
Teknikomvandlingens drivkrafter 
MYCKET AV DEN NYA TEKNIK som infördes sparade arbetskraft. 
Mekaniseringen av sädesskörden och tröskningen är de främsta ex
emplen. Arbetstiden som gick åt för mejning, kärvbindning, tork
uppsättning, inkörning, lagring, tröskning och rensning av säden 
minskade i det närmaste till en tiondel då man successivt gick från 
lie, slaga, rissel och såll till 1920-talets hästbindare och elmotor
drivna dubbelrensande tröskverk. Mekaniseringen av slåttern och 
mjölkningen sparade också mycket arbetskraft, liksom övergång
en från åkerbearbetning med årder till allt bredare harvar bakom 
större och kraftigare hästspann eller traktorer. Till de mindre spek
takulära nyheterna hörde de amerikanska högafflarna som gjor
de det enklare att lägga höet överst på hässjan. 

Varför ändrades då tekniken i den arbetsbesparande riktning
en? Varför infördes maskinerna? ATT SÄNKA KOSTNADERNA 
Kostnaden för att skörda en hektar säd med lie och manuell bind
ning berodde på den manuella arbetskraftens kapacitet och på 
dagslönen. Om man kunde skaffa mer arbetskraft utan att den blev 
allt dyrare att leja, blev skördekostnaden per hektar lika stor hur 
mycket man än skördade. 

Kostnaden för att skörda säden med skördemaskin berodde på 
maskinens kapacitet, på åtgången av arbetskraft, på kostnaderna 
för hästarna som drog maskinen, på åtgången av smörjolja och på 
hur ofta knivarna fick slipas. Men framför allt berodde den på 
maskinens pris, den fasta kostnad som först måste fördelas på det 
antal år den användes och sedan på det antal hektar som skörda
des. Om endast lite skördades blev det billigare per hektar att skä
ra med lie, men ju större arealen var, desto billigare ställde sig den 
maskinella skörden. Vid en viss "balansareal" blev kostnaden per 
hektar lika för båda skördesätten och vid större areal än så blev 
maskinskörd billigare per hektar än manuell skörd. Ju högre ar-
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296 MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCI-1 ARBETE Att köra bindaren med traktorn krävde två personer. Men det gick fortare än med häst. Här kör Emil Pettersson en Munktells typ 22 hk, på Gränsta gård i Lillhärad, Västmanland 1935. På bindaren sitter hans bror Karl, och svägerskan Elna har kommit ut med lille Karl-Gunnar. Den var egentligen en hästbindare med drivning från körhjulet. Från bindaren går en lina till traktorn. Ofta fästes den i armen på traktorföraren så att mannen på bindaren kunde signalera genom traktorbullret om bindaren trasslade. Men här gick linan direkt till ett frikopplingsreglage. Ryckte Karl i linan så stannade traktorn. betslönen var, desto mindre areal krävdes för att skördemaskinen skulle bli lönsam. Liknande resonemang kan föras kring andra arbetsbesparande maskiner, kring slåttermaskinen, skördetröskan och mjölkningsmaskinen som lönade sig bättre att installera ju högre mjölkerskelönen och ju större kobesättningarna var. Motsvarande gällde också traktorn. Priset på traktorn måste slås ut på många driftstimmar för att timkostnaden skulle bli acceptabel i förhållande till kostnaden för de hästar och den mänskliga arbetskraft den ersatte. Som billigare alternativ till traktorn förespråkades på 1920-talet övergång till tre till fyra hästars anspann, vilket gjorde det möjligt att öka arbetsbredden vid exempelvis harvning utan traktor. Flera av maskinerna hade utvecklats i USA där det var gott om jord och ont om arbetskraft, så att jorden blev billig och arbetskraften dyr. Därför styrdes teknikutvecklingen mot starkt arbetsbesparande maskiner lämpade för extensiv jordbruksdrifc. Paradexemplet är just skördemaskinerna som slog igenom på 1850-talet i Mellanvästern. Men trots att de snabbt blev kända i Europa och nästan omedelbart importerades till Sverige , fick de betydelse här först några decennier senare när arbetslönerna stigit. Ett annat exempel är skördetröskan som slog igenom i Europa ett halvt sekel efter genombrottet i USA. 
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Dyrare arbetskraft och mekanisering Jämfört med arbetskraften blev maskinerna långsiktigt billigare. Lantarbetarnas löner steg främst under industriella högkonjunkturer, som under första hälften av 1870-talet, under en lång period från 1890-talet och slutligen efter 1935. Under de båda första expansionsperioderna spreds slåttermaskinen och tröskverken, i den andra även skördemaskinerna och i den tredje traktorn och mjölkningsmaskinen samt, efter det avbrott kriget medförde, skördetröskan. Bakom det sena 1930-talets starka mekaniseringsvåg låg också jordbrukets förbättrade lönsamhet, som följde av konjunkturuppgången och jordbruksstödet som garanterade avsättningen. Det blev nu mindre äventyrligt att göra stora investeringar. Behoven hade också dämts upp under krisåren. Konjunkturella växlingar i efterfrågan på jordbruksprodukter och i jordbrukarnas inkomster hade tidigare gjort investeringar osäkra och verkat återhållande på teknikomvandlingen. Tiden talade för maskinerna. De blev bättre. Slåttermaskinens driftskostnader minskade till exempel när knivarna gjordes i hårdare stål som inte behövde slipas så ofta, när utväxlingen kapslades in i oljebad och när allt fler kul- och rullager monterades. Möjligheterna till service och underhåll växte. Hushållningssäll- Bindaren smörjs. Nya redskap och nya maskiner krävde nya kunskaper och nya rutiner. Arbetsinnehållet förändrades. 



