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Det svenska jordbrukets maskinanvändning 

omkring sekelskiftet år 1900 

HARALD A:SON MOBERG 

Proj'esso1·. Uppsala 

Många förcsUiller s ig att vårt jordbruks påtagligt omfa!lande mekanisering helt genomförts 
under tiden efter andra världskriget. Så är ingalunda fallet. Viss t har maskiner satts i11 i 
imponerande omfartning från senare delen av 1940-talet och framåt i tiden . .Men jordbru
kets mekaniseringsprocess hade bör:jat långt tidig,u·e och redan innan vårt å rhundrade 
böljade föns fram till omfattande maskinanvi,indning. Teknisk utveckling hade länge 
pågått , framföraUt i Storbritannien. Frankrike . Tyskland och Nordamerika men också i 
nil.gon mån här i vårt land. 

Vad fanns det då för maskinslag som vid sekelskiftet kunde komma ifråga för den 
jordbrukare som fann det angeläget ,1ll försöka ersätla handarbete med maskindrift? Ja, 
det var en hel del. Ifråga om drivkraft kunde ångmaskiner, änglokomobiler. vattentur
biner, vaLtenftjuJ, vindmotorer och häst- eller oxvandringar komma ifråga. Förbrännings
motorn had.e just böi:jat komma til l anvä ndning. Även den elektriska energin hade tagit~ i 
bruk på några gårdar, dock ytterst få. För jordbearbetning hade man tillgång till bra plogar, 
årder. harvar och viiltar. Såmaski.nerna var väl ut veckfade. Konstgödsel spridare fanns 
men endast av få typer. Slåttermaskiner, skördemaskiner för säd, l. ex. självavläggare och 
sjäJvbindare, samt hästräfsor av olika typer och av många olika fabrikat kunde erbjudas. 
'fröskverk i olika Slorlckar och typer liksom rensmaskincr för säd hade varit i marknaden 

sedan länge. 
Alla dessa maskinslag kunde köpas här i landet. Maskinhandeln baserades på såväl 

importerade ~om på svensktillverkade maskiner. Lantbruksmöteaas m askinuLställningar 
var omfattande. De st.era rikslanr.bruksmötena kunde vid denna tid lrn över I 000-tale t 
utställda maskiner. Det fanns a lltså vid sekelskiftet etl omfattande utbud av jordbruksma
skiner, även ganska avancerade sadana. 

Nu uppkommer en intressant fråga. I vilken utsträckning hade jordbrukare funnit det 
motiverat och möjligt att la dessa i s in tjänst? 

Här skall göras ett försök att besvara denna fråga med hjälp av en s t:1,1clie utförd som ert 
led i ett påg1lende. mera omfattande arbete beträffande jordbruksmekaniseringens utveck
ling. 

Studien är baserad på genomgång av de maskiriförteckningar som redovisats i ett antal 
under året 1900 till respektive häradsräiter etc. inlämnade bouppteckningar efter avlidna 
jordbrukare eller i några fall jordbrukarhustrur. Undersökningen har omfattat hela landet 
och har resulterat i att material föreligger från 3 640 jordbruk. 

Metoden att utnyttja bouppteckningar är i flera sammanhang använd. särskilt vid 
forsk □ ingsarbeten av etnologisk karaktär. Den är inte helt odiskutabel. Bl. a. har del ibland 
hävdats att viss risk för felbedömning kan uppkomma diirigenom att de bortgångna 
personerna måste ha representerat en högre medelålder än genomsnittet för de aktiva 
yrkesutövarna. Bouppteckningarna skulle diirför möjligen kunna ange en något föråldrad, 
icke fullt representativ utrustning. I annan riktning skulle det verka om den äldre, etabler
ade jordbrukai·en, vilket förefaller möjligt, kunnat skaffa en mera fullständig maskin
uppsättning än genomsnitte t. T den här redovisade s tudien har det i en betydande antal fall 
varit möjligt att göra jämförelser mellan den uppsättning maskiner som funnits hos yngre 
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Fig. I . Lokomobilen var en viktig 
kraftkäl la vid sekelskiftet. [ramfö
rallt för s tö rre tröskverk. sten
krossar o.d. Men snart skulle elen få 

hård konkurrcn~ frän förbrännings
motorn och elmotorn. 

avlidna jordbrnkare och den hos äldre såda na i samma trakt. Jämförelserna har inte gi.vit 
s töd för uppfattningen at.t metoden skulle ge några fel av praktisk betydel.se för den här 

behandlade undersökningen. 
I ett par fall har några bouppte.ckningar för åren 1899 eller 1901 tagits med för att 

komplettera materialet från år 1900 när detta bedömts vara viil knapphändigt. Av praktiska 
skäl har det. inte alltid varit möjligt au få ett läns alla härader representerade. 

