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Vi befinner oss i tiden omkring är 1920. Det stora
kriget är slut. Europas näringsliv ligger sönderslaget. Ländernas ekonomi har råkat i hopplös
oordn.ing. Samfunden s sociala struktur är i
gungning. Det europeiska jordbruket bö1jar känna av en mördande konkurrens pä spannmålsområdet från länder med mera gynnsamma odlingsförhållanden , USA, Kanada, Sydamerika,
Aus tralien. Priserna på jordbr"ukets produkter
sjunker våldsamt. Arbetskraften däremot blir inte billigare. Förnödenheter av olika slag inte heller särskiH mycket. Jordbruket hamnar i ett ekonomiskt katastrofläge som bara förvärras är efter
år.
E n av orsakerna till spannmålsodlingens läge
är alt de nyssnämnda konkurrentländerna har
kunnat ta en ytterligt effektiv skördemetod,
skördet.röskning, i sin tjänst och därigenom lyckats radikalt sänka arbetskostnaderna.
Sådan! var )äget. l denna situation insäg
många au det måste vara ett livsvillkor för e uropeisk! j ordbruk att söka finna effeklivare metoder för s pannmålsskördcn och hanteringen av
grödan än den allmänt brukade och omständ liga:
skörd med bindare eller avläggare, hopdragning
och uppsättning i skylar el.ler på krakar. någon
tids fälttorkning, lastning, inkörning i loge eller
s tack samt till sist uttagning igen och tröskning.
Diskussionerna kring dessa frågor blev allt intensivare efterhand som 1920-talet fortskred och
del' ekonomiska läget blev allt sämre .
Det man i första hand såg som en tänkbar väg
var att på olika punkter förenkla det traditionella
arbetssättet. Röster hQjdes emelle11 id också på
flera hå.Il i Europa för all man åtminstone borde
undersöka om inte skörclerröskning trots alJt
skul.le kunna vara en möjlighet, i var:je fall i de
mera gynnade områdena.
Ytterligt intressant är att greve Gustaf Tro!-
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le-Bonde pä Trol.leholm i Skäne redan 1917-18
på. försök och efter egna ideer konstruerade och
byggde en liten hästdragen skördetröska . Vi får
ko mma ihåg all man vid den tidpunkten under
kriget inte hade lillgång till traktorer eller separata moto rer. Det var också olilfräckligheten i
drivkraft som gjorde att försöket inte blev framgångsrikt. Del oaktat blir man imponerad av
förmågan att blicka framåt i tiden och a v kunnandet.
En av dem som klarast såg vad skördetröskningen skulle innebära för europeiskt jordbruk
var professor K. Vormfelde i Bonn, Tyskland.
Han förstod att det skulle bli en ödesfråga om vi
kunde ·eller inte kunde anvä nda skördetröskor.
Därför såg han till att ett antal unga lantbrukstekniker kom ut till Amerika för att studera metoden.
Också från sven.sk sida var ma n angelägen att
undersöka möjligheterna. Agronomen , sedermera professorn Nils Berglund vid U ltum\ följde
1923 under flera månader skördetröskning frän
söder till 1101T i USA.
År 1927 kom den första skördetröskan till
Tyskland. Året därpå kom elen första till England och troligen ungefär samtidigt till Frankrike.
En av de svenskajordbrukare som vid denna
tid på allvar sökte efter möjligheter att radikalt
göra något å.t skördeproblemen var agronomen
Albert Berg von Linde på Axelvold i Skåne. Han
hade klart sett att det måste vara fråga om att
kapa den markerade arbetstopp som spannmålsskörden utgjorde och som ställde så stora krav
på en Lillgftng p?t arbets- och dragkraft som sedan
var svår att rätt utnyttja under resten av årel. Att
del sedan om man valde skördetröskning skulle
bli ett avsevärt djupare ingrepp i hela driften med
alla dess olika, led lin btotl och bart ea rationaliS!.r)g,- u. /,,111,br.•akad. Tids!.r 11 8 ( 1979)
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Fig. I. Skörderröska på A.xelvold 1.928.

