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Redskap från nyare tid i Statens historiska 
museums samlingar 

Av Göran Tegnér 

Under museets äldre historia bedrevs in
samlingsarbete över ett vitt fält, vilket 
gjorde att samlingarna ännu pä ig4o-talet 
rymde föremål som egentligen hörde till 
andra museers samlingsområden. Detta för
hållande reglerades genom ett antal depo
sitioner. 

Fig. i. Timmerhakc, tvä navare och skaft till na-
vare. Foto ATA. — Iron dog, two augers and an 
augcr shaft. 

Det senaste decenniets stora stadsunder
sökningar — främst i Söderköping, Lödöse, 
Nyköping, Skara och Uppsala — har emel
lertid gjort det önskvärt att medeltidsav
delningen fick tillgång till en komparativ 
samling av vissa föremålstyper från nyare 
tid, föremål som alltså i och för sig inte 
hör till medeltidsavdelningens samlingsom
råde. Eftersom dessa stadsundersökningar 
ger ett fyndmaterial som framför allt vi
sar oss medeltidens dagliga liv förekommer 
ofta bland fynden redskap av järn — ty
värr ofta illa bevarade och högst fragmen
tariska — som har använts inom olika 
hantverksgrenar och näringar. Fynd som 
Mästermyrfyndet, de norska smedsgravfyn
den samt fynd från medeltidens borgar och 
kloster har visat hur verktygsformerna hål
lit sig kvar ända in i vår tid; när man väl 
funnit den lämpligaste utformningen av 
ett verktyg, har det i mänga fall inte un
dergått några större förändringar förrän 
den hantverksmässiga tillverkningen u p p 
hört, dvs. kring sekelskiftet 1900 eller några 
decennier in på igoo-talet. Därför är det 
berättigat, att vid identifiering av medel
tida verktyg och fragment söka lösningar 
inte bara bland medeltida avbildningar 
utan även bland redskap som använts ända 
in i vår tid. 

Samlingarna tillförs successivt en del sena 
verktyg och redskap förekommande i yngre 
fyndlager i arkeologiska undersökningar, 
redskap som kan ingå i en komparativ sam
ling av det slag som nämnts. Museet har 
dessutom ig72 mottagit en samling smidda 
redskap av järn, överlämnade av profes
sor Einar Perman, som länge intresserat 
sig för det småländska lantbrukssmidet. 
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Det rör sig om redskap, tillverkade un
der 1800-talet och igoo-talets början av 
smeder i nordöstra Småland, framförallt 
i Loftahammars kommun. Föremålen re
presenterar det lantbrukssmide som försåg 
jordbrukarna med redskap och fordon. På 
i8go-talet började lantbrukssmederna få 
konkurrens av fabrikstillverkade produk
ter, men först på ig4o-talet kom den stora 
minskningen av smedernas arbetstillgång 
då även mindre jordbruk övergick till trak
torer och industritillverkade lantbruksma
skiner; på ig5o-talet upphörde allt arbete 
för smederna i detta område, och smederna 
har fått övergå till annan verksamhet. 

Redskapen i denna samling är alltså helt 
hantverksmässigt tillverkade och bör där
för vara gjorda på i huvudsak samma sätt 
som under järnålder och medeltid. Nedan 
kommer föremålen att beskrivas och sät
tas i relation till äldre motsvarigheter för 
att — om möjligt — visa den nämnda form
traditionen. 

Timmerhake, längd 26,7 cm, tillverkad av 
fyrkantig ten, diam. 3 cm (fig. 1). Ändarna 
är spetsade och utsmidda i rät vinkel. Tim-
merbaken användes för att hälla fast stoc
kar vid klyvning, bilning och annan be
arbetning; den slogs ned i dels stocken, 
dels en bock eller dylikt. När det gällde 
knuttimring användes den även för att sta
bilisera stockarna under själva byggandet. 
Timmerhaken har varit i bruk på detta 
sätt ända in i vår tid. Några jordfunna 
timmerhakar känner jag inte till, där
emot förekommer de i ett flertal medel
tida framställningar (fig. 2). 

Navare 2 st: a. längd 36,7 cm, »skedens» 
bredd 2,8 cm (fig. 1). Tenen fyrkantig med 
fasade hörn. Övre änden avtunnad, nedtill 
breddad, uppåt avsmalnande med rundad 
avslutning. 

b. längd 35,5 cm, »skedens» bredd 2,8 
cm. Tenen fyrkantig med fasade hörn. Öv
re änden avtunnad och utsmidd till spetsig 
bladform. 

