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Så här testade vi
Trädgårdsspadarna testades av träd-
gårdsmästaren Rikard Skoglund till-
sammans med Icakurirens trädgårds-

Läs alla tester 
på nätet!

Att sätta fingrarna i jorden för en
första plantering är en härlig
känsla. Och nöjet blir ännu stör-
re med en bra planteringsspade.
Den ska vara lätt att hantera,
skarp och skön att hålla i.

Vi tog hjälp av trädgårdsmäs-
tare Rikard Skoglund för att hit-
ta bästa planteringsspaden. För-
och nackdelar med de flesta spa-
darna var vi ganska överens om,
men att enas om en favorit var
svårare.

Främst gick skiljelinjen mellan
mans- och kvinnohänder. Tyng-
den i handen och handtagets

storlek påverkade valen. Rikard
fastnade för den största och
tyngsta spaden, värstingen Jo-
seph Bentley.

–Det känns att det är kvalitet.
Den kommer att hålla, konstate-
rade Rickard, som gör av med fy-
ra, fem spadar av billigare mär-
ken per säsong.

Testets billigaste spade, Kellen,
blev Lottas val. Betydligt lättare
för en kvinnohand, bra grepp
och skärpa gör den klart
prisvärd. Anette charmades av
den nya Radius Garden, som har

ett ergonomiskt utformat hand-
tag så att hela armens styrka an-
vänds i grävandet.

Först bedömdes greppet.
Handtag i gummi ger ett fast
skönt grepp. Vid grävandet visa-
de det sig att lackade trähandtag
blir för glatta när jorden gör mot-
stånd. Handen halkar ner.

–Det är stor risk för skavsår,
konstaterar Rikard.

Av den anledningen ratar han
också spadar med för kort hand-
tag, där handen kommer ner i

jorden vid grävandet. Då skjuter
man gärna på handtaget från
toppen, och riskerar skavsår inne
i handen.

Ett tunt, glatt blad med skärpa är
bäst. Fiskars plastspade och Wei-
bulls är dock hopplöst slöa – pas-
sar bättre som skopa i en jord-
säck.

Lätt vinklade spadar funkar
bäst. Fiskars spade i stål är för
mycket vinklad, vilket gör att ar-
men blir ansträngt böjd. Men
spaden får heller inte vara för
flack.

Naturnära färger och material
som smälter in harmoniskt i all
ära. Det är snyggt! Men vi vill än-
då ge en eloge till de tillverkare
som tar fasta på att man under
trädgårdsarbetet alltid lägger
ifrån sig handredskapen – och
glömmer var. Tack för det röda,
turkos och neongröna! ■

En liten planteringsspade är största 
hjälpen i rabatten. Vi har testat tio och
skillnaderna är stora…
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hem&trädgård Þ icakuriren.se
reportrar Anette Sievers och Lotta
Palmelius. De testades i kompakt
jord som stått ogrävd över vintern. 

Vi provade ergonomi och hanterbar-
het och noterade bladets skär och
spadens vinkling, faktorer som på-

verkar grävresultatet. Spadarna in-
handlades i butiker i Stockholmsom-
rådet under februari.

Modell
Tillverkare/köpställe

Pris

Material

Plus & minus

Totalbetyg

Kellen
Coop

20 kr

Matt stålblad, gummi-
handtag med grepp.

Skönt gummi och
grepp för tumme och
pekfinger. Lätt komma
ner i hårt packad jord.
Bra vinkel.

Matt stål i bladet ger
motstånd.

Cofa
K-rauta

29 kr

Blankt stålblad, lacke-
rat trähandtag.

Smalt blad gör det lätt
att gräva djupt. 

För stort avstånd mel-
lan hand och blad.
Ranglig konstruktion.
Risk att fäste viker sig i
tung jord. 

Weibulls
Weibulls

35 kr

Blankt stålblad, olack-
erat trähandtag.

Lätt. Bra som skopa 
i jordsäck.

För kort grepp, handen
kommer ner i jorden.
Ingen vinkel blad/skaft.
Som en skyffel, för
stort och brett blad.

Plantagen
Plantagen

39:50 kr

Blankt stålblad,
gummihandtag med
grepp.

Skönt gummigrepp.
Känns stadig.

Tjockt blad, gör det
svårt att skära. Litet
blad. Sladdrig topp på
greppet, påverkar
manshand.

Bröderna Nelsons
Weibulls

45 kr

Blankt lackerat stål-
blad, lackerat trähand-
tag.

Rejält blad, bra i lätt
jord.

För kort och glatt skaft.
Risk för skavsår inne i
handen när man tryck-
er på ovanifrån. Rang-
lig.

Fiskars
Tools

47 kr

Svart hårdplast.

Lättast. Bra som skopa
i jordsäck.

Plast ger hopplöst då-
ligt skär. Utformad som
skopa, ej spade. Risk
för skavsår av räfflad
topp.

Gardena
Coop

69 kr

Blankt lackerat stål-
blad, hårt avtagbart
gummihandtag.

Rejält och glatt blad
gör det lätt att komma
ner i jorden.

Detalj överst på skaftet
ger risk för skavsår.
Glatt, hårt handtag.
Tung. 

Fiskars
Tools

79 kr

Blankt lackerat stål-
blad, olackerat trä-
handtag.

Fungerar för lätt jord.
Bra skär.

För vinklad, gör det
svårt att få ner kraften.
Glatt, hårt handtag.

Radius Garden
Formfocus

159 kr

Matt stålblad, ergono-
miskt böjt gummihand-
tag.

Hela armens styrka an-
vänds i grävandet. Lätt
komma ner i alla jordar.
Går snabbt. Bra grepp.

Jord skvätter upp, ingen
koll på var den hamnar.

Joseph Bentley
Weibulls

198 kr

Blankt stålblad, olack-
erat trähandtag.

Skönt trähandtag, bra
för stora händer. Stadig
konstruktion. Bra i
packad jord.

Tyngst. Klumpig. 

Bästa köp! Bäst för
stor hand!

Dålig! Sämst!
–

+

Flera fabrikat har planteringsspadar med riktigt
smala blad för plantering av lökar. De passar bra
till att skära ner i hårt packad jord eller
gräsmatta och bända upp ett hål. Men
vill man plantera en större grupp med
lökar i en rabatt är det enklare att
skyffla undan en större mängd
jord och sätta dem tätt. Det blir
betydligt snyggare än några
glest spridda lökar ned-
grävda med lökspade.

1 Greppet.
Stora eller små händer?

2 Handtagets glatthet.
Gräva med eller utan handskar?

3 Bladets skärpa. 
Skopa eller spade?

Namn Rikard Skog-
lund, 42 år.
Familj Fru Victoria,
39, trädgårdsmäs-
tare och delägare,
barnen Pontus, 12,
och Daniel, 9.
Yrke Trädgårds-
mästare. Tog över
Zetas Finsmaka-
rens Trädgård i
Huddinge för tio år
sedan efter sin pap-
pa. Plantskolan har
i dag ett av landets
största sortiment.
Tidigare karriär
Jobbade på bank
som valuta-
handlare.
Bor Villa i Hud-
dinge utanför
Stockholm.

Stor spade ofta
bättre än lökspade

Lökspade
med gradering.

Att tänka på vid spadköpet

Bäst för
liten hand!

TEST
Planterings-

spadar Billigaste och  dyraste gräver bäst 

Köpställen,
se icakuriren.se


