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Inledning. 

Den betydande inverkan, som Kina haft på europeiskt kulturliv 
under 1700-talet, är ofta framhävd och behandlad. Framför allt har 
man påvisat det starka kinesiska inflytandet på rokokon, inom vil
ken framför allt den för densamma så karakteristiska osymmetriska 
ornamentiken liksom även ftlskilliga detalj er inom dess heminred
ning och arkitektur stamma från det Fjärran östern. Rokokons in
tresse för lackarbeten och porslin från Kina stimulerade även euro
peiska uppfinnare. Lack, som kunde tävla med det kinesiska, kunde 
man framställa i Europa 1730 och porslin 1709.1 

Även vid utformandet av den engelska trädgår<lstypen kan man 
fastslålla en påverkan från Kina förmedlad av den engelske konung
ens arkitekt ·william Chambcrs, vilken född 1726 i Göteborg av 
engelska föräldrar i sin ungdom medföljde det svenska Ostindiska 
kompaniets fartyg till Kina och dbir mottog livsvariga intryck av 
dess konst.2 

En av de första, som pekat på det höga inteUcktuella värdet av 
den kinesiska kulturen för Västerns utveckling, var Leibniz. Sina 
synpunkter på Kina, vilka han framför allt erhållit dels vid studiet 
av Athanasius Kirchers mycket uppskattade arbete China monumen
tis illustrata (Amsterdam 1667), dels och framför allt från den 
första översättningen av Confucius' verk (1687), framlade Leibniz 
i inledningen till Novissima Sinica, som han publicerade 1697. I en 
ståtlig överblick framställer han här Europa och Kina som de lYå 
stora civilisationerna vid var sin ände av världen, vilka numen1. 

'Se härnm: Rmc1-n-vmN, 1925, passim; LINDBLOM, 1929, s. 241 f.; HuDSON, 

1931, s . 270 f. 
'LINDBI-OM, 1929, S. 252. 



hade tillfälle att befrukta varandra. Som ett le<l i denna strävan 
a tt bringa ökad kunskap om österns kultur såg han även upprättan
det av en vetenskapsakademi i Berlin.3 

ÄYen bland upplysningens ledande män kunde man spåra detta 
Kina-inflytande med Voltaire som dess mest talföre representant. 
Denne, uppfostrad i en jesuitskola, hade redan där hört talas om 
Kina och beundrade av lätt begripliga skäl Confucius' morallära, 
som han dessutom trodde vara i verkliga livet omsatt av den ledande 
klassen av mandariner och överhuvud taget i den kinesiska stats
och samhällsordningen, som för Voltaire närmast hade karaktären 
av en upplyst despoti. Det vore därför riktigare menade han , att 
kineserna sände missionärer till oss än tvärt om.4 

På ett övertygande sätt har Reiehwein påvisat den betydelse, som 
studiet av kinesisk kultur haft för Quesnay, "Europas Confucius", 
som han kallades av sina lärjungar, vid utformandet av fysiokratis
mens lärobyggnad.~ 

Det är symptomatiskt för tidens beundran för Kina och Quesnays 
inställning till "världens skönaste, mest befolkade och blomstrande 
stalsväsen", att han år 1756 lyckades förmå Ludwig XV att ta upp 
<len uråldriga kinesiska ceremonien, alt kejsaren personligen lägger 
hand vid plogen vid vårbrukets början.0 

Som förmedlare av det direkta infly tandet från Kina stodo fram
för allt de där ute alltsedan slutet av 1500-talet verksamma j esui
terna. De skrevo flitigt brev till hemlandet om det egenartade livet 
därborta, översatte <le kinesiska klassikerna och utgåvo beskriv
ningar över Kina, bland vilka särskilt m å nämnas jesuiten Du Hal
<les ofantligt innehållsrika och även vetenskapligt sett ganska till
fredsställande verk Description geographique, his torique, e tc., de 
l'empire de la Chine et de la Tartarie chinoise, Paris 1735 f.7 Sedan 
genom katolikernas egna inbördes strider jesuiterna 1718 för:drivits 
från Kina, upphörde så småningom jesuiternas inflytande <lår och er
sattes av ett kommerciellt.8 Va<l handeln beträffar torde man kunna 
påstå, att portugiser och spanjorer behärskade handeln på Kina 
under 1500-talet, holländarna under 1600-talct och engelsmännen 
under del därpå följ ande seklet.n 

"RmcHWEIN, 1925, s. 79 f. SMITH, 1934, Il, s. 157. 
'REICHWEIN, 1925, s. 88 f. Jfr iiven ATKINSON, s. 82 f. 
• REICHWEIN, 1925, s. 101 f. Se även V. PrnoT, s. 200 f. 
• H. GROPENGIESSEH, 1933, S. 27. REICHWEIN, 1925, S. 106. 
'En bibliografi över viktigare arbeten om Kina mellan 1650 och 1750 träf

fas i TING TcHAO-TSING, 1928, s. 105 f. Du Halde hade själv aldrig besökt Kina. 
'HEICHWEIN, 1925, S. 21 f. 
• HuosoN, 1931, s. 256. Något anilrnnrlc uppgifter hos KARLGREN, 1928, s. 262. 



I samband med att kommerciella intressen började dominera, er
sa ttes jesuiternas välvilliga inställning till Kina alltmer av krämar
nas mera realistiska syn på det kinesiska samhällslivet, som för 
dem icke gärna kunde te sig i samma ljusa dager på grund av kon
takten med ämbetsmännens besticklighet etc.10 

För vårt lands vidkommande må i detta sammanhang erinras om 
Ostindiska kompaniet i Göteborg, under vars verksamhetstid 1731-
1813 en avsevärd import framför allt av te, kanel, porslin, siden och 
kuriosa iigde rum. Hur omfattande denna införsel kunde vara, 
framgår av att kompaniet under åren 1768- 86 införde ej mindre 
än 11,3 milj. porslinspjäser, och att året 1752 14.243 sidenstycken 
lossades i Göteborg.11 Utom denna direkta sjöfart på Kina ha vi 
redan tidigare framför allt genom holländsk förmedling erhållit ki
nesiska varor, t. ex. porslin, lackarbeten, vävda tapeter med land
skaps- och figurmotiv etc.12 Ett karakteristiskt utslag av tidssmaken 
är Kina slott vid Drottningholm med dess kinesiska inredning. Det 
överlämnades ursprungligen som födelsedagspresent till Lovisa Ul
rika den 24 juli 1753 och är även därigenom betecknande för sin 
tid, som inspirationskällan närmast var motsvarande anläggningar 
vid Potsdam utförda för Lovisa Ulrikas broder Fredrik den store.1 3 

i\Iindre ki.ind har hittills den inverkan varit, som kinesiskt lant
bruk utövat på europeiskt under 1700-talct. Visserligen har man 
t. ex. hos oss framhävt Linnes misslyckade försök att få tebusken att 
gå till i Uppsala botaniska trädgård , liksom man även känt till 
experimenten med silkesodling i vårt land, men det är först tysken 
Paul Leser, som lyckats samla ett m era omfattande material på 
detta område. Därvid anser han sig ha nått uppseendeväckande 
resultat.14 Han söker nämligen göra troligt, att denna ostasiatiska 
inverkan ej blott yttrat sig i tillfälliga och misslyckade experiment, 
utan alt den i många fall varit av genomgripande betydelse för spe
ciellt nordvästeuropeiskt lantbruk under 1700-talet. Kinesisk här
stamning visar enligt Leser elt betydande antal av de uppfinningar 
inom europeiskt lantbruk, varöYer vi varit så stolta. Från Kina 
stamma t. ex. radsåningsmaskinen, plogen med svängd vändskiva, 
sädesrensningsmaskinen och tröskvandringen. Samma ursprung ha 

" REICHWEIN, 1925, S. 21 f. 
"KJELLBERG, 1930, S. 89. 
"WALLIN m. n., 1924, ss. 40, 43 och 45. 
13 SILFVER STOLPE, 1929, S. 185 f. 
"PAUL LESEH, Westöstlichc Landwirtschaft, i P. \V. SCHMIDT - Festschrift, 

Wien 1928. Samma, ehuru något utYidgade framställning ingår i Lescrs för 
plogforskningen banbrytande arhele Entstehung und Yerbreitung des Pflugcs, 
!\fönster 1931, s. 442 f. 



vidare n ågra mindre viktiga redskap, såsom för h and dragna plogar 
och vältar, rullharvar, mullskopor m. m . Även uppgivandet av det 
gamla treskiftesbr uket har skett under inflytande av det kinesiska 
jordbruket. Leser tvekar icke att draga ut konsekvensern a av sin 
bevisföring: "Fast der ganze n euzeitliche Betrie,b der europäischen 
Landwirtschaft hat sich als ostasi a tisches L ehngut cntpuppt, fast alle 
wichtigen landwirtschaftlichcn Neuerungen verdanken ostasia~ 
tischen Anregungen ihr Dasein".15 "lch glaube daher sagen zu cli.irfen, 
dass wir die Grundlage, a uf cler sich <lie Kullur der Gegenwart auf
baut, Ostasien verdanken ."16 Alla dessa framsteg inom j orclbrnks
näringen s område bilda enlig t Leser tillsammans förutsätlningen för 
elen ökade avk astning, som i sin tur möjliggjort de sen aste århundra
denas starka befolkningstillväxt i Europa.17 

Det är onekligen märkliga och för västerländsk själv känsla ni'tgot 
nedslående resultat, som Leser nått, om dessa nu äro säkra. Tro[s 
att - såvitt mig är bekant - hittills endast hans behandling av 
plogens historia blivit utsatt för någon m era ingående kritik och 
endast erkännsamma uttalanden rörande hans hypotes om ostasia
tiskt inflytande på Västeuropa under 1700-talet framkommit, torde 
dock Lesers resultat tarva revision. Hans bevisföring lider nämligen 
i de nedan kritiserade delarna av hans produklion av att författaren 
trots all lärdom och kringsynlhet inom li tteraturen dock stöder sig 
pä material hämtat ur allt för sena källor. Som en hängiven lärjunge 
till F. Grcebner tillämpar han dessutom enligt min åsikt måh~incla 
väl schematiskt dennes bevisföringsmetocler, framlagda i l\fethode 
der Ethnologie (Heidelberg 1911). 

Det skall i det följ ande därj bimte visa sig, att de nedan behandlade 
förändringarna inom teknik och metoder på det jor<lbruksvetenskap
liga området i hög grad anknöto till de under 1700-talct nygrundade 
ve tenskapsakademiernas verksamhet. Hela detta århundrade igenom 
tillhör<le bedömandet av nya uppfinningar och framsteg på detta 
omr[tde till dessa akademiers centrala uppgifter, i Yårt land till 1812, 
då Lantbruksakademien stiftades. 

Såningsmaskinen. 

Såningsmaskinen träffas, som Leser framhåller,18 i primitiva for
mer i våra dagar både i Främre Indien och i Kina, en utbredning, 

" LESER, 1928, s. 482. 
"LESEH, 1931, S. 457. 
" LESER 1928, s. 457, 1931, s. 457. 
" LESEl\ 1928, s. 441 f., 1931, s. 45:{. 



som tyder på högr e ålder än i Europa, där de första y tterst ofull
komliga såmaskinerna uppträda på 1600-talet. Först under nästa år
hundrade fingo dessa r edskap en praktiskt användbar gestalt, och 
det märkliga är nu enligt Leser, att dessa 1700-talsmaskiner visa 
likhet med kinesiska och indiska redskap av detta slag. Tanken, att 
ett samband mellan Europa och Asien vore möjligt, har, som Leser 
(1931, s. 453) p åpeka t, förövrigt framkastats redan 1851 av K. H. 
Hau. Också Loudon påpekar det märkliga förhå llandet, att man i 
Indien känt till en slags såm askin "from time immemorial" (London, 
1831, s. 408). 

