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Förord 

Vårt lands jordbruk har under de senaste trehundra åren i stigande takt 
genomfört en omställning från arbete med handredskap och de enklaste 
kreatursdragna hjälpmedel till mekaniserad drift. 

Föreliggande redogörelse är ett försök att ge en översikt över mekani
seringens utveckling och en bild av några hjälpkrafter utan vars insatser 
denna mekanisering inte hade kunnat genomföras. Självfallet har det 
inte varit möjligt att på ett mera djuplodande sätt behandla enskilda 
avsnitt. 

Framställningen omfattar mekanisering inom det egentliga jordbru
ket, ej inom skogsbruket och trädgårdsnäringen. 

Bildmaterialet är inte heltäckande utan endast avsett att ge exempel 
inom olika områden. 

Ett observandum kan vara på sin plats beträffande de många årtal som 
förekommer i boken. De får inte betraktas som alltid exakta. Ofta är det 
t ex omöjligt att med säkerhet fastställa en bestämd tidpunkt för en ny 
maskintyps första framträdande. Gränsen mellan prövning av några för
söksexemplar och produktion av det mera definitiva utförandet är vanli
gen flytande. 

Av större intresse än premiärdatum för nya maskintyper är uppgifter 
om den omfattning i vilken olika maskinslag vid olika tidpunkter nått ut i 
praktisk-ekonomisk användning. Helt säkra uppgifter går inte att finna 
på detta område heller men ofta är det möjligt att med hjälp av olika 
källor få fram en godtagbar bild. 

Under arbetets gång har jag haft ovärderligt stöd från många håll. 
Universitetsbiblioteket i Uppsala, Kungl. Skogs- och Lantbruksakade
miens bibliotek och Sveriges Tekniska Museum har alla med stor bered
villighet hjälpt till att få fram ofta ganska udda litteratur samt bildmateri
al. Universitetsbiblioteket har utfört en viktig del av fotograferingsarbe
tet. För allt detta vill jag här tacka. Ett särskilt tack går till Statens 
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Maskinprovnjngar som på olika sätt underlättat mitt arbete och därtill 
ställt sitt unika bildmaterial till förfogande. Också ett flertal firmor har 
haft vänligheten att tillhandahålla fotografier av sina maskiner. 

Det har varit en stor uppmuntran att med många goda vänner få 
diskutera detaljer i detta arbete och därvid få goda råd. För detta förtjä
nar de alla min tacksamhet. I all synnerhet gäller detta professor Kjell 
Svensson vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Han har läst hela mitt ma
nuskript och under otaliga intressanta samtal givit mig många värdefulla 
synpunkter. 

Utan Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens ekonomiska stöd hade 
denna bok inte kommit till stånd. Det är mig angeläget att här få ge 
uttryck för min stora tacksamhet. 

Harald A:son Moberg 
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1700-talet 
Efter de många hårda krigsåren fick Sverige omkring år 1720 äntligen 
fred och kunde börja samla sig kring återuppbyggnad och utveckling. 
Befolkningen som lidit stora förluster genom krigen och än mera genom 
pest uppgick i det egentliga Sverige vid denna tid till omkring 1,4 miljo
ner och ökade nu relativt snabbt. 1 Till år 1800 hade den stigit till 2,3 
miljoner. Försörjningen med livsmedel vållade svårigheter. Den rena 
åkerarealen utgjorde först vid sekelskiftet omkring 800 000 ha.2 

Skördarna som var låga och osäkra täckte ej livsmedelsbehovet. Un
der flera år var nöden stor. Ett allvarligt avbräck innebar förlusten av de 
baltiska besittningarna genom fredsöverenskommelsen år 1721. Spann
målsimporten från dessa områden, särskilt den från dåvarande Livland, 
hade varit betydelsefull. Den upphörde ej helt men försvårades. 

Både organisatoriskt och tekniskt stod det svenska jordbruket lågt vid 
denna tid. Endast ett begränsat antal gårdar, främst adelns och andra s k 
ståndspersoners huvudgårdar, hade någorlunda acceptabel storlek på 
sina åkrar. Flertalet bönder hade, oavsett om de satt på s k frälse-, 
skatte- eller kronohemman, sin jord splittrad på ett stort antal små, 
vanligen endast få meter breda lotter. Gårdarna låg samlade i byar och 
man var på grund av skiftenas obetydliga storlek nödsakad att utföra alla 
fältarbeten samtidigt inom hela byalaget utan möjlighet för den enskilde 
bonden att individuellt välja en kanske bättre tidpunkt eller väsentligt 
annorlunda metod för arbetet. 

Det rådde brist på arbetskraft inom jordbruket, något som ständigt 
påpekades då förslag till förbättringar diskuterades. En annan allvarlig 
hämsko var den dagsverksskyldighet som flertalet bönder hade på den 
herrgård de tillhörde. Härigenom hindrades de ofta att i rätt tid och i 
tillräcklig omfattning utföra det nödvändiga arbetet på den egna jorden. 3 

Bönderna hyste ofta en viss motvilja mot nyodling både på grund av 
arbetskraftsbristen och därför att de fruktade få högre skatt med ökad 
åkerareal. 
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Ofta odlades spannmål, mest råg och korn som var de dominerande 
grödorna, år efter år till dess skörden blev så dålig att man tvingades 
lämna den åkern och lägga den i s k linda med enbart gräs. I stället fick 
ett nytt åkerstycke tas upp. I en del fall drev man s k tvåsädesbruk då 
halva åkerarealen fick bära spannmål ena året och den andra hälften fick 
ligga i träda för att sedan nästa år växla roller. Vid s k tresädesbruk 
odlades spannmål två år och därpå hölls träda ett år. Trädorna hölls inte 
rena och den ogräsväxtlighet som då var ofrånkomlig utnyttjades för 
betesgång. Verklig foderproduktion förekom vanligen inte. Inom de 
jordbruksområden där naturlig ängsmark saknades blev fodertillgången 
dålig vilket förde med sig allvarliga följder beträffande tillgången på 
gödsel och, varom mera skall berättas senare, även för tillgången på 
dragkraft. 

En vanlig uppfattning var att den stora massan av bönder var utpräglat 
konservativ och närmast oemottaglig för nya ideer. I företalet till sin år 
1750 publicerade bok "Tankar om Åkerns rätta Anläggning, Skötsel och 
Såning" skriver den kände lanthushållaren, friherre Johan Brauner 
(1712-1773), Ultuna, följande: " ... Men vårdslöshet, okunnoghet och 
för ut fattade inbillningar är folcket i vägen. Ståndspersoner dela för 
mycket sina tanckar och använda för liten del på sitt åkerbruk som likväl 
är grunden till hela rikets välmåga. Bonden som besitter mästa åkerjor
den i Landet, har i följe af dess vårdslösa hushållning sällan förmögenhet 
att rätt sköta sitt Land, och om han än har förmåga, gör han sig därföre 
intet mer omak, utan har mäst att tacka en fruchtbar jordmon, som 
välsignar dess lättja. Öfningen lär honom att sköta åkerbruket efter 
gammal sed, hvilken han sedan aldrig kan förmås att lämna och öfver
ge ... " 

Under hela seklet återkommer då och då liknande uttalanden från 
andra personer. Säkert har det funnits visst fog för sådant klander, men 
vi skall nog inte acceptera det helt kritiklöst. Bönderna hade ingen lysan
de ekonomisk situation. De hade all anledning att avhålla sig från experi
ment om vars ekonomiska konsekvenser osäkerhet kunde råda. Den 
fruktansvärda ägosplittringen gjorde det närmast omöjligt för en bonde 
att för egen del åstadkomma ekonomisk vinning genom någon förbätt
ring, t ex beträffande fältarbetet. Som längre fram skall skildras har 
bönder under lämpliga förutsättningar gjort nyskapande förbättringar 
respektive snabbt och effektivt börjat utnyttja nya uppslag som praktisk 
erfarenhet visat vara bra. Jämsides med traditionsbunden tröghet fanns 
säkerligen både iderikedom och skaparkraft bland 1700-talets bönder. 

Utvecklingen på jordbruksområdet präglades under detta århundrade 
i hög grad av varandra delvis motstridiga uppfattningar. Liksom i flera 
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. andra europeiska länder uppkom i Sverige ett vaknande intresse för naturvetenskaperna och deras praktiska tillämpning i strävan att höja jordbrukets produktion kvantitativt och kvalitativt. Å andra sidan präglades det politiska livet starkt av merkantilismens läror vilka i vårt land togs upp av det under större delen av frihetstiden regerande hattpartiet. Merkantilismen ivrade för aktiv utveckling av industrin, de s k  manufakturerna, till vilka jordbruket alltså inte räknades. Man förbisåg helt jordbrukets betydelse både direkt och som basfaktor för handel och övriga näringar. Detta ledde till att riksdagen både försummade och ibland t o m  direkt bromsade jordbrukets utveckling. Som exempel på det senare brukar man ofta anföra tjänstehjonsstadgans bestämmelser om inskränkning i böndernas rätt att hålla tjänstefolk, något som höll tillbaka deras möjligheter till fullgod jordbruksdrift och till önskvärd nyodling. Många insåg att merkantilismen felbedömde jordbrukets betydelse. Landshövdingen, amiralen Theodor Ankarcrona sade då han år 1744 nedlade sitt ämbete som preses i Kungl. Vetenskapsakademien: "Ju mera landtbruket uppodlas, ju mera upphjälpas manufacturerna, ju ymnigare och trefnare blir handeln, ju mera ökas sjöfarten·, som är handelns understöd." Intressant är emellertid att detta uttalande ·ansågs vara en smula farligt för akademin med tanke på att det stred mot det politiskt starka hattpartiets åskådning. Akademins dåvarande sekreterare, den duglige Jacob Faggot, såg sig nödsakad att med ett skriftligt inlägg söka något dämpa intrycket av uttalandet. Att Faggot i själ och hjärta höll med Ankarcrona framgår av hans kommande insatser för främjande av jordbruket. 4 Efterhand blev det alltmer uppenbart att man måste ta krafttag och försöka utveckla det svenska jordbruket. Bland alla de åtgärder som kunde bli nödvändiga ingick också förbättring av de kända maskinerna och om möjligt konstruktion av nya typer av sådana, allt i syfte att dels öka förutsättningarna för ett kvalitativt bättre jordbruksarbete, dels göra tillgänglig arbetskraft och dragkraft effektivare. Varifrån skulle nya impulser komma? Vem kunde hjälpa till med att pröva nya uppslag? Hur skulle information kunna spridas till 100 000-tals bönder? Under 1700-talet tillkom flera institutioner och organisationer i vars uppgifter det ingick att främja jordbruket. De kom att i betydande grad arbeta med mekaniseringsfrågor. Låt oss se något närmare på några av dem. 
12 



Laboratorium mathematico:oeconomicum År 1707 lär en man vid namn Anders Gabriel Duhre ha föreslagit konung Carl XII att en teknisk skola, kallad "Laboratorium mathematicooeconomicum" skulle inrättas. 5 Duhre var född omkring 1680 och hade en tämligen omfattande matematisk-teknisk utbildning och erfarenhet. Även för jordbruket hade han stort intresse. Till en början fick han inget gehör för sina ideer och gjorde därför 1723 en förnyad framställning, denna gång ställd till riksdagen. Han tänkte sig en femårig utbildning för 20 studerande. Halva dagarna skulle ägnas åt teoretiska studier, halva åt praktisk-mekanisk utbildning vari även slöjd och urmakeri skulle ingå. Denna gång gick det bättre och Duhre fick enligt sin önskan från detta år arrendera Ultuna egendom där han började bygga smedja m m. Nu lyckades det honom emellertid inte att starta den omfattande utbildning som han planerat. På Ultuna saknades lämpliga lokaler varför han fick hålla föreläsningarna inne i Uppsala, där han måste hyra lokaler. Även praktisk undervisning kunde ordnas men blott i begränsad omfattning. Duhres medlärare uppfyllde inte i alla avseenden hans förväntningar. Trots allt pågick någon undervisning under åren 1728-1735. Redan 1731 hade arrendet av Ultuna tagits från Duhre efter en uppslitande rättslig strid med dåvarande landshövdingen Brauner som själv önskade disponera gården. Duhres ståtliga, alltför optimistiska planer kunde alltså inte realiseras men vi får inte bortse från att han på ett anmärkningsvärt tidigt stadium fört in intressanta ideer om teknisk, delvis jordbruksbetonad utbildning i diskussionen. 
Vetenskapsakademien grundas 1739 År 1739 grundade några kända män, bland dem Jonas Alströmer, Anders von Höpken och Carl Linna:us, Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. 6 Personer som gjorde betydelsefulla insatser i samhället valdes in som ledamöter. Avsikten var att skapa ett forum för överläggningar och diskussioner samt publicitet i frågor som berörde: . 
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Phy ica Experimentali 
Hi toria Naturali , Mineralogie Botanique Zoologie 
Chymie 
Medicine Anatomie, Chirurgie 
Mathemati ke Wetenskaper 
Oeconomi 
Commerce 
Konster och Manufacturer 

Med konster för tod närma t tillämpad teknik. 
Akademin ägnade under nä tan hela 1700-talet jordbruket om ut

gjorde en viktig del i ämnet Oeconomie, betydande uppmärksamhet. 
Avsikten var inte att akademin jälv ·kulle utföra direkta under ökning
ar inom aktuella utvecklingsområden. Ledamöterna redogjorde däremot 

• 'btcft l&udholru 1M Acadcmicns t9ftl f>ct� �---------
�- Jos. l.Aua, HOUJt, .foql. All:. � 0ttlr. 

I 
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vid akademi ammankomsterna för egna och andra rön. Därjämte an
modades utomstående att till akademin in ända redogörel er för nya 
ideer, vunna erfarenhet ro v. Ibland tälldes direkta konkreta frågor till 
allmänheten och akademin hem tällde om synpunkter. Redogörel er 
och svar som bedömde vara värda mera allmän pridning publicerade i 
de Handlingar om akademin med kungligt privilegium gav ut kvartal vi 
med början redan från för ta arbet året. 

Jacob aggot in pektor vid Kungl. Lantmäterikontoret amt ledamot 
av akademin under åren 1742-1744 även de ekreterare. redovi ar i 
handlingarna hö ten 1739 Tankar om Landtbruk, och huruledes We
tenskap -Academien ärnar främja de s uppodlande.' Han säger där bl a: 
' Academien göromål kall däremot wara det att hon menigh ten till 
otroligt gagn wil med wördsam wederkän lo låta uti sina rligen af 
trycket utgå nde handlingar inflyta de prof och försök som till Acade-

Jacob Faggot (1699-1777). 
Tog initiativ till storskiftet. 
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mien inskickas, när det pålitligen mätes, huru de ifrån början til slutet 
aflupit: samt at hon efter någon samlad myckenhet af slika gagneliga 
Rön, stiftar sådana reglor, Landtbruket och dess skötsel til fromma, som 
kunna och böra uppställas på grunder af giltig förfarenhet." Intressant är 
att akademin hoppades kunna få tiil stånd en verklig försöksverksamhet, 
om än inte i egen regi, och sedan kunna hjälpa till med att sprida vunna 
resultat. 

Handlingarna trycktes till en början i en upplaga om ca 500 exemplar. 
Omkring 150 personer prenumererade då på dem. Resten av upplagan 
såldes, så långt det var möjligt, genom bokhandeln och på marknader. I 
andra tidningar tillkännagavs när en ny kvartalsskrift kommit ut. En del 
av artiklarna återgavs i andra tryckalster, t ex i av boktryckaren Salvius 
utgivna "Lärda Tidningar". Ytterligare publicitet kring vunna erfarenhe
ter skapades genom korta artiklar i de almanackor som akademin årligen 
gav ut och som nådde stor spridning i hela landet. 

På jordbruksmaskinområdet gjorde akademin åtskilligt. Pristävlingar, 
t ex beträffande plogar, utlystes och akademin fick så småningom in 
några förslag i form av modeller, ritningar etc, kanske inte alltid särskilt 
värdefulla. Vid några tillfällen köpte akademin in något enstaka maskin
exemplar från utlandet. Vid flera tillfällen föranstaltade akademin ge
nom sina ledamöter eller andra kompetenta personer om egna prov med 
sådana försöksmaskiner och avgav rapport om vunna resultat. Här finner 
vi alltså intressant nog en försiktig början till information grundad på 
officiell maskinprovning. 

Några ytterligare insatser från akademins sida på jordbruksmaskinom
rådet kommer att skildras längre fram när enskilda maskinslag behand
las. 

Universiteten kommer in i bilden 
Det växande intresset för näringslivets utveckling hade vid några ut
ländska universitet skapat behov av särskilda professurer i ekonomi. Vid 
1730-talets slut togs iden upp av den svenska riksdagen där hattpartiet då 
var dominerande.7 Akademiska konsistoriet i Uppsala formligen tvangs 
att ta emot en sådan professur med ett ämnesområde som ibland beteck
nades "ekonomilagfarenhet och statsekonomi". Den hänfördes till juri
diska fakulteten och innehavaren benämndes "jurisprudentire, oecono
mire et commerciorum professor". Ständerna tillsåg vidare år 1741 att till 
förste innehavare utsågs Anders Berch (171 1 - 1774), då sekreterare i 
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Anders Berch (1711-1774). 
Professor. Levande intresse 
för jordbrukets tekniska ut
rustning. 

manufaktur- och handelsdeputationen vid Tiksdagen. Han hade tidigare 
studerat under bl a Anders Celsius och disputerat i astronomi.8 

Berch var ej välkommen till universitetet där man ansåg att hans ämne 
ej var av akademisk karaktär och kände sig åsidosatt genom riksdagens 
direkta agerande. Obestridligen var emellertid Berch en i många avseen
den framstående man och kom att efterhand vinna allmän aktning hos 
sina kollegor. I två omgångar var han universitetets rektor. År 1770 blev 
han akademiräntmästare. Ledamot i Vetenskapsakademien blev han re
dan 1746. 

Det är intressant att se hur Berch, som själv tillhörde hattpartiet och 
fått sin professur av de merkantilistiskt renläriga krafterna i riksdagen, i 
verkligheten kom att i hög grad intressera sig för jordbruket och söka 
främja dess utveckling. Han drev sin forskning och sin undervisning i det 
heterogena ämnesområdet i delvis andra spår än dem hattarna avsett. En 
av hans åtgärder var att som stöd för undervisningen bygga upp en 
samling av dels små modeller av jordbruksmaskiner, framförallt plogar, 
dels varuprov från olika näringsgrenar. Denna samling, som kallades 
"Theatrum oeconomicum-mechanicum", väckte på sin tid stor uppmärk
samhet. Det finns orsak att vid flera tillfäIJen här återkomma till Berchs 
insatser. 
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Några exempel på modeller ur A .  Berchs märkliga samling. Förvaras nu vid 
Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Något förvånande kom universitete t  i Uppsa la att få ytterl igare en 
professur  i ekonomi . 9 Carl von Linne an  åg att en ekonomiprofessur 
borde vara kn uten t i l l  naturvetenskaperna , icke t i l l  j uridike n .  Han lycka
des i n t ressera brukspatronen Erik Borgström på Borgvi k i Värm land för 
att 1 759 donera medel  t i l l  en pro fessur i prakt isk ekonom i .  Innehavare 
av denna blev Johan Lostbom (namnet någon gång s kri ve t  Låstbom ) .  
Denne in tresserade sig i särski ld grad för j u  t l an tbruksmaskine r ,  men 
var  vä l  i n te av samma format som Berch .  Tyvärr var samarbete t  dem 
eme l l an  i n te odela t  gott . Även Los tbom inrä ttade e fter  Berchs förebi ld 
en mode l lkammare .  1 0  Längre fram ( 1 862) kom de båda aml inga rn a  att 
samm ans lagna b l i  överlämnade t i l l  dåvarande l antbruks insti tutet v id  U l 
tuna dä r  de vårdats vä l och nu  utgör e t t  värdefu l l t  u nder lag för s tud ie t  av  
den h i storiska utveck l ingen , i a l l ynnerhe t  beträ ffande p logtyper .  Lo t 
bom publicerade 1 780 i Patr io t iska Sä l l skapets  Hushå l ln ings Journa l  en  
om fat tande , på  hans  egen  sam l i n g  baserad öve rsi k t  över v id  den t iden 
ak t u e ll a  j o rd b ruksmask ine r. 

Vid un iver  i tete t  i Lund i nrä ttades en e konomiprofe s u r  å r 1758 .  I n ne
hava re var l aes B lechert Troze l i u  ( 1 7 1 9 - 1 794) . H a n  n amn återkom
mer b l a d  u tveck li ngen av trö kvcrk och r n ma k i ner ka ll behand la . 

Ock å i bo fa n n  frå n  1 747 respektive 1 75 l ik na nde profes · u rer med 
ekonom i  ·om huvudäm n  e ller del äm ne och m d Peh r  Kalm 
( 1 7 1 6 - 1 779) am t Peter Ad ri a n  Gadd ( 1 727 - 1 797 )  om in neh ava re .  
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Patriotiska Sällskapet 
Inom ett tidigare bildat ordenssällskap, Pro Patria, tillkom år 1767 Pat
riotiska Sällskapet, en organisation "till konsters och slöjders samt rikets 
näringars uppmuntran". 11 Sällskapet arbetade efterhand alltmer själv
ständigt och blev 1777 formellt en fristående organisation utan samband 
med Pro Patria. Sällskapet skulle uppmuntra och understödja "lyckliga 
snillen och idoga arbetare" samt sprida kännedom om nya uppfinningar 
och nyttiga kunskaper. Dess uppgifter medförde i viss mån en kollision 
med Vetenskapsakademien som vid denna tid också hade en påtagligt 
praktisk inriktning. Man försökte åstadkomma en gränsdragning mellan 
de båda organisationerna men den kunde inte upprätthållas. Utveckling
en blev efterhand den att Patriotiska Sällskapet tog över huvuddelen av 
den direkt till jordbruket riktade upplysningsverksamheten, belöningar 
etc. 

Sällskapet gav åren 1776-1789 ut en tidskrift "Hushållnings Journal" 
som kan sägas vara vårt lands första egentliga jordbrukstidskrift. Den 
följdes åren 1790-1813  av "Ny Journal uti Hushållningen". Upplagorna 
var små och försäljningen obetydlig. Troligen har det inte varit fråga om 
mer än några få hundratal exemplar av varje nummer. Tidningarna nåd
de således inte många jordbrukare direkt, men liksom ifråga om Veten
skapsakademiens publikationer fanns · naturligtvis en andrahandssprid
ning av informationen. 

Sällskapet ordnade pristävlingar. Allmänheten inbjöds t ex att sända 
svar på någon uppställd fråga. För att kunna belöna nyttiga och pålitliga 
rön instiftade sällskapet en silverjetong. 

Vid ett tillfälle övervägde sällskapet att skaffa en egen försöksgård 
men detta kom ej till stånd. Man måste därför grunda sina omdömen på 
resultat som vunnits genom försök på andra håll eller helt enkelt på en 
högst osäker bedömning. Sällskapets förste sekreterare, Adolf Modeer 
(1739-1799), hade dock en tid en egen gård och provade där bl a olika 
maskintyper. 

År 1774 föreslog den finländske brukspatronen Hisinger på Fagervik 
att sällskapet skulle låta utprova nya uppfinningar och därefter sända ut 
modeller till alla landskanslier. Med anledning av detta förslag skrev 
sällskapet till professorerna Berch, Gadd, Lostbom och Trozelius för att 
höra deras mening. Så småningom fick sällskapet svar från samtliga. 
Berch synes ha varit tveksam till landskansliernas möjligheter att rätt 
handha information av detta slag. Lostbom var nog mera positiv men gav 
uttryck för en kritisk inställning till värdet av modellsamlingar. Han 
lämnade i sammanhanget sin långa, förut nämnda översikt, memorial, 
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med detaljerad beskrivning av flertalet aktuella maskinslag, publicerad i Hushållnings Journal 1780, februari-oktober. 12 

Sällskapets sekreterare hade något tidigare lämnat en utförlig redogö relse för alla åtgärder som vidtagits för att stimulera utvecklingen mot bättre maskiner. Bl a hade sällskapet sänt ut åtskilliga modeller i förmin skad skala. År 1783 frågade man landshövdingarna om deras erfarenhe ter av denna informationsväg. Flertalet gav förhåJiandevis negativa om dömen. Efter 1786 sände sällskapet ej längre ut några modeller utan koncentrerade sig på att skapa en egen modellkammare. Tre år tidigare hade Vetenskapsakademien lämnat över sin modellsamling till sällska pet. Modellkammaren öppnades nu för allmänheten och i en annons i Post och Inrikes Tidning sägs att besökaren där med ett ögonkast kunde jämföra olika konstruktioner och finna vilka som var mest fördelaktiga. Det senare var kanske ett väl optimistiskt uttalande. 13 * * * 

Under 1700-talet ökade antalet svenska tidningar och i flera av dessa publicerades artiklar och referat med synpunkter och förslag i frågor rörande jordbrukets utveckling. Trots att mycket gjordes för att på olika sätt söka förbättra spridning en av information förefaller det som om jordbruksbefolkningen inte tagit särskilt starkt intryck. Nyheter slog endast långsamt igenom. I någon mån kan detta ha berott på att bönderna i avsaknad av noggranna och övertygande försök helt enkelt inte litade på rekommendationerna. Storskifte Enskifte14 

Ett svårt hinder för teknisk utveckling av 1700-talets svenska jordbruk var utan tvekan den omtalade ägosplittringen. Så länge den bestod gavs ingen möjlighet till väsentlig förbättring beträffande vare sig metoder eller teknisk utrustning. Inom lantmäterikretsar likaväl som på andra håll hade man börjat inse detta. Den som har äran av att ha fört saken på tal på sådant sätt att den verkligen observerades och som därtill med osedvanlig kraft drev fram den till åtgärder var den ovan nämnde Jakob Faggot, sedan 1747 överdirektör och chef för lantmäteriet. I en ofta citerad skrift, Svenska landtbrukets hinder och hjälp, publicerad 1746, föreslog han, troligen i någon mån efter engelskt mönster, ett s k stor skifte. Genom ett sådant skulle varje hemmans alla småtegar sammanfö- 20 
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ras till helst ett enda sammanhållet skifte. Trots alla svårigheter att vinna 
gehör drev Faggot frågan ihärdigt och målmedvetet. År 1749 utfärdades 
en förordning angående lantmätare och deras förrättning, något som 
kunde antyda kommande åtgärder. Tankarna mötte mycken misstro. År 
1757 togs emellertid ett betydelsefullt steg framåt genom en kungl. för
ordning om storskifte i Skåne. 

På sina håll började nog allmogen vid denna tid inse värdet av ett 
storskifte, men svårigheterna att praktiskt genomföra ett sådant var 
många, inte minst beträffande gradering av jord med olika kvalitet. 
Kompletterande förordningar erfordrades. År 1783 kom bestämmelser 
om storskifte omfattande hela landet. Om någon i en by önskade få sin 
jord samlad i ett skifte hade han rätt att få det. Den som vid skifte fick 
sämre jord skulle kompenseras med ökad areal. 

Det visade sig inte praktiskt möjligt att överallt åstadkomma det resul
tat man eftersträvade. Vid många gårdar kunde man inte få ner antalet 
skiften längre än till 3 a 4, ibland än fler. 

Storskiftet innebar inte utflyttning av gårdarnas byggnader utan dessa 

Rutger Maclean (1742-1816). Genomförde framgångsrikt enskifte på Svane
holm i Skåne. 
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låg kvar i den gamla bybildningen. Avstånden ut till d� yttersta fälten 
blev därför i många fall alltför stora något som försvårade brukningen. 
Storskiftet kom av här anförda skäl inte att få den betydelse som man 
räknat med. Det gav, där det kunde genomföras, likväl en stark impuls 
till uppryckning av landets jordbruk och öppnade möjligheter till person
lig insats för utveckling av den egna gården. 

Tankarna på ett längre drivet skiftesverk, ett verkligt enskifte, hölls 
emellertid levande och främjades bl a genom det exempel som Rutger 
Maclean, från 1782 ägare till Svaneholm i Skåne, gav. Med danska skif
tesåtgärder som förebild genomförde han med fast, för att inte säga hård 
hand och mot sina underlydandes protester en omläggning som inte bara 
sammanförde varje hemmans jord till ett enda välarronderat skifte utan 
också innebar utflyttning av dess byggnader till detta skifte. Sedan inle
dande svårigheter övervunnits visade sig den ekonomiska effekten av 
dessa radikala åtgärder vara mycket god. Härtill bidrog att Maclean 
ersatte böndernas dagsverksskyldighet med arrende i pengar och att han 
intensivt informerade dem om bättre brukningsmetoder m m. 

Några andra framstående godsägare följde på sina egendomar det 
exempel Maclean givit. Tiden var mogen för nytänkande. 

Omvälvande förändringar följde genom de i början av 1800-talet utfär
dade förordningarna om enskifte och laga skifte. 

Dragkraft Drivkraft 
Tillgång till dragkraft för fältarbeten liksom drivkraft för stationära arbe
ten är av avgörande betydelse för möjligheterna till effektiv mekanise
ring. Sedan tusentals år har dragdjur använts inom jordbruket för sådana 
tunga arbeten som jordbearbetning och transporter. I vårt land har det 
främst varit fråga om hästar och oxar. Endast i begränsad omfattning har 
kor använts som dragdjur. 

Ett stort antal reseberättelser och ortbeskrivningar från 1700-talet vi
sar att jordbruket i södra och mellersta delarna av landet allmänt använ
de såväl hästar som oxar, i magrare bygder, t ex delar av Småland, 
framförallt oxar. 15 I Norrlandslänen ville man endast ha hästar. Där 
ansågs det t o m  närmast genant att köra oxar. 16 

Oxar i gott skick var starkare än hästar och kunde ofta röra sig bättre 
på mark med dålig bärighet. En nackdel var deras långsammare, tröga 
arbetstakt. En fördel som ofta framhölls av förespråkarna för oxar var 
deras lägre krav på foderkvalitet och lägre foderkostnad. En oxe hade 
därtill alltid ett slaktvärde. 17 
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Under många hundra år svarade oxarna inom stora delar av vårt lands jordbruk 
för huvuddelen av den så nödvändiga dragkraften. 

Kraven på effektivitet ökade. Hästarna fick med tiden tack vare sin snabbare gång 
svara för en växande andel av jordbrukets drag kraftsbehov. 
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I detta sammanhang kan det ha sitt intresse att läsa vaµ Carl Carleson 
skrev 1756 i sitt Hushålls-Lexikon: " ... Är därföre hos oss både höge 
och Iåge, de bästa kreaturen goda oxar, de bruka åkern alrabäst, ehuru 
at med hästar lider åkerbruket, särdeles bärgningen mycket fortare; 
dock hafva de sit stora besvär med sig, i anseende att de måste helt bättre 
fodras, sedan äro de ock många mera bräckligheter underkastade än 
oxar, men sist äro de den gemena mannen et tillfälle att alldeles försum
ma åkerbruket, i det de bruka dem till andra kiörslor, så mycket att när 
hästen skall på trädesgärdet, orkar han ej mer. Däremot när Landman
nen litar mäst på oxar nödgas han blifwa vid byn, och då sköta sin åkers 
tarfvor . . . .  " 

En så energisk och kunnig jordbrukare som Rutger Maclean var klart 
positiv till användning av oxar som dragkraft. 

För anspänning av oxar, som i regel utnyttjades i par användes nästan 
alltid ok, lagt över mankarna och kopplat till hornen. Oket var med 
lämplig länk förenat med maskinens eller vagnens dragstång (långås). 
Även s k halsok förekom. Ett inte vanligt undantag svarade Maclean för. 
Han använde lokselar med ordentliga bogträn till sina oxar. 18 Sådana 
omtalas även från norra Sverige. 

Anspänningen av hästar var mera varierande. 19 Ibland, särskilt i Upp
land, användes vid parkörning en stång under hästarnas buk, s k bukok, 
som bars upp av remmar över manken och en rem framför bringan eller 
lokor. Bukoket kopplades liksom oxoket till maskinens dragstång. Meto
den var med all rätt hårt kritiserad. Oket var besvärande för hästarna 
och gav dem ej möjlighet att ge sin fulla dragförmåga. Bukoket och 
remmen framför bringan ersattes ibland med en stång framför hästarnas 
bringor. Den låg alltså an mot bringan och var i övrigt kopplad på samma 
sätt som bukoket. En högst otillfredsställande anordning. Vida bättre 
anspänning erhölls med selar, antingen av typ "brösta", d v s en bred 
rem framför bringan, eller, än bättre, loka med bogträn. Dessa selar 
kopplades sedan via skaklar eller draglinor till svänglar och dragvåg. 

En ur dragkraftssynpunkt högst allvarlig sak under detta århundrade 
var den ringa tillgången på foder, framförallt i slättbygder där slåtteräng 
saknades.20 Djuren svältföddes hela vintern, vanligen med halm som 
enda foder. På våren när fältarbetena skulle börja var dragarna ofta i så 
dåligt skick att de ej förmådde prestera ett fullgott arbete. Det förekom 
att man av denna anledning rekommenderade bönderna att odla höstsäd 
i stället för vårsäd för att på så sätt minska vårens behov av dragkraft. År 
1723 ansåg Anders Gabriel Duhre på Ultuna att man borde försöka finna 
odlingsmetoder som minskade behovet av dragare i vårbruket. Knappast 
en tillfredsställande lösning. 21 
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Anspänning med bukok för hästar. Bilden är från 1912. På 1700- och 1800-talen 
var kombinationen med brösta vanligare än som här med tokor. 
Lm 1912* 
* Beträffande förkortningar se sid 543. 
Enbart personnamn (och årtal) hänvisar till litteraturförteckningen. Den vanligaste anspänningen var enbet eller i par. I många fall räckte detta inte, framförallt inte vid plöjning med stora plogar och i hård, kanske ogräsbevuxen åker respektive i ängsmark. Många exempel finns på arbete med två, tre eller än fler par dragare, framförallt i beskrivningar från södra och västra delarna av landet. Ett knappast smickrande rekord hölls av de skånska bönderna som ibland hade upp till sju par dragare framför plogen. Huvudsakligen förklaras dessa stora anspann av att de tunga skånska kärrplogarna krävde särskilt stor dragkraft. Helt kan man inte heller utesluta att strävan efter prestige spelat en viss roll. Att ha få dragare vid plöjning ansågs vara ett fattigdomsbevis.22 Vid körning med både oxar och hästar samtidigt var det vanligt att ha en eller ett par hästar främst för att därigenom få något bättre fart på oxarna. Som drivkraft för stationära maskiner kunde handkraft, dragare, vattenkraft och vindkraft komma ifråga. Maskiner avsedda för handkraft var små, t ex enkla handkvarnar eller de under denna tid tillkomna ytterst enkla små rensmaskinerna. De drevs av en, högst två personer. Behövdes större kraft kunde man tillgripa häst- eller oxvandringar, kända redan tidigt. Någon allmänt utnyttjad kraftkälla blev vandringen dock inte under 1700-talet. 23 En vanlig form av drivkraft var däremot de större eller mindre vattenhjul som installerades i bäckar eller åar. De användes särskilt till 
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Vattenhjul vid Blåherremölla, Maglehem i Skåne, byggd omkring år 1700. Får här representera den i jordbruket tidigare betydelsefulla vattenkraften. 
Foto: Å. Moberg 

kvarnar och små sågar, ofta gemensamt utnyttjade av flera gårdar eller 
för deras räkning. Vattenkraften fick betydelse också då man längre 
fram under 1700-talet började försöka mekanisera tröskningen. 

Även vindkraft utnyttjades för liknande ändamål, men vindens oregel
bundenhet hindrade att den kom till mera allmän användning i jord
bruksdriften. 24 
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Tillverkning av maskiner 
Under hela 1700-talet var trä det helt dominerande materialslaget vid 
tillverkning av jordbrukets maskiner. Framförallt kom starka, sega trä
slag ifråga, i all synnerhet för delar som kunde bli utsatta för stora 
krafter. Man valde då t ex ek, bok, björk, ask, en och päron. Trä var ett 
material som vanligen utan alltför stora kostnader gick att få tag på i de 
måttliga mängder som erfordrades för denna tillverkning. Ofta bemöda
de man sig att finna träd som vuxit på något speciellt sätt, t ex med någon 
särskild krökning, om man därigenom kunde få en detalj som naturligt 
hade den önskvärda formen. Man vann då i styrka hos detaljen ifråga 
och sparade också eget arbete. 

Hoving (1851 s 117) uppger att man hinner nytillverka endera ett årder 
eller en plog på en dag och en harv med fyra tvärslåar på en och en halv 
dag. 

Några detaljer tillverkades nästan alltid av järn. Så var fallet med 
billar till årder och plogar liksom smådetaljer som behövde vara särskilt 
starka, t ex dragöglor. Rätt ofta gjordes harvpinnar av järn. Frågan om 
material för plogvändskivor är intressant men behandlas i kapitlet om 
plogarnas utveckling. 

Några tekniskt intresserade jordbrukare, bland dem J. Brauner, tala
de varmt för ökad användning av järn vid tillverkning av plogar, årder 
mm. Detta tycks dock inte ha påverkat bönderna i allmänhet mera påtag
ligt. is 

Det normala var att varje bonde själv gjorde sina maskiner, möjligen 
med undantag för någon svårare sak. Han var i allmänhet händig och van 
att arbeta i trä. Ett visst mått av smideskunnighet, ibland t o m stor, 
fanns också på många håll. 26 Bysmeder kunde ofta hjälpa till med svåra
re arbeten och ibland fanns verkliga specialister, plogmakare. 27 En duk
tig och iderik person som konstruerat en bra sak kunde få "privilegium" 
på denna, alltså ett slags patent som hindrade andra från att göra en 
liknande.28 Det var dock först långt senare som detta fick någon betydel
se. 

Serietillverkning i egentlig mening fanns inte om vi bortser från att 
enstaka smeder och plogmakare kan ha haft rätt stor kundkrets och att 
flera av dåtidens små järnbruk så småningom kom att tillverka billar till 
årder och plogar för försäljning direkt eller genom återförsäljare till 
bönderna. I de magrare bygderna i nordvästra Skåne tillverkade bönder
na vagnshjul i rätt stort antal och sålde sedan dessa på slättbygden söder
ut. 

Det fanns antydningar även till annan serietillverkning. Då greve Carl 
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Johan Brauner (1712-1773) 
Framstående, tekniskt 
intresserad jordbrukare. 

Johan Cronstedt på FulJerö hade konstruerat en såmaskin på 1760-talet 
meddelade han att han " . . .  låtit göra behörig inrättning till dessa Maski
ners förfärdigande, så att de fås därifrån bäst gjorde, och för bästa pri
set .. . 29 

När bonden behövde göra en ny maskin tog han självfallet intryck av 
vad grannarna hade. Om deras modell fungerade godtagbart gjorde han 
sin på ungefär samma sätt. Hur modellerna såg ut i andra trakter visste 
man säkert inte så mycket om. Än mindre kunde det göras några jämfö
rande prov som visade om den eller den modellen var bättre eller sämre. 
Följden blev att det uppkom en mångfald av snävt lokala typer av varje 
maskinslag. 

Kritik mot denna typrikedom framfördes då och då. Professor Berchs 
synpunkter kommer att omnämnas längre fram då plogens utveckling 
behandlas. I Hushållnings Journal 1776 och 1777 kritiserade överstelöjt
nanten Jacob Johan Aockarström en lokal årdertyp och föreslog att 
endast billar av en modell från Vetenskapsakademien skulle få säljas. 
Han menade vidare att det i varje socken borde finnas en godkänd 
modell av "trädesstock" och att bonden vid nyanskaffning skulle vara 
tvungen att göra efter denna. Sådana tankar ledde inte till direkta resul
tat men bidrog möjligen till att så småningom skapa någon eftertanke. 
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De viktigare maskins/agen 
Årder Årdret har i vårt land använts i flera tusen år och finns avbildat i några av hällristningarna från bronsåldern. Det har uppträtt under en mångfald olika namn såsom ard, krok , trädesstock, trädstock, ålder, åle, årder och ärgstock. På Gotland kallas de ibland för spetsplog. Vid 1700-talets början fanns årdret i mer eller mindre omfattande användning i stora delar av landet. 30 I västra Västergötland, Bohuslän, Dalsland och Värmland samt i viss mån Jämtland och angränsande trakter saknades det dock nästan helt. Årdrets konstruktion var olika i olika landsändar. Från jordbruksteknisk synpunkt sett spelar detta ingen större roll eftersom alla hade en på ungefär samma sätt utformad och placerad bill som sitt verksamma organ. Det väsentliga var att utförandet, särskilt vad billen beträffar, var gott. Billens form var närmast triangulär och materialet som ovan påpekats i regel järn. Jirlow omnämner dock att det på Gotland funnits årder utan järnbill vid denna tid.31 Det sydskånska årdret skilde sig något från de övriga genom sin billform och framförallt genom att åsen var understödd av en tvåhjulig kärra, liksom den skånska plogen. Trots Johan Brauners och andras förord för järn som material till hela årdret tillverkades sannolikt det helt övervägande antalet huvudsakligen av trä under hela detta sekel. Bill ens form, ställning och anfästning gjordes under 1700-talet till föremål för en del förbättringsförsök men större förändringar var det inte tal om. 
Sjuttonhundratalets årder var, frånsett billen, tillverkade helt av trä. 
Sjöström 1907 29 



För att den i marken kvarstående fåran skulle bli mera markerad och 
bearbetningen något kraftigare placerades ofta ett par smala brädor eller 
järntenar (öron) bakom billen så att jorden fördes ut åt sidorna. 

Billens benägenhet att arbeta mer eller mindre djupt kunde ändras 
genom reglering av dess vinkel i förhållande till marken. Detta åstad
koms på något olika sätt beroende på årdertyp och anspänningssätt. 

Årdrets huvudsakliga användning omfattade luckring av åkern samt 
myllning av gödsel och utsäde. Ibland kom det till användning också för 
att på åkern köra upp fåror till ledning vid handsådd och för vattenavled
ning. 

Inom det stora område av landet där plogen ännu vid 1700-talets bör
jan inte vunnit insteg (se sid 31) svarade årdret för den kraftigare jord
bearbetningen. Många jordbrukare menade att årdret var lämpligare än 
plogen, i all synnerhet på stenbunden mark. Efterhand som åkrarna blev 
någorlunda rensade från sten och plogarna blev bättre gick man mer och 
mer från årdret över till plogen. 

När potatisodli�g började vinna insteg fick årdret en ny uppgift vid 
såväl sättning som upptagning. 

I Hushållnings Journal 1779 föreslogs en konstruktion av årder med 
två eller tre billar. Avverkningen skulle då kunna bli större vid myllning 
av utsäde då man ju borde köra tämligen grunt. Patriotiska Sällskapet lät 
prova ett sådant årder och rekommenderade det till användning. 

Ett annat förslag i samma journal 1778 var att förlänga årderbillen på 
högra sidan. Tanken var att ett sådant osymmetriskt årder skulle kunna 
användas som ett slags horisontell rist för att före plöjning i starkt gräs
bevuxen mark skära av den blivande tiltan undertill och på så sätt under
lätta plogens arbete. 

Plogar Rist 
Inom den del av den etnologiska forskningen som behandlar jordbrukets 
maskiner har plogen en dominerande ställning.32 Litteraturen på detta 
område är rik och detaljerad. Här skall endast de i mekaniseringhänse
ende viktigaste huvuddragen behandlas. 

Plogen har till uppgift att skära loss, vända och mer eller mindre bryta 
en tilta med rektangulär genomskärning, alltså att åstadkomma en gan
ska kraftig bearbetning av jorden. För att losskärningen av tiltan skall 
underlättas kan plogen utrustas med en knivliknade s k rist. 

Plogens arbete skiljer sig väsentligt från årdrets. Trots detta rådde 
inom delar av vårt land ett slags konkurrens mellan plog och årder under 
1700- och 1800-talen. 
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Plogen synes ha börjat komma till användning i vårt land redan under 
medeltiden. Vid 1 700-talets början var' den allmänt förekommande och 
utgjorde det huvudsakliga hjälpmedlet för kraftigare jordbearbetning på 
praktiskt taget varje gård inom stora delar av landet. Märkligt undantag 
utgjorde dock ett område omfattande främst Uppland, östra Söderman
land, Östergötland, östra Västergötland, Småland, Blekinge och nord
östligaste Skåne. Inom detta stora område saknades plogen praktiskt 
taget helt. Årdret var här närmast allenarådande. Som orsak härtill har 
bl a anförts svårigheten att använda plogen i de steniga markerna, ett 
motiv som i varje fall inte kunnat gälla för mer än en del av området. På 
sina håll ansåg man att plöjning torkade ut jorden mera än luckring med 
årder. Ibland hade man på grund av okunnighet om plogens egenskaper 
fått bakslag genom för djup plöjning. Det sades också att plöjning gjorde 
jorden hårdbrukad. 

Mot bakgrunden av Ragnar Jirlows uppfattning om plogens sprid
ningsvägar från väster kan man nog antaga att huvudorsaken till att 
plogen vid denna tid i stort saknades i landets sydöstra delar var att 
geografisk spridning av en ny sak då var tidskrävande. 

Vid århundradets början tillverkades plogarna praktiskt taget helt av 
trä, med undantag för billen som i regel var av smitt järn. En mångfald 
olika konstruktioner fanns, främst beträffande åsen och själva ramen. 
Varje utförandeform hade sitt geografiskt ganska markerade spridnings
område, ofta rätt nära sammanfallande med landskapet. Det finns ej 
anledning att här närmare gå in på de olika konstruktionsprinciperna. 
Huvudfunktionen var densamma hos dem alla. Den rikhaltiga etnologis
ka litteraturen ger ingående beskrivning på de olika modellerna. 

Skånsk kärrplog med järnbill och trävändskiva. Lantbruksmuseet vid Alnarp. 

31 



Plogarna hade vanligen en billbredd om 20 a 30 cm och borde alltså 
inte köras med nämnvärt större tiltbredd. Plöjningsdjupet anges ibland 
till omkring 15 cm, när uppgifter överhuvud finns därom. 

Den gode iakttagaren A.G. Barchreus antecknade från sin resa i Väst
manland 1772 att en karl med ett par oxar plöjde ett tunnland på två 
dagar. En man kunde med årder "sneda" samma areal på en dag. 

Reglering av plöjningsdjupet kunde ske på olika sätt. Om plogen var 
avsedd att dragas av oxar med vanligt ok eller av hästar med bukok hade 
plogen i regel lång ås som kopplades direkt i oket. Genom att något öka 
eller minska åsens lutning (förlänga eller förkorta åsen) kunde man på
verka plogens benägenhet att gå ner. En annan metod, användbar även 
på plogar med kort ås, var att, t ex med kilar, ändra plogramens vinkel i 
förhållande till åsen. 

Knivristen kunde sitta monterad vertikalt på åsen framför billen. Det 
förekom, främst i Norrland, att risten monterades horisontellt på plogra
mens vänstra sida. Då den skulle användas lades plogen på sidan så att 
endast risten var i funktion. Man skar alltså ett vertikalt snitt för den 
blivande tiltan genom en särskild körning före den egentliga plöjningen 
av denna tilta. Framförallt i de norrländska områdena förekom en sepa
rat risttyp, byggd ungefär som ett årder men med knivrist på åsen och 
helt utan bill. Denna rist kördes separat före plogen. 

Plogarna var av mycket olika storlek och tyngd. Klumpigast och tyngst 
var den skånska kärrplogen. Sitt namn har den fått därigenom att åsen, 
som här alltid var kort, i sin främre del understöddes av en tvåhjulig 
kärra. Ibland hade det högra hjulet, som gick i föregående fåra, större 
diameter än det vänstra. En god sak med den skånska plogen var att den 
hade två styrstänger och att plogkarlen sålunda kunde gå i fåran rakt 
bakom plogen, vilket gjorde styrningen lättare. 

Flertalet författare (Linne m fl) som beskrivit denna plog talar om hur 
tunggående den var och vilka stora anspann bönderna brukade ha vid 
plöjningen. Det stora kraftbehovet torde ha berott, inte så mycket på 
plogens tyngd som på billens utformning. Den var vanligen förhållande
vis kort, ganska brant uppåtriktad och måste ha erbjudit stort motstånd, 
något som framhållits av såväl Rutger Maclean som Johan Lostbom.33 

Prestigesynpunkter har nämnts tidigare. 
Även en del av plogarna i Västergötland och Värmland var tunga om 

än inte så som den skånska. Det var här mest fråga om specialplogar för 
vall brott, nyodling osv. För plöjning av hävdad åkerjord hade man lätta
re plogar. 