I undersökningen har medtagits endast sådana jordbrnk som hade minst en draghäst 
eller en dragoxe. Avsikten därmed har varit att så lå ngt som möjligt undvika få med små 
deltidsjordbruk. De uttagna gårdarna torde i stort representera jordbruk i storle ks
grupperna med över två hektar åker. I några sällsynta fall har urvalsregeln frångåtts om 
föreliggande omständigheter antYll att hästar eller oxar normalt funnits på gården eller att 
man använt kor som dragare. Del senare va r ej vanligt här i lam.Jet trots viss propaganda 
härför. Jordbruk som var kombinerade med handelsbod eller gästgiveri e. d . har inte tagits 

med. 
De använda bouppteckningarna b,µ- vad maskinerna beträffar nästan alltid varit om

sorgsfullt, sak.kunnigt och detaljerat uppgjorda. Värderingen av maskinerna har dock av 
förståeliga skäl varit ganska ojämn. 

Självfallet måste man räkna med att enstaka missförstånd kan ha uppstått antingen vid 
den. ursprungliga uppteckninge n eller vid den nu gjorda granskningen. Stor uppmärksam
het har vid studien ägnats åt att söka undvika fel genom oriktig tolkning_ av särpräglade 
lokala benämningar på maskiner. I några få fall har del på grund av inkonsekvent 
terminologi i uppteckningar varit tveksamt om angivna oxar varil d.ragoxar eller enbart 
göddjur. Särskilt gäller detta Norrlandslänen. Ibland har det funnits möjlighet alt med 
uppgifter om anspänningsdeta)jer, t. ex. oxok, vinna klarhet. 

För varje enskild gård har antalet maskiner av angivna slag antecknats. Några få, sällan 
förekommande mask.inslag, t. ex. hästhackor. har ej tagits med. Detsamma gäller hand
separatorer eftersom de närmast hade karaktär av hushållsmaskin. Ej heller kvarnar bar 

ingått i undersökningen. 
Uppgifterna från gårdarna har sammanförts länsvis. Läns indelningen ger oftast bra 

jämförelsemöjligheter. 
Det vid undersökningen framkomna materialet. redovisas sammanstäU.t i labell l. Ta.bel-
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f'ig. 2. Rad$åmaskin f'riln Överum 
är 1900. 2 m arbersl)rcd<l. Sekelskil~ 

tet s radsårnaskin presterade ett kva• 
litativt gou arbete. 

len anger hur många. av gårdarna. räkna1 i procenl av samtliga inom länet undersökta, som 
badc dragoxar, hästar och de i rubrikerna ;ingivna rnaskinslagen. 

Samtliga bouppteckningar som inkommit under del valda året (med eventuell komplet• 
tering) har medtagits enligt ovan angivna Tegle r. De så s tuderade gårdarna utgör 1,4 % av 
de t totala antalet gårdar i landet med e n åkerareal över två hektar vid tiden omkring å r 
1900. Representativiteten har av praktiska orsaker blivit n/lgot o lika melhrn länen. 

Ett material av denna karaktär måste mnyttjas med försiktighet . Oaktat sLn begränsade 
säkerhet torde studien ge en god bild av mekaniseringsnivån i landets jordbruk omkiing 

~ekelskiftel år 1900. 
Om man, trots den osäkerhei som undersökningsma1,eriale1 är behäftat med. tillåte r s ig 

alt meu J et som underlag beräkna iotalanralet i hela landet omkring sekelskiftet förekom• 
mande maskiner av några s lag erhålles de värden som tabell 2 anger. 

Några detaljer heträffandc tabe ll I bör kommenteras. 
I Norrlanclsläncn och i Kopparbergs län har oxar knappast använts som dragare. Det.ta 

gäller i viss mån också några västsvenska län. I Skånelänen, clär man tidigare haft mycket 
oxar, hade övergången till all enbart använda hästa r blivit fullständig vid sekeiski.fLet. 

Ånga som dragkraft för rörliga fällarheten hade ingen betydelse i det svenska sekel• 
skiftesj ordbrukct. E ndast någon enda maskinuppsällning rör ångplöjning fanns år 1900. 
Sådana ko m något senare ehuru i liten omfattning. 

