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Nya maskiner
i nygamla byggnader

HÄSTEN MED SIN varma hud, sin doft och sitt rofyllda ätande efter
en lång arbetsdag på åkern byttes åren efter andra världskriget ut
mot traktorns kalla plåt, oljedoft och mekaniska buller. Med trak
torn kom nya större och tekniskt mer komplicerade maskiner, vil
ka brukades och vårdades av bondeföretagare med lantbruks
kooperationens emblem på overall och keps.
I rasande fart gjorde den nya tekniken sitt insteg i lantbruket efter
1945. I ladugårdarna installerades mjölkningsmaskiner och utgöds
lingsanläggningar. Logar och sädesmagasin försågs med elektriskt
ljus, kvarnar och fläktar. Hemmen fick arbetsbesparande maski-

De första traktorerna
saknade skyddsanord
ningar och förorsa
kade många person
skador, bland annat
vid dikeskörningar.
Samtidigt som traktor
erna blev större för
bättrades säkerheten
genom isolerade hytt
e1; skydd över kraft·
uttagen och nya styr·
system. Fältarbete i
Värmland i mitten av
1960-talet.
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ner och redskap. Djurens och människornas kroppar byttes mot
motorer och starka, mekaniska armar.
En kraftig produktionsökning och långt färre arbetstimmar är
två framträdande drag för jordbruket i de industrialiserade länder
na under perioden 1945-2000. I Sverige minskade antalet arbets
timmar per år från nästan 1 200 miljoner till under 150 miljoner.
Den stora nedgången skedde före sjuttiotalet. På gårdar där drif
ten fortsatte togs inom loppet av några årtionden steget från en
utpräglad manuell värld till en teknologisk och kapitalintensiv
med ett begränsat behov av människor. Produktionen per arbets
timme fyrdubblades från mitten av fyrtiotalet till början av sjut
tiotalet. Uppgången har därefter fortsatt, om än inte riktigt i sam
ma tempo.
Ny teknik har återverkat på bebyggelsen. Värdefulla och skrym
mande redskap, och maskiner som traktorer och skördetröskor
fordrade rejäla förvaringsutrymmen. Kök och skafferier byggdes
om för att hysa frysboxar, kylskåp och elspisar, allt medan jord
källarna förföll. Bebyggelsen förändrades för att bättre svara mot
jordbrukarnas nya behov, men också efter att staten skärpt kra
ven på boende- och arbetsmiljön.

INVESTERINGAR UNDER FEM DECENNIER
En uppsjö av redskap och maskiner används i dagens jordbruk.
Till en del är de avsedda för bestämda uppgifter och utnyttjas un
der en begränsad period. Hit hör plogar, såmaskiner, skördetrös
kor, betes- och potatisupptagare samt hö- och halmfläktar. Andra
används mer kontinuerligt, men för klart avgränsade uppgifter,
däribland mjölkningsmaskiner, utgödslingsanläggningar och foder
vagnar. Åter andra används löpande för en mängd uppgifter. Till
den senare gruppen hör traktorer och vagnar , liksom svetsaggre
gat och många handverktyg. En motsvarande uppdelning mellan
tillfälligt och permanent använda redskap och maskiner är också
möjliga att göra för hushållet.
Investeringarna i maskiner och redskap under 1900-talets and
ra hälft kan delas in i två perioder. Den första sträcker sig från
mitten av fyrtiotalet fram till början av sjuttiotalet. Jordbrukare
som efter kriget trodde på en framtid i näringen skaffade en bas
uppsättning maskiner och redskap. När de hade använts en tid,
slitits ned och nya bättre fanns på marknaden skedde en successiv
förnyelse av maskinparken.
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De elektriskt drivna
fläktmaskinerna för
transport av hö och
halm upp på skullen
underlättade ett tungt
arbetsmoment i jord
bruket. Bengt och
Märit Selander i Mo i
Lit socken, Jämtlands
län omkring 1945.

Jordbrukets investe
ringar i maskiner och
redskap 1938-1999.
Miljoner kronor (1950
års penningvärde).
Miljoner kronor
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Under sjuttiotalet steg investeringarna kraftigt. Nu fanns det
både framtidstro och kapital. Dels skedde ett generationsskifte, dels
gav goda spannmålsskördar och virkespriser ekonomiska förutsätt
ningar. Till detta kom ett fördelaktigt investeringsavdrag med 25
procent som den socialdemokratiska regeringen införde i maj 1976,
några månader före riksdagsvalet. Jordbrukare utnyttjade omedel
bart denna möjlighet då man allmänt trodde att avdraget var till
fälligt. Räntekostnaderna sköt emellertid snart i höjden (från 3-4
till 13-14 procent av de totala kostnaderna), vilket dämpade in
vesteringsviljan trots att avdragsrätten kvarstod. Särskilt vid arv
skiften köptes maskiner och redskap med lånade medel. Unga jord
brukarfamiljer drog på sig tunga ränteutgifter.
Den första "traktorgenerationen" pensionerades under sjuttio
talet och en ny generation tog över. Jordbrukarna köpte nu i hög
re grad transportredskap och lastapparater samt torkanläggning
ar och jordbearbetningsredskap. I kronor var alltjämt traktorer och
tröskor de enskilt största posterna.
Framtidsoptimismen under sjuttiotalet dämpades i slutet av
årtiondet. Färre traktorinköp drog ner totalsiffrorna, liksom de
minskade investeringarna i skördetröskor, vagnar och jordbearbet
ningsredskap. Däremot steg investeringarna i mjölkningsanlägg
ningar och stallutrustning. Strax efter avregleringen 1993 var in
vesteringsviljan som sämst. Om man tar hänsyn till penningvär
dets försämring låg maskininvesteringarna på samma nivå som
under åren närmast efter krigsslutet 1945.
EU-inträdet 1995 väckte åter svenska bönders intresse att inves
tera i maskiner och redskap. Traktorer och skördetröskor inhand
lades åter i stort antal, mindre då av mjölknings- och stallutrust
ning. Under de sista åren av nittiotalet bromsades investeringarna
på nytt och stabiliserades på femtio- och sextiotalens nivå.

Varför investerade bönderna?
Mekaniseringen efter kriget var ett svar på stigande arbetskostna
der orsakad av brist på arbetskraft, fackföreningsrörelsens allt
starkare förhandlingsposition och stigande sociala kostnader för
arbetskraften. Till detta kom 1936 års arbetstidsreglering som
begränsade lantarbetarnas arbetstid till tio timmar per dag. Det blev
samtidigt allt svårare att få landsbygdsungdomen att acceptera
jordbrukets fysiskt tunga och slitsamma villkor. Industrin och den
växande offentliga sektorn erbjöd högre löner, i regel fysiskt lät
tare arbetsuppgifter och mer reglerade arbetsförhållanden.
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När den ekonomiska tillväxten sköt fart efter kriget steg löner
na snabbt. Industriföretagen betalade bra för att få arbetskraft.
Jordbrukarna var tvingade att följ a efter för att hålla kvar sina
lantarbetare, liksom sina söner och döttrar. Lönerna i jordbruket
låg under senare hälften av 1 900-talet dock under industrins. I
någon mån kompenserades det av lägre boende- och matkostna
der för jordbrukets anställda.
Koreakriget i börj an av femtiotalet följ des av en pris- och lönetegring i hela den industrialiserade världen . Under åren 1 9 5 1 och
1 952 steg l önerna i svenskt j ordbruk med 43 procent, och u pp
oången fortsatte under följ ande år, om än i långsammare takt. Från
börj an av sextiotalet kom åter nya stora löneökningar. Vissa år var
uppgången till och med större i j ordbruket än inom industrin. Till
lönerna lades efter hand också arbetsgivaravgifter som spädde på
arbetskostnaderna.
Priset på maskiner och redskap visade en fördelaktig utveckling
i relation till lönerna. Industriföretagen rationali serade och förde
lade sina kostnader på ett större antal serietillverkade produkter.
_ är inkomsterna steg för större och medelstora jordbrukare och
krediti nstituten ställde upp med fördelaktiga lån, sporrades bönerna att investera. Lägg därtill att kostnadsstegringen i jordb ru-

