
262 Första traktorn i byn? En traktor av märket Case körs med tvåskärig bogserad plog i Lien i Jämtland omkring 1920 och drar till sig ett omfattande intresse. J ordbruksteknik 
och mekanisering 

DEN LÅNGTGÅENDE MEKANISERINGEN av jordbruksdriften tog fart efter andra världskriget, men redan under perioden 1870-1945 gjorde industriellt tillverkade maskiner och redskap tillsammans med nya kraftkällor sitt intåg på gårdarna. I det följande belyser jag hur den inledande mekaniseringen förändrade jordbrukets viktigaste arbetsmoment. 
JORDBEARBETNING Jordbearbetningen är essensen i allt jordbruk och går ut på att skapa goda betingelser för odlingsväxterna. Jorden ska luckras, ogräset slitas upp, näringsrika skörderester och gödsel ska blandas in, såbädden ska beredas och utsädet myllas ner. Redskapen som kom i fråga var främst årder, plog, harv, sladd, och vält. 
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Årder och ärjning Här hade Emil kört med årdret. Allt långrötet var bortplockat, billen hade grävt sig djupt ned i myllan och snott tätt intill varenda sten, hur illa den än legat till. Denna körning var tadelfritt gjord. Adolf son Emil i Mobergs De knutna händerna hade kört i pota -tislandet. Årdret hade mångsidig användning i potatisodlingen. Med årdret drogs sättfårorna upp, med årdret ärjades ogräset mellan potatisraderna bort, med årdret kupades potatisen och vid upptagningen körde man årdret djupt, så att stånden lyftes. Men i hela det gamla östsvenska årderbältet, från Uppland i norr till Blekinge i söder, användes årdret ännu kring sekelskiftet mer allmänt än så i åkerbruket. Just i delar av Mobergs Småland och i Blekinge fanns fortfarande små gårdar som saknade plog. Här fortsatte det liksidiga årdret, som gör en fåra i jorden utan att vända den, att vara det centrala åkerbruksredskapet. Enligt det sena 1800-talets handböcker var årdret lämpligt på stenig mark där plogen fungerade sämre. Man myllade ner utsädet med årdret och det användes till att köra upp vattenfåror på höstsädesfälten med. Men framför allt ansågs årdret oöverträffat när det gällde att bekämpa kvickrot. Rottågorna drogs upp till ytan där de torkade och kunde samlas in. Årdrets roll i vår- och trädesbruket beläggs i en rad östsvenska uppteckningar. Från Västra Göinge i Skåne berättas hur trädan bereddes "med ömsom harvning, ärjning och plöjning". En västmanländsk uppteckning preciserar årdrets roll. Trädan bearbetades omväxlande med sladd, harv och vält, "samt - om kvicktåg eller andra rotogräs förekomma - även med årder". Vår bekant Carl-Gustaf Berglind i Skultuna berättar om trädesbruket där. Det började med plöjning på våren "så fort marken blev så uttorkad, att det ej blev blanka skivor efter plogen". Så fick jorden "ligga i plogforrarna till efter mid-sommar, då kördes över med en slät sladd". 

Cl 

Långåsårder, så kallad trädstock, normalt dragen av ett oxpar med ok, från Harakers socken i Västmanland. Trädstocken tecknades av T. Starck 1934, under etnologen Sigurd Erixons Skultunaexpedition. Anmärkningen och måttangivelserna vittnar om ambitionen att dokumentera. 
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Sedan spreds gödseln, som körts ut i högar på vinterföret. Göd
seln brukades ner "med order eller trästock, ej med plog trästock 
var för paroxar, order var för en häst". 

Trädstocken, som vi finner på snart sagt varje boupptecknad 
gård i södra Västmanland ännu mot 1800-talets slut, var ett lång
åsårder, som kördes efter oxar i par eller efter hästpar med hjälp 
av bukok. Med trädstocken tvärkördes eller "sneades" trädan 
under sommaren. Berglinds årder för hästar var ett kortåsårder med 
vårskidor, ett skakelsystem för enbet. 

Mot slutet av seklet ersattes trädstocken, där endast billen var 
av järn, med fabrikstillverkade årder helt i järn. Ärjningen före
kom dock alltmer sporadiskt, vilket en lärobok i redskapslära ut
given så sent som 1945 nämner med visst beklagande eftersom "ett 
bra årder är det bästa redskapet både för att åstadkomma en grund
lig och djupare luckring av jorden och för bekämpande av kvick
rot". 

Att årdret förlorade rollen som trädesbearbetande redskap hade 
inte med bristande funktionalitet att göra, utan hängde samman 
med den ringa arbetsbredden. Årdrets tillkortakommanden rela
terades snarare till djupharvarnas fördelar än till plogens. Med 
större dragarresurser - ardennerhästar och i sinom tid traktorer -
förmådde man dra breda, kraftiga djupharvar eller kultivatorer, 
vilka snabbare gjorde ett arbete som liknade årdrets. Plog och plöjning 
Plogen ska "i tiltor vända matjordslagret, så att markytans växt
rester täckas och det underliggande lagret kommer ut för att sena
re beredas till ny såbädd". Den ska skära av tiltan, lyfta den och 
vända den. 

Gammalt och nytt levde sida vid sida. Bouppteckningarna från 
det sena 1800-talet vimlar av gamla hemgjorda "träplogar" med 
ett styre och med järn bara i billen, i risten och i skoningar på 
vändskivan. Ibland hade man monterat på riktiga smidda vänd
skivor som järnbruken saluförde. Men alltsedan mitten av seklet 
spreds också modernare plogar, med två styren, tillverkade vid 
bruken. 

Bruksplogarna följde oftast utländska förlagor. På styv lera 
passade engelska plogtyper med låg, långdragen skruvformad 
vändskiva. De var utförda helt i järn och hade ofta stödhjul som 
gjorde gången stabilare och djupet jämnare. Amerikanska model
ler hade tvär och starkt brytande vändskiva som bröt sönder och 



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 265 luckrade tiltan bra. De betecknades som svängplogar, eftersom de saknade stödhjul eller medar. De var lätthanterliga, men djupet kunde vara svårt att hålla jämnt. Både Åkersplogen, som först tillverkades vid Åkers styckebruk, och Överums berömda nia hörde till denna kategori. Åkersplogen hade ås och styre av trä och övriga delar i järn. Överums nia tillverkades från 1854 till 1926. Plogkropp och ås var i gjutjärn och plogen hade en välvd, slät järnvändskiva. Bland de brukstillverkade järnplogar som förekom på bondgårdarna på 1870-talet dominerade Åkers- och Överumsplogar. Nya amerikanska plogmodeller (Oliver, Victoria, Albion) med slitytor av härdat, "glashårt", legerat stål som lätt släppte tiltan började dyka upp just före sekelskiftet. Järnplogen hade en självklar roll i nyodlingsprojekten och i ängens förvandling till åker. I det ordinarie årsarbetet var plogens uppgifter oförändrade. Man plöjde helst om hösten. Genom höstplöjning, som skedde efter den bråda tid då skörden bärgats, utsattes tiltorna för frostens luckrande verkan. Vid vårplöjning fanns risk för uttorkning. Dessutom blev det arbetsintensiva vårbruket snärjigt om det måste inledas med en tidsödande plöjning Trädan kunde möjligen plöjas om våren. Berglind i Skultuna talar som vi såg om vårplöjd träda och skriver uttryckligt att "Trädan som skulle sås med höstsäd plöjdes på våren", men noterar snabbt att "nu ( 1930-tal, författarens anmärkning) vill de hellst ha trädan höstplöjd också". Överums nia, en 
svängplog av ameri
kanskt snitt. Nian blev 
mycket populär och 
det gick en historia 
om att bönderna måste 
låta drängarna plöja 
med nian för att de 
alls skulle städsla sig. 