sering av själva spannmålsskörde n insäg Berg
von Linde reda n då han 1926 började planlägga
e n övergång. Han hade erfarenhet a v tröskning
a v vått och be1,värligt material och, \.lad viktigare
var, ,1v a rtificie ll torkning av spannmål med alltför hög vattenhalt. Efter ingående kontakter med
bl. a. en rad utläncL-.ka tillverkare av skördetröskor och noggnmna överväganden beträffande alla bedöyin ingsbara faktorer bestämde hm1 s ig redan år 1927 för a tt helt gå in för skördetröskning
trots att Axelvold egentligen inte var en gård
med speciellt gynnsamma förutsättningar. En
amerikansk s kördetrös ka av fabrikat Jnternational Harvest.er beställdes för leverans 1928. Rärvid gjorde man en säkerligen klok sak. T röskan
var avsedd a ll i USA gå med en skärvidd pä
3,5-4,5 m. Den utrustades nu i stället med en
reducerad skärvidd om 2,7 m för att därmed i de
kraftigare skänskagrödorna få bäu.re balans mellan skärvidd och själva tröskningsdelens kapacitet. Maskinen var traktordragen och hade egen
hjä lpmotor för sin funktion .
lntressant var att Berg von Linde också gick in
för tank för den trös kade spannmålen i stället för
säckning. Lösh<1nteri.ng av spannmål var man
sannerligen inte yan vid på den tiden. För att
i>kQgs- ,). l(ll1//1r.-11kud. Tidskr. I 18 ( 1979)

klara saken anpassade man gårdens vagnar, magasin e tc. för detta system.
Den I september 1928 arbetade den uya maskinen för första gången p~ Axelvolds fäll. Hell
naturligt dök det upp en rad problem och motigheter. delvis sådana som inte hade kunnat förutses. Inte he ller saknades det kritiska, t. o. m.
mycket kritiska röster. Men med obruten tro på
metoden och med seg energi a rbetade Berg von
Linde pä a tt lösa a lla detaljproblem. Han fick
också det hela att fungera ekonomiskt !illfredsställa nde.
Ar 1931 anskaffade godsägaren, akademiens
hedersledamot August Treschow på Målhammar
i Mälardalen en skördetröska av det amerikanska fabrikatet CaterpiUar. Den hade en skärvidd
om 3,6 111 , drogs till en början av en stark bandtraktor och hade liksom maskinen på Axelvold
egen hjälpmotor. Treschow blev sålunda den
förste att införa skördetröskning i Mellansverige
där he lt naturligt proble me n kunde väntas bli
s törre än i Skåne. Till skillnad från planläggningen på Axelvold behöll Treschow utrustning för
partiell bindarskörd och s tatio när tröskning, en
sak som det finns anledni11g att återkomma till.
År 1932 provade godsägare Theodor Dieden
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Fig. 2. Skördetröska på Mål.hammar 1931.

på. I<arlslund vid Örebro en s körderröska av
samma lyp som den på Axelvold. Han blev emellertitl inte övertygad om metodens lämplighet
och be höll inte maskinen. Påföljande år köptes
denna tröska av Berg von Linde och placerades
pä hans andra gård. Tars tad, inte lä.ngt Edln Axelvold.
Samma år anskaliades en skördetröska av fabrikat lnternational Harvescer till Skottorps
säteri i Halland.
An det nu år 1933 fanns fyra s kördetröskor i
arbete i vårt land blev på intet sätt s tartsignal till
en omedelbm- och mera omfattande övergång till
skördetröskning. Ull mig emellertid härta erinra
om ml de båda föregångsmännen Berg von Linde
och Treschow på elL föredöm ligt sätt i ta.I och
s krift redogjorde för s ina eifarenheter. de negativa likaväl som de positiva, och därmed började
grundlägga ell mera ällm iinl kunnantle som senare möjHggjorde en lyckosam, omfattande övergång till skördetröskn.ing.