De bästa plogarna förefaller ha varit de från Dalarna och delar av 
Norrland. För svårare förhållanden var de dock inte tillräckligt starka. 
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Pehr Kalm gjorde 1742 denna skiss av plogar använda i Bohuslän. Vändskivan 
var av enklaste slag. 
Kalm 1 746 

Anders Berch utveck lade bl a i en uppsats i Veten kapsakademien 
Handlingar 1759 , sin syn på plogars l ämpligaste konstrukt ion . 34 Han 
framhöl l då också det anmärkn ingsvärda i att an talet lokala model ler var 
så stort och menade att man borde närmare undersöka vilken typ som 
var bäst . Bl a borde man studera dragkraftsbehovet .  Högst intressant är 
att han först snuddade vid tanken att göra laboratoriemätningar i en 
jordränna med de plogmodel ler han hade i si n model lkammare i Uppsa
la. Dragkraften tänkte han sig åstadkomma med tyngder i ett snöre lagt 
över en trissa . Han bedömde emel lertid metoden mindre lämplig och 
menade att det ri kt igaste vore att göra praktiska för ök i fuU ska la .  l 
uppsatsen gjorde han et t  märkligt försl ag .  Varje  riksdag representant för 
bondeståndet borde , på rikets beko tnad, vid en l ämplig riksdag t i l l 
Stockholm medföra sin egen plog och en duktig dräng. Man kunde då 
anordna en jämförande provning t ex pä Ladugårdsgärdet .  Det är veter
l igen första gången som ett konkret förslag om en konsekvent genomförd 
samtidig provning av många olika model Jer av ett bestämt maskinslag 
framlägges . En provning som vi idag sku l le kalla serieprovning. Berch 
upprepade sitt förslag vid en akademisammankomst då Gustav I I I  var 
närvarande . Kungen uttryckte stort intresse och sin önskan att personli
gen följ a provningen . Tyvärr kom denna ald rig ti l J stånd. 35 

Sjuttonhundratalet visar ett ökande intresse för plogen och dess ut
veck ling. Flera uppsatser i Vetenskapsakademiens Handlingar i Patrio-
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tiska Sällskapets Hushållnings Journal liksom i andra tidningar och skrifter behandlar frågan. Man märker ett påtagligt intresse för utvecklingen i andra länder, särskilt den i England. Vetenskapsakademien utlyste 1768 och 1775 pristävlingar om lämpligaste plogkonstruktion. Första gången blev resultatet magert. Andra gången, med höjd prissumma, strömmade det in förslag i form av plogar i full storlek, småskaliga modeller, ritningar osv. Akademin formligen dränktes i material. Några verkligt bra uppslag kom inte fram. Ett fåtal belöningar delades i alla fall ut. År 1772 köpte akademin en plog från England och lät Fabian Casimir Wrede på Penningby göra prov med den. Erfarenheterna var goda. Även på andra håll anskaffades och provades engelska och skotska plogar dock utan att detta under här aktuell tid stimulerade till mera allmän anskaffning. 36 Patriotiska Sällskapet fortsatte de av akademin inledda ansträngningarna att få fram bättre plogkonstruktioner. Det ökade intresset medförde någon teknisk utveckling på plogområdet under seklet. Den gick dock långsamt och medförde endast detaljförbättringar utförda av enstaka , särskilt intresserade personer. I de flesta fall fick förslagen bara begränsad efterföljd. Verkliga genombrott kom först under 1800-talet. Här har tidigare nämnts att såväl bönder som bysmeder och några järnbruk tillverkade plogbillar. I regel torde det ha varit fråga om billar av vanligt, inte särskilt hårt järn. I litteraturen sägs här och var att man brukade fila billen vassare "medan oxarna flåsa".37 Ibland omnämnes emellertid billar av "stållagt" järn vilket tyder på material med högre kolhalt och kanske någon härdning. 38 Den mest intressanta utvecklingen gäller vändskivan, plogens mest typiska och viktiga del.39 Vid seklets början tillverkades den uteslutande av trä. I många fall var det en högst primitiv skapelse, närmast en snedställd, plan bräda utan större förmåga att vända den av billen avskurna tiltan. Otaliga är berättelserna i bygdeskildringar om hur man, ibland med särskilt folk, fick trampa till tiltorna för att de skulle lägga sig någorlunda. Efterhand försökte man utforma vändskivan något bättre. Man gav den en svängd form så att den med måttlig kraftförbrukning lyfte tiltan och därefter ordentligt vände den. Troligtvis började svängd vändskiva användas i Dalarna för att därifrån först sprida sig norrut. Det förefaller inte uteslutet att denna förbättring framkommit spontant. Några forskare anser dock att det kan ha varit efter påverkan från Nederländerna. Så länge vändskivan gjordes av trä utgick man om möjligt från ett stycke tjurig gran, al eller björk med en naturlig vindning som grovt 
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Jan Bodings teckning av en plog från Ångermanland 1747. Här är vändskivan 
svängd. 
Boding 1 747 

anslöt till den form man ville att vändskivan skulle h a .  Sedan vidtog ett  
tidsödande arbete med täljkniv och andra verktyg för at t ful lborda form
givningen. Resultatet var säkert i nte al ltid så lysande . 40 

Vid s in resa i Da larna 1 734 påträffade Linne i Ore socken plogar med 
vändskiva av j ä rn ,  t i l lverkade i trakten . Vid denna tid tycks sådana 
vändskivor inte ha  funnits i någon annan del av landet . Man har mycket 
diskuterat varifrån uppslaget t i l l  denna förbättring kommit , om det var 
ut ländska impulser e ller i nhemska . En undersökning från 1981  i denna 
fråga tyder på att det kan ha  vari t smideskunniga bönder i Orebygden 
som omkring år 1730 svarat för denna innovation.4 1  Användning av järn 
vid ti l lverkning av en vändskiva medförde en radikal förbättring . Det 
blev möj ligt att skapa j ust den form man eftersträvade . Därti l l  kom att 
j ärnvändskivan släppte jorden bättre än träskivan och hade bättre håll
barhet .  

En riktigt gjord järnvändskivas överl ägsenhet borde ha varit uppenbar 
för den som hade til lfälle att se den i arbete . Trots detta gick dess 
spridning otroligt långsamt . Vid 1700-talets slut var trävändskivor al l t
j ämt dominerande . Orsakerna var som förut antytts flera : Otillräckl iga 
informationskanaler , svagt ekonomiskt i ncitament till tekn iska förbätt
ri ngar, bristande förutsättningar för egen t lig serieproduktion t i l l  riml ig 
kostnad , avsaknad av verkli g jämförande provn ing till böndernas hjälp 
vid bedömning och allmän bundenhet till tradit ion . 
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Så som J. Brauner år 1 749 här visar i fig. 2 och 3 konstruerade han sina plogar. 
Vändskivans utformning ägnade han stor uppmärksamhet. 
Brauner 1 749 b 

Någon l i ten förbättri ng av trävändskivorna erhöll man ibland genom 
att bekläda dem med järnplåt eller s lå in j ärnskålJor på slitytan . Detta 
tycks ha förekommit en del under hela ek let . 42 

Även plogens sj älva grundkonstruktion var föremål för utveck l ingsför
sök .  Johan Brauner rekommendationer bet räffande t i l lverkning huvud-
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sakligen av järn, både för årder och plogar, har redan omnämnts. Flera andra dugliga jordbrukare , t ex Anders Forssenius, delade uppfattningen om järnets överlägsenhet. 43 Omkring år 1745 hade J. Gripenstedt konstruerat en plog, huvudsakligen av trä, delvis efter förebild av den belgiska brabantplogen. Det var en i flera avseenden genomtänkt konstruktion men inte radikal. Gripenstedt publicerade en beskrivning av plogen först 1775 och den kan sägas då ha kommit försent.44 De bästa engelska eller skotska plogar som togs hit under seklets senare del representerade däremot ett radikalt nytänkande. De överensstämde i sina huvuddrag med den typ som långt senare blev accepterad i vårt land. Som en sammanfattning kan sägas att 1700-talet bjöd på aktningsvärda ansträngningar att utveckla plogen. Värdefulla uppslag kom fram och blev prövade i praktisk drift. Här bör särskilt vändskivan av järn nämnas. Nyheterna nådde emellertid ingen allmän spridning, kanske med undantag för den svängda vändskivan. Man vågar nog säga att jordbruket i stort hade praktiskt taget samma plogutrustning vid seklets slut som vid dess början. 
Harvar Det förefaller troligt att harvar i sin mest primitiva utformning kom i användning lika tidigt som årdret, möjligen tidigare. De kan ha använts för grund luckring av jorden, för att bekämpa ogräs, för att jämna ut markytan som förberedelse till sådd samt för att mylla utsäde. I sin enklaste form kunde harven bestå av en eller flera eventuellt kluvna granstockar med kvarsittande stumpar av grenar och grövre kvistar (knaggaharv). Hade man flera stockar kunde de hållas ihop med flätade vidjor. 45 Mera utvecklade harvar fanns tidigt, långt före 1700-talets början. Den vanligaste typen bestod av 3-4 parallella bommar av trä,· sammanhållna av tvärslåar. I varje bom satt ett antal harvpinnar, till en början oftast av trä. På en sådan rektangulär eller kvadratisk harv sattes dragpunkten oftast i ena hörnet. Harven drogs då något snett och man kunde undvika att pinnarna arbetade i varandras spår. 46 Någon gång förekom enkla flak på harvens ovansida för att underlätta extra belastning med stenar e d. Ibland hade harven, också på ovansidan, medar för att efter omvändning kunna släpas för transport till och från arbetsplatsen. 37 



En speciell typ utgjorde de s k  länk- eller ledharvarna. De var gjorda i 
två eller flera sektioner. Bommarna (lötarna) i den ena sektionen gick in 
något mellan motsvarande bommar i intilliggande sektion. En järnstång 
eller tränaglar (gjorda av en) gick igenom dessa bomändar och bildade 
en axel kring vilken sektionerna kunde vrida sig i förhållande till varand
ra. Denna harvtyp förekom främst i steniga områden, framförallt i Små
land, Värmland och Norrland.47 

För tillverkning av harvpinnar av trä användes ofta ek, en, björk, bok, 
skogsapel eller päron. 

Harvarnas arbetsbredd var inte särskilt stor. Det kunde röra sig om 1 a 

"Knaggaharv" gjord av fläkta trädstammar med kvarsittande grenstumpar. 
Hylten-Cavallius: Värend och Virdarna 

Äldre harv, helt av trä. Typisk hemtillverkning. 
Zachrison 1920 
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1,5 m. Hade bonden tillgång till hästar använde han vid harvning hellre dem än oxar för att genom den raskare takten få bättre arbetsresultat. 48 Under 1700-talet skedde en viss utveckling på harvområdet. 49 En successiv övergång från träpinnar till järnpinnar pågick. För djupare bearbetning gjordes harven tung, ofta triangelformig för stadigare gång. Pinnarna fick framåtriktad spets. Harvtypen kallades "klösharv". Ibland utformades pinnspetsen som en liten gåsfot. Förmågan att rycka av ogräs blev då bättre. Harvar med sådana pinnar kallades vanligen "rensharvar". Knivformade pinnar kunde förekomma på tunga, smala harvar avsedda för kraftig bearbetning av ogräsbevuxen mark. 
Enkel träharv med järnpinnar, enligt skiss av J. Boding i "Ångermanna husholl
ning Nordan Skogen", år 1747. 

Ledharv med rörliga, lätt utbytbara pinnar av trä. 
Kulturen i Lund 
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Klösharv från 1776. ibland även kallad billharv. 
Hushållnings Journal 1776 Harvramarna förblev gjorda av trä i stort sett under hela seklet. En helt ny typ var rullharven som började komma fram under senare delen av århundradet. Den kunde ha två eller flera parallella trävalsar lagrade i en rektangulär träram. På valsarna sattes flera rader 7 -10 cm långa järnpinnar. Patriotiska Sällskapet talade mycket för denna harvtyp och framhöll att den gjorde ett gott arbete och frestade dragarna mindre än de vanliga harvarna. Någon större spridning fick den dock inte denna tid. 50 Intressant är att redan under slutet av seklet harvar med ställbara pinnar började komma fram. Pinnarna var fästa på vridbara axlar som kunde låsas i olika lägen med pinnarna mer eller mindre framåtriktade. Harvtypen hann inte få nämnvärd spridning under 1700-talet.51 Utöver dessa mera vanliga harvtyper fanns också sådana för speciella ändamål t ex myllningsharvar och en "dikesharv" för användning vid rensning av öppna diken.52 Vanliga enkla sladdar av en eller två grova träbommar, ofta med flera meters arbetsbredd, förefaller ha varit ganska vanliga.53 Sannolikt förfogade praktiskt taget varje jordbrukare över en eller flera harvar vid seklets slut. 
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Rullharv, från 1 776. En på Uddeholm använd typ. 
Hushållnings Journal 1 776 
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Ställbar slätharv med svagt krökta pinnar, från 1777. Dragöglans placering tyder 
på att harven skall köras åt höger. Kättingens läge är i så fall fe/ritat. 
Hushållnings Journal 1777 

Vättar Också väl tar ingick i den utrustning som jordbruket hade börjat använda redan före 1700-talet. De var emellertid sällsynta. Vätten utgjordes normalt av en rund trästock, helst ek om man kunde skaffa det, lagrad i en enkel fyrkantig träram. Diametern varierade en hel del. Stor diameter var fördelaktig och t ex Johan Brauner rekommenderade så stor diameter som 75 cm. Vanligare var dock 35-50 cm. Längden var 1-1,5 sällan 2 m. För jordtyper med dålig bärighet gjordes välten ibland av gran för att ej bli för tung. 54 Även på vältarna gjordes en del förbättringar under 1700-talet, framförallt när det gällde att krossa hårda kokor eller bryta skorpan på nysåd-
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da fält. Man spikade trekantiga ribbor på välten eller skapade på annat sätt en räfflad yta. Kanske än bättre effekt åstadkoms genom korta järntenar eller järnknivar som fästes runt vältens yta, något som ibland rekommenderades. Rutger Maclean på Svaneholm använde vid århundradets slut "klasvältar" av järn för att trycka sönder kokor.55 Patriotiska Sällskapets Hushållnings Journal berättade 1780 om dubbelvältar där två sektioner var kopplade efter varandra. 56 Välten förblev under hela 1700-talet ett sällan förekommande hjälpmedel i det svenska jordbruket. 
Såmaskiner Vid 1700-talets början förekom uteslutande sådd för hand. Uppenbart var sådden ett arbete där kvaliteten hade avgörande betydelse. Utsädet måste fördelas så jämnt som möjligt över hela ytan och med rätt mängd. Arbetet krävde skicklighet. För att lättare nå god fördelning brukade man ibland köra upp riktningslinjer med ett lätt årder. I "Svenska Åkermannen", tryckt 1727 och 1732, angav Magnus Menzer att en karl kunde så ut 8 tunnor utsäde om dagen. En tunna motsvarade ungefär 145 liter. Nu var det inte nog med att utsädet blev väl fördelat. Det gällde att också få det myllat, varken för djupt eller för grunt. Före sådden körde man vanligen med årder eller/och harvade. Efter sådden myllade man ofta med årder, eventuellt harvade man. Myllningen lämnade nog ofta en del övrigt att önska. Med tanke på den stora betydelse en väl utförd sådd har är det förklarligt att en strävan att mekanisera detta arbete växte fram, både i andra länder och hos oss. En något återhållande faktor kan den omständigheten att sådden hade något av rituell prägel ha utgjort. Redan Christopher Polhem var inne på tanken att konstruera en såmaskin. 57 År 1729 skrev han därom och uppgav sig ha funnit hur en sådan borde göras. Ett exemplar av hans konstruktion finns kvar och står i Nordiska Museets samling på Julita. Maskinen är tekniskt intressant och har ett genomtänkt utmatningssystem samt billar för reglerbar my!Jning. Senare, 1740, skrev Polhem ganska pessimistiskt om möjligheterna att väcka intresse för en såmaskin. Huruvida några maskiner byggda efter hans ideer verkligen kommit i praktisk användning är osäkert. I Vetenskapsakademiens Handlingar 1740 och 1741 beskrev kyrkoherden Zackarias Westbeck, Lövsta, en av honom konstruerad primitiv 1-43 ., 



Kyrkoherde Westbecks såmaskin 1 741 .  Sjuttonhundratalets försök med olika 
1 -radiga såmaskiner gav varken kvalitativt eller kvantitativt önskade resultat. 
VA H 1 741 radig såmask in . Den hade en enkel kakutmatning och saknade biJI varför den närmast kan betraktas som en ytterst smal bred åmaskin . Man sköt den framför sig som en skottkärra . Senare ökade han torleken så att maskinen blev 3-radig . Den blev dock ej bra och fick aldrig någon betydelse . 58 Nästan amtid igt beskrev grevinnan Charlotte Fröl ich , under pseudonymen Lotta Trieven i akademins handlingar en hästdragen 1-radig maskin,  avsedd att samtidigt mata ut utsäde och gödsel .  Denna maskin hade ett enkelt billarrangemang. 59 År 1745 gjorde skolmästaren Anders Hel lström i Tuna en betydl igt modifierad maskin efter Westbeck ide . Den var hästdragen och avsedd för samtidig utmatning av utsäde och gödsel med hjälp av en kakränna. Materialet fördelades i 4 rader .  Framtil l satt 4 harvpinnar om gjorde fåror för utsädet . Baktill satt 5 harvpinnar som höljde igen fårorna .  Maskinen fick någon lokal spridning. 60 Samma år til lverkade Daniel Thunberg en på ett helt annat ätt genomtänkt och utvecklad 1 7-radig, 4-hjulig såmaskin .  Denna hade ett utmatningssystem som drevs med rem från vänstra bakhjulet och som så långt det kan bedömas, bör ha givit en relativt säker , tvångsmässig utmatn ing . Från matarvalsen leddes utsädet genom plåtrör ner till bil larna. Dessa var utformade som kraftiga harvpinnar, placerade i en gemensam ram. De var anordnade så att de amtidigt som de var och en öppnade en egen fåra höljde fårorna från framförgående billar .  Längst bak satt fem 
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- ·  
Så här visade Daniel Thunberg i Vetenskapsakademiens Handlingar 1 749 sin 
högst intressanta konstruktion av en såmaskin . 

b l indpinnar som höljde de bakersta bil lpinnarnas fåror .  Arbetsbredden 
var 1 12 m .  Maskinen körde något åren 1 745 och 1746 för att därpå visas 
upp för herrarna Faggot och Elvius från Vetenskapsakademien . Den 
gick då ganska bra men en mindre ändring i utmatama bedömdes önsk
värd . Man fäste sig särski l t  vid att det blev möj ligt spara hälften av 
utsädet jämfört med handsådd . Det förefaller emellertid som om intres
set för maskinen svalnade ty det hör i()te mera om den .  Detta är nog att 
beklaga efter om maskinen ganska säkert var utvecklingsbar . 61  

Vetenskapsakademien inköpte 1756, närmast genom ett mjs för tänd 
en fransk såma kin konstruerad av Chateauvieux.  En av akademins kon
taktmän i Frankrike Charles Bonnet,  hade 1754 erbjudit sig att sända en 
maskin av detta l ag. Inget avtalade dock därom . Til l  akademins för
skräckelse kom 1756 överraskande en ma kin hit med åtföljande räk
ning. Akademin ansåg sig nödsakad ta emot maskinen och beta la  den 
höga kostnaden . Ma kinen var 3-radig med en arbetsbredd på O 6-0 7 
m .  Utmatningsmängden kunde regleras i 4 teg .  Akademin uppdrog åt 
några av sina ledamöter att studera maskinen . Någon rapport om resu l
taten är inte känd . 
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Tre år senare, 1759, fick greve Carl Johan Cronstedt på Fullerö låna maskinen för ytterligare prov. Han redogör för sina iakttagelser genom en uppsats i akademins Handlingar 1761 och är då ganska positiv. Han uppger att man kunde så 52 kappland (ungefär 0,8 ha) om dagen. Helt bra var maskinen dock inte. Den var tung och svårhanterlig vid vändningar samt hade för liten arbetsbredd. Den bedömdes dessutom vara svår att tilJverka. 62 Cronstedt konstruerade nu själv en helt ny maskin med 5 billar och en arbetsbredd om 1,2 m. Den hade två höga bakhjul och ett litet svängbart framhjul. För utmatning hade lådan 5 hål i botten. J varje sådant hål stack underifrån in en långsmal konisk ten. Under sådden rörde sig dessa tenar uppåt och nedåt och öppnade på så sätt hålen periodiskt så att utsäde kunde rinna ner stötvis. Tenarnas rörelselängd kunde regleras och på så sätt kunde önskad utsädesmängd ställas in. Från utmatarna leddes utsädet genom plåtrör till billarna. Dessa satt i en gemensam ram som kunde höjas och sänkas i förhållande till maskinen i övrigt. I ramens bakre kant satt ett antal fasta harvpinnar för myllning av utsädet. Maskinen drogs av en häst eller, vilket Cronstedt föredrog, oxar som gick 
C.J. Cronstedts 5-radiga såmaskin. En för sin tid förnämlig konstruktion. 
VAH 1769 
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något lugnare och stadigare. Cronstedt uppgav att en man med ett par oxar kunde så 4 tunnland (2 ha) per dag.63 En modell av Cronstedts maskin fanns utställd i Kungl. Modellkammaren och tilldrog sig där stort intresse. Möjligen har några maskiner byggts efter denna förebild och kommit ut i praktiskt arbete. Vi finner att åtskilliga ansträngningar gjordes för att skapa förutsättningar för mekanisering av det viktiga arbetet sådd. Tydligt är emellertid att varken någon av de i Sverige konstruerade såmaskinerna eller några utländska fick någon spridning under 1700-taJet. Handsådd förblev den enda möjligheten under hela seklet. 
Skördemaskiner Under hela 1700-talet skördades vall och äng med lie, sädesåkern med lie eller skära. Förlusterna av spannmål ansågs allmänt bli något mindre om skära användes i stället för lie. Några egentliga försök att ersätta lie och skära med maskiner finns ej att anteckna från 1700-talet. För hopsamling av t ex hö fanns däremot hästdragna släpräfsor. Till en början använde man bara enkla släpbommar som drogs av ett par hästar. Linne nämner sådana från sin skånska resa 1749. Efterhand utvecklades verkliga släpräfsor med långa tänder. Avläggning av det sammandragna höet skedde genom att bommen vreds runt framåt så att pinnarna pekade bakåt. Den slogs därefter tillbaka i arbetsläge. Den flera gånger omnämnde Johan Brauner på Ultuna pläderade ivrigt för användning av denna räfstyp. Allt hö och all säd lastades för hand med enkla verktyg. Genom lämpliga vagnkonstruktioner kunde arbetet underlättas något. 
Tröskverk Sedan långa tider tillbaka skedde tröskningen av den skördade säden, sedan den bretts ut på loggolvet, huvudsakligen med slaga. Under små förhållanden med endast liten mängd säd nöjde man sig ibland med att i stället för hand slå axen mot en vägg, en träbock e d. Tröskningen var ett slitsamt, tidskrävande arbete. I sin år 1727 tryckta "Gårds-Fogde Instruction" skriver Eric Salander i ett memorial för varje månad följande: 47 -



September Oktober November December tröskas qvällar och mornar tröskas morgon och qväll continueras med tröskningen tröskningen ändas Kapaciteten vid slagtröskning anges av Anders Tidström 1756 till 20 skäppor ( 4-5 hl) spannmål för två man under en dag. 64 På många ställen med utpräglad självhushållning pågick tröskningen hela vintern, fast då i långsammare tempo eftersom man inte ville ta fram mer än vad som för tillfället behövdes i hushållet. Förlusterna genom råttor, möss osv var då säkerligen stora. Framförallt i områden med mera omfattande spannmålsodling, t ex den skånska slättbygden, räckte gårdens eget folk ofta inte till för att klara tröskningen. Det var då vanligt att folk från magrare bygder kom och tog tillfällig anställning under senhöst och vinter för detta arbete. Det är inte ägnat att förvåna att man tidigt började söka efter möjligheter att mekanisera det krävande tröskningsarbetet, detta så mycket mera som spannmålsodlingen ganska snabbt ökade i omfattning under 1700-talet. Urgamla hjälpmetoder fanns i Orienten. I Europa hade man på flera håll redan under 1600-talet börjat försöka konstruera maskiner för tröskning. I vårt land tog Christopher Polhem upp saken genom att omkring 1720 skissera en konstruktion avsedd att drivas med vattenkraft, vindkraft eller hästvandring. Han räknade med att maskinen skulle kunna tröska 10-12 tunnor (14-18 hl) per dag. Konstruktionen är speciellt intressant därigenom att Polhem velat skapa en maskin för ett i det närmaste kontinuerligt materialflöde med fullt utnyttjande av skötaren. En särskild matarvals förde den otröskade säden i en jämn ström in under ett antal stampar som svarade för urtröskningen. Polhem uppger att säden på varje tums bredd skulle få 6 slag. Efter urtröskningen gick spannmålen genom ett såll ner i en låsbar behållare under det att halmen togs om hand separat, eventuellt efter skärning till hackelse. 65 Polhem byggde för eget bruk på Stjernsund två små tröskverk men klagar i en uppsats 1740 över att ingen velat försöka sig på att bygga något verk efter hans ide er. 66 Bruksägare Birger Elfving (1669-1747) föreslog, samtidigt som Polhem lade fram sina förslag, en tröskverkskonstruktion med mekaniskt drivna stampar eller slagor. Den hade inte det nästan kontinuerliga genomflöde som Polhem tänkte sig. Sannolikt byggdes Elfvings maskin aldrig.67 Ett par närbesläktade förslag gjordes vid denna tid av tidigare om-48 
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Tröskverk konstruerat omkring år 1770 av Daniel Flodström. Drivet med vand
rmg eller vattenkraft. Överst syns maskinen från sidan, nederst uppifrån. Säden 
lades i den rörliga långa Lådan och bearbetades med tio vertikala stampar. 
Hushdllnings Journal 1785 nämnde Anders Gabriel Duhre, men inte heller de ledde till några bestående resultat. 68 För att slagor eller stampar i maskiner av de typer som här skisserats inte ständigt skulle slå mot samma punkt gjordes underlaget för säden gärna rörligt och drogs då under tröskningen fram och tillbaka.69 Vetenskapsakademien intresserade sig påtagligt för mekanisering av tröskningen och lät några av sina ledamöter granska ett antal inkomna förslag. Dessa bedömdes dock inte vara särskilt bra. Samtidigt med här redovisade försök pågick en utveckling efter helt 49 



andra riktlinjer mot en mera primitiv, billigare lösning. Främre Orientens gamla metoder med djur som fick gå och trampå ur säden eller med slädar respektive vagnar som kördes i den finns omnämnda i bibeln. Huruvida detta lett in tankarna på sådana metoder också i vårt land eller om de uppkommit spontant kan i detta sammanhang lämnas därhän. Lektor Magnus Stridsberg (1696-1771) i Härnösand föreslog år 1730 användning av tröskvagnar med tunga hjul. Först använde han järnbeslagna trähjul, senare gjutna järnhjul. Så småningom, efterhand som metoden kom i bruk, utrustades vagnarna med allt flera hjul monterade med olika spårvidder så att de ej skulle gå i varandras spår. Tröskningen skedde i långa trösklogar där den otröskade säden breddes ut. Vagnarna kördes fram och tillbaka erforderligt antal gånger till dess axen var urtröskade. Halmen måste då tas bort och spannmålen kunde sopas samman. Vid logändarna kopplades dragarna om från vagnens ena ände till den andra, detta för att man skulle slippa vända den tunga vagnen.70 I Vetenskapsakademiens Handlingar 1761 beskrives en vagn av denna typ med 18 hjul. Tröskningskapaciteten uppges där till 10 tunnor (ca 15 hl) per dag. Vagnar med upp till 24 hjul förekom.71 Stridsbergs förslag ledde inte omedelbart till något starkt genomslag men intresset och användningen ökade snart väsentligt, främst i landskapen Medelpad, Ångermanland och Hälsingland. Presidenten Edvard Carleson på Hacksta gård lät tillverka en s k tröskningsdrög. Själva drögen var gjord av trä och på dess undersida var ett 1 000-tal små stycken av flinta inslagna. Carleson hade lärt känna 
Tröskvagn med järnhjul. Sådana vagnar fick avsevärd spridning i Norrland. 
Nordiska Museet 
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Tröskvält av trä från Jndals s:n. Koniska vättar, avsedda för arbete i rundlogar, 
var vanligare än de cylindriska. 
Nordiska Museet 

metoden under sin vistelse som minister i Turkiet. Han tog till vårt land 
en bulgarisk bonde som var van vid detta tröskningssätt och ordnade 
med dennes hjälp demonstrationer på flera gårdar, bl a också inför aka
demiledamöter. I akademins Handlingar 1751 redogör han själv närmare 
för tröskning med drög. Metoden tycks trots detta inte ha blivit vanlig.72 

Jämsides med utveckling av tröskvagnar skedde en motsvarande ut
veckling av tröskvältar.73 I sitt första skede var dessa vältar cylindriska 
och kördes rakt fram och tillbaka i långloge liksom tröskvagnarna. 
Ibland kopplades två eller flera vältar i rad bakom varandra. För att 
förstärka tröskningseffekten försågs vältarna med kraftiga längsgående 
lister, kuggar eller andra upphöjningar. Med tiden blev det allt vanligare 
att vältarna gjordes koniska och att långlogen ersattes med en rund loge. 
De tidsödande och en smula besvärliga vändningarna bortföll. 

Under 1700-talets senare del blev såväl tröskvagnar som tröskvältar 
vanliga på gårdarna i Mellersta Norrland. Man har menat att detta möjli
gen berott på att arbetskraft saknades i dessa trakter varför en enkel och 
billig mekaniserad tröskningsmetod var behövlig, i första hand på gårdar 
med något större spannmålsodling. 
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Sedan man väl börjat använda koniska rundgående vä_ltar dröjde det inte länge förrän ett steg till ytterligare utveckling togs. Mitt i rundlogens centrum sattes en stolpe på vilken två eller tre horisontella armar lagrades vridbara och hopkopplade med varandra. Till varje arm kopplades en vält eller en för rundköming konstruerad tröskvagn med olika stora hjul. En häst eller oxe kunde kopplas till en av armarna och så dra runt samtliga vältar eller vagnar. Till nästa steg var det inte långt. En enkel mekanisk kraftöverföring från en utanför logen befintlig kraftkälla till armkorset med vältarna kunde ordnas. Kraften kunde komma från ett vattenhjul, en vindmotor (väderkvarn) eller en hästvandring. I en år 1754 tryckt skrift redogör professor C.B. Trozelius i Lund för en tröskningsanläggning på Rottneros i Värmland, byggd efter denna princip.74 Den kunde drivas alternativt med vattenhjul eller hästvandring och hade fyra olika långa armar. De fyra koniska vältarna hade olika diameter. Trozelius uppger att två man med denna maskin kunde tröska lika mycket som åtta man med slaga. I anslutning till sin beskrivning av anläggningen på Rottneros tar Trozelius upp ett försvar för mekanisering i jordbruket, detta med anledning av att det från något håll gjorts gällande att maskiner skulle göra folk till lättingar. Han håller dock med om att man kanske inte bör mekanisera där det finns gott om folk för aktuella arbeten. Kyrkoherden i Lagga och Östuna, Nicolaus Vestrin, beskrev 1757 en enklare tröskanläggning som han själv låtit bygga. Förslaget ledde till en diskussion i Lärda Tidningar om de olika tröskmetodernas förtjänster och nackdelar. 75 Flera andra förslag efter principer liknande de här beskrivna kom fram under århundradets senare del. Intressant nog kombinerades flera av de framlagda ideerna med förslag om gemensam anskaffning av sådan utrustning. Framförallt ifråga om tröskvagnar och tröskvältar kom också gemensam användning till stånd. År 1788 tog skotten Andrew Meikle ut patent på en tröskningskonstruktion med en roterande slagcylinder som arbetade mot en fast slagsko. 76 Denna konstruktion visade sig vara den som på ett riktigt sätt löste tröskningsproblemet. (Bild se sid 175) I och med att den kom fram försvann allt intresse för utveckling enligt de tidigare prövade riktlinjerna. A. Seaton på Ekolsund uppges ha på 1790-talet importerat ett tröskverk av Meikles typ. Några maskinexemplar utförda efter Meikles konstruktion tillverkades i vårt land redan under 1790-talet. På Aspenäs i Västergötland lät Samuel Bagge bygga en fast maskinanläggning som drevs av 
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Träskanläggning på Rottneros. Drevs med vattenkraft. Beskriven år 1 754 av 
C. B. Trozelius. 
Sjöström 1907 

två hästar i en överliggande vandring. Ursprungligen hade man bara en 
häst men sedan man komplette rat sjä lva tröskdelen med rensmaskin och 
hackelseverk behövdes två . Maskinens cyl i nder hade en di ameter på 
omkring 1 ,8 m. Slagskon sträckte sig över ungefär ¼ cirke lomkrets. Den 
var stäJ lbar ,  en viktig förbättring som inte fanns på den skotska förebi l
den . För driften behövdes en gosse som körde hästarna om de inte var 
vana, en person som bar fram kärvarna , en som matade och en som 
skakade och tog undan halmen . 

En liknande anläggning byggdes på Värnanäs söder om Kalmar och en 
något mindre på Kusta i Västmanland . Den senare drevs med ett tramp
verk för två a tre man . 77 

Den egentliga utvecklingen av tröskverk enl igt Meikles princip hör till 
1800-talet .  

Som en sammanfattning beträffande tröskning kan sägas att hela 1700-
talet präglades av en intensiv strävan att mekanisera detta tunga och 
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tidskrävande arbete. Flera användbara förslag kom fram. ,De mera kom
plicerade tröskanläggningarna kunde komma ifråga endast på större går
dar och fick därför ingen större spridning. De enkla tröskvagnarna och 
vättarna blev däremot mot slutet av seklet mycket spridda, framförallt i 
mellersta Norrland. Den stora huvuddelen av landets jordbrukare fick 
emellertid tillsvidare nöja sig med slagan. 

Rensmaskiner 
Efter tröskningen gällde det att få den urtröskade säden någorlunda ren. 
Störst anspråk hade man på renhet hos utsäde och säd för malning. 

För rensning av säd användes redan före 1700-talet enkla såll som 
skakades eller rördes för hand. Större föroreningar som urtröskade ax 
och halmstump kunde tas bort med stormaskiga såll på vilka säden gick 
igenom. Sådana såll kallades "rissel". För att få bort mindre förorening
ar fick man använda mera finmaskiga såll som släppte igenom skräpet 
men ej säden. Agnar och damm kunde man få bort genom att i någorlun
da starkt vinddrag kasta säden rakt upp. De lätta föroreningarna blåste 
då åt sidan medan kärnorna föll mera rakt ned. Denna operation, ej så 
vanlig hos oss, gjordes ofta på en plats utomhus där man hade slätt 
underlag. Ett annat sätt, vanligt här, att åstadkomma en enkel sortering 
efter kärnornas tyngd m m var att med skovel kasta säden horisontellt 
antingen utan vinddrag eller, ofta bättre, i motvind. De tyngre kärnorna 
flög då långt bort under det att lättare kärnor och än mer t ex agnar 
bromsades av luften och föll ner närmare den som kastade. Vanligen 
gjordes denna s k kastning inne i logen, eventuellt med portar öppna. 

På olika sätt försökte man förbättra sållen. Johan Brauner vid Ultuna 
gjorde omkring 1750 skakande plansåll med parallella strängar av mäs
singstråd. 78 Dessa spändes liksom strängarna i ett piano efter klangen 
och så att alla fick samma spänning. Med sådana såll erhölls större preci
sion än med enkla flätade nät. Brauner tillverkade också roterande cy
lindriska plåtsåll med stansade hål i två avdelningar, en första med rela
tivt små hål som ej släppte igenom de bättre kärnorna men väl de mindre 
samt en andra del med vidare hål där säden men ej större föroreningar 
gick igenom. Med sådana cylindriska såll var det lätt att åstadkomma ett 
kontinuerligt flöde genom maskinen men kapaciteten var låg i förhållan
de till cylinderns storlek. 79 

Den tekniskt intresserade Carl Johan Cronstedt på Fullerö arbetade 
också med dessa problem. Han gjorde 1752 en med vindkraft driven 
maskin med cylindriskt såll i två avdelningar, liksom Brauners, och med 
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C. J. Cronstedts sållmaskin för spannmål. Sållen gavs för hand skakande rörelse 
och kunde lätt tömmas. Såll nr 1 tog bort de mindre föroreningarna och tömdes 
över i nr 2 där de större föroren ingarna sållades bort. 
VAH 1 763 
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automatisk matning. 80 Den arbetade i och för sig bra . och kunde gå 
dygnet runt utan annan tillsyn än för ifyllning av säd i matartratten 
morgon och kväll. Kapaciteten var dock låg, endast 2 tunnor ( ca 3 hl) per 
dygn. Cronstedt tillverkade därför en ny maskin med två plana plåtsåll 
som hängde rörligt och skakades för hand. Från det första sållet med små 
hål fördes säden över till det andra med grövre hål. Han kunde på så sätt 
även med denna maskin få den bästa säden befriad från såväl små förore
ningar och små kärnor som större föroreningar. Med två man kunde 
12-15 tunnor (17-22 hl) rensas per dag. 81 

Maskiner av liknande typ tillverkades på andra håll, bl a vid Skultuna 
och Ryda. 82 Här bör också erinras om att en del av de tröskanläggningar 
som byggdes vid denna tid kompletterades med såll som direkt vid trösk
ningen gjorde en första rensning. 

Någon märkbar åtgärd för att mekanisera bortrensningen av de lätta 
föroreningarna ser vi inte förrän år 1747. Då infördes till vårt land en 
enkel kinesisk sädesharpa av direktören i Ostindiska Kompaniet, Jacob 
von Utfall, eller möjligen först av skeppsprästen, sedermera kyrkoher
den G.F. Hjortberg, Vallda socken i Halland. Denna maskin var utrus
tad med en handdriven fläkt och gjorde ett avsevärt bättre arbete än 
kastning för hand. Typen fick någon liten spridning. Man uppgav avverk
ningen till ungefär 17 tunnor ( ca 25 hl) per dag. 83 

C.J. Cronstedt tillverkade en maskin med den kinesiska som förebild 
men större. Direktören för Kungl. Modellkammaren, Jonas Norberg, 
var behjälplig i konstruktionsarbetet.84 

Här bör också nämnas en maskin som konstruerades av Sven Ljung
qvist, beskriven i Vetenskapsakademiens Handlingar 1752. Den var av
sedd att direkt mekanisera kastningsförfarandet. Från en fast tratt leddes 
säden ned i en roterande tratt över vars kant den kastades ut horisontellt. 
Drivningen skedde för hand med en lång stång och en vevsläng på den 
roterande tratten. Mannen som skötte maskinen kunde tack vare stång
en stå utanför Iogväggen. Matning till den fasta tratten skedde från ett 
övre loft genom ett hål i golvet. Det kastade materialets olika fraktioner 
fick sopas upp från golvet runt maskinen. Det är inte sannolikt att maski
nen fick många efterföljare.85 

Under senare delen av 1700-talet intensifierades ansträngningarna och 
åtskilliga förslag till nya konstruktioner fördes fram. Vetenskapsakade
mien utlovade belöningar till dem som kunde komma med verkliga för 
bättringar. 

Professor C.B. Trozelius intresserade sig också för rensning av spann
mål. Han studerade olika typer och införde för försök en tysk sädesharpa 
som dock visade sig vara tunggående, något klumpig men ändå ha brist-56 , 
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C.B. Trozelius, Lund, och hans lärjunge Abraham L. Sundberg beskrev 1778 
denna från England in/ örda sädesrensmaskin. 
Sundberg 1778 

fällig hållbarhet på några punkter. En av hans studenter, Abraham L. 
Sundberg, skrev 1778 en liten avhandling om en engelsk sädesharpa.86 

Denna hade till skillnad från den kinesiska kuggväxel för drivningen. 
Antalet fläktvingar, av tunna brädor, var fem. Den sorterade materialet i 
tre grupper. Gränsen mellan de bästa (tyngsta) kärnorna och de lättare 
bildades av en ställbar klaff. De lättaste föroreningarna, damm och "slö
aste säden", blåstes ut utanför maskinen. 

En annan av Trozelius lärjungar, Petrus Petri Danielsson, skrev en 
kort redogörelse för den "Nya och förbättrade. skånska sädesharpan". 
Denna hade tillverkats av instrumentmakaren vid universitetet, Nils 
Gullander, och var på en del punkter förenklad jämfört med den engel
ska. Bl a hade kuggväxeln blivit ersatt med en repväxel. Vingarna var av 
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"de sämre gåspennor". Maskinen ansågs vara bra och billjg. Den var lätt att tillverka. Någon mera omfattande spridning blev det nog ändå knappast tal om. 87 

Övriga maskiner Utöver med de ovan nämnda maskinslagen arbetade man under 1700-talet med en hel del andra, om än i liten omfattning. Det var bl a fråga om speciella plogar för dikesupptagning och mullskopor för flyttning av jord. En relativt vanlig maskin var däremot, framförallt under seklets senare del, hackelsemaskinen. Den hade redan tidigare i viss mån funnit sin form med en långsträckt kista (ränna) i vilken halmen matades fram för hand samt i dess ände möjligen ett par matarvalsar och därefter kniven eUer knivarna. På de enklare och vanligaste hackelsemaskinerna svängdes kniven för hand. På mera utvecklade maskiner satt knivarna på ett 
,'lunr 1111 

Hackelsemaskin från omkring 1770. Redan vid denna tid hade maskintypen i 
stort funnit sin form. 
Hushtlllnings Journal 1777 
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svänghjul som antingen drogs runt för hand med vev respektive trampa eller drevs med hästvandring. Som vi tidigare sett kunde hackelsemaskinen t o m  vara direkt kopplad till ett tröskverk. Praktiskt taget varje gård torde ha haft en egen mer eller mindre välutvecklad kvarn eller i varje fall tillgång till en sådan. I den enklaste kvarnen drogs den rörliga stenen för hand fram och tillbaka men flertalet var roterande. Drivning med vattenhjul eller vindkraft var inte ovanlig. Enkla mekaniska hjälpmedel som hävstänger och spel av olika slag kom till användning vid stenröjning och stubbrytning. Även om det inte direkt hör till mekaniseringsfrågorna bör kanske nämnas att betydande intresse ägnades frågor om torkning av säd på fältet i krakar eller hässjor. Också möjligheterna att använda torkningsrior med värme studerades. 
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1800-talet Adertonhundratalet utgjorde i vårt land en brytningstid. Merkantilismens ideer hade tryckts tillbaka och i någon mån ersatts av de s k fysiokraternas tankar. Efter de två första decennierna med förlusten av Finland, 1809 års nya författning, tronföljdsfrågor, deltagande i kriget mot Napoleon, krig mot Danmark, union med Norge, senare Krimkrigets återverkningar här och emigration m m började Sverige allt starkare påverkas av den industriella revolution som bröt fram i Västeuropa. Särskilt påtagligt blev detta efter århundradets mitt. Införandet av ångkraft, en oerhörd utveckling på kommunikationsområdet, framförallt genom järnvägsbyggandet och fartygsutvecklingen, stora framsteg i fråga om framställning av järn och stål och mycket annat rubbade då på ett genomgripande sätt näringslivets förutsättningar. Näringsfrihet infördes genom förordningar 1846 och 1864. Landets folkmängd ökade starkt under detta århundrade och var år 1800 1850 1900 omkring 2,3 miljoner varav 3,5 5,1 1,8 milj. i jordbruket.88 2,7 2,7 Antalet egentliga bönder kunde, trots en omfattande s k hemmansklyvning, inte öka särskilt mycket. Ej heller fanns under 1800-talets förra hälft någon industri som kunde suga upp befolkningsökningen. Detta medförde under tiden framemot 1850-talet en stark social förändring på landsbygden genom ökning av antalet lantarbetare av olika slag, torpare och backstugusittare. Samtidigt övergick ett betydande antal bönder från att ha varit arrendatorer till att genom förvärv av jord från såväl kronan som frälset bli självägande. Rätt till sådant förvärv hade tillkommit 1810. Under huvuddelen av 1800-talet ökade det svenska jordbruket sin spannmålsproduktion så väsentligt att landet trots befolkningens starka 
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tillväxt tidvis kunde exportera. Tillgången var dock mycket olika för de 
skilda spannmålsslagen. 

Under flera perioder av detta århundrade rådde för jordbruket svåra, 
ibland krisartade ekonomiska förhållanden, något som givetvis påverka
de behovet av och förutsättningarna för mekanisering. 

Här kan vidare antecknas att Kungl. Lantbruksstyrelsen tillkom år 
1889 och ett jordbruksdepartement år 1900. 

Enskifre Lagaskifte� 
Som tidigare skildrats ledde inte 1700-talets bestämmelser om storskifte 
till den önskade strukturella förändringen inom jordbruket. Antalet skif
ten förblev stort. Någon utflyttning av bebyggelsen hade i allmänhet inte 
ägt rum och avstånden till de bortre åkrarna blev ofta alltför stora. 

Delvis mot bakgrunden av Rutger Macleans framgångsrika insatser på 
Svaneholm utfärdade regeringen 1803 en förordning om s k enskifte i 
Skåne. Den följdes 1804 av motsvarande förordning för Skaraborgs län 
och 1807 för riket i övrigt, dock med vissa undantag. Dessa bestämmel
ser gick betydligt längre än de som gällde storskiftet, bl a med utflytt
ningsskyldighet. Enskiftet genomfördes egentligen endast i Skåne där 
det medförde en kraftig uppryckning av jordbruket. I övriga delar av 
landet drevs skiftesarbetet vidare men nu enligt 1827 års stadganden om 
s k laga skifte. Dessa senare bestämmelser kan kanske sägas vara ett 
mellanting mellan storskiftes- och enskiftesbestämmelserna. Några 
mindre delar av landet undantogs från skifte. 

Skiftesomläggningen fick de mest vittgående följder för det svenska 
jordbruket och påverkade på ett avgörande sätt dess möjligheter för 
mekanisering. Varje gård fick sin åkerareal någorlunda samlad. Den 
gamla bybebyggelsen splittrades och på de flesta gårdar tvingades man 
uppföra helt nya byggnader placerade på den egna jorden. Gårdarnas 
arrondering blev bättre och köravstånden vid det interna arbetet blev 
måttliga. 

Betydande arealer av tidigare utmarker togs i anspråk som åker i 
samband med kompensation för bättre mark som måst lämnas vid ut
flyttningen. Men framförallt utnyttjades sådan mark vid den nyodling 
som nu tog fart för att stegra produktionen. Några siffror belyser utveck
lingen: 
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Odlad jord år 1800 1850 1870 1880 1890 1900 850 000 ha 2 025 000 2 547 000 2 918 000 3 271 000 3 520 000 Nyodlingen medförde minskning av arealen naturlig äng och därmed av foderproduktionen från denna. Att den omdaning av det svenska jordbruket som enskifte och laga skifte innebar fick en starkt positiv effekt och medförde en påtaglig höjning av näringens standard är uppenbart. Man kom ifrån tvånget att inom en by utföra varje arbetsmoment på åkern samtidigt. Individuell förmåga och handlingskraft kunde göra sig gällande på ett helt annat sätt än förut och ge resultat. Förutsättningar skapades att efterhand genom insats av bättre maskiner spara arbetskraft och underlätta det tyngsta handarbetet liksom att höja kvaliteten på utfört arbete. De vunna, ytterst väsentliga fördelarna erhölls dock ingalunda utan kostnader och uppoffringar. För flertalet jordbrukare innebar omgestaltningen en svår ekonomisk påfrestning och mycket extra arbete. Sett ur kulturell synpunkt var förändringarna inte odelat positiva. Åtskilliga institutioner och organisationer arbetade under detta århundrade för att på olika sätt söka främja jordbrukets utveckling. Några av dem skall i korthet behandlas här i den del deras verksamhet berört mekaniseringen inom näringsgrenen. 
Lantbruksakademien90 Redan under 1700-talet väcktes flera gånger tanken på tillskapande av någon riksomfattande organisation som kunde främja jordbruket och dess utveckling. Ett konkret förslag i sådan riktning framlades vid 1810 års riksdag av J. Mannerstam. Sannolikt fanns hans förslag i bakgrunden när Kungl. Maj:t, troligen efter aktivt stöd av kronprins Carl-Johan, i december 1811 utfärdade en kungörelse enligt vilken "Kongl. Svenska Landtbruks-Academien" skulle inrättas. Den nya akademin höll sin första sammankomst den 28 januari 1813. Enligt de fastställda stadgarna skulle akademins uppgift vara "att tända och sprida upplysning, för att befrämja undervisningen, uppmuntra idogheten, stadga erfarenheten, lätta utöfningen och afhjelpa hindren i alla 
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delar af Landthushållningen i Fäderneslandet. Dess oafbrutna bemödande bör vara, att meddela kunskaper eller råd, att frambringa täflan eller efterdömen." Stadgarna föreskrev att akademin skulle omfatta följande sju avdelningar: Lantbruksavdelningen Skogs- och trädgårdsavdelningen Närings- och hushållsavdelningen Byggnads- och redskaps- eller mekaniska avdelningen Vetenskapsavdelningen Statistiska avdelningen Räkenskapsavdelningen Man insåg sålunda redan vid denna tid vikten av att akademin beflitade sig om den tekniska utvecklingen inom näringsgrenen och inrättade en särskild avdelning för det byggnads- och maskintekniska området. Beträffande Mekaniska avdelningens uppgifter angav stadgarna i § 6 bl a: "Beskrifning på nyttiga Landtbruks-redskap och Machiner, samt inrättande av verkstäder till deras förfärdigande". Av stor betydelse blev att det genom stadgarna uppdrogs åt akademin att söka få till stånd hushållningssällskap i de län där sådana ännu inte hade bildats. Vid denna tid fanns sällskap i endast åtta län. Hushållningssällskapens verksamhet behandlas i ett särskilt avsnitt, sid 73. De första ledamöterna i akademin utsågs av Kungl. Maj:t och utgjorde en lysande församling, dock med ringa direkt anknytning till jordbruket. Kronprinsen, sedermera konung Carl XIV Johan, blev akademins ständige preses. Som vice preses utsågs greve Fredrik Gyllenborg och som direktör överintendenten Abraham Niclas Edelcrantz. Denne senare, som med kraft och skicklighet ledde akademin till 1821, kom genom sitt stora intresse för och sitt kunnande inom det tekniska området att personligen prägla akademins insatser på mekaniseringsområdet. Han upprätthöll ständigt kontakt med utvecklingen utomlands och anskaffade omkring 1804 själv en omfattande uppsättning moderna maskiner till den gård han arrenderade, Stora Skuggan på Kungl. Djurgården. För att akademin skulle få möjlighet att skapa en egen försöksgård uppläts från hösten 1816 ett område om drygt 100 ha på Djurgården. Jorden var då ej uppodlad varför det krävdes mycket och tidsödande arbete innan området fullt kunde utnyttjas för försök, provningar m m som avsetts. Anläggningen fick namnet Lantbruksakademiens Experimentalfält. 
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Abraham Niclas Edelcrantz 
(1754-1821).Kungl. Lant
bruksakademiens förste di
rektör. Utpräglad teknisk be
gåvning. I enlighet med sina stadgar gav akademin redan från sitt första år ut en publikation, Kongl. Landtbruks-Academiens Annaler, med ena två delar årligen. I dessa publicerades uppgifter om akademins verksamhet, redogörelser för gjorda erfarenheter, referat och översättningar från utländska skrifter etc. Intresserade kunde subskribera på Annalerna. Någon större spridning var det knappast tal om. Direkt nådde man nog inte det egentliga jordbruket. Från 1827 ändrades publikationens namn till Kungl. Lantbruksakademiens Handlingar. År 1841 ändrades namnet återigen och nu till Handlingar rörande landtbruket och dess binäringar utgifna af Kungl. Svenska Landtbruksakademien. Från år 1862 träffades en överenskommelse enligt vilken akademin understödde utgivandet av Tidskrift för Landtmanna- och Kommunalekonomien, vars utgivare var professor Johan Arrhenius vid Ultuna (åren 1861-1881 akademins sekreterare). Från 1877 sammanslogs de båda publikationerna under namnet Kungl. Landtbruksakademiens Handlingar och Tidskrift. Redan första verksamhetsåret ingav Mekaniska avdelningen till aka-66 



demin en skrivelse i vilken man sade: "Lika långt skild från den fördom, 
att våra Svenska åkerbruks-redskap ej tarfa någon förbättring, som från 
den lika ogrundade, att allt utländskt hos oss är användbart, och förtje
nar efterföljd, anser likväl Academiens Mekaniska Afdelning ett bland 
de största medel till Svenska landtbrukets förkovran gifvas, dels uti spri
dande af goda inhemska redskap, till de orter af landet, som deraf äro i 
saknad, samt de öfrigas förbättring, dels uti pröfning och antagande, 
med nödig urskillning, af nya utländska". 91 

Avdelningen framhöll behovet av redskapsverkstäder, helst i varje 
län, men föreslår att till en början en central verkstad skapas i huvudsta
den under akademins överinseende. Vid denna verkstad skulle dels än
damålsenliga redskap tillverkas och sedan som modeller för eftertillverk
ning sändas ut i landet, dels personal som kunde tillverka respektive 
använda dessa redskap utbildas. 