Fig. 2. Byggiiaelshytta i funktion; i förgrunden be
arbetas 111 planka, fasthällen av timmerhakar. Mi
niatyr ur Wenceslaus IV:cs bibel, 1389-1400. Efter 
Husa, 1967. — Carpenter's workshop in operation; 
in lhe foreground: work on a plank held fast by 
iron dögs. Miniaturc out of Wcnccslas IVs Bible, 
1389-1400. After Husa, 1967. 

,S7crt/i" till navare, svarvat trä, längel 30 cm, 
tjocklek 8,1 cm (fig. 1). Profilerat och upp
till försett med en roterbar trissa. I den 
nedre delen ett horisontellt handtag, en 
träpinne med 2,8 cm diam. i ett genom
gående horisontellt hål, så att pinnens än
dar sticker ut på var sida om skaftet. I 
nederänden ett rektangulärt, 5,5 cm djupt 
hål för borren. Skaftet har varit täckt av 
ett nu till en del avflagnat tunt skikt av 
rödbrun färg. 

Navare eller skedborr är en lång borr 
med den nedre, skärande delen utformad 
som en med skärande kanter försedd ränna, 
nedåt sfäriskt avslutad. Till denna typ av 
borr hör också ett skaft, som kan utformas 
på olika sätt, antingen som ett relativt långt 
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Fig. 3. Skaft till navare. Upptill tapp för en trissa. 
L. 43,5 cm. Jordfynd frän Nyköping, kv. Rådhuset. 
Foto ATA. — Augcr shaft with tcnon for a navc. 
Length 43.5 cm. Archaeological find, Nyköping. 

skaft, upptill försett med en trissa och ned
till med två horisontella, på var sin sida 
utskjutande handtag och med borren in
stucken i ett hål i nederänden, eller helt 
enkelt som ett horisontellt handtag med 
borret fästat i centrum, som pä en kork-

Fig. 4. Överst cldtäng, därunder gångjärn och dörr-
stapel. Foto ATA. — Top: fire-tongs, bottom: 
hingc anel door pin hinge. 

skruv. Den förstnämnda skafttypen har för
delen att man med kroppen mot den ro-
terbara trissan både kan styra borren och 
ha hjälp av kroppstyngden. 

Flera fynd av tidiga navare kan näm
nas, bl. a. från Mästermyr och Alvastra klos
ter, som har ett flertal exemplar, däribland 
en ytterligt välbevarad med en längd av 
54 cm (SHM inv. 20106: 2100). Navare-
skaft förekommer i flera medeltida fynd
komplex: Nyköping, kv. Rådhuset, fnr 2632 
(fig. 3), Kalmar, Slottsfjärden, två stycken 
(SHM 21144: 1524-26 och 1527), (Åkerlund, 
ig5i, s. 122, pl. 28) samt kv. Rådhuset, 
Uppsala, f. n. under konservering. Nykö
pingsexemplaret och det ena Kalmarskaf
tet utnyttjar båda befintliga grenar till ho
risontella handtag. Nyköpingsskaftet torde 
vara senmedeltida, medan endast det ena 
av Kalmarskaften med relativ säkerhet kan 
dateras till medeltiden. Flera avbildningar 
finns, både i framställningar av Noak byg
gande arken och av byggnadshyttor i funk
tion (Goodman igÖ4, s. 172 och Salzman 
1967, pl. 4). Den äldsta, men något otyd
liga avbildningen tycks vara på Bayeuxta-
peten. (Ordet navare, på sina håll ännu i 
bruk, har uppstått ur en germansk sam
mansättning med eg. betydelse navborr; fsv. 
nävar, isl. nafarr. Beteckningen kan betyda 
dels borrjärnet, dels redskapet i sin helhet 
med skaft.) 

Eldtång, längd 55,5 cm, spetsarnas längd 
4,5 cm (fig. 4). Den är tillverkad av två 
hopsmidda järnband, omböjda så att de 
bildar var sin ögla; 12,5 cm från denna 
ände är skänklarna sammanhållna av ett 
järnband. De fria ändarna är utsmidda i 
rät vinkel. Tången är alltså konstruerad 
närmast som en stor pincett. 