Intressant är att skördetröskan pä Axelvold
arbetade där i 30 är och numera s tår på lantbruksmuseet i Alnarp. Målhtu11mafä tröska var i
gång där i 23 är. skänktes sedan till lantbruksakademiens museum och överfördes senare till
Nordiska museets samlingar vid Julita. där den
dock för närvarande icke är uppmonterad.

Varför tog det då Lid för skördctrösk.ningen att
slå igenom? Ja, det hade flera orsaker. Just under åren i miuen på 1930-talel släppte den [TUktansvär.d a lågkonjunkturen sitt grepp och jordbrukyl bö1:jadc få en s mula e.konorniskt andrum .
De1 är vidare helt naturligt att man tvekade inför
e n sä radikalt ny metod. Det var ju ingalunda
bara frå.ga om att ska:ffa en skördetröska, och
sådana fanns för övrigt endast i typer som blott
kunde komma ifråga pt, stora egendomar. Man
måste vidare ordna erforderlig dragkraft, torkningsmöjligheter och nya förvaringsutrymmen
för den tröskade spannmålen. Man mäste se över
växtod lingsplaneringen och arbetskraflförhåJlandena etc. Och hela tiden var det ännu så länge
osäkert om skördetröskning verkligen var allmänt möjlig under vära förhål landen.
Det läg mycket närmare till hands att se om
dcL inte vore möjUgt all effektivt rationalisera
den traditionella hanr.e ri.ngen. r sådan strävan
inriktade man sig bl. a. pä att med s töd av arbetsstudier försöka göra skylning och krakning mindre arbe tskrävande. Man gick vidare mer och
mer in för ati tröska grödan direkt i samband
med inkörningen i stäl let för att först lägga in den
i en loge och senare ta fram den igeD för tröskning. Själva tröskningen sökte man förenkla genom en rad arbetsbesparande anordningar.
Skti$s- o . La111/Jr.-C1kad. 1'/dskr. I I~ ( 1979)
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Fig. 3. Skördetröska på Skotlorp 1933.

Mä.ngn som var med på 30-talel erinrar sig säkert
vilket intresse de s. k. snedplanen i trösklogarna
tilldrog sig och all de verkligen underlättade arbetet bel ydligt o m de utförts pä rätl sätt. Tröskverken utrustades också. allt oftare med s. k.
självmatare som även de kunde ge någon arbelslättnad.
Nästa steg var att flytla ut tröskverket på fältet
för an man på så sätt skulle få kortare transportavstånd. Säden kunde då köras på låga, lättlastade vagnar direkt från skylar och krakar till
tröskverket. Halmen behövde inte nödvändigtvis köras hem med detsamma. Det förekom
I. o. m. att man brände den efte rhand medan
tröskningen pagick.
Ja. man gick ibland eu :;teg längre och försökte
hoppa över uppsättning i skylar och på krakar.
Säden tröskades då praktiskt taget direkt utan
fälttorkning. Man talade ibland om skördctröskning u 1.an skördetröska.. Omkring å.r l 930 började
den tyska fillllan Heinricb L anz marknadsföra
en avancerad lröskverkstyp byggd i stål ocb avsedd för direkttröskning på fältet. Förebild var
Sk"gs-o. ta111hr.-akar/. Tid.l'kr. 118 (1979)

delvis amerikanska ståltröskverk. Den hade all
tänkbar hjäJputrustning i form av matningselevator, kärvuppskärare osv., detta för att kunna
skötas av en.enda man. Tröskverk av detta slag
hann emeller1id aldrig fä någon spridning i vårt
land.
Goclsligare Treschow undersökte parallellr direkur@skning i o lika utvecklingsgrader och
skördetröslming. Han använde för den förra metoden ett ståltröskverk av det amerikanska fabrikatet Casc. Hans på e n och samma egendom
j ämförande, mångåriga studie av de bäda me toderna bidrog till att bygga upp kunskaper om
deras inbördes värde.