Ledamoten av akademin, major C.G. Stjernsvärd, som på sin egen
dom Engeltofta startat maskintillverkning 1803 (sid 200), erbjöd sig att 
utan ersättning överlåta denna verkstad på akademin. Under hänvisning 
till planerna på en egen verkstad i Stockholm avböjde akademin erbju
dandet. 

Den föreslagna centralverkstaden kom till stånd och kontrakt om drif
ten tecknades med f d instrumentdirektören vid örlogsflottans mekanis
ka departement, P.A. Blom. I Kungl. Maj:ts brev med tillstånd att an
lägga verkstaden sattes som villkor att akademin "emot billiga bestämda 
priser, hvilka af allmänna medel böra ersättas, med en sats af de redskap 
I pröfvat och godkänt, skyndsamt förse hvarje ort uti hvilken ett Läns
Hushållssällskap blifvit inrättadt, och att derjemte uti redskapens förfär
digande och bruk inöfva dertill utsedde Arbetare". 92 

År 1815 började de första maskinerna sändas ut. Modeller till dessa 
hämtades främst från den samling engelska maskiner som Edelcrantz 
ställt till förfogande. I denna ingick bl a:93 

1 Smalls plog 
1 Bayleys plog 
1 Duckets skumplog 
1 Webbs tackjärnsplog 
1 plog för två hästar, från Suffolk 
1 plog för sank mark, Cambridge-shire 
1 Cartwrights plog med 3 billar 
1 plog med 2 fixa vändbräden 
1 plog med 2 rörliga vändbräden 
1 kup- och rensplog för en häst 
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1 kup- och rensplog för handkraft 
1 Lesters patentharv 
1 dikesplog 
2 Mac Dougals mullvadsplogar (ett slags tubulator) 
1 radhacka, holländsk typ 
1 Mac Dougals kultivator och extirpator 
1 mindre kultivator 
1 Cookes extirpator, 5 bi liar 
1 kvickrotsräfsa 
1 scuffler (harv) 
1 sädesharv 
1 Bayleys plog jämte såmaskin för bönor 
1 Duckets drillplog och såmaskin för säd och frön 
1 Mac Dougals såmaskin (ganska lik Cookes) 
1 hästhacka 
2 handsåmaskiner 
1 Mac Dougals kraftmätare 
1 tröskmaskin, Moodie, för tre hästar 
1 hackelsemaskin 
1 spannmålsvåg, Gnieser, Berlin 
1 Salmons sädesrensare med såll och fläkt 
1 handkvarn 
1 potatistvättare 
1 potatiskvarn 
1 smörkärna 
1 hydraulisk press 
1 regnmätare 

diverse småredskap 

Tillverkningen kom igång och ett antal maskiner m m sändes på akade
mins bekostnad till hushållningssällskapen för att där tjäna som förebil
der vid lokal tillverkning. Verkstaden försökte också i någon mån sälja 
sina produkter direkt till jordbrukare, men detta torde ha skett endast i 
starkt begränsad omfattning. Vissa svårigheter tycks någon gång ha före
kommit i samspelet mellan akademin och verkstaden beträffande uppfyl
landet av kontraktsbestämmelserna.94 Efterfrågan på verkstadens maski
ner avtog ganska snart eftersom privata verkstäder började liknande 
tillverkning och höll lägre pris. P.A. Blom avled 1821 och ungefär vid 
denna tid upphörde centralverkstadens verksamhet i huvudsak. De för
hoppningar man ställt på den kan knappast sägas ha blivit infriade. 

Hushållningssällskapens hantering av de från akademin erhållna mo-
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Denna lilla kultivator var en av de maskiner som ingick i Edelcrantz förnämliga 
samling och som ställdes till Lantbruksakademiens förfogande 1813. 
LAA 1815 

dellmaskinerna behandlas i ett följ ande avsnitt om säl lskapens verksam
het . 

Efter Edelcran tz bortgång 1 821  skedde en förlamande nedgång i aka
demins verksamhet, en nedgång som tyvärr påtagligt återverkade på 
hushållningssällskapens aktivitet .  Sedan presidenten i Kommerskollegi
um , Gabriel Poppius ,  år 1838 utse tts t i l l  akademins d irektör och nya 
stadgar faststäl lts 1841 skedde en kraftfull uppryckning och en av akade
mins mest framgångsrika perioder tog sin början .  

Nästan omedelbart efter sin tillkomst hade akademin börjat bygga upp 
en samling demonstrationsmateria l  inom maskinområdet . Akademin ha
de fått överta Kungl . Modellkammarens tekniska modeller som dock 
endast i ringa grad berörde jordbrukstekniken . Av dessa modeller över
lämnade akademin 1826 det som ej hade jordbruksanknytning t i l l  det då 
nyinrättade Teknologiska Institutet .  Av varje  vid centralverkstaden til l 
verkad maskintyp gjordes e t t  extra exemplar som behölls för demonstra
tionsändamål . Några inköp av maskiner gjordes också . 

År 1 839 anmäldes i akademins Handlingar att man i bottenvåningen i 
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"karaktärshuset" på Experimentalfäl tet inrättat en stö rre sal med akade
mins redskap i "fullkomlig storlek" och i dess öv re våning en samling 
modeller, dessa senare säkerligen utfö rda i fö rminskad skala. Samlingen 
fick efterhand karaktär av museum. 95 

Pa triotiska Sä llskapet överlämnade år 1849 sin modellsamling till aka
demin där den til lfördes musee t. 

Att centralverkstaden i stort upphö rde innebar inte på något sätt att 
akademin upphörde att sp rida kännedom om lämpliga, effektiva jo rd-
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Edelcrantz tekniska intresse tog sig uttryck bl a däri att han försökte bestämma 
maskinernas dragkraftsbehov. Denna enkla kraftmäta r e  ingick i hans maskin 
uppsättning 1813. 
LAA 1813 
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bruksmaskiner. Gång efter annan anskaffade man nya typer från utlandet, främst från England och Skottland, för att sedan efter en oftast kortare provning vid Experimentalfältet antingen behålla dem i sin egen samling eller sända dem som visade sig därför lämpliga som modellmaskiner till hushållningssällskap eller verkstäder. År 1846 inköpte akademins dåvarande sekreterare, J.Th. Nathhorst, i England på akademins uppdrag en dynamometer, en såmaskin, en hackelsemaskin och två plogar.96 Några år senare köptes bl a en vält, en hästräfsa och ytterligare plogar. Från 1857 fick akademin i sitt anslag från staten en post om 3 000 rdr för inköp av nya maskiner. År 1860 begärde man höjning av detta belopp till 5 000 rdr eftersom medelstillgången inte medgav köp av större maskiner som lokomobiler och tröskverk.97 En av de vägar akademin utnyttjade för att söka främja utvecklingen på jordbruksområdet var att sätta upp priser och premier för uppsatser i bestämda ämnen eller för andra insatser. Denna gren av verksamheten kom att endast i ringa grad beröra mekaniseringsfrågorna. Det kan dock nämnas att några mindre priser utdelades för konstruktion av torkrior för spannmål, att greve Frölich 1840 fick pris för konstruktion av en växelplog som ansågs särskilt lämplig vid plöjning i stark sidolutning, att Johan Theofron Munktell 1868 fick akademins guldmedalj för utveckling av lokomobiler och att Götrik von Scheele 1887 fick en jetong i guld med tack för den samling av små maskinmodeller som han tillverkat och donerat till akademin. I 1841 års stadgar som ersatte de ursprungliga fanns bestämmelser angående plöjningstävlingar m m på akademins högtidsdagar. De torde inte ha tillämpats i märkbar omfattning och ströks vid stadgeändring 1857. De sk  tävlingsplöjningar (se sid 80) som med början i Värmland 1836 allt oftare ordnades av de olika hushållningssällskapen utvecklade sig mer och mer till lantbruksmöten med såväl överläggningar som utställning av djur och maskiner. Inom Lantbruksakademien väckte landshövdingen Robert von Krremer 1844 tanken på lantbruksmöten av riksomfattande karaktär och akademin kom efterhand att bli starkt engagerad i organisation och utveckling av sådana möten. De kom att lämna ett betydelsefullt bidrag till upplysning om mekaniseringens förutsättningar och möjligheter. Hela frågan om lantbruksmöten behandlas närmare på sid 93 och följande. Överhuvud ägnade akademin under hela 1800-talet stort intresse och stor uppmärksamhet åt mekaniseringsfrågorna. I dess publikationer infördes ofta beskrivning av nyare maskintyper, i regel illustrerade med 
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Landtbruks-lllachiner och Redskap , tillverkade vid Belle
forss Bruk i Södermanland , tillhörigt Brokspatron L. 
G. von Celsing. 

Väderqvarnar för 3 par stenar med g ju tgods 
o h smide, rirca . 

Tröskverk med l ia lmri -t och rensmachiner, ef
ter n kon truktio n för 4 par dragare, med 
komple tt gj 1 1 t0ods och sm ide 

D:o med ha lmrist utan vandring och utvexling, 
komplett g ju 1°ods och sm ide . . 

Flyttbart tröskverk. för 2 draga re, komplett 
med träd . . . . . . . . 

Flyttbar hiiM1Jandring dcrt i l l, af gj utet jern för 
2 dragar<-', kom ple tt  

U:o d:o a f gj utet j rn, för 4 d ragare, komplett 
Kastmacl i incr, större . 

, ,  m in dre 
Hackl!lsemarl iincr . . . . . . . . . . 

Afvnkar I l i. p. i lum J3ng hackelse pil 3! minut. 
Ro/skäni,ingsma.chiner 

Griiprnnlningsrnacl1iner . . 
GrOper 2 t:r torr slid per timme ror oxkran. 

4 t:n ,. ,. ,, för bandk ra ft. 
Grynkrossar . 

, .  rnerl koppelaxel 
Benstampar mer! 6 sta m pa r  och låda 
Tegetrörsmacltiner . 
Kreatursvågar . . . . 

Största vig len 1 6  centner. 
Klofversåningsmachine,· . . . 
Trädgårdsvattenkiirra m ed :1 Såa r  
Korstaflor, stö rsta 

. ,  mellanso rt 
,, minsta . . . . . . 

Skalm achin er t i l l  G r y overk ,  m indre 
,, ,, . •  s t ö r re 

Rullharfvar, sm ide  och gj1 1 1 gods, u ta n  t räd 
Jernvältar m ed t r äd ,  k o mp l .  

R iksm int. 

3000 

1200 

500 -

1 00 -

1 75 
275 -
1 00 

50 -
90 -

67 50 
50 -

60 -
75 -
90 -

300 
1 20 -

4 5  
25 -

4 50 
4 -

3150 
2 50 -
3 110  -

! 10 -
:1 32 -

I Lantbruksakademiens Handlingar år 1 85 7  publicerades till läsarnas ledning, 
liksom vid andra tillfällen, prisuppgifter från maskinfirmor. 
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teckningar och ritningar. Man infordrade och återgav prisuppgifter från tillverkare av maskiner. Årligen lämnades redogörelse för utvecklingen i olika län och då om mekaniseringen i länets jordbruk. Vid akademisammankomsterna togs maskinfrågor ofta upp till behandling och diskussion. Flera förnämliga, stora översikter lämnades beträffande utvecklingen av alla viktigare maskinslag och om erfarenheter som vunnits på olika håll. Föredrag med efterföljande diskussion hölls också om mera speciella ämnen, så t ex om seldon och anspänning, om ångkraft contra hästvandring, om ångplöjning, om slåtter- och skördemaskiner, om separatorer, om små motorer i jordbruket, om elektricitetens möjligheter, om önskvärdheten att öka användningen av svenska maskiner i st f utländska eller om tekniska hjälpmedel för jordbrukets interna materialhantering, för att nu bara nämna några exempel. Lantbruksakademien gjorde vidare stora insatser för att främja kvalificerad provning av maskiner. Denna fråga behandlas emellertid närmare på sid 100. 
Hushållningssällskapen Under 1700-talet växte ett intresse fram att söka skapa någon form av sammanslutningar jordbrukare emellan och att genom gemensamma insatser söka främja näringsgrenens utveckling. Flera förslag kom upp och även praktiska trevare gjordes. "Gothlands Ekonomiske Sällskap" bildades 1791 men hade svårigheter att leva vidare även efter sin ombildning till ett "hushållningssällskap" år 1800. Något senare rekonstruerades det med framgång. Liknande hushållningssällskap bildades nu i flera län, Värmlands och Örebro 1803, Västernorrlands 1805, Skaraborgs 1807, Kalmar och Hallands 1811 samt Älvsborgs 1812. I Lantbruksakademiens första stadgar, § 14, sägs: "Academien äger, att uti Landsorterna söka befordra inrättandet af Hushålls-Sällskap på de Orter, der de samma ännu icke finnas, samt med alla dessa, så väl äldre, som nyare Sällskap, genom brefvexling och meddelande af ömsesidiga underrättelser bibehålla en oafbruten förening . . .  " Akademin fick alltså ett direkt uppdrag att ta sig an hushållningssällskapen, tillse att nya bildades och att i fortsättningen fungera som en huvudorganisation för dem. En allmän plan för sällskapens organisation och arbetssätt utarbetades. Nya hushållningssällskap bildades. Redan 1814 tillkom sålunda Göteborgs och Bohus, Kronobergs, Västmanlands, Uppsala, Gävleborgs, Ös-73 .. 
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tergötlands, Malmöhus, Kristianstads, Södermanlands, B}ekinge, Västerbottens och Jönköpings län. Norrbottens kom 1816 och Jämtlands 1817. Stockholms län och Kopparbergs län kom först 1847 respektive 1851. I ovannämnda § 14 i Lantbruksakademiens första stadgar sägs också: " . . .  och som dessa Sällskaps föremål egenteligen är, att, med afseende på locala och individuella omständigheter, hvart och ett på sin ort, upplysa och befrämja, uppmuntra eller belöna idogheten och arbetsfliten i Landthushållningen, äga de samma rättighet, att, till förkofran deraf, samt till de hinders afhjelpande, som deremot strida, äfven söka och erhålla Academiens biträde." Ett nära samspel mellan akademin och hushållningssällskapen uppkom under den första tiden. Under akademins avmattningsperiod efter 1821 blev, delvis som en följdverkan, även sällskapens aktivitet påtagligt försämrad. När akademins verksamhet på 1840-talet sköt ny fart blev sällskapen åter mera aktiva. På mekaniseringsområdet såg sällskapen som sin uppgift att sprida kunskap om nya maskiner och deras egenskaper samt om rätta användningen av maskiner. Dessutom ville man i viss utsträckning förmedla impulser och erfarenheter, även utländska, från det praktiska jordbruket till maskintillverkare. Allt endast i den utsträckning det inom ramen för god ekonomi kunde främja kvaliteten på utfört arbete eller spara arbetskraft. Enligt den för sällskapens verksamhet och organisation fastställda planen var landshövdingen alltid självskriven ordförande. Han skulle själv utse en vice ordförande och halva antalet ledamöter i förvaltningsutskottet. I länet boende ledamöter i Lantbruks- och Vetenskapsakademierna var självskrivna ledamöter i säJlskapet. Minst två tredjedelar av ledamöterna borde ha jord under eget bruk. De till en början höga årsavgifterna medförde emellertid att vanliga jordbrukare i det närmaste var utestängda. Längre fram, främst åren 1836-1848, ändrades flera sällskaps stadgar i syfte att skapa bättre anknytning till det praktiska jordbruket och att minska beroendet av länsstyrelse etc. Vidare skapades underavdelningar för t ex härader eHer socknar för att den vägen öka sällskapens förankring ute i bygderna. Vid Lantbruksakademiens högtidssammankomst 1883 lämnades en redogörelse för hushållningssällskapens dåvarande antal underavdelningar och ledamöter. Nedanstående sammanställning redovisar de då lämnade uppgifterna. 98 74 • 
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Hushållningssällskapen år 1883 
Län Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar norra södra Gotlands Blekinge Kristianstads Malmöhus Hallands Göteborgs och Bohus Älvsborgs södra norra Skaraborgs Värmlands Örebro Västmanlands Kopparbergs Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Antal underavd. 17 11  8 15 9 6 4 7 19 5 13 8 7 9 11 11 9 8 6 26 16 39 15 26 21 326 Antal ledamöter 1 135 1 247 427 omkr. 1 000 600 321 353 1 015 176 783 omkr. 800 1 982 427 456 325 544 471 1 572 490 648 1 332 2 255 1 748 1 000 536 622 22 265 Hushållningssällskapens verksamhet blev starkt beroende av det intresse och den skicklighet som deras ledande män visade. En faktor som emellertid i nästan alla län höll tillbaka möjligheterna för insatser var ekonomin. Medlemsavgifterna gav inte mycket. De belopp som Kungl. Maj:t kunde ställa till förfogande var inte stora och i regel knutna till något bestämt ändamål. En avgörande förändring i ekonomiskt avseende inträffade år 1856. I samband med riksdagens beslut året innan om avveckling av husbehovsbränningen bestämdes att en femtedel av de s k  brännvinsavgifterna, dvs 75 



de avgifter som pålades minuthandel och utskänkning, skuJle få disponeras av hushållningssällskapen. 99 Nu fick man helt andra möjligheter att göra en effektiv insats. Det gjordes också. På nästan alla områden inom jordbruket. Här skall endast sällskapens mångskiftande, livliga och betydelsefulla verksamhet beträffande jordbrukets maskiner skildras. En av sällskapens uppgifter skulle enligt 1813 års planer vara att årligen till Lantbruksakademien rapportera om jordbrukets tillstånd i länet och att låta utarbeta sockenbeskrivningar och liknande. Tyvärr brast det ofta betydligt när dessa uppgifter skulle fullgöras, men trots detta finns ett avsevärt antal sådana rapporter, främst redovisade i de årsöversikter som akademins direktör eller sekreterare lämnade. De ger sammantagna en värdefull komplettering till andra uppgifter om mekaniseringens utveckling i landets olika bygder. Det finns anledning att längre fram då och då återkomma till vad de berättar. Vid sällskapens ordinarie sammankomster diskuterades ofta mekaniseringsfrågor. Ett återkommande ämne var: "Har några nya typer av maskiner kommit till användning?". Under den korta tid Lantbruksakademiens centralverkstad var i funktion sände den till hushållningssällskapen ut maskiner och verktyg som modeller för nytillverkning. Det torde genomgående ha varit maskiner i full storlek, alltså ej sådana små i förminskad skala som ibland förekommit i demonstrations- och undervisningssammanhang. Den uppsättning maskiner som centralverkstaden tillverkade var inte särskilt mångsidig. Följande typer finns omnämnda: 100 76 Plog, vänd-Kup- och rens plog för dragare ( en häst) d:o för handdragning Kultivator, 11 billar d:o 5 billar Lesters patentharv Sädesharv K vickrotsräfsa Mac Dougals såmaskin med 4 billar Kastmaskin Salmons sädesrensare med kopparsåll Planterings järn Rens järn för 2 a 3 rader d:o för tistel Hävstång för upptagning av buskar m m Jordborr .. 
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Tilldelningen till de olika sällskapen var_ierade ganska mycket, några fick 
många maskiner och verktyg, andra fick tämligen få. En viss bedömning 
av behovet kan ha motiverat denna skillnad. I någon mån förefaller det 
nog som om tillgången vid verkstaden snarast varit avgörande. Komplet
tering förekom och många hushållningssällskap skaffade modellmaski
ner även från andra håll. År 1830 hade t ex Uppsala läns hushållnings
sällskap 42 föremål i sin modellkammare. I Umeå hade man 3 a 4 maski
ner 1820. 

Sällskapen tog emot maskinerna med uppskattning och försökte ordna 
lämpligt utrymme där intresserade kunde komma och studera dem. Inte 
överallt lyckades man finna bra förvaringslokal, något som självklart 
inverkade negativt på utnyttjandet. I några sällskap var väl inte heller 
förståelsen för behovet av lättillgänglighet tillräcklig. Man blir onekligen 
en smula undrande när man t ex finner att sällskapet i Östergötland, som 
1816 fick 7 st modeller från akademin, höll denna samling tillgänglig för 
allmänheten första måndagen i varje månad kl 1 1-12 fm. Informations
effekten var nog inte särskilt stor. 101 

I Värmland hade man oturen att 1827 få hela sin samling, som då 
omfattade ca 200 modeller, förstörd av brand. 102 Flera av dessa modeller 
har sannolikt varit utförda i liten skala. En ny samling åstadkoms med 
hjälp av bl a Lantbruksakademien. År 1863 öppnade detta sällskap ett 

I detta ståtliga "Expositionshus", uppfört 1863, visade hushållningssällskapet i 
Karlstad föredömliga jordbruksmaskiner. 
Andersson, Theophil, 1903 
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"expositionshus" i Karlstad och ställde där ut modeller, 103 Där kunde 
även maskinfabrikanter få hyra in sig och t o m bedriva försäljning. 
Under 16  år såldes här maskiner för 649 000 kronor. Det hela lär ha 
fungerat bra, men utställningen lades ner 1887. 

Säkerligen bidrog sällskapens aktivitet med modellsamlingarna, om än 
inte särskilt starkt, till att sprida kännedom om bättre maskinutrustning, 
men det blev snart tydligt att man behövde söka effektivare informa
tionsvägar. Jordbrukarna blev inte alltid särskilt intresserade och än 
mindre övertygade genom att i en trång och kanske dålig lokal stå och 
titta på en plog eller harv. I sin berättelse 1822 klagar landshövdingen i 
Jönköpings län över att bönderna inte tar efter modellerna i sällskapets 
samling. De mera komplicerade maskinerna, säger han, står "obegagna
de och rätt nu även obesedde". I Kalmar län sägs 1837 att utställningens 
inflytande är ringa. 104 Från Gotland anföres att modellerna inte utnyttja
des. De flyttades meUan olika lokaler, efterlystes ibland, en del försvann 
så småningom och resterna såldes på auktion 1861. 105 Också från Älvs
borgs län har antecknats att modellerna användes litet. De såldes 
1853. 106 I Skaraborgs läns hushållningssällskaps handlingar 1825 sägs att 
sällskapets modeller inte hade blivit begagnade. 

Det ligger i sakens natur att de utställda maskinerna snabbt blev för
åldrade och därmed ej längre kunde tjäna som förebilder. I flera av 
länen sålde eller gav man bort sådana föremål medan de ännu var an
vändbara och skaffade nya i deras ställe. I Västernorrlands län framkom 
kritik mot de maskiner som centralverkstaden skickat upp. to7 Några av 
dem ansågs olämpliga för norrländska förhållanden. På 1870-talet stödde 
detta sällskap med anslag tillkomsten av en s k lantbruksbyrå i Härnö
sand där man höll en ständig utställning av tidsenliga maskiner och också 
kunde förmedla köp. 108 Uppsala läns hushållningssällskap avvecklade sin 
modellkammare på 1850 -talet, Kalmarsällskapet gav upp sin 1873, men 
t ex Östergötlands, som omtalades ovan, fanns kvar ända till sekelskiftet, 
åtminstone till namnet. 

En värdefull insats för att sprida kännedom om effektiva maskiner 
gjorde de flesta sällskap genom att med egna medel inköpa sådana, ej 
sällan från utlandet, och sedan på olika sätt låta dem gå ut till det praktis
ka jordbruket. Man gick då allt efter omständigheterna olika vägar. 
Ibland skänktes eller utlånades maskinerna till jordbrukare, en eller 
kanske några stycken, som bedömdes kunna och vilja hantera dem rätt. 
Vanligare var dock att de såldes till reducerat pris, eventuellt med för
månlig kredit, eller att de utbjöds på auktion. Några sällskap föreskrev 
ibland att bud vid auktion ej fick godtas om det låg under halva inköps
priset. 
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I särskilda fall behölls den inköpta maskinen i sällskapets ägo men 
lånades eller hyrdes ut till gemensam användning i en bygd. Detta tilläm
pades speciellt ifråga om rensmaskiner sedan man under seklets senare 
del allmänt börjat få upp ögonen för den avgörande betydelsen av kvali
tet hos utsädet. 

Indirekt bedrev flera sällskap tillverkning av maskiner, nämligen vid 
de lantbruksskolor för vilka de var huvudmän. Denna verksamhet, som 
även den var högst betydelsefull, behandlas dock på annan plats (sid 198). 

På olika sätt försökte sällskapen stimulera tillverkning av maskiner. Så 
t ex förekom det ej sällan att någon maskin som inköpts av ett sällskap 
bedömdes vara värdefull och därför överlämnades utan kostnad eller 
såldes med reducerat pris till en verkstad som förebild för önskvärd 
tillverkning. 

År 1817 uppmanade sällskapet i Östergötland sina gillen att sända 
snickare till modellkammaren för att där lära sig hur goda redskap skulle 
göras. 109 Älvsborgs läns sällskap anställde 1812 en snickare som skulle 
tillverka modeller för distribution. Han utnyttjades dock dåligt och av
skedades 1826. 110 År 1848 väcktes inom samma sällskap förslag om an
ställning av en undervisare i tillverkning av lämpliga jordbruksmaskiner 
men förslaget avvisades på grund av brist på medel. Värmlands läns 
hushållningssällskap lät på sin bekostnad lantbrukaren Jonas Gråberg 
resa till den verkstad som C. G. Stjernsvärd drev vid Engeltofta i Skå
ne. 111 Han fick där studera tillverkningen och sedan fortsätta resan till 
Svaneholm för att hos Rutger Maclean stifta bekantskap med den effek
tiva jordbruksdriften och maskinerna där. Från Engeltofta medförde han 
hem en del maskiner och med dessa som förebilder satte han igång en 
egen tillverkning för försäljning. I någon mån tjänstgjorde han också 
som rådgivare åt jordbrukare i länet. 

När tillgången på nya maskiner var otillräcklig i förhållande till efter
frågan försökte sällskapen ibland intressera befintliga verkstäder för att 
ta upp tillverkning av lämpliga typer. Så t ex förmådde sällskapet i Kal
mar omkring 1840 bruksägare Engqvist på Rosenfors att börja tillverka 
plogar. 112 Längre fram när skördemaskiner blev aktuella gjordes liknan
de ansträngningar av flera sällskap. 

En ytterligare väg för sällskapen att söka främja utveckling och an
vändning av maskiner var att prisbelöna önskvärda aktiviteter. Inte 
minst gjordes detta i de län där man ville påskynda övergången till an
vändning av plog i stället för årder. Det förekom också att sällskapen, 
liksom Lantbruksakademien, satte upp pris för uppsatser som besvarade 
någon bestämd fråga. Som exempel kan från Göteborgs och Bohus län 
nämnas en fråga lydande: "Hvilka är de Bohuslänska Åkerredskapen? 
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George Stephens 
(1783-1837). 
Inkallades till Sverige från 
Skottland, främst för torrlägg
ningsverksamhet. Tog initia
tiv till bl a plöjningstävlingar. 

Till hvad del äro de bristfälliga, och emot hvilka andra, vid gjort afseen
de på jordmånens olika beskaffenhet, böra de utbytas?" 113 Svar på såda
na frågor trycktes i regel och delades ut till länets jordbrukare m fl. 

Vid några tillfällen lämnade sällskap lån till enskilda ledamöter för 
inköp av utländska maskiner eller t o m direkt anslag till länets fröodlare
förening eller liknande organisation för anskaffning av rensmaskin. 

År 1806 inkallade Örebro läns hushållningssällskap en skotsk agro
nom, George Stephens, som rådgivare, framförallt i vattenavledningsfrå
gor och nyodling. 114 Han anlitades snart även på andra håll, bl a i Värm
land och Halland samt på Gotland. År 1835 anställdes han av staten som 
rådgivare beträffande jordbruksmetoder, vattenavledning etc. Han blev 
vår förste statligt anställde lantbruksingenjör. Tyvärr omkom han under 
en sjöresa 1837. Mot bakgrunden av erfarenheter från sitt hemland in
tresserade Stephens, en lika kunnig som iderik man, landshövdingen i 
Värmland för att ordna en plöjningstävlan mellan jordbrukare eller jord
bruksarbetare. Syftet skulle vara att stimulera intresset för goda plogar 
och kvalitativt bättre plöjning. Tävlingen kom till stånd och hölls 1836 
hos hovmarskalken C.F. Hammerhjelm på Krontorp i Visnums soc
ken. 1 1 5  Evenemanget tilldrog sig stort intresse och blev en klar framgång 
vilket ledde till att allt fler sällskap från 1840 ordnade liknande tävlingar. 
Prisdomare vid tävlingen på Krontorp var Stephens själv samt Edward 
Nonnen på Degeberg och hans skicklige skotskfödde inspektor Alexan
der Skinner, en högst kompetent trio. 
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- l plöjningstävlingar av detta slag, eller provplöjningar som de också kallades, deltog ofta 10-20, ja någon gång mer än 40 plöjare. Valet av plogtyp var i regel fritt men det förekom alt olika pris var uppsatta för plöjning med svenska respektive utländska plogar. I Skaraborgs läns första tävling 1841 uppmanades allmogen att "deltaga med svenska plogar som må vara bespända med enkel eller dubbeJ ök av oxar eller hästar". Priserna utgjordes vanligen av penningbelopp, vid Malmöhussällskapets tidigaste tävlingar t ex 5 rdr som första pris och något lägre belopp för övriga. Ofta föreskrevs att elever från lantbruksskolor inte fick deltaga eller att de måste tävla i en egen klass. De ansågs uppenbarligen ha alltför god träning för att en tävlan mot dem skulle bli rättvis. Särskilt under de tidigare åren inleddes tävlingarna med något föredrag om plöjningens betydelse eller liknande ämne. Allmänheten var klart intresserad och mötte upp i stora skaror som åskådare, ofta i l 000-tal. Att arrangera en tävlan i plöjning var inte alltför krävande och det var därför möjligt även för hushållningssäJlskapens underavdelningar, t ex häradsgillen, att i betydande omfattning ordna sådana. Det kan inte råda någon tvekan om att plöjningstävlingarna verkningsfullt medverkade till bättre plöjning och till spridnfog av bättre plogar och gjorde detta betydligt effektivare än modellkamrarna. Bara som ett exempel kan nämnas att omedelbart efter en tävling i Södra Vedbo, Jönköpings län, såldes 30 plogar av det slag som under tävlingen visat sig vara bäst. 116 Att plöjningstävlingarna blev så besökta och i informationshänseende fick så stor genomslagskraft berodde emellertid inte enbart eller ens mest på det intresse sjäJva tävlandet tilldrog sig. Redan från begynnelsen blev det regel att maskiner av olika slag ställdes ut i anslutning till tävlingsfältet, först i ringa omfattning men sedan i allt större. Också föredragsdelen växte ut till att omfatta flera frågor, inte bara om plöjning utan även om helt andra ämnen av allmänt jordbruksintresse och de följdes av diskussion. Vid en tävlingsplöjning som Uppsala läns hushållningssällskap ordnade på Sätuna 1844 började beteckningen "lantbruksmöte" användas. 1 17  Tävlingen var inte längre det helt dominerande inslaget. Lantbruksmöten kom att i fortsättnjngen få så stor betydelse för den fortsatta mekaniseringen och att dessutom beröra så mycket mera än blott sällskapens verksamhet att deras utveckling skall behandlas i ett särskilt kapitel, sid 93. Redan tidigt insåg man inom hushållningssällskapen att direkt rådgivningsverksamhet var önskvärd inom några olika områden. I första hand 
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dagtraktamente och tillhandahålla skjursar och fritt vivre. 121 En redovisning av hans arbete visar att han något av de första åren använde 82 dagar till arbete vid sågar 32 ' ' tröskverk 14 " kvarnar 31 " skörde- och slåttermaskiner 39 " mejerimaskiner 
65 " lokomobiler och andra maskiner Det är inte förvånande att det var de nyare, mera komplicerade maskinerna som länets lantbrukare ville ha hjälp med. Utöver denna rådgivande verksamhet tjänstgjorde länsmaskinisten som lärare vid en av sällskapet anordnad skola för maskinskötare. I sin femårsrapport för åren 1881-1885 säger landshövdingen i länet att maskinisten varit strängt anlitad och i medeltal haft 247 förrättningsdagar per år. Befattningen fanns kvar över sekelskiftet. I några län där man bedömde rådgivning på maskinområdet vara önskvärd men inte ansåg sig kunna fast anställa en person med erforderlig kompetens träffades avtal med lämplig mekanisk verkstad med innebörd att personal därifrån skulle hjälpa till i skötsel- och reparationsfrågor. Så t ex kom sällskapet i Västmanland 1884 överens med verkstäder i Västerås, Köping och Arboga att de skulle ställa maskinkunnig personal till lantbrukarnas disposition. Liknande avtal träffade sällskapet i Blekinge 1896 med en verkstad i Nättraby om hjälp, framförallt när det gällde mejerimaskiner och lokomobiler. Efterhand som nya maskintyper började komma fram och få uppgifter i jordbrukarnas strävan att göra sitt arbete effektivare, blev det angeläget att genom verkliga prov söka bedöma maskinernas lämplighet, hållbarhet m m. På detta område har hushållningssällskapen lagt ned ett ovärderligt arbete både genom att i egen regi ordna provningar och genom att på olika sätt understödja tillkomsten och utnyttjandet av provningsresurser inom andra organisationer. Frågan om provningsverksamhetens utveckling är av sådan omfattning att den skall behandlas i ett särskilt kapitel, sid 100. På samma sätt skall hushållningssällskapens stora insatser ifråga om undervisning i lantbruksskolor behandlas i ett följande kapitel som sammanfattande tar upp utvecklingen på hela området för undervisning beträffande jordbruksmaskiner. 83 



Undervisning 
Sjuttonhundratalets fåtaliga trevande försök att åstadkomma någon 
form av undervisning på lantbruksområdet hade inte lämnat bestående 
resultat. Några år in på nästa århundrade började frågan föras fram igen. 
Den initiativrike, inte minst på maskinområdet intresserade majoren 
C.G. Stjernsvärd på Engeltofta ingav 1813 till Konungen ett förslag som 
gick ut på att den vid universitetet i Lund redan befintliga professuren i 
ekonomi (sid 18) skulle kompletteras för att kunna lämna direkt under
visning i jordbruksämnen. Professorn borde till sin hjälp få disponera 
försöks- och studiegårdar i närheten av Lund. Där borde olika grödor 
odlas, maskiner tillverkas, provas och demonstreras. Allt i syfte att ge de 
studerande bättre kunskaper om jordbruk. 122 

Stjemsvärd fick inte gehör för sitt avancerade förslag men liknande 
tankegångar fördes kort tid därefter fram av dåvarande universitetskans
lem Lars von Engeström. Förslaget remitterades till Lantbruksakade
mien för utredning. Nu vann det framgång och Kungl Maj:t utfärdade 
1818 reglemente för en "experimentalfarm" vid universitetet i Lund. 123 I 
de föreskrifter som akademin utarbetat för verksamheten intog maskin
frågor en relativt framträdande plats. Det påpekas bl a att maskiner som 
redan sänts eller i framtiden kom att sändas till hushållningssällskapet 
borde överlämnas till experimentalfarmen. Genom akademins försorg 
skulle farmen förses med en tröskmaskin "såsom ett bland de angeläg
naste av dylika redskap". I föreskrifternas punkt 15 står det: " . . .  Om, 
vid ett besök, någon landtbrukare skulle önska se användandet av något 
nytt eller mindre kändt redskap, bör det honom icke förvägras, utan 
antingen genast sättas igång, eller en viss dag i hvarje vecka en gång för 
alla, .till dylika försöks anställande anslås . . .  " Farmens föreståndare skul
le formellt vara arrendator av gården och vara skyldig att ta emot och 
undervisa ett antal elever. 

Tyvärr lyckades man inte finna någon person lämplig som arrendator, 
något som kan synas ganska förvånande med tanke på att den utvalda 
gården låg i en av landets förnämsta jordbruksbygder och att uppgiften 
borde ha kunnat förefalJa intressant. Hela det stolta projektet som kan
ske kunnat leda till att högre jordbruksundervisning i vårt land fått en 
tidigare start rann ut i sanden. 

Åren 1813 och 1814 gjorde hushållningssällskapen i Örebro respektive 
Skaraborgs län försök att starta lantbruksskolor. Båda måste av ekono
miska skäl läggas ner efter endast några få års verksamhet. 

Lantbruksakademien satte 1830 upp som prisämne en fråga om hur en 
utbildningsanstalt för jordbrukare borde vara organiserad. En tävlings-
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Edward Nonnen 
(1804-1862). 
Grundare av lantbruksinstitu
tet vid Degeberg med Landets 
första högre jordbruks
undervisning. 

skrift med en skisserad plan för ett lantbruksinstitut lämnades in ano
nymt av akademiledamoten Johan Theophil Nathhorst, som för övrigt 
1841 blev akademins sekreterare. Förslaget var i väsentliga delar byggt 
på de principer som den berömde Albrecht Thaer tillämpade vid Möglin 
i Tyskland. Det belönades med akademins mindre guldmedalj och finns 
redovisat i dess Tidskrift 1833- 1834. 

Ett avgörande steg framåt togs när Edward Nonnen år 1834 öppnade 
sitt lantbruksinstitut vid Degeberg i Västergötland. 124 Detta instituts 
uppbyggnad påminde om det som Nathhorst föreslagit vilket inte är 
förvånande med tanke på att Nonnen själv studerat just vid Möglin. 
Institutet vid Degeberg omfattade dels en tvåårig högre kurs med kombi
nerad teoretisk och praktisk utbildning, främst avsedd för blivande in
spektorer, innehavare av större jordbruk, rådgivare m fl, dels en huvud
sakligen praktiskt inriktad s k lärlingskurs. Som mest hade Nonnen 20 
elever i den högre kursen och 24 i lärlingskursen. Inspektor på egendo
men och tillika lärare var den tidigare nämnde Alexander Sk inner, en 
skicklig jordbrukare av skotsk härstamning. 

Med sin stora kunnighet på jordbruksområdet i största allmänhet för
enade Nonnen en klar blick för betydelsen av goda maskiner i jordbruket 
och korrekt användning av dessa. På Degeberg drevs en verkstad med 85 



Mangårdsbyggnaden vid Ultuna år 1863. 
lithografiskt Allehanda 
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Robert von Krremer 
(1791-1880) 
Landshövding i Uppsala Län. 
Tog initiativ till lantbruksin
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Johan Arrhenius 
(1811 - 1889) . 
Professor. Föreståndare för 
lantbruksinstitutet vid Ultuna. 
Sekreterare i Lantbruksaka
demien . 

A lnarp år 1866. 
Ny //lustrerad Tidning 

87 



förhållandevis omfattande tillverkning av maskiner, dels som ett led i elevers och lärlingars praktiska utbildning, dels för försäljning. Den högre kursen upprätthölls till 1852. Den lägre flyttades 1863 till KJagstorp. I Malmöhus län väcktes 1837 tanken på ett skånskt lantbruksinstitut. Ett sådant kom också till stånd på Orup med början 1840. 125 Till skillnad mot Degeberg var avsikten här inte att ge högre utbildning utan endast en mera begränsad, framförallt praktiskt inriktad sådan avsedd för yngre män ur arbetarklassen. Några få elever kunde dock få en mera omfattande utbildning. Även vid denna skola bedrevs tillverkning av maskiner. Institutet flyttades 1880 till Oregården och upphörde 1896. Från böndernas sida hade man den första tiden ytterst ringa förståelse för behovet av skolor för jordbruksutbildning. De positiva erfarenheterna av Nonnens verksamhet på Degeberg ändrade efterhand detta förhållande och det började nu på många håll, i första hand inom hushållningssällskapen, höjas röster för uppbyggnad av undervisningsresurser. Dåvarande landshövdingen i Uppsala, Robert von Krremer, föreslog 1839 att staten skulle inrätta ett lantbruksinstitut vid Ultuna. 126 Han mötte starkt motstånd, t o m från Lantbruksakademien, men lyckades likväl hävda behovet och nödvändigheten av ett sådant institut så framgångsrikt att riksdagen 1840 beslöt i den föreslagna riktningen. Efter ett omfattande planeringsarbete började institutet sin verksamhet 1848 med en lärlingskurs och året därpå med en högre s k elevkurs. (Titeln agronom som examenstitel kom först 1912.) Institutets förste föreståndare blev Johan Arrhenius. De ekonomiska problemen var stora men undervisningen förvärvade högt anseende och tillströmningen av elever var god. Vid denna tid hade genom hushållningssällskapens åtgärder och med stöd av staten lantbruksskolor börjat komma igång i allt fler län. De förlades alltid till någon relativt stor egendom, ofta arrenderad eller inköpt av vederbörande sällskap. Undervisningen var kombinerat teoretisk och praktisk, främst avsedd för blivande rättare, befallningsmän och motsvarande. Mera sällan fanns någon blivande egen jordbrukare bland lärlingarna. 127 Flera av skolorna hade liksom Degeberg och Ultuna verkstad för tillverkning av maskiner. Bland de mera kända skolorna från denna tid kan nämnas Väderbrunn (1841-90) i Södermanlands län, Sjögestad (1842-45), Haddorp (1855-82) och Bjärka-Säby (1882-1955) i Östergötlands län, Johannisberg (1862-97) i Jönköpings län, Ryssbylund (1856-72) och Applerum (1872-97) i Kalmar län, St. Vrem (1868-1904) i Göteborgs och Bohus 88 



län, Klagstorp (1863-1964) i Skaraborgs län, Lund (1858-98) i Örebro 
Jän, Julpa (1846-69) och Stenby ( 1969-88) i Västmanlands län, Vassbo 
(1856-) i Kopparbergs län, Vall (1858-1889) i Gävleborgs län, Nordvik 
(1868-) i Västernorrlands län, Ope ( 1862-84) i Jämtlands län, Yttertaf
le (1859-1905) i Västerbottens län samt Åminne (1877- 1913) i Norrbot
tens län. 

Riksdagen beslöt 1856 att ytterligare ett lantbruksinstitut skulle inrät
tas och förläggas till Alnarp. Institutet började sin verksamhet 1862 med 
professor Hjalmar Nathorst som förste föreståndare. Även här drevs vid 
sidan om den högre kursen en lantbruksskola. Institutet hade en något 
bättre ekonomisk ställning än Ultuoa-institutet och därjämte ett starkt 
och högst värdefullt stöd av länets hushållningssällskap, vilket bl a tog sig 
uttryck i att sällskapet inköpte ett flertal maskiner som ställdes tiJI insti
tutets förfogande. Också vid Alnarp fanns en verkstad men den arbetade 
inte förrän betydligt senare med tillverkning för försäljning. 128 (Se dock 
sid 532, Alnarps Redskapsverkstad.) 

Vid 1850-talets slut fanns lantbruksskolor i alla landets län. Från lant
brukarhåll började en viss kritik göra sig gällande. Man menade att 
denna skoltyp inte lämpade sig för dem som senare skulle sköta egna 

Hjalmar Nathorst 
(1821-1899). 
Professor. Föreståndare för 
lantbruksinstitutet vid Alnarp. 
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jordbruk. Jordbrukarsönerna hade alltid deltagit i arbetet hemma på 
fädernegården och ansågs inte behöva ytterligare praktisk utbildning av 
det slag som lantbruksskolan gav. De behövdes också i arbetet hemma 
och kunde därför svårligen vara borta så lång tid som skolornas kurser 
varade, framförallt inte under den tid då utearbete pågick. Det behövdes 
sålunda en ny skoltyp där undervisningen endast omfattade teori och till 
tiden förlades till vinterhalvåret. 

Kurser av ungefär detta slag ordnades i några fall genom enskilda 
initiativ. Som ett exempel kan nämnas en av Johan Wilhelm Wulff med 
framgång driven skola i Trelleborg. 129 Den stora tillströmningen av 
elever till denna skola visade att behovet fanns. Genom riksdagsbeslut 
1887 inrättades en ny typ av skolor efter de nämnda riktlinjerna. 130 De 
fick namnet "lantmannaskolor" och sådana tillkom nu i snabb takt från 
1888 och framförallt under 1890-talet. Flertalet av dem var ej direkt 
förenade med något jordbruk, något som ju däremot var en självklarhet 
vid lantbruksskolorna. Detta hade givetvis betydelse för möjligheterna 
till undervisning på maskinområdet. 

När man försöker bedöma undervisningen vid lantbrukets skolor be
träffande jordbruksmaskiner och deras användning är det angeläget hål
la i minnet att huvuddelen av de maskiner som jordbruket behövde 
anskaffa under 1800-talets förra hälft tillverkades hemma vid gårdarna. 
En viktig sak, i varje fall vid lantbruksskolorna, var därför att lära ele
verna hur plogar, harvar m m skulle tillverkas. Vid Degeberg där såväl 
Nonnen som Skinner hade personlig kännedom om maskinutvecklingen i 
föregångslanden England och Skottland ägnades stor uppmärksamhet åt 
detta. Eleverna arbetade tidvis i skolans verkstad med tillverkning av 
maskiner för att därigenom förvärva egen erfarenhet av sådant arbete. 
Vid t ex Väderbrunn skulle varje elev vid examen förevisa ett av honom 
själv tillverkat redskap. Naturligtvis var också användningen av maski
nerna en viktig del av utbildningen vid lantbruksskolorna. 

Vad maskinundervisningen vid Ultuna omfattade framgår av de "Un
derrättelser om Ultuna landtbruksinstitut" som föreståndare J. Arrheni
us gav ut. 131 Där står bl a: 

"I den högre kursen genomgås följande läroämnen 

5) Läran om Åkerbruks-redskapernas byggnad och sammansättning 
med praktiska öfningar såväl uti konstruktions-ritning af särskilda 
redskaper, som uti förfärdigande af modeller m m å Institutets 
Slöjdverkstad. 

I den lägre kursen 
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3) Åkerbruks-redskapers tillverkning. - En större Slöjd-verkstad 
med tillhörande Smedja är vid Institutet uppförd för meddelande af 
undervisning i slöjd och tillverkning av Åkerbruks-redskaper. 

" 
Även för eleverna i den högre kursen ingick till en början praktiskt 

arbete vid jordbruket och även detta gav en viss kontakt med maskinfrå
gorna. När industriellt tillverkade maskiner blev dominerande under 
århundradets senare hälft försvann motivet för att undervisa om tillverk
ning. Kursinriktningen anpassades efter detta i såväl högre som lägre 
kurser. 

Vid Alnarp var undervisningen beträffande maskiner till en början i 
vissa avseenden lik den vid Ultuna. 132 Maskinlära utgjorde första tiden 
inte ett eget ämne utan ingick i jordbruksläran. Enligt undervisningspla
nen skulle den omfatta "åkerbruksredskap och maskiners inrättande och 
användande". När Alnarp 1862 började sin verksamhet hade det syd
svenska jordbruket i stort sett upphört med tilJverkning hemma vid går
darna. Lärlingarnas såväl som elevernas vid den högre kursen utbildning 
omfattade därför här inte så mycket tillverkning utan koncentrerades 
mera på kännedom om vad som fanns i maskinväg och framförallt på 
utnyttjande och skötsel. Inte minst tack vare Malmöhus läns hushåll
ningssällskaps starka stöd genom att upprepade gånger till institutets 
disposition ställa nyinköpta maskiner förfogade man över bra demon
strationsmateriel för undervisningen liksom för egendomens drift. På 
1890-talet omfattade "Mekanik och redskapslära" i den tvååriga högre 
kursen totalt 63 lektioner samt "Ångmaskinslära" 26 lektioner och 16 
övningstimmar. I det senare ämnet ingick bl a att eleverna skulle rita en 
fast ångmaskin. Man kan ifrågasätta värdet av detta. 