266 MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK O C H  ARBETE Edvard Ekström i Skerike, Västmanland, höstplöjer bakom hästen på 1 930-talet som generationer av bönder före honom. Men plogen är fabrikstillverkad och standardiserad. Notera skruvnyckeln som användes till att justera stödhjulets höjd med. Han berättar vidare om hur plöjningen lades upp: . . .  början gjordes på mitten av åkern, lägga upp plogås, fälla ihop åkern, plogåsen så rak som möjligt, sedan var det att ta lika bred och djup fårr, då blir åkern snyggt och bra plöjd . . .  då kör man runt om plogåsen så bl ir åkern färdig, när man kommer till renen, (diket). Nästa gång när åkern plöjs, så börjar man vid renarna, fälla ut åkern, då körs en s.k. motfårr efter renen, så ej någon matjord rasar ned i diket, sedan fällas fårrarna ut åt dikena, då blir det slut i mitten, för att ej få så bred sänka, så körs en s.k. alvfårr, man plöjer ena året in, andra året ut åkrarna, skulle man bara fälla in då blev det en stor ås på mitten och ingen matjord efter dikena och fällde man bara ut då blev det ett dike mitt på åkern. Sådan tegplöjning gick ut på att låta tegryggar och slutfåror omväxlande inta varandras platser, så att åkern blev så plan som möjligt. (Jämför i Det svenska jordbrukets historia, Band 3, s. 149 hur man tidigare tvärtom ryggade åkrarna för att klara ytavrinningen vid otillräcklig dikning.) Där man inte använde årder bearbetades trädan om sommaren med plog. Den under försommaren utspridda gödseln plöjdes ner. Trädan kunde sedan tvärplöjas, på samma sätt som man tvärade 
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}B. MOT O R PLOQE N .J U N E  
BAN KE A.V D eller sneade med årdret i årderområdet. Men alltmer upphörde detta tidskrävande plogbruk. Djupharvar av skilda slag användes i stället och varierades med lättare harvar och vält, så att trädan fick en god struktur och blev ogräsfri inför hästsådden. I södra Sverige, där växtsäsongen var tillräckligt lång för halvträda, förekom att man mitt i sommaren plöjde upp vall och gödslade och bearbetade den inför höstsådd. Bättre utformade plogar i bättre material och starkare dragare gjorde att plogdj upet kunde ökas. Jordbearbetningens kvalitet höjdes, och därmed arealavkastningen. Däremot minskade knappast den tid som gick åt till plöjning. Större arealer plöjdes och det fanns numera oftast fleråriga vallar att bryta upp . Som årssyssla förblev plöjningen således mycket tidskrävande. Därför övergick man till lättare trädesbearbetning med harvar som hade större arbetsbredd än plogen. Därför infördes också i några fall ångplöj ning där lokomobiler med hjälp av vaj rar vinschade flerskäriga plogar tvärs över fältet . Ångplöjningen var inte så ovanlig på kontinenten och i England, men den ställde höga krav på topografi och arrondering och blev, liksom plöjning med ångtraktorer och kabelförsörjda eltraktorer, en parentes i Sverige. Genombrottet för plöjning utan dj urkraft kom i stället med förbränningsmotorn, med traktorn eller motorplogen, en traktor med fast monterad plog. Även bortsett från motorplogarna utvecklades de tidiga traktorerna främst för plöjning . Traktorplogarna blev flerskäriga. Före hydrauliken var de bogserade och hjulförsedda. Djupet kunde regleras noggrannare än på hästplogarna och det blev nödvändigt med stenutlösning som kopplade från plogen el ler svängde upp plogkroppen vid körning mot fasta stenar, eftersom traktorns dragkraft annars kunde förstöra plogen. Med de tunga och dragkraftiga tidiga traktorerna gick plöjning- "Juneplogen ", en motorplog, tillverkades från och med 1 9 1 7 och några år in på 1 920-talet av en iärnhandlare i Bankeryd, Småland. Plogen var fast monterad vid traktorkroppen och var;e plogkropp kunde höias och sänkas med hiälp av kedior. Den var smidig vid arbeten på kuperad mark, iämf ört med traktorer med bogserade plogar, och tack vare en differentialväxel kunde den "vända praktiskt taget på en femöring". Annons i Lantmannen 1 9 1 9. 



2 68 MARK O C H  H U S DJUR, TEKNIK OCH ARBETE Gamla och nya tekniker blandades i jordbruket. På Carl Larssons bild från Spadarvet, 1 905, vänder en man så snabbt med den nya fjäderharven att pinnarna längst till höger harvar luft. (Hade sekelskiftets kamera kunnat fånga den rörelsen?) Längre bak stretar en häst med en gammal klösharv och i bakgrunden bultar en kvinna sönder de största kokorna med en klubba. Carl Larsson var född i Gamla stan i Stockholm, men många i släkten hade varit bönder. Gården Spadarvet köpte han 1 897, och han avbildade arbetet där i en svit akvareller. en avsevärt fortare än med häst. Munktells första traktor från 1 9 13 och en femskärig plog påstods plöja 4 hektar per arbetsdag ( om 10 timmar), motsvarande vad 1 6  hästar och 8 man klarade. Harvning, harv och sladd Harven j ämnar, luckrar och finfördelar det övre jordlagret . Den användes också mot ogräs och till att mylla ner utsäde och - sär-
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- "" skilt i norra Sverige - gödsel. Djupharven ökar mullbildningen men kan torka ut j orden, och handböckerna anbefallde därför grund lättharvning strax efter djupharvningen. Kring 1870 hörde den trekantiga klösharven, en djupharv med gåsfotsliknande billar och lång stock för körning i par, till bondgårdens normala harvbestånd .  Den kompletterades med en lätt, fyrkantig rätpinnharv. Stora gårdar hade ofta rullharvar, där pin-
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narna satt på rullande träcylindrar, för ogräsbekämpning och sön
derkörning av torv på vallbrott. 

I 1890-talets bouppteckningar dyker en ny, fabrikstillverkad 
djupharv, fjäderharven, upp. Den hade järnram, var tålig för sten
påkörning, fick snart djupreglering och gav en effektiv bearbetning, 
eftersom fjäderpinnarna var rörliga, även något i sidled. Det var 
en lyckad konstruktion som, med ökande arbetsbredder, använ
des in på 1960-talet. Bäst passade fjäderharvarna på lättare jor
dar, på styv lera kunde de liksom gåsfotsharvar dra upp rå jord 
som sedan torkade till stenhårda kokor. Där var den Wibergska 
Idealsladden bättre. Den var utrustad med sladdplanka och ett 
antal styva, krökta pinnar i V-profil. En annan succe var Wibergs 
sladdfjäderharv "Svensk", ofta med sladdplanka både framför och 
bakom de C-formade fjäderpinnarna. 

Harven anpassades lätt till traktorn. Då ökade både arbetsbredd 
och körhastighet. Harvar av olika typ kunde kopplas samman för 
allsidig bearbetning. Redan på 1920-talet konstruerades sladdfjä
derharvar och stora, tunga kultivatorer med styva billar och sten
utlösning, direkt avsedda för traktordrift. De allt bredare sladd
fjäderharvarna sektionerades för att följa markens ojämnheter. 

Under mellankrigstiden dominerade fjäderharvar, sladdharvar 
och lätta pinnharvar inom Mälarlandskapens bondejordbruk. 
Tallriksharvar avsedda för traktordrift kom efter hand. På Söder
slätt i Skåne var traktordragna kultivatorer vanliga från mitten av 
1930-talet, sladd- och fjäderharvarna var på retur. I Norrland 
användes länge kloalar, närmast årder med flera billar. I Nysätra i 
Västerbottens kustland dominerade de på 1890-talet. På 1930-talet 
hade de börjat ge vika för fjäderharvarna. 

Förutom sladdharven fanns slätsladden. Den bestod av ett an
tal trästockar sammansatta med tvärslåar, eventuellt med en järn
kant nedtill, längst fram. Med en rad pinnar i sista stocken blev 
den en pinnsladd. Planeringssladdar användes för att frakta mind
re mängder jord kortare sträckor, för större mängder användes 
mullskopa. 