Också på. skördetrösksidan pågick en utveckling. De amerikanska tröskor s.om hade .anskaffats 1928-33 var stora. klumpiga och krävde en
dragkrafL som vid den tiden ytterst få svenska
jordbruk kunde klara. Vid distriktslantbruksmötet i Malmö 1937 visades tre skördetröskor av
olika amerikanska fabrikat. En av dessa, Allis
Chalmers All Cro_p, väckte betydande uppmärksamhet. Den var liten och lätt och kunde drivas
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e nde ra frå n e n bogserande traktor om denna v.u·
någorlunda stark eller kunde den utrustas med
hjälprnotor. Därmed hade visats all skördetröskor inte nödvrmdigtvis mås te vara väldiga maskiner.
I ökad takt kom de l nu fram nya type r av
mas kiner i rimlig storlek och med för våra grödor
all.t bä ttre kons truktiv utformning. Allt fler exe mpla r såldes. Ar 1937 va r antale t trös kor i vå.rt
lam! 23, ä r I939 var det 120.
Som viktiga komplement utvecklades på tröskorna monterade hal mhac kar och halmbuntare
samt ~/\ s må ningo m allt fler typer av separat
körda upptag,rnde halmpressar.
Ett viktigt kapite l utgjorde s pannmåls tork11ingen. Skördecröskning s kulle i vä rt land vara
en o möjlighet Lllan resurser för artificiell torkning. Redan lå ngt innan s körde tröskning blev
akt uell hade ma n konstruerat en del olika a pparater för torkning av säd. Flera extra våta år
under 1920-talet hade tillika med det växande
tvånget att göra något åt s pa num/\ls hanteringen
medfört ett ökat intresse för torkning. Dåvarande byrådirektören H,mt.ld EdhuJm vid Vattenfallsverket lade omkring 1930 ner ett omfattande
arbe te på all utveckla en s ilokonstruktion som
möj liggjorde förvaring och samtidig to rkning av
säd med kalluft elle r e ve ntuellt något fö rvä rmd
luft. Han l'og därvid i viss må n upp ide n från de
gamlas. k. kornskruvarna, e n me r ä n 100-fuig
magas inskons truktion. Del karakte ristiska var
att s pannmålen under lå ngsam rörelse nedåt intermitte nt utsattes för luFtbläsning me n så att
säga fic k vila däre mellan. Ko ns tru kLion en togs
senare om ha nd av Svens ka Flä ktfabrike n och
utvecklades där e Fterhand iill e n framförallt i de
större s pannmålsanlåggninga rna nume ra myc ke t
använd typ av vannluftstork för kontinue rlig
drift. Under årens I.opp ha r det seda n kommit
fram mä nga olika type r a v varmluftsLOrkar i
marknaden.
Torkning av s tillaliggande spannmål hade tidigt anvä nts, mest för mindre partie r och t. ex.
s pa nnmål kva rliggande i säckar. Akademiledamoten herr Tore Lunds tröm på visade i s lute t av
1940-talet att det gick bra a tt arbeta med s tillaliggande säd även j tämlige n stora . lämpligt utformade förhålltrndevis e nkla torks ilo r. En förutsättning är att man efter torkningen ha nte rar s äde n på rät1 sätt. Denna s. k. satsto rkning har
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kommit a ll spela en betyda nde rull . framför allt
vid mindre och medelstora gårdar, inte minst
därigenom att elen underlättat m-\ltköming uta n
tillsyn.
De t är a ngeläget at1 ocks!\ uppmärksamma
Jo rdbru kstekniska institutets o mfa ttande och
skickliga utvecklingsarbete be träffande kalluftstorkning i system med låga an.läggningskostnader, betydelsefullt för el! mycket stort a ntal
jordbruk.
