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Så var det vid seklets början 

En växande befolkning och ett växande behov av livsmedel kännetecknade vårt lands 
situation vid 1800-talets början. Det föregående århundradets vaknande intre e för och 
ökande kunskap om naturvetenskaperna hade börjat gynnsamt påverka jordbrukets ut
veckling. Stor kifte , enskifte och laga kifte inledde en omställning som skapade helt andra 
förutsättningar än tidigare för effektivare jordbruksdrift och som gav utrymme för indivi
duell handlingskraft. 

Samtidigt som jordbrukarna arbetade för att höja produktionen strävade de helt naturligt 
efter att hushålla med den kostsamma arbetskraften och att minska den fysiska belastning
en i de tyngsta arbetena. 

För sitt behov av d ragkraft var jordbruket väl ru tat med oxar och hästar vad a ntalet 
beträffade. Tyvärr var vinterutfodringen dock oftast dålig, både kvalitativt och kvantita
tivt. Djurens förmåga att prestera dragkraft var därför högst otillfredsställande något som 
lätt fick allvarliga följder, i all synnerhet under vårbruket. Under 1800-ta let förbättrades 
dock utfodringen avsevärt. Även fortgående avelsarbe te bidrog till att hästarna fick ökad 
dragförmåga. I samma riktning verkade förbättring av seldon och anspä nningsdetaljer. 

De maskinella hjälpmedel som stod till fö rfogande för de nna tids jordbrukare var främst 
årder, plogar och harvar. De n stora huvuddelen av dessa var tillverkade av jordbrukarna 
själva och utförda i trä. Järn användes huvudsakligen bara i billar, nägon gång i harvpinnar 
och i en del smådetaljer. Ibland var plogarnas vändskiva klädd med plåt. Lokalt och i liten 
omfattning förekom plogar med vändskiva helt av järn. Nu började e mellertid en alltmer 
omfattande utveckling på maskinområdet och samtidigt därmed snabbt vidgad användning 
av järn och stål vid nytillverkning. 

Lantbruksakademien sökte tidigt främja maskinutvecklingen 

Under 1700-ta let hade först Vetenskapsakademien och därefter Patriotiska sällskapet på 
skilda sätt sökt underlätta framåtskridandet inom jordbruket. Lantbruksakademien över
tog vid sin tillkomst denna uppgift och insåg redan under sin första tid hur angelägen en 
teknisk utveckling inom näringsgrenen var. En av akademien avdelningar, benämnd den 
mekani ka, var avsedd att framförallt arbeta med ma kin- och byggnadsfrågor. Stor 
betydelse fick den omständigheten att Abraham Niclas Edelcrantz blev akademiens förste 
direktör. Han hade ett utpräglat intresse för och stor personlig kunskap om jordbruksma
skiner och om vad som hände på maskinområdet i de mera framstående jordbruksländer
na, framförallt England och Skottland. Han anskaffade därifrån en omfattande samling 
maskiner för användning vid den gärd han själv brukade och ställde dem dessutom till 
förfogande för akademie n. både för provning och som modeller vid nytillvcrkning. 

För att aktivt medverka till framåt kridande på mekaniseringsområdet inrättade akade
mien en egen central maskinverkstad i Stockholm. Avsikten var att där tillverka maskiner 
av typer som befunnits göra ett gott arbete under våra jordbruksförhållanden. Dessa 
maskine r skulle sedan skickas ut till hushällningssällskapen i de ol ika länen för att där 
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Fig. I . Utan hästar och oxar hade jordbrukets tidigare mekanisering ej varit möjlig. 

användas som förebilder vid jordbrukarnas och de lokala små verkstädernas egen tillverk
ning. Akademien tänkte sig att också i mindre omfattning sälja maskiner direkt till 
jordbrukare. Redan i början mötte man en mä ngd svårigheter med verkstadsrörelsen men 
den kom så småningom igång och en hel del maskiner sändes till hushål lningssällskapen 
som emellertid hanterade sin uppgift mycket olika och inte alltid särskilt framgångsrikt. De 
resultat akademien hoppats nå genom denna verksamhet nåddes knappast. Försäljning 
direkt till jordbrukare misslyckades på grund av konkurrensen från a ndra tillverkare. 
Redan omkring 1821 lades verkstaden ner. 

Mera framgångsrikt lyckades a kademien på andra vägar främja utvecklingen på maskin
området. Ge nom sina goda kontakter i andra länder kunde man ofta snabbt genom köp 
skaffa hit nya maskintyper som vid lä mpliga tillfällen demonstrerades direkt för jordbruka
re och tillverkare och därefter vanligen såldes eller ställdes till förfogande åt verkstäder 
som kunde ta upp tillverkning av dessa eller modifierade type r. Staten lämnade vid flera 
tillfällen anslag för sådana inköp . Beskrivning av intressanta maskiner lämnades ofta i 
akademiens tidskrift. Också genom medverkan vid s. k. tävlingsplöjningar och lantbruks
möten kunde akademien bidra till ökad kunskap om nya möjligheter och nya metoder. 

Först mekaniserades de tunga och tidskrävande arbetena 

Helt naturligt var det till den tunga och arbetskrävande jordbearbetningen som man redan 
för årtusenden sedan börjat använda sådana enkla maskiner som årder och harvar. Med 
deras hjälp kunde oxars och hästars dragkraft omvandlas i luckringsarbete och ersätta 
mindre effektiv handhackning. Längre fram i tiden kompletterades jordbrukets maskinut
rustning genom att plogen infördes inom område efter område. Vid 1800-talets början hade 
denna dock ännu inte nått fram till landets sydöstra del. De n saknades i stort inom ett 
område från Uppland och neråt till norra Skåne samt åt väster till ungefär en linje genom 
Västergötland. Under detta århundrade fortsatte och fu llbordades emellert id övergången 
till plöjning. Luckring med årder upphörde därefte r i stort sett även inom det östra 
området. 
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Fig. 2. Omkring år 1800. Smalls 
plog. Denna skotska plogtyp ingick i 
Edelcrantz samling. 

Fig. 3. Omkring år 1900. Tidstypisk 
plog, Tirfing från orrahammar. 
Plogar av ungefär denna typ hade en 
oerhörd utbredning innan motorise
ringen började. 

Fig. 4. År 1987. Treskärig växelplog 
från Överum. De senaste åren har 
växelplogar blivit allt vanligare. 

Samtidigt förs iggick en intensiv teknisk utveckling av plogen. Möjligheten att nu i större 
omfattning använda järn vid tillverkningen ledde till väsentligt effektivare och därtill 
starkare konstruktioner. Till e n början togs framförallt sko tska och engelska modeller med 
sina länga skruvformade vändskivor till förebild för tillverkningen här. Ett betydande antal 
olika plogtyper, nera med starkt lokal utbredning, kom i användning. Mot slutet av seklet 
skedde en uccessiv övergäng mot plogar mera av amerika n k typ med kortare , nägot 
starkare brytande vändskiva. Man hade mot seke lskiftet är 1900 fått goda, hällbara 
enskäriga plogtyper både från svenska tillverkare och genom import. 

Samtidigt som a nvä ndning av plogen ökade minskade behovet av årder. Dessa kom nu 
mest till användning vid potati odling, vid uppkörning av vattenavledningsfåror m. m. 

Också ifråga om harvar skedde en samtidig utveckling. Trä ersattes av järn , både till 
harvpinnar och till harvramar. En betydligt rikare variation än tidigare av tyngre såväl som 
lättare typer liksom beträffande pinnarnas utformning och storlek blev möjl ig. År 1891 
kom harvar med fjädrande pinnar i bruk i Sverige. Rull- och tallriksharvar prövades men 
utan att vinna någon egentlig utbredning. 

En krävande arbetsuppgift var tröskninge n som vid denna tid utfördes med slaga eller 
någon gång genom enklare utslagning för hand. Under 1700-talet hade stora ansträngningar 
gjorts att utveckla maskiner som skulle kunna ersätta slagan. Framgångarna var inte stora. 
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Fig. 5. Vandring för hästar eller 
oxar. Dominerande drivkraft för 
mindre tröskverk, hackelsema
skiner m. m. under hela 1800-ta
let och även in på 1900-talet. 