Med generationsväx
lingar i jordbruket föl
jer ofta investeringar.
Per tog över gården
Gute efter sin far
Erland 1 990, och i
slutet av 1 990-talet
köptes den nya skör
detröskan.
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ket inte kunde vältras över på konsumenterna. Jordbrukspolitiken
tvingade jordbrukarna att investera och rationalisera för att hålla
nere priset på sina produkter. Regeringen, socialdemokraterna
ensamma eller i samverkan med bondeförbundet, lovade landets
jordbrukare att om de inte drev upp priserna skulle staten föra en
jordbrukspolitik som gjorde att, som det uttrycks i en bondecir
kel i Västsverige , "vi blev jämställda med arbetare".
Lantbruksnämnderna verkade för att mindre jordbruk lades
samman till större och ekonomiskt starkare enheter, vilka drevs
med moderna maskiner av en reducerad arbetsstyrka. Staten och
kreditinstituten stödde en teknisk modernisering med lån till jord
brukare. Forskare och provningsanstalter arbetade för att få fram
nya praktiska tekniska lösningar. Maskinföretag och maskinför
säljare försökte hitta nya köpare till de maskiner som fabrikerna
spottade ut. Bönderna bombarderades med information och re
klam. Vilken jordbrukare kunde stå emot försäljare och konsulen
ter som lovordade den nya tekniken i en situation då arbetskost
naderna steg och politiker och experter talade sig varma för en
modernisering av näringen?
Jordbrukare med ambition att försörja sig och sin familj på jord
och skogsbruk har varken velat eller kunnat gå kvar i det manu
ellt slitsamma jordbruket när andra delar av näringslivet mekani
serades och andra grupper fick en stigande levnadsstandard. Bön
derna ville få del av den växande välfärden och önskade inte att
barnen skulle slita som de själva hade gjort.
Investeringar i ny teknik krävdes om ungdomarna skulle lock
as att ta över gårdarna. Trycket på den enskilde bonden att inves
tera steg när grannar skaffade maskiner som underlättade och
påskyndade arbetet på fälten och hemma på gården. I den första
omgången mekaniserades sysslor som var tidskrävande, fysiskt
tunga och smutsiga samt där arbetskraft kunde sparas in. Andra
sysslor mekaniserades i ett senare skede. Investeringarna gav ut
slag i sjunkande arbetskostnader och stigande kapitalkostnader.
Jordbrukets kostnader för lejt och eget arbete nästan halvera
des fram till slutet av åttiotalet. Under femtio- och sextiotalen steg
i första hand kostnaderna för driv- och smörjmedel, handelsgöd
sel och köpfoder. Från sjuttiotalet blev kapitalkostnaderna en allt
större post. Omkring 1980 gick den förbi arbete som den enskilt
största posten.
Investeringsförloppet skiftade med gårdarnas storlek och eko
nomi, var i landet de låg samt brukarnas ålder och intresse. För-
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nyelsen gick snabbt, men sett " ur näringslivets synvinkel var det
något av en fredlig revolution som svepte över landet, " konstate
ras i en studiecirkel i Västerbotten.
Banbrytande nyheter
Tre banbrytande tekniska nyheter - kärnteknologier - i efterkrigs
tidens jordbruk är elektriciteten, förbränningsmotorn och agroke
min. En fjärde är mikroelektroniken och en femte är biotekniken.
De två förstnämnda hade tagits i bruk före andra världskriget, men
det var efter kriget som elektriciteten och förbränningsmotorn blev
allmänna i jordbruket. De gav samtidigt upphov till följdinnova
tioner. Elektriciteten knöts samman med den nya trösktekniken.
Skördetröskan tidigarelade tröskningen om höstarna, vilket ställ
de krav på el- och oljedrivna torkanläggningar. Sådana uppfördes
i mindre skala av enskilda bönder, främst för foderspannmål, el
ler i större skala gemensamt för bygdens bönder för brödsäd de
skördat. Elektriska mjölkningsmaskiner underlättade arbetet i la
dugården och öppnade för fler kor. Det drev fram en mekanise
ring av utgödslingen, foderhanteringen och mjölkens efterbehand
ling. Allt detta satte spår i bebyggelsen och i landskapet och om
skapade arbetslivet.
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Fördelningen av jord
brukets kostnader på
huvudposter 1 9501 989.
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Konstnären Bertil
Almlöf har sett de
stora förändringarna i
efterkrigstidens jord
bruk och funderat
mycket över dem.
"Vårlandskap med
konstgödningssäckar"
ställdes ut på Lilje
valchs utställning
"Livet på landet"
1985.

Begreppet agrokemi avser handelsgödsel, som fanns på mark
naden långt före fyrtiotalet, och kemiska bekämpningsmedel, som
kom efter 1 945. Till denna teknologi hör även ökade kunskaper
om hur växter tar upp näring, kunskaper som nu omsattes i var
dagen på bondgårdarna. Hit hör också veterinärmedicinska land
vinningar, däribland bruket av antibiotika.
När det gäller den fjärde kärnteknologin står vi i dag bara i
början. Gårdsdatorer togs i bruk strax före mitten av åttiotalet för
bokföring samt planering och produktionsuppföljning inom växt
odling och husdjursskötsel. Efter hand, särskilt med Internet på
nittiotalet, har datorn blivit ett centralt arbetsverktyg i jordbru
ket. Parallellt har maskiner försetts med mikrochips, och mjölk
ningsrobotar prövats i ladugårdar. Under de närmaste åren kom
mer mikroelektroniken, de integrerade kretsarna, att utvecklas och
finna allt fler användningsområden.
Vad gäller biotekniken, den femte kärnteknologin, står vi på
tröskeln till ett genombrott som, liksom de tidigare nämnda, kom
mer att omskapa arbete, sociala förhållanden och tänkesätt. Gen
modifierade grödor och "monstertjurar" har dock hittills stött på
starkt motstånd i Sverige, både i jordbrukarkretsar och bland
konsumenter.
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Den revolutio n erande elektriciteten
Landsbygden och j ordbruket började elektrifieras i slutet av förs
ta världskriget. Staten, bonderörelsen, byar och enskilda bönder
satsade på en elektrifiering. Insatserna gav på sikt god utdelning,
även om det emellanåt brast både i leveranskvalitet och säkerhet.
1 944, när städerna sedan länge var elektrifierade, hade tre fj ärde
lar av landets jordbruk elektrisk belysning (främst i ladugårdarna )
och 5 8 procent elektricitet för motordrift. Alla delar av landet
berördes, men elektrifieringen gick något snabbare i Nordsverige
och i Mellansveriges skogs- och mellanbygder än i slättbygderna
längre söderut. År 1 950 var 93 procent av landsbygden elektrifie
rad. De kvarvarande gårdarna, av vilka flertalet var ensamgårdar
på betydande avstånd från annan bebyggelse och kraftledningar,
elektrifierades u nder femtio- och sextiotalen. Det tog sålunda ett
drygt kvartssekel att elektrifiera Sveriges l andsbygd.
Till en början utnyttj ades elektriciteten för belysning i ladugår
dar, stall och boningshus. Efter hand som växelströmmen blivit
säkrare öppnades möjligheter för nya användningsområden. Ge
nombrottet för elektriska motorer kom i sl utet av fyrtiotalet. Elek
triciteten fann därefter också allt fler användningsområden i bon
dehushållen.

Ett av elektricitetens
mer obetydliga men
viktiga materiella ut
tryck, strömhandsken.
Med ett enkelt hand
grepp ansluts maski
nen till elnätet. Foto
Gunnar Lundh 1 94 1 .
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Elsa Isaksson i Timmerås i trakterna av Uddevalla berättar att
på föräldrarnas gård installerades elektriciteten 1941. Maskiner
som underlättade arbetet följde.
När vi fått elektriska strömmen köpte far elmotor, halvrensande trösk
verk, gröpekvarn och vedkap med mera. Det var skönt att slippa göra
allt för hand.