Jämsides med den nämnda te kniska mvecklingen på olika områden arbetade växtförädlarna
mälmedvctet och intens ivt för a tt a npassa sortmate riale'l till de krav som en vidgad användning
av skördetröskor s kulle ko mma a tt ställa. Det
gällde såda na egens kaper som s trästyvhe t. mins kad strå.lä ngd, ö kad drösfas 1het, minskad benägenhe t för mält ning osv., ällt arbeten a v uto mordentlig ber.ydelse för att möjliggöra skördetrös kning.
En ökande odling av oljeväxter visade sig
medföra en ekonomiskt förmånlig breddning av
tröskornas årliga drifttid.
På detta siill a rbe tade ma n alltså oförtrutet
vidare för att utveckla inte bara :,j~ilva skördetrösknings metodcn utan också andrn. sekundärt
nödvändiga led.
Vad som s kedde under hela 1930-tale r var i
själva verket en kamp mellan å e na sidan de n
gamla hävdvun na hanteringsmetoden uLveckJad
Lill mera eller mindre långt driven direkttrös kning och å andra s idan s könlet.rös kningen.
Den förs ta s venskbyggda s körde tröskan kom i
rnarknaden 194 1 genom AB Bolinder-Munktcll.
Vid det allmänr\.a la.ntb mks möte t i No rrköping
1942 visade AB T he rmae nius & Son, som alltjämt trodde mest på direl-.'ttTöskningcn, ell hell
nykonstruerat. lätt flyttbart ståltröskverk. för
a vancerad dfrekttrös kning, starkt påminnande
om det nyssnämndtt tys ka trös kverke t. Men det
var för sent. Striden var de fac to redan ,wgjord.
Det stod nu klart a n s kördetröskninge n s kulle
komma, även om övergången givetvis måste
komma att ta lid. Självbindaren och det sta ti.o nära tröskverket hade förlorat kampen.
Ytterligare svens kbyggda skördetröskor fick
vi 1946 och 1947 genom jus t AB Thermaenius
res pektive AB Westeråsrnaskiner. I detta sammanhang är det motiverat a tt ge den s venska
verks tadsindustrin e n eloge för dess förnämliga
Skogs- t). Umll>r.-akod. TitlsJ..r. l 18 ( 1979)
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insats genom utveckling av skördetröskor som
verkligen passade här och som i tlera fa!J representerar sällsynt elegantH Leknisk<1 lösningar.
Nu bötjade utvecklinge n gå fortare. Antalet
skördetröskor i drift i landet var

ca

1944
1951
1957
1962
1974
i dag

400
8 000
20 000
30 000
40 000
50 000

Under det mest inrens iva skedet av övergången köptes över 3 000 nya skördetröskor per ä r.
Till e n bö1jan var a lla s körde tröskorna av bogserad typ och utrustade för säckning av s pannmålen. Efterhand skedde en ändring och i bö1:jan
av 1960-talet Rnskaffades fler självgående tröskor än bogserade. Ungefär samtidigt in.leddes
också en mera allmän övergäng till tankutrus tning och lös hantering av spa nnmå le n. Vid nyanskaffning i dag förekommer inte någonting annat
än självgående tröskor med tank.
Under genombrottsåren kom det fram små lätta skördetröskor med en s kärvidd obetydligt
över 1 m. Numera ligge r den minsta använda
skär vidden snarare omkring 2 m. rnu-utöver
finns sedan al It stöffe storlekar. I dag är en skärvidd om 6 m ingenting märkvärdigt pä stora gårdar. En sådan mask.in ger åt sin förare en enorm
produktivitet. Väl att märka: endast så länge det
finns o lja i bränsletanken. För samma prestation
hade m·an på 1920-talet behövt åtminstone 6 a 7
hästdragna binda re med ett 20-t.al häs tar, 6 a 7
kuskar och därtill 10 a 20 personer för uppsättning. Och så hade ändå hela tröskningen varit
kvar all göra.