298 MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBnE Myrslåtter i Ängersjö i sydöstra Härjedalen vid sekelskiftet. Intrycket av en överväldigande mängd människor, liar och räfsor är slående. Det är folk från många gårdar som deltar i den kollektiva slåttern. Säkert lejdes en hel del folk just för tillfället. På någon vecka var det hela över. Slåttermaskinen kapade sådana arbetstoppar, men just på myren hade den kommit till korta. I stället för att mekaniseras övergavs myrslåttern. Foto Tilda Olsson, Norrbyn. skapens länsmaskinister hjälpte de stora gårdarna i den första mekaniseringsfasen på 1870-talet. Många mekaniska verkstäder tog upp både tillverkning och reparation av jordbruksredskap. En dagbok från Knivsta trakten i Uppland vittnar om hur en smed under 1900-talets första decennier förvandlades till en mekanisk reparatör och installatör som skötte allt från att sätta in diskbänkar till att rusta tröskverk. På 1940-talet erbjöds köparna av Munktells traktorer en kort kurs i Eskilstuna i samband med leveransen. ATT SPARA ARBETE FÖR ATT ÖKA PRODUKTIONEN Men dyrare arbetskraft i största allmänhet och billigare och bättre maskiner och redskap var inte den enda drivkraften bakom teknikförändringen. I själva verket gick förändringarna av markutnyttjande och 



