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TRÄFYND I MOSSAR 

Av Andreas Oldeberg 

I Skane-mossen, Hy socken, Värmland, påträffades för nägra år 
sedan en del bearbetade slänger, fig. 1—3. Fig. 1 har en längd 
av 168 cm, men har troligen varit något längre, ty ena änden upp
visar elt färskt brott; största bredden är 5 cm. Stången är för
färdigad av en rund tumstock och mittpartiet iir avfasat, så till 
vida att ena sidan är plan medan den andra är halvrund. Milt 
på stocken finnes etl genomgående, avlångt hål med en storlek 
av 2 x 7,8 cm. Mot vardera änden är stocken ett litet stycke orörd 
med runt tvärsnitt, men själva ändparlierna äro tillhuggna från 
två sidor och i ell plan, som ligger vinkelrätt mot mittpartiets 
plana yta. Genom dessa tillhuggna partier går ett runt hål med 
1,4 cm diameter. Andpartiemas häl äro sålunda ställda vinkel
rätt mot mittpartiets hål. Stocken fig. 2 av furu med en längd 
av 1S2 cm och bredd ö,3 cm sir i huvudsak förfärdigad på samma 
salt som föregående. Mittpartiets häl är emellertid tämligen runt 
med en diameter av omkring 3 cm och vid den ena avplanade 
änden linnes ett avlångt hål i samma plan med en storlek av 
5,8 X 2,7 cm. Liksom ifråga om den förra Stören finnas mot 
ändarna runda hal liggande i elt plan vinkelrätt mot mittpartiet 
saml med en största diameter av 2,8 cm. Stocken iir mot ändarna 
något avsnörd. En tredje stock fig. 3, troligen av ek med en längd 
;iv 109 cm med halvrunt tvärsnitt iir endasl runt ena änden 
något avsnörd och tillspetsad. Samtliga hål i störarna synas vara 
utförda med metallverktyg. Föremålen lära ha legat i samma lager 
som en spade av trä och torde kunna dateras till yngsta brons
åldern eller övergångsskedet mellan brons- och järnåldern enligt 
en pollenanalylisk undersökning av Carl Larsson. 

På mark, som förut legal under den nu sänkta sjön Vikaren 
i Häverö socken. Uppland, hittades del i lig. ö avbildade, av gran 
förfärdigade föremålet. Det är böjt i längdriktningen. Ena änden 
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Fig. 1—3. Bearbetade träfiiremål. Skåne mosse, By socken. Värmland. Värm
lands museum, inv.nr 11)932. Ca 1115. — Bearheitete Holzgeyenstände. 

är avbruten, den andra är självvuxen på sä sätt, att där bildas 
ett vinkelrätt parti. Vid denna ände linnes etl avlångt häl. Sidorna 
äro behandlade med ett eggverktyg. Tvärsnittet är tämligen rek
tangulärt. Längden är 125 cm. Föremälet har inte underkastats 
någon pollenanalys, men det lär ha hittats på ett avsevärt djup, 
mer än 1 m, och kan möjligen vara av ansenlig ålder. 

Kil annat föremål från Uppland, synbarligen av gran, fig. 4, 
hittades på 1,2 m djup i Slätmossen vid Krogsta i Lohärad socken 
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Fig, i—5. Träfiiremål. i. Slätmossen, Krogsta. Lohärad socken. Uppland. 
SHM, inv.nr 23375. Ca l l i . 5. Kallkärr, Gryt socken, Siidermunlund. Privat 

saml. Birger Karlsson, Kallkärr, Sljärnhou. Ca 115. — Hohyeräte . 

Föremålet, som har en längd av 41,5 cm, en bredd av 4,8 cm och 
en tjocklek av 2 cm, synes ursprungligen ha varit väl tillformat. 
Ändarna, som äro skadade ha haft en rundad form och sidorna 
mot ändarna torde ha varit någol insvängda. Vardera änden har 
haft etl runt bål med ca 12 mm diameter och ett liknande hål fin
nes vid mittpartiet Enligt pollenanalys av Rangela Sandegren 
kan det daleras lill järnåldern. Föremålet påminner i viss mån 
om okiin till en räfsa och det skulle kunna tänkas, all det utgjort 
elt förarbete lill etl dylikt redskap med ännu ej utarbetade häl 
för räfspinnar. Föremålets profilering gör emellertid denna tolk
ning osannolik. Professor John Granlund har gjort mig uppmärk
sam pä, att föremålet hellre skulle kunna uppfattas som elt slags 
garn- eller repvinda. 