År 1882 tillsattes en offentlig utredning beträffande såväl den högre 
som den lägre lantbruksundervisningen. Kommitten avgav sitt betänkan
de år 1884. 133 Dess synpunkter på maskin undervisningen är högst intres
santa. Vad beträffar den lägre undervisningen skriver man under rubri
ken "Undervisning i slöjd och smide" följande: 

"Någon obligatorisk undervisning i slöjd och smide hafva de komitera
de icke funnit nödigt föreslå. I de tidigast utfärdade stadgarne för landt
bruksskolorna, då tillgång till ändamålsenliga landtbruksredskap var 
mindre, kännedom om sådan föga utbredd samt dess tillverkning inom 
landet endast obetydlig, var föreskriften om lärlingarnas undervisning i 
slöjd och smide utan tvifvel synnerligen välbetänkt. Från landtbrukssko
lorna spriddes då såväl sådan redskap som färdighet i dess tillverkning. 
Nu deremot, då de flesta redskap och maskiner, som inom landtbruket 
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Abraham Sjöström 
(1861-1933). 
Professor. Rektor vid lant
bruksinstitutet vid Ultuna. finna användning, utgöra föremål för en genomförd fabrikstillverkning, möter ingen svårighet att erhålla ändamålsenliga sådana och till billigare pris, än om landtbrukaren sjelf skulle tillverka dem. Med den utveckling, som denna fabriksindustri nu fått, kommer dertill omöjligheten att vid landtbruksskolorna meddela en något så när tillfredsställande undervisning i sättet för landtbruksmaskiners tillverkning. Undervisningen i slöjd och smide skulle därföre nödvändigtvis komma att inskränka sig till bibringande av nödtorftig färdighet i att reparera redskap och maskiner. Men även inskränkt dertill, skulle denna undervisning kräfva så lång tid, att den alltför mycket komme att inkräkta på den undervisning, som är skolans hufvuduppgift. Att fortfarande, såsom i de för landtbruksskolorna senast utfärdade stadgarne, såsom obligatorisk bibehålla denna undervisning i slöjd och smide, har därför icke synts komiterade tidsenligt. Att deremot hindra sagda undervisning har ansetts olämpligt, enär på många orter slöjdkunnighet ingår som en vigtig faktor i den verksamhet, som befolkningen jemte jordbruket utöfvar. Huruvida undervisning i slöjd och smide vid landtbruksskolorna skall meddelas eller icke, synes 
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på dessa grunder lämpligast böra öfverlemnas åt de särskilda skolstyrel serna att bestämma." När det gällde den högre utbildningen såg man saken på ett helt annat sätt och säger under rubriken "Redskaps-och byggnadslära": "I redskaps-och maskinlära synes undervisningen hittills vid landt bruksinstituten icke hafva hållit jemna steg med den snabba utvecklingen av landtbruksredskapens användning i praktiken. Så mycket mera an märkningsvärdt är detta förhållande, som mekaniken, såsom här förut blifvit antydt, i sin tillämpning torde hafva bidragit till landtbrukets ut veckling i icke ringare grad än exempelvis kemien, åt hvilken senare man dock tillerkänt en förhärskande plats vid undervisningen. Undervisningen i redskaps-och maskinlära måste på grund heraf vid instituten enligt komiterades åsigt icke obetydligt utsträckas. Den bör omfatta kännedom om såväl enkla maskiner och maskindelar, som de i landtbruket använda mera komplicerade maskinerna och redskapen, dessas konstruktion och användningssätt. Slutligen torde undervisningen i detta ämne böra afslutas med en redogörelse i allmänhet för maskiners uppställning och vård samt dermed förenade anordningar." Riksdagen beslöt 1892 i huvudsak enligt kommittens förslag ifråga om Ultuna, vilket bl a innebar att undervisning och jordbruksdrift skildes i ekonomiskt hänseende. Den högre kursen blev uteslutande teoretisk. Från 1897 blev "Redskapslära" ett särskilt ämne vid Ultunainstitutet. Riksdagsbeslutet av 1892 berörde inte Alnarpsinstitutet, men där hade redan förut några ändringar som berörde maskinundervisningen genom förts. Sålunda bröts undervisningen om maskiner ut ur jordbruksläran och omhändertogs från 1889 av en assistent som 1897 blev ordinarie lärare. Det kan ha sitt intresse att här anteckna att denne var Abraham Sjöström, en på maskinområdet ytterst kunnig lärare, senare rektor vid Ultuna lantbruksinstitut. Lantbruks möten 
Bland alla de många åtgärder med vilka hushållningssällskapen sökte främja jordbrukets utveckling intog lantbruksmötena en framträdande plats. Redan tidigt bedömdes det angeläget att visa jordbrukarna sådana maskiner som ansågs vara bra och detta på ett mera aktivt sätt än genom att hålla maskinmodeller tillgängliga på någon fast plats. Så t ex ordnade sällskapet i Värmland 1834 en tillfällig utställning i Kristinehamn. 134 

Några år senare, 1837, ordnade sällskapet i Jönköpings län en ganska 93 
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omfattande visning av olika maskiner ute på landshövdingens boställe Ryhov. Antalet besökare var stort. 135 Som förut har berättats, sid 80, visade det sig att plöjningstävlingarna hade fått stor genomslagskraft som informationsmedel och att de samlade stora besökarskaror. Efter 1844 betecknades de mera konsekvent "lantbruksmöten". Vanligast var att de berörde högst ett län, ofta kanske bara ett härad eller en socken. År 1844 föreslog landshövding von Krremer i Lantbruksakademien att man skulle försöka hålla lantbruksmöten som var gemensamma för hela riket. 136 Förslaget förorsakade en hel del diskussion men akademin beslutade gå vidare och förelade förslaget för Kungl. Maj:t som snabbt accepterade tanken och ställde ett anslag på 1 000 rdr bko till förfogande för ett första allmänt svenskt lantbruksmöte att hållas i Stockholm 1846. Särskilda stadgar för mötet fastställdes. För ledningen av mötet utsågs en bestyrelse men givetvis medverkade Lantbruksakademien och i detta fall Stockholms läns hushållningssällskap. Tanken var ursprungligen att riksomfattande lantbruksmöten skulle återkomma varje år och alternera mellan olika städer. De skulle pågå 6 a 7 dagar. Huvudändamålet med ett allmänt lantbruksmöte skulle enligt stadgarna vara utbyte av erfarenheter och diskussion kring för jordbruket viktiga frågor. Utställning av maskiner och kreatur m m var tillåtet men ansågs inte böra föreskrivas i stadgarna. För överläggningarna uppsattes av mötesledningen ett ofta stort antal frågor som skulle diskuteras. I en del fall förbereddes och utreddes sådana frågor i förväg av en särskild kommitte. Nedanstående uppställning ger exempel på frågor med maskinanknytning som varit uppsatta för några av 1800-talets lantbruksmöten.137 År 1846 Hafva några nya åkerbruksredskaper och machiner af det värde, att de förtjena allmänt spridas, på sednare tider blifvit bekanta? (Denna fråga återkom flera år) 1847 Kan spannmål på vanligt sätt torkad på plåt eller på den av Schwartz inventerade torkinrättningen bibehålla sin fröbarhet? Eller äga eldrior i detta och flera fall företräde? d:o Medför den s k Kornskruven fördelar framför våra vanliga spannmålsförvaringsrum? 1848 Är hästar eller oxar bäst som dragare? 1849 Kunna extirpatorer och cultivatorer göra det Svenska årdret umbärligt? 94 r • 
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d:o Hvilken plog är ändamålsenligast för den Svenska allmogen? d:o Har man i allmänhet lagt nog 'vigt på utsädets renhet och hvilka sädesrensnings-machiner äro de ändamålsenligaste? 1850 Är för dragoxen det hos oss vanligast begagnade oket, med sina s k  horntömmar, det ändamålsenligaste och det minst pinsamma instrument vid krafternas användning till dragning? 1853 Har man fästat nog afseende på vättens användande vid åkerjordens beredning? 1855 Fördelarna med radsådd af säd och gräs? 1858 Då Sverige, i afseende på frambringandet af jordbrukets produkter, numera är underkastadt fri täflan med alla andra länder, och då vårt land, för att kunna bestå i denna strid, måste tillegna sig de förbättringar i redskap och machinerier, som sätter det i stånd att, med minsta möjliga arbete, frambringa största möjliga produkt, så frågas: Hvilka åtgärder böra vidtagas för att så hastigt som möjligt ej allenast sprida kunskapen om dessa förbättrade redskap och machiner, utan ock underlätta införandet af deras praktiska användande i vårt jordbruk? 1860 Har ångkraften börjat vinna något afseende? 1862 Vid detta möte diskuterade man om svensk maskintillverkning var bra eller ej. 1876 Då det hvardagliga förflyttandet af tyngre föremål såväl inom jordbruket som många andra näringar ofta är både kostsamt och tidsödande, och derför en besparing af dervid använd drag- och arbetskraft skulle vara önskvärd så frågas: Hvilka utvägar, som i detta hänseende kunna af jordbrukaren begagnas, utan att medföra en kostnad, öfverstigande värdet af den afsedda fördelen? Också vid länslantbruksmöten förekom överläggningsämnen t ex: 1861 Är ångkraften, använd vid landtbruket, i allmänhet af väsentlig nytta under nuvarande förhållanden eller är den med fördel användbar endast vid de större egendomarna eller vid sådana gårdar som hafva binäringar för hvilka landtbrukets dragare tagas i anspråk? d :o Kunna skördemaskiner, som tillika är användbara till slåtter, med vinst begagnas, och om så är, borde då icke hushållningssällskapet anskaffa en sådan? Diskussionerna blev ytterst livliga och långvariga kring något eller några av ämnena varför långt ifrån alla uppsatta frågor kom till behandling. 95 



Personer som önskade vara med vid lantbruksmötena skulle i förväg 
anmäla sig som "ledamöter". Att flertalet av dessa under den första 
tiden var s k ståndspersoner är inte ägnat att förvåna. Snart nog ändrade 
sig dock detta och bönder i stora skaror besökte inte bara de mera lokala 
mötena utan även de stora allmänna mötena. När lantbruksmötena kom
binerades med utställningar, vilket blev praktisk regel, kunde inte bara 
de formellt antecknade ledamöterna utan även andra intresserade mot 
en mindre avgift besöka utställningsområdena. 

Det första allmänna mötet, som hölls på Lantbruksakademiens Expe
rimentalfält, blev en klar framgång. Nya allmänna möten hölls vart och 
ett av de följande åren och på olika platser. Efter det femte mötet 
bestämdes emellertid att nya skulle återkomma endast vart tredje år. 
Fullt regelbundet tillämpades detta dock inte. Längre fram under seklet 
återkom de stora allmänna mötena endast vart femte år. 

Tabellen på sid 97 ger en översikt över de allmänna, hela landet omfat
tande möten som ordnades under 1800-talet. Vid studium av tabellens 
sifferuppgifter måste vi komma ihåg att det stora antalet frågor aldrig 
hann behandlas och att det verkliga antalet utställningsbesökare var 
mångfalt större än det uppgivna antalet ledamöter. Vidare måste obser
veras att kolumnen för "Antal maskiner" här endast omfattar verkliga 
jordbruksmaskiner, alltså inte samtliga i respektive utställningskataloger 
uppförda föremål. De angivna talen skiljer sig därför i flera fall avsevärt 
från uppgifter som i andra sammanhang lämnats i föreliggande litteratur. 

Som av tabellen framgår var utställningarna av maskiner till en början 
antalsmässigt relativt blygsamma. Detsamma gällde djurutställningsde
len. De tilldrog sig emellertid stort intresse och ökade därför snabbt i 
omfattning. Visningstiden som först var kort, ibland endast några få 
timmar en av mötesdagarna, ökades så att den så småningom omfattade 
hela mötestiden. 

På maskinsidan var det ursprungligen mest privatpersoner och lant
bruksskolor som ställde ut sina egna maskiner men snart nog tog till
verkare och importörer över. De flesta av dessa, i varje fall de större, 
hade dels egna s k kollektivutställningar där de visade allt vad de hade att 
bjuda, dels andra maskinexemplar som ingick i särskilda klasser för pris
bedömning. 

Så småningom ökade inslaget av utställare från andra länder. Inför för
beredelserna till 13:de allmänna lantbruksmötet i Göteborg 1871 bevilja
de Kungl. Maj:t ett särskilt anslag för att en person skulle kunna sändas 
över till England och där söka intressera de mest framstående tillverkar
na att ställa ut vid detta möte. 138 
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Allmänna svenska lantbruksmöten under 1800-talet 
Antal 

överläggnings- Antal Antal 
Nr År Plats ämnen ledamöter maskiner 1 1846 Stockholm 61 676 24 2 1847 Stockholm 79 493 22 3 1848 Norrköping 43 448 30 4 1849 Malmö 53 386 7 5 1850 Örebro 48 250 21 6 1853 Lidköping 40 586 7 1855 Uppsala 29 486 20 8 1858 Jönköping 35 648 25 9 1860 Göteborg 33 1 790 300 
10 1862 Karlstad 28 1 594 200 11 1865 Malmö 29 1 795 500 12 1868 Stockholm 33 l 047 13 1871 Göteborg 22 2 454 14 1876 Norrköping 33 2 514 15 1881 Malmö 23 3 184 1 600 16 1886 Stockholm 12 2 651 1 300 17 1891 Göteborg 16 2 423 1 000 18 1896 Malmö 1.9 2 287 800 Efter mitten av 1850-talet ökade antalet utställda maskiner kraftigt och samtidigt blev mångsidigheten större genom tillkomsten av ett antal helt nya maskintyper, framförallt på skördesidan. Påtagligt blev också hur allmänhetens intresse svängde bort från överläggningarna till utställningarna. I sin inbjudan till 11:te allmänna svenska lantbruksmötet i Malmö 1865 sade bestyrelsen klart ifrån att utställningarna utgjorde den viktigaste delen av mötet. Så länge utställningarna var föga omfattande förekom det ibland att auktion anordnades på utställda maskiner efter mötets slut. Även om besökarantalet kunde vara nog så imponerande vid dessa allmänna lantbruksmöten var det självfallet blott en ytterst liten del av landets jordbrukare som kunde besöka dem. Hushållningssällskapen i de olika länen var därför angelägna att själva ordna mindre möten omfattande det egna länet eller endast mindre delar av detta, t ex olika gillesområden. Sådana möten organiserades på ungefär samma sätt som de allmänna men i enklare former och med tyngdpunkt i utställning av djur och i viss mån även maskiner. I några län, t ex Östergötlands och de båda 97 



skånska, var maskinutställningarna ibland ganska stora. Överläggningar 
förekom ibland men endast i blygsam omfattning. Mötena alternerade 
mellan lämpliga orter så att största möjliga antal av länets jordbrukare 
skulle få möjlighet att utan för lång resa då och då besöka ett möte. 

I några fall slog sig två eller flera län ihop för att gemensamt ordna 
mera omfattande lantbruksmöten. De båda Skåne-länen har ofta gjort 
detta. Hushållningssällskapen i Jönköpings, Älvsborgs (två sällskap) och 
Skaraborgs län bildade gruppen Västra Sveriges Hushållningssällskap 
och höll gemensamma lantbruksmöten i Vänersborg 1872, Mariestad 
1874, Jönköping 1878 och Borås 1880. Sällskapen i Örebro, Söderman
lands och Västmanlands län ordnade gemensamt ett lantbruksmöte i 
Örebro 1883. Flera andra liknande gemensamma möten ordnades vid 
några tillfällen i både Mellansverige och Norrland. 

Ovan påpekades att det verkliga besökarantalet vid de stora allmänna 
lantbruksmötena var mångdubbelt större än antalet registrerade ledamö
ter. Också läns- och gillesmötena hade ofta stora besökareantal. Som 
exempel kan anföras några siffror från länslantbruksmöten i Östergöt
land: 

Norrköping 
Linköping 
Norrköping 
Vadstena 
Linköping 

1863 
1883 
1889 
1893 
1898 

2 235 personer 
8 760 

16 200 
9 061 

23 436 

Det bör i detta sammanhang också erinras om att sällskapen vid sina 
ordinarie sammankomster, särskilt sommartid, ibland ordnade mindre 
utställningar av maskiner och därmed gav sammankomsten karaktär av 
ett litet endags lantbruksmöte. 

Redan vid de tidigaste lantbruksmötena ansågs det angeläget att ut
ställda djur, maskiner och andra föremål blev bedömda och, om de 
befanns vara särskilt bra, tilldelades pris. Detta var vanligt vid liknande 
utställningar i andra länder. Prisbedömning genom särskilda nämnder 
blev en alltmer omfattande sak. Man ville med pristilldelning stimulera 
till ansträngningar att få fram än bättre djur, än bättre maskiner osv och 
även till ökat deltagande i utställningarna. I fråga om maskiner ville man 
därjämte genom pristilldelningen ge jordbrukarna en påtaglig informa
tion om vad som var bäst och därmed underlätta deras val av maskintyp, 
fabrikat etc. Tanken var vacker men hela denna fråga om prisbedömning 
av maskiner kom att ständigt vålla nästan alla parter svårigheter och 
bekymmer. 
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Problemet var: Hur skulle maskinerna bedömas? Först trodde man på 
sina håll att några erfarna jordbrukare, kanske stödda av någon tekni
ker, skulle kunna bedöma en maskins egenskaper genom att titta på den 
och möjligen, i bästa fall, få se den gå på ett fält ett slag. Det visade sig 
snart att detta icke var möjligt. Gång på gång korrigerade senare erfa
renheter prisnämndernas bedömning, ibland på ett förfärande sätt. 

Kritik mot tillvägagångssättet vid prisbedömningen saknades inte. I 
Tidskrift för Svenska Jordbruket år 1855 skriver Hj. Nathorst, då före
ståndare för Dagsholms lantbruksskola i Älvsborgs län:139 " • • .  Att åter
igen prisbelöningen av redskap sker fullkomligen godtyckligt skall väl 
ingen bestrida, då vi anföra att åtskilliga redskap vid våra lantbruksmö
ten blifvit prisbelönta men ännu ej någonsin förut af prisdomarne eller i 
deras närvaro försökts. Den, som eger någon kunskap om svårigheten 
att rätt bedöma ett redskaps verkliga värde, skall väl knappast tro, att 
det är sant att redskap prisbelönas utan att försökas, men förhållandet är 
tyvärr ett faktum . . .  " 

År 1881 tog dr Hugo Winberg, några år senare föreståndare för Aln
arps lantbruksinstitut, till orda i samma sak i Tidskrift för Landtmän. 140 
Påföljande år gjorde intendenten vid Lantbruksakademiens Experimen
talfält, Abraham Forssell, starkt kritiska uttalanden i akademins Tid
skrift. 141 Nathorst återkommer 1889 i Tidskrift för Landtmän.142 Win
berg tog 1893 ånyo upp frågan i sin redogörelse för 19:de Skånska lant
bruksmötet i Ystad. Samma år behandlade tidskriften Landtmannen kri
tiskt prisbedömningen vid ett länslantbruksmöte i Vadstena. 143 

Också från maskintillverkarnas och handelns sida förekom kritiska 
uttalanden. Bedömningen ansågs missvisande. Förhoppningen att få sina 
maskiner prisbelönade var emellertid för några utställare en avgörande 
faktor vid beslut om deltagande i mötet, en i regel nog så kostnadskrä
vande sak. De förnämligare priserna ansågs ha ett högt reklamvärde. 
Utställarnas syn på dessa frågor var ingalunda entydig. 

Ju mer komplfoerade maskinerna blev desto tydligare framträdde svå
righeterna. Samtidigt förelåg emellertid oavbrutet ett hårt tryck från de 
för mötena ansvariga att prisbedömningen skulle bibehållas. 

Åtskilligt betänkligt var ett argument som utnyttjades för att hävda 
behovet av prisutdelning. Det gjordes gällande att allmänheten skulle 
kunna bli mera villrådig än vägledd om det inte genom prisbedömning 
visades vilka maskiner som var bäst. Att detta måste förutsätta att pris
bedömningen var absolut korrekt förbigicks då. Inte heller tog man hän
syn till den omständigheten att en maskin som kanske kunde vara bäst 
eller i varje fall bra vid en bestämd gård inte alls säkert var det också vid 
andra. 
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De för mera kvalificerade lantbruksmöten ansvariga bestyrelserna in
såg så småningom och erkände problemens allvar. Genom en rad, ibland 
omfattande åtgärder sökte man då skapa bättre underlag för bedömning
en. Här möter vi betydelsefulla insatser från såväl Lantbruksakademien 
som hushållningssällskapen i deras strävan att göra lantbruksmötena till 
en värdefull informationskälla. Strävandena sammanhänger intimt med 
frågan om tillkomsten av en svensk provningsverksamhet på jordbruks
maskinområdet och skall därför behandlas samlat i följande avsnitt 
"Provning av maskiner". 

Provning av maskiner 
Den som intresserar sig för en ny maskin vill naturligtvis få veta något 
om vad den kan prestera, t ex dess avverkning per timme, om kvaliteten 
på det arbete den kan utföra och om dess hållbarhet. Utan åtminstone en 
provkörning med okulär besiktning av arbetsresultatet vet man ingenting 
om vad maskinen går för. I några få fall, t ex ifråga om tröskverk och 
rensmaskiner, är det ibland möjligt att utan alltför speciella hjälpmedel 
relativt objektivt mäta maskinens avverkning och i någon mån kanske 
också få en viss uppfattning om arbetets kvalitet. Det är ingen tillfällig
het att vi i litteraturen finner fler avverkningsuppgifter för sådana maski
ner än för andra. I flertalet fall krävs däremot ingående undersökningar 
för att skapa en någorlunda riktig bild av en maskins egenskaper. 

En samtidig studie av flera typer av ett och samma maskinslag blir ofta 
särskilt givande. Här kan finnas anledning att erinra om professor An
ders Berchs på sid 33 omnämnda förslag år 1759 om en stor gemensam 
provning av plogar. Tyvärr kunde tanken ju den gången inte omsättas i 
handling. 

När Lantbruksakademien inrättades blev en av dess många uppgifter 
att genom praktiska prov på Experimentalfältet ta fram ökad kunskap 
om nya maskiners prestanda och att sedan sprida de vunna erfarenheter
na. Här möter vi en vilja att försöka åstadkomma säkrare, mera omfat
tande bedömning av maskiner. 

Akademins förste direktör, A.N. Edelcrantz, hade personligen skaffat 
en s k dynamometer från England, ett instrument avsett för mätning av 
den kraft som under olika förhållanden behövdes för att dra en plog, en 
harv eller vad man nu ville studera. Det var här fråga om en enkel 
fjäderdynamometer utan dämpning av utslagen. Instrumentet var inte 
särskilt bra och när akademins sekreterare år 1846 var i England för att 
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inköpa nya maskiner skaffade han också en ny dynamometer med dämpningsanordning, denna gång av Couam & Hallens fabrikat, enligt vad som uppges i akademins Handlingar 1847 sid 145. Akademins egen provning av maskiner fick dock aldrig den omfattning som var tänkt. Inga resultat publicerades frånsett några under senare delen av 1800-talet. När de förut omtalade s k provplöjningarna eller plöjningstävlingarna kommit igång på 1830- och 1840-talen ökade intresset för och behovet av mera utvecklad provning av maskiner. Ett av de tidigare exemplen finner vi i Västmanland. I samband med en provplöjning på Hedensberg 1846 ordnade lantbruksskoleföreståndaren F.R. Möller en jämförande provning med sju olika plogtyper. Han bestämde då plogarnas dragkraftsbehov med en dynamometer som hushållningssällskapet just skaffat. 144 Vid några av de tidigare lantbruksmötena tillämpades regeln att pris fick tilldelas endast · sådana maskiner som under mötet kunde hållas igång. Detta var ju inte på något sätt att jämföra med verklig provning men gav likväl uttryck för en strävan att grunda prisbedömningen på åtminstone något slag av reell granskning. Krav började emellertid nu ställas på att maskiner som skulle göras till föremål för prisbedömning blev mera omsorgsfullt undersökta. Vid 8:de allmänna svenska lantbruksmötet i Jönköping 1858 föreslog Lantbruksakademiens dåvarande sekreterare, J.Th. Nathhorst, att maskiner som utställdes vid ett allmänt lantbruksmöte skulle sändas in minst åtta dagar före mötets början för att granskas och provas av en särskild nämnd. Han menade vidare att maskinerna borde köras ytterligare under mötets gång och så att allmänheten kunde följa provningen. Förslaget ledde inte till något beslut. 145 Vid skånska lantbruksmötet i Lund 1859 ordnades som underlag för prisbedömning en regelrätt provning före mötet. Den utfördes av "en tillsatt kommitte af derföre kompetenta personer, hvilka flera dagar före mötet sammanträdde och verkställde sådana jämförande försök, vid hvilka den Regnierska dynamometern användes för att utröna den dragkraft olika redskap erfordrade. Denna kommitte avgav till mötet en berättelse öfver samma försök" . 146 År 1861 gjorde förvaltningsutskottet inom Skaraborgs läns hushållningssällskap ett uttalande av följande lydelse: "Sedan erfarenheten från föregående allmänna lantbruksmöten visat, att prisbedömandet af dervid utställd redskap efter mötenas öppnande och fortgåendet deraf ej uppfyllt det dermed afsedda ändamålet, beslöt utskottet till styrelsen för tionde allmänna landtbruksmötet hemställa, att, om möjligt, vidtaga åtgärder för försöks anställande före nämnda möte, till vinnande af mera 
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säker ledning vid bedömandet af redskapens större eller mindre användbarhet; dervid utskottet trodde sig kunna uttrycka den förhoppning, att, om medel för sådant ändamål för närvarande saknas, sammanskott otvifvelaktigt kunde påräknas av hushållningssällskaperna, i händelse framställning de rom till dem aflätes. "147 Någon omedelbar påföljd fick inte detta uttalande. Vice ordföranden i Malmöhus hushållningssällskap, C.A. Trolle, Klågerup, påpekade 1862 vikten av att lantbrukarna fick kännedom om nya maskiner och deras användbarhet efter noggrann prövning under olika årstider och förhållanden. 148 Uttalandet ledde till att sällskapet anslog 4 000 rdr för inköp av maskiner som skulle prövas på Alnarp och sedan där förevisas. Hushållningssällskapet i Värmland öppnade 1863 sin fasta utställning av maskiner i Karlstad (sid 77). 149 Påföljande år föranstaltade man om en stor provning av alla de maskintyper som var representerade i utställningen. Provningen som ägde rum under fem dagar i augusti 1864 hade en imponerande omfattning, inte mindre än drygt 250 olika maskiner, mest plogar och harvar, men även t ex såmaskiner, skördemaskiner och rensmaskiner. Den försiggick på egendomen Färjestaden utanför Karlstad och leddes av en för uppgiften tillsatt bestyrelse. Det hela var upplagt som en pristävlan där även allmänheten skulle ha tillträde som åskådare. De 11 prisdomarna arbetade i tre skilda avdelningar, en för plogar och rullharvar, en för övriga harvar m m och såmaskiner samt en för skördemaskiner och andra icke till jordens beredning hörande maskiner. Man försökte i görligaste mån göra proven på olika slag av jord. Det är givet att samtidig provning av så många föremål under endast fem dagar måste bli ytlig. Sällskapets insats är icke desto mindre högst berömvärd. Det visade sig att allmänheten inte mötte upp i något större antal och att de som kom främst var i vägen för provningsarbetet. Hushållningssällskapet tog dock väl vara på provningens informationsvärde genom att till länets jordbrukare m fl distribuera en tryckt redogörelse för de vunna resultaten. Vid 11:te allmänna svenska lantbruksmötet i Malmö 1865 hade man bestämt att alla jordbearbetningsmaskiner, såmaskiner och skördemaskiner skulle noggrant prövas på Alnarp under sju dagar före mötet. Övriga maskiner, t ex ångmaskiner, tröskverk, rensmaskiner m m  skulle också prövas före mötet. Närmare beskrivning av hur provningarna skulle gå till gavs ej och tyvärr tycks inte heller någon redogörelse för resultaten ha publicerats. Kom provningen kanske aldrig till stånd i avsedd omfattning? Vid 13:de allmänna svenska lantbruksmötet i Göteborg 1871 gjordes 102 • 
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som underlag för prisbedömningen av plogar dragkraftsmätningar. Därvid utnyttjades en av Lantbruksakademien anskaffad dragkraftsmätare, konstruerad av mr C. Amos, Consulting Engineer of the Royal Agricultural Society of England. Intressant är att man i redogörelsen anger att de redovisade dragkraftsvärdena, där ej annorlunda anmärkts, är omräknade att gälla för en 7 x 10 tums plogtilta. Mr Amos fick vid mötet guldmedalj för sin dragkraftsmätare, som "gör möjligt att verkställa sanna och tillförlitliga prov". 150 Vid 14:de allmänna skånska lantbruksmötet som hölls i Malmö 1872 provades sex dagar före mötet de plogar, grubbers, harvar, vältar samt skörde- och såningsmaskiner som tävlade om pris. Utställningen var emellertid inte särskilt omfattande. Vid 1870-talets början skaffade jordbrukarna slåtter- och skördemaskiner i allt snabbare takt. Flera olika fabrikat fanns och det rådde allmänt osäkerhet om vilka som var bäst. Vid hushållningssällskapens ombuds möte i februari 1874 väcktes en motion av C.F. Toll om provning av sådana maskiner i samband med något lantbruksmöte. 151 Tanken vann gehör, fördes vidare och ledde till att Lantbruksakademien uppdrog åt bestyrelsen för Västra Sveriges hushållningssällskaps 2:dra lantbruksmöte i Mariestad 1874 att anordna en provning av slåtter- och skördemaskiner. Arbetet förbereddes noga av en särskild kommitte under ordförandeskap av den duglige förvaltaren på Bjärka-Säby, Ivar Insulander. 152 Maskinerna skulle poängbedömas efter följande schema: 1. Förmåga att skära 2. Lätthet att sköta 3. Lätthet att transportera 4. Avverkning per timme 5. Styrka och uthållighet 6. Enkelhet och ändamålsenlighet i konstruktion 7. Kraftåtgång samt för de självavläggande maskinerna 8. Förmåga att avlägga Högsta poängtal 150 100 50 150 100 100 150 100 Provningen gjordes på Moholms egendom under fem dagar i juli och under två i augusti 1874. 153 Varje maskin skulle vid slåtter slå ett tunnland klöver och hållas i arbete 4 timmar. Vid sädesskörd skulle den skära ett tunnland råg. Provrutor tilldelades maskinerna genom lottdragning. Det hela var upplagt som en tävling. Av de deltagande 26 maskinerna 103 



Den stora maskinprovningen vid Moholm 1874 tilldrog sig sadant intresse att den 
uppmärksammades med en helsidesplansch i Ny Illustrerad Tidning. 

var 8 enkla slåttermaskiner, 14 kombinerade slåtter- och skördemaskiner 
samt 4 enbart skördemaskiner. Av de två senare grupperna var 9 hand
avläggande och 9 självavläggande. Vid redovisningen angavs endast po
ängtalet jämte några enstaka anmärkningar. 

Denna omsorgsfullt genomförda provning tilldrog sig betydande upp
märksamhet och föranledde en del diskussion bl a angående tolkning av 
provningsresultaten. Den visade också att provning kräver både speciell 
sakkunskap, erfarenhet, god utrustning, markresurser och tid. 

Vid det ovan nämnda sammanträdet i februari 1874 med hushållnings
sällskapens ombud framlade A. Odelberg, Enskede, i anslutning till 
Tolls motion ett förslag med avsevärt större räckvidd. Han önskade 
provning av flera slags maskiner och menade att en sådan måste göras av 
tre yngre, vetenskapligt utbildade praktiska jordbrukare på en större 
gård med varierande jordmån, förslagsvis Ultuna, under tillräckligt lång 
tid, dvs vår, sommar och höst samt helt utan tidsmässig sammankoppling 
med något lantbruksmöte. Han yrkade därjämte på att provningsresulta
ten genom samtliga hushållningssällskaps förmedling skulle spridas i vida 
kretsar. Förslaget är intressant därför att det kan sägas utgöra en första 
skiss till modernare provningsverksamhet på maskinområdet. Det vann 
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endast i några stycken gehör hos ombuden men tankar i förslagets anda var nu på väg. Det skulle dock dröja 25 år innan de ledde till bestående resultat. Lantbruksakademiens förvaltningskommitte var mera direkt positiv till Odelbergs förslag än vad sällskapens ombud var och gjorde framställ
ning hos Ultunainstitutets styrelse om offentlig provning av lantbruksmaskiner. Vid institutet var man beredd att hjälpa till. Akademins förvaltningskommitte utsåg en nämnd som skulle ansvara för verksamheten. Den utgjordes av institutets föreståndare, direktör Fabian Gustaf Norström, läraren i jordbrukslära och husdjursskötsel, Mauritz Åkerhielm, samt egendomens inspektor, Sven W. Svensson. 154 Meningen var att man varje år skulle inbjuda till provning av ett eller några få bestämda maskinslag. För provning 1875 valdes plogar. Tre anmälare, Forsviks Bruk, Hjelmafors Bruk och importfirman Elfwing & Co, Stockholm, sände in 23 plogar. Prov gjordes under sommaren på trädan och i november på vallbrott. Dragkraftsmätningar gjordes på mätsträckor om 1 000 fots längd. Eftersom plogarna inte kunde ställas till samma tiltbredd och djup räknade man om dragkraftsvärdena till en "ideell tilta" med en genomskärningsyta om 50 kvadrattum. Man vågade sig på att säga: "Det erhållna värdet visar sålunda det rätta förhållandet mellan plogarna, beträffande deras förmåga att övervinna jordens motstånd under plöjningen." Man gav vidare omdöme om plogarnas styrka, utförande och lätthet att styra samt om det utförda plöjningsarbetets kvalitet. 155 Tydligen fick man viss kritik på sättet att redovisa dragkraftsvärdena. I rapporten för fortsatta prov 1876 försvarar man nämligen med stöd av en särskild undersökning sitt tillvägagångssätt. Till detta år gällde inbjudan provning av harvar men endast två hade kommit in, en "diskusharv" och en "pinnharv". Med anledning av det ringa antalet anmälningar ändrades nu reglerna så att vilka slags maskiner som helst kunde tagas emot till provning. För år 1878 blev anmälningarna flera men för de två följande åren åter få. Vidare provning avbröts därför. Under de 6 år provningarna pågått, 1875-1880, provades 32 plogar, 4 harvar, 3 såmaskiner, 8 slåttermaskiner, 2 hästräfsor, 1 tröskverk och 3 andra föremål. Redogörelserna för provningarna tycks inte ha tilldragit sig något större intresse. Sannolikt nådde de inte ut till särskilt många jordbrukare. Detta är att beklaga eftersom provningarna otvivelaktigt utfördes med både sakkunskap och omdöme. Stockholms läns hushållningssällskap ordnade i anslutning till sin vintersammankomst 1883 en provning omfattande 26 rens- och sorterings-105 



Theodor Ode/berg 
(1847-1938). 
Chef för Lantbruksstyrelsen 
1889-99. Landshövding i 
Gävleborgs län. 

maskiner. En provningsnämnd om sju personer svarade för bedömning
en. Denna omfattade 

kvalitet hos arbetsprodukten 
avverkningsförmåga 
hållfasthet 
enkelhet i konstruktion och skötsel 
dragkraft. 

Nämnden arbetade i två grupper. Vardera gruppen undersökte samtliga 
maskiner. Man jämförde sedan de båda gruppernas bedömning och 
skrev: "Af den företagna jemförelsen framgick att de varandra kontrol
lerande afdelningarna i allt väsentligt kommit till samma resultat, och 
profningsnämnden kunde derför med stadgad övertygelse uttala sin dom 
med fullkomlig samstämmighet." 

Under provningen uppstod en del svårigheter därigenom att vederbö
rande firmor inte alltid ställde kunniga skötare till förfogande. Efter 
provningen utdelades pris. 156 

Vi har sett hur kravet på säkrare underlag både för prisbedömning av 
maskiner vid lantbruksmötena och för direkt information till jordbrukar
na växte, framförallt efterhand som mera komplicerade maskiner togs i 106 



Fabian Norström 
(1822-1898). 
Föreståndare för lantbruks
institutet vid Ultuna. 

bruk. Vi har också sett hur man genom att ordna verklig maskinprovning 
försökte möta dessa krav men hur man då stötte på en rad svårigheter 
beträffande tillgång på provningskompetens, teknisk utrustning, areal 
och tid. 

Bestyrelsen för 16:de allmänna svenska lantbruksmötet i Stockholm 
1886 var väl medveten om problemen och arrangerade i mars 1884 ett 
sammanträde med jordbrukare och representanter för inhemska tillver
kare respektive försäljare av jordbruksmaskiner för grundlig diskussion 
av aktuella frågor. Sammanträdet som leddes av F.G. Norström föreslog 
en rad åtgärder som borde leda till kvalitativt säkrare provningsresul
tat. 1s1 

Mötesbestyrelsen uppdrog sedan den tagit del av sammanträdets syn
punkter åt en sakkunnig kommitte om fem personer, F.G. Norström, 
Ultuna, R.Th. Hennings, Wallstanäs, Th. Odelberg, Enskede, V. 
Schwartz, Överum, och I. Hallström, Köping, att bearbeta förslagen. 
Slutligen fastställde bestyrelsen i detalj regler för provning och prisbe
dömning. Provning av plogar skulle ske på Enskede egendom hösten 
1885 och våren 1886, av såmaskiner, gödselspridare och hackor på Antu
na egendom våren och sommaren 1886 samt av rens- och sorteringsma
skiner på Lantbruksakademiens Experimentalfält våren 1886. Kungl. 
Maj:t ställde 10 000 kronor till förfogande för provningarna. Anmälare 
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av maskiner för provning fick betala en liten avgift. Provningarna utfördes enligt planerna och är intressanta bl a därigenom att grundliga laboratorieprov med såmaskiner för första gången ingick. Redogörelserna är omfattande och noggranna. De ingår i berättelsen för lantbruksmötet. Betecknande är att endast provade maskiner kunde tävla om pris inom de maskinslag för vilka provning ordnats under det att andra slag kunde prisbedömas utan provning. Trycket att prisbedömning skulle finnas var stort. Vid de två följande allmänna svenska lantbruksmötena, det 17:de i Göteborg 1891 och det 18:de i Malmö 1896, följde man vad maskinprovning beträffar i stort sett samma principer som vid mötet 1886. Nu var det emellertid andra maskinslag som provades, alltjämt endast några få utvalda slag. Resurserna räckte inte till för så många. Nya och bättre dragkraftsmätare, nu registrerande, anskaffades. Som en intressant sak kan antecknas att provningsnämnden för tröskverk vid 1891 års möte själva konstruerade en remdynamometer för att klara mätning av de remdrivna verkens effektbehov. Också från dessa båda möten finns grundliga provningsredogörelser. Även om maskinprovningarna vid dessa senare lantbruksmöten innebar värdefulla insatser var det dock tydligt att man inte den vägen kunde åstadkomma tillräckligt god information åt jordbrukarna. Flera år förflöt mellan lantbruksmötena och därmed också mellan provningstillfällena, endast få maskinslag provades vid varje tillfälle, det var inte möjligt att bygga upp en varaktig, tillräckligt hög kompetens på provningsområdet och inte heller gick det att hålla en kvalificerad teknisk utrustning av instrument etc. Redan år 1891 hade dåvarande föreståndaren för lantbruksinstitutet vid Alnarp, professor Hugo Winberg, i en artikel i Tidskrift för Landtmän hävdat att pristävlan mellan maskiner borde upphöra och ersättas av provning genom fasta av fackmän ledda försöksstationer. Frågan togs upp vid ett möte i Stockholm påföljande år, 1892, till vilket dåvarande disponenten vid Överums Bruk, V. Schwartz, och bruksägaren E. Montgomery, Rottneros, hade inbjudit. 158 Deltagare var Lantbruksakademiens sekreterare, prisdomarna för lantbruksmötet i Göteborg 1891 och flera verkstadsägare, bland dem två riksdagsmän. Diskussionen som delvis var intensiv inleddes med ett längre anförande av R.Th. Hennings, Wallstanäs. Han redogjorde för åtgärder i andra länder beträffande provning och skisserade ett förslag om inrättande av två fasta försöksstationer för maskinprovning förlagda till de båda lantbruksinstituten. Mötet resulterade i beslut att de i diskussionen framförda synpunkterna skulle delges Lantbruksakademien vid dess samman-
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Victor Schwartz 
(1843-1912). 
Verkställande direktör vid 
Överums Bruk 1880-1893. komst några dagar senare. Akademin hade till denna som överläggningsämne satt upp frågan: "Kan en försöksanstalt för redskap och maskiner, afsedda för landtbruket och dess binäringar, anses vara av behofvet påkallad, och i så fall, huru bör en sådan anstalt inrättas?" Vid sammankomsten inleddes frågan av professor J .E. Cederblom som talade för att försöksanstalter borde inrättas vid Ultuna och Alnarp. Hennings hade insänt en skriftlig framstälJning med yrkande att akademin skulle till Kungl. Maj:t ingå med anhållan om utredning angående inrättandet av en eller flera försöksanstalter för prövning av maskiner och redskap. Akademin beslöt att remittera detta yrkande till sin förvaltningskommitte.159 Förvaltningskommitten uppdrog åt herrar Cederblom, Hennings och Schwartz att med biträde av ingenjören C.G. Nisbeth utreda frågan närmare. Deras den 12 maj 1 893 dagtecknade utlåtande, helt i linje med Hennings förslag, trycktes som underlag för akademins behandling av ärendet den 18 september samma år. 160 Akademin beslöt då att i skrivel se till Konungen med hänvisning till kommitterades förslag, obetydligt modifierat, hemställa om åtgärder för dess genomförande. 161 Man anar Hennings hand bakom ärendets hela handläggning. Kungl. Maj:t infordrade yttrande från Lantbruksstyrelsen, som börjat sin verksamhet 1889 med Th. Odelberg som sin förste chef. Styrelsen 109 



Rudolf Hennings 
(1841-1921) 
Lantbruksskoleföreståndare. 
Jordbrukare. Främjade till
komsten av officiell maskin
provning. 

anmodades att först inhämta yttrande från hushållningssällskapens om
budsmöte och hörde på eget initiativ därjämte styrelserna för de båda 
lantbruksinstituten. Ombudsmötet var klart positivt till förslaget men 
föreslog en del ändringar ifråga om de nämnder som föreslagits skola 
leda provningsverksamheten. Även institutsstyrelserna var positiva. 
Från lärarhåll vid Ultuna gjordes ett uttalande att om av ekonomiska 
skäl endast en anstalt kunde upprättas så borde Ultuna väljas. 

Lantbruksstyrelsen föreslog i sitt yttrande att en provningsanstalt skul
le skapas vid Ultuna och ledas av en nämnd bestående av lärarna i 
jordbrukslära och redskapslära, förvaltaren vid Ultuna egendom, en ma
skintekniker och en jordbrukare, de båda senare utsedda av Lantbruks
styrelsen efter förslag av institutsstyrelsen. Man beräknade, med långt 
driven sparsamhet, den årliga kostnaden till 2 500 kr. 

Kungl. Maj:t framlade till 1895 års riksdag proposition (1895:1 VI sid 
27) som följde Lantbruksstyrelsens förslag. Statsrådet skrev: " . . .  Sedan i 
följd af den stora betydelse, användning af redskap och maskiner eger 
för nutidens jordbruk, samt de svårigheter, som för landtmannen måste 
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möta att välja bland den mängd nya uppfinningar inom detta område, som erbjudes honom, uppmärksamheten rigtats å behofvet såväl ur landtbrukets som industriens synpunkt af grundliga undersökningar och pröfningar af dessa maskiner och redskap hafva under de senaste tjugu åren dylika pröfningar å olika tider och å skilda ställen inom landet ordnats . . .  " Statskontoret som av riksdagen fått ärendet på remiss ansåg att maskinfabrikanterna skulle ha störst nytta av provningsverksamheten och att kostnaderna därför borde täckas genom avgifter som betalades av de företag vars maskiner provades. Det beslut riksdagen fattade innebar visserligen att en provningsanstalt finge ordnas vid Ultuna men att inga medel anslogs för ändamålet. Därmed omöjliggjordes ett genomförande av förslaget. Det är anmärkningsvärt att en av de skånska riksdagsmännen i andra kammaren vid ärendets behandling sade att en sådan provningsanstalt icke skulle bli till ringaste gagn för jordbruket i allmänhet och att våra maskinfabrikanter hade så många tillfällen att vid de allmänna lantbruksmötena förevisa sina redskap och få dem avprovade. Uttalandet röjer en föga smickrande likhet med de kända uttalandena från några jordbrukare i riksdagen då anslag till Nonnens lantbruksundervisning först diskuterades. 162 Vid Alnarpsinstitutet fann man sig inte i utgången av frågans behandling. I september 1895 hemställde institutionsstyrelsen att Kungl. Maj :t hos riksdagen skulle begära medel för uppbyggnad och drift av en provningsanstalt vid institutet. Man anhöll samtidigt hos Malmöhus läns hushållningssällskap om ett anslag till halva kostnaden för en provningshall och instrument. Sällskapet m fl understödde med egna skrivelser Alnarpsstyrelsens hemställan. Åtgärderna ledde dock inte till några resultat. 163 Aktiebolaget Separator, det företag som år 1878 hade bildats för tillverkning och försäljning av den av Gustaf de Laval uppfunna mjölkseparatorn, hade vid denna tid haft stora försäljningsframgångar både inom landet och på exportmarknader. Den 7 augusti 1896 sände bolaget till Lantbruksstyrelsen ett brev av följande lydelse: 164 Till Kongl. Landtbruksstyrelsen 
Med anledning deraf, att vi i dessa dagar försålt den ett hundra tusende af våra 
separatorer, har Bolaget önskat att hugfästa minnet af denna inom dess verk
samhet betydelsefulla tilldragelse. Då Bolagets lifliga önskan är att gagna vår 
modernäring och då det inom ledande landtbrukskretsar länge varit ett af de 
förnämsta önskningsmålen att få permanenta profningsanstalter för maskiner 
och redskap inom landtbruket och dess binäringar, anordnade vid landtbruks-111 -



Herman Juhlin Dannfelt 
(1852-1919) 
Rektor vid lantbruksinstitutet 
vid Ultuna. Sekreterare i 
Lantbruksakademien. 

instituten å Alnarp och Ultuna, har Bolaget äran att till Eder härmed öfverläm
na Ett hundra tusen kronor att af Eder förvaltas på det sätt, att cirka tio tusen 
kronor om året användas vid båda de ofvannämnda instituten för upprättande 
och underhåll af profningsanstalter för ifrågavarande redskap och maskiner, 
hvilka anstalters framtid alltså härigenom blir betryggad under en tid af minst 10 
år. 

Bolaget anhåller slutligen att vid denna gåfva få fästa det villkoret, att Kongl. 
Styrelsen förbinder sig tillse att för framtiden och minst under loppet af 10 år de 
redskap och maskiner af förutnämnda slag, hvilka täfla om pris vid AJlmänna 
Svenska Landtbruksmöten, såsom skett vid det innevarande år hållna, under
kastas grundlig profning vid endera af ofvannämnda profningsanstalter och att 
de genom dessa undersökningar erhållna resultaten göras grundläggande för 
prisbedömningen. 

Stockholm den 7 augusti 1896 
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Hugo Winberg (1844-1926) 
Professor. Rektor vid lant
bruksinstitutet vid Alnarp. 

Kungl. Maj:t medgav att denna storartade donation fick mottagas. Lant
bruksstyrelsen fastställde 30 april 1897 reglemente för "De vid landt
bruksinstituten vid Ultuna och Alnarp tills vidare inrättade anstalter för 
profning af maskiner och redskap för landtbrukets behof". De båda 
provningsanstalterna fick gemensam styrelse med Lantbruksstyrelsens 
chef, överdirektören Theodor Odelberg som ordförande. Övriga leda
möter var direktören Rudolf Theodor Hennings, civilingenjören Carl 
Gustaf Nisbeth samt professorerna Herman Juhlin Dannfelt, Ultuna, 
och Hugo Winberg, Alnarp. Styrelsens sekreterare blev sekreteraren i 
Stockholms läns hushållningssällskap, Olof Stjernquist. Det första styrel
sesammanträdet hölls den 11 oktober 1897. 

Vid var och en av de båda anstalterna leddes verksamheten av en 
provningsnämnd med institutets rektor som ordförande. Därjämte in
gick läraren i redskapslära, förvaltaren vid egendomen, en tekniker och 
en jordbrukare. Vid behandling av frågor beträffande mejerimaskiner 
ersattes förvaltaren av läraren i mejerilära och jordbrukaren av en meje
rist. Någon fast anställd personal enkom för provningsverksamheten 
fanns inte. 