Hel a den svenska s pannmäls- och oljeväxtgrödan liksom å tskilliga mera speciella grödor
bärgas i dag med s kö rde tröska. Bakom detta ligger enbart för anskaffning av själva tröskorna en
investering som rä knat i 1977 års penningvärde
torde ligga omkring 7 miljarder kronor. rnirtill
kommer seda n flera miljarder för all torkningsutrustning, transportanordningar. s ilor osv. T illsammans med traktorn är skördetröskan den
maskin som mer ä n någonting annat har åstadkommit att s ve nsktjordbruk med sä liten arbersstyrka kan producera så mycket livsmedel.
När man på detta sätt blickat tillbaka på en
Skog.,.
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enastående och nlistan överallt i.ngripande urveckling vänder tan_ken lät.L. Man bö1jar fundera
över vad framtiden kan föra med sjg nå skördeteknikens område.
Övergången till s kördetrös kning re presenf.e rar
en förnäm lig insats som har varit avgörande för
svenskt jordbruh ekonomi. men inte ens idag är
metoden helt idealisk . .I morgon måste den då
vara det i ä n mindre grad om den inte utvecklas.
Vi bör här erinra oss att möjligheterna för vidgad eller p~ annat sätt ändrad maskindrift ingalunda är en fråga enbart om teknisk utveckling
utan i högsta grad också om relatione n mellan
kostnad för maskiner och kostnad för arbete-.
Vai:jc förskj utning i den relationen ändrar förutsättningarna för meka nisering. De senaste trefyra decennierna har givit oss handgripliga exempe l på detta . Att därjämte priset på de produkter man ästadkommer är avgörande för vilken insats maa tlr beredd all göra ärju självklart.
Frågestä.llningen blir nu i försw lrnnd: Ka n
skördetröskan tekniskt utve.cklas til l nå:gor bätu·e
än vad den nu är? I andra ha nd: Är det kanske så
att vi i s1Mle1 för skördetröskningen kommer aU
fä helt nya och bättre skörde metoder?
Vad gäller själva skördetröskan måste vi först
fråga oss vad det kan vara för fel på den. Om vi
här i detta sammanhang bortser frän den för
skördetröskan liksom för så många andra maskiner gällande nödvändigheten all förbättra den
som arbetsplats så är det främst tre saker:
Även om skördetröskan har betydligt lägre
kvantitativt spill av kärnor än vad ä ldre bärgningsrnetoder gav så förloras dock en del som
bprde räddas.
Skörde tröskan ger 0bestridligen en ökning av
ogräsförekomsten.
Med s kördetrös kning i'ir halmbärgningen ett
problem som ä nnu inte fall någon odelat bra
lösning.
Det s pill av kärnor som förekommer vid skördetröskning uppstår genom drösning före skörd
på gru nd av att denna lägges senare, s pill vid
skärapparaten ell.er omedelbart fn1mför denna,
genom bristfällig urtröskning vid cylindern <>rn
maskinen ej hanteras rätt. genom a tt lösa kärnor
inte alltid skakas ur ha lmen och genom överblåsning av kärnor tillsammans med ,ignar etc. Spillet gör s ig särskilt gällande under svårare väderförhållanden och vid mindre omsorgsfullt hand-
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havande av ma:;kinen. Man arbetar på. sina htill
intensivt med försöksvis ändrad mformning av
s kärbordet och med helt nya konstruktioner avsedda au e rsätta de t raditionell:i halms kakarna.
Det är ännu för tidigt att säga om dessa i och
för sig hög~t intressanta försök kommer au leda
ti ll verkliga förbätningar. Yllerligm·e utveckling
avs. k. spillindikatorer och andra hjälpmedel för
kontro ll av maskinens iust¼Ulning och funktion är
i fu ll gång.