Lokomobiler redovisas här endast i de fall då de helt eller till någon del tillhörde den 
studerade gården. De lokomobiler som ägdes av maskinhållare och som var av ,tor 
betydelse ur mekaoiseringssynpunkt har i.nle kunna! ingå i s tudien . 

Totalantalet årder är förbluffande högt. D etta beror på a tt mängder av i\rder, ofta 
huvudsakligen gjorda av trä men med järnbill, fanns kvar på gårdarna sedan elen tid då 
plogen ännu inte införts i Östsverige som huvudredskap för den djupare jonlbea rbet• 
ningen. TabeJI I visar att en de.l gårdar inte ens å r 1900 ännu hade skaffat plog. 

Också ifråga om plogar och harvar är a ntalet extremt stort. Många äJdrc, hemmagjorda 
sftdana av lrä stod kvar och togs upp i förteckningarna trots att de helt säkert inte 
användes längre. Enstaka harvar med träpinnar fanns kvar. Klösharvar och tyngre slä thar• 
var av järn var vanliga. Rull• och spadharvar förekom. Fjäderharvar hade bö1jat komma 
och t illdrog sig stort intresse men fanns ännu blott i begränsad omfattning. Harvarna 
urgjorde vid sekelskiftet den antalsmässigt dominerande rnaskintypen i jordbruket. 

Flertalet vältar var s lätvältar av trä. l enstaka faU förekom ringvält.ar av järn. 



136 fl. A:so11 Moberg K. Skog~- o. Lantbr.akad. 11dskr. 126 ( 1987} 

Tabell I. Antal r,:årdar med angiven 111rustning, i procent av samtliga 1111dnsökta 

Antal 
Total- under-
antal sökta Loko-

L/Jn gÖrdar g/\.rdar Oxar Hästar mobil Årdcr Plog l·farv 

Stockholms 6 600 154 27 94 90 95 98 
Uppsala 5 000 251 31 98 6 95 97 98 
Södennanlands 6 100 134 63 78 20 90 96 99 
ÖstergötlandR 10 500 177 83 77 6 89 95 100 
Jönköpings 14 200 199 79 66 94 95 100 

Kronobergs 11 700 102 87 66 90 94 99 
Kalmar 12 400 190 87 79 95 83 98 
Gotlands 5200 96 42 96 8 93 95 98 
Blekinge 5 300 121 64 74 90 90 97 
Kristianstads 15 600 150 98 3 91 97 100 

Malmöhu~ 17 500 191 <I 100 7 84 99 99 

Hallands 10 300 115 Il 91 3 78 100 98 

Göteborgs och llohus 9 500 94 2 99 lOO 98 
Älvs borgs 20 500 189 33 85 53 97 98 
Skaraborgs 18 200 253 48 74 44 99 100 

Vtirmlands 16 500 259 5 97 10 99 

Örebro 9 500 106 58 76 < I 87 97 
V:isrmanlands 6 100 86 37 91 5 91 98 
Kopparbergs IJ 000 151 100 38 96 
Gävleborgs 9 300 148 3 98 76 97 

Västernorrlands 9 100 139 6 97 63 99 
Jämtlands 7 900 114 4 100 18 96 
Västerbotten~ 12 00() 148 5 95 97 95 
Norrbottens 12 3001 73 99 47 86 

Under beteckningen »Såmaskiner. säd» har [örl s såväl rad- som bredsAmaskiner. Upp
teckningarna anger sällan vilken typ del var f~1gan om. »Såmaskiner, frö» omfattar 
maskiner för såväl vallfrö !.Om rotfrukts frö. 

»Gödselspriclare» avser konstgödsel- och kalks priclare, cliiremol icke stallgödsels pri
dare. De senare fö rekom praktiskt taget inte alls vid sekelskiftet. 

Beträffande beteckningen »Skördemaskin ,. föreligger en osäkerhet i materialet. Be11äm
ningen förekommer då och dl'i i bouppteckningarna. Den kan tlär avse antingen slåtterma
skiner med s. k. skörcle1illsa1s (för skörd av std\siid) elle r dyrarc, mera utvecklade "· k. 
självavläggare. Del hade varit värdefullt om man kunnat skilja på dessa maskingrupper 
men så har ej varit möjligt även om de åsatta värdena ibland givit rätt tydlig indikation. 
Flertalet självavläggare har i bouppteckningarna sannolil...-; antecknats som »skördemas
kin». Redovisningen av självavläggare i kolumn »Avläggare» visar där för säkert för lågt 
antal. 