I början var motorerna flyttbara, men när mekaniseringen fortskred
blev det otympligt att flytta runt dem. Motorerna blev dessutom
allt mindre och säkrare, vilket underlättade övergången till en el
motor vid varje maskin.
Vattenhämtningen till djur och människor förenklades genom
elektriska pumpar och hydroforer. En elektrisk kapsåg ökade re
dan i mitten av tjugotalet sågkapaciteten fem gånger. Tröskverk
drevs med elektriska motorer och var smidigare än verk drivna av
Det elektriska ljuset
hästar och lokomobiler. Elektriska elevatorer underlättade trans
till nytta och glädje för
porten av hö och halm upp på logarna. Även hanteringen av sä
människa och djur.
den förenklades med hjälp av transportband och hissar. Längre
Annons för Philips i
fram blev det vanligt med elektriska fläktar för torkning av hö,
JOEL, Jordbrukarens
halm och säd på logen. Skruvtransportörer underlättade efter
Elektriska Blad, 1943.
mitten av femtiotalet spannmålshanteringen
på gårdarna. Eldrivna sädeskrossar malde sä
den till foder åt kreaturen och minskade resorna till kvarnen. Foderblandare gav fodret
rätt konsistens. I ladugårdarna installerades
elektriska mjölkningsmaskiner och gödsel
skrapor.
Intransporten av foder till djuren förenk
Ji///lJJl!41/J!-J..
�
lades
med elektriska fodervagnar. Från täck
�::.;
,j}I
ta slamgödselbrunnar pumpas i dag flytgöd
0
seln över i tankvagnar eller förs via ledning
ar direkt ut på fälten. Taggtråd i galvaniserar
stål, en konstruktion som blev vanlig direkt
efter kriget, har ersatts av elektriska svag
strömsledningar för att stänga in betande
djur. I bondens verkstad finner vi en mängd
mindre handhållna elektriskt drivna redskap
för service och reparationer.
Elektriciteten underlättade och sparade
också arbetskraft i bondehushållet. Det dröj
de emellertid till årtiondet efter 1945 innan
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landsbygdens bostäder fick elektrisk belysning, rinnande vatten och
elektriska maskiner.
Elektricitetens frammarsch kan avläsas i jordbrukets förbruk
ning av elenergi. För 1 950 har årsförbrukningen uppskattats till
omkring 400 miljoner kilowattimmar, kWh, en siffra som tio år
senare mer än fördubblats. 1980 var åtgången 2 1 00 miljoner kWh.
Mot slutet av seklet kom avvecklingen av jordbruk, allt färre ko
besättningar och introduktionen av energisnålare maskiner i nå
gon mån att bromsa upp tillväxten. 1994 stod jord- och skogsbru
ket, inklusive hushållen, för två procent av landets totala elförbruk
nmg.
Mjölken blir mannens domän
Elektriciteten följdes av investeringar som underlättade ladugårds
arbetet. Särskilt mjölkningsmaskinen var ett stort framsteg. Den
installerades när vakuumpumpen, den pulserande sugningstekni
ken, hade utvecklats och spenkopparna gj orts skonsamma för
kornas juver. Genombrottet skedde efter kriget med förbättrad
teknik, en tilltagande brist på mjölkerskor och stigande lantarbe
tarlöner. Mjölkningsmaskinerna halverade arbetsåtgången.
År 1944 fanns omkring 40 000 anläggningar, vilket innebär att
en dryg tiondel av alla gårdar i landet utnyttjade den nya tekni
ken. Andelen kor som maskinmjölkades var långt större, ungefär
en fjärdedel. Strax efter mitten av femtiotalet var siffran cirka
140 000. I landet fanns det då 235 000 mjölkbesättningar. De kvar
stående leverantörerna avvecklade därefter sina kobesättningar
eller köpte mjölkningsmaskiner.
Maskinerna var till en början fristående. De undanröjde den
slitsamma handmjölkningen, men tillförde också nya tunga arbets-
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Annons för Alfa-Lavals
mjölkningsmaskin i
Lantmannen 1 946.
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Tidig mjölkning i grop
vid Sätuna Gård i
Uppland 1957. Trots
att mjölkgropen sko
nar rygg och knän blev
den mer vanlig först i
slutet av seklet.

uppgifter. De första mjölkkärlen var av massivt material och väg
de därefter. Senare kom kärl av galvaniserad plåt och lättmetall som
underlättade arbetet i ladugårdarna. Kånkandet på tunga mjölk
kärl försvann med rörmjölkningen och den nya silningstekniken.
Även de diskmaskiner som efter hand installerades i mjölkrummec
och som användes för att diska kärl och spenkoppar gjorde arbe
tet lättare.
Rörmjölkningsanläggningar fanns i mitten av trettiotalet, mer;
de var sällsynta. I stället för att leda mjölken till en spann på gol
vet bredvid kon och bära de fyllda kärlen till mjölkrummet, pum
pades mjölken till en rörledning ovanför foderbordet och vidare
ut till en central behållare i mjölkrummet. Större mjölkgårdar in
stallerade rörmjölkningstekniken under femtiotalet medan med
elstora och mindre gårdar övergick till denna teknik under sextio
och tidigt sjuttiotal.
Alltjämt kvarstod en rad tunga uppgifter vid mjölkningen, inre
minst flaskhanteringen. Arbetsmomentet försvann i början av sjut
tiotalet med tankhämtningen, som även tog bort femtiolitersflas
korna och ett oräkneligt antal mjölkbord vid vägkanter, vägkors
ningar och ladugårdar. Därmed försvann också en - om ej särskilt
gammal - lokal samlingspunkt.
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Mjölkningsroboten
sparar arbetskraft och
låter korna själva be
stämma när de vill bli
mjölkade. På robot
armen som sätter på
spenkopparna sitter en
videoglugg och två
röda laserögon; laser
ögonen bedömer av
ståndet och video
kameran studerar
spenformen (DeLavals
modell, 2002).

Mjölkningsmaskinen innebar ett könsskifte i ladugårdarna.
Ylännen som sällan skött djuren, och än mer sällan mjölkat, följ
de med den nya tekniken in i ladugårdarna. Eftersom korna till en
början, på sina håll ända in på sextiotalet, eftermjölkades manu
ellt, fanns det uppgifter som utfördes av kvinnor. Med bättre va
kuumpumpar blev sysslan onödig. Samtidigt skedde en övergång
från tre till två mjölkningar per dygn. Med mjölkningsmaskiner
na flyttade mjölkningen inomhus sommartid, ibland till enkla som
marladugårdar på betesmarkerna. Snart nog utfördes all mjölkning
hemmavid i ladugårdar där hanteringen kunde göras mer rationell
och bättre svara upp mot hälsokraven.
I dag blir mjölkgropar, mjölkningsavdelningar med nedsänkt
golv för personalen, allt vanligare. Mjölkningsrobotar som helt tar
bort ett slitsamt arbetsmoment i jordbruket är nästa stora investe
ring. Robotarna används än så länge på ett begränsat antal går
dar, men antalet ökar. Människan lär dock aldrig helt försvinna
ur ladugårdarna. Apparaturen fordrar övervakning och kvalitets
kraven en tillsyn av de mjölkande djuren.
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Motstående sida,
överst: Ernst Anders
son med sonen Roland
slår sommaren 1 940
säd med en hästdragen
självbindare i Trödje i
Gästrikland.
Motstående sida,
nederst: Ett teknik
skifte. Är 1953 använ
der familjen Andersson
samma självbindare
som på bilden ovan,
men nu dras den av en
traktor av märket
Volvo som körs av den
nu tretton år äldre
Roland.

Traktorn - bondens nye dragare
Förbränningsmotorn var den andra nyheten som banade väg för
en motorisering av jordbruket. Den fick sitt genombrott med bi
len i början av 1900-talet. De första rörliga dragmaskinerna i jord
bruket drevs däremot med ånga. De fick begränsad spridning i
Sverige. Först när traktorerna försetts med förbränningsmotorer
tog expansionen fart. Från färdig teknik till praktisk användning
dröjde det ännu några årtionden. Hästen klarade att dra redska
pen och maskinerna på det tidiga 1900-talets jordbruk. När för
bränningsmotorerna väl installerats i traktorerna hade jordbruket
försetts med en överlägsen allroundteknik, som dessutom resulte
rade i en mängd följdinnovationer.
Från mitten av trettiotalet steg försäljningen av traktorer, men
kriget ledde till ett avbrott. Först i slutet av fyrtiotalet utmanade
traktorn hästen som dragkraft. Då gick det desto fortare. 600 000
hästar år 1945 hade två årtionden senare krympt till knappt
100 000. Under samma period steg antalet traktorer i jordbruket
från 22 000 till över 160 000. Därefter avstannade tillväxten. I slutet
av nittiotalet registrerades 165 000 traktorer på svenskt jordbruk.
Vid denna tid fanns i genomsnitt två traktorer per gård, vilket kan
jämföras med en traktor på 15 jordbruk i mitten av fyrtiotalet.
Med traktorn försvann hästen och för männen därmed en tro
tjänare och arbetskamrat. I efterhand minns man skiftet med en
viss saknad, som i en berättelse från Västernorrland:
Aldrig mer skall någon Pärla, Svarten eller Blacken spännas för plogen
eller timmerlasset, aldrig mer skall man höra någon lokpingla eller ska
kelklocka på Lomsjöåsen, Snårkullen eller Klackberget.