Användningsområdet för harv och sladd växte, arbetsbredden 
var en fördel. Vårbruket inleddes enligt 1940-talets handböcker 
på lättare jordar med en lätt förharvning för att undvika uttork
ning. På styva, ogenomsläppliga lerjordar, särskilt i Östsverige, 
började man med slätsladden och gick sedan direkt på de djupare 
bearbetningarna med idealsladd eller sladdfjäderharv, den huvud
sakliga beredningen för sådden. Den plöjda trädan sladdades el-



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 271  ler harvades innan stallgödseln spreds ut. Sedan gödseln brukats ner lät man trädan vila tills ogräset spirade. Då harvade man. Körningar med sladd, djupharv och lättharv blev den gängse metoden att få bruk på trädan och bekämpa ogräset. 
Välten Väl ten hade flera användningsområden, men viktigast var vältningen efter sådd. Den syftade till att återställa kapillariteten mellan det övre, luckrade och det undre mer vattenförande jordlagret. Välten var ett lättkört redskap, antingen den drogs med häst eller Lantarbetaren Elof Vadman häller upp kaffe vid ringvälten. Lovön 1 938. Foto Gunnar Lundh. 
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traktor, och vältningen överläts därför oftare än harvningen och 
framför allt plöjningen åt yngre pojkar eller flickor. 

Vid sekelskiftet var välten vanlig på mindre bondejordbruk och 
större gårdar på de flesta håll i Svea- och Götaland. I Småland, 
Blekinge, Dalarna, Värmland och Norrland var den mindre spridd, 
i Norrbottens län sällsynt. 

Ännu på 1870-talet dominerade enkla slätvältar av trä. De slets 
snabbt och ojämnt och var för lätta för att göra ett bra arbete. 
Ringvälten spreds i Malmöhus län från 1860-talet och var vanlig 
i Mälardalen kring sekelskiftet. Den bestod ursprungligen av två 
rader gjutna spetsiga ringar, uppträdda på runda stockar, som var 
fastsatta i en träram. Senare utfördes den helt i järn. 

Ringvälten var bra på sandjord och styv lerjord, eftersom den 
lade upp jorden i kammar så att sandjorden inte blåste iväg och 
lerjorden inte slammade igen. Cambridgevälten, den bestående 
typen, har varannan ring taggig, varannan slät och söderdelar 
hårda jordkokor bättre än ringvälten. Den blev vanlig i Syd- och 
Mellansverige under mellankrigstiden. SÅMASKINER OCH SÅDD - Jag kunde bära utsäde åt dig. Du slapp då lämna tegen för var gång äskan är tom, och du slapp sätta märken med stöveln hur långt du har hunnit. 
1870 såddes den mesta säden för hand. Det var ett ansvarstyngt 
värv på vilket skörd och välmåga berodde, och husfadern sådde 
vanligen själv. Astas förslag till den unge torparen August i Ivar 
Lo-Johanssons novell Stad och land uttrycker kvinnans traditio
nella assisterande uppgift vid sådden. Men det finns också en stark 
symbolik kring mannens och kvinnans samarbete i sådden och 
författaren fångar den skickligt. Asta flyttar snart in på torpet, hon 
och August blir ett par. 

Maskiner för frösådd blev tidigt vanliga. De var billiga, hade 
mycket enkla utmatningsanordningar och sköts för hand eller 
drogs med häst. Radsåmaskinerna för säd var mer komplicerade. 
De hade en tvärställd sålåda med utmatningsanordning i botten. 
Därifrån fördes kornen ner i rör till billarna. Billaggregatet och 
lådan satt i en ram som bars upp av ett par stora hjul från vilka 
drivningen kom. Små såmaskiner kunde dras av en häst, större av 
ett par. Efterhand sattes traktorn för såmaskinen. 



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 273 Hur mycket arbetstid radsådden sparade är oklart. Separat nedmyllning behövdes inte längre, men så bädden måste å andra sidan prepareras bättre än vid handsådd. Fördelarna sammanfattas väl i berättelsen från landshövdingen i Malmöhus län år 18 7 5. Där sägs att radsåmaskinerna på "nästan alla väl skötta egendomar" hade trängt ut inte bara handsådden utan även bredsåmaskinen (som i stället för billar hade en anordning under lådan som spred kornen över såytan varpå de fick myllas ner med harv): 
tack vare den jemna myllning, det oberoende af om lugnt eller stormigt 
väder är rådande vid sådden, det tillfälle till grödornas rensning och det 
besparande af utsäde som radsåningen medför. Många såmaskinsmodeller hade visats upp på 1860-talets välbesökta lantbruksmöten och inhemsk tillverkning startades snart av till exempel Väder brunn, Sjögestad och Överum, i regel efter engelska eller amerikanska förebilder. På de sydsvenska slätterna användes ofta tyska fabrikat. Enligt bouppteckningsmaterialet var såmaskinen någorlunda spridd i Syd- och Östsverige från och med 1890-talet. Ännu vid sekelskiftet var den ovanlig norr om Mälardalen och i Västsverige. Vid slutet av 1930-talet hade dock praktiskt taget alla jordbruk, Vårsådd med radsåmaskin i Törringe socken, Skåne. Foto Carl Gustav Rosenberg 1 930-tal. 



27 4 MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE Val/odlingens hässjelandskap. Slåtter vid "Jo-Ers " i Bergsviken, 1 9 13 .  En pojke kör släpräfsan av trä. De övriga, pojkar eller unga män såväl som kvinno,� är utrustade med räfsor. Höet lagrades i ladorna varifrån det hämtades på vinterns slädföre. utom de allra minsta, tillgång till såmaskin. Muntliga uppgifter från Västergötland, talar dock om handsådd på 1930-talet. Det allt viktigare vallfröet kunde sås med radsåmaskin, utrustad med så kallad frölåda. Vid rotfruktssådd kunde man stänga varannan bil] på radsåmaskinen så att radavståndet ökade och det gick lättare att radhacka ogräset och luckra mellan raderna. SLÅTTER OCH HÖBÄRGNING Den första mars 1876 beställde gästgivaren och jordbrukaren Olof Mattias Wallin i Fremmerhörnäs i Själevad, Ångermanland, en en bets slåttermaskin av märket Sprauge av handelsfirman Forsman och kompani i Stockholm. Han hade förhört sig om maskinen hos Per Svensson, en bekant i Norrala i Hälsingland. Svensson kunde "intet än Rekommendera på det besta" .  Maskinen var lättskött, skrev han, man behövde bara öva en kvart för att komma igång, men "det förstås är det mycket ogemt får man vara försiktig". Före slåttermaskinen slog männen gräset med lie. Vuxna kvinnor, flickor eller pojkar gick efter och räfsade för hand. Man började slå mycket tidigt på morgonen, eftersom det gick bäst medan gräset var daggvått. "Det var ungefär som att intvåla skäggstubben väl, då man skall raka sig", som Bergslags bonden Per Bra te på Brategården i Bråfors, Norberg, uttryckte saken i en metafor som vittnar om liearbetets könskodning. Det slagna höet spreds genast ut för att torka en smula. 