Åtskilliga av de personer som ingick i styrelse och nämnder hade, ofta 
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i flera omgångar, ingått som ledamöter i prisdomargrupper vid olika lantbruksmöten och sålunda förvärvat erfarenhet ifråga om maskinprovning, något som bidrog till att underlätta den nya provningsverksamhetens start. Man finner också omisskännliga likheter mellan de första provningsberättelserna och de redogörelser som utarbetats efter de ovan redovisade provningarna i samband med tidigare avhållna lantbruksmöten. De nu igångsatta nya provningarna var av två slag, dels individuella dvs sådana där vederbörande tillverkare eller försäljare anmält maskinen till provning, dels s k jämförande provningar, längre fram kallade serieprovningar, där provningsanstalterna på eget initiativ inbjöd till samtidig provning av många, helst alla fabrikat av ett visst maskinslag. Provningarna kom igång för fullt under året 1898. En samlad redogörelse för det årets provningar publicerades året därpå som Meddelande nr 1 från styrelsen för maskin- och redskapsprovningsanstalterna. Som av AB Separators donationsbrev framgår avsåg kravet att prisbedömning skulle grundas på officiell provning endast de allmänna svenska lantbruksmötena. Vid hushållningssällskapens ombudsmöte i november 1899 riktade Lantbruksakademiens sekreterare, H. Juhlin Dannfelt, i en motion uppmaning till ombuden att för sina respektive förvaltningskommitteer framhålla önskvärdheten av att samma regel tillämpades vid alla lantbruksmöten i länen. Yttrandet väckte mycken diskussion. Ombuden 
Aren 1897-98 uppfördes en maskinhall för provningsverksamheten vid Alnarp. 
För denna uppgift användes den till år 1957. 
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fruktade att en regel av detta slag skulle minska firmornas intresse för att deltaga i utställningarna. Mötets beslut innebar ett svagt uttalande ungefär i enlighet med Juhlin Dannfelts förslag. Det torde emellertid inte ha lett till något som helst resultat. 165 
Informationsvägar Att till den månghövdade skara som landets jordbrukare utgjorde sprida kännedom om tillkomst av nya maskiner, om deras prestationer, fördelar och nackdelar, om varifrån man skulle få dem och om hur de skulle skötas var en stor uppgift. Målmedvetet skapades många informationsvägar under 1800-talet. Flertalet av dem är nämnda i det föregående men det kan vara på sin plats att här försöka göra en sammanställd översikt. Redan under 1700-talet hade Vetenskapsakademien och Patriotiska Sällskapet arbetat med sina publikationer och andra åtgärder. De fortsatte något även in på 1800-talet. Här kom så Lantbruksakademien in med sina diskussioner, pris tävlingar, modellmaskiner och skrifter. I en del fall, men visst inte alltid, bidrog hushållningssällskapens s k mo dellkammare till spridande av kunskaper på mekaniseringsområdet. Långt större betydelse fick de demonstrationer och de inköp av maskiner för utdelning som sällskapen ordnade. Effektiv var också rådgivningen genom länsmaskinister och länsagronomer m fl. Många andra bidrog på liknande sätt. Som exempel kan anföras hur den energiske landshövdingen von Krremer i Uppsala personligen reste ut och propagerade för användning av bättre plogar och tröskverk. Lantbruksskolornas roll blev ytterst betydelsefull, direkt och indirekt, inte bara genom undervisningen utan också genom påverkan på det stora antalet besökande vid skoljordbruken med deras ofta föredömliga maskinanvändning. En viktig informationskälla blev de tidskrifter som kom fram under detta århundrade och som ofta redogjorde för nya maskiner och med mekaniseringen sammanhängande frågor. Här kan nämnas "Tidskrift för det Svenska Landtbruket och dess Binäringar", "Tidskrift för Landtmän", "Tidning för Landthushållning", "Tidskrift för Landtmanna och Kommunal Ekonomien" samt "Landtmannen". I detta sammanhang måste även av maskintillverkare och försäljningsfirmor distribuerade priskuranter och broschyrer av olika slag nämnas. Som vi tidigare sett kom plöjningstävlingarna att betyda mycket i informationshänseende, naturligtvis framförallt ifråga om plogar men 115 



också beträffande sådana mekaniseringsfrågor som samtidigt med tävlingarna behandlades i föredrag och diskussioner. Än större informationseffekt erhölls genom de ursprungligen blygsamma men efterhand alltmer omfattande maskinutställningar som tog sin början vid plöjningstävlingarna och som utvecklades till lantbruksmöten. Här möter vi en av de absolut viktigaste vägarna att sprida kännedom om vad slags maskiner som fanns. Till de stora mötenas utställningar strömmade praktikens män i 1 0  000-tal. Till de mindre, t ex gillesutställniogar, kom väl inte lika många men dessa lokala utställningar var till antalet så många fler varför den samlade effekten blev stor. Maskinutställningarnas och demonstrationernas slagkraft som informationsmedel sammanhängde främst med jordbrukarnas ganska självklara benägenhet att vilja se maskinerna, kunna tillsammans med yrkesbröder diskutera detaljer i dem och kunna ställa frågor till maskinfabrikanter m fl. Tyvärr fanns också nackdelar med utställningarna. De blev, som Lantbruksakademiens sekreterare, H. Juhlin Dannfelt, i ett föredrag 1898 uttryckte saken, lätt en tummelplats för skrävlande agenter. Felaktiga prisbedömoingar kunde ge desinformation i stället för information. Risken härför minskades dock genom de allt oftare genomförda tekniskt korrekta och grundliga provningarna. 166 Bland informationsvägarna får vi absolut inte glömma spridningen av erfarenheter från grannar och andra jordbrukare som varit snabba att skaffa nya maskintyper. I varje generation har det funnits jordbrukare som genom starkt intresse och goda ekonomiska förutsättningar velat och kunnat ta risken att skaffa ännu icke helt prövade maskiner och som genom sina ibland positiva, ibland negativa erfarenheter givit bidrag till ökad kunskap. Vi kan här tänka på sådana män som A.N. Edelcrantz, E. Nonnen och O.Hedengren. 
Stenröjning På betydande delar av landets åkerareal har stenförekomsten varit stor, i vissa trakter så stor att den förhindrat användning av även enkla maskiner, t ex plogar. Sydsvenska höglandet och dess utlöpare är väl bekanta i detta hänseende. I sådana trakter har stenröjning sedan långt tillbaka i tiden varit en nödvändighet om odlingsbetingelserna skulle förbättras. De oändliga mängder sten som nu ligger i stengärdesgårdar och stenrösen i vårt land vittnar om en arbetsinsats vars omfattning vi helt visst inte förmår göra oss en riktig föreställning om. 
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Jämsides med spade och spett var stenbjörnen ett hjälpmedel under 1800-talets 
stenröjning på åkrarna. 
Katalog frdn Kul/berg & Co 1876-1926 

Sjutton- och adertonhundratalens viktigaste hjälpmedel vid stenröj
ningen var spade, stålspett, träspakar och släpor eller kraftiga, låga vag
nar för borttransporten. Säkert har oxar och hästar många gånger fått 
hjälpa till med att dra upp framgrävda tyngre stenar. 

Stora krafter behövdes när stenarna var stora. Det är därför helt na
turligt att många människor med skaparfantasi och praktiskt handlag 
försökt åstadkomma mera utvecklade hjälpmedel där man utnyttjat 
egenskaperna hos hävstänger, block o d för att kunna hantera allt större 
stenar. De gamla tidigare omtalade modellsamlingarna visar åtskilliga 
prov på sådana försök. Exempel kan också hämtas från Vetenskapsaka
demiens handlingar. 167 Oftast visade sig dessa konstruktioner säkerligen 
alltför dyra och därtill omständliga att använda ute i praktiskt arbete. Till 
de verkligt lyckade kan vi räkna den vanliga trebenta s k  stubbrytaren 
el1er stenbjörnen som i viss omfattning använts även för stenröjning. 

Utan tvivel förblev spaden och stålspettet huvudverktygen en bra bit 
in på 1900-talet. 
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Dikning Avledning av vatten från åkerjord utföres i första hand för att skapa gynnsamma betingelser för den växande grödan men har samtidigt ofta avgörande betydelse för möjligheterna att i rätt tid och utan markskador kunna använda maskiner. De äldre metoderna med kullriga tegar och öppna diken började sakta ersättas med täckdikning under tidigt 1800-tal. För att ge vattnet möjlighet att rinna fram i ett täckdike använde man först ett lager småsten i dikesbotten eller några lager av t ex kluvna trästänger. En väsentlig förbättring erhölls vid mitten av seklet då tegelrör infördes och började tillverkas här i landet i stor omfattning. En annorlunda dikningsmetod grundades på användning av s k tubulator. Denna bestod av ett plogliknande ställ som bar en vertikal, nere i marken gående kraftig plåt i vars nedre ände ett torpedliknande arbetsorgan var fäst. Då tubulatorn drogs framåt pressade den upp en rörformad kanal för vattnet. Metoden hade engelskt ursprung men togs upp och utvecklades omkring 1880 av M. Larsson, Skäggs på Gotland. 168 Den kunde endast användas på absolut stenfri jord av ganska specieU karaktär, främst myrjord, och fick då ingen påtaglig spridning. Upptagning av öppna diken försökte man ibland underlätta genom plöjning med speciella dikesplogar. En sådan ingick redan i den samling maskiner som A.N. Edekrantz 1813 överlämnat till Lantbruksakademien, sid 67. Andra konstruerades av G. von Braun på Rydaholm och inspektor L.P. Eklundh, Österhammar i Närke. 169 

Dragkraft Den huvudsakliga dragkraften i jordbruket kom under hela 1800-talet alltjämt genom hästar och oxar. Dessas antal förändrades under århundradet, något som framgår av nedanstående sammanställning. Uppgifterna är endast ungefärliga (Källa: Jordbrukets Utredningsinstitut meddelande 5-65). 
Är Antal hästar Antal oxar 1800 400000 200 000 1825 400000 200 000 1850 400000 300 000 1875 450000 300 000 1900 530000 200 000 118 • 
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Skiss av den av M. Larsson, Gotland, år 1880 konstruerade tubulatorn. 
Lm 1903 

Dikesplog konstruerad av  L. P. Eklundh. Två par oxar behövdes som dragkraft. 
TSL J861 
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Hästarna var dyrare, både att anskaffa och att underhålla, men de rörde 
sig snabbare och presterade mer än oxar. Hade gården'båda slagen av 
dragare togs hästarna i första hand till skogsarbeten och sådana jord
bruksarbeten där körhastigheten kunde ha betydelse, t ex vid harvning, 
vältning och vid längre landsvägskörning. 

På enstaka små gårdar eller torpställen med svag ekonomi förekom att 
kor användes som dragare. 

Vid åtskilliga lantbruksmöten och andra sammankomster diskutera
des, liksom under 1700-talet, med olika argumentering om hästar eller 
oxar var bäst. Till förespråkarna för hästar hörde bland många andra 
förvaltaren Th. Lybeck vid Björnsnäs i Östergötland som i ett föredrag 
inför Lantbruksakademien 1889 berättade att han ersatt 15 par oxar med 
8 par hästar. Han hade utöver minskade foderkostnader också kunnat 
reducera antalet maskiner. Användning av oxar ansåg han verka demo
raliserande på folket.170 

Andra frågor som i liknande sammanhang diskuterades gällde anspän
ningssättet som vad hästarna beträffade klart gick till användning av 
tokor och bogträn men för oxarnas del mestadels stannade vid nackok 
med länkar till hornen, detta trots mångas ansträngningar att övertyga 
om lokselens överlägsenhet även när det gällde oxar. 

I början av 1890-talet diskuterades möjligheten att använda mulor som 
dragkraft. I flera andra länder, bl a i Frankrike, var erfarenheterna goda. 
Några åsnehingstar togs in till vårt land för att här paras med ston. 171 
Resultaten var förmodligen inte så lyckade ty intresset försvann hastigt. I 
Jordbrukarens Tidning i maj 1896 anmäles dock att ett mulföl kommit till 
världen på Bökestads gård utanför Linköping. 

Betydligt större och mera varaktigt intresse tilldrog sig en annan form 
av dragkraft, ångan. Ångmaskinen gjorde sitt intåg i svenskt jordbruk i 
märkbar omfattning för stationärt bruk redan vid seklets mitt (se vidare 
sid 128). Framförallt i England hade man börjat pröva möjligheterna att 
använda denna förnämliga kraftkälla också som dragkraft på åkrarna. 
Det mest tillämpade sättet var då att låta en eller två lokomobiler utrus
tade med vinschtrummor genom långa stållinor dra plog eller harv fram 
och tillbaka över fältet. De tunga ångmaskinerna behövde då inte köra 
ute på den jord som skulle bearbetas utan kunde hållas vid fältets kanter. 

Den första ångplogutrustningen i Sverige inköptes år 1861 från Eng
land av lagmannen Tage Sylvan, Ystad, till egendomen Bollerup i Skåne. 
Denna utrustning var av fabrikat Fowler och arbetade enligt det s k 
enmaskinsystemet vilket innebar att endast en lokomobil användes. 
Denna som måste ha två vinschtrummor stod på fältets ena sida och 
kompletterades med en s k ankarvagn på fältets motsatta sida. Stållinan 
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Självgdende ånglokomobil avsedd för plöjning. Den typiska vinschtrumman syns 
under maskinens milt. 
Sjöström 1907 

gick från lokomobilens ena vinschtrumma t i l l  plogen ,  sedan vidare ge
nom en linskiva i ankarvagnen och därefte r t i l l en l ängre fram v id åker
kanten förankrad li nskiva samt t i l lbaka ti l l  lokomobilens andra trumma . 
Plogen var en 4-skärig växelplog av balan typ som alltså plöjde oavsett i 
vi lken ri ktning den drogs . Efterhand som arbetet fortskred flyttades lo
komobi l och ankarvagn framåt längs åkerkan ten . Lokomobi len var på 
nomine l l t  1 2  hk (ca 9 kW) . Man kunde plöja 1 tunn land (0,5 ha) per dag 
på stenfria åkrar .  Det uppges att utru tningen kostade 20 000 rdr .  172 

Möj l igen köpte Sylvan yt terl igare ett aggregat t i l l  sin gård i Västergöt
land. 

Tidningen "Skånska Telegrafen ' skrev fredagen den 14  ju l i  1 86 1 : 
"Den första ångplogen i Swerge sattes förliden gårdag i jorden på Hr 
Lagman Sylwans egendom Öja ¼ mil härifrån staden . . .  Mycket har 
redan blifvit skrifvet om ångplogen detta märk liga resultat af den 
menskl iga snil lets mångsidiga fyndighet och outtröttliga ansträngningar 
detta redskap , som , då första tanken derpå utta l ades, äfven af mången 
kunnig man förk larades för en chimer, oprak tisk och omöj lig, men som 
ändå nu  går der och arbetar t i l l  utseendet så föga konstrikt ! Men så är det 
med al la stora uppfinningar . 

Nästa ångplog köptes 1868 av Axel Dickson på Kyleberg i Östergöt-
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land. Den var av fabrikat J. & F. Howard, England, och hade visats vid 
12:te allmänna svenska lantbruksmötet i Stockholm samma år. Även 
denna utrustning var av enmaskinsystem men med annan konstruktion 
än den på Bollerup. Här stod lokomobilen på ett och samma ställe under 
bearbetning av en större yta. Det krävdes flera ankarvagnar. Utrustning
en användes på Kyleberg under 13 år. 173 

I Lantbruksakademiens Handlingar 1870 rapporteras att till Österby 
Bruk i Uppland anskaffats en Thomsons landsvägsångvagn med hjulring
ar av vulkaniserad kautschuk. Det ansågs att den för åkerarbete nog bara 
kunde användas på större, stenfria fält. Några erfarenheter redovisas 
inte. 174 

Hjalmar Nathorst hade varit kallad som jurymedlem vid en stor ut
ställning i Paris 1878 och rapporterar därifrån i en berättelse 1879. Han 
uttalar sig där bl a om ångplogarna vid utställningen och anser det engel
ska fabrikatet Fowler vara bäst. Han säger att ångkulturen tyvärr är 
främmande för vårt land och tillägger ". . . den tid torde dock snart 
stunda, då vi ej få längre lemna denna häfstång för jordbrukets höjande 
opåacktad . . .  " (Han måste dock rimligtvis ha känt till i varje fall Bolle
rupmaskinen, ehuru denna ej var i drift längre, och troligen även den på 
Kyleberg.)175 

Ångplöjningens möjligheter diskuterades inom Lantbruksakademien 
1880. Vid 15:de allmänna svenska lantbruksmötet i Malmö 1881 var 
ångplöjningen föremål för betydande uppmärksamhet. Demonstrationer 

Ångplöjning på Säbyholm vid slutet av 1800-talet. Zachrison 1920 
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pågick ute vid Alnarp under hela mötestiden. Nu ansågs tvåmaskinsystemet klart överlägset enmaskinsystemet. Som beteckningen anger erfordrades här två lokomobiler, en på vardera sidan av fältet. Ankarvagn behövdes inte och lokomobilerna, med vardera en vinschtrumma, drog plogen, eller vad man nu använde, mellan sig. Anskaffningskostnaden var något högre men effektiviteten större. Peter von Möller uppger 1882 att Vapnö i Halland hade en ångplöjningsutrustning enligt tvåmaskinsystemet. 176 År 1882 anskaffade C.F. Lundström på Antuna i Uppland ett aggregat av fabrikat Fisken & Co., Leeds, England, en enmaskinstyp som demonstrerats vid Alnarp året innan. Lokomobilen drev i detta system en kraftig hamplina som med hjälp av ankare och stödrullar leddes runt fältet. Denna lina drev i sin tur vinschar som med stållinor drog plog etc på samma sätt som vid andra system. Från en uppställningsplats kunde lokomobilen bearbeta ca 5 ha. m Till Säbyholm egendom vid Landskrona anskaffades 1888 en tvåmaskinsutrustning av fabrikat Fowler. Den kom att användas med framgång under lång tid. 178 Det blev denna maskintyp och detta fabrikat som valdes vid fortsatt anskaffning till andra större gårdar, främst i början av nästa sekel. Ångplöjning kom aldrig att spela någon större roll i 1800-talets svenska jordbruk. Antalet maskiner var litet. Något mera blir det, som vi senare skall finna, under nästa århundrade. 
Drivkraft Under hela 1800-talet ökade påtagligt antalet sådana maskiner som var avsedda att drivas med handkraft. Goda exempel ger rensmaskiner, hackelsemaskiner och mycket små tröskverk. Vanligen användes vevrörelse, men för kolvpumpar o d blev fram- och återgående rörelse ofta lämpligare. Också på några enstaka små hackelsemaskiner förekom denna rörelseform men då kombinerad med fottrampa. Om större kraft behövdes för att driva stationära maskiner kunde man tillgripa vandringar för hästar eller oxar. Sådana hade använts redan under 1700-talet om än i ringa omfattning. Ökningen av antalet tröskverk medförde en mera omfattande användning av vandringar, framförallt efter århundradets mitt. Vandringarna var relativt billiga och fanns mot 1800-talets slut i stora antal, även vid ganska små gårdar. De vanligaste typerna var avsedda för en eller två dragare men det 123 -



Den enkla liggande häst- eller oxvandringen fick stor användning som drivkraft 
för små tröskverk, hackelsemaskiner mm. 
Broschyr. Heinrich Lanz förekom även sådana för flera par. Två olika utföringsformer fanns, liggande respektive stående vandringar. Vid de liggande var den stora kuggväxel till vilken dragbommen (dragbommarna) var fäst lagrad i en låg, på marken fastsatt ram. Axeln mellan vandringen och arbetsmaskinen kom således att följa marken. Konstruktionen var enkel och relativt billig men medförde risker. Både kuggväxeln och axeln var oskyddade vilket lätt kunde leda till olyckshändelser. Dragaren (dragarna) måste för varje varv gå över den roterande axeln. Den stående typen var i detta hänseende bättre. Stora kugghjulets vertikala axel var ett par meter lång och stödde nertill mot en platta på marken. Kugghjulet och övriga växlar satt vid axelns övre ände och denna var lagrad i ett stöd som vanligen utgick från någon husvägg. Axeln till arbetsrnaskinen låg således högt över marken. Dragare och personal kunde gå fritt under den. Risken att någon skulle skadas blev avsevärt mindre. Ett problem vid vandringarna var varvtalet. Ett tröskverk eller en rensrnaskin måste gå med rätt hastighet för att uträtta ett kvalitativt gott arbete. Det gällde därför att . anpassa utväxlingen dels efter det slag av dragare som skulle användas, dels efter den maskin som för tillfället skulle drivas. Hästar och oxar går olika fort. Tröskverk och rensmaskiner behöver olika varvtal. Skulle vandringen användas för olika arbetsuppgifter och kanske t o rn dragas ibland av hästar, ibland av oxar kunde det bli nödvändigt att skjuta in en ändringsbar extra växel mellan vandringen och arbetsmaskinen. 
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Den stående vandringen var ur skyddssynpunkt bättre än den liggande men om
ständligare att sätta upp. Thermtenius katalog 1891 Sedan gammalt var vattenkraft flitigt utnyttjad i vårt land. Jordbruket hade tidigt tagit denna kraftkälla i sin tjänst, först för t ex malning och sågning samt senare, dock redan i slutet av 1700-talet, för tröskning och rensning av säd. Utnyttjandet av vattenkraft i jordbruket ökade något under 1800-talet men kunde helt naturligt komma ifråga endast vid de relativt fåtaliga gårdar som hade tillgång till lämpligt vattendrag. Man använde förhållandevis enkla vattenhjul och var starkt beroende av vattenföringen i det utnyttjade vattendraget. Några nämnvärda dämningsarbeten för att skapa vattenmagasin kunde den enskilde jordbrukaren sällan ge sig på. För gårdarna gällde det därför att så långt detta var möjligt utnyttja perioder med god vattenföring. Var vattenkraften en smula nyckfull så gällde detta i än högre grad vindkraften. Också den hade sedan långt tillbaka i tiden utnyttjats genom relativt långsamgående väderkvarnar med få, stora vingar. Mot slutet av 1700-talet blev det vid enstaka något större gårdar aktuellt att försöka driva tröskverk, rensmaskiner och hackelsemaskiner med vindkraft. I och för sig var det på många platser möjligt att med tillräckligt stora vingytor få ut erforderlig kraft, men vindens oberäknelighet begränsade kraftkällans värde väsentligt och den fick aldrig någon omfattande användning för de nämnda uppgifterna. Vid århundradets mitt infördes amerikanska vindmotorer till vårt land. De karakteriserades av sitt större antal smala vingar av måttlig längd. Dessa vingar som ursprungligen utgjordes av smala träskenor tillverkades senare av stålplåt med svag välvning. Konstruktionen var 
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Vindmotor av den amerikanska typen. 
Getinge Mek. Verkstad 1917 lätt och kunde bäras av en jämförelsevis enkel mast. Dessa nya vindmotorer visade sig särskilt användbara för vattenpumpning. Vindens oberäknelighet innebar inte alltför stor olägenhet vid vattenförsörjning av hushåll och djur om man bara såg till att ha tillräckligt stor vattencistern. Vindmotorn behövde ringa tillsyn och kunde därför placeras intill brunnen även om denna låg långt borta från bostäder eller djurstallar. 
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De karakteristiska vindmotorerna på sina master användes främst för vatten
pumpning innan elmotorerna gjorde sitt intåg. 
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Vindmotorer av detta slag blev under seklets sista dec�nnier populära och anskaffades i tusental. Svensk tillverkning togs upp. Motorerna fanns i många storlekar med en diameter från ungefär 2,5 m och uppåt. Enligt uppgift skulle en motor om 3 m diameter kunna ge en effekt om ungefär 0,5 kW vid en vindhastighet om 7 m/s. 179 Leverantörer av vindmotorer var Ystads Gjuteri och Mek. Verkstad, Wattholma Bruk och flera importörer. Redan under 1800-talets tidigaste år anskaffades ångmaskiner för svenska industriföretag. Välbekant är att kanslirådet N .A. Edelcrantz, längre fram Lantbruksakademiens förste direktör, år 1804 inkallade en skicklig engelsk mekaniker, Samuel Owen, för att installera ångmaskiner på flera platser. Owen stannade i Sverige och startade egen verkstad där han tillverkade ångmaskiner, tröskverk och mycket annat samt på ett förnämligt sätt lärde upp unga svenska mekaniker. Någon mera omfattande användning av ångkraft i jordbruket blev det dock inte fråga om förrän efter seklets mitt. Framförallt i England hade transportabla ångmaskiner, lokomobiler, utvecklats och funnit stor användning. En svensk verkstadsägare, Johan Theofron Munktell i Eskilstuna, tog upp tillverkning av lokomobiler efter engelska förebilder och levererade år 1853 sin första maskin. 180 Han fick snart flera efterföljare ehuru ingen av dem nådde samma omfattande produktion. Här kan nämnas Atlas i Stockholm, Holmens Gjuteri och Mek. Verkstad, Nybybruk, Kockums Mek. Verkstad, Malmö, Karlstads Mek. Verkstad, Karlstad, och Torps Mek. Verkstad, Moheda. Denna nya kraftkälla visade sig vara förträfflig i jordbruket, framförallt för drivning av tröskverk, kvarnar och andra maskiner som fordrade större drivkraft. 181 Ånglokomobilema var lättskötta och driftsäkra men hade låg verkningsgrad, endast omkring 2-3%. Detta senare spelade inte alltför stor roll eftersom utgiften för bränsle vid t ex tröskning endast var en mindre del av den totala kostnaden. Trots denna förmildrande omständighet skrev Maskinprovningarna i samband med en provning år 1900: "Vi berömma oss af att lefva i ångans tidehvarf, och dock är väl ångmaskinen vad verkningsgraden beträffar en af de lägst stående maskiner, som uppfunnits sedan stenyxans dagar". Vid 8:de allmänna svenska lantbruksmötet i Jönköping 1858 var Munktells lokomobil utställd och vid de följande större mötena visades alltid flera sådana av olika fabrikat, svenska såväl som utländska. Lokomobiler fick snabbt stor spridning i hela landet. En bidragande orsak härtill var att man fick möjlighet använda ambulerande tröskverksutrustning som flyttades från gård till gård. Detta ordnades ofta så att ett antal jordbrukare bildade en förening och gemensamt anskaffade utrustning-128 



Före elektrifieringen var de flyttbara ånglokomobilerna den främsta kraftkällan 
för större tröskverk. en. Även ren entreprenörsverksamhet förekom. Härigenom kunde även mindre gårdar få det tunga tröskningsarbetet snabbt utfört med effektiva ångdrivna tröskverk. Även stationära ångmaskiner kom till användning för tröskning m m men inte tillnärmelsevis i den omfattning som lokomobilerna. Stationära maskiner omnämnes t ex från Mälsåker i Södermanland och Hofgården i Östergötland. Den senare hade skaffat sin ångtröskutrustning redan i början av 1840-talet. 182 För att minska brandfaran placerades ånglokomobilerna helst på avstånd från tröskplatsen. Kraften överfördes antingen med rem eller vid särskilt långa avstånd, 30-100 m, med stållina. Frågor kring användning av ångkraft i jordbruket tilldrog sig stort intresse och diskuterades ofta vid lantbruksmöten eller sammankomster inom Lantbruksakademien och hushållningssällskapen. Det var inte alltid så lätt att ge jordbrukarna svar på frågor om huruvida de borde ha egen tröska eller anlita föreningströska respektive inhyrd sådan, huruvida de borde ha ångkraft eller vandring eller kanske rentav handkraft . Under hela återstående delen av 1800-talet bestod konkurrensen mellan vandring och ånga men efterhand med övertag för ångan vid de 
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större gårdarna och så småningom alltmer minskad anskaffning av vandringar. Omkring år 1890 börjar en ny kraftkälla, förbränningsmotorn, göra sig gällande. De tidigare typerna drevs nästan uteslutande med fotogen. Givetvis förekom redan från början såväl stationära som transportabla förbränningsmotorer. Snabbt visade de sig i flera avseenden vara bekvämare att sköta än ånglokomobiler och stationära ångmaskiner. Redan under detta sista decennium av seklet vann de någon användning för drivning av tröskverk etc. Denna utveckling hör dock främst till 1900-talet. Ytterligare en kraftkälla, den elektriska motorn, kom till användning på några få gårdar under 1890-talet, bl a Falsterbobruk i Kalmar län, Carlslund vid Örebro och Gysinge i Uppland. 183 En liten, för några mindre gårdar gemensam anläggning hade redan 1892 kommit till stånd i Färila, Hälsingland, 184 samt 1895 en liknande i Njurunda s:n, Västernorrlands län. 185 

* * * Påfallande är att det svenska jordbrukets användning av maskiner ökade starkt under 1800-talet. Jämfört med 1700-talet uppvisade i all synnerhet 1800-talets senare hälft dessutom en avsevärt livligare teknisk utveckling dels genom förbättring av förut kända maskiner, dels genom tillkomst av helt nya maskinslag. Endast i ringa omfattning skedde emellertid sådan utveckling i vårt land. Däremot utnyttjade vårt lands jordbrukare snabbt kunskaper och tekniskt framåtskridande vunna i andra länder, särskilt Storbritannien. Låt oss se något på vad som under 1800-talet skedde med var och en av de mera väsentliga jordbruksmaskinerna. 
De viktigare maskins/agen 
Årder Sjuttonhundratalet hade inte medfört några mera påtagliga förändringar beträffande förekomst, användning och utseende av årdret. I de östra delarna av landet, från Uppland till nordöstra Skåne, var årdret allmänt förekommande och utgjorde där huvudhjälpmedlet för den djupare be-
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Adertonhundratalet förde med sig ökad användning av järn och mera omfattande industriell tillverkning av jordbruksmaskiner. arbetningen av åkerjord och för myllning av utsäde. I landets övriga delar var det inte mycket använt, ofta t o m i det närmaste okänt. Det nya seklet medförde en förändring, radikal fast tidkrävande. Sakta men säkert infördes plogen i hela den del av landet där den saknats. Årdret trycktes tillbaka, förlorade sin gamla huvuduppgift och blev med tiden i stället i det närmaste blott en specialmaskin för potatisodlingen. Konstruktivt ändrades årdret åtskilligt under denna långa omställningstid. Den ursprungliga typen som ju alltid tillverkats hemma vid gården var med undantag för billen helt gjord av trä, enkelt utförd med blott ett styre. Ofta hade årdret lång ås för att bekvämt passa till oxok eller någon gång till buk ok för hästar. Om årdret skulle köras en bet eller med parhästar och vanlig selutrustning var kort ås ofta lämpligare. Trädetaljernas utformning och inbördes sammanfogning varierade mycket från bygd till bygd utan att olikheterna nämnvärt inverkade på funktion och användningssätt. Vad som under 1800-talet inträffade var att järn alltmer användes vid tillverkningen, att kort ås blev allt vanligare efterhand som hästar kom till större och oxar till mindre användning samt att årdret ibland fick del av viss teknisk utveckling hos plogen, t ex dubbelt styre, stödmed under åsen och bättre djupregleringsanordningar. En kvalitetsförbättring inträdde redan när några bruk började saluföra serietillverkade årderbillar av gott material. Än bättre blev det när mot periodens slut några verkstäder tog upp tillverkning av kompletta årder. I liten omfattning kom flerskäriga årder till användning i syfte att vid måttligt djup bearbetning ge större avverkning. Ibland utrustades årdret 131 



med s k öron eller liknande hjälpmedel som vidgade fåran något. Detta skedde ofta i samband med potatisodling för att sättfårail' skulle bli mer markerad liksom vid höljning respektive kupning. Den s k drillplogen kan sägas vara en utveckling av årder med öron. Även om förbättrade årder kom fram under 1800-talet fanns sådana av ålderdomlig konstruktion kvar och t o m nytillverkades under hela seklet, ja, i någon liten mån ända in på 1900-talet. Vid 1800-talets början torde praktiskt taget alla jordbruk i Östsveriges "ploglösa" landskap ha varit utrustade med årder. Efterhand vann plogen alltmer insteg där och användningen av årder gick tillbaka för att vid seklets slut vara starkt reducerad. En liten ökning för användning i potatisodlingen inom områden som förut ej alls använt årder kan inte ha rubbat bilden nämnvärt. 
Plogar Som vi tidigare sett, sid 37, hade det svenska jordbruket i stort, trots ansträngningar på många håll, inte i nämnvärd grad förbättrat sitt plogbestånd kvalitativt under 1700-talet. Alltjämt saknade jordbruket i hela östra delen av landet plogen. På ledande jordbrukshåll var man vid 1800-talets början fullt på det klara med att en bättre jordbearbetning var nödvändig om jordens produktionsförmåga skulle utnyttjas effektivt. Starka insatser gjordes av många, både enskilda personer, organisationer och företag. Mera om detta kommer att skildras i avsnittet om tillverkning, sid 198. Det var en stor omställning som erfordrades. Först måste nya, effektivare plogtyper skapas. Framförallt gällde det att få fram vändskivor som verkligen vände tiltan ordentligt och i önskad grad, allt efter jordmån och odlingskrav, kunde bryta den. Dragkraftsbehovet måste hållas lågt, styrningen vara enkel och plogens hållbarhet hög. Också priset var en faktor att räkna med. När acceptabla plogtyper väl kommit fram gällde det att bygga upp en tillverkning som kunde få fram det väldiga antal plogar som behövdes, både för utbyte av föråldrade typer och för ersättning av alla årder. Klart är också att det krävdes tid för att till en så månghövdad, över hela landet spridd grupp som jordbrukarna utgjorde övertygande nå ut med upplysning om betydelsen av bättre jordbearbetning och sätten att nå sådan. Den ekonomiska vinst som kunde göras genom kvalitativt bättre jordbearbetning var inte alltid så uppenbar för bonden. Hela århundradet skulle komma att behövas för nydaningen. 
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En begränsad utveckling av lokala plogmodeller förekom men någon systematisk egen svensk nykonstruktion på plogens område kom inte till stånd. Man köpte utifrån ett mindre antal som goda betraktade plogar och tog dem som förebilder för inhemsk tillverkning. Främst utnyttjades skotska, engelska och, framförallt senare, även amerikanska plogtyper. Konstruktiva modifikationer gjordes dock av flera svenska tillverkare. Ett imponerande antal bruk samt herrgårds- och skolverkstäder gav sig i kast med plogtillverkning. Förteckningen på sid 203-210 ger en god bild av den insats det var fråga om.186 Först i raden var C.G. Stjernsvärd på Engeltofta med sin år 1803 startade verkstad. Hans plogtillverkning utgick från en skotsk modell, efter sin konstruktör kallad $malls plog. Den var en för sin tid bra typ. Vändskivan var av gjutjärn, tämligen kort, närmast cylindrisk eller konkav och sålunda i någon mån brytande. Plogen hade fast knivrist. Åsen, ofta av trä, var kort och utan stödhjul eller stödmed. Plogen var alltså av den typ som benämndes svängplog. Den hade två styrstänger och var lätthanterlig. Den skotska plogtypen blev på många håll uppskattad och flera verkstäder tog upp tillverkning av den. Här kan nämnas lantbruksskolorna Väderbrunn och Degeberg samt verkstäderna vid herrgårdarna Uddeholm, Djursholm och Breven. Också Överums Bruk, som startade plogtillverkning 1851 och som med ett omfattande program blev landets största plogtillverkare, gjorde bl a en liknande modell. 187 Den typiskt engelska plogen hade utvecklats färdigt något senare än den skotska. Mest karakteristiskt för den var den långsträckta, skruvformade, konvexa vändskivan, den hjulunderstödda åsen och de långa styrstängerna. Den var alltid gjord helt i järn, vändskivan senare i stål, och hade ofta skumrist i stället för eller tillsammans med knivrist. Mest kända fabrikat var Howard och Hornsby. Howard-plogen blev i vissa avseenden förebild för den s k Ultuna-plogen som åren 1848-1855 tillverkades vid Ultuna lantbruksinstituts verkstad och som fick ett gott rykte. Vid världsutställningen i Paris år 1855 tilldelades den 1 :sta klass silvermedalj. Den fick efterföljare hos flera av landets plogtillverkare, bl a Överum, som också gjorde rena Howardkopior. Dessa plogar av engelsk typ bröt ej tiltan nämnvärt och passade bäst på styvare lera och för upplöjning av gamla vallar. Mot århundradets slut försvann de nästan helt, i varje fall i sina mera extrema former. Utvecklingen i Amerika hade vid 1800-talets början gått åt ett annat håll än den engelska. De typiskt amerikanska plogarnas vändskivor var korta, tvära och cylindriska. De bröt tiltan kraftigt och gick bra på lätt jord men passade varken på styvare jord eller på vallbrott. Ås och styren var på några fabrikat av trä, på andra av järn. I stället för knivrist 
133 

-



Sma/ls plog, från Skottland, ansågs utgöra en förbättring, särskilt ifråga om 
vändskivans utformning. 
Sjöström 1907 

Howardplogen var typiskt engelsk med sin långa skruvformade vändskiva. 
Sjöström 1907 

Att Ultunaplogen rönt påverkan från Howardplogen syns tydligt. 
Jirlow 1970 

134 



Överums plos. Nr 9 A började tillverkas 1854. Den efterfrågades långt in på 1900-
talet. Också Overum Nr 2 tillhörde de mest bekanta plogtyperna. 
Överums arkiv 

Åkers Styckebruks plog var billig att tillverka. Fick betydande spridning från 
mitten av 1800-talet. 
Jirlow 1970 

Albionplogen får här representera den amerikanska plogtyp som kom till vårt 
land under 1800-talets sista decennier. 
Sjöström. 135 



Vid ångplöjning då plogen drogs fram och tillbaka över fä1tet måste tiltorna kunna läggas omväxlande åt höger och vänster. Vanligen användes då flerskäriga s k balansplogar med halva antalet plogkroppar högerläggande och halva vänsterläggande. Då plogen var i arbete hölls det ena slaget upplyft ur marken. De större balansplogarna var utrustade med styranordning och måste därför vara bemannade med en man. För grund plöjning vid ogräsbekämpning eller andra uppgifter framkom redan vid århundradets början speciella skumplogar. År 1821 tillverkades en enskärig sådan efter engelsk förebild vid Österby Bruk. Den skänktes till Lantbruksakademjea . 188 Längre fram togs liknande skumplogar in från England. Snart övergick man till flerskäriga modeller, t ex fabrikat Lipinsky, för att bättre utnyttja dragarna. 189 Under 1880- och 1890-talen blev tyska modeller, t ex Rud. Sack, vanligare och användningen ökade betydligt, framföraUt i Skåne, Halland och Östergötland. Längre uppåt i landet var det i allmänhet inte möjligt att hinna med skumplöjning före den egentliga höstplöjningen. 190 Utöver här redovisade plogtyper utvecklades andra, avsedda för specieJla ändamål, t ex uppläggning av drillar, för särskilt djup plöjning och för upptagning av öppna diken. De förekom endast i starkt begränsad utsträckning. 
De svenska tillverkarna tog tyska skumplogar som förebilder. Här en plog från 
Kockums Jernverk i Kal/inge. 
Rhodin 1896 

137 



Lantbruksakademien gav, som redan anförts, greve Frölich pris för konstruktion av en växelplog som ansågs särskilt lämplig vid plöjning i stark sidolutning. Det förefaller som om den inte fått någon spridning. 191 Förhållandevis goda plogar, väsentligt överlägsna de gamla träplogarna, hade alltså kommit fram och kunde köpas redan från 1800-talets tidigare år. Men som vi redan sett skulle det ta lång tid innan landets jordbruk i sin helhet blev utrustat med sådana. I rapporter från Lantbruksakademien, hushållningssällskapen m fl vitsordades att det alltid var från ståndspersonerna och de större jordbruken som de första initiativen till förbättring av utrustningen togs. På slättbygder med goda jordbruksförhållanden gick utvecklingen vanligen snabbare än i magrare bygder. I sin femårsrapport 1885 skrev landshövdingen i Kopparbergs län om en av länets mera avlägsna delar: "Under dessa förhållanden måste jordbruket inom dessa delar av länet intaga en låg ståndpunkt, vilket dock mindre får tillskrivas bristande intelligens och mottaglighet, än den så gott som fullkomliga bristen på tidsenliga samfärdsmedel och därmed även saknaden av de livgivande impulser till framsteg, som en närmare beröring med den yttre världen medför". Kostnaden för anskaffning av maskiner betydde mycket. Omkring år 1860 kostade en plog från Kockums 40-50 rdr.192 För en brukare av en liten gård på mager, kanske stenig jord var det mycket pengar. På den sydskånska slättbygden började de för denna bygd karakteristiska tunga kärrplogarna sakta ersättas redan omkring 1810-1820. Trettio-fyrtio år senare var den omställningen i stort genomförd, men det fanns faktiskt plogar av den gamla typen i bruk efter 1870. I norra Skånes skogsbygder fanns knappast en plog före 1860 och i allmänt bruk var plogen inte där förrän fram mot sekelskiftet. I Blekinge var situationen ungefär densamma. I Småland var skillnaderna stora mellan olika trakter. I de bättre jordbruksbygderna började årdret sakta ersättas med moderna plogar ungefär under 1840-talet. I Lantbruksakademien rapporteras 1870 att plog börjar användas på Öland, dock sällsynt i norra delen. Ännu något in på 1900-talet fanns enstaka småländska gårdar som ej övergivit årdret för plogen. Takten i utvecklingen påverkades starkt av stenförekomsten och möjligheten att röja fälten. Från både Östergötland och Sörmland sades i slutet av 1850-talet att plogen var allmän, även vid mindre gårdar. I de västra landskapen använde man redan tidigare plog, ej årder, men även här tog omställningen till modernare plogar sin tid. Först omkring 1860 kan dessa sägas ha blivit mera allmänna och i de magrare bygderna, t ex delar av Älvsborgs län, tog det än längre tid. I en beskrivning av 138 



Redvägs härad säger C.J. Ljungström 1864 att årder och träpinneharv alltjämt är vanligast. Värmland, Närke och Västmanland visar en ungefär ensartad bild. Det är först mot 1860-talet som gårdar av måttlig eller mindre storlek mera påtagligt moderniserar sin utrustning. I Lantbruksakademien sägs 1864 att allmogen i Värmland endast undantagsvis skaffar bättre redskap. Landshövdingen von Krremer i Uppsala säger i sin femårsrapport 1850 att plogar nu köps i tusental. Men i Lantbruksakademiens årsberättelse 1855 framhålles att hos allmogen är trästocken alltjämt övervägande. Går vi sedan till de nordligare landskapen där man tidigt hade plog blir bilden ungefär densamma. På 1870-talet finner man ett mera påtagligt intresse för bättre utrustning. Kanske något senare längst i norr. I Dalarna där man redan förut hade ganska bra plogar av egen typ fortsatte man att göra förbättringar på dessa samtidigt som man här och var övergick till de modernare typerna. Uppgifterna från de olika bygderna är ofta motsägande eller osäkra. Så t ex anmäles i Lantbruksakademien 1857 att i flera socknar på Gotland varje hemmansägare har plog. I landshövdingens rapport 1875 sägs att inte en tredjedel av öns jordbrukare begagnar plog. Likväl vågar vi nog säga att praktiskt taget varje jordbrukare här i landet hade förhållandevis god plogutrustning när det nya seklet gick in år 1900. Att undantag fanns stör inte totalbilden. 
Al vi ockrare Alvluckrare är avsedda att i anslutning till plöjning luckra alven utan att blanda den med matjorden. Det har funnits flera olika typer, dels sådana för montering på plogen, dels sådana som körts separat efter plogen. Vid verkstaden på Väderbrunn tillverkades åtskilliga alvluckrare på 1840-talet. 193 Även Ultuna-verkstaden tog genast år 1849 upp tillverkning av alvluckrare som fick en inte oväsentlig spridning. Brevens Bruk visade en typ vid ett lantbruksmöte i Lidköping 1859. 
Harvar Sladdar När det gäller harvar förekommer det i äldre litteratur en avsevärd mängd olika typbenämningar som ofta inte användes särskilt konsekvent. Det kan därför många gånger var något tveksamt vilken harvtyp 139 



Ökat intresse för jordens behandling ledde till konstruktion av s k alvluckrare. 
Tidskrift för Landtmanna och Kommunal Ekonomien 1850 som egentligen avses i redogörelser från utstäl lningar och diskussioner m m . Adertonhundratalet medförde en intressant kraftigt omgestaltande förändring av det svenska jordbrukets harvbestånd. I periodens in ledning hade , som förut framhål lits , i stort sett alla jordbruk någon harvutrustning , låt vara av högst sk i ftande standard . Säkert fanns det i avsevärda antal kvar primitiva harvar bestående av plankor eller stockdelar med kvarsittande grenstumpar som harvpinnar. Därjämte fanns emellertid betyd ligt mer utvecklade pinnharvar av slätharvstyp med ram av trä och pinnar av trä eller järn .  På tyngre harvar med järnpinnar var pinnspetsen ofta något framåtkrökt och eventuel l t  också utsmidd t i l l  ett "gåsfotskär" , klösharvar. Framföral l t  i steniga bygder användes ofta den förut beskrivna ledharven . Järn , efterhand även stål , kom ti l l  al lt större användning även i harvarnas ramkonstruktion . Träpinnar fanas kvar under hela sek let framförall t  i mera avlägsna bygder. Kraven på jordbearbetningens kvalitet höjdes oavbrutet under detta nya sekel .  Plöjningen blev bättre och bättre . Det gällde att utveckla harvarna så att deras arbete blev lika bra . Nya typer behövdes . Konstruktionerna måste göras så att al la pinnar arbetade ti l l  samma djup, så 
140 
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att j orden blev likformigt bearbetad öyer hela ha rvbredden och även å 
att ri ken för an amli ng av ogräs halm reste r d blev li ten som möj
ligt. Arbetskra ft och dragkraft m t kun na u tnyttja effektivt genom 
anpa ad  arbet bredd ho varje harvtyp . 

En avsevärd u tveckling hade skett , framföral l t  i England och sven ka 
ti llverkare tog nabbt upp och utnyttj ade de lö n ingar om där vi at ig 
användbara . A förteckn in gen p idorna 203 - 2 10 framg r att det var 
många företag om ägnade i g  åt harvti l lverkn i n g .  

I den stora gruppen h arva r med te la pin nar finner  vi att engel ka 
tu nga typer hade tagi t in hit som modeller redan i 1 00-talets b .. rjan . 
Den tyngsta kallade "grubber' och var extrem t kra ftigt byggd . Ra men  
bars av två hj u l .  Pinn arna var få men långa grova och framåt böjda .  
Grubbern var av edd för dj up bearbetn i ng t o m n e r  i a lven u nd r 
plöj n ing dj upet . Den var dyr och k rävde tor d ragkraft . I vårt land fick 
den y tte rst ringa pridn i ng . 

.D 

Tung harv frdn 1840-talet. Kallades ofta "extirpator". 
Lundequist 1840 
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Femkloal från övre Norrland. 
Hellström 1902 

Romboidalharv från mitten av 1800-talet. 
Lundequist 1840 
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En snarlik men något lättare typ bynämndes "extirpator". Dennas pinnar var ofta utsmidda till måttligt breda gåsfotskär. Harvtypen kallades på sina håll i vårt land "billharv". Den användes för djup luckring i matjordsskiktet och för att samtidigt dra upp ogräs till ytan. Särskilt till något större gårdar fick den en viss spridning, däremot knappast till allmogen. Också denna harvtyp började användas redan under seklets första årtionden men blev mot dess slut allt mindre vanlig. En snarlik harv kännetecknad av att gåsfotskären i regel var bredare än på extirpatorn och anpassade för något grundare bearbetning kallades "skarifikator". Den skulle i första hand användas för att skära av ogräs men också för att luckra. Den kunde t o m ibland användas ungefär som en radhacka i drillkulturer. Förekomsttid och spridning var för skarifikatorn i stort överensstämmande med extirpatorns. De tre här nämnda, ursprungligen engelska harvtyperna kallades 
Lätt sicksackharv, "100-pinneharv". 
SM 

Norrahammars kedjeharv vid sekelskiftet år 1900. 
Pris kurant från 1902 
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ibland ''kultivatorer". Detta namn kom sedan att avse andra harvtyper som behandlas längre fram. Extirpatorn hade många drag gemensamt med den gamla, här långt tidigare använda klösharven och båda utnyttjades delvis för samma ändamål. Hela tiden fanns en mängd varianter inom varje harvtyp. I övre Norrland användes i ganska stor utsträckning s k "alar", 3- eller 5-kloalar, något påminnande om de 3-skäriga årder som prövats söderut. Alarna var med sina breda, något framåtriktade arbetsorgan till sin funktion närmast att jämföra med klösharvarna. De var ofta försedda med fasta skaklar. För den medeldjupa bearbetningen fortsatte man att fram till seklets sista årtionden använda de gamla välkända pinnharvarna som dock mer och mer tillverkades helt av järn sedan den industriella fabrikationen kommit igång inemot seklets mitt. Ju fler pinnar harven hade desto besvärligare var det att få pinnfördelningen riktigt bra. De gällde att över hela harvbredden få avstånden mellan de spår som pinnarna drog upp lika stora. Vidare borde pinnar som drog spår intill varandra inte själva sitta nära varandra i ramen. Risken blev annars stor att de skulle fånga och släpa med sig ogräs, halmrester etc. I Skottland fann man att rombform på harvramen kunde ge bättre pinnfördelning än den tidigare vanlig rektangulära. Iden spred sig snabbt och man talade om "romboidalharvar". Än bättre visade det sig bli om de längsgående harvbalkar på vilka pinnarna satt gjordes sicksackformade. Detta blev snart den vanliga formen, i all synnerhet på de lättaste slätharvarna för ytlig bearbetning. Man kallade dem därför vanligen för "sicksackharvar". De äldre formerna försvann. För att alla pinnarna skulle gå lika djupt och bearbetningen bli likformig blev det nödvändigt att dela upp harvar med stor arbetsbredd i flera smala sektioner med rörelsefrihet i förhålJande till varandra. Sektionerna kopplades vanligen bakom en lång gemensam dragbom i vilken hästarnas drag kopplades. Man kunde för de lätta harvarna gå upp till betydande arbetsbredd, omkring 4 m för ett par dragare. Pinnantalet kunde gå upp till 100 eller mera. En populär storlek blev just "100-pinneharven" med 5 sektioner om vardera 20 pinnar. På några slätharvar gjordes pinnarna svängbara så att de kunde riktas något framåt om man ville öka deras djupgående eller bakåt för grundare bearbetning. Harvtypen tillverkades nu helt av järn och fick då bättre egenskaper och helt annan spridning än 1700-talsharven, sid 42. Omkring sekelskiftet år 1900 framkom en typ extra lätta slätharvar avsedda för bekämpning av spirande ogräs. För att bli lätta hade dessa 144 , 

• 

• 



s k  ogräsharvar halvmån- eller mejselformade pinnar. De halvmånformade kunde köras med den konkava efler alternativt den konvexa sidan framåt. De mejselformade kunde alternativt köras med sin breda sida eller sin smala kant framåt. Det blev härigenom möjligt att variera bearbetningsintensiteten. 194 Med namnet "myllharv" betecknades en harvtyp som stod på gränsen till skumplogen. Pinnarna på denna harvtyp hade vingar eller också var de själva utformade som mycket små plogvändskivor. Några av dessa harvar påminde mera om lätta skumplogar än om harvar. 195 Av speciellt slag var de s k kedje- eller länkharvarna. {Obs! Förväxla ej dessa med de gamla led- eller länkharvarna, sid 38). De bestod av ett stort antal med varandra hopkopplade ringar eller små länkar med tre harvpinnar på vardera. Kedjeharvarna användes för särskilt ytlig bearbetning, för hopdragning av med andra harvar uppdraget ogräs osv. Några typer av länkharvar var avsedda för ytlig uppluckring av ängsmark. Harvtypen kom i marknaden under 1800-talets senare decennier och fick någon om än inte särskilt omfattande spridning. 196 I mitten av 1800-talet upptogs i vårt land tillverkning av rullharvar, som då börjat visas i England. Harvtypen hade funnits här i landet redan på 1700-talet (sid 40) men då inte uppväckt något större intresse. Harven gjordes nu med tre eller flera rullar försedda med ett stort antal kraftiga, något krökta, radiellt ställda pinnar. Rullarna var lagrade i en ram. Harvtypen fann användning framförallt på mossmarker och t ex för sönderdelning av torvor som dragits upp vid dikesrensning. De förhoppningar man till en början hyste om mera allsidig användbarhet infriades aldrig. En annan typ av harv med roterande arbetsorgan var tallriksharven, införd 1892 från Amerika. Arbetsorganen utgöres på denna av kupade ståltallrikar placerade på axlar, ställda något i vinkel mot varandra. Dess arbete påminde om rullharvens. Som nyhet fångade den först åtskilliga jordbrukares intresse och såldes i någon omfattning för att emellertid snart totalt försvinna från marknaden. Det intressanta är att vi längre fram under 1900-talet åter får möta den, då i traktorversion och med helt andra förutsättningar och framgångar. En variant av tallriksharveo var spadrullharveo. År 1890 tog en svensk-amerikan, mr Lundewall, kontakt med firman C.A. Carlsson & Co. i Arboga och föreslog att man där skulle tillverka en harv enligt amerikansk förebild med breda, C-formade fjädrande pinnar. Firman gjorde detta och började sälja den nya harvtypen år 1891. 197 Det blev en omedelbar succe. Första året såldes 225 st, fler hann man inte tillverka. Försäljningen ökade därefter snabbt. Andra tillverka-145 • 



Med 1890-talet kom tallriksharven hit. Så länge den var avsedd för hästar förblev 
användningen liten. Rhodin 1896 re följde efter. Att harvtypen möttes med sådant intresse från jordbrukarnas sida berodde på att de fjädrande pinnarna bearbetade jorden intensivt och mera fullständigt över hela arbetsbredden tack vare att de hade någon rörelse även i sidled. Risken för stoppar genom skräp mellan pinnarna var mindre än på harvar med stela pinnar. De fjädrande pinnarna tålde stenpåkörning ganska bra. De första fjäderharvarna kunde inte ställas till olika djup. Snart nog infördes sådan regleringsmöjlighet genom att de axlar på vilka fjäderpinnarna var fästa gjordes vridbara. Pinnarna fick snart också vändbar spets. En ytterligare utveckling var att utrusta harven med hjul för att därigenom försöka ge den stadigare gång utan för stort släpmotstånd vid ökad tyngd. Först valdes då den amerikanska typen på vilken ramen bars av två höga hjul och hölls i rätt läge av anspänningens tistelstång. Fjäderpinnarna var på dessa hjulburna harvar oftast S-formade och försedda med en förstärkningsfjäder i sin övre del. Körkarlen åkte på harven som nu benämndes kultivator för att skillnaden mot de enklare fjäderharvarna skulle markeras. Denna amerikanska kultivatortyp försvann snart och ersattes av en svensk typ buren av tre mindre hjul och utan säte. Men då är vi inne på 1900-talet. Fjäderharvarna fick under 1890-talet en enorm utbredning. Landshöv-
146 



De första fjäderharvarna saknade djupreglering. Sjöström 1907 dingerapporterna från nästan alla län talar under denna tid om hur fjäderharvar säljas i tusental och snart är var mans egendom. Äldre harvtyper, t ex klösharven, blev nästan helt utslagna. Som så ofta händer fann man så småningom att det fanns jordförhållanden där fjäderharvar och fjäderkultivatorer inte alls var lämpliga. De behöll dock sin starka ställning under många år framåt i tiden. Främst i Mellansverige användes sladdar under hela 1800-talet för att jämna ut ytan på plöjnader, krossa kokor etc. I sin enklaste form utgjordes de av ett par ofta 3-4 m långa, grova fyrkantiga trästockar parallellt sammanhållna av tvärstycken. Ibland hade man den bakre stocken försedd med raka, rätt grova harvpinnar. Under 1800-talet ändrade jordbrukets harvutrustning karaktär. Utvecklingen var väl inte lika dramatisk och uppmärksammad som på en del andra mekaniseringsområden, men likväl genomgripande. När seklet gick mot sitt slut hade landets jordbrukare nästan överallt en väsentligt förbättrad harvstandard, ett betydande bidrag till möjligheterna att vinna högre kvalitet på jordbearbetningen. Dock kan det finnas orsak observera att landshövdingen i Kronobergs län år 1900 skrev: "Säkerligen kommer trästocken och träpinneharven att länge bibehålla sin obestridda plats." 147 



Vältar 
Den gamla typen av mer eller mind re hemmagjorda t rävä ttar utan eller 
med påsp ikade lister, ribbor, järnskenor e d användes under hela 1800-
talet. Efterhand som dragarna blev bätt re och k raven på arbetsb redd 
kunde ökas blev det mer och mer vanligt att välten g jo rdes i två e ller t re 
de lar för att bättre följa markens ojämnheter och bli smidiga re vid vänd
ning. 