I detta sammanhang måste de framförallt i delar av Norrland mycket använda tröskvagnar
na och tröskvältarna omnämnas. De hade börjat a nvändas redan tidigt under 1700-talet och 
tillkomsten av dem innebar otvivela ktigt en viss mekanisering. De utnyttjades lå nge under 
följande sekel. 

Först med en av skotten Meikle gjord konstruktion baserad på en roterande slagcylinder 
som arbetade mot en fast slagsko kom den praktiskt användbara lösningen av tröskning 
med maskin. Den accepterades omedelbart här. Någon import skedde me n framförallt 
kom en omfattande inhemsk tillverkning igång vid ett flertal verkstäder. I stora a nta l satte 
små och enkla tröskverk sin prägel på 1800-talets jordbruksmekanisering. De enklaste 
tröskverken hade endast cylinder och slagsko och kunde all tså bara tröska ur. Rensningen 
fick klaras efteråt. Snart nog kompletterades emellertid allt fle r verk med halmskakare och 
kanske också med en enkel sållutrustning för rensning av den urtröskade vara n. Ofta köpte 
jordbrukarna från någon verkstad enbart de i verket ingående järndelarna och tillverkade 
sedan själva den egentliga trästommen. 

Större verk konstruerades efterhand med en alltme r fullständig rensutrustning och 
kunde därigenom ofta direkt ge saludugl ig spannmål. 

Även om i e n del fall vattenkraft stod till förfogande så blev dock häst- eller oxvandring
en, välkänd redan tidigare , till en början den helt dominerande drivkraften för de små 
tröskverken. 

Vid mitten av seklet började en ny kraftmaskin komma till användning vid stationärt 
jordbruksarbete och framförallt v id tröskning med större tröskverk. Det var den flyttbara 
ånglokomobilen. De förs ta lokomobilerna importerades från England me n redan 1853 kom 
genom Munktells verkstad i Eskil stuna svensk tillverkning igång och denna följdes snart 
vid ett flertal andra verkstäder. Ånglokomobilerna var förhållandevis enkla, driftsäkra och 
lätta att sköta. Deras tekniska verkningsgrad var utomorde ntligt låg me n bränslekostnaden 
blev trots detta inte alltför betungande eftersom tröskningsarbetet nu kunde utföras på 
ganska kort tid . 

Anskaffning av större tröskverk och lokomobil innebar en betydande investering, kan
ske möjlig för större gårdar men inte för de mindre. Vanligt blev emellertid alt flera mindre 
gårdar som ville d isponera kvalificerad tröskutrustning s log sig samman i en »tröskföre
ning» som inköpte den tekniska utrustningen och svarade för dess gemensamma utnyttjan
de. Föreningar av detta slag har spelat e n stor och betydelsefull roll i vårt jordbruk ä nda 
fram mot mitten av 1900-talet. Även maskinhållare som alltså drev e ntreprenad verksamhet 
med eget tröskverk lämnade värdefull hjälp åt mindre gårdar. 

När ångkraften väl hade vunnit insteg i jordbruket låg det nära tillhands att pröva den 
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Fig. 6. De större tröskverken 
drevs från omkring år 1850 och 
till omkring 1920 oftast med ång
lokomobil. Tröskföreningar gav 
det mindre jordbruket effektiv 
tröskningshjälp. 

även för jordbearbetning. I England ägnades denna fråga stor uppmärksamhet och där 
utvecklades det . k. kabelsystemet. Härför användes i de flesta fall självgående ångloko• 
mobiler som från uppställningsplatser vid fä ltkante n med långa stål linor drog plogen eller 
harven fram och tillbaka över fältet. Flera något olika varianter av sy temet kom fram. År 
1861 infördes från England landets första utrustning för ångplöjning. Ytte rligare ett par 
andra uppsättningar kom senare under 1800-talet och därtill några alldeles i början av 1900-
talet. Metoden hade ekonomiska förutsättni ngar endast på gårdar med stora samman
hängande fåll och någon allmän användning kom aldrig till stå nd i vårt land. 

Oavsett om tröskning gjordes med staga eller med något enkelt tröskverk måste spann• 
målen rensas för att duga fö r användning t. ex. hemma i gårdens hushåll eller som 
saluvara. Rensning för hand med hjälp av . k. kastning samt med o lika lag av handsåll var 
tid krävande och gav ett ofullständigt arbetsresultat. Tidigt, redan under 1700-talet , hade 
en ytterst enkel rensmaskin tillverkad efter kinesisk förebild , närmast en fläkt , kommit till 
användning i någon liten utsträckning. Nu under 1800-talet ägnades denna fråga betydligt 
större uppmärksamhet och ett antal mer eller mindre kvalificerade maskiner, från enkla 
fl äktvannor till mera utvecklade kastmaskiner med både vind· och sål lrensning, togs i bruk 
i ökad omfattning. Mo t enare delen av seklet a nskaffade flera större gårdar, främst för sin 
utsädesrensning, mera kvalificerade maskiner som arbetade efter andra principer , t. ex . 

Fig. 7. Kastmaskin från Valla . 1800-talets 
senare år. Då den vanligaste maskinen för 
rensning av den tröskade säden . 
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Fig. 8. För hundra å.r sedan var konst
gödselspridare komplicerade och dyra. 
Bilden visar den tyska maskinen 
Schlör, jämte Westfalia då de fåtaliga 
största gårdarnas spridare. 

tnorer. Flera hushållningssällskap och fröodlarföreningar använde också sådana och de 
blev flitigt utnyttjade. 

Rensmaskiner tillverkades i stor omfattning inom landet. Någon import förekom också, 
särskilt beträffande de mera komplicerade maskinerna. 

Även för sådd och skörd skapades maskiner 

I och med att konstgödselmedel kom till användning i ökande omfattning blev det angelä
get att söka åstadkomma maskiner för spridning av dessa. Detta visade s ig e mellertid vara 
förenat med betydande svårigheter bl. a. beroende på gödselmedlens varierande egenska
per. Mot senare delen av århundradet kom det visserligen fram några få typer, bl. a. tyska , 
men de var tunga, vårskötta och dyra. Problemen med maskinell spridning av konstgödsel 
löstes aldrig under 1800-talet. 

Under 1700-talets senare och 1800-talets första årtionden gjordes, främst i Engla nd, 
ivriga försök att konstruera maskiner för sådd av säd och frö . Snart nog kom det fram ett 
flertal typer med olika utmatningssystem och avsedda för antingen bredsådd eller radsådd. 
Vid mitten av 1800-talet började sådana maskiner användas här i landet i sakta ökande 
omfattning. Import kompletterades med tillverkning vid flera svenska verkstäder. Ifråga 
om kvalitet på det utförda arbetet var sådd med maskin helt överlägsen handsådd. Trots 
detta gick övergången mycket långsamt. Vid sekelskiftet år 1900 hade endast en mindre del 
av landets jordbruk gått över till sådd med maskin . I Svealands nordligare län och i 
Norrlandslänen fann s då praktiskt taget inte några såma kiner. 

Fig. 9. Redan vid minen av 1800-ta
let hade såmaskinerna goda utmat
ningssystem, Fenix från Överum, år 
1900. 
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Fig. JO. Självavläggare, Viking från Ar
vika Verkstäder, år 1911. En man med 
avläggare kunde göra samma arbete 
som 8 man med liar. 

Ett både tungt och tidskrävande arbete var skörden av vallar och stråsäd . Även på detta 
område arbetades intensivt under 1800-talet i strävan att få fram användbara maskiner som 
skulle kunna ersätta arbetet med liar, räfsor och andra handredskap. Ett stort steg framåt 
togs när man i England och Amerika omkring 1830 skapade den effektiva skärapparaten 
med knivbalk , fasta fingrar och rörlig kniv med ett antal trekantiga knivblad. Snart därefter 
var funktionsdugliga slåtter- och skördemaskiner färdigutvecklade. 