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 275 Vid Brategården slutade man slå vid niotiden på förmiddagen. Arbetslaget gick hem, åt morgonmål och sov halvannan timma. När man kom tillbaka var höet urdaggat och, om vädret så tillät, lämpligt att hässja. Höet lades med hjälp av hemmagjorda högafflar upp på hästdragna höslädar och kördes till hässjan. Höslädarna "voro släta ovanpå så att lasset lätt kunde halka av, om ett par man toga tag i framändan av lasset, och hästen drog undan släden". Stånghässjor användes och på de fyra nedersta varven lade man höet för hand, utan redskap. Sedan nådde man inte högre, och använde hässjesätet, som "bestod av en planka nästan lika lång som ett hässjegolv med fyra ben och snedsträvor för att hålla det stadigt" .  En man stod sedan nere och lyfte upp hö till den som stod på sätet och la på hötapparna. Både män och kvinnor deltog i hässjningen. Successivt infördes hästdragna släpräfsor av trä. Med lätta amerikanska högafflar kunde man nå högst upp på hässjorna och hässjesätet behövdes inte längre. Intensiteten i arbetet ökade, alla utom den som satte upp hässjan och den som körde släpräfsan kunde nu hässja. Mängden arbetskraft som kunde mobiliseras under några som- Slåtter på Spadarvet. Husfadern slår upp med slåttermaskinen. Han kör första varvet just innanför diket (som den annorlunda växtligheten skvallrar om) och slår en bit in i fältet i högervarv. Sedan kommer han att slå gräset närmast diket i motslag (vänstervarv) varpå han fort sätter med resten av fältet i högervarv. 
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marveckor satte gränser för hur mycket hö som kunde bärgas, och 
hur många djur som kunde vinterfodras. Slåttermaskinen och en 
rad andra investeringar reducerade detta arbetsbehov och gjorde 
det möjligt att öka höproduktionen. 

Slåtter- och skördemaskiner utvecklades i England och USA och 
fan�tI.andt �.käwpp.a.r.attI for .sJ.ånu vdJ .sädt.s.skönJ f.ann.s från 
1820-talet. Omkring 1840 hade den därefter dominerande lösning
en med en balk med fasta, bakåt öppna fingrar och en rörlig balk 
med trapetsformade knivar som klippte av stråna mot fingrarnas 
kanter, blivit standard. På 1850-talet hade slåttermaskinen funnit 
sin form. Den bestod av en stomme uppburen av två järnhjul med 

anspahmng ror en e(ter erc par rlascar, en urvaxdiigsme1famsm mea' 
vevsläng förbunden med den rörliga kniven och en rensbräda längst 
ut på knivbalken. Knivens arbetshastighet bestämdes via körhju
len, utväxlingen och av hästens fart. Kniven kunde regleras i höjd
led och vinklas uppåt eller nedåt, alltefter 6räsets beskaffenhet. 

Importen av slåttermaskiner tog fart kring 1860. Hushållnings
sällskapen köpte in maskiner för uppvisning, sedan såldes de vi
dare till enskilda brukare eller till verkstäder där de stod modell 
för inhemsk tillverkning. På 1870- och 1880-talen tillverkades slåt
termaskiner vid en rad svenska verkstäder. 

Hästslåttermaskinen kunde sättas efter traktorn och med en 
särskilt påmonterad bom kunde traktorföraren själv fälla ner och 
lyfta upp knivbalken. Helt traktoranpassade slåttermaskiner som 
drevs från traktorns kraftuttag blev vanliga under 1940-talet. 

Genombrottet för slåttermaskinen inleddes på större gårdar på 
1870-talet. Vid sekelskiftet var slåttermaskinen vanlig i Svealand, 
särskilt i Västmanlands och Kopparbergs län samt i nedre Norr
land. I Götaland, utom Östergötland, var den ovanligare, i Små
land och Blekinge samt på Öland och Gotland var den direkt säll
synt. Även i Malmöhus län saknade flertalet gårdar slåttermaskin. 

Vid sidan av slåttermaskinen, som kördes av husbonden själv 
eller någon äldre son eller dräng, spreds hästräfsan på hjul. Gan
ska klumpiga hjulräfsor utan förarsits kom hit från England om
kring 1860 och började tillverkas av Överum. Genombrottet följ
de med de lätta amerikanska "tigerräfsorna" som hade sits och var 
"självavläggande". Med en spärr som föraren kopplade in med en 
pedal kopplades lyftanordningen samman med körhjulet och häs
tens dragkraft stod för lyftet. Flera svenska verkstäder och bruk, 
till exempel Överums, tog upp tillverkningen av hjulräfsor. Hjul
räfsan användes till finräfsning, den tog hand om höspillet. Den 



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 277 ansågs lättkörd och sköttes ofta av yngre pojkar eller flickor och spreds i samma områden som slåttermaskinen, dock var den vanlig i Skåne, men ovanlig i Norrland. Slåttermaskinen och den mekaniserade räfsningen innebar inte att lien och handräfsan kunde hängas in för gott. Steniga backar, körvägar och dikesrenar slogs och räfsades fortfarande för hand. En del hö kördes hem i skrinda på vagn under sommaren, annat lades i lador och kördes hem på vinterföret. I inkörningen deltog både män och kvinnor. Männen tog av hässjan, husmor eller någon piga kunde reda till lasset. Väl framme skötte främst männen avlastningen, medan kvinnorna brukade ta emot på höskullen och fördela höet där. Barnen hjälpte till att trampa och packa höet. Nya ladugårdsbyggnader med skulle hade ibland uppkörningsramper. Enkla släphissar för hö, där lasset släpades in med linor drivna av vandring, senare elmotor, förekom på större gårdar från 1900-talets första decennier. En annan lösning, etablerad under mellankrigstiden, var elmotordrivna fläktar med plåtrörsledning. För hö var inmatning direkt i sådana halmfläktar inte bra. Klövern slets sönder. I stället användes injektorer. De hade en stor matningslucka efter själva fläkten och rörledningen som ledde till skullen hade större diameter. Man måste fortfarande lasta av vagnen, men höet blåstes till rätt plats och behövde bara packas där. Merparten av j ordbruken Ivar Lindh.vist kör hästräfsan vid sjöängen i Vedevåg, Lindesberg, Västmanland. Omkring 1 930. Balansräfsan ersatte handräfsan vid finräfsningen och kunde köras av en pojke eller fl.icka. I reklambilderna satt ofta en kvinna på räfsan för att demonstrera att den var lättkörd. 



278 MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 
i landet saknade dock ännu vid mellankrigstidens slut varje typ av 
mekanisk anordning för hötransport. SÄDENS SKÖRD OCH BÄRGNING På mossarna står havren hög och tung i vippen. I år ska den huggas med maskin, i år ska de bara hugga väg för maskinen och hästarna. Sen ska de hänga liarna ifrån sig . . .  men då de nu kommer med maskinen lyckas de inte med denna. Kniven är nyvass, men det hjälper inte, havrestråna slits upp med rötterna. Själva jordytan är för skör. 
Denna mekanisering med förhinder som Kjell i Saljes På dessa skuldror tidigt på 1940-talet försöker sig på inför en triumferan
de konservativ fader är ett undantag. Då skördades den mesta 
säden, inte minst havren, maskinellt. 70 år tidigare, på 1870-
talet, skars däremot nästan all säd i Sverige med lie. Det var en 
manlig syssla, kvinnorna gick bakom och band kärvar med tvin
nade halmstrån, kvinnor och barn skötte också plocket av spillda 
ax. Sedan fälttorkades säden, i Norrland och Dalarna som höet 
på stånghässjor. Längre söderut dominerade enklare torkupp
sättningar: snesar, stora eller små krakar, skylar eller långskylar. 
Inkörningen påbörjades när säden var lagrings- eller trösktorr. Mej
ning och bindning måste gå snabbt. Alltså krävdes liksom vid 
slåttern mycket folk. 

Skördemaskiner utvecklades parallellt med slåttermaskinerna, 
som kunde utrustas med skördeaggregat. Benämningen "skörde
maskin" kunde innefatta en del sådana kombinationer. I kraft av 
sitt rätt låga pris och sin mångsidighet - den kunde ju användas 
både till slåtter och all slags sädesskörd - blev slåttermaskinen den 
vanligaste skördemaskinen. 

Utan skördeaggregat lade slåttermaskinen säden i strängar som 
måste buntas ihop och bindas. Skördeaggregatet bestod vanligen 
av en haspel och en avläggargrind som manövrerades av föraren 
med en pedal och lade av säden i buntar. Även med en sådan ut
rustning måste säden bindas innan nästa kördrag, annars trampa
de hästarna i den skurna säden. Skulle man skära och binda kon
tinuerligt krävdes många som band eftersom mejningen gick 
snabbt. 

