, som enligt en av pro
fessor Lagerberg vid Skogshögskolan utförd undersökning består av 
al. Detta knivformade blad, som avsmalnar något mot spetsen och 
där även blir avsevärt tunnare, är på ena sidan relativt flat ooh på 
den andra försedd med en rygg, som nedåt blir särskilt kraftig. Bla
dets kanter, särskilt mot spetspartiet, avtunna från båda sidor, så 
att där bildas en rundad egg. Själva spetsen synes emellertid ha bli
vit avbruten och troligen har detta skett i samband med upptagningen 
ur mossen. Något större stycke torde dock icke ha blivit bortbrutet 
och möjligen har spetsen haft en svagt rundad form. Tillfornmingen 
av bladet har skett med ett eggverktyg och tydligen har detta att 
döma av bevarade skålmärken på ytan varit en mindre yxa. En del 

Fig. 3. Fig. 4. 
Fig. 3. Detalj av torvspaden med huggspår. 

Detail du •coupe-tourbe» avec trace de coups poitts. 

FiH. 4. Detalj av torvspaden, »tappen». 
Detail du »coupe-tourbe», le »plvot». 
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skåliuärkon uppvisa också liksom avsatser, vilka utgöra typiska slint
spår efter ett dylikt verktyg (fig. 3). Ytan på nedre delen av kniven 
är liksom avslipad, troligen genom nötning. Knivbladet är svagt böjt 
i sidled (fig. 2). Den tjockare överdelen är upptill försedd med en 
lapp, som bildals genom en avsats på ena sidan (fig. 4). Här finnes 
påträdd ett av sälg förfärdigat handtag, som hålles på sin plats ge
nom cn i tappen inpassad dymling av hassel. Det avlånga hålet i 
handtaget synes vara utfört med ett smalt mejselliknande verktyg, 
men för (ivrigt är handlaget endast grovt utformat. Handtaget har en 
längd av 37 cm. Det visar starka spår av nötning på de partier, som 
ligga au mot dymliiigeu. Betraktar man redskapet i sin helhet ger 
det ett visserligen primitivt men dock funktionsmässigt intryck. Man 
har inte lagt ned något onödigt arbete på detsamma utan endast ut
fört det nödvändiga, men detta har i stället blivit väl gjort och vittnar 
nm en yrkeskunnig säkerhet. Även valet av träslag för handtaget ger 
en antydan härom. Sälgen har nämligen den egenskapen, att den dra
ger ihop sig och är sålunda ytterst lämplig för ett handtag av här 
ifrågavarande art. genom att den klämmer ihop om tappen och åstad
kommer, att handtaget sitter fastare. Liknande har även konstaterats 
av docenten Holger Arbman vid hans undersökningar av redskaps-
inventariet från deu halländska offerplatsen vid Käringsjön från 
ä.ldro järnåldern.1 

Frågan är nu. vilken användning redskapet från Ranstadsmossen 
haft. Jag har närmast gissat på en stickspade, som använts vid torv
upptagning. Slitningen mot knivens spets samt nötningsspåren på 
handtaget tyda nämligen på, att redskapet stuckits ned i och dragits 
upp ur något segt, material. Arbman har benäget gjort mig upp
märksam på ett liknande fynd från Norge. Där har för några år se
dan i en mosse på en meters djup vid Ytre Bo, Heroy socken, Sunn-
moro funnits ett redskap av furu i form av ett tveeggat svärd med av
rundad spets och upptill försett med ett kort tvärgående handtag. Det 
svärdliknande bladets skaftända är instucket i ett hål på handtaget. 
Detta hål är emellertid icko genomgående. Bladet är bredast mot mit
ten. Redskapets totala längd är 64,4 cm. Det är genom pollenanalys 
daterat till järnålder och det har tolkats som en torvkniv.2 

' H o l g e r A r b m a n , Käringsjön. Studier i halländsk järnålder, Kungl. 
Vitt. Hist. o. Ant. Ak:s handlingar, del 59: 1, 1945, s. 96. 

2 Bergens Museums Arbok 1943, Hist.-antikv. rekke, nr 4, Tilvekst av 
oldsaker, nr 9402, s. 27, fig. 8 
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I viss grad påminner formen på de här nämnda förhistoriska red
skapen även något om en del torvspadar från modern tid. Vi ha så
lunda en svensk sticktorvspade för lodräta snitt (fig. 5) med en total 
längd av c:a 100 cm. Det tämligen långa, jämnbreda bladet av järn 
har en längd av 50 cm och en brodd av 15 cm. Den holländska bagger-

k 

Fig. 5. Fig. fi. 

Fig. 5. Tvä torvspadar av modern typ ined blad av järn, I. v. svensk, t. b. 
holländsk. (Lantbruksakademiens museum). 

Deux »coupe-lourbcs» lype möderne avec lame de ler.^suédois ä g., hollandais å dr. 
(Musée de 1"Académie de rAgriciilture). 