Fig. 1. Kinc~isk s,'\plog. Etter DDIIA,IEL, 1758, H, pl. ii, tig. 17. 

Att ett direkt intresse i lantbruksekonomiska kretsar i Europa för 
kinesiska såningsmaskiner verkligen förefunnits, kan Leser emel
lertid ej påvisa. Ett sådant har emellertid obestridligen funnits. I 
etl av 1700-talets ledande verk inom europeisk jordbrukslilleralur, 
fransmannen Duhamcl du Monceaus klassiska Traite de la eullure 
clcs terres, suivant les prineipes de lYI. Tull, anglois, 1753 f. ägnar 
författaren ett särskilt kapitel av arbetets andra del åt en skildring 
av den kinesiska risodlingen, vilken h an finner erbjuda vissa lik
heter med den av engelsmannen Jethro Tull 1731 och 1733 förordade 
jordbruksmetoden. I samband därmed å terger Duhamel också den 
kinesiska såplogen, av vilken en modell översänts till Frankrike från 
Kina av en därstädes verksam fransk jesuit, pater d'Incarville, och 
lämnats honom till prövning.10 Man skulle kunna karakterisera detta 
redskap, som här återges efter Duhamels verk (fig. 1), som en gaffel
plog m ed två billar kombinerad med en tratt, i vilken utsädet hälles. 

'"DUJIAMEL, 1753, Il, S. 189. 



Från tratten nedgå rör ( det ena på bilden betecknat med G) ett till 
Yar och en av billarna mynnande på dessas baksida (vid H). Det 
är alltså en tvåradig såplog, som vi ha att göra med. Efter redskapet 
sEipas en rulle eller Yält (L), som förbindes med plogen medelst två 
rep, och som tjänar till att mylla ner det sådda. Duhamel betvivlar 
dock redskapets lämplighet, eftersom ingen anordning för r eglering 
av utmatningen finnes, en svårighet, som måste hävas, innan red
skap et kunde bli användbart för europeiska behov. 

Att denna kinesiska såmaskin också uppmärksammats på andra 
håll framgår av alt när C. Nordenflycht 1760- 62 gav ut ett samman
drag av Duhamels arbete i svensk översättning, han även medtog 
kapitlet om den kinesiska risodlingen och efter Duhamel avbildade 
s[1plogen (ib. s. 70 f.). 1 Kungl. patriotiska sällskapets modellsamling 
ingick t. o. m. en modell av redskapet, vilken möjligen är identisk 
med den i Lantbruksakademiens museum alltjämt b evarade såplo
gen/0 eftersom sällskapets modeller övergingo i detta museums ägo. 

I vad m ån det påvisbara intresset i Europa för den kinesiska så
plogen även inverkat p å utformningen av de många förslag till så
ningsmaskin, vilka sågo dagen under 1700-talet eller tidigare, är 
emellertid långt svårare att avgöra. Leser framhåller för sin del den 
yttre likheten m ellan de europeiska och de asiatiska redskapen. Så
lunda finner han en överensstämmelse i form mellan en av honom 
återgiven indisk såm askin och moderna radsåningsmaskiner, av 
vilka han bl. a. till jämförelse avbildar en maskin från världsutställ
ningen i Paris 1900.21 Ehuru likheten i detta fall vid en första anblick 
kan te sig rä tt påfallande, i det att bl. a. ledningsrören i bägge fallen 
äro tolv till an talet, blir skillnaden större, i den mån man går till 
i.ildre europeiska källor. Som den moderna såmaskinens stamforrn 
torde man vanligen betrakta James Cookes uppfinning från 1783.~3 

Denna maskin uppvisar emellertid endast sex rör.23 Går m an till de 
a,· Duhamel avbildade såningsmaskinerna från mitten av 1700-talet. 
äro de alla treradiga. Det är därför gan ska märkligt att finna en 
svensk femradig maskin omtalad så tidigt som 1765 i Vetenskaps
akademiens handlingar (fig. 2). Den var konstruerad av en av då
tidens många lantbruksintresserade storgodsägare, greve C. J. Cron
stedt på F ullerö i Västmanland, p å grundval av schweizaren 

'" Kortunderrättelse om de förnämsta hittills uppgifne såningsr edskap, s. 186. 
" LESER, 1928, s. 443, fig. 41. I fig. 40 åter ger Leser en modern maskin med 

sex ledningsrör. 
" FELDHAUS, 1914, sp. 889, och Jt:nLIN DANNFELT, 1925, s. 320. E nligt den 

förstniimnde uttog Cooke patent p å sin uppfinning 1783. Han beskrev den 1784 
("Kor( r)t underrättelse", 1809, s. 185.) 

" Ju1-ILIN DA:siNFELT, 1925, s . 320, med bild. LouooN, 1831, s. 408, fig. 338. 



Chateauvieux' såningsmaskin (fig. 3),24 vilken av Vetenskapsaka
demien införskrivits från Gcncve och utlämnats till Cronstedt för 
avprovning.~" Då denne ej fann den schweiziska maskinen fullt till
fredsstä llande, vidtog han en rad förändringar av denna. Bland 
annat gjorde han om den från treradig till fcmradig och placerade 
körhj ulen vid redskapets sidor - hos Chatcauvicux bildade hj ulcn 

Fi~. 2. »Rånings-nrnchine» efter r itning ay C . J. CllOKSTE DT, 17G5. Efte r "BERG 

rn:n, s. 35, fi~. 4. 

Fi~. 3. Sell\\·eizarcn Chateall\·ieux' ~åningsmaskin. Efter D UHA)IEL, 175:3, 
III, pl. 1, fig. 1. 

"Enligt BERG (1931, s . 33), vilken godtagit Lcscrs hypotes om härstamning 
ifrån Kina, är Chateauvieux' maskin "en bearbetning av e n kinesisk förebild". 

"CRONSTEDT, 1761, s. 41 f. Crons tedt, 1765, s . 172 f. Berg, 1931, s. 33 f. Ytter
ligare uppgifter om svenska såningsm aski ncr i Sigurd f: rixons nyss utkomna 
"Skultuna bruks historia", II, s. 317 f. 



en förställare. Däremot behöll han schweizarens såbillar med till
hörande ledningsrör och likaså dennes myllningspinnar, vilka han 
dock placerade i en rad och ökade i antal, från hå till fem. Resul
tatet blev en maskin av ganska stor åtminstone yttre formlikhet med 
Cookes uppfinning (fig. 4), medan däremot utmatningsanordningen 
m ed skopor hos Cooke tydligt avvek från det av Cronstedt tillämpade 
ventilsystemet. Den frågan ligger nära tillhands, om icke Cookc tagit 
intryck av den svenska såmaskincn, med vilken han j ämförclsevis 
lätt kunnat göra bekantskap i någon översättning av Vetcnskaos
akademiens handlingar. Tyvärr har det icke varit mig möjligt att 
avgöra detta intressanta spörsmål. Cronstedts maskin har varit 
spridd åtminstone på herrgårdarna, vilket antydes i J. Norbergs 

Fig. 4. Cooirns såninir~ma~kin 1783. Etter Jcm,rK DA:s::-; l•'ELT, l\J25, ~- 320. 

uttalande om densamma i den förteckning över l\fo<lellkammarens 
samlingar, som av honom utgaYS 1779: "Af alla vid Kongl. l\Iodcll
kammaren befintlige machiner har ingen varit så mycket efterfrågad 
som denne".26 Också i Norge har maskinen väckt intresse. Sålunda 
s~iger den norske prästmannen Wilse, att han gjort sig en modell 
efter Cronstedts ritning.27 I förbigående m ft nämnas, alt den nyss
nämnda schweiziska maskinen ännu förvaras i Lantbruksakademiens 
museum, ehuru i starkt ramponerat skick; förställare, skalmar och 
huv Lill sålådan äro borta, men tillräckligt finnes <lock kvar för att 
vid j ämförclsc med Duhamels bilder och omsorgsfulla beskrivning 
tillåta en klar identifiering av redskapet som Chateauvieux' maskin.28 

I Norge uppfanns en s{tmaskin något senare av en klockare Jregcr 

"NORBERG, 1779, s . 1. Cronstcdts uppfinning "har hittills blifwit mest nytt
jad här i landet" (Kor(r)t undcrrlittelse, 1809, s. 182). 

" \VILSE, 1770, s. 193. BERG, 1931, S. 3,1. 
"Chateauvieux' maskin har identifierats av museets ene1·giske föreståndare, 

F. Jonsson. · 



i Bergen, dä r den demonstrerades för förs ta gången 1778. J regcrs 
uppfinning, som även synes bygga på den nämnda scl1,vciziska 
maskinen , blev m ycke t uppskattad under namn aY den Lom-sk a 
radså ningsmaskincn, framför allt i norra Gudbrandsdalen och Inre 
Sogn.29 

Den påfall ande över en sstämmelsen i lcdningsr ör ens antal och ut
seende, som man kan finna vid en j ämförelse m ellan nutida indiska 
och europeiska såningsmaskincr , är alllså för <lc t cu ropciska red
skape ts vidkommande aY sent datum20b och resultate t av en intern 
europeisk utveckling. Den älds ta m askin, som, såvitt mig är bekan t, 
visar någon y ttre likhet med de m oderna r adsåningsm askincrna, ii r 
Cronstcdts från 1765. Den ä r em ellertid cn<lasl femradig, och n i.ir 
man sedan går till den å tmins tone i Schweiz och F rankrike Yid m itten 

Fi~. :i. ::lii«knltkii r ra, ko11,-truera<l :w kyrkohcnle11 1/.. \\' 1•:-<TBE<"K. Efter \'l't. ak. 
hand!. 1741, n, tab. 1, (i~. 8. 

a,· 1700-talct tydligen gansk a uppska lla <lc treradiga m askinen av 
Chaleauvicux, finn er m an ingen yttre likhet Yarc sig m ed den nor
diska eller den kinesiska m askinen. 

A ven <len över ensstämmelse i form, som Lcscr tycker sig finna 
mellan en europeisk såmaskin , tlter givcn efter Kri.initz' E ncyklopädic, 
del 121, tryck t 1821 (Lcser , 1928, fig. 38) och en m odern k inesisk, 
liknande den på fi g. 1 å tcrgiYna, finner j ag obetydlig och utan bevis
värdc. D enna tyska såm askin bygger i fråga om utformningen a v 
und erredet p tt skottkärrans prjncip. Alt så är fall et fram gå r än tyd
ligar e aY förslag till dylika såskotlkärror, som i Sverige framlades 
långt tidigare, niimligcn redan i de två första å r gångarna av V ctcn
skapsakadcmicn s handlingar av kyrkoherden Z. \Vestbcck30 och i 
förbä ltrad form å ter ges i vol. II, III och Vl31 ( se fig. 5) . 