Omkring 1850 var självavläggaren utvecklad. Det var en spe
cialiserad skördemaskin som drogs av två hästar. Den hade ett cir
kelsektorformat skärbord över vilket fyra-fem räfskammar sväng
de. Varannan till var femte räfskam kunde ställas in för att svepa 



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 279 tätt längs skärbordet och raka av säden i lagom stora högar vid sidan om kördraget. Högarna låg inte i vägen för nästa drag och behövde inte bindas omedelbart. Avläggare började importeras på 1860-talet, dels via hushållningssällskap, dels direkt till större jordbruk, företrädesvis i Skåne, Östergötland och Mälardalen. Inhemsk tillverkning påbörjades på 1890-talet. Avläggarna fick aldrig någon stor spridning utanför de större jordbruken. Nästa steg var självbindaren, som stod klar 1878. På den fångades säden in av en haspel just innan den skars av kniven, så att den föll rätt på en rullande ändlös duk som förde den över skärbordet till en dukelevator. Elevatom förde upp säden på bind bordet, där en automatisk knytapparat för garn tog vid. Bindare förekom knappast alls i Sverige före 1890-talet, på mindre gårdar kom deras genombrott på 1920-talet. Fastän seriemässig inhemsk tillverkning påbörjats på 1910-talet, importerades ännu de flesta bindarna. De köptes via järnhandlare, och kom nerpackade i trälådor till gården, där en montör satte samman dem. Skördemaskiner var kring sekelskiftet vanligare i Malmöhus län än på andra håll, men de hade inte heller där så stor spridning som slåttermaskinen hade norröver. Eftersom slåttermaskinen använ- Rågen skärs med lie på Spadar vet, fastän slåttermaskin finns. Det gav mindre spilf och eventuell liggsäd klarades. 



280 MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE Lång liggsäd av råg kunde skäras med lie, med slåttermaskin eller avläggare, men det gick inte bra med vanlig vinghaspelbindare. Stora gårdar kunde komplettera maskinparken med en stavhaspelbindare som lyfte upp liggsäden, men den var dyr och måste köras långsamt. Liksom andra bindare krävde den mycket dragkraft - tre hästar. Foto Gunnar Lundh, som redan vid 1 930-talets slut fotograferade även i färg. des även inom spannmålsskörden, så var faktiskt både slåttern och spannmålsskörden mekaniserad i högre grad på gårdar av jämförbar storlek i stora delar av nedre Norrland och i Svealand än i Skåne. Under mellankrigstidens lopp blev bindaren allmän på bondgårdarna i Syd- och Mellansveriges slättbygder, i synnerhet i Mälarlänen och Malmöhus län. I Norrland förblev den däremot sällsynt. Bindaren var en invecklad maskin, som kördes långsammare än avläggaren och slåttermaskinen. Spillet blev litet och bindapparaten sparade mycket arbetskraft. En man med de tre hästar bindaren krävde, klarade mejning och bindning själv. Föraren skulle med olika reglage justera skärbordets höjd, inställningen av haspelns höjd och förhållande till kniven, se till att knytapparaten hade garn och inte trasslade, samt med en pedal sköta kärvsamlaren som höll upp till sex kärvar. Kärvsamlaren innebar dels att man sparade tid när kärvar skulle sättas upp i torkställning, dels att mindre kärna föll ur eftersom fallhöjden från bindaren till marken minskade. I motsats till avläggaren anpassades bindaren till traktordrift. Kniv, haspel och bindningsmekanism drevs då via traktorns kraftuttag i stället för via körhjulet som lätt kunde slira. Mekaniken kunde nu fungera normalt, oberoende av hur fort man körde. När traktorn sattes för bindaren behövdes två man, en som körde traktorn, en som satt på bindaren och skötte reglagen. Men takten ökade. 
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Självbindaren passade utmärkt att skära den dominerande hav
regrödan med. I en dagbok noteras den 3 1  augusti 1946 att bin
daren kördes "som alltid vid havre på fyrans växel". Men till an
nat dög den sämre. Det kortstråiga och glatta kornet gled lätt ur 
bindargarnet och det är symptomatiskt att kornodlingen avtog 
samtidigt med att bindaren blev mer vanlig, och att kornets stor
skaliga återkomst som fodersäd inträffade samtidigt med skörde
tröskningens genombrott under efterkrigstiden. Ärterna drogs upp 
med släpräfsan eller togs med lien, bindaren kom inte i fråga, och 
att skära lång råg eller svårt liggande säd med vanlig bindare gick 
inte heller bra. Stora gårdar höll sig med både bindare och avläg
gare, om man inte som Brate i Bråfors, som hade bindare, skar 
rågen med slåttermaskinen. Andra skar liggsäd med lie. Flera pa
rallella tekniker förekom, ibland till och med på samma gård. 

Skiftets första varv skars till en början med lie, eftersom hästar
na, eller traktorn, måste gå i grödan om det togs med bindaren. 
Men lien var långsam och spillet blev stort, och när de mer skon
samma gummihjulen ersatt järnhjulen gick många över till att skära 
även första varvet med bindaren. Det skars åt omvänt håll, så att 
traktorn gick längre in i skiftet, bindaren längst ut. Då behövde 
bara kärvar från ett varv plockas ur den oskurna grödan. TRÖSKNING OCH RENSNING 
Ännu några år in på 1900-talet tillgreps slagtröskning när oför
störd halm behövdes till taktäckning. Men den mesta säden trös
kades redan maskinellt. Slagtröskverk hade byggts i Sverige sedan 
1800-talets början. De hade roterande cylindrar med raka, räffla
de slagor som slog den via valsar frammatade säden mot en slag
sko. De drevs av kreatursvandring eller vattenkraft och fick snabbt 
viss spridning på större jordbruk i Mälardalen och östra Götaland. 

Senare konstruerades stifttröskverk vars cylindrar var klädda 
med slät plåt och försedda med en stor mängd stift. Stifttröskver
ken tog till sig säden bättre än slagtröskverken. Särskilda lång
halmströskverk med långa cylindrar, "tunnor", blev vanliga fram
för allt i Sydsverige. De lämnade råghalmen intakt. 

De tidiga tröskverken skilde inte på kärna, agnar och halm. Allt 
hamnade i en hög på golvet. Traditionellt rensades säden genom 
att man kastade den med skovel i logdörrens vinddrag, och använde 
rissel och såll, men tröskverken åtföljdes av handdrivna rensma
skiner, fläktvannor, harpor eller kastmaskiner. Kastmaskinen ar-



282 MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE Tröskning med vandringsdrivet litet stifttröskverk på Spadarvet. En pojke går med hästen i vandringen, en man matar tröskverket och en kvinna räfsar försiktigt ihop halmen. En annan man lägger upp halmen med gaffel, medan en flicka langar fram kärvar att tröska. "·'\. � �-z �--����;\. __ .;.__...' -------.:..----= betade både med luftströmmen från en vevdriven fläkt och ett sållaggrega t. Tröskverken, även de små, fick snart halmskakare som avskilde halmen. Större ångtröskverk hade åtminstone från sekelskiftet ofta dubbla såll- och fläktsystem och körnare som skilde av boss och borst, som sedan blåstes i väg i en rörledning. De gav en marknadsduglig vara, men utsädet rensades ändå vanligen separat på magasinet. Stora tröskverk kunde kompletteras med halmpress, men vanligare blev att där halmen föll ut placera en halmfläkt med rörledning som blåste halmen till lämpligt ställe på logen. De äldsta typerna av tröskverk sparade måttligt med arbetskraft. Till långhalmströskverket, som Bra te mindes, gick det åt tre till fyra hästar som måste vila en gång i halvtimmen, därtill: 
två körkarlar, två kvinnor som plockade fram den otröskade säden. En 
man som matade verket, en som räfsade av grinden, två som skakade 
säden ur halmen och ofta två som togo emot halmen på halmgolvet . . .  
och ändå var ej säden ren när v i  slutat tröska. Med de stora motor- eller ångdrivna verken ökades kapaciteten väsenligt och förutsatt en stor arbetsstyrka kunde en mindre gårds 