Del i fig. 5 avbildade föremålet möjligen av gran påträffades 
vid harvning i en åker vid Kallkärr i Gryt socken, Södermanland. 
Äkern är en gammal sjöbotten, som torde ha torrlagts för om
kring 40 år sedan vid sänkning av sjön Gallringen. Föremålet 
bar en längd av ca 50 cm och en bredd av ca 4 cm samt avsmal
nar någol mot ändarna, vilka båda synas vara avbrutna. Mitt på 
föremålet finnes en oval urholkning och i dess botten ett litet 
runt hål, synbarligen borrat. Urholkningen har en något förkol
nad yta. Föremålet låg enligt finnaren på ett avsevärt djup och 
kan möjligen vara av förhistoriskt datum. Den kolade ytan i 
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Fig. ii 8. Divene träföremål, ti. Vikaren. Häverö socken. Uppland, Håverö-
ortens hembygds- och fornminnesf örbund. Ca Ui'i. 7. Vdxmossen, Viken. 
Ljung socken. Östergötland, Östergötlands museum. Linköping. Cn I .'I. 8, Sån 
naböke mosse. Steiibrohiill socken. Smaland. SHM, inv.nr 14601, Ca Uti. 

Verschiedene Holzgeräte. 

urholkningen kan lyda på, all del ;invänls vid eldborrning och 
all i urholkningen varit anbragt fnöske eller annat lättantändbart 
material. 
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Fig. 9. Golv/inläggningen från Sänuaböke mosse. Slenbrohiill socken. 
Smaland. Efter ritning i ATA. C.n 1/18. — Fussbodenanlage. Nach 

Zeichnung ATA. 

I Våxmossen i Ljung socken, Östergötland, där tidigare en trä-
klubba anträffats, enl. pollenanalys daterad lill folkvandringsti
den, och i närheten av fyndplatsen för denna,1 hittades på en 
plats 300 400 in S om garden Viken oeh pa ca 2,5—3 m djup 
etl bearbetat föremål av furu, fig. 7. Del har en längd av 30,7 
cm. en största bredd av 0,4 cm och en tjocklek av 1,9 cm. Än
damas kanter äro delvis skadade. Mittpartiet är nägot insvängt. 
Pä platsen lär även ha funnits en 2 m läng bearbetad träslock, 
som ej tillvaratogs. Enligt en pollenanalys av R. Sandegren skulle 
föremålet kunna dateras lill yngsta bronsåldern. 

I en mosse nära Sannabökes by i Slenbrohiill socken, Småland 
påträffades pä en plats ca 150 m från mossens ena kant en rätt 
märklig anläggning. Här fanns vid (orvskärning på ca 1,2 m 
djup en golvanläggning av armstjocka stockar, tiilt lagda intill 
varandra och bildande en kvadratisk fyrkant med 2 m sida. 
Ytterligare en stock var lagd på tvären ovanpå detla golv och in
vid en kant. 1 tre av hörnen voro spetsade pålar nedslagna. Stock-
golvel vilade pä elt lager huvudslora stenar och dessa vilade i sin 
lur på en risbädd, fig. 9. Pä slockgolvet hittades en del föremål, 
fig. 8: ell tillformat, halvrunt, skivfonnigl trästycke synbarligen 
avslaget på ena sidan och med ett avlångt oregelbundet bål i mil-
len med en längd av 22 cm; en trästör, ca 43 cm lång och kilfor-
migl tillspetsad i ena änden; cn väl formad ca 20 cm lång kil av 
ek med lydliga spår efter yxhugg; en bil av en rund ekslock, till-