" l-IASUND, 1932, s. 102 f. 
,.b Jag räkna r dä rYid ej m ed P olhem s förslag till sån ingsmaskin, som var

ken kommit i prakt isk anviindning ell er heskriv its i litteraturen. 
" WEsTnECK, 1740, s. 463 f. och 1741 , s . 78 f. 
" Et ankommit brcf o m sånings-machinen under n:im n a f LOTTA TRl\'EN, 

1741, S. 271 f. \\'ESTlll•:rn:, 174 2, S. 290 f. J-TEl ,LSTHÖM, 1745, S. 228 f. 



Betydelsefullare är emellertid att 1700-talcts kinesiska så plog 
kunde vara kombinerad med en r ulle,32 som släpades efter redskapet 
och tydligen h ade till uppgift att jämna till jorden efter sådden 
(se fig. 1). Lcser framhäver det påfallande i att en såmaskin från 
år 1900, som han avbildar (Lcscr 1928, fig. 40) , även varit utrustad 
m ed en eftcrgående cylinder. Intressantare är em ellertid, att denna 
kombination m ed rulle måhända å tergår på en 1700-talstra<lition, i 
det att den nämnda norska maskinen från 1778 även visar en efter
gående rullc.33 

Av avgörande betydelse för såningsmaskincns utveckling är ut
matningsanor<lningcns historia. Härvid finner m an på Cookes upp
finning ett system m ed skaftade skopor, vilket enligt Fcldhaus34 

utgör den egentliga nyheten med dennes maskin. Samma utmat
niugssystcm möter em ellertid redan h os Locatclli, varför åsikten om 
Cookc som den egentlige skaparen av <len moderna radsånings
maskinen torde tarva revision. Skoporna ha hos Locatcllis efter
följ arc under 1700-talct (t. ex. Polhem,3 5 Thunberg,36 W estbeck,37 

Cronstcdt, Tull,38 Chateauvieux30 ) ersatts av andra system. Det väsent
liga i detta sammanhang är givetvis, att Cookcs maskin bygger på 
den äldsta m ed säkerhet konstaterbara europeiska maskinen av detta 
slag, Locatellis s. k. "sembrador" (fig. 6). Tyvärr skifta uppgifterna i 
hög grad beträffande såväl dennes härstamning som åldern på hans 
uppfinning. Dock torde denna gå tillbaka å tminstone till 1600-talets 
mitt.40 

"" Rullen kunde även saknas. Se t. ex. LESEH, 1928, fig. 4, och FELDUAUS, 1914, 
SJ). 887, fig. 583. 

33 HASU~D, 1932, s. 102, fig. 62. 
31 FELDHAUS, 1914, sp. 889. Så även JUHLIN DANNFELT, 1925, s. 320. Enligt 

Juhlin Dannfelt skulle Tulls maskin ha påverkats av Locatellis. Detta kan i så 
fall icke gälla sättet för utmatningen, efter som Tull h är fö r använde sig av 
veckad vals (Tull, 1743, pl. 2 f. ). 

"' I Lantbruksakademiens museum förvaras P olhems nu,sk i n i en modell, 
som torde återgå på honom själv. Uppfinningen ornnfönnes av honom 1729. 
Se iiYen Kont underrättelse, 1809, s. 181 , och NORBERG 1779, s . 1 f. 

" Om T hunb ergs uppfinning se Vetenskapsakademien s handlinga r X, 1749, 
s. 296 f. Varken Polhems eller Thunbergs maskiner tyckas h a u tövat något in
flytande på utländska maskiner ; Polhems torde aldrig ha an vänts . 

"Om Westhecks såskottkiirra och dess efter följare se ovan. 
· "' J . Tulls såningsmaskin, "drillplow", återges i hans arbete från 1743, p l. 2 f. 
'' Om Chateauvieux' maskin se Duham el 1753, III, s. 214 f. 
"Rörande Locatellis u ppfinning och dess historia h änvi sas framför allt till 

EvELYK, 1670, s . 1055 f., och BEcI,MAN, 1782, IV, s. 381 f. Möjligt är a lt Loca
t elli h aft en italienare som föregångare vid tiden omkring 1600 (Beckman, 
ib., s . 387 f.). Jfr Fm,DHAUS, 1914, sp. 888, i vilket arbete Locatellis maskin 
dateras till 1636. Feldha us uppger vidare, att Giovanni Cavalina i Bologna 
redan mellan 1500 och 1525 konstruerat e n såningsmaskin. 



Fig. G. LOCA'fäLL!S »~embrador» bunden vid ett ånler. \"e,ltill illu,;treras 
~ålådans konstruktion. Efter Philosophical trn,rnaction~ 1670, nr 60. 

Ehur u sålunda L esers tankegång om en påverkar:. österifrån på 
europeiska såmaskiner ick e bör h elt avvisas, enär <len kinesiska så
plogen i m odell dels import era ts till Frankrike, dels även vari t för e
mål för diskussion såväl där som i Sverige och m öjligen äYen på
Yerkal europeiska sr1maskiner i en eller annan detalj (Jregers n orska 
maskin !) , synas dock dessa i de t s tora h ela vara alster av europeisk 
uppfinnan erksamhet. Likheten m ellan m askiner i E uropa och In-



dien försvinner vid ett studium av äldre europeiska r edskap. Den 
yllre överensstämmelsen i form, som Leser likaledes trott sig finna 
mellan den kinesiska såplogen och en grupp av europeiska sånings
maskiner, är dels föga påfallande, dels av tillfällig na tur och beroen
de på att de europeiska r edskapen eventuellt utformats under in
tryck av den europeiska skottkärran. 

Beträffande de asiatiska och europeiska r edskapens inre byggnad 
kan ingen likhet konstateras. Däremot kan man i fråga om utmal
ningsmckanismcns byggnad hos europeiska maskiner, vilka använda 
skaftade skopor, följa en europeisk tradition från modern tid åtmin
stone till 1600-talcts mitt. Därmed befinna vi oss vid en tidpunkt, 
som ligger före det av Leser åsyftade kinesiska inflytandet under 
1700-talct. Av sistnämnda skäl liksom av tidigare anförda grunder 
framstår tesen om en mera djupgående kinesisk inverkan på e'tu-o
peiska såmaskiner såsom otrolig. Även tanken på en mera ytlig på
verkan i fråga om detalj er ter sig ganska problematisk. Detta hind
rar icke, att man i Europa under 1700-talct verkligen intresserat sig 
för den kinesiska såplogen. 

Svängplogen. 

Enligt LESER skulle den allmänna övergången i nordvästra E uropa 
till de lätta, av en häst dragna svängplogarna från de gamla m ed ett 
flertal dragare förspända hj ulplogarna (plogar m ed förställarc) 
var a att tillskriva en påverkan från Kina, där hj ulplogar aldrig före
kommit. Före 1700-talct var det mindre vanligt i England med sväng
plogar, men sedermera erövrade enligt L eser denna plogform detta 
land och spreds sedan i hela E uropa.41 

Det synes emellertid, som om Leser underska ttat svängplogcns 
förekomst före 1700. Till och m ed i England har denna nog vid sidan 
av hjulplogen varit ganska allmänt spridd. Fitzherbert omnämner 
nämligen redan på 1500-talet svängplogen såsom allmän i Skottland, 
och Blith r ekommenderar i sitt arbete The Improvcr improvcd 1652 
plogar av detta slag.42 Även i Italien tycks den förekomma vid sidan 
a" kärrplogcn redan under 1500-talet ( Galla, 1578). 

" L ESER, 1928, s. 452 f. och 1931, s. 454. 
'"Se äYen FRAAS, 1852, s . 406. 



Vindplogen. 

ihen om någon större anledning ej föreligger alt antaga, alt sväng
plogen i Europa skulle äga något samband med kinesiska plogar, 
tala vissa skäl för att vindplogen, med vilken man i Europa under 
1700-talet gjorde några misslyckade experiment, verkligen kommit 
till oss från Kina, såsom Leser antar.43 

Utom i Frankrike, där redskapet prövades 1726,44 har man också 
i Norden experimenterat med vindplog. Ett försök ägde sålunda rum 
år 1770 vid Köpenhamn men väckte ingen anklang. Hundra år senare, 
1873, omtalas egendomligt nog på nytl en dansk vindplog, uppfunnen 
av en brunnsgrävare fri'.m Nibe.4;; 

Då nu vinden utnyttjats som dragkraft för plogen även i Ostasien 
och detta tycks på ett naturligt säll anknyta till den egenartade an
Yiindningen av segel på kinesiska skottkärror,4G talar detta enligt 
Lcser för att iden här kommit från Ostasien till Europa. Det må då 
erinras om att den berömda nederländske lärde Simon Stevinus upp
fann och år 1600 lät av prova en segel vagn på fyra hjul, vilken i detalj 
bygger på europeisk teknik.47 Då Stevinus' segelvagn knappast kan 
antagas sammanhänga med kinesiska impulser och den i hög grad 
intresserade hans samtid - elt dylikt åkdon prövades ännu 1790 -
kunde i anslutning till Lesers resonemang även den europeiska segel
plogen förklaras som en självständig europeisk uppfinning, varvid 
iden möjligen hämtats från Stevinus' segelvagn. 

Emellertid är frågan därmed icke avgjord, eftersom härför er
fordras utförligare uppgifter angående hur vinden utnyttjats. Leser 
lämnar för Kina tyvärr inga tillräckligt ingående uppgifter. Det synes 
mig för övrigt tvivelaktigt, att man kunnat segla fram en plog, vilket 
.i u vore fallet, om en direkt motsvarighet till den kinesiska segel
skottkärran förelåge. Såväl vid den danska som den franska vind
plogen är det fråga om en vinelmotor, som medelst rep drar plogen 
eller plogarna över fältet (belägg ovan). 

Handplogen. 

Handdragna plogar och vältar anser Leser vara komna i bruk 
först i 1700-talcts Europa i samband med östlig kullurpåverkan.48 

" L ESER, 1928, S. 451, 1931, s. 450. 
"LESER, 1928, s. 451 och 1931, s. 450. FELDIIAUS, 1914, sp. 794. 
"Om den danska vindplogcn se C 1m1STENSEN, 1933, s. 445. 
" LESER, 1931, ss. 411 och ,150. FELDHAUS, 1914, sp. 794 f. 
"Om Stevinus' scgelvagn se SARTON, 1934, s. 282 f. 
"LESEH 1928, s. 449 f., och 1931, s. 451. 



Eftersom både plog och vält nyttj als här långt före 1700-talct, är det 
alltså själva dragkraften, som förändrats, i det att man på sina håll 
under detta århundrade skulle ha ersatt hästen som dragare m ed 
människan. En sådan övergång torde dock icke behöva förklaras 
som inverkan från Kina, eftersom det säkerligen tidigare liksom ännu 
i dag h ar varit vanligt, att småbrukaren fått vara häst själv. I Härje
dalen har jag p å ett litet ställe kunnat iakttaga, hur torparen drog 
både plog, harv och vält själv i en socken, där man eljes t använ<le 
häst för dessa uppgifter. Det stegrade användandet av handplogar, 
som sätter in under 1700-talets lopp, kan kanske sammanhänga m ed 
potatisodlingens framsteg. I våra dagar är handplogen i Sverige van
ligast bland sm åbrukare vid sättning och kupning i potatislandet. 
Om dess typ i något avseende erinrade om kinesiska plogars, skulle 
detta givetvis tala för Lesers uppfattning, m en detta är icke fallet. 
Handplogar, som jag haft tillfälle iakttaga i Dalarna (Transtrand) 
och inom Västerbottens lån, visa antingen en mer eller mindre till
fällig modern form, eller också anknyta de till traktens gamla å rdcr
typer. Någon främmande påverkan av speciellt slag kan ej spåras. 