Traktorn förbättrade samtidigt villkoren för de kvarvarande häs
tarna, framhåller man i en studiecirkel i trakterna av Uddevalla.
"Hästarna fick också en bättre arbetsmiljö, då traktorerna gjorde
det tunga jobbet." Utöver den emotionella svårigheten att göra sig
av med hästarna behövdes de för vissa uppgifter, som att dra upp
hölassen på bräckliga logar och för arbeten på sura marker och
små fält. Traktorn sparade arbetstimmar, men resultatet utföll inte
alltid till belåtenhet. Från Byske i Västerbotten berättas att "den
första traktorplöjningen var inte alltid lika vacker som hästplöj
ningen. Effektivare harvar kunde dock eliminera en del av den
försämrade kvaliteten med den nya tekniken."
Färre hästar frigjorde mark för nya grödor. Det gynnade pro
duktionen av brödsäd och foder till nötkreaturen. Det avspeglar
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ig i traktorernas regionala tillväxt. I slutet av kriget var traktorer
betydligt vanligare i södra och mellersta Sveriges slättbygder än i
dess skogsbygder och i norra Sverige. Ju större jordbruk , desto
·anligare med traktorer. I mitten av fyrtiotalet hade nästan samt
liga gårdar över 5 0 hektar åker egna traktorer. På gårdar under
_o hektar var de ovanliga. Där användes alltj ämt hästen och där
odlades havre.
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Traktorerna utnyttjades på fler gårdar än vad som kan utläsas
av den officiella statistiken. Jordbrukare med traktorer körde mot
betalning åt grannar och finansierade på så vis sina inköp. Efter
hand skaffade mindre gårdar egna traktorer och den gemensam
ma användningen upphörde.
Småbrukare köpte begagnade traktorer och andra maskiner från
större gårdar som var tidiga med att investera. Båda parterna drog
fördel av andrahandsmarknaden. Större jordbruk skaffade den
senaste tekniken och småbruken förvärvade till en lägre kostnad
maskiner som reducerade behovet av arbetskraft.
Traktorerna som kom efter kriget var små och så pass billiga
att småbrukare med något bättre ekonomi snart vågade sig på en
affär. Antalet traktorer steg snabbt på mindre jordbruk. Medan
antalet gårdar med traktorer i Uppsala län fördubblades och i
Malmöhus län tredubblades från 1945 till 1965, steg antalet går
dar med traktorer i Jönköpings och Västerbottens län, två små
brukarlän, trettio respektive sexton gånger.
Trettiotalet såg två viktiga tekniska förbättringar. En var luft
gummihjulen, vilka reducerade behovet av dragkraft och gjorde
traktorn mer flexibel. Den andra var växlingen. Med fyra eller fler
växlar ökade dragförmågan och körhastigheten. Traktorerna kun
de nu användas både som dragmaskin på åkrarna och för vägtrans
porter. Dragbilarna, de så kallade epatraktorerna, vilka under tju
go- och trettiotalen i vissa regioner (främst i Dalarna) var ett van
ligt alternativ till traktorn, fick nu maka på sig. Från denna tid tog
de inhemska traktortillverkarna med Bolinder-Munktells i täten
upp konkurrensen med framför allt amerikanska företag.
Efter kriget gjordes ytterligare två betydelsefulla tekniska för
bättringar av traktorn. Den ena var kraftuttaget, den roterande
kraftöverföringen, som drev bakhängda maskiner. Tekniken fanns
redan på trettiotalet, men fick nu sitt genombrott. Den andra var
den hydrauliska trepunktsupphängning som traktorer av märket
Ferguson utrustades med från mitten av fyrtiotalet. Firman var inre
först med oljehydraulik , men systemet som Harry Ferguson i Eng
land utvecklade löste problemet med lyftning och sänkning a,
påhängsredskapen till dess rätta höjd och djup. "Grållen", den lilla
smidiga grå Fergusontraktorn, blev snabbt omtyckt och mycket
vanlig på mindre och medelstora jordbruk. Men andra traktortill
verkare var snara att ta efter Fergusons system eller konstruera
egna. Det fanns plats för många företag och ideer. Traktorer a,
märket Fordson, BM Volvo, John Deere och Fergusons konkurre-

VAR D A G S LI V

1 89

Prissänkningen på
traktorer åren efter
krigsslutet 1 94 5 öpp
nade för en snabbt
stigande försäljning.
Reklamen utnyttjades
för att locka till köp.
Den blonda syl/iden
bakom ratten ska an
tagligen demonstrera
med vilken lätthet
denna moderna skap
else framförs. Annons
för en Fordson Major
i Lantmannen 1 946.

0
kkMmetl järnhjul

0

0

MAJ O R

5.000:- med gummihjul 6,150:-

rade om kunderna på den expansiva marknaden.
Traktorerna blev allt tyngre, starkare och smidigare. Förgasar
motorer, som drevs med fotogen eller bensin, ersattes av dieselmo
torer. Motoreffekten steg från 22 kW i genomsnitt år 1 950 till 60. 0 kW i slutet av åttiotalet. Nittiotalet såg än starkare traktorer.
Hydrauliken togs under femtiotalet i bruk för fler uppgifter, för
front- och baklastare, för manövrering av tillkopplade maskiner,
för bromsning och längre fram i tiden för olika servofunktioner.
Gummihj ulen förbättrades med avseende på bär-, drag- och kör
förmåga. Fyrhj ulsdrivna traktorer fanns på sexti otalet, men det
dröjde till åttiotalet innan de fick större spridning. Växellådorna
utvecklades dessutom i syfte att bättre anpassa traktorerna till
redskap och mark.
Parallellt gjordes traktorerna säkrare och bekvämare. Olycks-

1 90

VARDAGSLIV

Med hydrauliken
kunde traktorerna,
som denna BM-10,
förses med frontlastare
som effektiviserade
höskörden. Lastning
av hö från hässja till
vagn omkring 1 960.

risken var stor med öppna förarplatser och oskyddade drivanord
ningar. Förarna föll ur traktorena vid dikeskörningar och fastna
de med kläderna i kraftuttag och roterande axlar. 1 959 blev det
obligatoriskt med hytt på traktorer som kördes av anställda och
familjemedlemmar. Kraftuttagen försågs med ordentliga skydd.
Bestämmelserna skärptes vartefter och hytterna blev stabilare,
bekvämare och fick all möjlig teknisk utrustning. Hytten har räd
dat många liv och minskat buller- och förslitningsskadorna i en
näring som alltjämt dras med många personskador.
Kostnaderna för traktorer har stigit stadigt. En traktor kostade
år 1 945 i genomsnitt 1 1 800 kr. Året därefter sjönk priset till 7 660
kr, vilket ökade försäljningen. Under de följande årtiondena steg
priset först långsamt, men från sextiotalet allt snabbare. I slutet
av nittiotalet kostade en ny traktor cirka 400 000 kr, nästan fem
tio procent mer än i början av samma årtionde.
I fast penningvärde har traktorns medelpris tredubblats under
de senaste femtio åren. Eftersom två tredjedelar av landets jord
bruk innehar två eller fler traktorer, följer att traktorerna värde
mässigt svarar för en betydande del av jordbrukarnas samlade
maskininnehav.
Förbrukningen av drivmedel speglar förbränningsmotorns an
vändning inom jordbruket. Till en början drevs motorerna i förs-
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ta hand med fotogen, men från sextiotalet tog dieseloljan över.
Omkring 1950 använde svenskt jordbruk totalt 225 000 miljoner
liter drivmedel per år. I mitten av åttiotalet uppgick förbrukning
en till 344 000 miljoner liter. Därefter har åtgången av drivmedel
sjunkit.
Utan ett avsnitt om bilen - också den en uppfinning som hör
nära samman med förbränningsmotorn - blir bilden av den tek
niska utvecklingen inom jordbruket inte komplett. Bilen är sedan
länge oundgänglig för jordbrukarna. Den används för transpor
ter av reservdelar liksom för inköp av matvaror till hushållen, och
för persontransporter. Till detta kommer att jordbruket sedan länge
är helt beroende av lastbilstransporter för in- och uttransporter av
förnödenheter, maskiner och egna saluprodukter.
Utan förbränningsmotorn fungerar inte svenskt jordbruk, och
så har det varit sedan de första åren av 1950-talet.

Ny teknik i traktorns spår
Traktorn ställde krav på investeringar i maskiner och redskap. En
viktig skillnad i jämförelse med elektriciteten är att den senare gav
upphov till en ny teknik som var helt anpassad till den nya energi
källan som i fläktar, elevatorer, pumpar, kylskåp, spisar och damm
sugare. För förbränningsmotorn och traktorn gällde inte detta i
samma utsträckning, åtminstone inte till en början.
Jordbrukare med snäva ekonomiska ramar byggde om redskap
och vagnar, avsedda för hästdrift, till traktordrift. Men snart kom
traktordriftens helt egna maskinpark.
Gammal och ny teknik användes sida vid sida, både av ekono
miska och praktiska skäl. Vissa redskap kunde lätt ställas om till
traktordrift, andra var svårare eller omöjliga att anpassa. Vagnar,
harvar, vältar, hövändare, såmaskiner med flera redskap byggdes
om, medan det var mindre lönt att anpassa äldre plogar. Med kraft
uttagen, hydrauliken och starkare traktorer blev det mer förmån
ligt att nyinvestera i plogar, såmaskiner, harvar, stallgödselsprida
re och konstgödselspridare. Efter hand följde en rad nya redskap
och maskiner, avsedda för traktordrift: fältsprutor, slaghackar,
vändräfsor och strängvändare, slåtterkrossar, lastarvagnar, högtip
pande vagnar och höpressar.
Tunga och tidskrävande arbetsmoment mekaniserades i regel
först. En investering som påtagligt underlättade arbetet var stall
gödselspridaren. Nu slapp man att med grepen sprida ut den tunga
gödseln på fälten. Alltjämt kvarstod den fysiskt krävande pålast-
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Slaghacken, som in
troducerades i slutet
av 1950-talet, under
lättade skörden av
grönmassa för ensile
ring. Men avlastning
en hemma på gården
av det blöta, sönder
hackade gräset var ett
fysiskt krävande mo
ment, något gårdens
ungdomar ofta sattes
att utföra. Slackhack
en körs på lantmanna
skolan i Vojukkala,
Tornedalen 1963.

ningen. Den uppgiften försvann med frontlastarna som montera
des på traktorerna efter mitten av femtiotalet. På sjuttiotalet kom
baklasrarna som var stabilare, klarade större volymer och va�
smidigare än traktorer med frontlastare.