1 B. Cnattingius i Medd. fr. Östergötl. fomminnes- och inusciför. 1931-
1<)3'_», s. 135. fig. t. 
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I'ig. 10. I.inhalat samt bryne au sandsten. Hedenttorp, Angelstad soc
ken, Smålniul. SHM. inv.nr 24009. Ca 2/9. — Flaibst robbi ini ld sowie 

Wetzstein out Sandstein. 

spetsad i ena änden, ca 53 cm lång samt slutligen en del obearbe
tade trästycken och några skal av hasselnötter. Det är antagligt 
atl anläggningen härrör från en tid, då trakten var sumpmark 
eller vattendränkt. Ingen pollenanalys har ullörts men en G 14-
analys benäget utförd av Laboratoriet för Radioakliv datering, 
.Stockholm har bestämt åldern lill 905 ± 65 ar före nutiden, så
lunda Övergångstiden mellan vikingatid och medeltid. 

Ett på sitt sätt mycket intressant fvndkomplex börrör Iran 
Uedcnstorp i Angelstad socken, Småland. Vid grävning av ett 
dike i cn här befintlig mosse påträffades en stenanhopning, och 
såväl under som mellan stenarna läg en ansenlig mängd linhalm. 
På platsen hittades förutom elt sandslcnsbryne med en längd av 
27,5 cm även en del bearbetade fragmentariska trästycken av 
varierande storlek, fig. 10—11. Ändarna hos två av dessa äro 
breda med avrundade hörn och försedda med runda hål med 
3—4 cm diameter. Dessa två trästycken synas tillika ha haft 
större avlånga hål med tydliga slilmärkcn gående vinkelrätt mot 
de runda hälen samt belägna ca 7 cm nedanför dessa. Hos det 
bäst bevarade 51 cm länga stycket har det avlånga hålet cn längd 
av 8,2 cm. Två sämre bevarade trästycken äro vardera försedda 
med ett runt genomgående hål. Ett fragment av en smal, bear
betad stör med 2,3 cm diameter fanns även bland fynden samt 
några träflisor med märken efter eggverktyg. En analys av linet 
enligt G 14-metoden har benäget utförts av Laboratoriet för Ra-
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Fig. 11. Bearbetade träföremål. Hcdcnstnrp, Angelstad 
socken, Småtand. SHM. inv.nr 94009. Ca 1/5. — Bc-

a rhe i lde Hohgeräle. 

dioaktiv datering, Stockholm, varvid åldern kunnat bestämmas 
till 435 ± 85 år före nutiden, sälunda övergångstiden mellan 
medeltid och nyare tid. I en avhandling om linodlingen i Sverige 
under 1700-talet omnämner Stephen Hennets, alt man vid ret
ningen av linet brukade nedlägga detsamma i gropar i sank 
mark och lägga tyngder ovanpå.2 Sannolikt se vi här rester efter 
en dylik rötningsplals. Bennets nämner i sitt arbete, att linet 
efter rötningen hänger »på Gärdesgårdar uti hela knippor». De 
påträffade resterna efter bearbetade träföremål kunna möjligen 
ha tillhört en dylik torkställning för linet. Fyndet från Hedens-

2 Stephen Bennets, Berättelse om lins planterande, beredande, spinning, 
viifnad och öfriga tilbcredning (1738) § 3. 
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Fig. 12. Trädstubbe av tall, t tock au gran. Ryutnossen. Hedens-
torp. Angelstad socken. Småland. SHM. inv. nr 2332'i. Ca 110. 

— Kiefernbaumstumpf, Knäppet au» Tannenholz. 

torp är sålunda värdefullt från den synpunkten, all det ger be
lägg för vissa ålderdomliga arbetsmoment i vår linodling. 