Handvälten. 

Också vältens historia i Europa kan föras långt tillbaka före 1700-
talet. Hedan Olaus Magnus avbildar detta redskap i sin kultm
hisloria.49 Att döma av Per Brahes Oeconomica från 1581"0 ingick 
wällen redan på hans tid i det vanliga inventarie t på en uppländsk 
herrgård. Dock tyckes välten icke tillhöra de äldsta skikten inom 
vår allmogekultur att döma av alt den i huvudsak i sin utbredning 
gjort halt vid Västerbottens södra gräns;;1 och i Finland (Åbotrakten) 
för st nmnit insteg med 1770-talct.5~ Enligt Sigurd Erixon, 1035, s. 315, 
är den " e tt i vårt land relativt nytt kulturförvi:irv söderifrån vid 
övergången mellan medeltid och nyare tid". 

I Estland kom vältcn i bruk omkring 1800.:rn I Danmark har den 
ej tri:ingt igenom över hela landet. Hår och där på J ylland var <len 
okänd ännu i början av 1800-talet (Chris tensen, 1933, s. 476). 

'" Historia de gentibu s septentrionalibus, Rom 1i"i55, bok 13, kap. 3. 
"' 1920, s. 94. Jfr även "cylindrus welt, rulle" ; "Yari annn rerum vocabula", 

1538, s. 43. 
" Ehuru välten redan under 1700-talets första hälft under n amn av stockvä/1, 

var allm änt spridd b land ångermanländska bönder (Boornc, 174 7, s. 46 och 
fig. 4), har detta redskap ej trängt igenom i Yästerbotten (egen uppteckning). 

" På Buckila gård vid Åbo infördes viilten först 1756 och var då ny på trak
ten. Landtbr. ale hand!., 1897, s. 78. 

" ~fa'.\' NJXEN, 1933, S. 77 f. 



Liksom drag<ljuret framför plogen stundom kunnat ersi:ittas :w en 
människa, kan detta även ha skett vid välten. Då Leser särskilt synes 
åsyfta han<ldragna vältar av sten, vilka han belägger från Rhenlan
det och från Sehantung, tillkommei· dock vid bedömandet av frågan 
om redskapets härstamning ~iven det överensstämmande materialet, 
vilket skulle tala för Lesers hypotes. Emellertid möter vid stem·älten 
<len svårigheten, att dragkraften även vid detta redskap synes vara 
ganska skiftande. Det äldsta belägg på en dylik stenvi:ilt, som i.ir 
mig bekant,54 träffas i J. Tulls nämnda arbete Horsehoing husbandry, 
1743, pl. 6 fig. 6. D enna korta roller eller slone cylinder, som T ull 
benämner den, är avsedd att dragas av häst och att ersätta harv 
eller plog, då dessa vid torka icke som den tunga stencylindern 
kunde krossa .i ord kokorna (Tull, ib., s. 200; j fr G. J ekyll, 1925, s. 125 
och fig. 164). Boitard återger 1833 tre vältar aY sten eller gjutjärn, 
aYsedda alt dragas för hand. I-Ian avbildar emellertid även en fjärde 
vält av gjutji:irn för hästkraft (pl. 29). Måhända har stenvälten i 
England äldre hemortsrätt än i Tyskland, ty 1847 avbildar König en 
"Handwalze ft1r Gartenwege", om vilken det uppgives, att elen be
ställts av en person, som lärt känna redskapet i England (ib. s. 3 ;) 

och fig. 153) . 
Som den handdragna stenvälten hos oss aldrig hliYit folklig utan 

pi't sin höjd förekommit på v[tra herrgårdars lrädgårdsgångar, me
dan den i viss utsträckning blivit ett folkligt redskap i Tyskland 
(Rheulandet) ,55 föreligger här en s[1 beaktansvärd skillnad i sprid
ning i förhållande till andra av Leser i detta sammanhang behand
lade redskap, t. ex. kastmaskinen och lröskvandriugen, alt man har 
svårt alt tänka sig en gemensam historia för dessa redskap. 

Både beträffande handplogen och handvälten giHkr i högre grad 
än om övriga här behandlade redskap, att endast clirekta beYis om 
deras härstamning från Kina kunna anses vara tillfyllest. Särskilt 
niir det gäller seden att draga plogen för hand, synes ett samband 
med kinesiska vanor vara mindre trolig. 

Rullharven. 

Hullharveu av en eller flera med piggar besatta roterande cylind
rar belägger Leser dels från Böhmen 1795, Frankrike 1823 och Eng
land 1835, dels äYen från Japan och Kina.50 -:VIcd utg[mgspunkt frfm 

" Leser anför endast källor från 1800-talet. 
"LEsER, 1931, s . 451. Dock i:ir det osäkert, om han<hiilten s folkliga anYänd

ning går ti llbaka till tiden före 1850 (se KöNCG, 1847, s. 35, och BoITAHD, 1833, 
s. G5). 

" LESEH anför här iiven äldre kinesiska köllor (se FRANJ<E 1913, s. 145, fig. 11) . 



den pafallande likhet, som finn es mellan de av honom avbildade 
harvarna fr tm Kina och Europa, vilka på båda hållen äro försedda 
med en cylinde r omgiven av ett ramverk, antar Leser även här kine
sisk härs tamnjng, eftersom förekomsten i Kina synes vara äldre.57 

Emellertid kan också denna harvty p beläggas betydUgt tidigare 
i Europa, än vad Leser gjort, och dessutom i en mera k omplicer ad 
form med tYå cylindrar. Vid 1800-Lalcts milt spreds en norsk rullharv 
med tYh eller flera rullar till England under namn av " Lhe norwegian 
rewolwing hauow",;;s Skoltland,;;v Tyskland ("die norwegische 
Egge") 60 och Danmark ("den norske rulleharv"; se Christensen, H)33, 
s. 474.). Enligt lIASU~D (1932, s. 102) konstruerades " rullehanen" av 
en norsk prästman i Oslotrakten, sogneprest Christian Holst i R0ykcn, 
omkring 1800. E nligt An-henius 1859, III, s. 357, förfärdigade Holst 
1813 en modell a\' redskapet, efter vilken harven blev gjuten vid 
Eidfors jbirnbruk 182:~. Några år tid igare hade den dock tillverkats 
i Lrä och järn nv en kapten Smith p tt Ström vid Drammen.61 

H.edskapet syn es ha blivit m ycket spritt även hos den egentliga 
hond('hefollmingen i Norge redan vid mitten av 1800-talct.62 Hedern 
alt ha uppfunnit rullharven tiJlkomme emellertid enligt Arrhenius, 
1859, III, s. 357, rätteligen en svensk, Christopher Gustaf Geij er , vil
ken i en artikel i Patriotiska sällskapets hushållningsjournal för 
177663 utpekas som uppfinnal'e. 

Ehurn sMunda rullharven förefaller att tidigare dyka upp i Sverige 
iin i ~orge och det mycket väl kan vara möjligt, all redskapet kom
mit från Värmland, som Arrhenius antagit, är det å andra sidan 
säkert, a ll varken Ilolst eller Geij er äro de första uppfinnarna av 
redskapet. De ha fått uppslaget ur annan källa, vilken för dem 
bägge skulle kunna vara Duhamcls Afhandling om jordbruk, över
satt av Nordenflycht. Däri finnes nämligen en harv ay liknande typ 
aYbildad (Nordenflycht, 1760, s. 135). Möjligt är naturligtvis, att de 

" LESEU 1928, s. 448, och 1931, s. 450 f. 
" Den uppmärksammades förs t på världsutstä llningen i London år 1851. 

J unLrK DANKFELT, 1913, I, s. 306. AmmENIUS, 1859, III, s. 360. 
'" Den kom till Skottland från Norge redan 1844. ARRIIENIUS, 1859, III, s. 360. 

Tidskrift för landtmanna- och kommunalekonomi, 1855, s. 92. 
"' J UJILIN DANNFELT, 1913, I, s. 307. ARRHENIUS, 1859, III, s. 360. 
•

1 Tidsuppgiften hos CHRISTENSEN, 1933, s. 4 74, all r edskapet framkom 
Norge strax före mitten av 1800-talet, ä r alltså felakti g. Holst dog 1824 . 

• , I Tidskrift för landtmanna- och kommunalekonomi 1855, s. 96, Jäses att 
t rots rnllharvens dyrhet fanns i cke något modernt jordbruksr edskap "så all
mänt utbrett över h ela Norge som della." 

0
' "Beskrifning på en rullharf, som är omnämnd uli Stockholms Weckoblad, 

n :o 74". Artikeln är undertecknad "Uddeholm 1776. Carl Gust. Geyer, Bruks
patron". Denne Yar en broder t ill den ovannämnde Chr. q. Geijer. 



haft tillgåug till det franska originalet, där bilden även återfinnes 
(fig. 7).64 

I vilket förhållande de ovan nämnda harvarna stå till en i Lant
bruksakademiens museum befintlig modell av en rullharv m ed tvft 
cylindrar och på transportmedar är en fråga, som icke är så lätt att 
besvara. Allt tyder på att denna modell går tillbaka på Polhem. 

De av mig behandlade rullharvarna ha alla varit parkopplade, 
och vi föras m ed dem tillbaka till 1700-talcts tidigare del. Då de 
rimligen böra h a utvecklats tfr former med en rulle, få vi för denna 
äldre typ antaga en något högre ålder. Dock är det möjligt, att rull-

Fig. 7. Rullharv. Efter DuHA,rnL 1753, J, pi. 2, fig. 2G. 

harven först med 1700-tale t vunnit insteg i nordvästra Europa. Om 
även hänsyn tages till redskapets överraskande likhet med den kine
siska rullharven, är Lesers uppfattning om rullharvens kinesiska här
stamning visserligen tänkbar men knappast sannolik, eftersom rull
harven strängt taget endast är en variation av e tt ä l<lre europeiskt 
redskap, välten. 

Mullskopan. 

Även mullskopan härleder Leser i festskriften till P. vV. Schmidt, 
1928, s. 451 f., med viss tvekan ur en östlig kulturpåverkan under 
1700-talet.6" Han fastställer dess förekomst i Korea, Indien, Mindre 
Asien, Arabien och Egypten men finner redskapet först på 1700-talet 

•• D UIIAMEL, 1753, I , p l. IL Ännu en bild av rullharv med parkopplade cylind
rar återges i den franska encyklopedien (Planch es I, Agriculture. Labor age, 
pi. IV; delen tryckt 1762.) . Att de svenska och norska rullharvarna återgå på 
gemensam källa synes vara möjligt att döma av den för båda språken gemen
samma beteckningen ( svenska rullharv, norska rulle harv). 

"Möjligen har Leser sedermera uppgivit tanken på att mullskopan hör till 
de här behandlade redskapen, eftersom den ej omnämnes såsom tillhör ande 
denna grupp i hans senare arbete Entstehung und Yerbreitung des Pfluges. 



i Europa, där han belägger det från Sverige, NederländernaGG och 
England.67 

Hans tidigaste europeiska belägg är hämtat från Sverige (Berch 
1773, fig. 5 och 6). Enligt Erixon, 1935, s. 312, "tillhör detta redskap 
huvudsakligen det centrala östsverige från Östergötland till Uppland 
och Västmanland samt Gotland". Dess uppträdande på Upplands
slätten sammanhänger kanske direkt med att det är en uppländsk 
godsägare, hovjunkare J. Brauner på Grenome i Staby socken, som 
först framkonstruerat en av mullskopans i Sverige brukliga typer. 

e 

Fig. 8. ~follskopa. mter llRAGXrn 1752, pi. 4, fig. 1 och 2. 