Från mitten av 1800-talet kom slåttermaskinen in till vårt land, först i enstaka exemplar 
men efter 1870 i en allt stridare ström. Flera verkstäder tog förbluffande snabbt upp 
tillverkning av slåttermaskiner. Det är också anmärkningsvärt hur fort denna maskintyp 
fick spridning inte bara i de bättre jordbruksbygderna utan nästan över hela landet. även 
långt upp i Norrland. Som exempel kan nämnas att det i Kopparbergs län fanns socknar 
där praktiskt taget varenda gård hade egen slåttermaskin. Det var egentligen blott i de på 
sten mest rika odlingsområdena som man tillsvidare fick avstå från att använda denna 
förträffliga maskin. 

Slåttermaskinen kunde hjälpligt användas också för skörd av stråsäd om den komplette
rades med en tillsatsutrustning som bestod av en liten haspel monterad över skärapparaten 
och en fällbar uppsamlingsgrind bakom denna. Grinden som manövrerades av körkarlen 
med en fottrampa möjliggjorde avläggning av den skurna säden i högar. Vid en något 
avvikande typ av tillsatsutrustning erfordrade en extra man på maskinen. Slåtterma kiner 
med dessa typer av utrustning kom till betydande användning vid mindre gårdar. 

En mera utvecklad maskin för skörd av stråsäd var självavläggaren som började införas 
hit under 1870-talet. Den hade en skärapparat liknande den på låttermaskinen men bakom 
denna ett stort sektorformat skärbord . Säden fördes mot skärapparaten av fyra a fem 
rörliga räfskammar som också svarade för att den skurna säden lades av i för kärvbind
ningen lagom stora högar. Kärva rnas storlek kunde lätt regleras genom olika inställning av 
räfskammarna rörelse. Självavläggarna fick, framförallt något in på 1900-talet, avsevärd 
spridning ehuru inte tillnärmelsevis i den omfattning slåttermaskinen fått. Som mest torde 
det funnit omkring 15 000, möjligen något fler. 

Den mest effektiva skördemaskinen vid 1800-talets slut var självbindaren som inte bara 
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Fig. Il . Hästdragen självbindare, Vi
king från Arvika Verkstäder, år 191 5. 
En traktordragen bindare var än effekti
vare. 

skar säden utan också band den i lagom stora kärvar. Denna maskin blev färdigutvecklad i 
Amerika i och med att man 1878 lyckades konstruera en knytapparat som kunde arbeta 
med lämpligt garn. Vid det allmänna svenska lantbruksmötet i Stockholm år 1886 visades 
en självbindare för första gången i vårt land och en ytterst försiktig anskaffning till några få 
större gårdar inleddes. Det blev emellertid först något in på nästa århundrade som 
bindaren fick sitt egentliga genombrott. Antalet bindare i drift torde ha varit som högst 
omkring år 1950 då det uppgick till ungefär 90000. Därefter försvann denna för sin tid 
imponerande maskin praktiskt taget helt. 

TIDEN 1900-1945 

Nya kraftresurser kommer 

Ungefär vid sekelskiftet år 1900 inleddes en ny epok i det svenska jordbrukets mekanise
ring därigenom att förbränningsmotorn på allvar inträdde på arenan. Den hade redan några 
år tidigare tagits i bruk i några få exemplar men nu visade den på allvar sina förtjän ter 
gentemot ångkraften. Förbränningsmotorn var mindre och lättare än lokomobilen. Den var 
därtill mera lättskött bl . a. därför att den inte krävde den långa uppvärmning tid som var 
karakteristisk för ångmaskinerna. En omfattande tillverkning kom igång vid flera svenska 
verkstäder, bl. a. Bolinders och J . V. Svenssons, båda i Stockholm. Den tidens motorer 
var förhållandevis tunga och avsedda för drift med fotogen eller solarolja. Snart nog valde 
jordbrukarna motorn i stället för ånglokomobilen vid nyanskaffning för tröskverksdrift 
m. m. Det blev emellertid inte i egenskap av stationär kraftkälla som förbränningsmotorn 
fick sin stora betydelse. Den kom inom dragkraftens område. 

År 1905 visades vid Alnarp för första gången en helt ny ma kintyp, en engel k traktor. 
•The lvel», driven av en förbränningsmotor. Det dröjde emellertid omkring fem år innan 
traktorn på allvar uppmärksammades och kunde visa sina möjligheter. Då importerades 
några väl funktionsdugliga amerikanska traktorer och 1912- 1913 kom de första svensk
tillverkade, Avance och Munktell , i marknaden. Intresset inriktades först på traktorn 
användning för plöjningen. Två olika system tillämpades. Antingen bogserade plogen av 
traktorn eller monterades plogkropparna hängande i kraftmaskinens bakåt förlängda ram. 
Man använde vid denna tid ofta uttrycket motorplog, särskilt om modeller med burna 
plogar. Dessa senare typer försvann omkring 1920-1930 men har på sitt sätt och i 
effektivare utformning kommit åter i senare tid . 

Traktorernas motoreffekt låg vid denna tid i allmänhet vid 15-20 kW. en effekt som i 
regel behövdes vid arbete med tvåskäriga plogar. 
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Fig. 12. Munktells första trak
tor, år 1913. var till sina yllre di
mensioner en imponerande ma
skin. Motoreffekten stannade 
vid ungefär 25 kW. 

Flertalet traktorer hade fyra hjul av järn med de bakre drivande och därför för\edda med 
slirskydd. Andra utföringsformer fanns men slogs sna rt ut eftersom de visade s ig ha sämre 
egenskape r. Även traktorer med band prövades men de fick trots vissa förtjän ter aldrig 
någon spridning i svenskt jordbruk, främst på grund av högre underhållskostnader, mera 
begränsad förflyttningsförmåga samt högre pris. 

Den nya dragmaskinen omfattades med växande intresse och ett avsevärt antal typer, 
importerade såväl som inhemska, kom i marknaden. Det första världskriget medförde en 
avmattning men så snart mera norma la handel förhållanden äter inträtt gick utvecklingen 
vidare. Helt naturligt var det främst de större gårdarna som först hade möjlighet att 
försöka ersätta hästar med traktor. Erfarenheterna blev vanligen ganska goda och a ntalet 
traktorer i drift steg sakta men säkert amtidigt som traktorkon truktionerna alltmer 
utvecklades. År 1925 torde antalet traktorer i svenskt jordbruk ha varit 3 000 för att 1940 ha 
stigit till omkring 20000. 

Bristen på flytande drivmedel under den tid andra världskriget pågick ledde till att 
omkring 15 000 traktore r må te ställa om för gengasdrift. Att detta blev möjligt var då av 
största betydel e för det svenska jordbrukets försörjning med dragkraft . Så snart kriget 
hade avslutats avvecklades gengasdriften. 

Arbetsmaskinerna måste anpassas 

I och med att traktorn, jämfört med hästen, ställde större dragkraft och något vidare 
hastighetsmöjligheter till förfogande blev det nödvändigt att anpassa flertalet arbetsmaski
ner efter dessa nya förutsättningar. 

Fig. 13. Fordsontraktom från år 
I 9 19 vidgade motoriseringens möj
ligheter i jordbruket tack vare prak
tisk konstruktion och lågt pris. 
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Plogkropparna i traktorplogar placerades i en hjulburen ram försedd med erforderliga 
regleringsorgan. Bill och framförallt vändskiva undergick efterhand förändringar för att 
bättre möta de nya driftförhållandenas krav . Utförandet måste göras kraftigare och 
därjämte blev det nödvändigt att införa speciella utlösningsorgan för att skador på plog och 
traktor inte skulle uppstå vid stenpåkörning. 