Vältar av sten förekom men var sällsynta. 
Vältar av gjutjärn eller smidbart järn hade i enstaka exemplar funn its 

redan vid s lutet av 1700-talet men började in på 1800 -ta let bli något 
van l igare. De gjutna kunde vara av typen slätvä ltar. Användes smidba rt 
järn gjordes vä lten vanligen som s k stångjä rnsvält på vilke n ma ntel n  
utgjordes av para l le lla järnstänger. 198 

En v id större gårdar under en period rätt vanlig järnvä lt var den efter 
engelskt mönster ti l lverkade crosskillvälten. 199 Den bestod av ett stort 
antal gjutna, cirku lära järnringar med grovt tandad peri fer i . En  såda n 
vält krossade kokor bättre än slätvälten och stångjärnsvälten samt lä m
nade markytan något mera porös. Vältar av den na typ tillverkades vid 
flera svenska verkstäder, t ex Väderbrunn , från 1846 och flera årtio nde n 
framåt för att sedan försvinna. 

Något före 1880 införde en ny välttyp, r ingvälten . 200 Den hade täta 
lin formade ringar, i regel på två para l lella axlar. Ringarna på den ena 
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Crosskillvälten fann någon användning kring sekelskiftet 1 900. 

148 

'Il I ·1 ., • I . 
I 

~ " I 
~ 

f 

I • . .. 
..; ' 

. 
I • 

' t " j 

I 
. . -. I - !, . I 

I 'l . 
I 

I I 

i I -- .I 

,,. 

I .• • -
- I 
I • .. -

. 

4 ·-

I - -

_ , 

~· 

,. . 

1 
,, 

• I 

I' . 
I 

. . .. 
I . 

'li 

" ·- .... _ .. ----

.. . 
lil> It"' ·- tl .. ._ _ 

-· . ·- 1. ~M r---
r r ..11 -~ ., . . .. • 
. H . ... 

' . , 4" - . ---· ,·-

.. i . 1r .. ... 
- !I .. .., 

r 



Den gjutna ringvälten började användas mot slutet av 1800-talet. 
Broschyr från Norrahammars Bruk 1902 

Cambridgevälten, också införd under 1800-talets senare del, blev snart den mest 
använda välttypen. 
Katalogfrdn Kockums Jernverk 1896 

-
- .:LS:·, ---............ axeln skjuter in något mellan dem på den andra. RingväJten blev uppskattad och fick någon spridning redan under detta sekel. Ungefär samtidigt började cambridgevälten komma fram på marknaden. Den skilde sig från ringvälten därigenom att varannan ring var tunn och försedd med djup tandning i periferin. De släta ringarna hade något annorlunda form än ringvältens. Cambridgevälten krossade kokor väl så bra som ringvälten och höll sig bättre ren, främst därför att de tandade ringarna hade betydande rörlighet i förhå!Jande till de släta. Det visade sig tämligen snart att cambridgevälten var den bättre av kända välttyper. 149 .. :. ~ -



En svag tendens signalerade redan nu att den under nästa sekel skulle bli den dominerande. Vid 1800-talets slut hade en del gårdar goda järnvältar men allmänt var trävälten vanligast och i åtskilliga bygder saknade mer än halva antalet jordbrukare vält helt. 
Gödselspridare För spridning av stallgödsel framkom inga maskinella hjälpmedel i vårt land under 1800-talet. Vi kan dock anteckna att tidskriften Laodtmannen 1897 nämner att man i Amerika något, om än endast i liten omfattning, använt stallgödselspridare. Rapportens författare tror att sådana maskiner skulle vara för dyra hos oss. Han utesluter dock inte att förhållandena skulle kunna ändras. Artificiella gödselmedel började få betydelse under detta sekel. I första hand var det benmjöl vars verkan var känd tidigt. Till denna grupp kan vi i spridningshänseende också räkna guano trots dess naturliga ursprung. Dessa medel var besvärliga att hantera och borde fördelas noga i liten mängd. Detsamma gällde kalk. Det var mera angeläget att försöka konstruera spridare för konstgödselmedel och kalk än för stallgödsel. Vid en demonstration inför hushållningssällskapet i Örebro län 1854 visades en maskin för detta ändamål.201 Man hör emellertid inte något vidare om den. Frågan följdes likväl med uppmärksamhet. Svårigheterna var stora, framförallt så snart det gällde fuktiga medel. I Tidskrift för Svenska Landtbruket redovisas 1855 uppgifter om en tysk spridare. Den hade någon form av valsutmatning och var främst avsedd för spridning av guano. Inte heller denna maskin hörs av vidare. Sannolikt kom den aldrig in till vårt land. Samma tiåskrift nämner 1862 att en såmaskin av fabrikat Garret & Sons kunde utrustas med gödselspridningsaggregat. Även andra primitiva spridaraggregat för guano, avsedda att monteras som komplement på såmaskiner, kom i marknaden. Professor Hj. Nathorst rapporterar från den stora utställningen i Paris 1878 att man då i högtstående utländska jordbruk ansåg maskiner för spridning av konstgödsel oumbärliga men att konstruktionerna ännu var klart otillfredsställande och måste utvecklas.202 Så småningom började dock maskiner för spridning av konstgödsel dyka upp vid våra lantbruksmötens utställningar. Första gången tycks ha varit vid 15:de allmänna svenska lantbruksmötet i Malmö 1881. Bedömare framhöll emellertid att maskinerna inte verkade tillfredsställande. 203 150 • 
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Det karakteristiska på Schlörs konstgödselspridare var spridningsvalsens place
ring ovanför själva behållaren . 
Sjöström 

Detaljbild av Schlörspridarens utmatningssystem. 
Vormfelde: Landmaschinen 

År 1 886 beskrives i Tidskrift för Landtmän den tyska mask inen 
Schlör . 204 Nu hade man fått ett utmatningssystem som uppfyllde de flesta 
kraven. Spridningsmekanismen en vals med pinnar, var placerad ovan
för gödselbehållaren, som hade den vanliga långsträckta formen men en 
rörlig botten . Under spridningsarbetet trycktes denna botten sakta uppåt 
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av en kuggstångsmekanism och gödseln matades då ut upptill av den 
roterande valsen. Konstruktören hade därmed kommit ifrån all risk för 
ältning av besvärliga gödselmedel inne i lådan. Utmatningsmängden reg
lerades genom inställning av bottnens relativa lyftningshastighet. Maski
nen spred mera noggrant än någon annan och klarade alla slags gödsel
medel. Den var emellertid komplicerad, dyr och ganska svårskött. Den 
infördes i åtskilliga exemplar, främst till större gårdar i vårt land. 

Lantbruksakademien provade 1891 på Experimentalfältet några enk
lare tyska maskiner. De var billigare men ej bra.205 

År 1892 kom en svensk konstruktion, Frej, som arbetade efter samma 
princip som Schlörs men på vilken lådan med rörlig botten ersatts med 
en U-formigt monterad duk vars ena sida successivt rullades upp på en 
rulle och därmed lyfte gödselmedlet uppåt mot utmatarvalsen. Maskinen 
tillverkades något senare, 1894, vid Ankarsrums Bruk. Troligen var för
säljningen mycket liten.206 

Sammanfattningsvis måste vi konstatera att landets jordbrukare inte 
fick någon egentlig hjälp genom maskiner för konstgödselspridning un
der 1800-talet. 

Såmaskiner 
Sjuttonhundratalets ansträngningar att konstruera praktiskt användbara 
såmaskiner hade inte lett fram till acceptabla resultat. 

Huvudproblemet var utmatningen. Denna måste vara tvångsmässig i 
relation till körd sträcka och därmed till besådd areal. Den fick inte 
påverkas av variation i körhastighet och marklutning. Den borde klara 
att mata ut alla aktuella spannmåls- och fröslag. Den skulle säkert och 
bekvämt kunna ställas in för önskad utmatningsmängd och kunna bibe
hålla denna korrekt ända till dess sålådan blivit praktiskt taget tömd. 

Det var oklart om man skulle inrikta sig på rad- eller bredsådd. Skulle 
maskinen själv mylla eller inte? 

Vallfrö, rovfrö och bönor var besvärligare att så någorlunda väl för 
hand. Man var inte obenägen att för dessa fröslag pruta något på ansprå
ken beträffande jämnhet i fördelning bara man kunde komma ifrån 
handsådd. Enkla små rovfrösåmaskiner avsedda att dragas eller skjutas 
för hand och utrustade med primitiva utmatningssystem kom därför ti
digt i praktisk användning, redan från seklets början. Maskiner för vall
frösådd fick betydelse efterhand som växelbruk och odling av foderväx
ter ökade. Också de hade ytterst enkla utmatningsanordningar, vanligen 
med utmatningsöppningar med något reglerbar vidd och innanför dessa, 
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Den lätta, för hand skjutna gräsfrösåmaskinen fick stor spridning. 
Broschyr f rdn firma J oh. Danielsen 1895 i lådans botten, en roterande axel med borstar. Dessa maskiner var lätta och ibland avsedda att skjutas för hand, ibland att dragas av en häst. Vanligt var att de hade en arbetsbredd på 3 a 4 m. I såmaskiner för säd provade man flera olika ideer beträffande utmatning. Maskinerna hade vid denna tid och för övrigt även länge därefter alltid en lång, tvärställd sålåda med i det närmaste triangulär genomskärningsyta. Utmatningsanordningarna placerades i eller i anslutning till lådans botten. En av de äldre matartyperna, konstruerad av Jethro Tull, utgjordes av en i sålådans botten liggande lång, roterande trävals med försänkningar som lyfte utsädet och släppte ned det bakåt. I en senare utvecklad typ försågs valsen med ett antal små skopor i stället för försänkningar (Cook år 1785). Vid en ytterligare utveckling av denna utmatningside (Garret år 1850) ersattes trävalsen av ett antal plåtskivor fastsatta på en axel. Skoporna var fästa på dessa skivor. Denna s k skoputmatning gav lätt olika utmatningsmängd när maskinen kördes i omväxlande uppförs- och nedförslutning. För att denna olägenhet skulle undvikas gjordes sålådan ibland svängbar så att den antingen för hand eller automatiskt med en dämpad balansanordning kunde hållas i horisontellt läge oavsett markens lutning i körriktningen. En helt annan utmatartyp hade räfflade valsar monterade på en gemensam axel. Valsarna satt i var sitt matarhus under sålådan. Deras räffling låg i de flesta fall på valsens utsida (Farmers Friend) men några maskiner hade cylindriska valsar med invändig räffling (Farmers Favourite). En ytterligare typ (Sack omkring 1880) hade ett antal tämligen 153 



Svenskbyggd såmaskin av samma typ som den engelska Cooke. Skoputmatning
en framträder tydligt. Rothoff 1809 
154 

Matarhus med förskjutbar 
räfflad vals. Ett av de vanli
gaste systemen på våra såma
skiner. Broschyr från Överum ... 



Matarhus med invändigt räff
lad vals. 
Broschyr frdn Överum 

Cellhjul till Rud. Sacks såma
skin 1896. 
Rhodin 1896 tjocka skivor på mataraxeln och längs deras periferi celler med i princip samma funktion som de gamla trävalsarna med sina försänkningar. Alldeles mot sekelskiftet kom så utmatningssystem med tandade valsar (Siedersleben Saxonia). För extremt storkornigt eller finkornigt utsäde fanns till dessa maskiner speciella valsar med olika bredd och tandning. På alla de nämnda typerna drevs mataraxeln (valsen) från maskinens körhjul. Utmatningsmängden reglerades på flertalet genom anpassning av matarnas hastighet i förhållande till körhjulen. Detta skedde i regel genom kugghjulsbyte. Maskiner med räfflade valsar kunde dock ha valsarna förskjutbara så att större eller mindre del av deras bredd var i funktion. På så sätt fick man möjlighet till steglös reglering av utmatningsmängden. 
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Melichars utmatningssystem. 
l princip skoputmatning men 
med ställbar skopvolym. 
SM 
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Den tandade valsen ger ett ut
märkt utmatningssystem. 
SM 



På maskiner avsedda för radsådd leddes utsädet från matarna genom rör ned tilJ billarna som svarade för myUningen. Rören måste kunna förlängas och förkortas för att tillåta erforderlig rörlighet uppåt och nedåt hos biJlarna. De gjordes i regel av plåt som teleskoprör, som spiralrör eller som en serie över varandra hängande trattar. Även gummislangar förekom någon kortare tid. Tidigt utkristalliserades två skilda typer av bi Ilar, den engelska och den amerikanska. Den förra hade spetsig, bakåtsvängd framkant och saknade därför egen benägenhet att dra sig ner till större arbetsdjup. Den måste ofta belastas med järnvikter om marken var något hårdare. På stenfri, väl beredd mark gjorde billtypen ett bra arbete. Den blev vanligast i landets södra slättbygder. Den amerikanska billtypen hade rak, något framåtriktad framkant och var, särskilt på äldre maskinmodeller, bredare och trubbigare än den engelska. Beroende på graden av framåtriktningen hade billtypen större eller mindre benägenhet att dra sig djupare. Genom att variera billens lutning kunde man sålunda reglera myllningsdjupet. På de tidigare maskinerna var omställningen besvärlig eftersom den då måste göras separat på var och en av maskinens billar. Längre fram utvecklades emellertid konstruktioner som möjliggjorde samtidig omställning av alla billar. Sålåda med billaggregat satt på alla maskiner i en ram som normalt bars av två hjul med tämligen stor diameter. Beroende på storlek och dragkraftsbehov kunde maskinen ha parstång eller enbetsskaklar fästa direkt i ramen. Maskiner som skulle användas där man fordrade styrning med stor precision, angeläget t ex vid sockerbetsodJing, försågs med förställare som styrdes antingen med en lång bakåtriktad styrstång eller med en särskild hävstångsanordning på själva förställaren. Maskiner avsedda för bredsådd kunde ha samma utmatningssystem som radsåmaskinerna men saknade billar. För att fördelningen av utsädet skulle bli jämn över hela arbetsbredden ingick någon form av spridningsanordning under matarna. Det kunde vara kupiga plåtar eller en lång snedställd spridningsbräda med små trekantiga träklossar. I några fall försågs bredsåmaskiner med harvpinnar e d  som myllade utsädet. Adertonhundratalets första årtionden gick utan att såmaskiner för säd vann någon utbredning i vårt land. B.F. Rothoff inköpte år 1809 en maskin av Cooks typ från England. 207 Han lät själv tillverka några liknande men något förenklade maskiner till försäljning. Troligen togs ytterligare några få maskiner av Cooks originaltyp in till vårt land. Möjligen kom även enstaka exemplar av andra typer hit under 1820- och 1830-talen. Både Nonnen och Stephens rekommenderade livligt sådd med maskin. 157 -
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På flertalet maskiner avsedda för bredsådd föll utsädet från utmatarna ner på en 
fördelningsbräda med små träklossar. 
Sjöström 1907 

På 1840-talet började intresset öka. Tillverkning efter utländska före
bilder togs upp vid Degeberg, Väderbrunn, Sjögestad m fl. På lantbruks
mötena 1847 och 1848 visades såmaskiner. En finsk konstruktion gjord 
av O. Gripenberg som tidigare provats på Lantbruksakademiens Experi
mentalfält provades åter 1847 efter en del ändringar. 208 Den fick rätt gott 
omdöme men nådde ingen spridning. Vida större betydelse fick på 1850-
talet en engelsk maskin med skoputmatning, importerad från firman 
Garret & Sons. Den torde utan överdrift kunna karakteriseras som sin 
tids bästa, dock ganska dyr. Till Riseberga egendom i Örebro län skaffa
des redan 1850 två sådana maskiner.209 Bl a Brevens Bruk tog upp till
verkning av denna typ. 

Hj. Nathorst, då föreståndare vid Väderbrunn, konstruerade 1852 en 
billigare maskin med ett ganska primitivt utmatningssystem. Den fick 
någon spridning. 210 

Att förekomsten av såmaskiner ökade betydde dock inte att de blivit 
allmänt förekommande. I Malmöhus läns hushållningssällskaps årsberät
telse 1856 rapporteras visserligen att såmaskiner tillvinner sig allt större 
förtroende211 men t ex från Östergötland rapporteras 1857 att endast två 
såmaskiner fanns i länet.212 Gotland fick sin första såmaskin 1855.213 Vid 
flertalet lantbruksmöten under 1860-talet visades ett avsevärt antal så 
maskiner, både för radsådd och för bredsådd. De senare var ofta i majo
ritet. Frösåmaskiner visades alltid. Flertalet maskiner var nu svensktill
verkade. 

Under denna tid pågick en livlig diskussion om fördelar och nackdelar 
med radsådd respektive bredsådd. Lantbruksakademien hade redan på 
1840-talet gjort jämförande försök på Experimentalfältet. Efterhand 

158 



·' 
!; 

: I 

!i 

;, 
!;1._ 

i 

;..:�:-;� . .:.'. . 

Radsåmaskin från slutet av 1800-talet. 
Westerås Mek. Verkstad 

som erfarenheter vanns bedömdes radsådd vara bäst . 2 14 Detta återspeg
lades från 1880-talet i försäljningen av såmaskiner .  

Under 1870- och 1880-talen hade de svensktillverkade maskinerna ef
ter engelskt föredöme ofta stora , icke reglerbara radavstånd ,  1 5  a 20 cm. 
Detta kritiserades hårt från flera håll där man menade att 10- 12 ,5 cm 
vore riktigare eftersom radbackning i grödan då inte behövdes. Billarna 
borde absolut vara ställbara i sidled för anpassning till lämpligt radav
stånd.  215 Maskinerna blev snart i allt större omfattning tillverkade på 
detta sätt . Enskilda utmatare kunde alltid stängas av om maskinen skulle 
så med särskilt stora radavstånd , t ex vid rotfruktssådd .  

På  1870-talet infördes hit några amerikanska såmaskiner med utma
tare av typen räfflad vals .  De accepterades omedelbart och til lverkning 
av liknande maskiner togs upp av flera svenska verkstäder, bl a Westerås 
Mek .  Verkstad (sedermera AB Westeråsmaskiner) , Överums Bruk och 
Gefle Åkerredskap. De fick allt större spridning norr om de sydsvenska 
slättbygderna där tyska maskiner av fabrikaten Sacks , Siedersleben och 
Zimmermann blev vanligare .  

I slutet av  1890-talet infördes i sydligaste Sverige en maskin (Melichar) 
med ett skoputmatningssystem där skopvolymen kunde regleras steglöst 
för inställning av utmatningsmängden .  Den fick ganska stor spridning . 

Under 1880- och 1890-talen ökade alltj ämt antalet gårdar som använ
de såmaskin , men sådd för hand var fortfarande vanlig .  Bredsådd med 
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maskin förekom relativt ofta och försvarades av många, särskilt vid sådd på något sämre jord. Vid sådd av rotfrukter förekom att man önskade utsädet lagt i grupper med bestämt avstånd för att gallringen därigenom skulle underlättas. Billarna kunde då utrustas med s k  dibblingsapparat som med drivning från maskinens körhjul ömsom stoppade, ömsom släppte ned utsädet. Någon större användning fick dibblingsapparaterna inte. Som en sammanfattning kan sägas att goda såmaskinstyper kommit fram under århundradets senare hälft och fanns i marknaden här i landet. Trots detta hade de ännu vid seklets slut inte blivit allmänt förekommande, jfr tabell på sid 216. 
Hackor Odling av rotfrukter med de stora radavstånd som där krävdes liksom den i någon ringa grad försökta drillkulturen och radsådd av säd med stora radavstånd lämnade så mycket jord öppen att backning blev nödvändig. Handhackning var tidsödande och tröttsam. Helt naturligt utvecklades därför tidigt hackor avsedda att dragas av hästar. Redan i den samling maskiner som Edelcrantz inköpte från utlandet och efter 1813 ställde till Lantbruksakademiens förfogande ingick ett par sådana hackor. Svensktillverkade hästhackor, t ex från Väderbrunn, visades vid de tidigare allmänna lantbruksmötena. De i vårt land först använda hästhackorna, någon gång benämnda "skarifikatorer" (jfr sid 143) var enradiga och av engelsk modell. De drogs av en häst, hade ram med stödhjul framtill och styren som på en plog. Arbetsverktygen utgjordes av i ramen fästa pinnar med gåsfotskär, enkla knivar eller kupjärn. De kunde placeras på olika sätt i ramen för anpassning till radavstånd, önskad typ av bearbetning etc. Snart nog fann man det angeläget att öka effektiviteten genom övergång till flerradiga hackor. Lantbruksakademien inköpte 1859 från England en hacka konstruerad av William Smith.216 Denna hacktyp togs upp till tillverkning av flera svenska verkstäder och fick stor spridning. Den var tvåhjulig och bar arbetsorganen på en rektangulär ram upphängd på två parallella, rörliga armar, bakåt förlängda till styrhandtag. Den inbördes stela placeringen av arbetsorganen gjorde hacktypen mindre lämplig för mer än tvåradig arbetsbredd, under särskilt gynnsamma förhållande möjligen fyrradig. För användning i större odlingar utvecklades hack typer, såväl engelska som tyska, där varje arbetsorgan satt på en egen, vertikalt rörlig arm. 
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Smiths hästhacka. Förebild för flera svenska tillverkare. 
LAHT 1860 

Hästhacka, 4-radig, med knivarna monterade på rörliga armar. Tillverkad av  N. 
Holmqvist, Lilla Harrie år 1908. 
SM 
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Detta gav god följsamhet efter markens ojämnheter och hackor av detta slag kunde göras med stor arbetsbredd. Samtliga armar kunde lyftas upp ur arbetsläge med ett enda handgrepp. Ibland försågs de bredare hackorna med förställare för att få stadig gång. Eftersom varken drillkultur eller radsådd av säd med stora radavstånd vann utbredning i vårt land blev förekomsten av hästhackor helt knuten till rotfruktsodlingen. Gårdar med liten rotfruktsareal nöjde sig med handhackning. Antalet hästhackor i bruk var därför inte stort. En påtaglig ökning skedde dock i de sydligaste slättbygderna då sockerbetsodlingen under seklets senaste del fick alJt större omfattning. 
Maskiner för slåtter och spannmålsskörd Adertonhundratalet medförde en livlig utveckling av maskiner för slåtter av vallarna och skörd av spannmål. 217 Den skedde huvudsakligen i Storbritannien och USA. Till en början koncentrerades intresset på spannmålsskörden. Många idegivare bidrog till lösningarna. Två huvudproblem dominerade: Hur skulle grödan skäras av och hur skulle den sedan hanteras efter avskärningen? Lösningen på det förstnämnda kom med konstruktioner som klipper av grödan, inte slår av den. Ideer härom var framme i England redan omkring 1807 och fick en funktionsduglig lösning 1826 genom den skotske prästen Patrik Bell som använde två mot varandra arbetande "knivar" bestående av flera trekantiga knivblad fästa på en plattstång. Den ena kniven var fast, den andra hade fram- och återgående rörelse. Knivbladen fungerade som skänklar i saxar. I USA konstruerade Obed Hussey 1828 en skärapparat med en rörlig kniv med trekantiga blad som arbetade mot fasta fingrar. Cyrus Hall McCormick, också i USA, gjorde 1831 en liknande skärapparat där den rörliga kniven dock mera påminde om ett grovtandat sågblad. Den mera definitiva utformningen, snarlik Hussey' s men med bakåt öppna fingrar kom omkring 1840. Så snart skärapparaten hade kommit fram sökte man åstadkomma såväl maskiner för slåtter som maskiner för skörd av säd. Den mest angelägna uppgiften var nog spannmålsskörden men utvecklingen drevs nästan parallellt. På McCormicks skördemaskin fanns en s k haspel som skulle hindra att grödan trycktes omkull av skärapparaten. Denna ide togs upp allmänt. Efter avskärningen borde grödan vid sädesskörd föras åt sidan så att marken närmast den oskurna delen av fältet blev fri för nästa kördrag. 162 -



Teckningen visar principen för Burgess & Key avläggningsmekanism. Den av
skurna säden föres ut åt höger. TSL 1859 Helst borde grödan läggas av i lämpligt stora högar för att den efterföljande bindningen för hand skulle underlättas. Bakom skärapparaten sattes därför ett bord, en plattform, som på några maskiner utformades som en 90° cirkelsektor och som hade till uppgift att först samla den avskurna säden. Härifrån kunde säden dras av med en handräfsa, något som dock var arbetsamt. Man prövade också med en vippbar plattform från vilken säden kunde tippas av. Ytterligare ett alternativ prövades och fick en viss spridning, nämligen att förse plattformen med ett par transportskruvar som förde ut säden i sidled. Iden kom från firman Burgess & Key och användes någon tid av McCormick. Den slutliga lösningen på avläggningsproblemet gavs genom en konstruktion, enligt uppgift gjord av en man vid namn Johnstone, enligt andra uppgifter av Owen Dorsey, båda i USA. Plattformen hade i denna lösning den ovannämnda sektorformen. Maskinen bar fyra, någon gång 
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McCormicks skördemaskin, här utrustad med Burgess & Key avläggningsmekanism. 
TSL 1859 De första självavläggarna i vårt land var utländska. Här Hornsby från mitten av 1870-talet. 
Jacobsen 1878 
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fem räfskammar som rörde sig i en specie ll bana . De styrdes så att de när 
de passerade körkarlens plats intog lddrätt uppåtriktad stä llning för att 
därefter gå ned och föra säden in mot skärapparaten och sedan , just över 
denna , vanligen lyfta från plattformen . Kammarnas drivmekanism möj
liggjorde att ,  efter körkarlens val ,  varannan , var tredje ,  var fj ärde eller 
var femte kam i stället för att lyftas vid skärapparaten följde plattformen 
och förde den där samlade säden ut åt sidan och ner på marken . Inställ
ningen av kammarnas rörelse gjordes så att lämplig kärvstorlek erhölls. 
Maskiner av detta slag benämndes "självavläggande skördemaskiner" 
och var färdigutvecklade i början av 1860-talet . Typen beskrives i Lant
bruksakademiens Tidskrift år 1863. 

Nästa steg i utvecklingen blev skördemaskiner som också band kärvar
na . Grundtypen utformades av de amerikanska bröderna Ch. och W.  
Marsh .  De tillverkade 1858 en maskin som efter skärapparaten hade en  
horison tell duktransportör som plattform . Säden fördes av  denna till en  
dukelevator och lyftes upp til l e t t  bord där den bands av  två personer 
som stod på maskinen . Snart nog provade man maskiner som även kun
de binda kärvarna med mjuk järntråd . Detta utföl l  eme l lertid inte väl . 
År 1878 lyckades John Appleby konstruera en knytapparat som kunde 
binda med mani l l agarn . Därmed blev "självbindaren" en realitet .  Kon
struktionen togs snabbt upp av ett flertal ti l lverkare .  

Samtidigt med den här skisserade utvecklingen av maskiner för skörd 

De första till vårt Land införda b indarna kom från Amerika. Bilden är från 1891 . 
Woods maskiner hörde till de mera kända. A .  V. Nordin 1 891 
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Allens slåttermaskin 1860. Nådde ingen större spridning här. 
TSL 1860 

Woods slåttermaskin 1860. Här hade konstruktören i huvudsak funnit det utfö
rande som skulle visa sig lämpligast. 
TSL 1860 
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av säd utnyttjade man tillkomsten av en funktionsduglig skärapparat för att göra maskiner avsedda för slåtter', skörd av vallgrödor. De kunde göras enklare. Haspel och plattform erfordrades inte. I slutet av 1850- talet framkom något olika konstruktioner, t ex Allen och Wood. Den senares utformning visade sig vara bäst och valdes som förebild av så gott som alla tillverkare av slåttermaskiner. Nu visade det sig att slåttermaskinen med relativt enkla komplette ringar kunde göras hjälpligt användbar även för skörd av säd. Den kunde förses med en s k skördetillsats eller skördeapparat. Denna utgjordes av en liten haspel vid skärapparaten och en något lutande lätt uppsamlings grind bakom denna. Grinden fångade den avskurna säden. Avläggning gjordes genom att körkarlen med hjälp av en trampa fällde grinden nedåt. Det förekom också en variant vid vilken en extra man på slåtter maskinen skötte avläggningen med hjälp av ett räfsliknande handverk tyg. Maskiner av dessa slag kallades ibland kombinerade slåtter-och skör demaskiner. När uttrycket "skördemaskiner" användes i 1800-talets lit teratur är det ofta svårt att avgöra vilken maskintyp det egentligen är fråga om. Här i landet följde man uppmärksamt den beskrivna intressanta och snabba utvecklingen utomlands på skördeområdet. Vid 3:dje allmänna svenska lantbruksmötet i Norrköping 1848 visade J.G. Swartz en "ma skin för skärning av kort gräs". Vilken maskin detta var framgår inte av mötesberättelsen. 218 Klart är däremot att en skördemaskin av Hussey's modell, förbättrad av Garret, inköptes av jägmästare Norden på Kars torp i Östergötland 1852. Detta anses ha varit den första skördemaskinen i vårt land.219 Fem år senare inköpte 0. Hedengren på Riseberga i Örebro län en McCormick skördemaskin med Burgess avläggningsmeka nism med skruvar.220 
Året därpå skaffade Ultuna en av samma slag. Brevens Bruk tog upp tillverkning av denna maskintyp. Erfarenheterna var ej särskilt goda och någon större spridning fick maskinen inte i denna utformning. På 1860-talet blev intresset för de nya maskinerna påtagligt. År 1860 började de allmänt visas på lantbruksmötena, först visserligen endast i blygsamt antal men snart i allt större. I jordbrukstidskrifterna infördes beskrivningar av dem. Flera hushållningssällskap köpte enstaka maski ner för prov och demonstration. I regel såldes dessa sedan vidare. Såt ex köpte Stockholms läns hushållningssällskap 1860 två slåttermaskiner av typerna Allen och Wood. Efter flera demonstrationer överläts maskiner na till nedsatt pris åt Överum för att där användas som förebilder för egen tillverkning. 221 167 
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Vid 1 1  :te allmänna svenska lantbruksmötet i Malmö 1865 visades sex skördemaskiner. Flertalet anges vara av Woods modell, sannolikt slåttermaskiner, i några fall troligen med skördeutrustning. Svenska verkstäder som vid denna tid växte fram i ökad takt var snabba att i samspel med hushållningssällskap och enskilda särskilt intresserade jordbrukare fånga upp nyheter i andra länder och sätta igång egen tillverkning. Vanligen kopierade man då först förebilden praktiskt taget i detalj för att sedan eventuellt göra några modifikationer i förhoppning att de skulle innebära förbättringar eller ge billigare tillverkning. I sin reklam behöll man till en början också förebildens namn. Så t ex tillverkade och sålde Överum "Allens slåttermaskin" och "Woods skördemaskin". Trots att de självavläggande skördemaskinerna i början av 1860-talet nått sin närmast slutliga utformning med rörliga räfskammar dröjde det några år innan dessa moderna avläggare började importeras till Sverige. I sitt stora tal vid Lantbruksakademiens högtidssammankomst 1874 framhöll akademins direktör att "slåtter- och skördemaskiner var föga uppmärksammade och på ganska få ställen allvarligt begagnade" före 
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ingången av år 1873 men att situation�n under loppet av ett år förändrats helt och hållet. 222 Vid 14:de aUmänna svenska lantbruksmötet i Norrköping 1876 visades inte mindre än 70 st olika slåtter- och skördemaskiner, däribland flera självavläggande. I själva verket möter vi här början till en ytterst intressant period i det svenska jordbrukets mekanisering. Järnvägsbyggandet hade tagit ordentlig fart och drog mycket arbetskraft till sig. Landets mekaniska industri ökade kraftigt i omfattning och krävde också den sin andel av arbetskraften. Arbetslönerna steg temporärt kraftigt. Dagsverkspriset i jordbruket som varit ungefär 1 rdr för män och hälften för kvinnor tvåoch tredubblades hastigt. Samtidigt rådde under 1870-talets första år goda konjunkturer för jordbruket. Situationen var aUtså den att det var brist på arbetskraft, att den som var tillgänglig för jordbruket var dyr, att det sålunda var nödvändigt söka hålla behovet nere, att ett antal arbetsbesparande maskintyper fanns färdigutvecklade i marknaden och slutligen att jordbrukets ekonomiska situation just för tillfället var god. En mekaniseringsrusch utan like satte igång. Den berörde många maskinslag men framförallt slåttermaskinerna och i viss mån även självavläggarna. Av redogörelser både inom Lantbruksakademien och i landshövdingarnas femårsrapporter framgår hur dessa maskinslag snabbt anskaffades, givetvis till alla större företag men också till gårdar långt ned i storlek. Under 1870-, 1880- och 1890-talen hade svensk industri börjat komma igång med ti!Jverkning av framförallt slåttermaskiner men också i ett par fall avläggare. Det var bl a P. Andersson & Co (sedermera Arvika Verken), Brevens Bruk, Forsviks Bruk, Kockums Jernverk i Kallinge, C.H.J. Palmcrantz i Stockholm, Rottneros Bruk och Westerås Mek. Verkstads AB. (Jfr sid 203 f.) Vid 16:de allmänna svenska lantbruksmötet i Stockholm 1886 visades 30 slåtter- och skördemaskiner utöver dem som fanns i kollektivutställningarna. Vid samma utställning visades för första gången i vårt land en eller möjligen två självbindare.223 Samma år började den kända maskinfirman Andrew Hollingworth i Örebro sälja importerade självbindare. För spannmålsskörd vid de mindre och medelstora gårdarna kom vid denna tid slåttermaskinen med skördetillsats i stor omfattning till användning. Rektorn vid Alnarp, Hj. Nathorst, säger 1879 att "i Skåne arbetar otaliga självavläggare". Såvitt han visste fanns då inte en enda icke-självavläggande maskin längre för skörden.224 Nathorst kan här inte ha avsett egentliga självavläggare utan slåttermaskiner med skördetillsats, dels av typen där körkarlen själv sköter avläggningen, dels den 169 -



Sldttermaskin med skördetillsats manövrerad av körkarlen . 
Upmark 191 7  

A vläggning med hjälp a v  en extra man förekom mera sällan . 
A. V. Nordin 1891 
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mindre vanliga typen där en extra man sitter på maskinen för avläggning. Bindarnas värde började nu diskuteras mycket i olika sammanhang. De ännu fåtaliga erfarenheterna var i allmänhet, om än inte överallt, goda. Här och var hade man helt naturligt bekymmer med liggsäd, med alltför lång råg osv. En speciell fördel med bindaren var att spillförlusterna var små, något som ofta framhölls speciellt. Snart nog stod det klart att självbindaren var väl användbar även under i vårt land rådande odLingsförhållanden. Under 1890-talet började enstaka större gårdar i de bättre jordbruksbygderna använda denna nya maskin. Det var ännu inte tal om någon mera omfattande utbredning. Försäljningen av självavläggare minskade ingalunda. Under 1890-talet var det uteslutande fråga om importerade utländska maskiner, McCormick, Wood, Deere, Massey. Dock började Rottneros försöka sig på att tillverka bindare. Sammanfattningsvis kan vi säga att det svenska jordbruket vid sekelskiftet hade ett betydande antal slåttermaskiner i tjänst vid både stora och små gårdar, särskilt rikligt i några län. Antalet självavläggare var inte alls i nivå med antalet slåttermaskiner. Självbindare fanns endast på ett ytterst begränsat antal större gårdar. (Jfr tabell på sid 216.) 
Hövändare Gräs och klöver som föll vid slåttern låg ganska kompakt och torkade långsamt om det inte luckrades upp och helst också vändes något. Vanli-Olof Hedengren (1812-1870). Framstående jordbrukare på Riseberga, Örebro län. Tekniskt intresserad. 171 



Den typiska amerikanska hövändaren med sina sex "sprättande" gafflar, år 1878. 
Jacobsen 1878 gen utfördes detta arbete för hand.  Under 1 840-talet infördes emellertid hit en i England framkommen maskin för sådant luckrings- och vändningsarbete . Den var avsedd för en häst och hade två rel ativt höga hjul . Från dessa drevs en horisontell axel utrustad med ett par armkors på vilka flera räfskammar var placerade . Kammarnas pinnar lyfte och luckrade gräset under sin rotation då maskinen körde över det avslagna materialet .  En blygsam svensk til lverkn ing av denna maskintyp kom igång omkring 1860 . En amerikansk hövändare som arbetade med sex tre-kloiga kastgafflar monterade på en vevaxel infördes hit omkring 1860 . Maskinen var tvåhjulig men i övrigt enklare och bil l igare än den engel ka som så småningom försvann från marknaden .225 Antalet hövändare som under 1800-talet ti l lförde det svenska jordbruket var ytterst l itet .  
Hästräfsor För hopdragning av hö efter slåttern användes redan på 1700-talet ibland enkla ofta hästdragna släpräfsor el ler t o m  enbart bommar. Släpräfsor-172 



Hästräfsa från Ransomes & Sims, 1860. Observera anspänningen för två hästar. 
TSL 1861 

När de förträffliga självavläggande hästräfsorna av den i Amerika utvecklade 
Tiger-typen började tillverkas i vårt land gällde det att visa hur lättskötta de var. 
Så här beskrev Överum saken i sin broschyr år 1895. 
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na kunde utgöras av 3-4 m långa bommar av trä försedda med ett antal 
15-30 cm långa pinnar, även de ofta av trä. Räfstypen har beskrivits i 
avsnittet om 1700-talet. Många varianter fanns och tillverkades hemma 
långt in på 1800-talet. Liknande upp till 4 m breda räfsor avsedda att 
dragas för hand av ett par personer omtalas från 1850-talet i Örebro 
län.226 Någon finräfsning var det inte tal om med dessa släpräfsor. Den 
fick göras med handräfsor. 

I England hade emellertid en ny typ av räfsor utvecklats.227 En annan 
(Smiths) av liknande slag kom in till vårt land 1858 då 0. Hedengren på 
Riseberga228 och snart även några ytterligare jordbrukare köpte räfsor av 
denna typ. Den bars av två hjul och hade tättsittande något krökta, rätt 
grova järnpinnar som vid avläggning svängdes bakåt-uppåt med hjälp av 
en kraftig spak. Räfsan drogs av en häst och körkarlen gick bakom 
maskinen som var ganska klumpig och därtill dyr vilket inte bidrog till 
större spridning. Icke desto mindre togs tillverkning av typen upp vid 
Överum. 

En något bättre engelsk hästräfsa, från Ransomes & Sims verkstäder, 
kom in på 1860-talet och även den blev föremål för tiUverkning här.229 På 
denna maskin som kunde vara avsedd för två hästar åkte körkarlen och 
räfskammens tyngd balanserades delvis av hans vikt. Inte heller denna 
maskin fick särskilt stor spridning. 

Helt annorlunda blev utvecklingen när omkring 1870 amerikanska 
hjulräfsor av en lättare typ, kallad Tiger, kom hit.230 De hade lätta, 
härdade stålpinnar samtidigt som de var både billigare och hållbarare än 
de engelska. De fick så småningom en mekanism för "självavläggning" 
som underlättade arbetet. Genom en spärranordning som körkarlen 
kopplade in med en pedal sammankopplades lyftanordningen med kör
hjulen och hästen svarade för lyftarbetet. Ett flertal svenska verkstäder 
tog upp tillverkning av denna amerikanska räfstyp. 

På 1870-talet ökade anskaffningen av hästräfsor snabbt och höll i det 
närmaste samma takt som anskaffningen av slåttermaskiner. Här och var 
gick det t o m fortare. Vid sekelskiftet var hjulräfsor vanliga i nästan hela 
landet även i mindre brukningsenheter, givetvis något glesare i mera 
avlägsna bygder och områden med utpräglat små gårdar. 

Släpräfstypen var ingalunda utslagen men hade inte samma utbredning 
som hjulräfsorna. Den var föremål för teknisk utveckling och fick där
med möjlighet att hänga med långt in på 1900-talet. 
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Tröskverk 
Behovet att mekanisera det tunga och tidskrävande tröskningsarbetet ,  
påtagligt redan under 1700-talet ,  kvarstod och förstärktes ytterligare när 
jordbruket gick in i det nya seklet . Signaler hade kommit beträffande 
nya vägar att lösa de tekniska problemen .  Ideerna togs hastigt upp här i 
vårt land och ledde till en åtm instone delvis självständig konstruktiv 
utveckling. 

År 1801 beskriver "hofconducteuren" och byggmästaren Pehr Esten
berg i en liten skrift ett fast tröskverk,  byggt av "geschwornern" Ryding i 
Falun . Beskrivningen visar att det är fråga om ett verk enligt den princip 
som skotten Andrew Meik l e  fick patent på 1788 (sid 52) . Verket i 
Falun drevs med en vandring för två oxar. Redogörelsen ger uppgift om 
utväxlingsförhållandena och anger att oxarna skulle gå 2-3 varv i minu
ten och då "förorsakade 1 500-2 000 slag" . Man levde uppenbarligen 
kvar i tankevärlden från slagornas tid . Avverkningen uppges t i l l  25 -30 
tunnor råg om dagen .  Estenberg erbjuder sig att leverera verk av detta 
slag. 231 

År 1803 startade C. G.  Stjemsvärd maskintil lverkning på Engeltofta , 

I I I I I t , 
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Det för Meikles konstruktion 1785 karakteristiska var att säden tröskades mellan 
en roterande slagcylinder och en fast slagsko. low /847 
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Samuel Owen i Stockholm tillverkade under 1800-talets tidigare år tusentalet 
tröskverk. De hade slagcylinder, fast slagsko och matning med hjälp av räfflade 
valsar. LAA 1814 se sid 200 . Den omfattade bl a tröskverk ,  om än i blygsam omfattning .  Även dessa verk var av typen med roterande cyl i nder och fast slagsko . Detsamma gällde det tröskverk som Edelcrantz 1804 importerade från England tillsammans med ett antal andra maskiner. En aktningsvärd insats gjorde Samuel Owen med den flyttbara tröskverkskonstruktion som han hade färdig omkring 1 808 och fick patent på 1814 under 1 2  år .232 Enligt hans egen uppgift levererades något tu ental av dessa verk som fanns i storlekar för en eller två dragare . Owen levererade inte bara kompletta verk utan också enbart det i konstruktionen ingående järnet och gjutgodset .  Köparen kunde då själv t i l lverka det som behövdes därutöver. Det förekom en de l kritik , framförallt ifråga om avverkn ing mot Owens maskin men praktikens män tyck ha godtagit den . Vid denna tid var det inte helt ovanligt att anhängare av den gamla trö kningen med slaga var kritiska mot mekanisering överhuvud . I ntressant är att se den stora omfattning som lokal til lverkning av såväl stora fasta som små flyttbara tröskverk fick under årtiondena närmast 
176 



före 1850-talet. Det var särskilt duktiga jordbrukare och hantverkare som svarade för denna tillverkning och ej sällan hade betydande försäljning av tröskverk. Det omtalas t ex från Gotland redan på 1830-talet att gotlänningar reste ut och byggde tröskverk inte bara på andra håll i vårt land utan även i andra länder, t ex Tyskland. 233 Från åtskilliga län rapporteras under 1830- och 1840-talen att tröskverk börjar bli ganska vanliga. Från Örebro län sägs 1846 att alla större gårdar har tröskverk, ofta vattendrivna, och så även en del av allmogen. Dessa verk var i regel avsedda för ett a två par oxar. 234 Vid Bjärka-Säby i Östergötland anordnades på 1840-talet en vattendriven tröskanläggning "med två utväxlingar" .235 År 1849 tog Örebro läns hushållningssällskap in ett tröskverk från firman Garret i England för att användas som förebild för inhemsk tillverkning. Verket stationerades hos Hedengren på Riseberga.236 En då ganska nystartad verkstad, Johan Thermrenius i Torshälla, som sedan 1846 gjort några tröskverk tog upp Garrets typ och tillverkade flera sådana i ett par olika storlekar. Dessa verk var dyra och tunga långhalmsverk som drogs av tre par dragare. Snart började verkstaden att i stället göra något förenklade s k halvengelska verk med kortare 
Köpings stifttröskverk nr 3, för drift med hästvandring, år 1878. 
Jacobsen 1878 177 
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Flera svenska verkstäder tillverkade redan under 1800-talet tröskverk även i de 
större storlekarna. Här Munktells typ C med 1, 19 m cylinder/ängd. 
A. V. Nordin 1891 

Under nästan 100 år blev de stora med ånglokomobil drivna tröskverken en 
vanlig syn på den svenska landsbygden under hösten. Ofta flyttades de från gård 
till gård. 
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cylinder som då inte lämnade användbar långhalm. Med tiden kom fler svenska verkstäder med i tillverkningen av tröskverk. Vi finner där Eskilstuna Mek. Verkstad (senare Munktells), Kockums i Malmö, Nävekvarns Bruk, Torps Bruk, Överum m fl. EskjJstunaverkstaden utgick från de större engelska verken från Clayton & Shuttleworth respektive Marshall. Överum gjorde enbart mindre verk, bJ a efter ett engelskt från Barret. De flesta små tröskverk drevs antingen med vandring för en a två dragare eller med handkraft från två personer, ett fruktansvärt tungt arbete. Deras avverkning varierade ofantligt och anges i värden växlande från mindre än ½ tunna per timme upp till 3 eller kanske mera. (1 tunna = ca 146 I.) De krävde en bemanning på 5-6 personer för hanteringen av den otröskade säden, matning av verket samt omhändertagandet av tröskad säd och halm. De stora tröskverken med vattenkraft kom upp i väsentligt högre avverkning och krävde mer personal. De mindre tröskverken saknade i regel såväl halmskakare som varje form av rensning. Vid seklets mitt började dock anspråk på åtminstone halmskakning göra sig gällande. Ånglokomobiler började användas som drivkraft för de större, industrimässigt tillverkade tröskverken. Munktells Mek. Verkstad i Eskilstuna blev, som vi redan sett, den största tillverkaren av lokomobiler inom landet men flera andra var med. Under 1860-talet ökade användningen av lokomobiler, särskilt i Skåne och Östergötland, men även inom många andra jordbruksområden. Att intresset för mekanisering av tröskarbetet var stort syntes också vid lantbruksmötenas utställningar. Vid 11:te allmänna svenska lantbruksmötet i Malmö 1865 visades ett 30-tal olika tröskverk, de flesta avsedda för dragare. I Lantbruksakademien framhölls i samband med en allmän översikt 1873-74 att varje burgen bonde i Dalarna hade ett eget tröskverk, att tröskverk fanns överallt i Jönköpings län och att lokomobiler med tröskverk var spridda över hela landet. Det bör antecknas att mindre gårdar här och var nu började anskaffa tröskverk gemensamt och flytta verket mellan sig. Det förekom också att någon företagsam person skaffade ett tröskverk och mot ersättning ställde detta till förfogande för gårdar som inte hade egna verk. Vid de västsvenska hushållningssällskapens stora lantbruksmöte i Mariestad 1874 visades ett s k  stifttröskverk från Skottland. Dessa verk hade inte som de dittills vanliga slagtröskverken en cyUnder med raka, något räfflade slagor parallella med cylinderaxeln och slagor av plattstång i skon. De hade i stället en slät plåtcylinder i vilken ett stort antal stift med 179 -
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De egentliga stifttröskverken 
hade plåtcylinder med fristå
ende stift. Även skon hade 
stift. 
Sjöström 1907 

Cylinder och slagsko enligt det av Thermamius år 1880 införda"universal-stiftsys
temet". 
SM 
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4-5 cm längd var monterade. Skon �ade liknande stift. Iden till denna konstruktion härstammade från N. Turner i USA. Thermrenius, som nu hade flyttat verkstaden från Torshälla till Hallsberg, tog omedelbart fasta på iden och började tillverka stifttröskverk. Fördelen med denna typ av verk var närmast att de tog åt sig säden lättare än slagverken. Också några andra tillverkare, Köpings Mek. Verkstad, Kockums i Malmö och Torps Bruk gick längre fram in för stifttypen. År 1877 levererade Thermrenius för första gången verk med skakare och 1880 med rensverk. Då hade också Köpings tröskverk både skakare och rensverk. Större tröskverk för ångdrift hade haft sådan utrustning tidigare, däremot inte de mindre för dragare. Samma år, 1880, började Thermrenius försök med en åter ändrad konstruktion på cylinder och slagsko. Cylindern påminde nu mera om en slagcylinder men slagorna var försedda med tätt sittande stift. Skon hade inte stift utan i stället räfflade skenor. Konstruktionen kallades "universal-stiftsystem" och blev en stor framgång för verk i medelstorlek. Med tiden upphörde hemtillverkningen av tröskverk. All nyanskaffning skedde med fabrikstillverkade maskiner. Intresset förblev stort. I samband med ett lantbruksmöte 1881 uttalade F.G. Norström, då föreståndare vid Ultuna, att nästan alla verkstäder nu tillverkade tröskverk. 237 Det var verkligen fråga om mekanisering i stor stil av det tunga, viktiga tröskarbetet. Vid 16:de allmänna svenska lantbruksmötet i Stockholm 1886 visades 47 tröskverk. De år 1900 avgivna landshövdingerapporterna, liksom redogörelser i Lantbruksakademien och i hushållningssällskapen vittnar enstämmigt om den i det närmaste fullständiga övergången till maskinell tröskning, även i bygder med svagare ekonomiska förutsättningar. Dessa iakttagelser överenstämmer väl med dem i den på sid 214 redovisade undersökningen om maskinanvändningen vid sekelskiftet år 1900. Naturligtvis fanns det alltjämt enstaka gårdar som tröskade för hand med staga eller andra primiti'va metoder. Inte så sällan tillgreps manuell tröskning även vid gårdar som eljest använde tröskverk nämligen då man ville få fram mindre kvantiteter halm lämpad för taktäckning mm. 
Maskiner för rensning och sortering av säd och frö Långt före 1800-talet var man på det klara med svagheterna hos den manuella rensningen av säd med rissel, såll och kastning. Man kände också väl till de viktigaste av de principer som kunde följas vid utveckling av maskiner för arbetena ifråga. Vi har också sett hur under 1700-talet 181 



några få enkla maskiner kom i bruk. Den påbörjade tekniska utveckling
en fortsatte under 1800-talet och framförallt ökade jordbrukets förståel
se för betydelsen av kvalitativt förbättrad rensning och sortering. 