Vi återge här i fig. 8 Brauners "mull"- eller "diksplog" efter hans 
iHigt lästa och uppskattade arbete från 1752, pl. IV, fig. 1-3. Efter 
Brauner återger Gadd en "dikesplog''.G8 

Aven Berch omnämner redskapet m en avbildar dock en annan 
typ, som liknar den kontinentala genom sin kantiga form (1773, 

"'KuiiNITZ, Ild. 9, Berlin, 1785, s. 687, fig. 541. 
" LESEH, 1928, anm. 143. 
""GADD 1773, IIT, pl. 1, fig. 7. Se även ib. s. 87. Termerna har han tydligen 

från Brauner, som iin kallar redskapet för "cliksplog" (1752, s. 177), än för 
"nmllplog" (ib., s. 32). Genom ett missförstånd har ett årder, aYbildat i Juhlin 
Dannfelt, 1913, I, s. 71, råkat få underskriften "Brauners dikesplog", som ju var 
en mullskopa och ingen plog. Språkets makt över tanken har väl föranlett 
den ofullstiindiga definitionen på "dikcsplog" i SAOB, varest dock Brauncr 
citeras. 



planschen). · Det är väl genom redskapets omnämnande och avbil
dande i svensk lantbrnkslitteratur, som m ullskopan sedermera vin
ner större spridning. På Gotland lär enligt SÄVE, 1891, s. 77, Sege
baden under sin landshövdingetid 1766-95 ha propagerat för "mull
fösans" spridning. Enligt en annan uppgift av Säve lär öns första 
"mullfösa" ha byggts år 1797 av en person vid namn N. \Vallin åt 
häradshövding Leche, Skäggstäde, Källung.C9 

Yissa uppgifter antyda, att vi ha att välja mellan Nederländerna 
och Sverige som ursprungshem för uppfinningen. I England är mull
skopan ganska ung att döma av att Loudon (1831, s. 82) på tal om 
Flandern nämner the moulde-baerl7° såsom "a curious and useful 
implement". På ett annat ställe kallar han redskapet för "the flemish 
levelling machine" (ib., s. 419). Även i Tyskland bär r edskapet 
(Kö::-srG, 1847, s. 29, fig. i21 f.) ett namn, som sammanhänger m ed 
nederländsk terminologi (muldbrett eller mollbrelt). Enligt Lastey
rie användes die Ebnungsmaschine i norra Europa "av några goda 
jordbrukare".71 Boitard, som avbildar en mullskopa, ravale, uppger, 
att redskapet brukas "i Sverige och i många andra länder i norra 
Europa" (Boitard, 1833, pl. 40, 1). Det sagda stämmer visserligen 
med den utbredning till Nordvästeuropa, som Leser anser vara be
tecknande för dessa under 1700-talet inkomna uppfinningar från den 
Fjärran östern, men å andra sidan finnas avgörande skäl mot ett 
dylikt antagande för mullskopans del. Redskapet återgives nämligen 
av Galla i hans arbete Le vinti giornate dell' agricoltura, Venedig 
1578, s. 432 (se fig. 9) .72 

Som en · rest av denna gamla utbredning vid Medclhavet är må
hända att betrakta redskapets förekomst under 1800-talct i trakten 
av Yalcucia i Spanien.73 

l\Iullskopan synes alltså vara etl asiatiskt redskap, som följt de 
gamla spridningsvägarna över medclhavsområdet till Europa. Någon 
anledning att anta, att dess europeiska förekomst sammanhänger 
med kinesisk import under 1700-talet, förefinnes icke. 

Tydligt är att detta gamla redskap under 1700-talct på nytt lever 
upp i Nordeuropa. Det är möjligt, att vi här liksom i några andra 

~, P. A. SÄvE, Gutaord, X, s . 80. Manuskript i Univ. bibl., Uppsala, R. 625 :9. 
"'Redskap et heter alltjämt p å viistflamländska molberd, mollebard ( De Bo, 

1892, s. 619) och på boll. molberd etc., en term, som ursprungligen var be
nämning på plogens vändskiva (jfr medelhögty. mollbrel 'streichbrett am 
pfluge'). Se Woordenboek der nederlandsche taal. 

71 L\STEYRIE, 1821, Verschiedene Arten 4, 2. 
"Ett tryckfel anger sidan som 243. Redan BERCH, 1773, s. 37, har hänvisat 

till denna källa, såsom S. Erixon har up1wisat (1935, s. 312 f.). 
"Bo1TARD, 1833, pi. 40, 2 och 3. 



motsvarande fall ha att göra med Lesefriichte. Alltjämt bevaras i 
Uppsala universitetsbibliotek Gallos nämnda arbete i ett exemplar, 
som från början tillhört den främst som arkitekt bekante men även 
för lantbruk intresserade Carl Hårleman (död 1750). Likaväl som 
en annan av 1700-talets j ordbruksin lresserade upplänningar (Berch, 
j fr ovan anm. 72) kan även den energiske och livfulle hovj unkaren 
Johan Brauner ha tagit del av detta arbete. Han har i så fall om
format redskapet från Gallos i vinklar byggda mullskopa till ett 
nytt och vid dikning otvivelaktigt bä tlre arbetande verktyg, som 

Fig. 9. }[n118kopa. J~lter liALLO 1578. 

måhända fått sin rundade form från de träskopor och skovlar, som 
av gammalt hörde till den svenska bondgårdens utrustning. 

Man behöver ej antaga något direkt samband mellan de nämnda 
svenska mullskoporna och de på kontinenten uppträdande former
na, vilka bilda en enhetlig typ, nära besläktad med Gallos mull
skopa, och tyckas utgå frfm Belgien, varifrån de spridas till England, 
Frankrike och Tyskland. Det är däremot möjligt, att såväl den kon
tinentala formen som Brauners mullskopa återgå på Gallos arbete 
och alllsft utgöra typiska Lescfri:tch te. 

Tröskmaskinen. 

För våra svenska bondgårdar under senare delen av 1800-talct 
var i stor utsträckning den utanför logväggen befintliga vandringen, 
genom vilken kraften överfördes till den innanför på logen stående 
tröskmaskinen, synnerligen karakteristisk. Också för tröskvand
ringen antar Leser kinesisk härstamning. I Kina kan nämligen ett 
slags vandring, som står i samband med sädens behandling, beläg-



gas redan från tiden före 1400 (se fig. 10). Hcdskapcl synes i Europa 
först dyka upp i England. Ännu 1851 köptes tröskvandringshjul från 
England till Österrike. I Tyskland spreds r edskapet först omkring 
1850.74 

Den europeiska vandring, som Lcscr här a vscr, är tydligen den 
typ, som varit knulcn till skotten l\leiklcs tröskmaskin från slutet 
av 1700-talet. När det gäller denna vandrings historia, förefaller mig 
Lesers tes om kinesisk härstamning · vara mycket otrolig. Till atl 

Fig. 10. \"andring. J,:fter LESER 1928, s. 451, fig. ii3. 

börja med är den kinesiska vandringen tydligen knuten till ett red
skap för malning av säd, ej till en tröskmaskin. Dess uppgift är 
alltså en annan än i Europa.7; Vidare är dess byggnad mycket olik 
den europeiska vandringens. Dess hjul är långt primitivare än våra 
av tackj ärn eller trä gjorda och med kuggar bcsalta hjul. Utväx
lingen av kraften sker i Kina på ett ålderdomligare och enklare sätt 

" LESER, 1928, S. 450, 1931,'S. 451 f. FRANKE, 1913, S. 159. 
1

• Enligt LAUFEH, 1909, s . 31 f., är det fråga om "a hulling-mill'. Den av 
Laufer åberopade källan publicerades ttr 1748. 



genom ett i en åtta gående korsat r ep. Man känner igen metoden 
från gamla spinnrockar. Hos oss sker kraftöverföringen däremot 
genom en kuggväxel, varigenom kraften överföres till maskinen. 

Av största vikt är emellertid att vid europeiska tröskmaskiner av 
här berört slag både vandringen, utväxlingen och själva maskinen 
utan svårighet kunna förklaras på grundval av äldre europeisk tek
nik. Leser medgiver själv, att vandringen förekommit i Europa allt
sedan medeltiden, ehuru knuten till bergshanteringen (Leser, 1928, 
anm. 136). l\Iärkligare är emellertid att vi redan från början av 
1600-talct kunna konstatera en kombination av tröskredskap och 
en vandring, som visar den vanliga kuggutväxlingen (Feldhaus, sp. 
222, fig. 157 eflcr Branea 1629). Drivkraften är i detta fall vinden, 
som drar sex r efflade tröskcylindrar. 

Det förefaller f. ö. icke orimligt, att Brancas konstruktion fått en 
m·läggare i vårt avlägsna land under det försöksglada 1700-talet. 
År 1754 b eskrives nämligen en värmländsk anläggning med fyra 
tröskcylindrar, vilken visserligen hölls i gång m ed vattenkraft, men 
som även enligt författarens uppgift kunde drivas genom en häst
vandring.70 Här ha vi alltså en hästvandring flera årtionden, innan 
lWeikles uppfinning blev känd här hemma. 

I Danmark föranstaltade utgivaren av Danmarkes og Norges oeco
nomiskc magasin 1759 en tävlan om det bästa förslage t till trösk
m askin. I magasinets fjärde band från 1760 finner man, att flera 
försökt sig på uppgiften, varvid ett par av uppfinnarna kombinerat 
sin maskin med en hästegang. Ptt deras förslag lyfter vandringen 
en rad stampar, som i fallet uttröska säden.77 

Det sagda ger vid h anden, att hästvandringar anbringats vid trösk
maskiner redan före lVIeiklcs tid. 

För ÖHigt gäller om Meiklcs uppfinning liksom om andra trösk
maskiner, att den kunde drivas både för hand, m ed häst och m ed 
vatten och vind.78 Orsaken till att vallen och vind som drivkraft i 
fortsättningen ej blevo lika vanliga vid tröskverk.an som vid kvar
n arna, ligger givetvis i transportsvårigheterna. Den tröskade säden 
kunde ej gärna förflyttas från logen utan måste tröskas på platsen. 
Därför blev sättet att låta hästar draga tröskverket genom vandring 
den naturliga och normala metoden ända till ångmaskinen och 
motorn. 

Vad sjäh·a maskinen angår, bygger den liksom vandringen på 

,. TnozELIUS, 1754, s . 10. Maskinen tillhörde assessor J. Adelheim på Rottneros 
och hade varit i gång sedan 1741 ( ib. s . 9). E n modell av denna finnes i Lant
brukshögskolans modellkammare, Ultuna. 

" R E rMERT och ScI-IUMACI-IER, 1760, pl. 9. 
" CA.TANDER, 1877, S. 121. 