Fig. 6. Torvspade frän Island med blad av järn; ålderdomlig typ.(Nordiska museet). 
•Coupc-lourbe» d' Islande avec lame de fer; type antique. (Musée Nordique). 

torvkniven, använd för styckning av torv, (fig. 5), är kortare med en 
total längd av 74 cm. Skaftet är särskilt i sin övre del tämligen brett 
och likaså tillhör bladet av järn en kort ooh bred typ. Det tvärställda 
relativt långa handtaget har en längd av 52 cm. Intressant är även en 
sticktorvspade från Island (fig. 6) med en total längd av 85 cm. Bla-
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det av järn , som har en längd av c:a 17 cm. blir nägot bredare mot 

spetsen. Det är på ett tämligen primitivt sätt fästat vid träskaftet. 

Strax ovanför bladet finnes ett steg av trä. Det tvärställda handtaget 

är tämligen kort. Även andra typer på torvspadar finnas men de sy

nas alla vara mer eller mindre utvecklade och specialiserade.3 1 för

bigående kan nämnas, att Sven T. Kjellberg i fråga om torvtäkt från 

Västsverige omnämner en s. k. stackkniv för torvskärning bestående 

av ett blad med vasslipade taggar och två handtag. F ö r att forma till 

klapptorv. d. v. s. beredd torv, användes ett s. k. skäre t rä bestående av 

ett långt smalt blad med långt rakt skaft.4 En intressant uppgift läm

nas av A. Granst röm från Finland. D ä r skares torven i tegelstens-

liknande stycken med en tvåeggad kniv, vars bett är 30 cm långt 

och 12 cm brett medan skaftet är 90 cm långt.'' I förbigående kan 

nämnas, att Car iboueskimåerna i Nordamerika använda små spadar 

av horn för att gräva upp mossa och mosstorv, vilken bl. a. användes 

till bränsle.6 Ha r redskapet från Ranstadsmossen utgjort en torv-

spade, tillhör det så lunda typen i dess begynnelsestadium. Det är 

knappast troligt, att det använts för upptagning av bränntorv. Den 

rikliga vegetationen av lätt tillgängliga lövträd under bronsåldern 

ha r säkerligen gjort användningen av torv för bränsle onödig. Det är 

mera sannolikt, att man nyttjat redskapet för skä rn ing av grästorv, 

som kommit till användning vid husbyggnad och det ger i så fall en 

intressant inblick i ett bronsåldern tillhörande hantverk, om vilket 

vi äga endast mycket r inga kunskap. J a g känner inga l iknande för

historiska sticktorvspadar från Danmark , men det hä r ifrågavarande 

fyndet kanske kan stimulera intresset för en inventering och under

sökning av det danska materialet. 

' S. J. J o n a s s o n, Islenzkér Pjodhaettir, Reykjavik 1934, s. 60. E. W a 11-
g r e n, Om bränntorvberedning med handrodskap, Stockholm 1916, fig. 2—3, 
5—6, 18, 20. K. M o 11 e r, Torvegravning, fig. 1, Danske Folkemaal, 1943. 
s. 44 ff. A. II a u s d i n g, Handbuch der Torfgewinnung und Torfver-
wertung, 2:e Aufl. Berlin 1904, fig. 3—5, 7—8. 

4 S v e n T. K j e l l b e r g , Torvtäkt i Västsverige, Göteborgs Museum. 
Arstryck 1932, s. 80, fig. 2. 

" A r t u r G r a n s t r ö m , Populär handbok i Maskin- och Redskapslära 
för lantmän. Helsingfors 1905, s. 412, fig. 639. 

"K. Bi r k e t - S m i t b, Caribon-Eskimos, 1, Köpenhamn 1929. s. 89, 
fig. 19. 
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R E S U M É 

ANDREAS OLDEBERG: Uustensile découvert dans le marais de 
Ranstad en Vestergötland, a-t-il servi å couper la tourbe? 

Une découverte d'une certaine importance a été faite dans un marais 
prés de Ranstad, Stenstorp sn, en Vestergötland. Cest nn objet de bois 
taillé qui se compose d'une lame en bois d'aune ayant la forme d'nn 
couteau, de 46 cm. de long, å deux tranchants, muni par le haut dun manehe 
vertieal en saule marceau. I.e manehe percé d'un trou est embolté sur 
la partie supérieure en forme de pivot de la lame et fixé par une cheville 
en ooudrier qui traverse ce pivot (fig. 1—2). L'objet trouvé dans le marais 
å une profondeur denviron 2 in. a pu étre daté au moyen de 1'analysc 
pollen eorame provenant dune periode reculée de 1'äge de bronze. On 
l'a défini une pelle tranchante pour couper la tourbe. Dans une certaine 
mesure 1'ustensile rappelle les pelles des époques moins lointaines servant 
å rccueillir la tourbo combustible (lig. 5—6). La pelle en question ne doit 
cependant pas avoir en cette fonction mais plutot celle de couper les gazons, 
qui servaient peut-étre pour la construction des habitations. 