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 299 husdjursskötsel, särskilt i början av perioden, oftast ut på att öka produktionen för att möta växande efterfrågan, främst på animalier. Man ökade insatserna på varje hektar jordbruksmark genom att odla upp ängen till åker, plöja djupare, täckdika och gödsla intensivare och genom att minska trädesarealen. Man stallfodrade djuren med mer, näringsrikare och dyrare foder och mjölkade korna tre gånger om dagen för att utvinna mer. Men försöken att öka produktionen kunde stöta på hinder. Det uppstod flaskhalsar kring vissa moment. Foderskörden begränsades av hur mycket folk man kunde buda till den manuella slåttern och det var ingen ide att ha fler väl utfodrade kor än man hann med att mjölka. När teknik infördes som sparade arbetskraft kunde syftet därför snarast vara att kapa den specifika arbetstoppen -som vid skörd och slåtter. Slåtter- och skördemaskinerna gjorde det möjligt för jordbrukarna att så mer vallfrö och säd, utan fruktan för att inte hinna skörda. 
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Procent Slåttermaskinernas och skördemaskinernas spridning på mindre bondejordbruk kring sekelskiftet. Diagrammet som baseras på bouppteckningar från hela landet visar hur många procent av de avlidna, boupptecknade brukarna till mindre bondgårdar i varje län som ägde eller de/ägde slåtter- respektive skördemaskiner. Sedan ny teknik blivit begriplig utnyttjades den främst där den gjorde mest nytta. Naturförhållanden eller omfattande investeringar i äldre teknik kunde försena introduktionen av nyheterna. I delar av Västsverige hämmades till exempel mekaniseringen av den omfattande öppna dikningen. Tvåsädet med träda och årderbruk som inte torkar ut jorden så mycket blev länge kvar i försommartorkans Östsverige, där stadsmarknaderna efterfrågade brödsäd. I norr ledde virkestillgången och de höga dagsverkspriserna till att man införde träskvagnar och tröskvältar i lång- eller rundlogar redan på 1700-talet. Att pengar lades på detta försenade införandet av "riktiga" tröskverk. Tröskverken var relativt sena också i Sydsverige där råghalmen längre än norröver användes till taktäckning. Diagrammets höga frekvens av slåttermaskiner i norr kan kopplas till de uppdrivna lönerna där, men också till virkesförsäljningen som underlättade finansieringen, och till produktionens inriktning på kreatursskötsel och val/odling. Men viktigast var att den ytterst sammanpressade slåttersäsongen gjorde att slåttermaskinen under den korta tid på året den användes ersatte mer folk där än på andra håll och därför betalade sig redan på relativt små arealer. Skördemaskinen spreds däremot främst i Skåne - det var framför allt där som de mindre jordbruken producerade några större mängder säd för avsalu. 
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Om man betalat tillräckligt mycket hade man kanske kunnat 
skaffa så mycket arbetskraft att man klarat slåttern eller skörden 
i god tid utan maskiner. Men det är i alla fall troligt att lieskörden 
per hektar faktiskt blev dyrare ju mer man skördade. En del av ar
betarna hörde till familjen eller gårdens fasta arbetsstyrka som inte 
avlönades särskilt för skörd och slåtter. Daglönare som anställdes 
extra betingade däremot ett högt pris just om sommaren. Hjälpte 
maskinen till att spara in på just dem, så blev det lättare för den 
att betala sig. Ju kortare och mer sammanpressad slåtter- eller 
skördesäsongen var, desto mer behövdes maskinerna för att hålla 
produktionen uppe. Bland annat av den anledningen slog slåtter
maskinen igenom tidigt och starkt i delar av Norrland. 

Maskinerna främjade alltså möjligheterna att öka foderproduk
tionen och satsa på en intensiv, arbetskrävande djurhållning. I sin 
tur innebar det att den totala arbetsåtgången inte minskade så 
mycket. Men den blev jämnare fördelad över året. 

Till en början togs således teknikomvandlingens arbetsbesparan
de effekt till stor del ut i form av ökad produktion. När mellan
krigstidens jordbrukspriser blev alltmer pressade och allt fler män
niskor mot slutet av perioden lämnade jordbruket, betonades där
emot alltmer kostnaderna i stället för möjligheterna att öka pro
duktionen. Nyttan av det sista harvdraget och middagsmjölkningen 
vägdes mot kostnaden för dessa insatser. Propagandan för betes
vallen som sparade arbetstid jämfört med stallfodringen - och lik
som vallodlingen i allmänhet innebar ett mindre intensivt åker
utnyttjande än spannmålsodling - fick gensvar. Taggtråden, som 
gjorde stängslingen så billig och snabb att vallningen av kreatur 
på tillfälliga beten blev onödig, slog igenom. FINANSIERINGEN AV TEKNIKOMVANDLINGEN 
Medan de traditionella redskapen betingade mycket låga värden 
innebar redan slåttermaskinerna betydande kontantutlägg som 
många bönder inte var vana vid. Dyrast var de stora tröskverken 
med lokomobil. Mekaniseringen ökade tillsammans med stigan
de jordvärden kraven på ett fungerande kreditväsende. 