äldre europeisk teknik, vilket framgår av det Meiklcska tröskverkets 
förhistoria. I en samtida källa ges ganska utförliga, ehuru något 
svävande uppgifter därom.79 Det viktigaste därvid är konstaterandet 
aY att av de många förslag till tröskverk, som sågo dagen i England 
och Skottland under senare hälften av 1700-talct, flera, bland dem 
även Meiklcs uppfinning, byggde på linkvarnens princip.80 Med lin
kvarn (flaxmill) åsyftas här små, med foten drivna skäkthj ul, vilka 
kördes runt på kärra av yrkesmässiga skäktare från den ena bond
gården till den andra. Själva skäktapparaten bestod av en cylinder 
av fem till fem och en halv engelska fots diameter. Skäktknivarna 
drevos runt med foten "with a crank like a cutlers wheel" (Bailcy 
och Culley, 1797, s. 46), varmed måhända åsyftas en konstruktion lik
artad m ed den, som kom till användning på en fotdriven linbråka, 
återgiven i Complete Farmer, 1793, pl. XVII. Så småningom fullända
clcs maskinen av skotten Andrew Meikle (1719- 1811) - därom äro 
de i sina uppgifter för övrigt skiljaktiga källorna eniga. Denne tog ut 
patent på sin uppfinning år 1788.81 På denna matades säden in mel
lan två valsar av liten diameter, varefter sädesaxen bearbetades av 
slåar fästade längsefter en liggande cylinder eller trumma, som rote
raclc inom en omgivande sko.82 Den första tillverkade maskinen var 
avsedd att dragas av häst. alltså försedd m ed vandring (Dictionary 
of national biography, art. Meikle) . 

Meiklcs maskin har ganska tidigt spritts till andra länder. Redan 
i början av 1790-talct hade A. Scton på Ekolsuncl importerat en 
sådan, varefter det endast dröjde n ågra få år, innan en inhemsk 
lilh·erkning var i full gång.83 P å 1790-talet omnämnes därjämte trösk
verk från Gotland (Säve, 1891, s. 90 f.), Västergötland och Skåne 
(Erixon, 1935, s. 326 f.). Det dröjde till in på 1820-talet, innan de 
började bli mera allmänna på våra h errgårdar och även förekom-

"BAILEY och CULLEY, 1797, s. 46 f. Jämför även CA.TANDER, 1877, s. 121. 
., Ett av de tidigaste försöken i denna riktning synes ha företagits 1765 av 

E. Gregson från Northumberland (BATI.EY och CuLLEY 1797, s . 46). Där lär skot
ten F. J(inloch ha studerat d en, och efter fåfänga försök att få den att 
fungera tillfredss tällande överlämnat den till Andrew Meikle (Diet. of n at. 
biogr., art. Meiklc) . 

" FELDHAUS, 1914, sp. 224. Det kan vara av intresse att påpeka, att de kun
niga författarna i COMPLETE FAHMER ä n nu 1793 ej känna till någon användbar 
tröskmaskin, ehuru de förutsäga dess snara tillkomst (ib. art. thrashing) . 

" D. Low, 1841, I , s. 113 f. JUHLIN DANNFELT, 1925, s. 321. Beskrivningen ovan 
efter Setons modell. Jfr a nmärkning 83. 

" SJösmöM, 1903, s . 384. Seton skänkte en modell till Patriotiska siillskapet, 
som sedermera överlämnade s in modellsamling till Lantbruksakademien, i 
Yars museum modellen alltjämt förvaras. 



ma på en eller annan bondgård. Först sedan m an på 1870- och 80-
talen börjat tillverka mindre, flyttbara tröskverk m ed järnhjul, vun
no de insteg överallt.84 En viktig roll som förmedlare av Meikles 
uppfinning torde vid sidan av den nyssnämnda, ursprungligen skot
ska familj en Seton den välkände mekanikern och industriidkaren 
Samuel Owen ha spelat, vilken måhända lärt känna Meikles maskin 
redan i sitt h emland. Ifrån h ans 1809 igångsatta verkstad på Kungs
holmen i Stockholm utgingo under 33 års tid mer än 1.000 trösk
verk, vilka byggdes efter en typ, som Owen erhöll patent på, och 
som otvivelaktigt är Meiklcs maskin i obetydligt ändrad form. Vi 

Fig. 11. SA)llilll, OWEKS tröskyerk. Efter Lantlm1ksak. annaler för 18 14, 

J, pi. JJ, fig. 1 och 5. 

:Her ge den här efter Landtbruksakademieus annaler för 1814 (fig. 11). 
Till vänster ser man vandringen, p å vilken ståndaren A är gj uten 
av tackj ärn och m edelst skr uvar fästad vid ett i jorden nedsatt 
underlag av trä. Av gjutjärn är även kronhjulet B, p å vars undre 
sida de armar av trä (DD) äro fästade, vid vilka dragaren eller 
dragarna fastspännas. När armen föres r un t, påverkas trillan E , 
fästad på axeln F, som i sin tur inverkar p å dels den n edre matar-

"'1-IALLENBORG, 191G, s. 88. Till Transtrand i Dalarna kom det första trösk
verket på 1860-talet, till ö rträsk (södra Lappland) omkring 1880 och till utbyar 
i Norsjö (södra Lappland) omkring 1900 (Egna uppteckningar). Se änn 
S. ERIXON, 1935, S. 327. 



rnlsen I, dels hj ulct L, fästat på axeln F och sättande trösklunnan 
K i rörelse. 

Troligen är det Owens tröskmaskiner, vilka även blevo föremål 
för export bl. a. till Tyskland, Danmark och Frankrike.85 I först
nämnda land kallades ännu på 1830-talet de mest ansedda trösk
verken med vandring för "svenska", och "svenska" tröskverk lära 
redan ha omtalats i Mecklenburg på 1810-talct. 86 

Ungefär samtidigt med att uppfinningen spreds i Sverige, möta 
vi den även i de två andra nordiska länderna. 1799 funnos omkring 
25 tröskmaskiner i Danmark och 1803 30 till 40 maskiner enbart 
på Själland, däremot inga på Jylland, där de voro sällsynta ännu 
fram mot 1850 (Christensen, 1933, s. 525 f.). Till Norge kommo de 
första tröskmaskinerna för hästkraft från England omkring 1800 
(Hasund, 1932, s. 206). 

Det torde vara onödigt att ytterligare följa den skotska tröskma
skinens segertåg genom Europa, eftersom slutsatserna redan ligga 
fullt klara. Den av Meikle 1788 patenterade tröskmaskinen, som i 
stor utsträckning kombinerades med vandring, har från Storbrittan
nien spritt sig till de nordiska länderna och Tyskland omkring 1800 
och har sedan så småningom trängt igenom. Någon som helst anled
ning att antaga ett inflytande från Kina ifråga om dragkraftens art 
och applicering finnes icke. 

Fläktmaskinen. 

Även bclräffandc den på äldre bondgårdars logar alltjämt kvar
stående och använda rensningsmaskinen har Leser hävdat, att den 
går tillbaka på en kinesisk förebild under hänvisning till att detta 
redskap utom i Kina även träffas i Japan, en utbredning, som tyder 
på att redskapet är äldre i östern än i Europa, där denna maskin 
först kan beläggas från 1700-talet.87• Leser kan i detta fall även hän
visa till att redan Loudon påpekat den överraskande likheten mel
lan den europeiska och den kinesiska kastmaskinen.88 

Här har otvivelaktigt Leser träffa t rätt, ty om man fördjupar sig 
i äldre källor än dem, som s tått till hans förfogande, skall man finna 
ett flertal belägg för riktigheten av hans uppfattning. Redskapet 

" Om Owens maskin se Landtbruksaka<lemiens annaler 1814, I, s. 279 f. , 
SJÖSTRÖM 1903, s . 384, Nordisk Familjebok, uppl. 2, art. Owen. 

"' J UHLIN DA~N FELT, 1913, I, S. 73. FRAAS, 1852, S. 414. 
" LESER, 1928, s. 450, LESER, 1931, s. 454. Jfr även en teckning av en japan sk 

kastmaskin i Etnologiska museets arkiv, Stockholm, signerad Hjalm a r Stolpe. 
" LESER, 1928, s . 450, a nm. 133. LornoN, 1831, s . 160. 



har t. o. m. införts till vår världsdel vid fl era tillfällen. Importvä
garna ha varit flera, och tiden för införandet kan åtminstone nöd
torftigt fixeras. 

Tidigast har fläktmaskinen kommit till det kontinentala Europa. 
I engelska källor har jag bäst kunnat följa dess historia. ·William 
Marshall uppger sålunda i Rural Economy of Yorkshire 1788, I, s. 
281,89 alt maskinen vid denna tid i England endast vore mera all
män i Yorkshire, och att den med säkerhet införts dit omkring 1753 
från Holland. Dess urhem vore nog Kina eller något annat ostasia
tiskt land. 

I ett annat engelskt arbete, tryckt 1797, inhämta vi nftgot utförli
gare uppgifter.90 "The winnowing machine", som på 1790-talet vore 
allmän i Northumberland, hade enligt denna källa importerats från 
Kina till Holland och från sistnämnda land troligen 1711 överförts 
till England p å föranstaltande av en känd skotsk patriot, Andrew 
Fletcher från Salton.91 Den tycks em ellertid till att börja med ej 
ha rönt någon uppskattning, ty 1733 skall en skotsk lantbrukare, 
Rogers från Cavers vid Hawick, ha hittat en dylik maskin utkastad 
såsom värdelös från ett spannmålsmagasin vid Leith. Rogers insåg 
emellertid tydligen dess värde, ty han satle igång med tillverkning 
av fläktmaskincr, varmed sedan hans son och sonson fortsatte. 

Patent på maskinen uttogs dock först 1768 av skottarna A. och R. 
Meiklc, ay vilka A. Meiklc (född 1719, död 1811) tydligen är iden
tisk m ed tröskmaskinens uppfinnare.92 När m ed 1800-talet också hos 
oss rensningsmaskinen trängde igenom, var det i form av Hornsbys 
på nyssnämnda skotska uppfinning byggande maskin (Sjöström, 
1903, s. 411 f.). 

Även ett direkt brittiskt intresse för det kinesiska r edskapet kan 
emellertid påvisas. Den förut nämnde W. Chambers, vilken genom 
sitt ståtliga folioverk Designs of chinese buildings, furniture, dresses, 
machines and utensils, 1757, i hög grad stegrat det intresse för kine
sisk konst, vilke t utmärker rokokon, har i detta arbete även upp
märksammat n ågra f~ r edskap ur det kinesiska vardagslivet, bland 
dem även sädesfläkten (fig. 12). I belysning av vad som nedan an-

., CoMPLETE F.>\HMEH, 1793, art. thrashing. 
00 BAILEY och CuLLEY, 1797, s . 54 f. 
~, E nligt Diet. o f Nat. Biogr., XIX, s. 292 f., Hir Fletcher (1655- 1716) 1710 

ha siint en dukti g smed i grannskapet, James Meikle, far till Andrew Meikle, 
tröskmaskinens uppfinnare, till Amsterdam för att diir studer a kvarnar o. dyl. 
Vid detta tillfälle eller något senare skulle Meikle även ha tagit med sig en 
fliiktmaskin, som dock först efter Fletchers död synes ha kommit till a nvänd
ning. Enligt Fraas, 1852, s . 417, korn maskinen y tter st från Kina och fördes 
omkring 1717 från Holland till Skottland. 

~, SJÖSTRÖM, 1903, s. 411. 



föres om <less öden i Sverige, förefaller det rimligt, all Chambers 
intresse för denna maskin väckts av någon svensk kamra t under 
Yistelscn i Kina. 