I förbigående kan nämnas, all i en annan mosse under Hedens-
torps ägor, Ryamossen, i Angelstad socken anträffades på 1,5 m 
djup under aren 1942—1940 diverse liggande stockar av väx
lande dimensioner, vilka visade spär av bearbetning. En del prov 
av virkel tillvaralogs och insändes lill Statens historiska museum 
vid skilda tillfällen dels en s lone stubbe av tall och en mindre 
stock med huggspär, lig. 12, dels en del mindre störar med till
spetsade ändar och delvis kolade, fig. 13. 1 en dylik stör eller 
stubbe påträffades inkilad en 3.1 cm läng skärva av diorit, fig. 14, 
troligen tillhörande ett verktyg.'' Stubben, lig. 12, visar på två 

:l Skärvan Insändes li»4."> Ull Statens historiska museum och lär enligt ut
sago av finnaren ha suttit inkilad »i en fälld Irädsliimdel», som hittades 
samma år. Den kan sälunda icke ha sullil i den större stubben, fig. 12, som 
Insändes 1944. Huruvida den suttit inkilad i någon av de smalare slammar, 
som senare insändes Ull museet kan tyvärr icke numera avgöras. 
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Fig. 13. Bearbetade trästörar. Rgamotsen, Hedemtorp, ingelstad »oc 
ken. Smaland. SHM, inv.nr 33334. Ca 115. Bearbeitete Hohstangen. 

sidor myckel tydliga spår av hugg eller etl skarpt skärande verk
tyg med en svagl böjd ca 1 cm Ined egg med svagl avrundade 
hörn. Etl small mittparti hos stubben har däremot en ojämn 
brottyta. Allt lyder pa. alt Irädel blivit tälll genom all nian med 
en yxa bearbetat det Iran tva sidor och sedan låtit del falla, var
vid mittpartiet brutits av. 

Fyndplatsen besiktigades 194(1 av statsgeologen R. Sandegren, 
som bl. a. framhåller alt »del bearbetade trävirket av hittills 
gjorda iakttagelser all döma varken utgör någon spångad väg 
eller någon 'flotte', som kunnat tjäna som underlag för någon 
boplats*. Flera pollenprov ha tagits från den större stubben. 
Analyser av proven utförda av R. Sandegren ha visat tämligen 
god överensstämmelse och de hänvisa lill övergångsskedet mellan 
brons- och järnålder. Ett prov visar på förekomsten av Plantago, 
vilket lyder på, all odlad mark funnits i närheten av fyndplatsen 
under denna lid. Två C 14-uiidersökningar av prov från stubben 
ha utförts; den ena från ar 1955 enligt Libby's GM-metodik gav 
som resultat 2560 ± 190 år Iran nutid, sålunda ett lidsskede, som 
ligger mellan 795—415 f. Kr: den andra Iran 1966 gav som resul
tat 2170 i ()."> år Iran nutid, sålunda ell lidsskede mellan 579—149 
f. Kr. Saviil den pollenanalytiska undersökningen som C 14-un-
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Fig. I i. Diorilskärvii. troligen uu gxu. Rgamosien, Hedens 
torp, Angelstad socken. Smaland. SHM, inv.nr 33324. 

1/1. — Dioritfliese, vermutlich uon einer Axt. 

dersökningarna utvisa en tämligen god överensstämmelse och vi 
skulle kunna fixera ett medelvärde av åldern lill 500-talet I. Kr. 

Huggspåren hos det tillvaratagna virket, närmast hos stubben, 
äro som regel så skarpa, att det förefaller mest sannolikt, alt de 
härröra från en metallyxa. Det skulle dä närmast vara fråga om 
en holkyxa av brons från yngsta bronsåldern. Frågan är emeller
tid, hur man skall förklara förekomsten av diorilskärvan. Som 
nämnts har den otvivelaktigt tillhört ell verktyg och elt parti av 
skärvan utvisar sannolikt en utsida med en svagl konvext buktad 
yta, synbarligen nött men ej slipad, fig. 14. Professor R. Indreko 
har gjort mig uppmärksam på, att skärvan kan ha tillhört en 
tjock- eller tunnackig stenyxa av mer eller mindre degenererad 
form,4 eller kanske ett verktyg som använts som kil. 

Vi veta genom tidigare rön, att man under bronsåldern nyttjat 
vissa typer av skafthålsyxor av sten. Det här ifrågavarande fyn
det ger en antydan om, att liksom man använt metallyxor vid 
fällning av större träd, Lex. ifråga om stubben, fig. 12, så kan 
man mycket väl även ha använt stenyxor ulan skafthål för 
smärre träarbeten i de fall detta varit möjligt, eftersom stenen 
ju var etl billigare material än bronsen. 