De närmaste motsvarigheterna i äldre 
material kommer båda från Alvastra klos
ter och utgörs av dels en 7 cm lång pincett 
(SHM inv. 17033: 719, fig. 5), på samma 
sätt tillverkad av två sammansmidda järn
band, samt en pincettliknande, 28 cm lång 
tång, (SHM inv. 17033: 720), vars käftar 
utsmitts i vinkel. 
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Gångjärn, längd 54 cm, bredd 3,8 cm (fig. 
4). Det är tillverkat av plattjärn; den ena 
änden omslagen så att en ögla bildas; av
smalnande mot den andra änden och av
slutat med en spetsig bladform. Försett med 
fyra hål för fästandet. Gångjärn av denna 
typ, använda till grindar etc, tillverkas 
ännu. I fyndmaterialet från Alvastra klos
ter finns ett gångjärn, 67 cm långt (SHM 
22111:587). Det är av en mera dekorativ 
typ, med ett rombiskt parti närmast den 
omböjda änden; den andra änden delar sig 
i två upprullade tenar. Fyndplatsen inom 
klostret är okänd. 

Dörrstapel, längd 20 cm (fig. 4). Den ut
görs av en fyrkantig ten, i ena änden ut-
smidd till en vass spets och i den andra 
änden försedd med en i rät vinkel 4,5 cm 
lång utsmidd rund gångjärnstapp. Dörr-
staplar av denna typ, av såväl grova som 
klena dimensioner är mycket vanliga i me
deltida sammanhang. 

Ljuster, längd 31 cm, tenarnas längd 7 cm, 
bredd 17,7 cm (fig. 6). Ljustret består av 
ett ryggparti, två kraftiga skänklar med 
inåt riktade hullingar samt, mellan skänk
larna, utlöpande från ryggpartiet, tio vid 
detta fastnitade tunnare tenar med hul-
lingarna riktade åt samma håll. Förenat 
med ryggpartiet är en skafthylsa, bestående 
av två omvikta flikar och ett smalt, för
längt mittparti, utlöpande i en bladformig 
spets; bladet är försett med ett hål för fäs
tandet av skaftet. 

Ett flertal typer av medeltida ljuster är 
kända i Sverige. Föreliggande ljuster är ett 
kamljuster (Kulturhistoriskt lexikon, ljus
ter), i äldre material närmast motsvarande 
ett ljuster från Glimmingehus, Skåne (SHM 
inv. 22028: 107), vilket kan dateras till ef
ter år 1500. På detta ljuster är dock alla 
tenar — även de yttersta — av samma grov
lek. Ljuster är inte alltför vanliga i me
deltida fyndmaterial. 

Tråddragningsjärn (?), rektangulär järn
platta, 11,5x5 cm, tji. 1,5 cm (fig. 6). Den 
ena flatsidan har långsidornas kanter fasade. 

Fig. 5. Pincett av järn. Jordfynd frän Alvastra 
kloster, ög. Foto ATA. — Iron tweezers. Archaeo
logical find, Alvastra Monastery, Östergötland. 

Den är försedd med fyra genomgående häl, 
vars diam. är respektive 0,6, 0,65, 0,7 och 
o,g cm. Hålens mynningar är inte torsänkta. 
Båda flatsidorna är översållade med smala, 
varandra korsande, inslagna hack. Föremå
let har föreslagits vara ett nageljärn, men 
då det inte har något gemensamt med na-

Fig. 6. Kamljuster, tråddragningsjärn, lövkniv och 
hovtång. Foto ATA. — Comb-shaped fish-spear, 
drawing-iron, sicklc and farricr's tongs. 

Fornvännen 68 



2o8 Göran Tegnér 

geljärn, beskrivna i en redogörelse för spik
smide i en teknologisk handbok från 1838 
(Karmarsch 1838, s. 537) ligger det när
mare till hands att tolka järnet som ett 
enkelt tråddragningsjärn. 

Lövkniv, längd 36,8 cm, bladets längd 21,5 
cm (fig 6). Kniven kan även kallas lövhack 
eller risbit (Kulturhistoriskt lexikon, lauv). 
Bladet, av 0,6 cm tjockt gods, är något 
svängt och på eggsidan avslutat med en in-
åtböjd krok. Det är försett med ett täljt 
handtag av trä, närmast bladet förstärkt 
med ett järnband. Vid lövtäkten, som på 
sina håll ännu vid slutet av 1800-talet var 
av stor betydelse när det gällde vinterfoder 
för får och hästar, har i sen tid använts ett 
flertal redskap: yxa, skära (i Värmland en 
speciell typ, benämnd lövkrok, med kor
tare blad än skäran) samt kniv och lövkniv. 
Denna tillverkades ibland av en avbruten 
lie, som försetts med skaft. 