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 283 tröskning klaras på någon dag, en större på någon vecka. Framför allt den integrerade rensningen sparade tid. På större gårdar provades under mellankrigstiden direkttröskning. Tröskverket kördes ut på fältet, säden tröskades där och halmen blåstes upp i stack. Man kunde leverera säden snabbare och få in kontanter. Det sparade också arbete: När säden kördes in otröskad måste den omsorgsfullt läggas i golv och sedan åter langas ut för tröskningen. När kärvarna aldrig låg på loge gick dessutom mindre åt till råttorna. Kring 1870 var det främst större jordbruk som hade tröskverk, men de mindre vandringströskverken spreds snabbt mellan 1870 och 1900, och de fortsatte att dominera på de mindre jordbruken fram till dess elektrisk kraft, alternativt fotogenmotorer, togs i bruk. Vid sekelskiftet var tröskverken vanliga även på mindre gårdar i större delen av södra och mellersta Sverige, dock inte i Skåne. I Norrland var de ovanliga. Munktells var, sedan man på 1850-talet börjat tillverka lokomobiler, den dominerande tillverkaren av stora tröskverk i Sverige. Munktellströskorna spreds först i Mälardalen, och därefter särskilt i resten av Östsverige och Skåne. I början köptes de främst av godsägare, men från 1890-talet allt oftare av bönder. Halmen pressas. Halmpressarna, som kompletterade de stora rensande motor- eller ångdrivna tröskverken, förekom på större gårdar. Pressningen sparade plats och hanteringen av halmen blev mer rationell. Traktordragna fältpressar hörde efterkrigstiden och skördetröskningens teknikkomp/ex till. 
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Ångtröskorna var dock sällsynta före sekelskiftet, flest fanns då 
i storgodsens Södermanland. För bondejordbruket blev de tillgäng
liga främst genom delägarskap eller genom maskinhyra. Den ge
nom ångtröskningen etablerade typen av stora mobila tröskverk 
fortsatte att spridas även sedan lokomobilerna, ungefär från 1920, 
successivt försvann och ersattes med elmotorer, förbränningsmo
torer eller traktorer med remskiva. 

Mot mellankrigstidens slut hade praktiskt taget alla jordbrukare 
tillgång till tröskverk genom eget ägande, delägande eller hyra. 

Förutom till taktäckning användes halmen som strö eller foder 
åt djuren. I det senare fallet kunde den beredas till hackelse genom 
att skäras för hand eller i hackelsemaskiner med roterade kniv. Små 
hackelsemaskiner drevs med handkraft, större med vandring, se
nare elmotor. Hackelsemaskinen, som var relaterad till den expan
derande kreatursskötseln, blev från 1890-talet mycket vanlig, men 
mot mellankrigstidens slut försvann den successivt. Skördetröskan 
Skördetröskan förenade bindarens skärapparat, haspel och trans
portverk med tröskverkets slagcylinder, och den reducerade kraf
tigt den arbetstid som gick åt till skörd och sädesbärgning, efter
som fälttorkning, logläggning och särskild tröskning sparades in. 
Skördetröskan hör i Sverige och övriga Europa främst till efterkrigs
tiden, men dess historia började under 1800-talets sista decennier 
i USA. Där byggdes då stora, tunga maskiner som drogs av tiotals 
hästar eller mulor. Mekaniken drevs från körhjulet, ända tills 
tröskorna kring sekelskiftet försågs med hjälpmotor. 

1928 togs den första skördetröskan i Sverige i bruk på godset 
Axelvold i Skåne, en tanktröska från lnternational Harvester. Snart 
skaffade flera herrgårdar stora, tunga tröskor med hjälpmotorer. 
Från mitten av 30-talet togs mindre och lättare modeller in. Vid 
krigsutbrottet 1939, då importen avstannade, fanns ungefär 120 
skördetröskor i drift i Sverige. Eftersom gengasdriften innebar att 
traktorernas effekt minskade fick de svårt att dra skördetröskor, 
men i början av 1940-talet utvecklades små, lätta tröskor som gen
gastraktorerna klarade. 

Vid andra världskrigets slut var 400 ekipage i drift och därefter 
spreds de små traktorbogserade säcktröskorna snabbt. Förutom 
traktorföraren gick det åt en person som fick knyta igen de fulla 
säckarna, rutscha ner dem på fältet och sätta ny säck vid säckut
taget. Sedan måste säckarna snabbt bärgas. Tröskorna kunde vara 



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 285 så smala att två kördrag behövdes innan traktorn kunde gå fritt på fältet, därför kördes första varvet ibland med bindaren. Skördetröskorna behövde anpassas till de stora halmmängder som den intensiva europeiska driften med högre hektaravkastning gav, fälten kunde kräva ytterligare dikning för jordpackningens skull och artificiell eftertorkning var nödvändig. Den vidare spridningen av skördetröskorna, som hängde samman med efterkrigstidens t illtagande brist på arbetskraft och höjda löner, tvingade lantmannaföreningarna att bygga stora centrala torkar för brödsäd. Foderhavren fortsatte man att ta med bindare, dels därför att den behölls på gården och måste torkas där, vilket innan gårdstorkarna blev vanliga på 1960-talet bara kunde ske på fältet, dels därför att havrehalmen utgjorde ett viktigt foder som före 1960-talets billiga löspressar merendels gick till spillo vid skördetröskning. MJÖLKNINGSMASKINEN 
Godsherren hade fått nästan halva sin dyrbara besättning förstörd ge
nom mjölkmaskinerna, korna mjölkade till sist bara på två spenar, el
ler blev enspenta, en del tålde inte maskinens stryptag alls uran det blev 
blod i mjölken. Och när maskinerna togs ner sade den beprövade ladu-

Munktells säcktröska bogserad av gengasdriven traktor under krigsåren. Skördetröskningen bemöttes på sina håll med skepsis. Man var starkt beroende av gott skördeväder och fort( ar ande krävdes stora arbetsinsatser. Var marken fuktig kunde den tunga tröskan slira så att ett par traktorer behövdes för bogseringen. Hundrakilossäckarna måste snabbt tas om hand på grund av risken för väta och halmen gick oftast till spillo. Det gällde under alla förhållanden bosset, agnarna, som efter logtröskning kunde tas tillvara och ges som morgon( oder åt korna. 



286 MARK OCII HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE Mjölkning med Alfa Laval-maskiner på Käl/torps gård, Gräve socken, Närke 1 938. Att installera maskinmiölkning innebar också att skaffa vakuumpump och att sätta upp rörledningar. Ofta anskaffades anläggningarna i samband med att man byggde nya ladugårdar eller byggde om dem. gårdsförmannen . . .  att när det gäller ladugård och djur så är nog maskinerna som går med brödånga bäst. Bönderna i trakten nickade och menade acc decca hade de vetat sedan världens begynnelse. Mjölka en ko med maskin! Vansinne! Maskiner kunde man på sin höjd såga plank med. Ur Sa/lys söner av Moa Martinson Även om ladugårdarna moderniserades och exempelvis slåttermaskinen var relaterad till det ökade foderbehov som övergången till intensiv mjölkhushållning medförde, kan det tyckas en smula paradoxalt att så pass få innovationer fokuserade på djurhållningen och arbetet med mjölken. Delvis är det skenbart. I och med mejeriväsendets framväxt mekaniserades mjölkberedningen utanför gårdens domäner. Den blev rentav industri. Men de inledande momenten i mjölkarbetet blev kvar på gårdarna. Viktigast var själva mjölkningen. Handmjölkningen var arbetskrävande och den ökande produktionen baserad på fler och bättre utfodrade kor innebar växande påfrestningar. Den manuella tekniken förblev i grunden oförändrad. Mjölkerskan satt kvar på pallen, utomhus möjligen på huk, 
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till höger om kon. Men mejerileveranserna stegrade kraven på 
hygien, på tvättade händer, på mjölkkärl av galvaniserad plåt el
ler förtennad metall som var lättare att hålla rena än gamla lagg
kärl, på rinnande vatten och på soda till disken. 