Under perioden förekom tre typer av kreditinstitutioner som mer 
eller mindre direkt riktade sig till jordbruket: 

Det var för det första landshypoteksföreningarna som var koo
perativt ägda av låntagarna, vilka fick långfristig fastighetskredit 
mot inteckningar, främst för att kunna skaffa egendomar. Hypo-



302 MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 
teksföreningarna kunde falla tillbaka på en statlig garantifond och 
hade monopol på att låna upp medel genom att utge obligationer 
med intecknade jordbruk som säkerhet. Med så goda säkerheter 
kunde de låna upp medel - och därmed även låna ut - till mycket 
bra villkor. 

Det var för det andra sparbankerna som var lokalt förankrade 
och ofta tillkom just i syfte att försörja jordbruket med kredit. De 
blev snart jordbrukets främsta institutionella långivare. 

För det tredje var det jordbrukskasserörelsen som kom till 1915, 
men fick verklig vind i seglen efter 1930, då den centrala svenska 
jordbrukskreditkassan bildades och fick en statlig garantifond. 

Dessutom gav affärsbankerna kortfristig kredit under säsong
en när de större jordbruken behövde kontanter till utsäde, handels
gödsel eller arbetslöner. Slutligen blev staten allt viktigare som 
långivare. Särskilda fonder inrättades för nyodling, täckdikning, 
utdikning etcetera, men viktigast var den på s. 131-133 berörda 
egnahemslånefonden från 1904. 

Svårare att få grepp om är den icke-institutionella krediten. Stu
dier baserade på bouppteckningar visar att storjordbruken redan 
före periodens början kunde vara starkt beroende av institutionell 
kredit, medan mindre jordbruk, i den mån de alls lånade något, 
mest var skuldsatta till andra jordbrukare. Den institutionella kre
ditens betydelse växte visserligen, men privat utlåning dominera
de i undersökta områden det mindre jordbrukets krediter ända in 
på 1920-talet. Så sent som 1940 utgjorde privata skulder och le
verantörsskulder runt 40 procent av den redovisade skulden bland 
boupptecknade avlidna jordbrukare i Uppsala län. 

Skulderna hade växlande karaktär. Brukaren kunde häfta i skuld 
till fadern som överlåtit gården mot revers, eller till syskonen som 
inte fått ut sin lösen när brukaren tog gården i arv. Här fanns hela 
nätverk av låneförbindelser utom släkt mot revers. Här fanns ar
rendeskulder, tjänstefolkets innestående löner och skulder för oli
ka tjänster eller för ved, bräder, hö, kreatur, byggnadshjälp med 
mera. 

Det informella lånesystemet och den leverantörskredit som blev 
vanlig, exempelvis då det gällde köp av mjölkningsmaskiner, kom
pletterade kreditinstituten och svårigheterna att få låna ska inte 
överdrivas. 