Ifråga om harvarna blev förändringarna inte lika stora. Mest påtaglig var den ökning av 
arbetsbredden som möjliggjordes genom traktorns större dragkraft. Denna gav också 
större frihet till ändrad utformning av t. ex. harvpinnar. Kraftigare och ofta tyngre kon
struktioner framtvingades med tanke på harvarnas funktion och hållbarhet vid traktordrag
ning. Också på vissa harvtyper blev utlösningsanordningar för skydd mot skador vid 
stenpåkörning nödvändiga. 

Vältama kunde i stort bli oförändrade men kopplades ofta samman till större arbets
bredd. Någon ökning av vältarnas diameter och vikt förekom. 

På konstgödselspridarna som under 1900-talets början förbättrats något och ökat i antal 
samt på såmaskiner behövdes till en början inga större ändringar utöver tillkomsten av 
traktordrag och ibland markörer. När behovet att spara arbetskraft med tiden skärptes och 
traktorföraren ensam skulle sköta arbetet med spridning och sådd blev det nödvändigt med 
längre gående a npassning till traktordriftens krav t. ex. genom ändrad placering av till
slags- och regleringsanordningar samt andra modifikationer för att underlätta förarens 
tillsyn av maskinens arbete. 

Maskiner med roterande arbetsorgan , t. ex. skördemaskiner, fick tidigare sin rörelse 
från något eller några av sina egna hjul. Denna kraftöverföringsform var inte alltid så 
effektiv och särskilt på tunggående maskiner inträffade, ofta under våta förhållanden , att 
hjulen slirade och inte förmådde överföra erforderlig kra ft. I och med att man började 
övergå till traktordrift var det riktigare att ta ut den erforderliga drivkraften direkt från 
traktormotorn. Från 1930-talet började nytillverkade traktorer därför allmänt förses med 
ett baktill placerat kraftuttag från vilket kraften sedan kunde föras till arbetsmaskinen 
genom en rörlig överföringsaxel. Kraftuttagets varvtal blev så småningom standardiserat 
till 540 r/m. Längre fram, år 1959, tillkom ett högre varvtal, I 000 r/m, för att möjliggöra 
överföring av större effekt. 

Att traktorerna nu fick kraftuttag medförde att t. ex. slåttermaskiner och sjålvbindare 
delvis konstruerades om för anpassning härtill något som i flera fall ledde till värdefull 
förenkling och ökad effektivitet. 

Gummihjulen får revolutionerande inverkan 

Omkring 1930 började jordbruket a nvända luftgummihjul på sina arbetsvagnar. Erfarenhe
terna var mycket goda. Dragkraftbehovet minskade väsentligt. Mindre hjuldiameter kunde 
väljas varför vagnarna blev lägre och lättare att lasta. 

Vid denna tid gjordes i USA och strax därefter även i Tyskland prov med luftgummihjul 
på traktorer. Det visade sig gå utmärkt och efter några få år övergick a lla traktortillverka re 
till att leverera gummihjul som s tandard. Åren 1937 och 1938 betecknar tidpunkten då det 
svenska jordbruket helt accepterade denna hjulutrustning. Gummihjule n måste vara kraf
tigt byggda med markerade slirskyddsribbor, oftast placerade i pi lform, och vara avsedda 
för lågt lufttryck, 100 kPa (I kp/cm2) eller därunder vilket medförde krav på stora dimen
sioner. För att drivhjulens slirning skulle begränsas visade det s ig lämpligt att ha relativt 
stor tyngd på traktorn i förhållande till motoreffekten, gärna 100-140 kg/kW, och att 
utnyttja något lägre dragkraft men högre hastighet än vid användning av järnhjul. 

Övergången till gummihjul fick en fullkomligt revolutionera nde inverkan i jordbruket. 
Från att ha varit i stort sett bunden till fältarbete blev traktorn plötsligt en utomordentlig 
allsidigt användbar dragmaskin, lika värdefull i transportarbete på vägar som i tungt 
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Fig. 14. Bärbar elmotor med släp
ringar, omkring år 1925. Numera 
har oftast varje arbetsmaskin egen 
motor så alt tidsödande flyttning av 
motorer undvikes. 

dragarbete på åkrarna. Hästen, jordbrukets sedan urminnes tider förnämliga och trogna 
medhjälpare, hade blivit utslagen. Nu öppnades möjligheter till ekonomiskt väsentligt 
bättre utnyttjande av traktorer och därmed till effektivare mekanisering. En följd av detta 
blev att jordbruket genast ställde krav på fler växlar och större ha tighetsregister hos 
traktorerna. 

Elektrifiering. lnomgårdsarbetet mekanjseras 

Efter försiktiga, trevande för ök med produktion, distribution och utnyttjande av elektrisk 
kraft samt framförallt efter tillkomsten av trefassystemet s tod det på många håII i vårt land 
klart all elektrisk energi , elenergi, var en mäktig faktor all räkna med . Omkring år 1905 
började en kraftfull uppbyggnad av företag avsedda för elproduktion, främst genom 
vattenkraft. Både staten och enskilda bolag deltog i den nästan kapplöpningsbetonade 
utveckling som nu började. 

De kraftproducerande företagen var givetvis angelägna att genom största möjliga avsätt
ning för den producerade energin få bästa möjliga avkastning på i anläggningar gjorda 
investeringar och täckning av alla driftkostnader. Det var för dem inte särskilt lockande att 
distribuera kraft till jordbruket eftersom denna näringsgren måste förväntas ha litet energi
behov men för vilkas vidsträckta distributionsnät dryga kostnader var ofrånkomliga. 
Följden blev att endast ett ringa antal jordbruksföretag fick tillgång till elenergi under 
denna första elektrifieringsperiod. 

Under första världskriget uppstod brist på fotogen för belysning och olja för motordrift. 
Detta medförde ett starkt ökat intresse för att även jordbruket mera allmänt skulle få 
tillgång till elenergi, ett intresse som delades av såväl samhället som näringsgrenen själv. 
År 1917 torde inte mer än ca 5 % av landets åkerareal ha varit elektrifierad men nu ökade 
omfattningen hastigt. Man har räknat med att den elektrifierade andelen år 1920 hade ökat 
till 30%, delvis dock endast för belysning. Tyvärr följde många bakslag, både ekonomiska 
och tekniska, på grund av bristande tillgång på akkunnig personal och på nödtvungen 
användning av dålig ersättningsmateriel. Så småningom avhjälptes de tekniska bristerna. 
Förmånligare taxetyper infördes vilket ledde till all mera elenergi började utnyttjas något 
som i sin tur snart förde med sig lägre pris per kWh. Nyelektrifieringen fortsatte nu i 
lugnare takt. Under andra världskriget sköt den åter fart och år 1950 beräknades jordbru
ket vara elektrifierat till över 90 %. Utvecklingen har sedan gått vidare och näringsgrenen 
kan nu anses vara praktiskt taget fullständigt elektrifierad. De enskilda gårdarnas utnytt
jande av eldriftens möjligheter kan emellertid ökas ytterligare. 

Den elektriska belysningen och möjligheten att utnyttja elapparater av olika slag under
lättade i hög grad livet och verksamheten på en gård . Att den elektrifierade gården kunde 
ta elmotorer i sin tjänst innebar en ovärderlig möjlighet att mekanisera mycket av det ofta 
tunga inomgårdsarbetet med hantering av stora godsmängder. Ånglokomobiler och äldre 
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Fig. 15. Manus sugmaskin frän ä r 
19 13, hängmaskin. 

tunga flyttbara förbränningsmotorer för tröskningen ersattes med elmotorer om inte trak
torn kom ifråga. Små elmotorer kom i allt mer omfattande användning. 

De överallt goda erfarenhete rna med den driftsäkra och lättskötta elmotorn ledde till att 
under tiden 1900-1923 flera försök gjordes med eldrift vid fä ltarbete, främst jordbearbet
ning. Olika uppslag, både med kabelsystem och med bogsering, prövades. Resultaten var 
genomgående otill fred sställande. På å kern kunde elmotorn med sitt strömti llförselproblem 
inte konkurrera med traktorn. 

Fig. /6. Sugmaskin av fri stående 
typ , s. k. spannmaskin , omkring å r 
1930. 
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Mjölkning med maskin blir verklighet 
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Fig. 17. Modern mjölkningsavdel
ning, är 1985. Alfa. 