Självbindare torde däremot alltid ha förts in med sin egen, riktiga benämning. 
Redovisningen av hästräfsor är oftll!il oklar i bouppteckningarna. Man angav nästan 

aldrig vilken typ anteckningen avsåg. Ibland kunde den gälla en y tterst enkel hemmagjo rd 
släpräfsa. ibland en modern ltjulräfsa av stal. Nt,gon hjälp ha r de t åsalta värdet givit. Om 

detla var särskilt lågt har räfsan inte tagits med i undersökningen. 
Av tröskverken utgjordes det helt dominerande antalet av enkla maskiner. i regel drivna 
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Såmaskin 
Gö,bcl- Slåtter- Skörde- AV• Trösk- Ren~- Hackclse• 

Säd Frö spridare maskin maskjn läggare Bindare Räfsa verk maskin maskin 

14 18 < I 37 3 42 84 84 16 
39 22 <I 47 6 <I 60 1<6 91 21 

25 22 2 49 7 < I I 63 1111 91 22 
21 22 3 I 4 45 84 84 22 

I < I I 4 62 60 61 

< I 66 51 55 
2 J 7 3 !9 63 70 10 

25 10 2 6 3 29 57 56 28 
2 2 2 2 12 33 40 37 
9 8 5 Il 36 44 67 78 

24 10 16 29 <I 59 57 80 80 
8 10 15 6 2 2 34 61 57 74 
2 4 6 2 15 57 59 76 

< I } Il 2 15 5R 62 62 
< I 7 Il < I < I 32 69 72 51 

2 2 <I 32 < I 23 52 41 58 
5 3 43 42 79 77 16 

30 24 5 67 3 3 73 58 79 21 
5 <J 57 44 33 69 29 

2 6 < I 65 15 26 47 28 

4 41 5 35 37 30 
8 2.5 7 23 29 32 

36 

=-ft 
4 JO 27 12 

26 3 36 37 14 

Tabell 2. Totala antalet maskiner 

Årder omkring 400 000 
Plogar omkring 500 000 
Harvar omkring I 0()0 000 
Vllltar omkring 190 O(Xl 
Såmaskiner för sild omkring 20 000 
samaskiner för frö omkring 20 000 
Gödsel spridare några humlra 
Slåt termaskiner omkring 60 ()00 
Skön.lema~kiner" omkring 10 000 
Självbindare några hundra 
l HisLriifsor omkring 80 000 
Trö~kverk omkring 150 000 
Ren,maskiner omkring 2()0 000 
1-lackelscmaskincr omkring 120 000 

"Sjalw,vläggarc och sl§Ltcrmnskrncr med skordelillsat~. 
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Fig. 3. Slät1ermasl<.i11 med skörde-
tillsats för skörd av strasäd. Denna 
maskintyp har ofta redovisats som 
»skördcmaskin». 

med hästvandring. Ibland ansåg~ vandringen tillhöra lrö~kverkel. ibland redovisades den 
för sig. Vid många gårdar vm tröskverken kombiner·auc rncu mer eller mindre fristående 
halmskakare, ibland utrustad med något såll. Några få verk angavs vara handdrivna. 1 en 
del fall har de upptagna tröskverken atll'ecknars varn äldre el ler i dåligt skick. Sannolikt har 
de då inte längre anviints i nämnvärd utstr~ckning utan blivit ersatta, ksnskc genom ett av 
någon msskinhållare eller granne til.lhandahållet modernare verk, cventue.llt med lokomo
bildrift. 

11'öskning med slaga torde ptl huvuddelen av gårdarna ha förekommit endast då man 
ville ha fram mindre kvantiteter av lång hel halm för taktäckning eller hknam.le ändamål. 

Rensmaskinema var främst av typen enkla tläktvannor me·n äVef! mer utvecklade 
kastmaskiner med sållutrusLning förekom. Några enstaka mera kvalificerade rriörer har 
antecknats. Beteckningen »triör» har emellertid ibland felaktigt använts för enklare 
rens maskiner. 

Endast verkliga hackelscmaskiner med roterande knivar har tagits med i sammansUi ll
ningen., Ett förhållandevis stor! antal gårdar hade enkla hat.:keJsekistor med en för hand 
sviingbar kniv. Dessa har ej tagit$ med. 