Mjölkproduktionens och mejerihanteringens världsvida expan
sion gjorde den potentiella marknaden för en fungerande mjölk
ningsmaskin enorm. Flera uppfinnare och företag i olika länder var 
sysselsatta med problemet. Två grundprinciper följdes. Sugmeto
den härmade kalvens sugande. Spenkoppar sattes på gummislangar 
som ledde till ett kärl. I spenkoppen åstadkoms vakuum med hjälp 
av en pump och mjölken sögs då genom slangen till kärlet. Det 
ständiga sugandet gjorde att spenen blodfylldes och skadades. 
Tryckmetoden hade inte just det problemet. Den gick ut på att med 
komplicerade mekaniska anordningar, som klämde och drog i 
spenarna, härma handmjölkningen. Svenska konstruktörer följde 
denna princip och på 1910-talet fanns några olika sådana maski
ner på marknaden, men tryckmetoden var ineffektiv och genom
brottet låg i stället i förfiningen av sugmaskinerna. 

Med hjälp av pulsatorn, som provades för första gången 1895, 
kunde vakuumeffekten om växlas med perioder av normalt tryck, 
vilket minskade skaderisken. Åtta år senare kom ytterligare en vik
tig pusselbit i bygget av en väl fungerande mjölkningsmaskin, den 
dubbelväggiga spenkoppen. 

På 1910-talet fanns flera mjölkningsmaskiner på marknaden, 
men de var långt ifrån fullgångna. Till följd av krigsårens brist på 
arbetskraft, jordbrukets goda lönsamhet och elektrifieringssprånget 
som ägde rum då, satsade ändå en del storjordbrukare på maskin
mjölkning. När arbetslönerna föll igen i början av 1920-talet åter
gick många till handmjölkning, just när väl fungerande pulsator
maskiner började dyka upp på marknaden. 

Maskinmjölkningen blev allt vanligare efter mitten av 1930-
talet. Innan dess hämmades spridningen av låga arbetskostnader 
och höga installationskostnader. Huvudskälet till mjölknings
maskinens genombrott under det sena 1930-talet var, som jag 
återkommer till i kapitlet Kvinnorna i jordbruket, att det blev svå
rare att få tag på kvinnlig arbetskraft. Ungefär 500 anläggningar 
såldes årligen i Sverige i början av 19 30-talet, vid andra världs
krigets utbrott hade försäljningen tiodubblats. År 1944 var om
kring 40 000 anläggningar i drift och ungefär en fjärdedel av kor
na i Sverige mjölkades då maskinellt. 



288 MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE Tröskning med drivning från oxe och häst 
i vandring. Målning av Wilhelm Smith 1 905. FRÅN OXE OCH HÄST TILL EL OCH T RAKTOR Före traktorn stod oxen och hästen praktiskt taget helt för jordbrukets dragkraft. Hästen slog inte bara ut oxen som dragare i den tunga åkerbearbetningen utan drog också slåtter-, skörde- och såmaskinerna. Kraften som drev maskinernas mekanik kom via körhjulen från hästen. Beteckningen hästmekanisering är motiverad. Dragdjuren användes på fält och vägar, men med hjälp av vandringsverken gav de också drivkraft åt stationära maskiner, särskilt tröskverken. Vandringarna kunde vara liggande med den stora kuggväxeln, till vilken dragbommen var lagrad, i en ram på marken. Från den oskyddade växeln gick en roterande axel till maskinen som drevs. Olycksrisken för dem som ledde djuren - det var ofta en omvittnat enahanda och tråkig uppgift för barnen -och för djuren själva var uppenbar. Den stående vandringen, med en lång vertikal axel, kuggväxel och utgående axel ovanför dragdjuren, var säkrare men besvärligare att sätta upp. Redan före kriget hade vandringarna fått konkurrens av mindre förbränningsmotorer. Petroleum bristen under avspärrningen gav 



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 289 dem en tillfällig respit, men i stort sett hade de spelat ut sin roll kring 1 920. Ängmaskinen Stationära ångmaskiner för tröskning förekom från 1 840-talet på enstaka herrgårdar. Viktigare blev emellertid snabbt de flyttbara ångmaskinerna, lokomobilerna, som började förekomma sporadiskt på 1 850-calet. Spridningen av lokomobiler till jordbruket var i stort sett relaterad till spridningen av stora tröskverk och förbehållen stora gårdar och tröskföreningar. Lokomobilen var driftsäker, men hade låg verkningsgrad och brandfaran var uppenbar. Den var inte svårskött, men driften var arbetskrävande. Eldningen måste skötas och vatten ständigt hämtas till ångpannan. Bild- och minnesmaterial vittnar om att ångteknologin var starkt förknippad med män. Lokomobilen hade betydelse som kraftkälla för jordbrukets tröskor några decennier in på 1 900-talet, men redan under seklets första år började den ersättas med stationära förbränningsmotorer. Dess öde beseglades definitivt i och med elektrifieringen. Lokomobilen var inte hur mobil som helst, här frestar den på arbetslagets krafter. Bilden togs av John Alinder i Sävasta by, Uppland. 



290 MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE Elektrifieringsarbete i Sävasta, Uppland omkring 1 920. Ledningen dras. Elektrifieringen Och nu hade Alfred äntligen fått i gång elektricitetsföreningen. När någon tid förgått ännu, så behövde man inte längre treva sig fram i skummet med sina blecklampor och lyktor. Det skulle bil ett sådant klart och rent lyse i bygden, att själva den mörkaste vinternatt skulle bli som ljusan sommardag. Ur De knutna händerna av Vilhelm Moberg Medan städerna redan var elektrifierade var el på landsbygden ovanlig före 1910-talet. Till landsbygdselektrifieringens problem hörde de långa linjer som var nödvändiga och de stora effektförlusterna de innebar. Elektrifieringen sköt fart under det första världskrigets senare år då böndernas likviditet var god och fotogenet till lampor och förbränningsmotorer blev dyrt och tidvis helt otillgängligt. Kooperativa eldistributionsföreningar bildades i rask takt. Bönderna ägde andelar i proportion till sin odlade areal och betalade delar av investeringskostnaden genom arbete och stolpleveranser. Andelen av rikets åkerareal som hörde till elektri-