Tidigt fanns en stark önskan att försöka åstadkomma en maskin som kunde utföra det 
tröttsamma, dagligen återkomma nde mjölkningsarbetet. Omkring år 1830 prövades i Eng
land en metod att med fina rö r, katetrar, instuckna i spenarna tömma juvret. De n var he lt 
olämplig och kunde inte praktiskt tillämpas. Märkligt nog dök den upp igen efter 100 år , 
dock för att åter omedelbart utdömas. 

I de fortsatta strävandena försökte man nå målet på två olika sätt, antingen genom att 
söka efterlikna kalvens diande eller genom att som vid handmjölkning pressa mjölken ur 
spenarna. I förra fallet talade man om sugmaskiner, i senare om tryckmaskiner. Intressant 
är att en sugmaskin , tillverkad i Sverige efter en amerikansk förebild visades redan vid det 
allmänna svenska lantbruksmötet i Malmö 1864, dock utan att detta tycks ha lett till något 

prakti skt resultat. 
De första sugmaskinerna arbetade med konstant sugning vilket visade sig skada kon. 

Efter en på 1890-talet i Skottland fra mkommen ide prövades pulserande sugning. När 
denna sedan kombinerades med en i Australien år 1903 utvecklad tvårummig spenkopp var 

en funktionsduglig sugmaskin färdig. 
Vid denna tid hade intresset för maskinell mjölkning vaknat på allvar i Sverige. Ingenjö

ren Gustaf de Laval hade redan 1896 konstruerat en maskin efter tryckprincipen. I denna 
maskin pressades rörliga valsar och plattor, monterade i fyra spenkoppar, rytmiskt mot 
spenarna. Maskinen visade s ig olämplig och kom inte ut i marknaden. 

Flera andra svenska konstruktioner kom fram vid tiden omkring 1907-1910, samtliga av 
trycktyp. Två av dem, med namnen Omega och Ma nus, fick någon begränsad spridning. I 
en av Statens Maskinprovningar då utförd ingående jämförelse mellan flera olika maskiner 
deltog också en dansk maskin, Max, som arbetade efter sugprincipen med tvårummig 
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spenkopp och pulsering. Den visade sig klart överlägsen tryckmaskinerna. Omega gjorde 
omedelbart en he lt ny konstruktion, nu efter sugprincipen. Nästa år, 1913, följde Manus 
efter. Båda dessa nya maskiner fick nu betydande spridning. De var avs. k. hä ngtyp vilket 
innebar att spenkoppsaggregat och mjölkspann utgjorde en enhet som i remmar hängde 
under kon vid mjölkningen. 

En omfattande utveckling var nu igång. Flera fabrikat och olika maskinmodelle r, de 
flesta svenska, tävlade på den svenska marknade n. 

År 1921 kom maskinen Alfa, utvecklad vid AB Separators amerikanska företag, i 
marknaden. Den var av sugtyp men hade mjölkspannen fristående. Mjölken leddes från 
spenkoppsaggregatet till spannen genom en lå ng gummislang. Några utländska maskiner 
som infördes hit var också av denna fristående typ . Erfarenheterna visade så småningom 
att fristående maskiner var bekvä mare att arbeta med ä n hängmaskinerna . Efter 1925 ha r 
hängmaskiner inte marknadsförts i Sverige bortsett frå n ett obetydligt inslag på 1950-talet. 

Strax efter 1920 började man i USA utföra mjölkningsanläggningar i vilka mjölken i 
stället för att ledas till e n bredvid kon ställd spa nn fördes upp till en rörledning och genom 
denna till en central behållare, s. k. rörmjölkning. Ungefär 10 år senare började systemet 
försiktigt införas hos oss. En anläggning visades vid distriktslantbruksmötet i Axvall 1935. 
Rörmjölkning användes i början framförallt vid utemjölkningsutrustningar och i ladugårdar 
med särskild mjölkningsavdelning. Efterhand utvecklades rörmjölkningssyste met mer och 
mer för att numera vid nyanskaffning nästa n helt ersätta spannanläggningar oavsett 
ladugårdstypen . 

Under senare tid har ett ut vecklingsarbete oavbrutet pågått i syfte att allt bättre anpassa 
maskinernas funktion till djurens fysiologi och reaktionssätt. 

TIDEN EFTER 1945 

Motordriften slår igenom 

Gummihjulen hade öppnat nya möjligheter för e konomiskt utnyttjande av traktorn. 
Världskriget 1939-1945 hämmade e me llertid den snabba utveckling som inletls genom att 
traktorn vunnit ökad allsidighet. När kriget äntligen upphörde blev omställningen desto 
intensivare . Användning av traktorer trängde ne r till gårda r av allt mindre sto rlek. Dia
grammet i bild 18 berättar hur traktorerna under åren 1930-1980 alltmer tog över hästarnas 
arbetsuppgifter. Det avser huvudsakligen arbetshästar och jordbrukstraktorer. 

Genom ständigt fortgående tekniska förbättringar vann traktorerna oavbrutet i effektivi
tet . År 1944 provades här för första gången den av Harry Ferguson i England konstruerade 
trepunktsupphängningen med hydraulik. Systemet visade sig effektivt underlätta hante
ringen av till traktorn kopplade burna arbetsmaskiner. Det gamla bärplogsystemet kom 
igen och nu i modern form . Liknande ko nstruktione r togs snabbt upp av andra tillverkare . 

Nu inleddes också en allmän övergång från förgasarmotorer till dieselmotorer. Motoref
fekten hos nyanskaffade tra ktorer höjdes oavbrutet under denna tidsperiod. Från att 
omkring år 1950 i genomsnitt ha varit 22 kW har den nu blivit 60-70 kW. 

Ett viktigt steg i strävan att ge j ordbrukets tra ktorer vidgad användbarhet utgör tillkoms
ten av utvecklade hydrauliska system. Efter att frå n början ha varit avsedd endast för 
lyftning av burna arbetsmaskiner ha r hydrauliken successivt vuxit ut både ifråga om 
allsidighet och förmåga a tt överföra effekt. H ydraulik a nvändes nu för manövrering av 
regleringsorgan på tillkopplade maskiner , som kraftkälla för front- och baklastare, för 
kraftöverföring av hydros tatisk typ, för servofunktioner osv. 
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Fig. 18. Traktordriftens 
snabba ökning åren 
1930-1980 och hästarnas 
motsvarande tillbakagång. 

Från 1960-talet utrustas en del traktormodeller, framförallt sådana med motoreffekt om 
75 kW och däröver, med drivning även på framhjulen som då göres kraftigare och utrustas 
med för dragning anpassade däck. Om full effekt skall vinnas med fyrhjulsdrift måste 
traktorn från början konstrueras härför. Ofta görs då alla fyra hjulen lika tora. Viktavväg
ningen väljes så att på den sti llastående traktorn större tyngd vilar på framhjulen än på 
bakhjulen . När traktorn drar får då alla hjul ungefär lika belastning. Framhjulens stora 
dimensioner vid denna konstruktion medför problem ifråga om vändbarhet, något som 
bl. a. givit anledning till konstruktioner med ramstyrning på större traktorer. Under 1980-
taJet ökade jordbrukets anskaffning av fyrhjul drivna traktorer väsentligt. 

Av säkerhetsskäl skall enligt svenska föreskrifter traktorer numera vara utrustade med 
hytt utförd enligt fas tställda hållfasthetsnormer. Bestämmelser härom kom första gången 
år 1959 och har sedan flera gånger skärpts. Även ifråga om högsta tillåtna bullernivå i 
traktorhytter och beträffande sitsar har officiella bestämmelser utfärdats . 