Skördetröskans segertåg
Tröskningen av spannmålen under höstarna var ett synnerligen
arbets- och tidskrävande arbete i det äldre kroppsbaserade jord
bruket. Tröskningens mekanisering är nära förbunden med för
bränningsmotorns utveckling.
Tröskverk och hästdragna slåttermaskiner, självavläggare och
självbindare fanns att köpa från de sista årtiondena av 1800-taler.
Under 1930-talet kom självbindare för traktordrift, men det dröj
de till efter kriget innan traktordrivna bindare ersatte hästdrivna .
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Trots en ökad försäljning under krigsåren ägde år 1944 endast 30
procent av landets jordbruk självbindare. Siffran steg långsamt efter
kriget. Framför allt investerade större jordbruk i södra och mel
lersta Sveriges slättbygder i självbindare, men siffran underskattar
användningen. Genom grannsamverkan kom långt fler i åtnjutan
de av tekniken. Skördetröskan väntade dock runt hörnet.
Självbindaren var ändå i bruk långt in på sextiotalet. En orsak
var att bönderna behövde långhalm till djuren i ladugårdarna.
Genom att först torka säden på åkern och därefter tröska den i
tröskverk hemma på gården, fick bonden torr halm som en bipro
dukt. Skördetröskorna lämnade däremot kvar halmen fuktig på
fälten. Vid mindre jordbruk fortsatte man därför med självbinda
re. Under sextiotalet ersattes den av skördetröskan. Den senare
både förändrade arbetet och reducerade behovet av arbetskraft,
och fördelen var att den samtidigt skar och tröskade spannmålen.
Från mitten av fyrtiotalet steg försäljningen av skördetröskor
brant uppåt. 1 951 köptes årligen redan drygt 2 000 skördetrös
kor och försäljningen fortsatte att stiga. I mitten av sextiotalet fanns
nästan 40 000 skördetröskor i drift i det svenska jordbruket. Vid
slutet av årtiondet skördades 90 procent av landets spannmålsareal
med skördetröska.
De första skördetröskorna bogserades och fordrade en traktor
som var stark nog att både dra och driva tröskan. Dessutom be-
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Säcktröska med halm
press, 1 955.
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Självgående skörde
tröskor försedda med
tank och sädesskruvar
på Västgötaslätten
1 955. En ovanlig syn
vid denna tid, inte
minst tre stycken i rad.
Nu ersatte de själv
gående tröskorna de
bogserade på slätt
bygderna och det dröj
de inte särskilt länge
förrän de användes i
alla delar av landet.

hövdes en traktorförare och en säck bytare på tröskan samt perso
ner som orkade lyfta säckarna från backen upp på vagnen, köra
hem och sedan lasta av och eventuellt tömma dem i magasinet. I
jämförelse med den bogserade tröskan sparade den självgående inre
in arbetskraft, men den frigjorde en traktor. Priset förhindrade ei:
snabb spridning. Genombrottet kom under sextiotalet. I mitten a\
årtiondet levererades mer än dubbelt så många självgående son:
bogserade skördetröskor och vid övergången till sjuttiotalet efter
frågades inte längre bogserade tröskor.
De självgående tröskornas segertåg hade flera orsaker. En var
tekniska förbättringar. Visserligen utrustades även de bogserade
med tankar som gjorde säckbytarna och säckbärarna överflödiga.
men tillverkarna satsade i första hand på en förbättring av de själ,
gående tröskorna. Starkare motorer monterades in, hydraulikeu
togs i bruk för drivning och reglering, skär borden blev bredare od:.
säckhanteringen ersattes av tankar och skruvar som förde säde:::
direkt över i en vagn. Tekniken förbättrades under åttiotalet mec
rotortröskor och elektronik.
Med ny teknik förvandlades inom loppet av några årtionden et:
av de mest arbetskrävande momenten i jordbruket till en syssla son:;
utfördes av en begränsad skara personer, ofta av bonden ensam,_
Med den självgående skördetröskan "rationaliserade bonden bor:
sin egen hustru. Kvinnor ansågs ju inte vara så bra på att skör.:.
stora och tunga maskiner", hävdar en kvinna från trakten av Ar-
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boga. Beräkningar säger att det gick åt 1 9 dagsverken för att skörda
ett ton spannmål i början av 1 8 00-talet. I slutet av 1 9 80-talet skör
dades samma mängd på en arbetstimme.

SPARA ELLER SLÖSA?
Jordbrukarna finansierade till en början maskininvesteringarna
med egna medel sparade över en längre period, eller genom att de
högg och sålde skog, alternativt sålde ett eller ett par kreatur. Det
var också vanligt att låna av släktingar och grannar. Från Halland
berättar en j ordbrukare:
Generationen före min och även för mig när jag blev egen bonde 1 94 8 ,
gällde det att först tjäna ihop pengar till investeringar. Först skulle hu
sen hållas i ordning. Skulle man köpa djur eller maskiner och mekani
sera lite, sparade man ihop pengar först och sedan blev det affär.

Samägande och maskinföreningar var ett annat sätt att klara in
vesteringarna, liksom statliga maskinlån. De senare förmedlades
av länens hushållningssällskap och betalades ut först efter en ut
redning av gårdarnas bärkraft och framtidsutsikter. Med 1967 års
jordbrukspolitik tog lantbruksnämnderna över ansvaret för ma
skinlånen. Krediter beviljades till jordbrukare efter bland annat
maskininnehav och byggstandard. På så vis kunde staten via lant
bruksnämnderna stoppa krediter till jordbrukare som inte uppfyll
de de jordbrukspolitiska målen; lånen var villkorade i syfte att
påskynda strukturrationaliseringen. Många jordbrukare sökte sig
i stället andra finansieringsvägar. Under femtiotalet tillgodosågs det

EN AFFÄRSBANK

till jordbrnketr tjiimt

Finansieringen av
maskininköpen löstes
på olika sätt. Jordbru
karnas egen affärs
bank ställde upp med
fördelaktiga lån.
Annons för Jordbru
karbanken i Lantarbe
taren 1 94 7.
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stigande behovet av krediter av sparbanker och hypoteksförening
ar. Växlar och reverser var dessutom vanliga.
Jordbrukare som ville överleva i yrket drog ibland på sig stora
skulder. Skulderna steg med gårdens storlek och satte hård press
på bönderna. "Avbetalningarna ledde till långa arbetsdagar och
ohälsa pga. överansträngning ," berättar man i en studiecirkel i
småbrukarbygden Ramsele. Mindre jordbruk hade sällan råd att
skaffa en komplett uppsättning av de senaste maskinerna och red
skapen. Framför allt småbrukare hade problem att få statliga kre
diter. De fick köpa begagnat, underhålla äldre maskiner och red
skap samt när de var nedslitna och ekonomin så tillät växla över
till nya modeller. Ett inte ovanligt sätt i periodens början var att
betala traktorlånen genom att köra mot betalning åt grannar utan
egna traktorer.
BÖNDERS SYN PÅ DEN NYA TEKNIKEN
Inför sekelskiftet år 2000 genomförde ATL, Lantbrukets affärstid
ning, senhösten 1999 en omröstning bland läsarna om seklets vik
tigaste innovation i jordbruket. Valet föll på elektrifieringen. I er;
kommentar till omröstningen skriver tidningens reporter: "Den dag