4 Jfr l.ex. C. F . Meinander, Forntid ocli fornfynd (1962) s. 16; Montelius, 
Minnen från vår forntid, fig. 146. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Andreas Oldeberg: Holzfunde aus Siimpfen. 

In Siimpfen gefundene Holzgegenslände sind oft von grosscm Interesse, 
selbst wenn sie auch mituntcr ihrer Funkt ion nach nur schwer zu beslim-
mcn sind. Das ist auch bei den in Abb. 1—3 wiedergegebenen stangenähn-
lichen Gegenständen aus Kiefern- und Eichenholz der Fall, die mittets Pol
lenanalyse in die Cbergangsperiode zwischen Uronze- und Kisenzeit bcslimmt 
werden konnlen. Auch die Verwendungsarl des in Abb. 6 wiedergegebenen 
aus Tannenholz verfertigtcn Gegenstandes ist unsicher; hier ist eine Pollen
analyse nicht vorgenommen worden, aber der Gegenstand wurde in sehr 
grosser Tiefe gefunden und diirfte von anschnlichcm Aller sein. Der Gegen
stand Abb. 4, aas Tannenholz, isl durch Pollenanalyse in die Eisenzeit datiert 
worden und knnn möglicherweise als eine Art Garn- oder Strickwinde auf-
gefasst werden. Gegenstand Abb. 5, offenbar ebenfalls aus Tannenholz, ist 
mit seiner Aushöhlung in der Mitlelpartic und seiner verkohllcn Oberfläche 
als ein bei der Feuerbohrung verwendeles Gerät gedeutet worden. Es isl 
nicht datierl. Das in Abb. 7 wiedergegebene aus Kiefernholz vcrferligle Gerät 
ist durch Pollenanalyse in die jiingsle Bronzezeit datiert worden. Uber seine 
Verwendung wissen wir nichls. Die in Abb. 8 folograficrlen Artefakte bestehen 
aus einer halbrunden Scheibe aus Kiefernholz mit einem Loch in der Mitte, 
einem Keil aus Eichenholz, einer zugcspitzlen Slange, offenbar aus Tannen
holz, sowie dem Fragment eines am Ende zugcspitzlen Eichcnkiuippels. 
Diese Gegenstände sind zusammen mit Haselniiss-Schalcn auf einer (juadra-
lischen 2 m langen Kniippel-Lage gefunden worden und lagen auf einer 
Stcinunterlage sowie einem Rcisigbetl. Die Anlage wurde in 1,2 m Tiefe an
getroffen und diirfte von ansehnlichem Alter sein. Abb. 10—11 zeigen ein 
Baadel Flachsslroh, einen Wetzstein aus Sandstein, sowie Teile von bearbeite
ten Kniippeln, deren Enden teils mil runden Löchern, teils mit gegen die
selben winkelrecht gesteilten viereckigen Löchern versehen sind. Der Flachs 
konnte durch die C-14 Methode in die Obcrgangsperiode zwischen Mittelalter 
und Neuzcit dalierl werden und vermutlich haben wir cs hier mit einem 
Fäulningsplalz fiir Flachs zu lun; die Holzfragmente, Abb. 11, könnten Hesle 
eines scherenförmigen Trockengestelles fiir Flachs darstellen. Die in Abb. 
12—13 wiedergegebenen bearbeiteten und teilweise verkohlten Kniippel und 
Stangen sind, zusammen mit mehreren ähnlichen, in 1,5 m Tiefe in einem 
Sumpfe gefunden worden. Ober die Art der Anlage zu der sie gehörten wissen 
wir nichts, aber sowohl Pollenanalyse wie C-14-Untersuchung datieren diese 
Reste in das 6. Jahrhunder t v. Chr., also in die jiingste Bronzezeit. Die 
Hackspuren z. B. an dem grossen Baumstumpf Abb. 12 könnten sehr wohl 
von einer Hohlaxt herriihren. In einer der Stangen wurde die in Abb. 14 
wiedergegebene Dioritfliese eingekeill vorgefunden. Vennullich stammt sie 
von einer Axt oder einem Steinkeil. 
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