Konstgödselspridare och såmaskiner möter stegrade krav 

Samtidigt som starkt höjda a nspråk på hushållning med a rbetskraft ställdes under I 950-
taJet gjorde sig skärpta krav på kvalitet ifråga om jämnhet vid pridning av konstgödsel 
gällande. De allt vanligare centrifugal- och pendelspridarna tillgodosåg med sin enke lhet 
och stora arbetsbredd önskemålet om arbetseffektivi tet men i betydligt mindre grad 
kvalitetskravet. Omkring 1970 inleddes en intressant utveckling av en ny spridartyp 
representerad av t. ex. Tive Treton-jet och Yr a-Matic. Behållaren för gödselmedlet har på 
dessa maskiner stor volym, I 000-4 000 liter. Från de centralt placerade ut matarna föres 
gödselmedlet med luftström genom slangar till på en ramp placerade pridare. Arbetsbred-

9-878038 
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Fig. /9. Dagens traktorer är 
allsidigt användbara , ha r ut
vecklad hydraulik och ofta 
fyrhjulsdrift , Valmet 805. 

den kan göras mycket stor, ä nda upp till 20 m och något däröver. Rampens ytte rdelar kan 
fä llas in varför maskine ns transportbredd begränsas till högst ca 3 m. 

Även såmaskiner har på sena re tid konstruerats efter snarlika principe r. 
Sedan det visat sig fördelaktigt att i vissa fall sprida konstgödsel och så utsädt:: i en enda 

arbetsoperat ion har från 1970 ett sto rt antal för denna s. k. kombisådd avsedda maskiner 
med dubbla utmatnings- och bi llsystem kommit i marknaden. Eftersom dessa maskiners 
dragkraftsbehov är relativt stort måste deras arbetsbredd hållas begränsad . 

På senare tid har speciellt kraftiga maskiner för s. k. direktsådd tilldragit sig åtskilligt 
intresse och kommit till användning vid en del gårdar. 

Skördetröskan kommer 

Några år in på 1900-talet ökade anskaffningen av självbindare kraftigt. Fram till 1950 steg 
antalet jordbruk med bindare till sitt högsta värde, omkring 90000. Antalet gårdar med 
slåttermaskin var vid samma tid nära 240000. 

Vid sekelskiftet och något därefter hade de i USA och Australien pågående strävandena 

Fig. 20. Överum Tive Så-Jet av år 1987 
med sin centrala utmatning, pneumati
ska transport av utsädet ti ll billarna och 
sin lastvolym har konstruktivt inte myc
ket gemensamt med föregångaren (tig. 
9). 
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Fig. 21 . Allis-Chalmers lätta bogserade skördetröska med 1,5 m kärvidd väckte stor uppmärksamhet 
när den 1937 fördes i marknaden. u närmade man s ig kons truktioner som passade vara förhållanden. 

att konstruera funktionsdugliga skördetröskor med någorlunda mattlig storlek nått därhän 
att denna nya maskintyp kunde vinna mera allmän användning i de delar av dessa länder 
där förhållandena var särskilt gynnsamma. Från europeisk sida följde man utvecklingen 
med intresse men eftersom de amerikanska skördetröskorna först efter flera år nådde en 
utveckling som kunde tänkas acceptabel under här rådande skördeförhållanden och endast 
ytterst obetydliga europeiska försök bedrevs dröjde det innan man kunde ta steget till att 
här direkt pröva kördetröskning. Ett högst intressant försök gjordes 1917-19 I 8 på Trolle
holms gods i Skåne med en av godsets ägare konstruerad liten hästdragen kördetröska. 
Tyvärr kunde arbetet inte fullföljas. Tio år senare, 1928, imponerade Axelvolds egendom i 
Skåne från USA en skördetrö ka av lnternational Harvesters tillverkning. Denna maskins 
skärvidd som egentligen skulle vara 3,5-5 m hade med hänsyn till våra skördeförhållanden 
reducerats till 2,7 m. Många praktiska svårigheter mötte men det visade ig dock möjligt 
att använda denna nya skördemetod här. Ytterligare en skördetröska. fabrikat Caterpillar, 
infördes 1931 till Målhammars egendom i Mälardalen och kort därefter kom ytterligare två 
maskiner tiU andra gårdar. Ingen av de vid denna tid införda ma kinerna var egentligen 
lämpad för svenska förhål landen och tiden var inte mogen för en mera allmän tillämpning 
av skördetröskning. Det krävdes inte bara tillgång på skördetröskor i måttlig storlek och 
med stor förmåga att hantera betydande inte helt torra halmmängder utan därtill mera 
tråstyva och mindre drösningsbenägna spannmålssoner, resurser för art ificiell torkning, 

uppbyggnad av erfarenheter osv. 
Intresset växte emeUenid och ökades kraftigt när 1936-1937 ett par lätta amerikanska 

skördetrö kor med delvis ny konstruktion togs in för försäljning här. Före världskriget vid 
vars utbrott all import avbröts hann blott ett litet antal maskiner av dessa nya typer komma 
i praktisk drift. År 1941 förde AB Bolinder-Munktell överraskande en egen skördetröska i 
marknaden. Efter krigsslutet ökade kostnaderna för jordbrukets arbet kraft hastigt. Detta 
bidrog till att intresset för den nya skördemetoden stegrades enormt något som avspeglas i 
antalet vid olika tidpunkt i bruk tagna tröskor: 
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Fig. 22. En modern skördetröska som denna med över 7 m arbetsbredd har hög avverkningsförmäga, 
Claas Dominator. 

Antal 
År skördetröskor 

1940 400 
195 1 8 000 
1957 20 000 
1962 30 000 
1974 40 000 
1987 50 000 

Ursprungligen var de i det svenskajordbruket insatta skördetröskorna av bogserad typ och 
avsedda för säckning av den tröskade spannmålen. Efterha nd övergic k man alltmer till 
självgående maskiner utrustade med tank för lös spannmål. Frå n ungefär mitten av 1960-
talet blev denna typ helt dominerande. 

Omkring 1960 skö rdades något me r än hälften av den svenska spannmålsarealen med 
skördetröska, 15 år senare togs praktiskt taget hela a reale n. Som en fö ljd härav har 
självbindare. självavläggare och tröskverk gått till historien. 

Vallskörden ändrar karaktär 

Utöver s låttermaskiner med den vanliga skärapparate n karakteriserad av fram- och återgå
ende kniv har nu maskiner med roterande knivar elle r slagor tillkommit. 

Den hävdvunna metoden för höbärgning med hässjning och volmning har genom sin 
höga arbetsförbrukning blivit allt för dyrbar och ersättes från 1950-talet alltmer av skull
torkning. Då det vid denna metod gäller att redan på fä ltet snabbt få ner grödans vattenhalt 
har e n ökad användning av maskiner för stjälkkrossning samt för luckring av det slagna 
materialet framtvingats. Maskiner för slåtter och stjälkkrossn ing i en enda arbetsoperation 
har utvecklats. 

Ensilering av vallgrödor hade redan i äldre tid tillämpats men endast i lite n omfattning. 
På 1930-talet medförde införandet av AIV-metoden någon ökning. Övergång till mindre 
arbetskrävande och säkrare e nsileringsmetoder av varierande slag har under de senaste 
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årtiondena möjliggjort ytterligare ökning. Metoderna förutsätter finhackning av grön
massan. Till en början skars denna oftast med vid erforderliga silor stationärt upp tällda 
hackmaskiner. I slutet av 1950-tale t infördes hit från USA slaghacken som slår av och i 
någon mån sönderdelar vallgrödan samt sedan kastar upp den i en tillkopplad vagn. 
Slaghacken fick hastigt omfattande användning. Maskinens behandling av grönmassan är 
emellertid kvalitativt otillfredsställande och snart nog fra mkom därför nya fähhacktyper 
som skär materialet i kortare nittlängder och mera likformigt. De kallas ofta exakthackar. 

Bland tekniska hjälpmedel vid vallskörden skall också lastarvagnarna om frä mst ut
vecklades i Tyskland och började a nvändas här i landet omkring år 1968 nämnas. 