Nägra medeltida redskap, som klart kan 
sägas ha använts vid lövtäkt, har veterli
gen inte påträffats. Däremot erinrar den 
ovannämnda lövkniven om norska lövkni
var frän vikingatiden, vilkas egg på samma 
sätt avslutas med en inåtböjd krok. En må
nadsbild i stormästaren i den böhmiska 
Korsorden Leos bönbok visar att liknande 
redskap i vinproducerande länder användes 
vid vinskörd (Husa ig67, fig. 41). 

Hovtång, längd 29 cm, bredd över skänk
larna 7,2 cm, käftarnas bredd 2,9 cm (fig. 
6). Den ena skänkeln avslutad med en klo, 
den andra avslutad med en tvärställd mej
sel. Hovtång har så länge använts som be
teckning för ett verktyg för spikutdragning 

inom snickeri, att man gärna glömmer att 
beteckningen ursprungligen gäller ett spe
cialverktyg för hovslagare. När denna tång
typ med sina biverktyg på skänklarna upp
stått är svårt att fastställa. Den är en 
hovslagares universalverktyg, att användas 
framförallt vid avlägsnandet av gamla hov
beslag. Med mejseln på den ena skänklen 
breit man upp den del av sömmet som ni
tats på hornväggens yttersida; mejseln mot
svarar alltså nutidens s. k. nitklinga. Med 
hjälp av tångens käftar kunde nu skon los
sas; om hornet var skört fick man först 
avlägsna söm efter söm, något som väl kun
de utföras med klon på den andra skänkeln. 

Universaltänger av detta slag var i bruk 
ännu på 1920-30-talet; fabriksgjorda så
dana kunde köpas i järnhandeln ännu i 
början av 1940-talet. Det har förekommit 
tänger med än flera funktioner: då har 
man — förutom de detaljer som nämnts 
— även utformat ena käfthalvan med en 
hammarliknande avsats och den ena skän
keln som en rasp. 

Framställningar av S:ta Apollonia, med 
tång som attribut, visar två typer av tänger, 
den ena av hovtångstyp. (Kalkmålningar 
i Aini) kyrka, Medelpad och Askeryds kyr
ka, Småland — båda från 1500-talets bör
jan — visar täng av hovtångstyp, liksom 
en Apolloniaframställning på ett mässhaks-
broderi från Viby kyrka, Närke, från 1400-
talets slut.) Från Årnäs borg i Västergöt
land, förstörd 1305, föreligger en fragmen
tarisk tång av hovtångstyp (SHM inv. 
17447: 2) (Schnittger & Rydh, 1927, pl. X, 
fig. 14). 

För upplysningar rörande hovslageri tackar jag 
fröken B. Straubingcr, ATA, samt hovslagare Svens
son, Vcterinärhögskolan. 
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Modern Time Tools in the Collections of the 
Museum of National Antiquities 

The last decade's town investigations, the 
finds of which shed light, above all, on 
daily life in the Middle Ages, have made it 
desirable to have a comparative collection 
of tools at the medieval department of the 
Museum. They are to aid in the Identifica
tion of more or less fragmentary medieval 
tools. 

A comparison between, e.g., the black-
smith's and the joiner's tools in the find at 
Mästermyr on Gotland and tools of pre-
industrial manufacture shows that form 
tradition has been very strong; thus, tools 
from about 1900 may be of great help when 
attempting to identify medieval tools. 

A number of forged tools from the north-

east of Småland, made by local peasant 
smiths, were presented to the Museum in 
the course of ig72 by Professor Einar Per-
man. These tools are a good beginning of 
a comparative collection of the kind men
tioned above. 

In the present paper the author describes 
the tools presented and compares them to 
older counterparts from, above all, Swedish 
monastery and fort finds to illustrate the 
form traditions. The implements are: an 
iron dog, a breast auger and two spoon 
bits, a pair of fire-tongs, a binge, a door pin 
binge, a fish-spear, a drawing-iron, a sickle, 
and a pair of farrier's tongs. 
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