MARK OCH HUSDJ UR, TEKN IK OCH ARBETE 29 1 fierade gårdar steg från 5 procent 1 9 17  till 30 procent 1920.  Snart kom bakslagen. I brist på koppar hade sämre ledningstråd av järn använts och stolparna som inte impregnerats blev efter några år lätta offer för höststormarna. Installationerna finansierades med lån mot säkerheter i form av inflatoriskt högt värderade fastigheter. När det var dags att amortera, betala räntorna och bekosta nödvändiga ombyggnader hade konjunkturerna vänt. Elektriciteten revolutionerade efterhand inomgårdsarbetet .  Merparten av de mindre elköparna på landsbygden använde till en början elektriciteten för belysning. Brandfaran minskade och inomhusarbetet kunde förlängas under de mörka årstiderna . Inte minst viktig var elbelysningen för ladugårdsarbetet. Andra skaffade stora 1 500-voltsmotorer och tröskade elektriskt. I den mån elmotorn ersatte ångmaskinen minskade brandfaran även i detta fall. Dessutom kunde de män som skötte lokomobilen sparas in . Under mellankrigstidens lopp blev det allt vanligare att också vedkapning, vattenpumpning och även hö- och halmtransporter via injektorer, fläktar och hissar, skedde med elkraft. Snart klippte gårdar med stora besättningar kreaturen elektriskt, gödselvattnet pumpades med elmotordrivna pumpar, gröpe maldes hemma på eldrivna kvarnar, mjölkningsmaskiner, separatorer och hackelsemaskiner drevs av elkraft. Större jordbruk hade introducerat elektrisk ventilation i ladugårdarna och varmvattenberedare i mjölkrummen. Elanvändningen var mest spridd i Mälardalen där strömmen kom från Älvkarleby, och i Norrland där den storskaliga älvutbyggnaden tagit fart. 1 945 använde merparten av jordbrukarna elektricitet inte bara till belysning, utan också som drivkraft, främst till tröskningen. 
Traktorn 1 905 visades den engelska trehjulingen "The Ivel" upp i plöjning på Alnarp. Det var den första traktorn i Sverige och den cirkulerade på lantbruksmöten de närmaste åren, men blev ingen succe. Däremot importerades något tiotal amerikanska traktorer under 191 0-talets första år och snart spirade en inhemsk tillverkning i blygsam skala . En del tidiga traktorer hade som nämnts plogen fast monterad i sin bärande ram och kallades i tysk tradition motorplogar. Bland tillverkarna märks J. F. Svenssons mekaniska verkstad som från 1912 saluförde den första serietillverkade svenska traktorn/motorplogen " Avance" .  I England och USA utvecklades i stället tractors, 
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292 MARK O C H  HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE Munktells traktor typ "20-24 hk" på järnvägsvagn. "20-24:an" började tillverkas 1 9 1 6  och var Munktells andra traktormodell. Den var i stort sett en halvering av Munktells första mastodont, 1 913 års "30-40 hk", so111 hade över två meter höga bakhjul och vägde över 8 ton. Som andra traktorer i tiden var "20 -24:an" uppbyggd på en ram av stålbalkar, men här satt kylaren karakteristiskt längs med traktorn i stället för so111 vanligt på tvären. Modellen tillverkades i 328 exemplar och användes länge för stationär drift av tröskverk. dragare, som bogserade plogar och annan utrustning. Munktells byggde från och med 1913 traktorer i denna tradition, de var stora och hade en tung ram av stålbalkar på vilken motor, transmission och kylare var monterade. Slutligen konstruerades bandtraktorer i USA. Sådana tillverkades också i Sverige under kriget och användes främst i timmertransporter och på myrodlingar. Flertalet traktorer importerades från USA. Till en början dominerade lnternational Harvester, men sedan kom andra märken. Viktigast blev Fordson som från 1917 masstillverkade en billig och lätt traktor där det sammanhängande gjutna blocket av motor och transmissionshus utgjorde den bärande enheten. Ramen var borta. Fordson såg modern ut och andra traktortillverkare anammade snart samma ide. Innan efterkrigstidens dieslar slog igenom drevs de amerikanska traktorerna som regel av förgasarmotorer som gick på fotogen eller bensin, de svenska däremot av tändkulemotorer som drevs med billig råolja. Före första världskriget var traktorn ytterst ovanlig och under kriget hämmades spridningen av drivmedels brist och importstopp. Behovet dämdes upp och 1919, då importmöjligheterna åter öppnades, flerdubblades den svenska traktorparken, som nästan un-



MARK OCH HUS DJUR, TEKNIK OCH ARBETE 293 dantagslöst ägdes av storj ordbrukare samt vissa bruk och skogsbolag. Under depressionsåren därefter gick det åter trögt. I slutet av 1 920-talet ökade traktorinköpen, för att få verklig fart från och med 1 93 5 .  Då inleddes, särskilt bland storj ordbruk och storbönder i Syd- och Mellansveriges slättbygder, en intensiv traktorisering som bara tillfälligt avbröts av krigsårens avspärrning ( j ämför s. 182-1 83  ). Efter kriget spreds traktorn till allt mindre j ordbruk och till områden där den tidigare saknats . Bakom tveksamheten före första världskriget låg osäkerhet kring de tekniska lösningarna. Ännu efter kriget var traktorerna dyra och kunde bara användas till plöjning, annan åkerbearbetning eller som tröskmotorer. Starkt pådrivande var Svenska motokulturföreningen som samlade maskinentusiaster bland storjordbrukare, agronomer och industrifolk och ursprungligen utgjorde den svenska sektionen av Federation Internationale de Moto-Culture ( därav avsaknaden av " r "  i " motokultur " ) ,  ett organ som verkade för att främja  el- och motordrift i j ordbruket. Traktorns genombrott efter 1935  hängde främst samman med stigande kostnader för arbetskraften, vilka traktorn kunde parera eftersom den med en förare ersatte flera spann hästar med många kördrängar. Dessutom förbättrades traktorerna . Nu fanns serieproducerade, beprövade och lättkörda modeller. Traktorerna hade Plöjning med Epatraktor i Bockträsk, Sorsele socken Angermanland 1 9  3 6. 1 940 fanns förutom cirka 2 1  000 "egentliga " trak torer drygt 5 000 "epor " eller dragbilar - nedväxlade bilar med fjädringen borttagen och ibland som på bilden med specialgjorda järnhjul där bak. Här verkar även plogen till stor del vara ett hemmabygge. Namnet "EPA " stod egentligen för Enhetsprisaktiebolaget som börjat bygga upp en kedja av lågprisvaruhus. 
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i många fall redan kring 1930 utrustats med kraftuttag baktill för 
drift av självbindare och slåttermaskiner. Även hydrauliken, som 
slog igenom under efterkrigstiden, utvecklades mot slutet av 1930-
talet och luftfyllda gummihjul började ersätta de dittills förhärs
kande järnhjulen som varit försedda med kraftiga vinkeljärn eller 
andra slirskydd. Det innebar att traktorn kunde börja användas 
vid vägtransporter - något som i 1920-talets analyser betraktats 
som "ofrånkomligt hästarbete". Grunden för efterkrigstidens 
omfattande traktorisering och avhästning var lagd. För och mot traktorn 
Traktoriseringens förespråkare i motokulturföreningen hävdade att 
livsmedelsproduktionen i Sverige inte höll jämna steg med befolk
ningstillväxten och att dragarbristen och bristen på arbetskraft var 
orsaken. Traktorn var lösningen. Den skulle ge den nödvändiga 
dragkraften, arbetskraften skulle kunna avlönas bättre då den blev 
mer produktiv och då skulle den bli kvar i jordbruket. 

Ett annat argument var att foderarealen kunde reduceras genom 
traktorisering. I USA användes före motoriseringen ungefär en fjär
dedel av åkermarken till foder åt dragdjur (inte bara jordbrukets). 
Motoriseringen mobiliserade denna mark för livsmedelsproduk
tion. Hästvännerna i USA argumenterade emellertid för att just 
detta ledde till kris. Motoriseringen innebar ökad produktion sam
tidigt som mindre av det odlade gick åt som foder. Avhästningen 
låg i deras ögon bakom 1930-talets överproduktionskris. 

I Europa kom avhästningen inte långt före andra världskriget, 
men om traktorerna användes maximalt effektivt för att ersätta 
hästar, så skulle de i Sverige 1940 ha reducerat den nödvändiga 
hästfoderarealen med uppemot 100 000 hektar. Även om hästan
talet i verkligheten inte reducerades påtagligt, så går det att hävda 
att det sena 1930-talets många traktorer ersatte hästar som lant
bruket annars behövt skaffa. 

Därmed går det också att argumentera för att motoriseringen 
hade del i den tilltagande överproduktionen av brödsäd - liksom 
i den förbättrade utfodringen av korna. I det långa loppet betydde 
dock ökningen av hektarskördarna mer, och för den enskilde jord
brukaren gjorde stigande kostnader för arbetskraften det snart 
omöjligt att välja bort den allt allsidigare traktorn som på sikt 
gjorde nya tekniska språng möjliga med direktdrivna bindare, 
skördetröskor och andra fältmaskiner, som efter kriget skulle kom
ma att revolutionera jordbruksarbetet. 
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