Synnerligen tidigt omnämnes redskape t från Tyskland. 1717 fanns 
det i Schlesien.93 Möjligt är att maskinen r edan Yid denna tid lyc
kats slå rot där, ly vi finna en uppgift om a lt en "Kornfege" eller 
"Kornrolle" av hiir behandlat slag med fläkthjul men utan såll om
kring 1730 var spridd i Schlcsien, Sach sen och Brandenburg.94 D et 
nya redskape t synes dock endast långsamt ha spritt sig att döma 
av att det vid Vorsfelde förs t införts på 1860-talet.9; Ens. k. "Getreide
putzmiihle" med såll avbildar även König (1847, fi g. 195). 

A 

Fiµ-. 11. Sädc~fläkt., kinesisk. 1-:fter Cl!AMilEllS 17(i7, pi. 18, tig. 3. 

I Frankrike återgav å r 1754 Duhamel en "criblc a vent" utan såll
system.ou H.edskapct var em ellertid i detta land betydligt äldre, ty 
redan 1716 förelades en "machine a vanner les grains" YCtcnskaps
akademien i Paris till prö\'ning av baron de Knopperf. Uppfinningen 
rekommenderades, eftersom den ansågs både enkel och billig.97 

;\Iaskinen avbilda des även i Machines a pprouvecs.98 

" FELDIIAUS, 1914, sp. 1030. 
"'Oecon omisches Lexikon, 1731, a rt. Dresch cn, med bild. Även avbildas en 

rcnsningsmaskin i harpform. 
" BoMANN, 1927, s. 144, anm. 121, efter uppgift av prof. Fuhse. Bomann av

bildar s. 14 7 en windmaker, som sakna r sållanordning. Han förmodar, att 
redskapet tillhör 1700-talet, dock utan angivande av bevis härför. 

" DuIIAMEL, 17 54, pl. II, s . 118. 
" Histoire de l'academie des sciences, 1710, Amsterdam 1719, s. 97. 
,. Den återgavs dels i en tydligen n ågot äldre form (III, 1716, nr 180), dels 

i en mera ful l1indad (III, 171G, nr 181) ; i båda fall en saknades sållsystem. 



För Sveriges del har Gösta Berg med hänvisning till uppgifter i 
svensk 1700-talslilteratur på visat, hur som man hos oss kan konsla
tera en direkt import av den kinesiska fläktmaskinen till Göteborg 
från Kanton.99 Under en resa i Halland 1773 såg nämligen en av 
tidens många jordbruksintresserade herremän, A. G. Barchäus, en 
kinesisk "kastmacbin" hos prosten G. F. Hj ortberg, vilken som Osl
indiska kompaniets skeppspräst 1747, 1749 eller 1751 importerat 
densamma.100 Tydligt är att en dylik maskin fanns i Göleborg 1749, 
ty Carl Hårleman förtäljer i sin Dagbok, 1749, s. 63, att han detta 
år hos en medlem av Vetenskapsakademien i Göteborg, kommerse
rådet Magnus Lagerström, sett en sådan maskin.101 I detta samman
hang kan även påpekas, att när Ekeberg 1757 delger sina landsmän 
egna intryck från Kina, finner han kineserna som tekniker föga 
imponerande. Han förvånar sig bl.. a. över alt de ej kände till väder
och vattenkvarnar. Det enda kinesiska redskap, som avlockar honom 
ett erkännande, är deras "kast- eller rensningslåda" (ib. s. 16). 

Troligen är det genom Ostindiska kompaniets försorg, som Kungl. 
l\lodellkammaren i Stockholm sedermera erhöll tre modeller. Typen 
förbättrades av kammarens föreståndare Jonas Norberg.102 

Så småningom trängde rensningsmaskinen igenom. På Gotland 
kan en "vindmaskin" beläggas 1799 från Hafdhems prästgård (Säve, 
1891, s. 87). Till Transtrand i övre Västerdalarna kom den första, 
enligt vad man berättat mig, omkring 1835. Att den första maskinen 
uppenbarar sig på en ort behöver givetvis icke betyda, alt den 
tränger igenom. Ännu 1841 är fläkten tydligen ej mera allmänt 
spridd i Småland att döma av att Carlstedt i "Bondens angeläg
naste göromål vid jordbruket" med iver gör propaganda för maski
nen. I Närke synes "sädesharpan" med såll tränga igenom fram på 
1800-talct. Först köptes den på de stora gårdarna, varefter de små 
följ <le efter,103 ett spridningsförlopp, som har motsvarighet på många 
håll. Efterrensning skedde i "fläktharpan", som saknade såll! 

I Danmark förefaller rensningsmaskinen att vara föga spridd före 
slutet av 1700-talet (Christensen, 1933, s. 535). Särskild spridning 
vann här 0. J. \:Vinstrups förbättrade apparat. Dock uppges 1828 

"' Berg, 1928, s. 19 f. Se även S. Erixon, 1935, s. 332. 
'""Rmcn:ius, 1924, s. 19 f. 
'°1 "Des skapnad och ställning är at inhämta af det medföljande i koppa1 

stuckne bladet." Det sålunda utlovade kopparsticket synes aldrig ha kommit 
till stånd. 

'°' Se härom J. Nounm\G, 1779, s. 10 f. En av dessa tre modeller finnes möjli
gen kvar i Lantbruksakadcmiens museum, en annan i Tekniska museet. BERG 
1931, s. 31. 

,., SAXON, 1933, s. 141. 



från Hjörring amt p å Jylland att säden endast maskinkastadcs 
på några enstaka större gårdar (ib., s. 537). 1831 användes på sina 
håll for tfarande primitiva r edskap utan såll med blott anordning 
för "Viftning" (ib., s. 536). 

Det h är föreliggande materialet bestyrker alltså Lesers teori om 
redskapets härstamning från Kina. Dock är det även vid detta red
skap tydligt, alt imporh·ägeu ej tidigast gå tt över Storbritannien, 
dit redskapet bevisligen kommit från Holland. Vad den första im
porten till Europa beträffar, föras vi så långt tillbaka mot 1700-
talets början, a lt man torde få räkna med att initiativet ej kom
mit från kommersiellt håll. Hårlemans Dagbok, s. 63, anger för
modligen riktigt importsättet. Han säger om maskinen, a tt den är 
"i China först upfunnen, sedan af j esuitermunkarne i Europa in
bragt och nu p å flere utländske ställen nyttjad". Var det första r ed
skapet hamnat, är icke gott att säga. Man har dock skäl att antaga, 
att det kom till ett k a tolskt land, kanske Flandern, eftersom franska 
vetenskapsakademien 1716 uppger om de Knopperfs maskin, att den 
redan var i bruk i detta landskap.104 Sedermera har redskapet im
porterats å tminstone en andra gång, nämligen över Göteborg. 

Dock är problemet ändå icke slutgiltigt lös t, ty r edskapet har tek
niskt sett en betydligt äldre föregångare i Europa. I sitt berömda 
arbete om bergsbruket, "De re m etallica", 6. boken, från 1556 å ter
ger nLimligen G. Agricola en uppfinning m ed fläkthjul avsedd som 
ventilationsanordning i gruvor. Att redskapet sålunda icke är nytt 
betonas av den parisiska vetenskapsakademien under hänvisning till 
Agricola.10~ 

I betraktande av all det kinesiska redskapet eller modell av det
samma otvivelaktigt importerats vid å tminston e två olika tillfällen, 
och eftersom ett även på annat sätt dokumenterat intresse fanns i 
Europa för denna m askin, syn es det mig dock troligare, alt de Knop
perfs uppfinning påverkats av den kinesiska rensningsmaskinen än 
av Agricolas fläkthjul, som dessutom fyller en h elt annan uppgift. 

Det Yar onekligen ett länge känt beh ov, som fläktmaskinens infö
rande fyllde, ty den gamla h andkastningen var en i många hånse
enden besvärlig procedur, eftersom vädret, som känt är, blåser, vart 
det vill. Var det stiltj e, fick m an uppskjuta kastningen, tills vinden 
kom, och var vinden god, blåste elen icke alltid i lämpligaste rikt
ning i förhållande till logens läge. Skulle till även tyrs kastningen 
försiggå utomhus, var man visserligen oberoende av tröskplatsen s 

'" l\Iachincs approuvecs, III, nr 180, s. 102. 
,., Machines approuvees, IIT, nr 180, s. 102. Hisloi rc de J'acadcmie des scicr 

res, 1 716, s. 9 7. 



hige i förhållande till vindriktningen men i stället desto mer hän
Yisa<l till <lagar med uppehållsväder. Kom vinden från det rätta 
hålle t, kunde det ändå vara nog så besvärligt, när opåräknade Yind
stötar placerade agnarna i säden eller tvärtom. Med fläktmaskincn 
blev människan i detta fall oberoende av naturen och skapade sig 
på artificiell väg en vind, som ständigt förblev lika stark och lika 
redo att tagas i bruk. 

Trots att rensningsmaskincn även i sin primitivaste form utan 
såll var det urgamla svenska redskapet på området, kastskoveln ,101► 
klart överlägsen, dröj de det dock ganska länge, innan fläkten trängde 
ned till vårt folks djupa lager, en god illustration till de svårig
h eter, vilka tidigare mötte nyheter på det tekniska området. 

Karakteristiskt för de tekniska framstegens komplicerade historia 
är även att de från Kina till. Sverige importerade fläktarna, Yilka 
här undergingo åtskilliga förbättringar såväl i Stockholm vid Kungl. 
Modellkammaren som i Lund, ändock icke ligga direkt till grund 
för den senare fabriksmässiga tillverkningen på områ de t. När m an 
Yid överrum långt fram på 1800-talct satte i gång med tillverkning 
av rcnsningsmaskincr, skedde detta efter modell av Hornsbys engel
ska apparat, vilken tydligen låg till grund också för de efter 1850 
tillverkade billiga maskinerna från Valla i Södcrmanland.107 

Rensningsmaskinens försenade seger i vårt land berodde även på 
alt den hade m cdti.ivlare. Den ena av dessa lever numcra,108 som 
det förefaller, företrädesvis i terminologien. På sina håll kallar man 
nämligen fläktmaskincn (vanligen den m ed såll) fortfarande för 
sädesharpa.109 Rcdaii på 1780-lalct betecknas fli:iktmaskin en i dess 
ursprungliga form utan sållanordning som den "chinesiska sädes
harpan" (Hushållningsjournal 1784, s. 187). Tydligen avsåg ordet 
"harpa" från början ett redskap, som verkligen haft musikinstrumen
tets form. Brauner beskriver 1752 en sådan harpa.11° Språkliga vitt
nesbörd ge vid handen, att den förekommit i Stockholm redan 1675, 
ty "2 st. harpor att rensa spannmähl med" omtalas i en bouppteck-

1°" Angående detta redskap se EmxoN, 1933, s. 243 f. 

'"' JUI-ILIN DANNFELT, 1913, J, s. 307. 

'°' Sädesharpor i ordets egentliga mening förekomma dock alltjiimt i Yäst
manland (EmxoN, 1935, s. 330 f.) och Uppland (BERr., 1928, s. 22). 