Skördetröskans negativa inverkan ifräga om
ogräs uppkommer genom den senare skörden
och dä rigenom atl og1'äsfrö som följer halmen
eller framför a l It agnar och boss hamnar på murken bakom tröskan. Den del av problemel som
beror pä att ogräsfrö på grund av den senare
skörden h.inner mogna och drösa av kan ingen
konstruktiv ä ndring av maskinen undanröja. Om
vi vill skörd,:1 sent kommer det problemcL alt
existera vilken maskintyp vi än väljer. Mängden
groningsdugligt ogräsfrö som följer med halmen
är i regel nog sft obetydlig all .d et knappast är
någon mening i an göra nagot åt det. He'lt annorlunda är det med agnar och boss <lär del kan bli
ganska mycket ogräsfrö som a lltså blases ut på.
fältet igen. r och rör sig är det tekniskt ganska
enkelt att samlr1 upp detta 111ate1ial. Vi har 1idigare haft skördetröskor som var konstruerade härför och Strn1 kombinerades med s. k. boss vagnar.
De bedömdes e mell.ertid ute i praktiken inte va ra
lönande ekonomiskt, delta friimst på. grund av
det ökade arbetet med bo11transpo1t av det
s krymmande materia let. De försv,;1nn efter några
ftr. Skulle man framöver fä annan syn pA saken
är det bara att ta upp den gamla konstruktionen
ige.n, kanske med någon modernisering. Det är
en fråga som Jordbrukstekniska institutet för
närvarande ser nf1got på.. Vad som kommer att
hiinda blir mycket beroende på. vilka framsteg
som kan bli möjliga ifråga om ogräs bekämpning.
Halmbärgningen är en s tändigt levande fråga
vid skördetröskning. Halmen är skrymmande
och dä1för dyrbar an transportera. Åtminstone
hittills har den haft lågt värde. En av skördetröskningens stora fördelar är att de n redan pä
fältet skiljer kärn.1 och halm från varandni så. all
man under de brädasf'e s kördedagarna kan koncentrera s ina res urser pä att la hand 0111 den
vä rdefulla kärnan och kan skjuta något på arbetet me d halmen.
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En komplikation föreligger därigenom an halmen pä grun d av sin vattenhall i regel inte är
lagringsduglig fön-ån efter någon torkning. Den
kan därför inte pressas h1\.rt eller läggas i s tack
omedclbru·t. Vid lufttorkninge n pä fältet finn s ju
alltid risk för reg·n och därmed för kvalitelsförsäm1ing hos halmen.
De1 är egentligen alls inte önskvärt med metoder som förutsätter at t hidmen körs hem direkt
vid tröskningen. Vad man alltså möjligen s kulle
kunna d römma om vore en tillsats till tröskan
som buntar halmen. något som vi haft förr , men
som därjämte maskinellt samlar och ställer upp
buntarna i små stackar som ger visst skydd mot
regn men som samtidigt tillåter lufl.torkning .
Skulle halmen i framtiden få ett högre värde än
nu är mera utvecklade halmbärgningsmetoder
vid skördetTöskning säkert n1öjliga . Kanske kan
s kullwrkning bli tänkbar.
Sammanfauningsvis måste man bedöma det
som högst sannolikt att skördetröskan och dess
kompletteringsmaskiner utvecklas ytterligare,
rnen kanske knappast så längL ati man förb lir
nöjd med s kördetTöskningen soin enda bärgntngsmetod.
Då kommer alltså fd:\ga nr 2: Kan det tånkas
ätt vi får helt nya meLoder? Ja. a llde les säken.
För ei1 20-tal år sedan v::ir man på flera hå ll.
framföral lt i Centraleuropa. intresserad av vad
man kallade hackelsetröskning. Metoden gick IJl
på at.t man skördade den mogna säden med en
fälthack och därefter tröskade det hackade materialet i ert stationärt tröskverk e ller eventuellt i
ett efter hacken kopplat s pecialverk. Metoden
innehar ju närmast en ut veckling av den ricligare
nämnda direkttrös kningen och den led av bl. a.
samma s vaghet. Man kunde visserligen få halmen samlad om man var beredd a tt kosta på sig
det stora ln'tnspörla rbetet men den var på grund
av s in något fö r höga vattenhall i regel inte lagringsduglig. Dä1jämte hade man- en del bekymmer med skador på kärnorna genom backningen.