Bouppteckningarna bestyrker den vanliga uppfattningen atr det var de större gårdarna 
som gick i täten när nya maskintyper infördes. Ett par exempel visar detta. Uppteck-

Fig. 4. Mindre tröskverk avsett för 
drift med häst- eller oxvandring. 
Kunde en kortare si und dras för 
hand av två man. 
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ningam a anger inte gårdarnas areal men a lltid djurantale t och detta ger åtminstone en 
ungefärlig uppfultning om g1irdsstorlckcn. Medelvärdena för antalet kor , oxar respektive 
hästar per gård var för 

samtliga under~ökta gårdar 
gårdar med sfimaskin för sätl 
gårdar med såmaskin för frö 
gårdar med gödselspridarc 
gårdar med självbindare 

6,5-0,9-2.0 
19,4- 2,6-5,3 
19,7-2,7- 5, I 
42.4-7,8-8.0 
47,4- 7,1-9.4 

All del i första hand var de något större gårdarnn ~om hade skaffat maskiner innebar at t 
den åkerareal för vilken mal:tkinerna arbetade var ~törre ä n vad som motsvarade de 
masl..."inurrustade gårdarna~ relativa antal enligt tahell L. 

Undersökningen har visat a tt ungefär 20% av de ~tuderadc gårdarna hade en eller nera 
av s ina maskiner gemensamt med en e lle r nera andra brukare. Framföra llt gällde detta 
tröskverk och rensmaskiner men iiven t. ex. samaskiner rör såväl säd som frö samt 
slåttermaskiner. 

Av tabell I framg1ir att de i studien ingående maskinslagen fatt mycket varierande 
spridning i o lika delar av landet. Orsakerna ä r tkra. 

En första föru tsättning för att en jordbrukare skull l.! övervtigc1 all mekanisera e tt arbe1e 
var givetvis att han kände till att möjligheten fanns. För os~ ~om nu närmast dränks i en 
~tormflod av information på a lla 1änkbara områden kan p1\st1\ende1 te ~ig löjligt. För 
hundra år sedan kunde situat ionen i delar av landet vara helt annorlunda . .Landshövdingen 
i Kopparbergs lä n skrev år 1885 i sin s. k. femårsbcrilt t else om de mera avlägsna delarna av 
länet: » ... Under dessa förhållanden måste jordbruket i dessa delar av länet intaga en låg 
s1åndpunkl, vilket dock mindre får tillskrivas bristande intelligens och mouaglighet. än 
den s1\ gott som fu llständiga bristen på tidsenliga samfärdsmedel och därmed liven sakna
den av de livgivande impul ~er ti1Lframsteg som en ntirmare beröring med den yure världen 
företer ... » All dåliga kommunikationer i gamla tider kunde påverka mekaniseringsut
vecklingen här och var i vårt land är uppenbart. 

En gårds drifts inriktning påverkade automatiskt mekaniseringen. Maskiner skaffade~ 
naturligtvis endast för sådana arbe tsuppgifte r som i någon omfo l1 ning förekom där. Denna 
sj1ilvklara omständighet förklarar i en del fal l varför vissa maskinslag saknas här och var. 

Behovet att mekanisera för all motverka ökade lönekostnader och sviktande tillgång p1i 
arbetskraft e ller för att minska den fysiska ansträngningen vid tyngre arbeten blev ofta en 
stark drivkraft. S törre gårda r var i detla avseende ofta känsligare än de mindre. 
Järnvägsbyggandet och industrins frammarsch under 1800-ta lels seaare h/lll't påverkade 
arbetskraftssituationen s tarkt men olika i olika irakier. Också detta förhllllande gör s ig 
gällande i tabellens siffror. Del förefaller Lroligt att dca påtagligt starka mekaniseringen i 
Mälarlilnen delvis berodde r å att konkurrensen frftn indus trin om arbetskraften var stark 
där och att många gårdar var relat ivt stora. 

Flera maskinslag kunde. om än olika utpräglat, utföra ett arbete som var kvalilativt 
bättre än motsvarande arbete utfört för hand. Såmaskinen ger här cll gott exempel. Det är 
emellertid intressant a tt se hur önskemål om reducerat arbetskraftsbehov och arbetslät t
nad a lltid vägt tyngre än krav på kvalite t i de t utförda arbete t. Al t tröskverk hade blivi t så_ 
mycket vanligare än såmaskiner talar här e tt tydligt språk. Också slåttermaskinen var 
betydligt vanligare än såmaskinen. 

Konstgödselspridarna hade dåliga spridningsegcnskaper och var därtiJI dyra. Självfallet 
påverkade detta deras utbredning. 