MARK OCH H U SDJUR, TEKNI K OCH ARBETE 303 TEKNISKT EFTERBLIVNA SMÅBRUK ? Den främmande föreställde sig som försäljare av maskiner och frågade: - Finns dä hästräfsa? - Nää.  Å inte ska jag ha nåen, för i stenarna här duger bara pinna-räfsor. - Finns dä mjölkningsmaskin? - Nää.  Di här nöten vi har hinner vi gott mjölka för hand. - Men kastmaskin finns förstås. - Nää,  inte dä heller . . .  Adolf Bengtssons gård Ulvaskog i Vilhem Mobergs D e  knutna 
händerna var inte så liten, men Adolf framstod som urtypen för den konservative småbonden, lika avog till föreningar som till tekniska nyheter och maskiner som varken "han eller hans hemman tarvade" . Hans jordbruk var trots allt " bara en gårdbit . . .  och därför behövde man inga maskiner. Det betalade sig inte att ha dem . . .  här fick man vara både kugge och hjul sj älv, om man skulle reda sig. " De flesta maskinerna, liksom avkastningskontrollen, de regelbundna växtfölj derna och andra nyheter fick tidigast och starkast genomslag bland stora jordbruk. Ett ovanligt tydligt exempel gäller introduktionen av mjölkningsmaskiner i Åtvidaberg. Åren 19 17-1925 var medelarealen 63 hektar hos de få jordbrukare i Åtvidaberg som skaffade mjölkningsmaskin. 1925-1930 var den 40 hektar, sedan faller medelarealen för varj e femårsperiod till 7 hektar 195 1-1 955 .  Småjordbrukarnas långsammare mekanisering kan delvis tänkas ha berott på att de hade problem med finansieringen av sina 
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Andel boupptecknade gårdar i olika storleksgrupper med maskiner av olika slag kring sekelskiftet 1 900. Gårdarna är indelade efter kreatursstockens storlek. 



304 MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE Stenbrytning med "stenjätten". Vid sidan av täckdikningen var stenbrytningen en viktig förutsättning för rationell maskindrift. Särskilt på moränmarkerna över högsta kustlinjen, till exempel i inre Småland, hindrades både plogen och slåttermaskinen av all sten och man höll sig länge till årder och lie. maskiner: De kunde ha svårare att låna pengar eftersom de inte hade så mycket att pantsätta. En annan förklaring till mönstret går ut på att informationen främst nådde storjordbrukarna. De hade livliga marknadskontakter, var välutbildade, läste fackpressen och hade tillgång till expertis. Lite hårdraget skulle det mindre jordbrukets (påstådda) efterblivenhet i så fall ha berott på bristande marknadsmedvetenhet och kunskap, på sådan irrationalitet och konservatism som Adolf i Ulvaskog utstrålade när han inte bara vägrade gå med i elföreningen, utan också hotade med att hugga ner stolparna när ledningen drogs över hans ägor. Det är givet att information och kunskap främjade teknikomvandlingen, men avgörande för småjordbrukets tveksamhet att anamma nyheterna var rimligen att maskiner med stora, fasta kostnader betalar sig först när de kan brukas på viss areal eller vid en viss besättningsstorlek (se ovan s. 295-296). Den förklaringen ingick faktiskt också i Adolfs arsenal av argument mot försäljaren. Detta var del av ett allmänt problem för det mindre jordbruket. Maskiner, dragdjur och ladugårdar var inte delbara även om en del kunde samägas, lånas eller hyras. Småbruken var oproportionellt tungt belastade av kapital. Värdet av byggnader, djur, redskap och maskiner var oftast avsevärt högre per hektar åkermark på småbruken än det var på större jordbruk, och avkastningen måste därför bli högre för att kapitalet skulle kunna förräntas. I det perspektivet var småbondens vanliga mångsyssleri helt rationellt. 
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Det gällde att utnyttja både arbetskraften och hästen maximalt. 
Skogsarbete och vinterkörslor var utmärkta komplement till jord
bruket. 

Innebörden är att det kunde vara rationellt av småbonden att 
inte mekanisera driften om det inte gick att samverka med andra 
jordbrukare. Det fanns en uppenbar risk att det mindre jordbru
ket övermekaniserade, att maskiner införskaffades fastän använd
ningen var för liten för att den skulle täcka investeringskostnaden. 
Småbrukets "rationella" efterblivenhet var störst när det gällde 
specialiserade maskiner, som till exempel självbindaren som bara 
kunde användas till (viss) sädesskörd. 