Metoden stod s ig ej i konkurrens med skördetröskningen.
På senare tid ha r hc1ckclsemetoden. med en
väsentlig änd ring, tagits upp av AB Kockums
Construction och låtit mycket, kanske alltför
mycket tala om s.ig. Man har byggt en försöksanHiggni ng vid Högesta i Skåne. Den hackade grödan skall här transporteras till en fast anläggning
Skogs- o La1111/r.-akad. Tldskr. 118 ( 1979)
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och där matas in i en stor roterande högtemperacurtork av i st.ort sett samma typ som förekommer vid en del anläggningar för grönmassetorkning. Efter torkning skall materialet tröskas färdigt i den mån detta ej skett i hacken samt därefter sorteras upp i tre fraktioner: halm. en s. k.
lättfraktion dvs. agnar och boss m. m. samt slutligen kärna. Halm och lättfraktion räknar man
med au använda för foderframsLällning. kanske
som bränsle, kanske som råvara för nflgon industriell produktion.
Anläggningen på Höges til har under sin tvättriga ullvaro ännu inte varil i verkJig drift, endast i
korta försöks.körningar. flera tekniska problem
återstår att lösa. Det allvarligaste torde varajusl
själva torkningen. Här gäller det ju att ta haml
om ett sammansatt material där de i varje enskilt
tillfälle ingående fraktionerna har inbördes olika
egenskaper och olika ingångsvatlenhalt. Dessa
skall sedan lämna torken med inbördes olika
slutvallcnhalt och då ha torkats på sådant sätt att
kv.alitelen.. t. ex. bakningsduglighet eller s mältbarhel, inle har skadats. Detta har inte lyckats
och man kan ifrågasäl!a om det överhuvud är
möjligt med den valda lorkningsmeloden. Sannolikt måste man välja en annan, mera komplicerad
Lllrustning. Tekn.iska problem kan i regel lösas.
men ingalunda alltid ulan inverkan på anläggnings- och driftkostnader, dvs. pä de ekonomiska förutsättningarna.
En annan fråga. bland mi\nga. är i vilken omfattning det kan finnas e.konomiskt utnyttjningsgara marknader för dessa mängder av skrymmande, på relativt dyrbar väg artificielll torkad
halm etc. Någon generellt användbar konkurrent
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till skördetröskning blir denna m et.◊d
troligen inte.
Vi skall självfallet vara tacksa mma för alla
intressanta uppslag- tilJ ny utveckling och del
måste vara riktigt all, inom en rim lig ram, använda förhållandevis betydande ekonomiska resurser for att pröva sådana uppslag. Man gör
emellertid avsevärd s kada om man redan innan
ens de centrala tekniska problemen fätt sin lösning piskar upp stora förväntningar. delvis
grundade på helt orealistiska antaganden. Marknadsförarna måste hällas i bakgrunden till dess
konstruktörer 6ch sakligt arbetande försöks män
har gjort sitt.
Del finns tänkba ra bärgningsmetoder av hell
annai slag. Etl exempel, ocb ett verklig! inlressant sådant utgör den nu på sina h:111 livligt ruskuterade helsädesensileringen , en direkt konkurrent till s kördelröskning av fodersäd. En dis kussion av sådana metoder. hur intress,)nta de än är,
faller emellertid utanför ramen för denna framställning.
På många håll i världen ,ffbetar skarpa och
skapande hjärnor med problemen an utveckla
s kördetröskningen till någonti ng bättre liksom
med att finna helt nya skördemetoder. För oss
gäller det dels att bedriva egen ulvecklingsverksamhet, dels, och kanske framför allt, att genom
studier direkLpå plats ute i andra länder försöka i
tid fä kännedom om vad som sker och sedan bär
hemma pröva vad nya upps.lag kan ba för värde.
Endast p_å så s.ätt kan vi h.\lla oss rus tade att
även i framtiden mö ta ständigt hård konkurrens
och undgå att bli utslagna.