Elektriciteten öppnade
för en snabb mekanise
ring av hushållet.
Jordbrukarhushållen,
som ofta både var
stora och behövde bra
förvaringsutrymmen,
skaffade tidigt frys
boxar. Mor och dotter
vid frysboxen i Västra
Ensta, Tierps socken i
Uppland 1 953.
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strömmen kom till byn visade sig betyda mer
för våra läsare än gårdens första traktor. Inte
heller mjölkningsmaskinen kunde konkurre
ra med den osynliga energi som plötsligt lys
te upp och förenklade helg och vardag. " I bon
deminnesmaterialet finns utsagor i samma
riktning, "det bästa som hänt under 40 år är
frysboxen och kylskåpet" .
I bondeminnesmaterialet fanns också föl
jande fråga: "Vilka jordbruksmaskiner har
spelat störst roll för att förändra arbetet ? "
Traktorn sätts av många i första rummet, men
långt ifrån alla gör den prioriteringen. Trak
torn rankas efter mjölkningsmaskinen och
skördetröskan. Rankningen kan till viss del
m e d O D I N S utgöds ling
förklaras av svarspersonernas ålder och kön.
Officiellt provad.
För många kvinnor var mjölkningsmaskinen
säkert en teknik som underlättade ett tungt,
återkommande och föga stimulerande arbete. Yngre personer i Med trivseln som slo
gan sålde Odins sin
studiecirklarna saknar egna minnen av tiden före traktorerna och
mekaniska utgöds
mjölkningsmaskinerna. De lyfter därför fram maskiner som lan
lingsanläggning till
serades senare. Kön och ålder förklarar dock inte helt den gjorda
landets jordbrukare.
prioriteringen. Andra maskiner som underlättade arbetet på går
Annons i Lantman
nen 1 954.
den har ansetts viktigare.
En studiegrupp i Värmland hävdar bestämt att det "stora und
ret'' skedde omkring 1950 med den mekaniska utgödslingen, last
ningen med traktorgrep samt fraktningen och spridningen med
stora gödselspridare. Maskiner längre ner på listan är självbinda
ren, slåttermaskinen, sågklingan och gröpekvarnen.
En teknisk nyhet som ofta prisas i bondeminnesmaterialet och
i intervjuer med äldre jordbrukare är hydrauliken. En annan är
skulltorken. De framhålls som två tekniker som påtagligt under
lättat och sparat arbetskraft. Med hydrauliken blev traktorn en mer
fulländad maskin. Dessförinnan var den främst ett starkare och
tåligare dragalternativ till hästen. Traktorn kunde nu också lyfta,
vilket hästen inte förmådde. Utöver att underlätta redskapsby
ten kunde föraren med hydraulikens hjälp med en spak vid förar
platsen enkelt tippa vagnen eller fälla ner plogen och harven till
rätt arbetshöjd. Hydrauliken förenklade transporten av plogar
och harvar på vägar och fält genom att redskapen kunde lyftas
från marken. Något senare kom traktorskoporna och servostyr-
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Kvar på fälten efter
den första generation
ens skördetröskor blev
de tunga säckarna. En
hydraulisk säcklift un
derlättade pålastningen
på vagnen, men krävde
också en tung motvikt
på traktorfronten.
Ölmevalla i Halland
1965. Foto Rune
Öberg.

ningen samt fler och fler redskap och maskiner som hängdes pa
traktorn.

HUR SPREDS DEN NYA TEKNIKEN?
Hur fick jordbrukarna information om den nya tekniken och hu:
mottagliga var de för allt det nya som fördes ut på marknaden:
Mottagligheten skiftade mellan enskilda personer, gårdar och re
gioner. I Byske i Västerbotten hävdas att "det fanns en naturlig
tröghet inbyggd i själva livsstilen. Man ville vara någorlunda sä
ker innan nyheter antogs. De accepterades med tiden, men med viss
tveksamhet. Detta var bondesamhällets styrka och svaghet." En
skilda jordbrukare tvekade säkert att investera i maskiner och n�-a
redskap innan dessa bevisat sina förtjänster. Påståendet ligger fö.::
övrigt i linje med en vanlig åsikt, framför allt i det tidiga 1900-tale:.
att bönderna var försiktiga odalmän. Däremot stämmer det inre
om vi ser hur lång tid det tog att mekanisera svenskt jordbruk. De:
gick fort.
Hushållningssällskapen hade, särskilt i början, en viktig upr--
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De yngre kvinnorna
har alltid fått rycka in
som arbetskraft under
den bråda höskörden.
Ingela Oberg prövar
att hässja hö på en
pyramidhässja i stället
för den vanliga lång
hässjan. En lantbruks
konsulent från Halland
har just lärt ut den nya
tekniken som Ingela
här försöker sig på
framför sin bror Runes
kamera i Olmevalla
socken, Halland på
1 950-talet.

gift att informera om ny teknik. Sällskapets ortsrepresentanter och
inspektörer, de så kallade vandringsrättarna, var ofta personligt
bekanta med bönderna och tog inte betalt. Från slutet av fyrtiota
let tog lantbruksnämnderna delvis över hushållningssällskapens
uppgift. Under det senaste årtiondet har de sistnämnda delvis åter
tagit sin forna rådgivningsroll.
Därutöver fanns det andra organisationer som informerade och
gav råd i maskinfrågor. Svenska Landsbygdens Studieförbund, SLS,
drev studiecirklar i frågor som rörde jordbrukets mekanisering.
Jordbrukarungdomens Förbund, JUF, och Svenska Landsbygdens
Ungdomsförbund, SLU, informerade och ordnade otaliga tävlingar
ute i bygderna från trettiotalet och några årtionden framåt i tiden.
Lantbruksskolor och korrespondenskurser, de senare anordnade
av LTs korrespondensskola, LTK, erbjöd ytterligare möjligheter för
unga studieintresserade jordbrukare att skaffa sig kunskap om ny
reknik.
Andra spridningskanaler var de stora rikstäckande lantbruks
:nötena, vilka kompletterades med distriktslantbruksmöten. De
ras stora betydelse hör dock till perioden före 1945. Det sista all-
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Hushållningssällskapet
gjorde en betydelsefull
insats för att sprida
kunskap om den nya
tekniken. Här anord
nar sällskapet en de
monstration av stora,
sammankopplade trak
torer vid hästplöjning
en på Fyrisvalls gård i
Uppland år 1 960.

männa rikslantbruksmötet hölls i Jönköping 1959, tretton år ef
ter det närmast föregående i Stockholm. Från de första åren av
sextiotalet etablerades i stället den årligen återkommande Elmia
mässan i Jönköping, med ett kommunalt ägt aktiebolag som ar
rangör. Mässan växlar mellan maskiner och djur vartannat år, och
det internationella inslaget har vuxit bland utställarna.
Maskinfirmorna gjorde sitt för att sprida den nya tekniken tiL
landets jordbrukare. Inte minst viktiga var - och är - annonserna
i jordbrukets tidningar: Jordbrukarnas Föreningsblad, Lantman
nen, Lantmästaren, ATL, RLF-tidningen och från 1970-talet Lanc:
Lantbruk. I tidningarna publiceras också artiklar där nya maski
ner och redskap - inklusive traktorer och bilar - presenteras och
värderas utifrån de resultat som tagits fram av bland annat Statens
Maskinprovningar (till 1996) och Jordbrukstekniska institutet.
Maskinfirmor och affärer förde tidigt genom återförsäljare u:
nyheter till enskilda bönder. Alla uppskattade inte dessa försälja
re. Från Småland berättar en jordbrukare:
I mitt barndomshem kom nästan alla jordbruksmaskiner från samma
firma - Kullberg & Co. Katrineholm. Försäljningen sköttes av företa
gets agenter, en talför yrkeskår, av många betrakad som en landsplåga.
De kom oftast cyklande, hade en svart portfölj på pakethållaren, ur
vilken de plockade fram sina underverk i text och bild.
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Maskinerna levererades av resemontörer. Det var nödvändigt för
att man skulle kunna sätta ihop maskinerna och för att köparna
skulle lära sig hantera dem. Från Arby församling i Småland be
rättas om en självbindare som levererades i en stor låda, märkt
Deering nr 6. "Strax efter kom en montör, som hjälpte till att få
alla järn och skruvar på rätt plats. Då vi hade fått självbindaren
klar spändes hästarna för och det bar ut på veteåkern. Montören
var med och justerade och ändrade och till slut fungerade själv
bindaren riktig bra." Hopmonteringen och injusteringen följdes
med intresse av yngre och äldre grannar.
Betrodda personer i lokalsamhället, inte minst jordbrukare på
medelstora och större gårdar, bidrog också till jordbrukets meka
nisering. Om de införskaffade maskiner som demonstrerades följ
de andra snart efter. Ställde de sig tveksamma bromsade de meka
niseringen på lokalplanet.
Sannolikt skaffade även jordbrukare på mindre gårdar den nya
utrustningen utan lokala förebilder.
Klassrummet som teknikspridare
Skolorna var viktiga som kunskapsförmedlare av ny teknik. Ung
domar från jordbrukarhem kunde välja att gå på lantmanna
skolor eller lantbruksskolor. Många yngre kvinnor sökte sig till
lanthushållsskolorna. Deras antal, liksom elevantalet, steg också
under perioden. 1940 var antalet elever i de två förstnämnda sko
lorna 1 400 , en siffra som i mitten av sjuttiotalet hade stigit till näs
tan 4 000. Hösten 2002 följde 6 500 elever gymnasieskolans tre
åriga naturbruksprogram. Kvinnorna var i majoritet.
Baskurserna vid de äldre lantmannaskolorna var en fem måna
ders vinterkurs där teori och praktik varvades. Timantalet i ma
skinlära och ekonomi utökades efter hand medan antalet timmar
i svenska, räkning och medborgarkunskap reducerades.
På sjuttiotalet ersattes kurserna på lantbruks- och lantmanna
skolorna av en fyrtioveckorskurs på de nya lantbruksskolorna. I
fråga om teori var kursen likvärdig med gymnasiets tvååriga jord
brukslinje som 1988 i spåren av det växande miljöintresset och
nedläggningen av jordbruk omarbetades till en treårig bredare gym
nasial naturbrukslinje. Från 1992 stöptes den om till ett natur
bruksprogram. Programmet ger bland annat kunskaper som kan
användas inom jordbruk, trädgårdsnäring, djurvård, hästhållning
och miljövård. Särskilt hästhållning och djurvård har lockat många
flickor till utbildningen.
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Lantmannaskolorna
lärde nästa generation
jordbrukare hur den
nya tekniken fungera
de och hur den skulle
skötas. En radsånings
maskin demonstreras
vid Torsta lantmanna
skola i Jämtland år
1 957.