När det gällde mer allsidiga maskiner knappades det större jord
brukets försprång snart in. Hit hörde slåttermaskinen som inte bara 
var billigare än bindaren, utan också kunde användas såväl till hö
som sädesskörd samtidigt som den fokuserade på djurhållningen 
som betydde mer för det mindre jordbruket än för det större. Hit 
hörde handseparatorn som främst spreds på mindre jordbruk. Hit 
hörde gummihjulsvagnen, en revolutionerande nyhet för jord
brukaren som ständigt sysslar med transporter. Hit hörde däremot 
inte 1910-talets motorplogar som var odugliga till transportarbe
te och därför inte kunde ersätta hästen, men väl den lätta, mång
sidiga traktorn med gummihjul, kraftuttag och hydraulik som 
fanns att tillgå från slutet av 1930-talet och som spreds snabbt efter 
andra världskriget bland de mindre jordbruk som överlevde struk
turrationaliseringen. MASKINSAMVERKAN OCH KÖRBYTE 
Behovet av flera dragare och dyra maskiner med kort driftstid 
kunde lösas genom samverkan. Maskinföreningar, maskinhyra och 
ömsesidiga lån var vanliga företeelser under mellankrigstiden och 
de gick tillbaka på traditioner av arbets- och körbyte på by- och 
sockennivå, eller inom släkt. 

Det finns exempel på delägarskap av de flesta redskap och 
maskiner: harvar, vältar, räfsor, stenvagnar, vandringar och så vi
dare, men tröskverk och andra maskiner för inomgårdsbruk, som 
kunde användas oberoende av säsong, samägdes oftare än maski
ner för fältbruk. När såmaskiner, slåttermaskiner och skörde
maskiner samägdes fanns ofta bara två till tre delägare. Det var 
opraktiskt för många jordbrukare att gemensamt äga en skörde
maskin, eftersom alla behövde den ungefär samtidigt. 



306 M A R K  O C H  HUSDJUR,  TEKNIK OCH A R BETE De stora ång- eller motordrivna tröskverken k larade tröskning och rensning av säden snabbt, men fort( ar ande krävdes mycket folk . Därför öppnade tröskverken för nya samverkansformer. Tröslwerbföreningens medlemsgårdar bidrog med arbetskraften, men särskilda maskinister kunde anställas . Speciellt de dyra tröskverken för lokomobildrift var lämpade för samägande. Från 1 890-talet bildades träskföreningar, särski lt i Sydoch Mellansveriges slättbygder. De skaffade tröskor och lokomobiler och tröskade både åt sig sj älva och mot avgift åt andra. För att få driftstid på lokomobilen fick den i Mellansverige ofta också driva en såg, i Götaland gärna en stenkross .  Föreningarna anställde maskini ster och matare som ledde tröskningen och sörj de för att ma skinkapitalet sköttes sakkunnigt. Eftersom många gårdar samverkade och därför inte tröskade samtidigt var det l ätt att komma överens om arbetsbytet som var nödvändigt för att få ihop ti l lräckligt med folk . När tröskningen elektrifierades köpte föreningarna in elmotorer. Även fö rbränningsmotorer förekom och somliga träskföreningar skaffade traktor. År 1 929 fanns 1 03 3 registrerade tröskföreningar i landet, och de kan ha  omfattat i runda tal 20 000 j ordbruk förutom de gårdar som lej de tröskverk och arbetsfolk av dem. Flertalet träskföreningar avvecklades tidigt under efterkrigstiden. Allt fler bönder skaffade egna tröskverk, snart gick de över till skördetröskning. En del träskföreningar övergick i maskinstationer, i andra fal l  såldes inventarierna till maskinhållare . Sedan 1938  lämnades statliga lån till både maskinföreningar och maskinhå llare. 