Flera olika typer av maskiner fanns och fler kom fram efterhand. 
Terminologin är inte helt klar och ofta inte särskilt konsekvent tilläm
pad. Det kan därför ibland vara svårt att av uppgifter i litteraturen 
avgöra vilken maskintyp som avses i det ena eller andra fallet. Med 
fläktvanna (vädervanna) förstår man en maskin som uteslutande arbetar 
med hjälp av den luftström som en fläkt avger. Kombineras denna ma
skin med en enkel såll utrustning som avskiljer en del större föroreningar 
kallas den ibland fläktharpa. Göres sållutrustningen mera utvecklad så 
att den avskiljer föroreningarna med större säkerhet och då även sådana 
som är mindre än sädeskärnorna benämnes maskinen i regel kastmaskin, 
en typ som kom att spela en stor roll under 1800-talet. Benämningen 
harpa har då och då använts även för kastmaskiner. Inget av de båda 
namnen är särskilt logiskt. 

Utvecklades maskinen ytterligare för att ge bättre arbetsresultat kun
de den få andra namn. 

En maskin vars enda eller i varje fall huvudsakliga arbetsorgan utgjor
des av kvalificerade såll kallades ofta sädessorterare. 

De här nämnda maskintyperna drogs i regel för hand av en, någon 
gång av två personer. 

Av såll användes såväl plana skakande som cylindriska, eventuellt 
prismaformade roterande, samtliga i regel svagt lutande. De cylindriska 
(prismaformade) har i förhållande till sin storlek låg avverkning. Som 
material för sållytorna användes för alla typerna vanligen plåt med stan-

Cylindrisk sorterare med spirallindad ståltråd. Kan förlängas och förkortas för att 
ge olika sorteringsgrad. Kallas ofta Penneys sorterare. 
Sjöström 
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Sa/mons rensmaskin 1815. Luftströmmen nu kombinerad med skakande såll. 
LAA 1815 sade hål eller metallduk. Mera ovanliga var såll som bildades av parallella stålstavar eller spända metalltrådar. Cylindriska såll har ibland gjorts av en sammanhängande spiralformigt lindad metalltråd (Penneys sorterare). Spiralen kan dras ut eller tryckas ihop för att reglerbar sortering därigenom skall kunna åstadkommas. Redan före seklets början var några av de fasta tröskverk som byggts vid större gårdar försedda med enkla rensningsutrustningar och sådana blev i fortsättningen allt vanligare. I den samling maskiner som Edelcrantz 1804 inköpte, främst i England, och som från 1814 i viss utsträckning tjänade som förebild för tillverkningen vid Lantbruksakademiens kortlivade centralverkstad ingick bl a en kastmaskin med fläkt och två såll, fabrikat Salmon. Den kom att bli eftergjord på sina håll i landet. På 1820-, 30- och 40-talen ökade användningen av framförallt enkla kastmaskiner, i någon mån även hos allmogen. Mot slutet av denna period kom tillverkning av kastmaskiner igång vid allt fler svenska verk-
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Triör av typ Kruger, fabrikat Mayer & Co. Den vid sekelskiftet vanligaste triör• 
typen vid frörenserier och större egendomar. 

Triörens funktion. Korta kärnor lyftes högt och faller i rännan. Långa faller ur 
cellerna tidigare och föres så småningom ut vid cylinderns nedre ände. 
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utgöres av en svagt lutande roterande plåtcylinder vars insida är täckt av 
små utåtpressade fördjupningar. Spannmålen, som måste vara rensad 
förut, ledes in i cylinderns övre ände och vandrar under rotationen ned
åt. Små, korta kärnor, halva kärnor, små frön etc som får plats inne i 
fördjupningarna lyfts högt och faller till sist ner i en ställbar ränna inne i 
cylindern för att därifrån föras ut ur maskinen. Hela kärnor som inte får 
plats helt i fördjupningarna lyftes inte så högt och hamnar därför inte i 
rännan utan vandrar ner genom cylindern och ut. Fördjupningarnas stor
lek och form måste vara noga anpassade till det material man vill rensa. 
Till en triör erfordras därför oftast flera cylindrar med olika typ av för
djupningar. 

Triören kunde ge en kvalitativt värdefull komplettering till annan 
rensning och användes främst för behandling av utsäde. Den hade låg 
avverkning och var dyr. Särskilt stor utbredning fick den inte. Det var 
främst större gårdar som skaffade triörer men därutöver kunde fröodlar
föreningar och andra sammanslutningar skaffa sådana för gemensam 
användning. Vanligaste triörer var de tyska från Mayer & Co respektive 
Breuer & Probst. 

, 
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Redan före sekelskiftet år 1900 fick välbyggda svenska rensmaskiner med utbyt
bara såll etc. avsevärd spridning. SM 
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På 1880-talet skedde en ytterligare utveckling av kastmaskintypen främst så att maskinen fick mera omfattande sållutrustning med större sållytor och ibland ställbar lutning. Vindsortering kunde komma in på flera punkter i rensningsförloppet och med mera omfattande regleringsmöjligheter. Maskiner av detta slag kallades ibland "kombinerade". Exempel på sådana ger Purgator från Thermrenius och Primus från Grönkvists Mek. Verkstad. Både 1880- och 1890-talen präglades av stor anskaffning av maskiner för rensning och sortering av säd, framförallt enklare svensktillverkade kastmaskiner och fläktharpor samt i någon mån också sorterare av Tidaholmstypen. Större gårdar hade alltid kastmaskiner eller kombinerade maskiner, ej sällan separata sädessorterare och ibland även triörer. Rens- och sorteringsmaskiner anskaffades under 1800-talets senare del i stor omfattning för gemensamt bruk, ofta tillsammans med tröskverk. Hushållningssällskapen gjorde betydande insatser genom att köpa maskiner som sedan lånades eller hyrdes ut till jordbrukare, fröodlareföreningar m fl. Ibland såldes maskiner inköpta av sällskapen på auktion. Någon gång gav sällskapen räntefria eller på annat sätt fördelaktiga lån för inköp av rensmaskiner. Troligen är det inte överdrivet att säga att praktiskt taget varje gård som vid sekelskiftet hade tillgång till tröskverk, eget eller gemensamt, också hade tillgång till åtminstone någon enkel maskin för rensning och sortering av säd. 
Hackelsemaskiner Att skära halm till hackelse för användning som foder eller strö var en gammal arbetsuppgift. Tidigt hade man utformat ett enkelt hjälpmedel i form av en långsmal träränna (kista) med en fast lagrad svängbar kniv vid gaveln. Halmen lades i rännan och fördes fram mot kniven som med korta mellanrum trycktes ner och skar igenom halmsträngen. Mycket snart förbättrades maskinen därigenom att den fick flera knivar och att dessa placerades så att de rörde sig i en cirkelbana. Två huvudtyper kom fram. Den ena (Salmon) hade spiralsvängda knivar som bildade en knivcylinder liksom på en nutida handgräsklippare. Denna typ fick ringa användning i vårt land. Den andra (Lester) hade plana knivar med svängd egg, fästa i ett svänghjul av järn. Knivarna skar vid kringvridningen mot en fast kant på förlängningen av rännans botten. Halmen matades fram mot knivarna med två roterande räfflade valsar. Hackelsemaskiner av nämnt slag fanns före 1800-talets inträde. En 187 • 



Adertonhundratalets lilla handdrivna hackelsemaskin kunde utöver det vanliga 
vevhandtaget på svänghjulet ibland ha en extra hand- och fotdriven vevsläng. 
Katalog från J oh. Danielsen 1888 sådan ingick i den flera gånger omnämnda Edelcrantzska samlingen 1804. Sedan Lantbruksakademien börjat sända ut modeller till hushållningssällskapen kopierades dessa här och var. Många jordbrukare tillverkade själva hackelsemaskiner, eventuellt med hjälp av köpta järndelar. Så småningom togs tillverkning upp av den ökande skaran av mekaniska verkstäder liksom av lantbruksskolorna. Vid 1:sta allmänna svenska lantbruksmötet i Stockholm 1846 och sedan även vid följande möten visade t ex Väderbrunn sin modell av hackelsemaskin. Längre fram finner vi maskiner från Forsbacka, Gunnebo, Keiller, Ljunggren i Kristianstad, Storebro, Överum m fl. Även utländska maskiner importerades, främst efter 1860. Konstruktionerna skilde sig inte särskilt mycket från varandra. Det var främst ifråga om drivning av frammatningen som olika ideer prövades. Från början drogs hackelsemaskinerna av en a två man men snart nog kom drivning med vandring då man ville nå högre avverkning. I seklets senare del började även drivning från ångmaskin användas om sådan 188 



utrustning ändå fanns för andra ändamål. Det var dock ovanligt. Antalet gårdar, stora som små, sorrt vid sekelskiftet år 1900 hade hackelsemaskin var stort, särskilt i sydligaste delarna av landet. 
Mjölkningsmaskiner Både i Storbritannien och i USA hade man ganska tidigt på 1800-talet börjat fundera över möjligheterna att mekanisera det tröttsamma och tidskrävande mjölkningsarbetet. Först prövades en metod som gick ut på att få juvret att så att säga tömma sig själv. Man stack in smala rör, katetrar, i spenarnas öppning och lät mjölken rinna ner i en spann. Metoden är fysiologiskt helt felaktig och medför dessutom risker för infektioner och andra skador. Snabbt blev man på det klara med att andra vägar måste sökas. Mera som ett kuriosum kan dock berättas att den för teknisk utveckling ständigt påpasslige O. Heden gren på Riseberga i samband med en provplöjning på Körtingsberg 1843 demonstrerade metoden för besökarna. Den kom inte till användning i vårt land.239 De fortsatta försöken att lösa problemet gick efter två skilda linjer. Den ena, ofta kallad "tryckmetoden", sökte efterlikna handmjölkningen genom att mekaniskt åstadkomma växelvis sammantryckning av spenarna. Den andra, kallad "sugmetoden", sökte i stället efterlikna kalvens sugning. Det var den senare metoden som svenskt jordbruk först kom att stifta bekantskap med. I Tidskrift för Svenska Landtbruket omtalas 1862 en amerikansk mjölkningsmaskin och tidskriftens utgivare, J.Theod. Bergelin, meddelar att han för Stockholms läns hushållningssällskap inköpt ett exemplar av denna maskin och att han är beredd att ta emot beställningar. 240 Maskinen var konstruerad av L.O. Colvin. Den hade hylsor som träddes över spenarna och som sattes under sugning med hjälp av en på aggregatet placerad handdriven pump av membrantyp. Det är inte känt om Bergelin fick någon beställning. Maskinen omnämnes i Lantbruksakademiens Tidskrift samma år och där redogöres för utländska prov som emellertid givit dåligt resultat.241 Vid Stockholms läns hushållningssällskaps sammankomst i januari 1863 ordnades en liten utställning och där visades "den så mycket omtalade mjölkningsmachinen från Amerika, hvilken på Londonerutställningen sistlidne sommar ådrog sig allas uppmärksamhet". Även detta torde ha avsett Colvins maskin. Den var utställd av telegrafdirektören A.H. Öller som också sades tillverka sådana "så att man äfven hos oss 189 . 



Colvins mjölkningsmaskin från USA väckte intresse men infriade inte förhopp
ningarna. 
T. Jansson 1973 snart torde blifva i tillfälle att därmed anställa försök varpå mången väntar för att närmare stadga sin öfvertygelse rörande dessa machiners ändamålsenlighet". Det lär ha gjorts några beställningar men sedan blev det helt tyst om maskinen.242 Vid 11:te allmänna svenska lantbruksmötet i Malmö 1865 visade den då kända Göteborgsfirman Keiller & Co. en mjölkningsmaskin som angavs vara en amerikansk uppfinning men tillverkad vid firmans egen verkstad. Även denna maskin kan ha varit Colvins. Den återkom påföljande år vid ett länslantbruksmöte i Linköping. Den avhördes inte vidare. Det dröjde sedan till hösten 1891 innan nya försök gjordes i vårt land. Då provades under ett par veckor på Tranbygge egendom utanför Stockholm en maskin från Nicholson & Gray.243 Maskinen hade en fast uppställd, handdriven sugpump med utjämoingscistern och vakuumventil samt rörledning till korna. Där anslöts själva maskinen som bestod av en mjölkbehållare med två slangar. Vardera slangen bar fyra spenkoppar. Man kunde alltså mjölka två kor samtidigt. Vid proven uppträdde en del svårigheter men maskinen bedömdes ändå ganska positivt. Enligt samti-
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dig uppgift skulle prov ha pågått också vid Alnarp men något närmare därom är inte känt. Inte heller denna maskin blev praktiskt användbar. Nu inträffade det intressanta att en svensk konstruktör framträdde med ett självständigt försök till lösning. 244 Det var Gustaf de Laval som efter sin framgångsrika insats på separatorområdet åtnjöt stor berömmelse som tekniker. Han valde att söka efterlikna handmjölkningen. År 1896 lanserade ha sin maskin Laktator som alltså var av trycktyp. Konstruktionen var mekaniskt elegant men komplicerad. Den var vad detaljarbetet beträffar gjord av de Lavals medarbetare A. Adolfsson. Maskinen hängde i remmar under kon och hade fyra mjölkningsorgan med små mekaniskt drivna valsar och tryckplattor som skulle pressa ut mjölken ur spenarna. Drivningen skedde från en fast uppställd motor genom ett komplicerat överföringssystem, också det mekaniskt. Ett särskilt bolag, AB Laktator, bildades för tillverkning och marknadsföring av maskinen. Efter en kortare provningstid vid Alnarp visades maskinen under det stora lantbruksmötet i Malmö 1896 och tilldrog sig där enorm uppmärksamhet. Det berättas att polis fick ordna köerna utanför den på utställningsfältet uppförda demonstrationsladugården. Tråkigt nog visade det 
�.,.. 
Mjölkningsmaskinen Laktator. Observera att mjölken skulle föras genom en lång 
slang till de högt placerade spannarna. 
Lm1896 191 



sig omedelbart att maskinen var ineffektiv och olämplig. Tillverkningen upphörde samma år och bolaget trädde i likvidation. Några nya försök gjordes inte i vårt land under 1800-talets återstående år. Trots ansträngningar hade seklet inte givit jordbruket användbara maskiner för mjölkning. Det följande seklet skulle komma att ge så mycket mera. 
Separatorer Inte minst genom den hårda konkurrensen från Amerika på spannmålsområdet under senare delen av 1800-talet gick det svenska jordbruket i stor omfattning över från spannmålsodling till foderproduktion och husdjursskötsel. Vidareförädling av mjölk blev en viktig sak och därmed också utvecklingen av metoderna härför. Ett led häri gällde sätten att utvinna grädde ur mjölken, nödvändigt för smörtillverkning. Ett stort framsteg hade gjorts genom den s k Swartzska ismetoden. På 1870-talet började man i Tyskland pröva möjligheten att genom centrifugering avskilja grädde snabbare och effektivare än med den nämnda ismetoden eller andra då kända. Iden togs upp av Gustaf de Laval som 1878 visade en konstruktion av en kontinuerligt arbetande maskin, en mjölkseparator, överlägsen den tyska. Prov gjordes redan samma år vid Alnarp, delvis också vid Ultuna, med relativt tillfredsställande resultat. Maskinen som drevs med vandring eller ångmaskin fördes i marknaden 1879. 245 Försäljningen inom Sverige var liten de första åren, något livligare på export. Vid 15:de allmänna svenska lantbruksmötet i Malmö 1881 visades separatorn och tilldrog sig stort intresse. Från 1883 hade ett särskilt bolag, AB Separator, bildats för tillverkning och försäljning av den nya maskinen. I sin femårsrapport 1885 säger landshövdingen i Östergötland att separatorn nästan helt utträngt ismetoden. En kraftig ökning av antalet separatorer kom när AB Separator 1886 förde en liten handdriven maskin i marknaden. Den drogs av en person och fick efterhand en kolossal spridning ut till de minsta gårdar över hela landet. En avgörande förbättring infördes 1890 då bolaget hade förvärvat patentet på de s k alfa-plåtarna som väsentligt ökade avverkning och renskumning. Separatorn fick nu namnet Alfa. Utöver Separators maskin förekom också en dansk separator på den svenska marknaden, framförallt i den sydligaste delen. Maskinen var konstruerad av L.C. Nielsen och kallades till en början Maglekildesepa-192 



ratorn. Den övertogs 1882 av firman Burmeister & Wain i Köpenhamn. Sedan AB Separator infört alfaplåtarna- försvann den danska maskinen från marknaden. År 1899 beräknades antalet handseparatorer ute på de svenska gårdarna till ca 30 000 enligt en i Lantbruksakademien lämnad uppgift. 
Övriga maskiner Utöver de maskiner som behandlats ovan fanns eller framtogs ytterligare några av vilka flertalet dock inte mera påtagligt inverkade på jordbrukets mekaniseringsgrad under 1800-talet. Några kunde förekomma i tämligen stort antal. Här kan nämnas klövernötare, kvarnar, sädes- och foderkakskrossar samt skärmaskiner för rotfrukter. Klövernötare fick viss betydelse i samband med det ökade intresset för vallodling och därav betingat behov av bl a klöverfröproduktion. Deras antal var inte stort. Kvarnar, både hand-, vind- och vattendrivna kände man ju väl till sedan gammalt. Någon mera omfattande teknisk utveckling var det knappast fråga om under 1800-talet även om det givetvis skedde en anpassning till nyare drivkraftsformer såsom vandring och ångkraft eller under seklets sista år fotogenmotor. Modernare typer avsedda främst för grövre malning (gröpning) av fodersäd började komma fram bl a i England men påverkade det svenska jordbrukets maskinutrustning egentligen först under 1900-talet. Krossar och skärmaskiner, särskilt de senare, tillverkades vid några svenska verkstäder. De var enkla, biUiga och användes på många gårdar. Även om det inte direkt kan anses höra till mekaniseringsområdet bör här nämnas att man, särskilt under århundradets början, ganska livligt diskuterade torkning av säd i s k rior enligt finsk förebild eller i andra torkapparater. Många förslag fördes fram, olika konstruktioner provades, bl a av Lantbruksakademien, och några prisbelönades. I det stora hela ledde ansträngningarna inte till någon nämnvärd praktisk efterföljd och så småningom upphörde intresset. I Tidskrift för Landtbruk gör Hjalmar Nathorst 1885 ett kraftfullt inlägg där han påvisar att användning av eldrior är meningslös i vårt land, möjligen med undantag för delar av övre Norrland. Den del av grödan som skulle kunna torkas i rior vore försvinnande liten. Mycket mer angeläget var att koncentrera krafterna på att omsorgsfullt hantera säden vid uppsättning osv på fältet. Hans uppfattning bestyrktes i inlägg från Mälarområdet. 193 
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Skiss av hissloge byggd 1896 pd Lagerlunda. Lassen lyftes med hästvandring. 
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Sidotransporten skedde med handkraft genom en i löpvagnen placerad man. 
Lm 1896 

Den tunga hanteringen , lyftning och transport av de väldiga material
mängder, säd , halm, hö, gödsel osv som jordbruket måste arbeta med 
blev praktiskt taget inte alls föremål för några mekaniseringssträvanden 
under detta århundrade.  Vad som kan antecknas är att några få exemp
lar av enge lska elevatorer för hantering av helsäd och halm i anslutning 
t i l l  tröskning elJer stacksättning kom in till l andet . Maskinverkstäderna i 
Svalöv tillverkade någon sådan . 

På åtskilliga större gårdar, främst i Skåne men även i andra trakter, t 
ex Lagerlunda i Östergötland , byggde man på 1890-talet hisslogar . 246 

Vid en sammankomst i Lantbruksakademien 1890 diskuterades möj 
ligheterna att använda flyttbara rälsbanor för transporter mellan fälten 
och gården eller mellan ekonomibyggnaderna .  Man trodde dock inte 
mycket på sådana lösningar . 247 

TiJI gruppen hjälpmedel för materialhantering skulle man kunna hän
föra också ett så enkelt redskap för jordflyttning som mullskopan.  Såda
na fanns under hela 1800-talet på många gårdar och var också föremål 
för någon liten utveckling med syfte att underlätta avläggningen.  
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Varifrån kom maskinerna? 
Tillverkning vid gårdarna Liksom under 1700-talet fortsatte jordbrukarna under nästan hela 1800-talet, dock i snabbt sjunkande omfattning, att själva tillverka i varje fall de enklare maskinerna som årder, harvar och vältar. Även mera komplicerade maskiner som tröskverk, både för vattenkraft, vandring och handkraft, samt rensmaskiner byggdes då och då av händiga bönder. Helt naturligt blev det i många fall så att en bonde som hade speciell fallenhet för detta slags arbete tillverkade fler harvar, eller vad det nu kunde vara fråga om, än vad han själv behövde och sålde eller bytte bort dessa till mindre händiga grannar. Hushållningssällskapeos årsskrifter berättar ibland att så skett. Helt problemfri var denna hemmatillverkning inte. Från Örebro län klagades vid 1830-talet på att man gjorde små framsteg och att bönderna där inte visade någon större slöjdskicklighet. 248 Professor J. Retzius påpekade 1816 i en skrift hur angeläget det var att bönderna fick se goda modeller som de kunde göra efter. 249 På många håll arbetade man för att höja kvaliteten på arbetet. Som förut har nämnts lät Värmlands läns hushållningssällskap lantbrukaren Jonas Gråberg studera tillverkningen vid Engeltofta för att sedan kunna bistå sina yrkesbröder med råd. I flera län, t ex Östergötlands och Jönköpings, lade sällskapen ner betydande ansträngningar på att skaffa fram duktiga hantverkare som kunde instruera jordbrukarna och även i viss mån själva tillverka för försäljning. De stora gårdarna hade ofta möjlighet att anlita speciellt sakkunniga rådgivare när det gällde större saker, tex ång- eller vattenkraftsdrivna trösk- eller rensningsanläggningar. Exempel härpå gavs 1857 vid Mälsåker0 och Fiskeby.251 Med tiden ingick alltfler järn- och ståldetaljer i lantbrukets maskiner. Visserligen var många bönder något smideskunniga och klarade att framställa enklare detaljer. Men dessa kunde vanligtvis göras både bättre och billigare i större, närmast industriell omfattning. Än mera tydligt blev detta ifråga om mera svårtillverkade delar, t ex plogvändskivor. Ett ökat intresse från jordbrukets sida att kunna köpa masstillverkade järndetaljer sammanföll i tiden med att de svenska järnbrukens exportmarknader för stångjärn kärvade till. Detta bidrog till att bruk som Ankarsrum, Breven, Hellefors, Jonsered och Uddeholm tog upp tillverkning av efterfrågade detaljer till jordbruksmaskiner, ofta vid sidan av tillverkning av kompletta maskiner. I Örebro läns hushållningssällskaps årsberättelse 1855 omnämnes att ett år enbart till Västra Närkes hushållsgille gjutgods till 22 rensmaskiner hade beställts från Bergsunds Mekaniska Verkstad. 196 



I mera avlägsna bygder fortlevde hemtillverkningen, framförallt av harvar och plogar, förbluffande länge, i enstaka fall till åren omkring sekelskiftet. 
Import Åtskilliga personer, mer eller mindre direkt knutna till jordbruket, hade god kontakt med utvecklingen i England, Tyskland och Frankrike. Vi finner många exempel på att denna kontakt och de kunskaper den gav resulterade i privat import av nyare maskintyper som bedömdes värda att prova under de förhållanden som rådde i vårt land. Vi har här förut sett flera sådana exempel genom A.M. Edelcrantz, C.G. Stjernsvärd, 0. Hedengren och Tage Sylvan.252 Inte bara privatpersoner utan också Lantbruksakademien, hushållningssällskapen och andra sammanslutningar gjorde, som förut redovisats, liknande direktimport. Framförallt engelska och skotska plogar och tyngre harvar hade på detta sätt sökt sig över till vårt land och tjänstgjort som förebilder för tillverkning här. Ganska snart efter 1800-talets mitt hade intresset för utländska jordbruksmaskiner blivit så påtagligt att en mera organiserad import blev ekonomiskt möjlig. Handelsföretag såväl som enskilda personer skaffade sig agenturer för utländska tillverkare. Genom sina försäljningsansträngningar bidrog de, på gott och ont, påtagligt till att sprida kännedom om nya maskiner. Flera av dem kom att under många år genom stabilitet och pålitlighet göra en värdefull insats i det svenska jordbrukets mekanisering. Andra fick kort levnadstid. Till de under denna första tid mera kända försäljningsfirmorna hörde: Andersson & Mattson, Malmö Joh:s Danielsen, Maskinaffär, Stockholm Elfving & Co, Stockholm Forsman & Co, Stockholm Andrew Hollingworth, Örebro Carl Jacobsen & Co, Stockholm Alex. Keiller & Co, Göteborg J.F. Kruuse & Co, Stockholm Kullberg & Co, Katrineholm A. Paulsson & Co, Eslöv Wilh. Reis, Göteborg Julius Slöörs Redskapshandel, Stockholm Trotzig & Pamp, Malmö 
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Vid 9:de allmänna svenska lantbruksmötet i Göteborg J860 lämnade tulldistriktschefen W. Karström uppgifter om importvärdet för gruppen "Redskap och maskiner". Under perioden 1849-1854 (sex år) uppgick det till 402 000 rdr för hela riket. Under perioden 1855-1858 (fyra år) var värdet ca 4 563 000 rdr. Han antog att minst en tredjedel av värdet gällde jordbruksmaskiner. Enligt hans uppfattning hade importen av dessa stigit med mer än 50% under den senaste fyraårsperioden.253 Denna ökning i importen återspeglades också vid lantbruksmötenas maskinutställningar. Längre fram, t ex under 1880-talet då jordbruket befann sig i en svår ekonomisk situation och därför minskade sina inköp, kändes importen besvärande för flera av de svenska maskintillverkarna. 
Tillverkning vid inhemska verkstäder 
Skolorna Tidigare har nämnts att flertalet lantbruksskolor hade verkstäder för tillverkning av lantbruksmaskiner. I några fall drevs den i betydande omfattning och avsåg maskiner inte bara för skolans eget bruk utan också för försäljning. Här kan som exempel nämnas Degeberg, Ultuna, Julpa, Sjögestad (senare flyttad till Haddorp), Orup och Väderbrunn. Flertalet av dessa skolverkstäder kom igång på 1840-talet. Tillverkningen på Degeberg började redan 1834 och pågick så länge skolan var igång. Framförallt tillverkade man plogar efter skotska modeller, men därutöver gjordes och såldes flera andra maskinslag, t ex harvar, såmaskiner, hästhackor, hästräfsor och sädesharpor. Vid Ultuna betraktades verkstaden redan från planeringsstadiet som en väsentlig sak. Betydelsen framhölls i den Kungl. Majt:s skrivelse som behandlade tillkomsten av institutet. 254 När verkstaden sattes igång hämtade man en verkmästare från Väderbrunns lantbruksskola. Han hade därjämte studerat maskintillverkning i England. Tillverkningen vid Ultuna kom igång 1849 och fick från början god omfattning. 255 Det året tillverkades: 1 större tröskverk 46 rovsåmaskiner 16 rotskärmaskiner 16 klöverfrösåmaskiner 8 hackelsemaskiner 2 kastmaskiner 4 jämvältar 23 dubbelharvar 198 12 skotska plogar 7 drillplogar 6 scarifikatorer (hästhackor) 12 mullskopor 38 rovhackor 4 skotska gödselkärror 2 större decimalvågar 1 skruvpress • 



4 drillharvar 5 alvluckrare 1 kedjemaskin Ultuna-plogen torde vara den mest kända av verkstadens tillverkningar. Även alvluckrare och klösharvar fick betydande avsättning. Plogen var gjord av järn efter engelsk förebild (Howard) med lång skruvformad vändskiva. För året 1857 rapporterades liksom för året innan att man inte kunnat effektuera alla beställningar. 256 Tillverkningsvärdet uppgick det året till 10 345 rdr riksmynt, men man fick en förlust på 1 588 rdr riksmynt. Verkstaden gav ständigt ekonomiska svårigheter, detta trots att landshövding von Krremer ibland skänkte virke gratis för tillverkningen. Mot senare delen av 1850-talet minskades produktionen och efter 1859 gjorde man maskiner i stort sett enbart för egendomens eget behov. 257 Tillverkningen vid Julpa var mindre omfattande.258 För året 1857-58 anges 2 mullharvar 1 Hornsby sädesrensningsmaskin 2 hästräfsor av engelsk och svensk modell 2 dragharvar Säkert har den varit större ibland. I Lantbruksakademiens Handlingar 1859 publiceras en prislista från Julpa. Den omfattar plogar, harvar, alvluckrare, vältar, harpor, hackelsemaskiner, såmaskiner m m. Vid Sjögestad och senare Haddorp tillverkades ett flertal oUka maskinslag.259 Till omkring år 1855 hade man tillverkat 95 klöversåmaskiner 1 bönsåmaskin 28 rovsåmaskiner 23 rotskärmaskiner 9 sädesrensningsmaskiner 791 enkel- och dubbelplogar, de flesta av järn 372 harvar, mest klös- och gåsharvar med ramar av järn 7 järnvältar 18 hästhackor 26 mullskopor 9 jordborr 141 diverse smärre dikesredskaper m m 199 • 
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Också Orup och Väderbrunn hade betydande och ganska allsidig tillverkning och försäljning. Mot slutet av 1850-talet och in på 1860-talet hade såväl importen som den inhemska svenska industriella tillverkningen kommit igång i sådan omfattning att skolornas undervisning beträffande hemmatillverkning av maskiner förlorat sin betydelse. När skolverkstäderna därtill hade svårigheter att klara sin ekonomi var det naturligt att de alla vid denna tid upphörde med sin tillverkning. 
Industrier Bland de många svenska jordbrukare som vid 1800-talets början hade god kontakt med utvecklingen i andra länder finner vi majoren Carl Georg Stjernsvärd på Engeltofta Säteri i nordvästra Skåne.200 Angelägen att modernisera sitt jordbruk bad han den skotske lorden of Kellie (före adlandet Erskine), som tidigare besökt Sverige, om hjälp. Denne sände 1802 över en kunnig och erfaren man, Alexander Hall, som efter att ha studerat förhållandena följande år återkom med ett antal skottar och engelsmän, dels jordbrukskunniga, dels mekaniker, samt en omfattande utrustning för maskintillverkning. På Engeltofta uppfördes omedelbart bostäder för personalen och en verkstadsbyggnad. För såväl Engeltoftas 200 Carl Georg Stjernsvärd 

(1767- 1825) 
Ägde Engeltofta i Skåne. 
Startade vårt lands första in
dustriella tillverkning av jord
bruksmaskiner. 



eget bruk som för försäljning igångsattes tillverkning av jordbruksmaskiner. Detta blev landets första verkliga lantbruksmaskinindustri. I Kristianstads läns hushållningssällskaps handlingar år 1815 redovisar Stjernsvärd år för år vad man tillverkat. Totalt t o m år 1814 hade man levererat 17 tröskverk 140 sädesharpor 55 hackelsemaskiner 746 plogar 379 harvar 8 vältar 48 såmaskiner 9 potatiskvarnar I verkstaden sysselsattes förutom Halls egen personal ett 10-tal svenska lärlingar. Engeltoftas maskiner spreds runt om i landet och kom att betyda mycket inte bara direkt utan även indirekt genom de impulser de gav andra tillverkare. Av stort värde var också att verkstadens lärlingar efterhand som de kände sig tillräckligt kunniga gav sig ut, ofta som egna företagare, och i sin tur förmedlade kunskap om goda tillverkningsmetoder. Tyvärr fick Stjernsvärd ekonomiska svårigheter och måste 1819 lämna Engeltofta. Tillverkningen lades ner. Genom ökande kännedom om utvecklingen på maskinområdet i utlandet förstärkt med direkt import därifrån, genom exemplet från Engeltofta och inte minst därigenom att jordbruket i allt högre grad efterfrågade serietillverkade järndetaljer för sin hemmatillverkning av maskiner började landets järnbruk få upp ögonen för att maskintillverkning kunde bli av intresse. Snart började det ena bruket efter det andra ta upp sådan tillverkning, först av plogar och harvar men efterhand även andra maskinslag, t ex tröskverk och rensmaskiner. Så tidigt som 1835 klagade man i Uddeholm på att man inte kunde hinna med att leverera plogar i den takt som beställningar kom in. Inte heller dröjde det länge förrän nyskapade verkstäder inriktade sig på detta område. Särskilt påtaglig blev denna utveckling omkring och närmast efter mitten av århundradet. Mot dess slut minskade antalet med lantbruksmaskin tillverkning sysselsatta företag åter. Det var inte ovanligt att större jordbruksegendomar med iderik, driftig ledning lät sina gårdssmedjor växa ut med verklig maskintillverkning 201 -



av format och sedan drev en motsvarande försäljning. Att antalet tillverkare av jordbruksmaskiner blev stort under 1800-talet berodde bl a på att omställningen från årder till plog i de östra delarna av landet och den av stigande arbetskraftskostnad framtvingade mekaniseringen gav stor efterfrågan, låt vara starkt varierande efter jordbrukets ekonomiska situation för tillfället. En ytterligare orsak var att fraktkostnaderna för skrymmande, tunga maskiner var höga varför huvuddelen av försäljningen var bunden till tillverkarnas närmast omgivande bygder. Många av verkstäderna förblev därför tämligen små. Med järnvägarnas tillkomst ändrades dock situationen påtagligt. Åtskilliga av de i nedanstående förteckning upptagna tillverkarna hade en blygsam produktion. Andra åter levererade maskiner i stora antal. Här har redan berättats om Samuel Owen som från sin verkstad levererade omkring 1 000 tröskverk. 261 Vid Överum tillverkades år 1862, enligt anteckningar i brukets arkiv, 2669 plogar och 590 maskiner av andra slag. Från bruket fick man något senare igång en värdefull export, främst till Ryssland.262 Någon egentlig självständig teknisk utveckling var det knappast fråga om inom den dåtida svenska maskinindustrin utan mera om kopiering efter utländska föredömen. Några, dock endast mindre ändringar kostade man väl på sig ibland. Detta återspeglas tydligt i tidens annonser och maskinkataloger där man läser t ex: "uppfunnen av Smitt förbättrad vid Ankarsrum", "Alnarps förändring", "efter Howards modell", "efter Crosskills modell" osv. Från tid till annan förekom kritik mot den svenska maskintillverkningen. Vid 16:de allmänna svenska lantbruksmötet i Stockholm 1886 riktades hårda ord mot de utställda plogfabrikaten. I ett anförande inför Lantbruksakademien 1892 hävdade inspektoren vid Experimentalfältet, S. Rhodin, att inga framsteg gjorts inom svensk lantbruksmaskintillverkning under senare år.263 Vid 18:de allmänna svenska lantbruksmötet i Malmö 1896 riktades också kritik mot de svenska efterapningarna av utländska maskiner. Nu skall man nog inte överdriva saken. Vid en stor diskussion inom Lantbruksakademien 1882 hävdades att svenska maskiner hade bättre hållbarhet än de utländska. 264 Det förekom kritik också mot utländska maskiner och det är i varje fall inte förvånande att det måste ta tid innan den unga svenska industrin, under hård prismässig konkurrens, kunde nå nödvändig kvalitetsnivå. I den följande förteckningen är huvuddelen, ingalunda alla, av tillverkare som arbetade på det aktuella området under någon del av 1800-talet upptagna. Flera av dem tillverkade jordbruksmaskiner endast under 202 , 
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jämförelsevis kort tid och ofta endast vid sidan om annan produktion. Inte sällan har firmanamn ändrats under tiden, ibland flera gånger. Förteckningen omfattar såväl verkliga industriföretag som några av de större egendomar med verkstäder som haft utvecklad försäljning. Den har inte kunnat göras fullständig. Uppgifterna om av vederbörande företag tillverkade maskiner är icke heltäckande. De utgör endast exempel. 
Stockholms stad och län Atlas Lokomobiler Bergsunds Mek. Verkstad Gjutgods till sädesrensare J. och C.G. Bolinders Mek. Verkstad Fotogenmotorer Bränninge Egendom Plogar Carlsviks Gjuterier Fotogenmotorer Djursholms Egendom (af Wirsen) Plogar, såmaskiner, sädesrensare Samuel Owen Tröskverk, ångmaskiner Palmcrantz & Co Skördemaskiner AB Separator Separatorer m fl mejerimaskiner J. V. Svenssons Motorfabrik Motorer Ulvsunda Egendom (Major Gussander) Plogar 
Uppsala /än Ekolsunds Egendom Rensmaskiner Enköpings Mek. Verkstad Klövernötare Nymans Redskapsfabrik, Björnarbo (Löjtnant Nyman) Plogar 
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Aug. Stenborg, Tierp Harvar, vältar, kvarnar Wattholma Bruk Vindmotorer, tröskverk Österby Bruk (Tamm) Plogar 
Södermanlands län Eskilstuna Mek. Verkstad, se Munktell nedan Forssjö Bruk Plogar Grönkvists Mek. Verkstad, Katrineholm Harvar, hästräfsor, rens- och sorteringsmaskiner Holmens Gjuteri och Mek. Verkstad, Nybybruk Lokomobiler Hällefors Bruk (Celsing) Plogar, harvar, vättar, såmaskiner, tröskverk, klövemötare, kastmaskiner, hackelsemaskiner ,torvströrivare, vandringar MunkteUs Mek. Verkstad, Eskilstuna Lokomobiler, tröskverk Nykvarns Bruk (Th. Bergelin) Skumplogar Nävekvarns Bruk (Sederholm) Plogar, harvar, vättar, hästhackor, tröskverk, kastmaskiner, backelsemaskiner, rovrivare Skeppsta Bruk Harvar m m  Stavsjö Bruk Plogar, harvar, tröskverk, kvarnar, lokomobiler W. Svalin Mek. Verkstad, Nyköping Vältar, såmaskiner, pumpar Joh. Termrenius & Son, TorshäJJa, flyttade 1868 till Hallsberg, se Örebro län Valla Rensmaskiner Åkers Styckebruk (Wahrendorft) Plogar, harvar, vältar 
Östergötlands län Boxholms Bruk Tröskverk 
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Finspongs Styckebruk Plogar, harvar, såmaskiner Forsaströms Bruk (Adelsvärd) Plogar, tröskverk Gusums Bruk Kastmaskiner, sädesharpor Hults Bruk, Åby Klövernötare Häfla Bruk Plogar, harvar Ljusfallshammars Fabriks AB Såmaskiner Malcolms Maskinverkstad, Norrköping Gjutgods till plogar Sturefors Egendom (Bielke) Plogarm m Vulcan, Norrköping Ångmaskiner Jönköpings län Bruzaholms Bruk Plogar Jönköpings Mek. Verkstad Plogar, tröskverk, kastmaskiner, kvarnar Marieholms Bruk, Skillingaryd Plogar, tröskverk, hackelsemaskiner Nissafors Järnbruk Plogar Norrahammars Bruk Plogar Kronobergs län Klafreströms Bruk Plogar, sädesharpor Torps Mek. Verkstad, Moheda Tröskverk, Lokomobiler Kalmar/än Ankarsrums Bruk ( de Mare) Plogar, gödselspridare, hästräfsor 
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Gunnebo Bruk Hackelsemaskinkni var Hagelsrum Egendom Plogar m m  Oskarshamns Mek. Verkstad Tröskverk, lokomobiler Rosenfors Bruk (Bruksägare Engqvist) Plogar Storebro Bruk Plogar, harvar, såmaskiner, tröskverk, rensmaskiner, hackelsemaskiner Wenzelholm Egendom Plogar Överums Bruk Plogar, harvar, såmaskiner, hästhackor, hästräfsor, väl tar, kastmaskiner m m  Gotlands län Verkstad i Fole, anlagd 1886, flyttad till Visby där den fick namnet Visby Mek. Verkstad Såmaskiner, lokomobiler, hackelsemaskiner, kvarnar Blekinge län Lilla Holje Egendom (C. Juhlin Dannfelt) Plogar Kockums Jemverk Flera slags jordbruksmaskiner Lyckeby Mek. Verkstad Plogar m m Kristianstads län Cimbrishamns Gjuteri & Mek. Verkstad, Simrishamn Tröskverk, hackelsemaskiner, vandringar Engeltofta Egendom (C.G. Stjemsvärd) Plogar, harvar, väl tar, såmaskiner, tröskverk, hackelsemaskiner, sädesharpor m m C.J.F. Ljunggrens Gjuteri och Mek. Verkstad, Kristianstad Plogar, harvar, tröskverk, hackelsemaskiner m m  
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Malmöhus län 
Åbjörn Anderssson & Co, Svedala (i Håstad 1867-82) 

Plogar, harvar, såmaskiner, hästhackor, vältar, kastmaskiner m m  
G.  Björklund & Son, Åkarp (även kallad Alnarps Redskapsverkstad) 

Harvar m m  
F. W. Haker & Co, Skurup 

Såmaskiner, tröskverk m m 
L. D. Kemner se Ystads Gjuteri 
Kockums Mek. Verkstad, Malmö 

Plogar, harvar, såmaskiner, tröskverk, skördemaskiner, rensmaski
ner, lokomobiler 

Landskrona Gjuteri (Nya Mek. Verkstad) 
Vättar, hackelsemaskiner 

Lilla Harrie Redskapsverkstad 
Plogar, harvar 

Svalöfs Mek. Verkstad (senare Maskinverkstädema i Svalöf) 
Elevatorer, maskiner för fröbehandling 

Ystads Gjuteri & Mek. Verkstad 
Plogar, såmaskiner, tröskverk, kastmaskiner, backelsemaskiner, 
vindmotorer Hallands län 

Sjöboholms och Oxhhults Egendomar, Hishults s:n (Cronqvist) 
Maskiner för jordbearbetning, tröskning m m Göteborgs och Bohus län 

Göteborgs Mek. Verkstad se KeiUer 
Jonsereds Fabriker 

Gjutgods och smide till tröskverk, kvarnar m m  
Alex. KeiUer & Co, Göteborg 

Plogar, harvar, såmaskiner, hövändare, hästräfsor, tröskverk Älvsborgs län 
Hjelmafors Bruk 

Plogar 
Nydqvist & Holm, Trollhättan 

Tröskverk 
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Skaraborgs län 
Forsviks Bruk (C.W. Palmrer) 

Plogar, harvar, väl tar, såmaskiner, skördemaskiner, sädesrensma
skiner, hackelsemaskiner, rovrivare, vandringar 

Ribbingsfors Egendom 
Främst handredskap 

Skövde Mek. Verkstad 
Rensmaskiner m m 

Tidaholms Bruk 
Plogar, sädessorterare 

Värmlands län 
Agnhammar Egendom (C.H. Kafle) 

Plogar 
P. Andersson & Co Mek. Verkstad, Arvika (Senare Arvika-Verken) 

Skördemaskiner 
Karlstad Mek. Verkstad 

Lokomobiler 
Kristinehamns Mek. Verkstad 

Lokomobiler 
Mölnbacka 

Plogar 
Rottneros Bruk 

Skördemaskiner 
Säffle Verkstad 

Plogar 
Uddeholms Bruk 

Plogar, delar till d:o 

Örebro län 
Brevens bruk 

Plogar, harvar, så maskiner, skördemaskiner 
Gärdsta Tröskverksfabrik, Ullersäter 

Tröskverk 
Karlsdals Bruk (även skrivet Carlsdahl) 