Lantmästarkursen vid Alnarp i Skåne var en högre praktisk och
teoretisk utbildning som tog emot ett begränsat antal unga perso
ner. Många som från mitten av trettiotalet examinerades från Aln
arp korn sedermera att få en framträdande roll som jordbrukare,
konsulenter, lärare och handläggare i moderniseringen av efter
krigstidens jordbruk.
LTKs korrespondentkurser kompletterade utbildningen vid sko
lorna. Teorin inhämtades enskilt i hemmen om kvällar och helger,
men utökades med några dagars praktiska övningar på en lant
bruksskola. Genom dessa och andra praktiska och teoretiska kur
ser fick ungdomar med anknytning till och intresse för jordbruket
kunskap om den teknik som fanns på marknaden, hur den prak
tiskt användes och sköttes. De som gick igenom kurserna berätta
de förmodligen i sin tur för andra män och kvinnor hemma i sock
nen.

Den högre lantbruksutbildningen

194 7 års jordbrukspolitiska beslut innebar en kraftig markering
av effektivisering och rationalisering. Det svenska jordbruket sva-
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rade också snabbt och radikalt på dessa krav. En förutsättning
var givetvis att kunskap stod att få om hur boskap skulle avlas,
utfodras och medicineras för ökad avkastning, hur ny teknik
kunde underlätta arbetet, hur mineraler och bekämpningsmedel
fick växterna att frodas. Ansvaret för att utveckla och förmedla
sådan kunskap föll på lantbrukshögskolan och olika statliga lant
bruksinstitut. En länk mellan forskningen och det praktiska jord
bruket var den konsulentverksamhet som byggdes upp på sextio
talet.
Den högre lantbruksutbildningen kom att spela en avgörande
roll för jordbrukets modernisering, trots att man länge drogs med
en splittrad organisation. I slutet av femtiotalet fanns över tjugo
olika utbildnings-, forsknings- och försöksorganisationer inom
jordbruks-, trädgårds-, mejeri-, skogs- och veterinärområdena.
Dessa var dessutom spridda över landet. I Ultuna fanns lantbruks
högskolan där agronomerna utbildades, men här fanns även and
ra, helt åtskilda, verksamheter som Jordbrukstekniska institutet,
ett statligt branschforskningsinstitut. I Alnarp utbildades lant
mästarna, men här fanns också Statens mejeriförsöksverksamhet.
Veterinärhögskolan som utbildade veterinärer låg i Stockholm, så
även myndigheten Statens veterinärmedicinska anstalt samt Skogs
högskolan. 1977 samlades dessa högskolor inom Sveriges lant
bruksuniversitet, SLU, med den centrala förvaltningen förlagd till
Uppsala. I dag står Lantbruksuniversitetet för en tredjedel av Sve
riges biologiska forskning.
I likhet med den allmänna samhällsandan på femtio- och sex
tiotalen fanns även inom lantbruksforskningen ett stort mått av
förhoppningar om vad nya naturvetenskapliga rön skulle innebä
ra för mänskligheten. Medaljens baksida visade sig så småningom
i form av jordbrukets ökande miljöbelastning. Men en viss stursk
het gentemot forskning som ifrågasatte det rådande synsättet fanns
kanske längre här än i andra sammanhang.
Kopplingen mellan kommersiella industriintressen och lant
bruksforskningen befrämjade inte heller alltid den vetenskapliga
ovälden. Ett exempel är den gödselstrid som till stora delar utspe
lade sig i lantbrukets tidningar under femtiotalet. En envis försöks
ledare från Västergötland förespråkade ökad kalkning och ifråga
satte samtidigt gödselindustrins inblandning i forskningen. På detta
reagerade såväl professorer och gödseldirektörer som Lantbruks
akademien och Lantbruksförbundet kraftigt. Frågan är vad den
enskilde lantbrukaren trodde när regeringen till slut kände sig
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Den första logotypen
för Sveriges lant
bruksuniversitet, SLU,
komponerades av
symboler för de olika
fakulteterna skog,
veterinärmedicin,
trädgård och lantbruk.
Fakulteten för träd
gårdsvetenskap blev
dock aldrig inrättad
och 1996 ersattes den
gamla logotypen av en
ny, mer stiliserad.
Färgerna står för det
växande gröna och det
röda blodet i levande
varelser.
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manad att sätta till en utredning om obj ektiviteten i forskningen
om växtnäring.
SLUs betydelse för jordbrukets rationalisering var rimligen störst
under de år då de stora rationaliseringsvinsterna gjordes. I takt med
den starka kunskapstillväxten, inte minst inom naturvetenskapen,
drevs även lantbruksvetenskapen mot en ökande specialisering. Det
är en utveckling som fortsatt och där effekterna för det praktiska
jordbruket naturligt nog inte är lika omedelbara, men på sikt kan
ske väl så revolutionerande.

RÄTA UT O CH LAGA
De nya maskinerna krävde daglig service. Rörliga delar smordes
med fett. Maskiner och redskap gick sönder och måste ständigt
repareras. Inte minst stenfyllda och odikade fält slet på maskiner
na. Under fyrtiotalet intensifierades både täckdikningen och sten
röjningen, men i stenrika bygder dröjde det innan fälten var dika
de och rensade. Stenar kröp efter en tid dessutom upp ur de mest
välrensade åkrar och förstörde plogar, harvar och såmaskiner. Det
var inte lätt för dem som körde slåttermaskiner och slaghackar att
upptäcka stenar som gömda i grönskan stack upp en bit ovanför
markytan. I mossjordar vilade gamla trädstammar som av trakto
rernas tyngd vreds upp och hamnade i en maskin med skador som
följd. Motorer krånglade, liksom bindaranordningarna på själv
bindare, tröskor och höpressar. Kor sparkade sönder spenkoppar
och kärl. Överlastade vagnar som framfördes i hög traktorfart välte
i snäva kurvor. Traktorer med tunga lass körde fast på blöta j or
dar och olj ehydrauliken sprang läck. Fläktar gick varma och ele
vatorernas kedj or brast.
Den nya tekniken ställde andra krav på underhåll och repara
tioner än den gamla manuella tekniken. Den klarade bonden och
bysmeden själva. De nya maskinerna och redskapen krävde reserv
delar från maskinfirmor, vars reparatörer satte dem på plats. An
nat, som elektriska motorer, fick monteras ner och transporteras
till en elfirma. Men att anlita firmor var både dyrt och onödigt när
axlar kröktes, oljetråg läckte och harvpinnar bröts. Länge fortsatte
man att vända sig till bysmeden eller ortens lilla mekaniska verk
stad för att få maskindelar svetsade, rätade och utbytta.
I vissa bygder åtog sig små och medelstora verkstäder bonde
smide vid sidan av den ordinarie tillverkningen av jordbruksmaski
ner och redskap. På sina håll fanns ännu på 1960-talet bysmeder
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som var både mycket yrkeskunniga och nyfikna att lära sig repa
rera de nya maskinerna. Bönderna i Husby socken i södra D alar
na vände sig till en aktad smed i grannsocknen Stora Skedvi. Han
både tillverkade och lagade maskiner och redskap . Verksam långt
in på nittiotalet hjälpte han till att reparera det mesta som kunde
gå sönder, och tillverkade själv bland annat frontlastare till trak
corer. Han anlitades särskilt när hydrauliken krånglade.
I utpräglade jordbruksbygder har lantmannaföreningarna varit
ett bra alternativ. De har hållit serviceverkstäder med personal,
upplärda på den senaste tekniken. En studiecirkel i Grästorp i
Skaraborgs län menar att genom att föreningarna "ända fram till
de senaste åren kunnat hålla verkstäder för underhållet har de en
skilda lantbrukarna säkert sluppit en del dyra misstag" .
På större gårdar inreddes tidigt små verkstäder med en rejäl
uppsättning redskap och reservdelar. Under bråda tider fordrades
att gårdens personal klarade mindre reparationer. Jordbrukarna
hade kunskaper och erfarenheter som räckte långt. Praktisk fär
dighet i svetsning var en stor tillgång, liksom kunskaper i rördrag
ning och snickeri. De som följt baskursen på en lancmannaskola,
eventuellt påbyggd med någon kvällskurs, kunde hantera nödvän
diga verktyg och ställa rätt diagnos. Det fanns tid och pengar att
tjäna. Med sjuttiotalets investeringsboom blev det dock nödvän
digt att i högre grad anlita maskinfirmornas personal .
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De nya maskinerna
krävde kontinuerlig
service och behövde
ofta repareras. Service
bilarna blev vanliga
besökare på landets
jordbruk, särskilt i
bråda tider. Maskin
centralens servicebil
har här ryckt ut för att
reparera en radsånings
maskin på en gård i
Uppland 1981. Foto
Irene A. Flygare.
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En gård i Bygdsiljum i
mellersta Västerbotten,
i kanten av storskogen
i ett sjörikt område,
fotograferad sommar
tid år 1 969. Alltjämt
står ängsladorna kvar
på fälten och på gårds
tunet återfinns byggna
der för skiftande ända
mål. Det gamla bo
ningshuset höjer sig
över den övriga be
byggelsen.