Sprutor i ökad användning 

Tilltagande ogräs- och sjukdomsförekomst i grödorna samt stegrade krav på hushä.llning 
med arbetskraft har under perioden framtvingat vidgad användning av kemisk bekämp
ning. Av sprutor avsedda för detta arbete måste perfekt fördelning av besprutningsvätskan 
och för varje uppgift rätt droppstorlek krävas. Detta har i sin tur förutsatt en avsevärd 
teknisk utveckling beträffande sprutornas pumpar, pridarramper, spridare och kontroll
anordningar. Föga överraskande har a rbetsbredderna ökats väsentligt. De moderna spru
torna är traktorburna eller bogserade och har i regel behållare av plastmaterial, från 
traktormotorn driven pump av membran- eller kolvtyp, tryckreglering samt pridare 
monterade på höj- och änkbar, eventuellt också hydrauliskt hopfällbar ramp. Arbetsbred
den kan på de större sprutorna gå upp till 24 m. 

Sockerbetor och potatis. Intensiv mekanisering 

Ogräsbekämpning, gallring och upptagning av sockerbetor krävde tidigare så mycket 
manuellt arbete att hela odlingen råkade i farozonen när arbetslönerna under 1930- och 
1940-talen börjat stiga väsentligt. För att fortsatt odling skulle bli möjlig erfordrades ett 
intensivt arbete för utveckling av maskiner och nya metoder. Arbetet bedrevs både i 
Sverige, främst genom Sockerbolaget, och i andra lä nder. Det förenades med samtidiga 
växtförädlingsinsatser som syftade till att ska pa genetiskt enkornsfrö. Detta lyckades 
under 1960-talet och därmed gjordes gallringen överflödig. På maskinsidan utvecklades 
speciella precis ions åmaskiner som kunde placera fröna ett och ett med önskat inbördes 
avstånd. Ock å modernare hacktyper skapade . Den svåra uppgiften all konstruera även 
under besvärliga skördeförhål landen funktionsdugliga upptagningsmaskiner löstes, först 
genom Hilleshögmaskinen. Antalet arbetstimmar erforderliga för odling av ett hektar 
sockerbetor har sedan år 1940 pressats ned från 575 till ungefär 50. 

För potatisodlingen fann tidigt, redan före e kelskiftel år 1900, enkla ma kiner såväl för 
sättning som för upptagning. Någon me ra omfattande a nvändning hade de dock knappast 
fått, framförallt inte i de många mindre odlingar där årder och handarbete dominerade. 
Mest arbetskrävande var upptagningen. I synnerhet efter 1940-talet har i flera länder 
arbete pågått för att få fram maskiner för potatisupptagning. Särskilda svårigheter upp
kommer genom a tt potati lätt blir skadad vid maskinell hantering och även därigenom att 
sten ofta följer med potatisen frå n vilken den sedan är svår att ortera bort. Under de 
senaste två årtiondena har nya, bra maskiner för upptagning kunnat tas i bruk. De måste 
emellertid alltjämt vara konstruerade med a rbetspla tser för personal som kan svara för 
nödvändig manuell rensning. I kampen mot skador på potatis i samband med maskinell 
upptagning försöks nu också strängläggning av sten på åkern före sättningen. 

Materialhantering. Dominerande arbetsuppgift i jordbruket 

Jordbruksarbetet präglas i hög grad av att enorma mängder sta llgödsel, konstgödsel, 
utsäde, spannmål, halm, grönfoder, hö, ensilage, rotfrukter, potatis, kraftfoder , mjölk, 
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Fig. 23. Potatisupptagare måste hantera knölarna så alt skador undvikes. Efterrensning göres ofta för 
hand . 

vatten m. m. skall hanteras och transporteras. Tidigt togs oxar och hästar i a nspråk för att 
som dragare för vagnar och vid enklare hissanordningar avlösa handarbete. De högt 
placerade körbanorna i många äldre svenska logar och skullar utgjorde på sitt säll en enkel 
form av mekanisering. Helt andra förutsättningar för mekanisering av ma terialhanteringen 
kom när jordbruket fick motorn , i all synnerhet elmotorn , i s in tjänst. Redan i de lta sekels 
börja n medförde tillkomsten av vandrings- eller motordrivna hissar i loge och på skulle en 
rejäl arbetsavlastning vid många något större egendomar. Sedan dess och fra mförallt efter 
1945 har ett ökande antal gårdar i a lla storlekar kunnat ytterligare minska omfattningen av 
ha ndarbete genom att utnyttja sådana hjälpmedel som elevato rer, transportskruvar , trans
portfläkta r , transportband, utgödslingsanläggningar , pumpar, tippningsanord ningar på 
vagnar osv. 

T ill maskine r för materialha ntering kan vi rä kna också pressar av olika typer bland vilka 
rundbalspressarna utgör ett relativt sent tillskott som f. n. tilldrar sig stort intresse bland 
jordbrukarna. 

Till de mest anvä ndbara hjälpmedlen för materialhantering hör trakto rernas frontlasta re. 
Dessa började användas i vårt land omkring 1952 och fick snabbt kolossal spridning. De 
goda erfarenheterna har sedan stimulerat å tskilliga större gårdar att ytterligare öka sin 
hante ringskapac itet genom anskaffning av kraftfulla !astmaskiner. 

Varifrån har maskinerna kommit? 

De flesta nya maskintyper har sitt ursprung genom utveckling av ideer väckta i länder som 
Storbritannien, USA, Australien m. 11 . Sverige har inte bidragit särskilt mycket. frånsett 
värdefulla förbättringar, men har förfogat över en kvalificerad verkstadsindustri som varit 
uppmärksam på nya signaler utifrån och ofta snabbt tagit upp i kvalitetshä nseende god 
tillverkning efte r utvalda förebi lder. 

Import av utlä ndska fabrikat har spelat en stor roll beträffande de flesta av jordbrukets 
maskinslag. Ursprungsländerna har växlat efter rådande handelsförhållanden och efter 
tillgängliga maskintypers prismässiga och tekniska konkurrenskraft. Storbritannie n, Tysk-
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Fig. 24. Traktorernas frontlastare har arbetsuppgifter praktiskt taget dagligen , Ålö Quicke, år 1987. 

land och USA har liksom de nordiska grannländerna haft störst betydelse för vår maskin
försörjning utifrå n. 

Den inhemska tillverkningen har under tidernas lopp ändrat karaktär i väsentliga hänse
enden. Den ursprungliga hemmatillverkningen omfattade främst enkla maskiner som 
årder, harvar. plogar, okomplicerade tröskverk och hackelsemaskiner. Med 1800-talet och 
framförallt från dess mitt övertog e n växande vensk industri successivt tillverkningen och 
denna blev samtidigt mera må ngsidig och kvalitativt bättre. Nu framträdde sådana ofta 
även idag kända namn som Bolinder, Jonsered, Koc kum, Köping, Munktell , Thermaeni
us, We terås, Ystad och Överum samt därjämte e n lång rad andra både stö rre och mindre 
företag av vilka många upphört eller gått över till helt andra verksamhetsområden . Bland 
de vid sekelskiftet år 1900 framträdande företagen ka n nämnas Arvika Verken, Bröderna 
Andersson i Skurup, International Harvester i orrköping, Lilla Harrie, Norrahammar 
Bruk och Wiberg i Ransta. Något senare kom traktortillverkarna, utöver Munkte lls också 
Svenssons Motorfabrik i Augu tendal, June Verken, Tidaholms Bruk m. 0 . 

Antalet verkstäder som tillverkade lantbruhmaskiner minskade in pä 1900-talet samti
digt som några av de kvarvarande betydligt utvidgades. Fram mot mitten av århundradet 
kom huvuddelen av våra maskiner från svenska tillverkare. Tyvärr försvagades den 
inhemska lantbruksmaskintillverkningens konkurrenskraft under senare tid . Den svensk
tillverkade andelen av vår maskintillförsel sjönk väsentl igt. Vi har ej längre kvar någon 
verkligt inhemsk tillverkning av så viktiga grupper som traktorer och skördetröskor och 
även inom de Oesta a ndra områden är importen nu övervägande. 

Maskinerna ger ... 