De renl tekniska möjligheterna hade avgörande betydelse. En förutsällning för mekani
sering av ett bestämt arbete var ju a tt det fanns färdigutvecklade maskintyper härför. Vi 
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Fi,!. 5 .. \1cd vev handdriven hackeJ
semaskin. Ofta hade de ~ml\ m:-iskin

erna i stäl le t fottrampa och haod
spak. 

har inledningsvis sen au de l fanns maskiner för må nga arbe lsuppgifter men det förelåg 
också ILrckor. Por l. ex. det tröttsamma och ganska o lrcvliga mjölkningsarbetet hade man 
säkert velat ha maskiner men sådana fanns inr.e år 1900. Mekaniseringen fick vänta. 

Till de tekniska förutsättningarna kan vi också räkna 1lkrarnas tillstånd. Riklig stenföre
komst e ller då lig dränering kunde omöjliggöra effektiv maskinanvändning. 

De ekonomiska faktorerna hade avgörande lyngd. Pekade övervägandena mot att 
maskindrifl skulle bli dyrare än handarbete då blev del i regel ingen maskinanskaffning. 
Även om övervägandena gick i motsatt , mera positiv rikting kunde resultate t ändå ofta bil 
detsamma. Detta därför au det kanske helt enkelt inte fanns möjlighet för jordbrukaren au 
få fram de erforderliga pcngarM. Att det ofta va1it s/l i våra magra re bygder och i a ll 
synnerhcl vid mindre gårdar ha r utan tvivel satt sina spår i undersökningens s iffermate6al. 

Lokala erfarenheter och lokala vanor kunde påverka valet av förfaringssätt för en viss 
arbetsuppgift och därmed även valet av maskins lag om arbetet skulle mekaniseras. Sådana 
omständigheter kan mycket v~il ha variL orsaken till särpräglad maskinanskaffning inom elt 
loka lt begränsat område. Kanske fanns det något sådant bakom der påtagliga intresset för 

hackelscmasklne r i de sydligare länen. 
Som sammanfattande ~var på den inledningsv is framställda frågan kan sägas att del 

svensk,1 jordbruket vid t iden omkring sekelskiftet år 1900 var utrustat med en ganska 
aktningsvärd uppsättning maskiner. Dess återanskafTningsvärde låg med den tidens priser 
vid 150 å 200 miljoner kronor. (Vid beräkningen har antalet jordbcarberni11gsmaskincr 
reducerats .) Mekaniseringsgraden varierade starkt mellan olika j o rdbruksområden. 

Som dragkraft utnyttjades häst:1r och oxar. Att ång- och motorkraft ännu icke hade 
kunnat tagas i ansp1'åk som dragkraft för rörliga fä lt- och transpo11arbeten innebar en 
påtaglig begränsning av mekaniseringsmöjlighetema. Endast riågra få år återstod emeller
tid till motorepokens bö.rjan.. 

Flyttbara ånglokomobiler fanns i rätt stor utsträckning men ägdes mera sällan helt av 
enskilda gårdar, däremot i betydande omfattning av tröskföreningar och maskinhällarc. De 
hade stor betydelse i mekaniseringshänseende. 

Tabell l visar att praktiskt taget alla gårdar hade plog och harvar, de nesta även å rder 
och vält. 

' Såmaskiner var vanliga i områden med goda produktionsförutsättningar och med något 
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!>lörrc gårdsstorlckar, främst Mälarläncn , Gotland och Malmöhus län. l Hlla övriga områ
den var förekomsten gles. 

Gödselspridare hade knappast någon utbredning. 
Slllttcrmaskincr och hästräfsor hade anskaffats i en imponerande omfa ttning frän söder 

till längst upp i nmT, även till förhållandcvi~ små gårdar. T de ~tenrika bygderna i Småland 
och angrän~c1nde trakter hade dessa förträffiig:i maskine r dock endast i ringa mån kunnat 
tagas till hjälp trots att de väl bade behövts. 

Maskiner för skörd av s tråsäd var speciell! vanliga I Skåne och Halland. I övrigt var de 
rätt sfillsynta. 1 Norrland saknades de hell. 

Ifråga om tröskning och rcn~ning av spannmål hade mekaniseringen gått lång t. 
Tröskverk och rensmaskincr fann~ disponibla vid de t stora nertalel gå rdar. De ~om inte 
hade eget tröskverk och inte var delägare i e tt verk kunde ofta fä hjälp genom maskinhåJ
lare. 

Också hackelsemaskine rna hade s tor utbredning, framförallt i de sydligare länen. 
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