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 307 Bortsett från tröskföreningarna hade lösare samverkansformer än samägande större betydelse. Enskilda maskinägare for runt i bygden och sådde, skördade eller tröskade. Mindre gårdar ordnade dragkraft till plöjningen genom kör- och arbetsbyten (jämför s. 74). DET FÖRÄNDRADE ARBETET Teknikens omvandling förändrade arbetsmiljön och arbetsinnehållet på gott och ont. Kapsågsklingan var en källa till många olyckor och samma gällde tröskverkets smällande plattremmar och matningslucka. Tröskverken rensade säden men inte luften, och var säden möglig kunde man dra på sig tröskverkslunga och bli sängliggande med feber. Den inledande kemikaliseringen med hantering av frätande, kornat gödselmedel och betningsmedel i måttligt täta hembyggda betningstrummor medförde också risker. Tunga maskiner och redskap att koppla betydde mer, inte mindre av tunga lyft. Å andra sidan underlättades en rad arbeten då de mekaniserades, eller då arbetsmiljön fick mer ändamålsenlig utformning. Slåttermaskinen sparade inte bara tid utan även slåtterfolkets ryggar. ( \, \ 
, .. . . . . Adolf Jönsson i Såå, född 1 904, for runt i bygden med sitt lilla tröskverk och sin fotogenmotor och tröskade mot betalning. Bilden är tagen i Tottens by, Jämtland, av Nils Thomasson omkring 1930. 



308 MARK OCH HUSDJUR, T E K N I K  OCH ARBETE Landskapet var nästan oändligt varierat och det påverkade teknik och arbetssätt. Här ror man över hästar och plog för att plöia en odling på andra sidan Edesjön, Ede by, Hammerdals socken, Jämtland 1 942. Arbetets sociala sida förändrades, men inte på något entydigt vis. De stora slåtterlagens och slåttergillenas tid var förbi, men den nya tekniken innebar, som vid tröskningen, ökad samverkan med grannar och släkt. Den ensamme bonden var ännu ingen realitet. Lantarbetsgivareföreningen intresserade sig redan på 1 920-talet för arbetsstudier och börj ade tillämpa sådana 1 942. Åtminstone sedan lantbruksskolornas tillkomst hundra år tidigare hade arbetsledningen vid storjordbruket stått i fokus .  Mekaniseringen ökade dess kontroll över arbetet. Maskinerna tog över taktpinnen, särskilt tydlig var kontrasten mellan manuell och maskinell tröskning. I fackpressens annonser påpekades att traktorer och mjölkningsmaskiner var pålitliga "arbetare" som inte strejkade .  Maskinernas intåg i j ordbruket ställde nya krav på dem som arbetade. I Ivar Lo-Johanssons profetiska roman Traktorn från 1942 där statsystemet redan är avskaffat, utformades kapitel tre nästan som en instruktionsbok i traktorskötsel. Övertydligt visas att den nye lantarbetaren skaffat kunskap som gamla tiders kördrängar inte behövt bekymra sig om och hur det formar självmedvetenheten: Brandt körde den nya traktorn och kände glädjen över den . Han kände gummihjulens lätta gång på landsvägen och kände traktorn darra under sig och såg färgerna. Han läste de engelska orden off, oil på traktorns delar och han tänkte på att han skulle kunna bli något annat än lantarbetare . . .  



MARK OCH HUSDJUR, TEKNIK OCH ARBETE 309 Förändringen begränsades inte till storgodsen. Maskintekniken innebar, tillsammans med en allt vanligare yrkesutbildning och en alltmer vetenskapligt grundad husdjursskötsel, nya tydligare yrkesroller för dem som arbetade i jordbruket. Det bidrog till en ny självuppfattning. Med traktorn tog jordbruket steget in i det moderna industrisamhälle vars främsta symbol var maskintekniken. Många män som var hemmasöner på bondgårdarna under 1940-talets traktoriseringsrush vittnar om att det var traktorn som fick dem att stanna kvar. Den unge mannen och traktorn. Han har kav lat upp skjortärmarna och visar tydligt att han känner och vet att han behärskar åtskilliga hästkrafter. Tömmar, seldon och havre har bytts ut mot gasreglage, olja och blåslampor att värma tändkulan med. Med traktorn som till och med har lyse kom modernitet och nytt hopp till lantbruket. Foto Gunnar Lundh 19 3 7. 
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