När maskinerna övertagit ma nuellt arbete i jordbruket har detta oftast inneburit en stor. 
efterlängtad fys isk lättnad för alla om haft att utföra detta arbete. Se på det tunga, 
oändligt tidsödande arbetet under tröskning med s laga, ~e på all lyftning och förflyttning av 
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Fig. 25. Den moderna tekniken möjliggör ofta stora arbetsbredder. Tack vare hydraulik blir maskiner
na ändå hanterbara ... 

de väldiga materialmängder som är så karakteri stiska för jordbruksdriften , för att nu ta 
bara ett par exempel. Även om vi inte kan ge ett uttryck i s iffror för vad detta har betytt för 
var och en av de berörda människorna så är värdet uppenbart. 

Än mera iögonfallande är mekaniseringens möjligheter att reducera behovet av antalet 
för en bestämd uppgift erforderliga arbetstimmar. Slåttermaskinen eller bindaren gav en 
enda man möjlighet att utföra ett arbete för vilket tidigare många starka armar behövts. 
Traktorn , aldrig trött, uträttar vad som förut krävt många mä ns och många hästars 
samlade prestation. 

Den väldiga insats av maskiner som svenskt jordbruk förmått göra har i synnerlig grad 
bidragit till a tt landets försörj ning med livsmedel som för 100 är sedan engagerade omkring 
70 % av la ndets befolkning idag inte behöver mer än omkring 4 %. 

Till denna utveckling bidrar också den omständigheten att många av våra maskiner, tag 
t. ex. såmaskinen eller rensmaskinen för spannmål och frö , gör ett arbete som i kvalitets
hänseende är väsentligt överlägset det som utföres för hand. 

Möjligheten a tt med effektiva maskiners hjälp genomföra t. ex. sådana viktiga väderbe
roende arbetsoperationer som vårbruk och skörd på betydligt kortare tid än förut kan 
knappast värderas högt nog. Varje dags vinst kan fä avgörande ekonomisk betydelse. 

Några maskintyper svarar för arbeten som överhuvud inte kan utföras dem förutan. 
Sprutorna ger oss ett typiskt exempel. 
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. . . men alJt är inte positivt 
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Fig. 26 . ... och kan lätt ställas om till 
m11ttlig transportbredd. Här Väderstads 
harv NZ . 

Varje maskin kan drabbas av funktionsstörningar. Ju mer komplicerad maskinen är desto 
större är ri sken. Ju törre prestationsförmåga den representerar desto allvarligare blir de 
praktiskt-ekonomiska följderna av driftavbrott. Nu ska ll denna risk dock inte överdrivas. 
Med god förebyggande maskinöversyn och väl utvecklad reparationstjänst kan den hållas 
inom rimliga gränser. 

Genom sin tyngd kan maskinerna om vi ej är vaksamma ge jordpackning om ofta leder 
till skördeminskning. Omfattande åtgärder krävs för att sådana skador skall undvikas. 

En negativ faktor är att traktorerna behöver importerade drivmedel så länge pri · och 
beskattningsförhållandena gör det omöjligt att använda etanol , rapsolja c. d . Hästarnas 
foderförsörjning var ba erad på gårdens egna produktion. 

Vi far inte bortse från att maskinerna, med allt det goda de ger oss, i några hänseenden 
också kan vålla olägenheter eller dire kta skador på människor, ma rk , gröda eller omgiv
ning. Värdet av maskinens förmåga att från människan avla ta tung fysisk a nsträngning 
kan gå förlorat om otillfredsställande konstruktiv utformning gör att den skapar e n 
olämplig eller direkt farlig arbetsplats genom buller, damm , gasutveckling eller genom 
ökad risk för olyck fall. Särskilt i början av helt nya mekaniseringsfaser har sådana 
olyckliga följder ibland uppträtt och framtvingat åtgärder , ej sällan tarkt kostnad skrävan
de, i syfte att skapa bättre äkerhet. 

Maskinkostnadcr. Ett allvarligt problem 

Så länge jordbrukarna huvudsaklige n Jälva kunde tillverka de enkla maskiner de behövde 
utgjorde anskaffningen inte något stö rre problem . Visst behövdes ett och annat, t. ex. 
enstaka järndelar, köpas utifrå n och på något sätt betalas i kontanta pengar eller kanske 
genom byte med varor eller tjänster. Större bekymmer kan detta dock knappast ha dragit 
med sig. He lt annorlunda började det emellertid bli när utvec klingen ledde fram till att 
maskiner i allt större utsträckning måste tillverkas industriellt och betalas i reda pengar, e n 
vara som jordbrukarna säl lan haft god tillgång på. Samtidigt som mekaniseringen blivit en 
allt nöd vändigare faktor i jordbruksdriften ger den ett växande eko nomiskt problem , 
allvarligare ju sämre näringens lönsamhet blir. 
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Den forcerade nödvändiga maskinanskafTningen under perioden omkring 1955-1975 var 
möjlig att genomföra uta n allvarligare svårigheter tack vare då rådande ekonomiska 
förut ä ttningar . Sedan dess har de ekonomiska farorna vuxit både genom de oroväckande 
snabbt stigande maskinpriserna och jordbrukets allt sämre räntabilitet. Det sa mlade jord
brukets maskininköp, under senare tider uppe i årliga belopp om tre a fyra miljarder 
kronor, varierar påtagligt och har blivit e n tydlig mätare av näringsgrenens e konomiska 
dagssituation. 

Inte bara ma kinan kaffningen ger anledning till oro. De t årliga underhållet kräver 
betydande belopp, givetvis mycket olika i olika företag, och är ofta uppe i 700-1 000 kr 
per ha åker , ibland t. o. m. än högre. 

I den rådande situationen måste delvis nya vägar prövas för all kostnadsökningarna 
skall hållas stången. Säkerligen måste man försöka utöka maskinernas både tekniska och 
ekonomiska livslängd . Detta ställer ökade krav på jordbrukarens skicklighet och på 
reparationstjänstens organisation. Gemensam ma kinanvändning är sedan gammalt utnyt
tjad , i verkligheten i betydligt högre grad än vad man i allmänhet föreställe r sig. Det 
föreligger emellertid nu all a nledning att pröva om det är möj ligt att ytte rligare utveckla 
detta sätt att reducera anskaffningskostnaderna. Kanske kan i en del fall nya samarbetsfor
mer komma ifråga. Härvid är det emellertid nödvändigt att hela tiden försöka göra klart 
hur sto r kapacitetsmarginal viktig maskinutrustning måste ha för att gårdarna skall klara 
t. ex. sådd och skö rd även under mindre gynnsamma år. Förlusterna kan annan, bli ytterst 
allvarliga. 

VAD KAN VI VÄNTA? 

Jordbrukets mekanisering ha r ingalunda nå tt något slutstadium men vad som i framtiden 
kommer att ske kan i många hänseenden gå i a ndra banor än hittills. Givetvis kan 
användning av nya grödor och ny odlingsteknik kräva helt nya maskintyper. Än mera 
påtaglig blir e n nödvändig fort sall anpassning av maskinerna och de ras funktion till genom 
forskning klarlagda biologiska förutsättningar för e konomisk växtodling och e konomisk 
djurskötsel. Här kommer med visshet e lektroniken att spe la e n väsentlig roll. 

Konstruktiva åtgärder för att underlätta skötseln av maskinerna, att höja deras driflsä
kerhet och förbättra rcparatio nsegenskaperna blir än mer angelägna ä n hitt ills. 

Kraftfulla åtgärder i yfte att skapa fält maskiner som ger minsta möjliga jord pac kning är 
ofrånkomliga. Det kan vara att minska maskinvikten, att fördela tyngden på fler hjul och 
att ytterligare utveckla teknike n med luflgummiringar för mycket låga tryck. 

1 all framtida strävan efter ökad teknisk effektivitet hos maskine rna får frågor beträffan
de den personliga säkerheten under arbete vid de sa och deras inverkan på omgivningen 
under inga förhålla nde n skjutas å t sidan. 