10
' I Västergötland (Laske-Vedum) heter den vanligen kaslemaskin eller 

bläckla, ibland även harpa, i synnerhet n iir det är fråga om en från Valla 
stammande valleharpa (R. L.TUNGGREN, 1913, s. 58). I Dalsland (Frändefors) 
skiljer man mellan blåslwrpa eller blåsemaskin utan och val/harpa med såll 
(Berg, 1928, s. 23). 

nvBRAUN ER, 1752, .ss. 51, 171 f. och 176. 



ning från Stockholm från detta år.111 I Frankrike var sädesharpan 
allmänt känd på 1750-talet att döma av Duhamels uttalande om den
samina.112 

I Sverige hade emellertid sädesharpan fram på 1700-talct i viss 
utsträckning fått en konkurrent i en lutande, roterande cylinder av 
järnbleck med stampade hål i sidorna, vilken omnämnes och av
bildas av J. Brauner i hans nyss nämnda arbete (s. 174 f. , pl. 3, 
fig. 7). Cronstedt, SOf!l vi redan i det föregående Hirt känna som 
konstruktör , framlade även ett förslag till ett vineldrivet cylindriskt 
såll i Vet.ak. handl. för 1756, s. HO f., varvid han byggde vidare p tl 

E'# . .7 

Fi)!. 13. Hoterande cylin<lri~kt såll. Efter BH.lt:l>ER 1'75l!, ti)!. '7. 

Brauners uppfinning.113 Också denna maskin hade förebilder utom
lands. Typen avbildas både i Frankrike (1754) 114 och Tyskland 
(1751) _11:; Emellertid synes detta såll aldrig ha trängt igenom under 
detta tirhundradc. 

Det dyker sedermera upp igen hos oss med C. M. Lewenhaupts 

"' SAOB, art. harpa. Den ovan lämnade redogörelsen visar, alt här ej gärna 
kan åsyftas något annat än ett redskap med instrumentets form. 

"' DUHAMEL, 1754, s. 104, och pl. 1, fig. 1. 
"'CRONSTEDT, 1756, s. 90 f. Berg, 1931, s. 32. 
ll<DUHAMEL, 1754, pl. 1, fig. 2~ 5. 
'"' FELDHAt:s (1914, sp. 1031) belägger redskapet från ett verk, tryckt i Niirn

berg 1751. 



för sortering av säd avsedda maskin, vilken förevisades i Norrköping 
1849. Den blev emellertid först med 1880- och 90-talen mera spridd 
under namn av "Tidaholms sädcssorterarc".116 På 1880-talet inkom
mo även s. k. "triörer" att döma av benämningen från Frankrikc,117 

ett slags roterande cylindrar, som dock i övrigt avvcko från de förut 
behandlade sållen. 

Slutligen må erinras om en rensningsmaskin av högeligen origi
nell art, nämligen S. Ljungquists centrifug,_ huvudsakligen bestå
ende av en öppen, snurrande tratt, som centrifugalt utkastade 
s~iden.m Uppfinningen trängde aldrig igenom, trots att Gadd rekom
menderade den (Gadd, 1733, III, s. 540). Uppslaget har sedermera 
i vår tid upptagits på nytt vid flera tillfällen dels av en livländare, 
greve Berg,119 dels av en svensk, Sundgren, omkring 1900. Sund
grens maskin förvaras i Lantbruksakadcmiens museum. Även vid 
dessa tillfällen vann emellertid centrifugen ingen framgång som 
sädesrensare. En desto större triumf firade den i form av De Lavals 
berömda separator. 

Slutord. 

LESERS intressanta hypotes om den moderna europeiska jordbruks
kulturens starka avhängighet av Kina har lockat oss ut på jord
bruksteknikens fält, och det hela har artat sig till en inventering av 
en avsevärd del av de viktigare redskapen och maskinerna på jord
brukets område, vilka tillhöra de två senaste århundradena. 

Att sammanfatta resultaten i en koncentrerad formel ter sig inte 
så lätt, ty förhållandena ha visat sig vara ytterligt komplicerade. Det 
är dock tydligt, att Leser våldsamt överskattat betydelsen av kine
sisk kullurpå verkan under 1700-talct. 

Strängt taget kan man endast i ett enda fall (fläktmaskinen) klart 
iakttaga ett betydelsefullt inflytande från Kina, ehuru även därvid 
förhållandena te sig ganska komplicerade (Agricolas fläkt !). Ett 
annat redskap, såplogen, har åtminstone i modell införts till Europa 
men fick aldrig någon betydelse, eftersom det redan vid importtill
fiillct Yar tekniskt sett passerat av en europeisk uppfinning (Loca-

"• JUIILIN DANNFELT, 1913, I, s. 307. Tidskrift för Landtmanna- och kom
munalekonomi, 1852, s. 186 f. 

"' Härstamningen bekräftas av att en dylik sortcrare i Lantbruksakademiens 
samlingar, som kallas för "fransk triör", lär ha inköpts vid 1860-talets slut, 
troligen på utställningen i Paris 1867. 

"'LJUNGQUIST, 1752, S. 208 f. 
""FJSCHER, 1910, S. 186. 



tellis maskin). Det är dock icke uteslutet, att det kinesiska r edska
pet i någon mindre väsentlig detalj påverkat vissa europeiska 
maskiner. 

Stor betydelse tillägger Leser med skäl den till nordvästra Europa 
lokaliserade, sena förekomsten av de ovan behandlade redskapen. 
Dock ådagalägger ett vidgat beläggmatcrial i ett av de ovan behand
lade fallen, mullskopan, att med den ha att göra med gamla öst
liga förbindelser av annan art. 

Den företeelse, vid vilken Leser fäst särskild vikt, är uppdykan
det a Y den svängda vändskivan först med 1700-talet i Västeuropa 
och i samband därmed övergången från plogar med rak vändskiva 
av trä till sådana med svängd skiva av järn med mjuk anpassning 
av dennas kupiga sida mot billen. I en uppsats, som är avsedd att 
tryckas i Rig, har jag kunnat konstatera, att svängda vändskivor 
med säkerhet kunna beläggas redan 1652 i England, och alt de då 
synas vara hämtade från Holland och alltså i sistnämnda land böra 
ha än högre ålder. 

Problemet om den europeiska, vinddragna plogens härkomst låter 
sig ännu ej slutgiltigt lösas på grundval av det föreliggande materia
let. Aven i delta fall ter sig dock läget föga hoppfullt för Lesers 
uppfattning. 

Förmodan, att tröskvandringen stammar från Ostasien, samman
hänger med oriktiga föreställningar om den europeiska tröskma
skinens och den därmed förbundna vandringens förhistoria. 

För de övriga redskapens vidkommande, handdragna plogar och 
vältar, svängplogar och rullharvar, föreligga enligt min uppfattning 
ej tillriickliga skäl för att för dem antaga ldnesisk härkomst. 

Då Leser i sin bevisföring anser sig ha rätt att tillämpa samma 
metoder vid analys av förhållanden i moderna, västeuropeiska sta
ter som hos folk med lägre kultur, har han e j i tillbörlig grad r äknat 
med det intensiva arbete, som i 1700-talets Europa nedlades på att 
föra jordbruket framåt, och som gjorde århundradet även i detta 
hänseende till en nyskapande period av stor betydelse i den moderna 
människans historia. Därtill kom den målmedvetna, rationaliserade 
uppfinnarverksamhet, som vi lärt känna i det föregående. Att under 
sådana förhållanden även vid jämförelsevis enkla 1700-talsuppfin
ningar på grund av likhet m ed äldre företeelser i Kina omedelbart 
anta härstamning därifrån är förhastat. En etnolog har anledning 
att här vänta sig spontan uppkomst oftare, än vad han är van 
att finna på ett ä ldre kulturstadium. 

Vi ha redan i det föregående kunnat framdraga flera, varandra 
bestyrkande uppgifter från 1700-talct, vilka för fläktmaskin och så
plog uppgiva Kina som hemorten. Det är då betecknande, att käl-



lorna tiga h elt beträffande de öniga redskapens eventuella kine
siska härkomst. 

:\fan torde därför ha fullt fog för det påståendet, a tt lika litet som 
kineserierna inom konsten, som vissa forskare hävdat, givit upphov 
till rokokon, lika litet eller rättare sagt i långt mindre utsträckning 
har 1700-talets intresse för kinesiskt jordbruk inverka t på europeiskt. 

Man skulle kunna tillägga, att i de fall (så plog, fläkt), då ett kine
siskt infly tande är ofrånkomligt, det tydligen ej varit England, som 
varit importören. I båda de nämnda fallen har r ollen av förmedlare 
spelats av j esuiter - av fransk börd, eftersom de flesta i Kina 
verksamma missionärerna voro fransmän.120 Införseln gick över 
~ederländcrna, den vanliga vägen för kinesiskt gods till F rankrike 
vid denna tid.121 

Själv skulle jag till slut vilja under stryka den allmänna stimu
lans, som bekantskapen m ed Kina utgjorde för en högre uppskatt
ning av lantbruket och jordbrukaren s yrke i vår världsdel. Det var 
av väsentligt värde för lantbrukets m ålsmän att under merkanti
lismens tid kunna peka på e tt s tort, blomstrande och mäktigt rike, 
som grundat sin maktställning och sin rikedom på jordbruket. Fram
för allt imponerade i Europa de m[rnga berättelserna om den kej 
serliga plogcercmonien vid vårbrukets början. "Landt-h andtcringen", 
säger Ekeberg, "är ock den, som hålles för hederligast och mäst 
upmuntras. Keisarcna siclfwe - - - gå - - - ut på en wiss 
dag i året med de förnämsta h errar i regeringen, sätta handen till 
plogen, tillreda och beså själva e tt stycke land och samma säden med 
egen hand inbärga."122 

En annan slutsats, som kan d ragas av det föregående, är, alt vi 
r edan med 1700-talct m öta den nuvarande rörligh eten på veten ska
pens och uppfinningarnas områden. Nya idecr inom jordbruket spri
das snabbt från det ena landet till <lc t andra genom lärda Yerk, 
icke minst genom de olika velcnskapsaka<lemiernas skriftserier. 
Uppfinnarna, som ännu tillhöra de mest skilda samhällsklasser, bl. a. 
de adliga godsägarnas, följa noga m ed i den tryckta litteraturen. 
Som något patentskydd å tminstone i vårt land ännu icke var upp
rättat och vanligen först under 1700-talcts lopp nödtorftigt började 
komma till stånd, tog man vid uppfinnandet av nya maskiner fritt 
från andra h åll givna uppslag och bearbetade dem. Känslan för 
an dras rätt p å detta område var ännu ej utvecklad, och man nämnde 

' "' REICHWEIN, 1925, s. 21. Den ov::mnämnde d'lncar ville var säkerligen frans
man. 

"' HEICHWEIN, 1925, S. 18. 
"' E1rnnERG, 1757, s. 7. 



j:lärför ofla ej något om föregångarnas insatser. Det blir därigenom 
mycket besvärligt alt klargöra uppfinningarnas spriclnings förlopp, 
och vi våga därför icke smickra oss m ed a lt i de fall, där vi sökt följa 
spriclningsvägarna, ha lyckats slutgiltigl kartlägga dem, n :'.'1got som 
måslc hänskj utas till en forlsatt forskning. 

ÄYen om kulturströmmen från Kina inom 1700-talcls lanlbruk haft 
långt mindre proporlioner, än vad Leser velat göra gällande, och 
även om den bör förläggas något tidigare123 och lupit fram i en något 
annorlunda ström fåra, ä n han förmodat, har L eser dock för f örsla 
gången visat på alt ell sådant kultursammanhang existerat vid sidan 
av de östliga impulser, som man samtidigt kan spåra inom konslens 
och konsthantverkets, religionens, skönlilteraturcns och national
ekonomiens skilda fält. 
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