Av de j ordbrukare vi har intervjuat är det få som uppger att de
i dag håller sig med egna större gårdsverkstäder, även om sådana
givetvis finns. De anlitar i stället maskinfirmor när skördetröskor
och andra stora maskinerna behöver lagas. Service och enklare
reparationer klarar man i det egna garaget och många har egna
svetsaggrega t.

JORDBRUKETS BYGGNADER
Bebyggelsen på dagens svenska landsbygd har formats under år
hundraden av till- och ombyggnader, rivningar och bränder. Vik
tiga faktorer har varit hushållens storlek och jordbrukens behov
av utrymmen. Det senare har bestämts av produktionens inrikr
ning och storlek samt gårdarnas driftstekniska nivå. Till detta
kommer regionala och lokala byggnadsstilar och byggnadsmate-
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rial , den enskilde jordbrukarens ekonomi samt vilja och förmåga
att utnyttja och förändra gårdens byggnader. Samtida stilideal lik
som lagar och förordningar har gjort avtryck i bebyggelsen.
Övergången till det motoriserade tekniska systemet årtiondena
närmast efter 1945 var en utmaning mot den äldre agrara bebyg
gelsen. Länge sökte jordbrukarna modifiera befintliga ekonomi
byggnader , det vill säga bygga till och om för att tillgodose de nya
behoven utan att helt förändra byggnadernas karaktär.
Funktionalismens ladugård i två våningar med höskullen ovan
för foderbordet var populär under fyrtio- och femtiotalen. Under
sextiotalet avlöstes den av andra planlösningar. Form och kompo
sition tonades ner. I stället byggdes billiga, underhållsfria, tekniskt
rationella ladugårdar i en våning.
Från fyrtiotalet har kraven stadigt stigit på bra förvaringsutrym
men för värdefulla och ömtåliga maskiner och redskap. Rörmjölk
ning och tankhämtning från slutet av sextiotalet har samtidigt
fordrat om- och tillbyggnader av mjölkrum och båsplatser. Lös
drift och mjölkgropar, hönsburar och svinbås har lett till betydande
ingrepp i ladugårdar och stall. Gödselhanteringen har gett ombygg
nader både ute och inne. Till detta kommer en omlagd inre foder
transport, hö- och sädestorkar samt reparationsverkstäder. Ar
betarskyddslagen/arbetsmiljölagen , djurskyddslagen och natur
skyddslagen/naturvårdslagen har skärpts , liksom kraven på ren
lighet, inte minst i mjölkhanteringen. Tillsammans med allmänt
ökade krav på bekvämlighet har det tvingat fram bättre ventila
tion i djurstallar, specialinredda omklädningsrum i anslutning till
arbetsplatsen och nya, väl förslutna gödselbrunnar.
Fyrtiotalets jordbrukare behövde först ordna ett vagnslider, ett
enkelt utrymme under tak där traktorer och maskiner kunde kö
ras in och förvaras under längre tid. Kanske röjdes gårdens gamla
häststall ut och ställdes i ordning. Det räckte ett tag, men efter hand
som maskinparken utvidgades steg fordringarna. På sextiotalet
började större gårdsägare uppföra maskinhallar, ofta i plåt. Gam
la träportar ersattes av skjutportar i plåt. Skördetröskorna kräv
de stora inkörsportar och gamla stall- och logöppningar vidgades.
Efter hand kom eldrivna skjutdörrar, som underlättade in- och
uttransporterna.
I kronor minskade byggnadsinvesteringarna från slutet av fyr
tiotalet fram till de sista åren av femtiotalet. Med mindre justeringar
gick det att få den första generationens traktorer och de nya red
skapen under tak. Strax före 1960 tog investeringarna åter fart,
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Att underhålla de
många byggnaderna
på en gård är både
tids- och kostnadskrä
vande. Här lägger
Knut Öberg nytt tak
på ladugården i Ölme
valla socken i Halland
år 1 965.

en uppgång som varade fram till mitten av årtiondet. Därefter låg
nivån stilla fram till början av sjuttiotalet. I spåren av generations
skiftet skedde en explosion i investeringar på byggnadssidan. An
talet nybyggda platser för suggor i det närmaste fördubblades.
Tillväxten av stallplatser för mjölkkor var inte lika stor, men be
tydande.
De årliga investeringarna steg från 800 miljoner till 2 miljarder
strax efter mitten av sjuttiotalet, då uppgången följdes av ett fall
som varade till de sista åren av åttiotalet. I första hand gällde ned
gången byggnader avsedda för nötkreatur och svin. Det var natur
ligt efter flera år med betydande investeringar. Räntekostnaderna
dämpade också nyinvesteringarna. Under dessa år byggdes dock
lagerlokaler, maskinhallar, traktorgarage och gårdsverkstäder. Från
1 983 fram till slutet av 1 9 8 8 var myndigheterna dessutom restrik
tiva med att bevilja byggnadslov för byggnader avsedda för nöt
kreatur, svin och fjäderfä. När de restriktionerna släpptes steg
byggnadsinvesteringarna åter under några år. De osäkra åren i
början av nittiotalet minskade investeringsviljan.
Förändringar av byggnaderna gjordes länge utan att den tradi
tionella gårdsstrukturen bröts upp. Grundtanken har varit att
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byggnaderna ska ingå i en funktionell enhet. Överloppsbyggnader
framme vid gården har fått stå kvar, kanske ändrats om för nya
funktion er, men alltj ämt ingått i helheten. Däremot har lador på
ängarna lämnats att förfalla, Liksom andra mindre betydelsefulla
överloppsbyggnader på visst avstånd från gården, som smedj or,
svinhus och förrådshus.
Nya byggnadsstilar
På sextiotalet uppfördes ekonomibyggnader även i helt ny stil. KR
ladugårdarna (koncentrerad rationalisering ) i norra Sverige bygg
des i en avskalad och generell stil som inte knöt an till den lokala
byggnadskulturen. Lantbruksstyrelsen gav från fyrtiotalet ut typ
ritningar och bygganvisningar. Lantmännens Byggnadsförening,
LBF, bildad 1939, bidrog till standardiseringen av byggmaterial och
ritningar och hj älpte till med kostnadsberäkningar. Under nittio
talet har större besättningar och ny teknik i mj ölkhanteringen samt
vin- och äggproduktionen gett andra typer av byggnader. Låga
hallbyggnader som medger en flexibel användning har blivit van
liga, liksom prefabricerade konstruktioner i plåt. Tomsi lor för för
varning av foder h ar byggts i samma materi al. Provinsiella särdrag

En prefabricerad ladu
gård lastas av på en
skånsk bondgård som
maren 1 966. Delarna
fogas enkelt och
snabbt samman på det
gjutna golvet. Materia
let är aluminium och
betong, med vissa bä
rande element i trä. En
ny typ av byggnads
konstruktion som
hämtat förebilden från
folkhemmets rationella
småhusbyggande.
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En KR-ladugård i
stramt utförande i
Robertsfors, Väster
bottens län. Denna typ
av ladugårdar i stan
dardiserat utförande
byggdes på många
platser. De skilde sig
påtagligt från den
traditionella byggnads
stilen.

suddas därmed ut. Till detta kommer att många ladugårdar, staH
och magasin som inte längre används på grund av förändrad drifts
inriktning eller nedläggning av jordbruksdriften, rivs eller får för
falla.
Ändå finns det en mothållande kraft i form av ett intresse bland
enskilda jordbrukare, hembygdsentusiaster och kulturmiljövårdare
att hålla fast vid den lokala byggnadskulturen på gårdar i drift samt
att finna ny användning för äldre byggnader utan alltför stora
förändringar av stilen. Bevarande av "kulturhistoriskt värdefulla
ekonomibyggnader" är dessutom framskrivet som ett mål i miljö
målskommittens betänkande från år 2000.
Större fältmaskiner, fodervagnar och lastbilstransporter tving
ar i dag fram om- och tillbyggnader. Portar utvidgas, mottagnings
ramper byggs, vändplaner anläggs och utvidgas, omklädnings- och
duschrum inreds i anslutning till arbetsplatserna. Dessa ingrepp kan
i regel hanteras utan alltför stora förändringar av den befintliga
byggnadsmassan, men ibland ställs kulturarvet mot ekonomi och
arbetstid. Medvetenheten är ändå stor bland jordbrukare om den
agrara bebyggelsens betydelse för landskapsbilden.