Plogar, väl tar 
Klockhammars Egendom 

Plogar 
Körtingsberg Egendom 

Såningsmaskiner 
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Joh. Thermrenius & Son, Hallsberg_(från Torshälla 1868) Tröskverk, rensmaskiner, hackelsemask.iner Villingsbergs Bruk (von Hofsten) Plogar, väl tar Västmanlands län Arboga Mek. Verkstad Tröskverk C.A. Carlsson & Co, Arboga Harvar Hallstahammars Bruk Maskindelar (smide), handredskap Kolsva Bruk (L.P. EkJundh) Plogar, harvar, tröskverk, betupptagare, vandringar, räfsor Köpings Mek. Verkstad Tröskverk Skultuna Bruk Plogar, harvar Svanå Bruk Plogar Westerås Mek. Verkstad (senare Westeråsmaskiner, Morgongåva) Såningsmaskiner, skördemaskiner, tröskverk Västlandsbolms Egendom, V. Skedvi (inspektor J.P. Eklundh) Plogar Kopparbergs län Dalfors Egendom (assessor Didron) Plogar Furudals bruk (Clason) Plogar Grängshammar Plogar Klosters Bruk Plogar Stjernsunds Järnbruk Plogar, delar till d:o Gävleborgs län Arbrå Mek. Verkstad Fotogenmotorer 
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Ceres Hästräfsor, spannmålssorterare Forsbacka Järnverk Plogar, harvar, såmaskiner. hackelsemaskiner, rensmaskiner, vandringar Gävle Åkerredskap Såmaskiner Ljusne Mek. Verkstad Tröskverk Västernorrlands län Forsse Bruk Plogar, harvar Jämtlands län Annedals Bruk, Fors Några maskiner tillverkades på 1860-talet Vaplans Bruk Några maskiner tillverkades på 1850-talet Östersunds Mek. Verkstad Några maskiner tillverkades på 1870-talet 
Under 1800-talets senare del tillverkade nästan alla våra gamla bruk 
och många nya verkstäder maskiner för jordbruket. Bilden visar 
Överums Bruk 1872. 
Ny Illustrerad Tidning 
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Vad kostade maskinerna? I och med att jordbrukets maskiner blivit mera komplicerade, krävde högre tillverkningsteknik och inte längre kunde framställas hemma vid gårdarna eller hos lokala hantverkare utan måste levereras från välutrustade inhemska eller utländska verkstäder ställdes jordbrukarna inför problemet att för maskinanskaffning få fram erforderliga penningmedel. Möjligheterna härtill påverkade starkt mekaniseringstakten. Det kan vara av intresse att se vad aktuella maskinslag kostade under 1800-talets senare del då maskinanskaffningen tidvis var livlig. Nedanstående sammanställning avser ungefär tiden 1860-1900 och är baserad på prislistor m m från flera svenska tillverkare och några importörer. Priserna har i regel varit angivna i "riksdaler riksrnynt" före 1873 och därefter i "kronor". Några uppgifter från 1850-talet har varit angivna i "riksdaler riksgälds". De tre olika enheterna kan i detta sammanhang betraktas som likvärda. För varje rnaskinslag kan priset givetvis variera kraftigt alltefter maskinens storlek, kvalitet osv. Här anges därför i regel ungefärliga gränsvärden. 
Maskins lag Enskärig plog Slätharv, järn Vält, järn Konstgödselspridare, 2 m Såmaskin Slåttermaskin Slåttermaskin med skördetillsats Själ va v läggare Självbindare Hästräfsa Hövändare Tröskverk Kastmaskin Hackelsemaskin Vandring Lokomobil Ungefärligt prisområde 

riksdaler rmt eller kronor 10- 50 30- 50 100- 200 omkr. 300 200- 500 300- 400 350- 450 400- 600 600- 700 150- 170 300- 400 (200) - 500-3 000 50- 200 50- 200 180- 300 2 400-4 600 Till jämförelse kan nämnas att den bruttointäkt som en jordbrukare 
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kunde få från ett hektar av en lyckad råg- eller veteskörd omkring år 1875 torde ha rört sig om 200 a 300 kr. Vidare kan erinras om att daglönen för en manlig arbetare vid jordbruket omkring år 1850 uppgick till ungefär 1 riksdaler rgs för att 1873 hastigt bli 2 a 3 gånger högre men sedan mot 1880-talet åter sjunka något. Daglönen för kvinnlig arbetskraft låg ungefär vid hälften. 
Varför mekaniserade man? Flera olika faktorer ledde till att jordbruket under 1800-talet ökade sin mekanisering. En av anledningarna var att några arbeten var extremt ansträngande och samtidigt måste pågå under lång tid. Ett typiskt exempel finner vi i tröskningen. Det var verkligen angeläget att försöka komma ifrån det nästan eviga slitet med slaga eller andra handmetoder, detta inte minst mot bakgrunden av stråsädesgrödornas fortskridande kvantitativa ökning. Utveckling och utnyttjande av tröskverk började därför redan under 1700-talet och fortsatte med stegrad intensitet under hela 1800-talet. Användning av tröskverk tillhör de tidigaste egentliga mekaniseringsåtgärderna i vårt land och nådde förhållandevis snabbt ner även till de mindre gårdstorlekarna. Ett annat exempel av närbesläktad art utgör mjölkningen, ett arbete som måste utföras dagligen året runt. Här var emellertid de tekniska problemen betydligt större, detta inte minst därför att kornas fysiologiska och känslomässiga reaktion komplicerade saken. Man lyckades, som vi sett, inte heller lösa dem under detta sekel. Kan en bidragande orsak härtill möjligen ha varit att mjölkningsarbete vanligen utfördes av kvinnorna? En annan, under hela seklet med skiftande styrka verkande faktor var bristen på arbetskraft. Särskilt starkt accentuerades bristen när efter seklets mitt industriell verksamhet av olika slag, t ex verkstads- respektive träindustrier, och järnvägsbyggandet kommit igång. Delvis sammanföll emigrationens verkningar tidsmässigt med denna utveckling, sanno
likt främst på så sätt att den berörde en särskilt arbetsduglig del av arbetskraften. Å andra sidan hade vårt land vid denna tid svårigheter att försörja sin växande befolkning. Kostnaden för den mänskliga arbetskraften var en faktor som ständigt talade för ökad användning av maskiner. Som vi tidigare sett inträffade på 1870-talet en tillfälligt våldsam stegring av daglönerna i jordbruket 212 • 
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och detta resulterade i en nästan explosionsartad anskaffning av främst slåtter- och skördemaskiner. Flera maskinslag kunde sedan de nått en viss teknisk utveckling utföra sitt arbete med kvalitativt bättre resultat än vad som var möjligt med handarbete. J ordbearbetningsmaskiner, såmaskiner, gödselspridare och, i särskilt framträdande grad, rens- och sorteringsmaskiner ger goda exempel på maskinslag som anskaffats bl a därför att de kunde höja kvaliteten på arbeten som måste utföras. Det är emellertid påtagligt att önskemål om bättre kvalitet aldrig ledde till så dramatisk, snabb mekanisering som den som orsakats av överraskande brist på arbetskraft eller kostnadsstegring. Vi har sett att hela 1800-talet erfordrades för vårt jordbruks övergång till användning av ordentliga plogar och att såmaskinerna visserligen kom i relativt omfattande bruk under samma tid men inte alls hann att slå igenom på samma sätt som slåttermaskinen trots att denna utvecklats senare. Det har ibland gjorts gällande att ett argument, inte öppet uttalat, för mekanisering kan ha varit att anskaffning av ett visst maskinslag under någon period blivit modern bland framåtsträvande jordbrukare. Antydningar i den riktningen dök upp när under 1890-talet försäljningen av fjäderharvar var som mest intensiv. Även om det kan ha legat något av sanning i sådana påståenden bör vi nog inte tillmäta mode-argumentet någon större betydelse. Fjäderharven t ex tillgodosåg genast när den dök upp på marknaden 1891 en rad välgrundade krav från praktikens män. Fanns det faktorer som talade för insättande av maskiner i 1800-talets jordbruk så fanns det också sådana som bromsade. Ett första självklart villkor för maskinanskaffning var ju att det skulle finnas tekniskt färdigutvecklade maskiner för den aktuella uppgiften och att de skulle finnas tillgängliga på marknaden i tillräckligt antal. Denna omständighet bestämde i hög grad mekaniseringstakten under 1800-talet. Och det var inte nog därmed. Ifråga om jordbearbetningsmaskiner kunde en övergång till effektiva maskiner inom stora delar av vårt land ske först sedan stenröjning och dikning av åkrarna skett och gjort maskinanvändning tekniskt möjlig. Nödvändigt var det också att den enskilde jordbrukaren, som ju skulle fatta beslutet, var övertygad om maskinens lämplighet. Under 1800-talet klagades det ofta på att allmogen var trög att acceptera nya ideer. Åtskilligt kan väl ha legat i detta men inte heller denna argumentering får överdrivas. Det ligger i sakens natur att det måste ta tid innan en bonde kunde vinna tillräckligt säker övertygelse om helt nya maskinslags egenskaper under de förhållanden som rådde på den egna gården. Han borde inte kritiklöst acceptera varje rekommendation. Oftast var den ekono-213 



miska vinsten med en mekaniseringsåtgärd, om den överhuvud fanns, inte så stor att brådska var motiverad. Det kunde vara klokare att först försöka få med egna ögon och under olika förhållanden se vad en maskin kunde gå för. Adertonhundratalet ger exempel på att jordbrukare, också de på mindre gårdar, var beredda att satsa ordentligt om ett klart behov av mekanisering förelåg och lämpliga maskiner fanns att köpa. Den oerhört effektiva anskaffningen av slåttermaskiner och hästräfsor från 1870 är ett bra sådant. Helt naturligt utgjorde kostnaden för maskinanskaffning en starkt bromsande faktor. Jordbrukarens tillgång på kontanta medel var ytterst begränsad och reglerade i hög grad takten i mekaniseringen. Detta innebar ett konjunkturberoende som tydligt framträdde under 1800-talet, t ex under SO-talets ekonomiska kris. Starkt inflytande på mekaniseringens tempo och omfattning hade informationens spridningsvägar och effektivitet. 
Mekaniseringssituationen vid seklets slut För att möjliggöra skapandet av en någorlunda riktig bild av hur långt det svenska jordbruket nått i fråga om mekanisering efter den intensiva utvecklingen under 1800-talets sista hälft har en särskild studie av bouppteckningar från sekelskiftet utförts. Beskrivning av tillvägagångssättet och av dess resultat har publicerats i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift 1987.265 Här skall en kort sammanfattning lämnas. Studien avsåg genomgång av bouppteckningar inkomna till respektive häradsrätt ( eller motsvarande) år 1900 och gällande bortgångna jordbrukare (jordbrukarhustrur). Endast sådana som avsåg gårdar som förfogat över egen dragkraft, minst en häst eller en dragoxe, medtogs. Detta har antagits ungefär motsvara gårdar med en åkerareal om 2 ha och däröver. Genomgången som omfattade hela landet resulterade i en sammanställning baserad på 3 640 bouppteckningar. Tabellen på sid 216 som är hämtad ur nyssnämnda redogörelse anger länsvis hur många gårdar, i procent av samtliga, som helt eller delvis ägde angivna maskinslag. Den bild av mekaniseringens omfattning som tabellen ger skall med hänsyn till materialets begränsning givetvis betraktas som endast ungefärlig. Maskiner ägda av personer som bedrev entreprenadverksamhet, t ex med tröskningsutrustning, redovisas inte i tabellen. Studien har bestyrkt den allmänna iakttagelsen att det i första hand var 214 • 
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de större gårdarna som ville och kunde anskaffa nya maskintyper. Detta innebär att de i studien funna maskinerna använts på proportionsvis större del av landets åkerareal än vad tabellens procenttal anger. För dragkraft till fältarbeten och transporter svarade hästar och oxar. Hästbeståndet var vid sekelskiftet under fortskridande kvalitativ förbättring och kvantitativ ökning. Antalet oxar var däremot under stark tillbakagång. Ångkraft hade i liten skala försökts som dragkraft för fältarbete men inte fått ekonomisk betydelse. Drivkraft för stationärt arbetande maskiner erhölls, utöver genom handkraft, i stor utsträckning genom häst- och oxvandringar, genom vatten- och vindkraft samt, framförallt vid tröskning med större verk, genom ånglokomobiler. Stationära ångmaskiner fanns inom jordbruket endast i ytterst få exemplar. Ungefär 20% av de studerade gårdarna hade en eller flera maskiner gemensamt med en eller flera andra brukare. Särskilt beträffande årder, plogar och harvar förekommer det i flera fall att förteckningarna upptar äldre maskinexemplar, ofta helt eller delvis tillverkade av trä, som inte längre torde ha använts. Det stora flertalet vältar, i och för sig ganska få, var av trä, ofta ek. Enstaka ringvältar av järn förekom. Under rubriken "Gödselspridare" redovisas konstgödsel- och kalkspridare. Beteckningen "Skördemaskiner" är tyvärr inte entydig. Ofta torde den avse en slåttermaskin med skördetillsats (fånggrind, trampa och eventuellt en liten haspel). Ibland fördes dessa emellertid upp under beteckningen "Slåttermaskin" men med anteckning om tillsatsutrustningen. Beteckningen "Skördemaskin" avsåg emellertid ibland i stället en självavläggande skördemaskin (med nuvarande terminologi). Tabellens uppgifter om antalet gårdar med "Avläggare" är därför säkerligen för låga. Självbindare, sällsynta vid sekelskiftet, torde däremot alltid ha förts upp under sin riktiga benämning. Beträffande hästräfsor har det inte alltid varit möjligt att skilja mellan relativt enkla släpräfsor och mera utvecklade hjulräfsor. Det helt dominerande antalet tröskverk utgjordes av små maskiner som drevs med vandring eller någon enstaka gång med handkraft. Ofta anger bouppteckningarna en vandring tillsammans med tröskverket. Man såg dem som en enda maskin. Ibland ger det åsatta värdet en möjlighet att med någon sannolikhet avgöra om det var f�åga om ett litet eller ett större tröskverk. Rensmaskinerna var genomgående tämligen enkla fläktharpor men 
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Antal gårdar med angiven utrustning, i procent av samtliga UJldersökta 
år 1900 

Antal 
Total- under-
antal sökta Loko-

Liin gårdar gårdar Oxar Hästar mobil Arder Plog Harv Viil Stockholms 6 600 154 27 94 1 90 95 98 7� Uppsala 5 000 251 31 98 6 95 97 98 8 1  Södermanlands 6 100 1 34 63 78 20 90 96 99 7i Östergötlands 10 500 1 77 83 77 6 89 95 100 78 Jönköpings 14 200 199 79 66 94 95 100 59 Kronobergs 1 1  700 102 87 66 90 94 99 49 Kalmar 12 400 190 87 79 95 83 98 54 Gotlands 5 200 96 42 96 8 93 95 98 6� Blekinge 5 300 121 64 74 90 90 97 4t Kristianstads 15 600 1 50 1 98 3 91 97 100 69 Malmöhus 17 500 191 <1 100 7 84 99 99 76 Hallands 10 300 1 15 1 1  91 3 78 100 98 67 Göteborgs och Bohus 9 500 94 2 99 100 98 72 Älvs borgs 20 500 189 33 85 53 97 98 66 Skaraborgs 18 200 253 48 74 44 99 100 70 Värmlands 16 500 259 5 97 10 99 99 2� Örebro 9 500 106 58 76 < 1  87 97 98 62 Västmanlands 6 100 86 37 9 1  5 91 98 100 74 Kopparbergs 13 000 151  100 38 96 96 58 Gävleborgs 9 300 148 3 98 76 97 98 24 Västernorrlands 9 100 1 39 6 97 63 99 99 24 Jämtlands 7 900 1 14 4 100 1 8  96 96 19 Västerbottens 12 000 148 5 95 97 95 85 16 Norrbottens (2 300) 73 99 47 86 90 3 
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Sdmaskin 
Gödsel- Slåtter- Skörde- A v- Träsk- Rens- Hackelse-

Säd Frö spridare maskin maskin läggare Bindare Räfsa verk maskin maskin 
14 18 <1 37 3 42 84 84 16 
39 22 <1 47 6 1 <l  60 86 9 1  2 1  
25 22 2 49 7 <1  1 63 88 91 22 
21 22 1 31 4 45 84 84 22 

: 1 < 1  1 4 62 60 61 
<1 66 51 55 

2 3 7 3 19 63 70 10 
25 10 2 6 3 29 57 56 28 
2 2 2 2 12 33 40 37 
9 8 5 1 1  36 44 67 78 

24 10 16 29 1 < 1  59 57 80 80 
8 10 15 6 2 2 34 61 57 74 
2 4 6 2 15 57 59 76 

<1  3 1 1 2 15 58 62 62 
<1  7 1 1  <1 <1 32 69 72 5 1  

2 2 <1  32 < 1  23 52 41 58 
: 5 3 43 42 79 77 16 :30 24 5 67 3 1 3 73 58 79 21 

5 <l 57 44 33 69 29 
2 6 <1 65 15 26 47 28 
1 4 41 5 35 37 30 

8 25 7 23 29 32 
36 4 30 27 12 
26 3 36 37 14 
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här och var förekom mera utvecklade maskiner. I några fall redovisas tom triörer. Beteckningen är dock ibland uppenbart felaktig och avser då enklare maskiner, exempelvis sk  Tidaholmtriörer. Mjölkningsmaskiner fanns inte. Små handseparatorer förekom i stort antal men de har ej ingått i undersökningen. Om man, med den osäkerhet materialet ger, tillåter sig att försöka beräkna det ungefärliga totalantalet i hela landet omkring år 1900 förekommande maskiner av några valda slag erhålles följade avrundade värden: Plogar (efter någon reduktion) Såmaskiner för säd, rad- och bredsådd Gödselspridare Slåttermaskiner Skördemaskiner inklusive självavläggare Självbindare Tröskverk Rensmaskiner Omkring ½ miljon 18000 Några hundra Omkring 50 000 Omkring 10 000 Några hundra Omkring 130 000 Omkring 180 000 Sammanfattningsvis måste sägas att det var en för sin tid imponerande maskinutrustning som det svenska jordbruket förfogade över vid sekelskiftet år 1900. Påfallande är hur långt maskinanvändningen hade drivits beträffande sådana tunga och krävande arbeten som slåtter och tröskning. Detsamma gäller rensning av säd och frö. Sådd däremot, där man tycker att kvalitetskravet borde ha motiverat vidsträckt maskinanvändning, hade endast i måttlig grad mekaniserats. 218 -
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1900-talet ... 
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1900-talet Det 20:de århundradet gick in under ett skede med intensiv teknisk utveckling. Ångan hade revolutionerat kraftförsörjningen och kommunikationsväsendet, förbränningsmotorn hade just kommit in på scenen, telegraf och telefon hade skapat extremt snabba förbindelser och industrin var inne i en snabbare utveckling än någonsin tidigare. Också jordbruket hade rönt stark påverkan av de tekniska framstegen och skulle komma att göra det i än högre grad. Det nya århundradet kom att liksom sina föregångare präglas av markerade svängningar mellan goda och dåliga konjunkturer, något som i hög grad påverkade det svenska jordbrukets möjligheter att för sig nyttiggöra tekniska landvinningar. De två stora världskrigen 1914-19 och 1939-45 fick djupgående följdverkningar i politiskt, ekonomiskt, socialt och tekniskt hänseende. Med sitt på grund av den allmänna utvecklingen starka beroende av både världsekonomin och landets egna förhållanden kom jordbruket att under detta sekel undergå en fullkomlig omgestaltning. I syfte att skapa underlag för nödvändiga vittgående politiska beslut gjordes flera omfattande offentliga utredningar beträffande det svenska jordbrukets och livsmedelsförsörjningens situation och framtid. Bland de mera omtalade kan nämnas de som tillsattes 1942, 1960 respektive 1985. Landets totala befolkning ökade under 1900-talet och utgjorde år 1900 1950 1986 5,1 miljoner 7 ,0 miljoner 8,3 miljoner Den i jordbruket och dess binäringar sysselsatta delen av befolkningen minskade däremot längre fram starkt och utgjorde 220 



år 1900 1950 1980 2,7 miljoner 1,6 miljoner 0,2 miljoner Landets åkerareal var år 1900 1925 1950 1975 1986 3,6 miljoner ha 3,6 miljoner ha 3,6 miljoner ha 3,0 miljoner ha 2,9 miljoner ha Antalet brukningsenheter om 2 ha och däröver fördelade sig på olika storleksgrupper ungefär enligt följande (i tusental) 
1900 1951 1985 2- 10 ha åker }221 186 40 10- 20 60 25 20- 30 
} 18 14 30- 50 33 11 16 50-100 5 11 

> 100 2 2 3 Totalt 256 282 109 I strukturellt hänseende påverkades landets jordbruk under 1900-talet av högst olika politiska uppfattningar. Vid seklets inledande skede bedömdes det nödvändigt att skapa försörjningsmöjligheter för jordbruksbefolkningen och att öka jordbruksproduktionen. Man sökte nå dessa mål bl a genom åtgärder som underlättade tillkomsten av funktionsdugliga enfamiljsjordbruk (egnahemsrörelsen). Längre fram, framförallt närmast efter 1947, ville man tvärtom reducera antalet små brukningsenheter och öka storleken på de kvarvarande för att ge dem bättre ekonomisk bärkraft. Nu hade också produktionen blivit större än vad som för landets livsmedelsförsörjning erfordrades. Export av överskottet var ekonomiskt ogynnsam och frågor om produktionsbegränsning blev ett alltmer betydande politiskt diskussionsämne. 266 Utvecklingen ifråga om ekonomi och arbetskraftsförhållanden ledde efter andra världskriget till att ett ökande antal jordbruksföretag, främst inom de för spannmålsodling bäst lämpade områdena, upphörde med animalieproduktion. 221 



En annan under seklets senare del ytterst påtaglig förändring är att antalet jordbruk med sidoinkomster ökar kraftigt därigenom att en eller flera familjemedlemmar skaffar sig avlönat arbete eller driver någon form av rörelse utanför det egna jordbruksföretaget. 
* * * Att jordbruket i allt större omfattning tog tekniska hjälpmedel i anspråk förde med sig att ett flertal myndigheter, institutioner, skolor, föreningar osv på olika sätt engagerades i utvecklingen också på mekaniseringsområdet. Frågor av vittgående betydelse behandlas av regering och riksdag. Ett särskilt jordbruksdepartement inrättades år 1900. För att vår bild av jordbruksmekaniseringen skall bli någorlunda fullständig måste vi se· något närmare på den verksamhet några av berörda myndigheter och organisationer bedrivit när det gällt att främja en ekonomisk och effektiv maskinanvändning. 

Lantbruksakademien267 Lantbruksstyrelsen som 1889 tillkom som ett centralt ämbetsverk övertog huvuddelen av de administrativa uppgifter som tidigare åvilat Lantbruksakademien. Denna förändring påverkade i hög grad akademins sätt att arbeta. Dess befattning med hushållningssällskapen upphörde i huvudsak. Det blev nödvändigt att finna nya uppgifter och nya former för verksamheten. Denna inriktades mer och mer mot att främja den vetenskapliga forskningen inom jordbrukets område. Frånsett justeringar av relativt begränsad omfattning som t ex att varje ledamot från 1907 hänfördes till en bestämd avdelning bibehölls akademins organisation i stort fram till år 1944. Då infördes den ändringen att akademiledamot som uppnått åldern 70 år icke längre inräknades i det för de olika avdelningarna fastställda antalet ledamöter, detta dock utan förändring av deras ställning i övrigt inom akademin. År 1945 inrättades efter riksdagsbeslut "Jordbrukets Forskningsråd" vars verksamhet då i viss mån anknöts till akademin. Efter ingående utredning268 och utarbetande av nya stadgar m m fick akademin från den 1 januari 1956 en ny organisation och delvis nya former för sin verksamhet. Den äldre avdelningsindelningen ersattes av en organisation med tre avdelningar, en jordbruksavdelning med 60 ledamöter, en skogsavdelning med 60 ledamöter och en allmän avdelning 
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med 45 ledamöter. Vidare föreskrevs att av ledamöterna minst ½ skulle vara forskare och minst ½ representera den praktiska yrkesutövningen. Mandattiden för preses, vice preses och ledamöterna i ett akademikollegium blev fyra år. Omval kunde ej ske. Med modifikationer i senare stadgar beträffande bl a ledamotsantal och åldersbestämmelser tillämpas denna organisation alltjämt. Akademins ändamål skulle enligt 1956 års stadgar vara att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet verka för det svenska jordbrukets och skogsbrukets samt angränsande näringars utveckling och förkovran. År 1986 modifierades akademins arbetsformer något i samband med att nya stadgar fastställdes. Sin uppgift har akademin sökt lösa på flera olika sätt. Av sekreterarens (direktörens) årsberättelser framgår att man noga följde utvecklingen. Här omnämndes viktigare nyheter på maskinområdet, ibland detaljerat. Man diskuterade problem som borde uppmärksammas och kanske göras till föremål för särskilda åtgärder från akademins sida. Det är inte utan sitt intresse att se vad akademins sekreterare år 1908 skrev i sin redogörelse: " .. . Som en genomgående brist vid de svenska jordbrukarnas maskinanvändning må särskilt framhållas, att man allmänt brukar maskiner med liten arbetsbredd i förhållande till det använda antalet arbetare. Flerskäriga plogar med dubbel eller tredubbel arbetsbredd mot de nu mest använda, kombinerade harfvar, såningsmaskiner, hästräfsor och slåttermaskiner med 25-50 proc. större arbetsbredd osv skulle betydligt minska behofvet av mänsklig arbetskraft. Att dylika mer effektiva körredskap ej hos oss kommit i allmänt bruk, beror förnämligast därpå, att man hos oss ej brukar köra med mer än 1-2 hästar i anspannet. Genom användande av tre- till fyrspann ökas arbetseffekten ungefär i förhållande till den ökade arbetsbredden och dragarnas antal, under det att det breda redskapet ej kräver fler arbetare än det smalare . . .  " I seklets början kom elektrifieringsfrågorna ofta upp. Längre fram tog motor- och traktorfrågorna större utrymme och senare även t ex skördetröskningen. Under krigen tilldrog sig försörjningsfrågor, tillgången på maskiner och reservdelar, ersättningsdrivmedel, pappersskördegarn osv stor uppmärksamhet. Maskinfrågor togs tämligen ofta upp till mera grundlig diskussion vid akademisammankomster. Följande förteckning som avser tiden fram till 1987 ger en intressant bild av de ämnen som vid olika tidpunkter bedömts vara angelägna att mera grundligt diskutera då akademin var samlad. Överläggningarna inleddes vanligen med en genomgång genom en eller flera föredragande. För att få diskussionerna så givande som möjligt inbjöd akademin ofta utomstående fackmän att deltaga. 223 



1899 1901 1902 1905 1907 1909 1910 1910 1913 1917 1920 1921 1923 1924 1927 1928 1928 1930 Om elektricitetens användning inom lantbruket Hafva petroleummotorer numera nått den fulländning att de äro lämpliga för landthushållningens behov? Om anordningar till förekommande av olycksfall vid maskiner och apparater, använda inom lantbruket Amerikanska åkerbruksredskap Om mjölkningsmaskiner Förefinnes skäl för vidtagande av förändringar i hittills tiUämpade bestämmelser ifråga om prisbedömning av maskiner och redskap vid de allmänna lantbruksmötena? Vindelektricitetsverk Om motokultur Elektriciteten i lantbrukets tjänst Statens åtgärder för landsbygdens elektrifieriog Erfarenheter angående motorplöjning Täckdikningsmaskiner Elektricitetens popularisering inom jordbruket Nyare erfarenheter rörande mjölkningsmaskiner Möjligheterna att höja jordbrukets effektivitet Det svenska lantbruksmaskinkapitalet och årskostnaderna för detsamma Några ord om pneumatisk spannmålstransport vid lantgårdar Erfarenheter om den elektriska energins användning i jordbruket 1931 Nyare erfarenheter om torkning av spannmål 1937 Nya förbättringar på lantbrukstraktorn och betydelsen därav för jordbruket 1940 Ersättningsbränslen för lantbrukets motorer 1942 Nyare framsteg på det maskintekniska området 1942 Utvecklingstendenser inom den lägre lantbruksundervisning-en 1943 Brandskydd och eldsläckning på landsbygden 1944 Transportproblem inom jordbruket och skogsbruket 1944 Sockerbetsodlingens mekanisering 1947 Moderna tröskningsmetoder 1948 Vilka faktorer bestämma den fortsatta utvecklingen av landsbygdens elektrifiering? 1949 Det svenska jordbrukets maskinbehov och maskinanskaffning 1949 Maskiner för radspridning av handelsgödsel. Utvecklingstendenser och erfarenheter. Kommentarer till akademins pristävlan om dylika maskiner 224 • 
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1950 Den maskinella täckdikningens tekniska och ekonomiska pro-blem 1951 Maskinstationernas betydelse för det mindre jordbruket 1951 Den moderna utformningen av bevattning 1952 Jordbrukets drivmedelsförsörjning 1953 Arbetskraften i jordbruk och skogsbruk 1953 Spannmålstorkning - ett aktuellt problem 1954 Sockerbetsodlingens mekanisering 1958 Traktorn, jordbrukets centrala maskin 1961 Marken och maskinerna 1962 Rationaliseringen av materialhanteringen i jordbruket 1962 Jordbrukets energiförsörjning vid avspärrning av olja m m samt vid störningar i elkrafttillförseln 1963 Skördetröskning - utveckling och tendenser 1964 Synpunkter på gemensam maskinanvändning i jordbruk och skogsbruk 1966 Den moderna konsttorkningen av vallgrödan 1966 Marken och maskinerna 1967 Byggnader och maskiner i jordbruket 1970 Yrkesutbildningen för jord- och skogsbruk 1976 Bevattning. Effekt, teknik, rättsfrågor 1977 Nya grepp inom mjölkproduktionskedjan 1977 Jordbruksutbildningen 1977 Konsekvenser för lantbruket av den transporttekniska utvecklingen 1979 Skördetröskning femtio år i svenskt jordbruk. Tillbakablick -framtidsvyer 1979 Jordbruksteknisk energiforskning 1979 Optimering av maskinsystem inom lantbruket 1980 Jordbrukets framtida dragkraftsförsörjning 1982 Kan svenska växtoljor ersätta importerade petroleumprodukter 1986 Jordbrukets försörjning med och underhåll av traktorer och maskiner Diskussioner fördes inte enbart vid akademins ordinarie sammankomster utan ofta också vid speciella för bestämda frågor ordnade konferenser o d. Som exempel på tema för sådana med mekaniseringsanknytning kan nämnas: 1956 Lokalisering och organisation av reparationsverkstäder 225 



1 964, 1 970 och 1973 Inomgårdshantering och spridning av 
han delsgödse lmedel 

I flera fall har mekaniseringsfrågor av större betydelse behandlats vidare 
av inom akademin tillsatta kommitteer .  

Viktiga frågor har också behandlats i uppsatser införda i akademins 
tidskrift ,  t ex :  

1915 Erfarenheter om motorplogars användbarhet i Sverige 
1928 Elektrisk ensilering 
1939 Maskinella anordningar för det mindre jordbruket 
1939 Hur stora redskap bör man använda ti l l en traktor 
1947 Traktordrift och hästarbete 
1949 Sambandet mellan lantbruksdriftens mekanisering, arbets

åtgången och dess säsongvariation 
1955 Maskinstationsverksamheten och jordbruksdriftens utform

ning på de betj änade gårdarna 
1959 Beräkning av kostnader för maskiner 

Akademin har i betydande omfattning sökt stimulera till och stödja upp
tagandet av undersökningar och forskning beträffande problem som det 
varit angeläget att lösa .  Mera sällan har akademin haft resurser att i egen 
regi bedriva sådan verksamhet . Däremot har den med stöd av sina fon
der verksamt understött forskningsprojekt m m . På mekaniseringsområ
det kan nämnas stöd till arbeten beträffande gemensam maskinanvänd
ning, utveckling av en maskin för potatisodling, hopkoppling av maski
ner , vibrationsmätning , bullermätning, solfångare ,  standardisering m m.  
På liknande sätt har akademin lämnat anslag till studieresor och- delta
gande i konferenser. Betydande anslag har därjämte lämnats till forsk
ning och publicering kring maskinfrågor på det kulturhistoriska området .  

Mera sällan har akademin under detta sekel tillämpat den under 1700-
och 1800-talen ofta utnyttjade metoden att genom pristävlingar söka 
främja utvecklingen. År 19 14 utlyste akademin en tävlan om författande 
av en skrift beträffande skötsel av maskiner . Två bidrag kom in men 
bedömdes vara otillfredsställande . Akademin uppdrog därför senare åt 
professor Gustaf Timberg vid Ultuna lantbruksinstitut att skriva en så
dan handledning. Hans arbete godkändes av akademin och trycktes år 
19 19 . 269 År 1940 utlyste akademin en pristävlan om bästa svenska konst
ruktion av en fältspruta . Tre typer av två olika fabrikat anmäldes .  Aka
demin uppdrog åt Statens Maskinprovningar att prova dessa . Provnings
resultaten är redovisade i Maskinprovningarnas meddelande nr 619, 
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publicerat i januari 1943. Ingen av sprutorna ansågs fullt godtagbar ehuru utvecklingsbara varför något egentligt pris inte delades ut. Firman AB Trygg Produkt tilldelades emellertid 2 000 kr som "erkänsla för dess gagneliga strävanden för åstadkommande av en god kombinerad ogräsoch potatisspruta" .270 År 1946 inbjöd akademin åter till en pristävlan, denna gång beträffande konstruktion av spridare för konstgödsel och kalkprodukter. Inbjudan som offentliggjordes i akademins tidskrift nr 5 1946 är intressant genom den däri ingående detaljerade redogörelsen för krav och önskemål. Den redovisas därför närmare i samband med beskrivning av utvecklingen beträffande konstgödselspridare, sid 392. Lantbruksakademien överlämnade år 1970 sina samlingar av äldre maskiner och maskinmodeller till Nordiska Museet. 
Hushållningssällskapen Om hushåUningsällskapen kan sägas ha åtnjutit viss stabilitet i organisatoriskt hänseende under 1800-talet, låt vara med åtskilliga stadgeändringar, så blev 1900-talet i detta avseende så mycket livligare. Fram till år 1889 ålåg det Lantbruksakademin att övervaka och stödja sällskapen i deras verksamhet. Från detta år övergick ansvaret för överinseendet till den nybildade Lantbruksstyrelsen. En betydelsefull förändring infördes genom riksdagsbeslut 1913 därigenom att sällskapens tilldelning av de sk  brännvinsmedlen (sid 75) upphörde och ersattes med i vanlig ordning beviljade statsanslag.271 Något längre fram i tiden ansågs det från regeringens och riksdagens sida önskvärt med några förändringar i sällskapens arbetss?.tt. Bl a ville man ha öppen intagning av ledamöter. För att få behålla sitt stöd från staten accepterade sällskapen 1924-25 stadgar som måste godkännas av Kungl. Maj:t.272 En mera framträdande nyhet i dessa stadgar var att envar röstberättigad person som i länet idkade jordbruk själv kunde anmäla sig som ledamot och alltså inte måste väljas in genom röstning. Någon hårdare gallring hade det i realiteten dock inte varit tal om tidigare och det visade sig också att takten i ökningen av antalet ledamöter förblev tämligen oförändrad. Med de nya stadgarna infördes röstning genom valda ombud inom sällskapen. Underavdelningar som representerade socknar infördes. Snart nog var diskussioner och utredningar åter igång beträffande sällskapens verksamhet. Särskilt aktualiserades saken genom 1942 års stora 227 



jordbruksutredning som föreslog väsentliga förändringar i sällskapens ställning. Genom riksdagsbeslut 1947 överflyttades en· del av deras arbetsuppgifter till de nyskapade statliga lantbruksnämnderna (sid 235).273 Dessa skulle svara för jordbrukets yttre och inre rationalisering. Till den senare uppgiften hörde bl a nyodling, torrläggning och dränering samt stenröjning, uppgifter som sällskapen i betydande utsträckning arbetat med. Sällskapen skulle däremot alltjämt ha hand om driftrationaliseringen samt undervisningsfrågor och försöksverksamhet. Detta innebar att utöver en rad andra stora uppgifter även mekaniseringsärendena som vid denna tid började kräva allt större insatser stannade kvar hos sällskapen. Arbetsuppgifterna krävde mer än väl sällskapens alla resurser. Gränsdragningen mellan sällskapens och nämndernas arbetsfält kunde ibland skapa någon osäkerhet men ordnades vanligen i gott samförstånd. Antalet ledamöter i sällskapen var vid denna tid, 1947, närmare 130000. Den år 1960 tillsatta nya jordbruksutredningen ledde till riksdagsbeslut 1965 och 1967 som radikalt förändrade hushållningssällskapens ställning och arbetsmöjligheter. 274 Ansvaret för åtgärder avsedda att främja driftsrationalisering överfördes till lantbruksnämnderna från 1 juli 1967. De statliga anslagen till hushållningssällskapen drogs in. Huvuddelen av sällskapens personal övergick till nämnderna. Sällskapen tilläts dock behålla sin offentligrättsliga ställning. Generellt beskars deras möjligheter till insatser för jordbrukets utveckling på ett avgörande sätt. Det rådde emellertid betydande skillnader mellan de olika sällskapens möjligheter till insatser, främst beroende på att deras egna ekonomiska tillgångar var mycket olika. För inbördes samarbete hade hushållningssällskapen från 1869 ordnat gemensamma, i regel årligen återkommande ombudsmöten, "lantbruksriksdagar". I avsikt att göra samverkan effektivare bildades 1948 Hushållningssällskapens Förbund med fast kansli. Förbundets verksamhet ersatte ombudsmötena. Under åren 1934-67 utgavs "Hushållningssällskapens Tidskrift". Inom ramen för sina resurser har hushållningssällskapen så som under 1800-talet också under 1900-talet gjort utomordentliga insatser för att främja jordbrukets utveckling. Genom sin relativt fria ställning har de ofta kunnat snabbt vidta åtgärder på områden där detta för ögonblicket bäst behövts, det må ha gällt växtodling, husdjursskötsel, mekanisering eller andra viktiga områden. Här skall endast deras insatser på mekaniseringsområdet skildras. Genom riksdagsbeslut 1938 ålåg det sällskapen att administrera utlå-228 • 



ningen från den då inrättade "jordbrukets maskinlånefond" (sid 502).275 Detta innebar bl a ansvaret för granslcning och bedömning av alla ansökningar om lån, en för sällskapens konsulenter ofta tidskrävande uppgift. År 1967 överfördes handläggningen av ärenden av liknande karaktär till lantbruksnämnderna och samtidigt avvecklades enligt riksdagsbeslut maskinlånefonden. Undervisning och information är områden där hushållningssällskapen bedrivit särskilt omfattande verksamhet. Här har tidigare berättats om sällskapens ansträngningar under 1800-talet för att skapa skolor för jordbruksundervisning. Även under 1900-talet fortlevde inom de flesta sällskap detta intresse och i flera län var hushållningssällskapet huvudman för någon lantbruksskola ända fram till 1963. Utvecklingen ifråga om skolorna behandlas i ett särskilt kapitel på sid 257. Tidigt hade flera av sällskapen haft s k länsagronomer anställda för rådgivning åt jordbrukarna, främst beträffande dräneringsverksamheten, så t ex i Stockholms län redan 1881 och i Kopparbergs län 1892. Vid 1900-talets början blev det alltmer tydligt att en mera allsidig rådgivningsinsats var angelägen.Genom riksdagsbeslut 1907 och 1911 anvisades medel av staten för avlöning av jordbrukskonsulenter.276 Länsagronomtjänsterna upphörde. Flera sällskap hade redan tidigare börjat förbättra sina rådgivningsresurser genom anställning av konsulenter. Så skedde t ex i Kalmar län 1904, i Södermanland 1905, i Malmöhus län 1907 samt i Kronobergs och Örebro län 1912. 277 Snart nog hade flertalet län konsulenter på jordbruksområdet. Efterhand utgick anslag även till på husdjursområdet specialiserade konsulenter, ibland flera. Helt naturligt fick i all synnerhet jordbrukskonsulenterna frågor på mekaniseringsområdet. Säkerligen kunde de ofta ge god upplysning baserad på egen och andras erfarenhet men avsaknaden av speciell utbildning på mekaniseringsområdet gav självfallet en begränsning. Det är intressant att se hur man inom sällskapen tidigt observerade detta. Svenska Motokulturföreningen (sid 244) hemställde år 1911 hos Kungl. Maj:t att en statskonsulentbefattning för rådgivning beträffande motokultur skulle inrättas.278 Ärendet remitterades till bl a hushållningssällskapens ombudsmöte. Ombuden var i och för sig positiva till tanken men ville hellre att det skulle inrättas en statskonsulenttjänst för ett vidare arbetsområde.279 Förslagen ledde inte till något resultat. År 1919 föreslogs inom Örebro läns hushållningssällskap att man skulle inrätta en tjänst som maskinkonsulent. Detta gick dock ej att genomföra.280 År 1925 diskuterade Kalmar läns hushållningssällskap med intilliggande sällskap möjligheten att gemensamt anställa en konsulent i maskinteknik och elektrifiering. Tanken kunde inte heller här realiseras. Man träffade 229 -



då i stället avtal med en utomstående sakkunn ig  person som åtog sig viss 
rådgivningsverksamhet ,  främst på elektrifieringsområdet . Han blev dock 
ganska litet utnyttjad . 281 

Maskinfrågorna fortsatte att dra till sig uppmärksamheten efterhand 
som allt flera samt  al ltmer komplicerade och dyrare maskiner anskaffa
des . År 1 937 hölls vid Lantbrukshögskolan med stöd av statsanslag en 
femdagarskurs i maskinlära för hushållningssällskapens jordbrukskonsu
lenter .  282 

Under andra världskriget uppkom en rad problem med anskaffning 
och drift av maskiner. Behovet av rådgivning blev alltmer påtagligt . I 
Örebro län anställde hushållningssällskapet redan 1943 landets förste 
maskininstruktör . 283 

Hushållningssällskapens ornbudsmöte hemställde 1944 efter en egen 
orien terande utredning, att Kungl . Maj : t  måtte föranstalta om en utred
ning beträffande rådgivnings- och utbildningsverksamheten på jordbru
kets maskinområde . 284 Nästan samtidigt hemställde riksdagen , på grund
val av två motioner, i skrivelse att Kungl . Maj : t  måtte låta verkställa 
utredning rörande förbättrad undervisning i skötsel av jordbruksmaski
ner. 285 

Regeringen uppdrog åt Lantbruksstyrelsen att utreda frågorna. Styrel
sen avgav 1 946 ett omfattande förslag i vilket behovet av betydligt för
bättrad undervisning och rådgivning på maskinområdet  påtalades . Bl a 
föreslogs att maskinkonsulenter skulle anställas vid de olika hushål l 
ningssällskapen och att särskild utbildning skulle ordnas för dem som 
önskade meritera s ig för sådana befattningar . 286 Departementschefen 
gick på denna linje och skrev i sin proposition : " . . .  En utvidgad rationell 
användning av maskiner utgör en av de viktigaste förutsättningarna för 
att jordbruket skall kunna förbättra sina arbets- och driftsförhållanden . 
. . . " Riksdagen beslöt i enlighet med propositionen . 287 

Den förste maskinkonsulenten anställdes i Halland redan år 1947 och 
flera andra hushållningssällskap började samtidigt söka efter kvali ficerad 
personal för de nya tjänsterna . 288 Från augusti 1948 til l mars 1 949 hölls 
vid Lantbrukshögskolan en första specialkurs för sådan kompletterande 
utbildning som erfordrades för formell kompetens t i l l  de nya maskinkon
sulentbefattningarna.  289 Under de närmaste åren började maskinkonsu
lenter arbeta vid nästan samtliga sällskap. I flera län anställdes därjämte 
maskininstruktörer till konsulenternas hjälp .  

Til lkomsten av  maskinkonsulenter innebar en kraftfull förstärkning av  
hushållningssällskapens möj ligheter att främja ändamålsenlig mekanise
ring . Konsulenterna tog hand om det administrativa arbetet med maskin
lån o d, de höll kurser och föredrag , de gav råd beträffande såväl anskaff-

230 



Vid Lantbrukshögskolan hölls 1948-49 en specialkurs för blivande maskinkon
sulenter. Här sitter Landets första för uppgiften utbildade mekaniseringsrådgivare. 

ning som utnyttjande av maskiner och de förmedlade effektivt rön och 
erfarenheter från Maskinprovningama och Jordbrukstekniska Institutet. 
De medverkade med biträde av maskininstruktörerna på ett högst för
tjänstfullt sätt till en gynnsam utveckling av det svenska jordbrukets 
energiska mekaniseringssträvanden efter 1900-talets mitt. 

I detta sammanhang får vi inte glömma den stora insats som gjorts av 
hushållningssällskapens jordbruksinstruktörer, tidigare kallade vand
ringsrättare. De arbetade inom geografiskt begränsade delar av vederbö
rande sällskaps område och bedrev en mera all-roundbetonad rådgivning 
som också omfattade mekaniseringssidan. Arbetsområdets lokala be
gränsning skapade förutsättningar för särskilt god kontakt mellan rådgi
vare och jordbrukare. 

Vid den stora omorganisationen 1967-68 överfördes nästan hela me
kaniseringsrådgivningen till lantbruksnämnderna där den till en början 
fortsatte efter ungefär oförändrade riktlinjer. 

En annan framträdande gren inom hushållningssällskapens arbete på 
maskinområdet utgjorde kursverksamheten. Även här började man ti
digt. Vi har förut sett hur sällskapet i Södermanland ordnade en fast 
skola för utbildning av maskinskötare, främst med tanke på lokomobiler 
och mejerimaskiner (sid 83). I sällskapets handlingar 1910 framhölls åter 
betydelsen av maskinskötarekurser. Flera andra hushållningssällskap in-
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såg klart nödvändigheten av att ordna utbildning. De båda skånska säll
skapen ordnade 19 12 maskinskötarekurser om 12 dagar där man under 
föreläsningar och demonstrationer förmedlade kunskap om lokomobi
ler , fotogenmotorer , elmotorer m m. Deltagaravgiften var 20 kr . 290 På 
liknande sätt ordnades kurser i flera andra sällskap,  ofta upprepade år 
efter år .  Mycket tidigt kom studium av motorplogar och traktorer med i 
kursplanerna .  Ett problem för säl lskapen var att till sina maskinkurser 
anskaffa erforderlig uppsättning maskiner för demonstration och övning. 
Till en början gick det rätt bra att från maskinfirmor få låna maskinex
emplar. Efterhand som kursverksamheten växte och kurserna årligen 
återkom blev företagen allt mindre benägna att ställa maskiner till förfo
gande . Kursledningen fick då ofta försöka låna begagnade maskiner från 
gårdar i närheten.  Värdet av övningarna blev ingalunda sämre genom 
detta, snarare tvärtom . Inte sällan innebar sällskapens insatser rejäla 
krafttag. Från en kurs ordnad av Örebro läns hushållningssällskap i mars 
1913 kan antecknas att ingen avgift utgick och att antalet deltagare var 
43 , uppdelade i sju grupper. Man hade sju instruktörer och 120 maskiner 
varav 6 fotogenmotorer, 4 tröskverk , 3 självbindare och 2 stallgödselspri
dare . De tre sista dagarna ordnades studieresor för att deltagarna skulle 
få se hissar ,  tröskverk och halmpressar i arbete . Säl lskapets kostnad var 
800 kronor. 291 

I många län fortsatte man år efter år med att genom kurser om en a två 
veckors längd sprida kännedom om olika maskinslag och , inte minst 
värdefullt , skapa en viss blick för mekaniseringens möj ligheter och be
gränsning , för betydelsen av kritiskt val och för behovet av omsorgsful l  
skötsel . 

Under andra världskriget ordnade al la hushållningssällskap ett bety
dande antal korta s k beredskapskurser. De omfattade särskilt traktor
körning och maskinmjölkning. Främst riktades de ti ll icke värnpliktig 
personal , i stor utsträckning kvinnlig sådan . Kurser för utbildning i sköt
sel av gengasverk bedrevs under krigstiden i stor omfattning. I detta 
sammanhang bör också omnämnas sällskapens medverkan vid organise
ring av de s k arbetsblocken som vid större militära inkallelser skulle 
underlätta ett effektivt utnyttj ande av icke inkallad arbetskraft och till
gänglig maskinutrustning. 

Efter kriget , särskilt sedan maskinkonsulenter anstäl lts i sällskapen,  
intensifierades kursverksamheten på mekaniseringsområdet . Med tiden 
ökade jordbrukarnas allmänna kännedom om maskiner. Kursverksam
heten inriktades då allt oftare mot mera specialiserade program som 
omfattade någon bestämd maskintyp eller något bestämt arbetsmoment 
t ex foderbärgning, skulltorkning eller sprutning. 
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Även om flertalet deltagare i maskinkurserna var egna företagare eller deras familjemedlemmar förekom dock ofta att anställd personal som i sitt arbete hade att sköta maskiner deltog. När maskinutrustningen med tiden blev mera omfattande på de större gårdarna ökade kraven på kunskaper hos t ex traktorförare. Detta ledde till lönedifferentiering inom lantarbetargruppen och skapade behov av speciella just för arbetare avsedda maskinkurser. Som exempel kan nämnas att hushåUningssällskapet i Malmöhus län sedan början av 1960 haft omfattande kursverksamhet av detta slag. 292 Vid många tillfällen har hushållningssällskap ordnat praktisk demonstration av olika maskiner i funktion, ej sällan med stort deltagarantal. Som ett ytterligare exempel på sällskapens strävan att främja ekonomisk mekanisering kan nämnas att de båda skånska sällskapen i samarbete med Skånska Lantmännens Maskin AB år 1959 anskaffade en transportabel teknisk utrustning för effekt- och konditionskontroll på traktorer. Därmed avsågs främst att ge hjälp åt jordbrukarna vid köp och försäljning av begagnade traktorer. 293 På många sätt har hushållningssällskapen, utöver sitt arbete med maskinlånen, sökt främja gemensam användning av maskiner t ex genom att underlätta maskinhållarverksamhet (se sid 502). En annan tidig insats av snarlikt slag var stimulans och medverkan vid tillkomst av fröodlarföreningar och deras anskaffning av gemensamt utnyttjade rensmaskiner, frönötare m m. 294 Också under 1900-talet har sällskapen varit aktivt engagerade vid organisation och genomförande av lantbruksmöten. Dessa behandlas i ett särskilt kapitel (sid 271). Flera av sällskapen har egna gårdar på vilka det varit möjligt att i någon utsträckning pröva t ex maskiner eller maskinsystem och på så sätt bygga upp egen erfarenhet. Ofta är dessa gårdar utrustade med lokaler som underlättar kursverksamhet. När den stora omorganisationen genomfördes 1967-68 fruktade man aJlmänt att bushållningssällskapen hade förlorat sina möjligheter att göra väsentliga insatser till jordbrukets gagn. Det visade sig så småningom att så alls inte blev fallet. Antalet medlemmar är nu omkring 110 000 och trots att sällskapen är hänvisade till att på annat sätt än att som före 1967 genom statsanslag bedriva sin verksamhet har denna fått stor och betydelsefull omfattning. En del av sina tjänster, t ex den s k  intensivrådgivningen liksom rådgivning och projektering på byggnadsområdet, avgiftsbelägger hushållningssällskapen. Flera sällskap har fonder som ger ekonomiska möjligheter. Ofta ger kommuner och landsting ekonomiskt tillskott för bestämda uppgifter. 
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Sällskapens verksamhet på mekaniseringsområdet är inte så framträdande sedan maskinkonsulenterna flyttades över till lantbruksnämnderna. Vi skall dock ingalunda bortse från att sällskapens rådgivare, t ex intensivrådgivarna och andra, ofta har möjlighet att ge hjälp även på maskin området. Lantbruksstyrelsen Lantbruksstyrelsen inrättades år 1889 med uppgift att följa lantbrukets och dess binäringars tillstånd och utveckling samt att vidtaga eller hos Kungl. Maj:t föreslå åtgärder för dessa näringars främjande. Styrelsen övertog en rad uppgifter som tidigare handhafts av Lantbruksakademien, bl a för kontakt med och som stöd för hushållningssällskapen. Ämbetsverket var organiserat med ett antal byråer för olika typer av ärenden. Någon speciell bevakning för maskinfrågor fanns till en början inte. År 1933 utökades organisationen med en byrå för undervisningsfrågor, främst med anledning av styrelsens ansvar för den lägre lantbruksundervisningen. Denna byrå kom att längre fram få ägna undervisningen på maskinområdet betydande uppmärksamhet (sid 235). Då den lägre lantbruksundervisningen 1971 överfördes till skolöverstyrelsen avvecklades Lantbruksstyrelsens undervisningsbyrå. Genom riksdagsbeslut sammanslogs Egnahemsstyrelsen med Lantbruksstyrelsen från 1948.295 Samtidigt tillkom som en följd av förslagen från 1942 års jordbrukskommitte under Lantbruksstyrelsen lokala organ, lantbruksnämnder, som övertog en del av de uppgifter som tidigare åvilat hushållningssällskap och egnahemsnämnder såsom fastighetsbildning, yttre och inre rationalisering m m .  I den utredning som föregick omorganisationen föreslogs att Lantbruksstyrelsen skulle tillföras en tjänst som förste byråagronom med uppgift att handlägga frågor på mekaniseringsområdet. 296 Vid remissbehandlingen föreslog styrelsen att en tjänst med liknande uppgifter i stället skulle tillföras Statens Maskin provningar. Inget av förslagen genomfördes. Genom riksdagsbeslut år 1967 överflyttades hela den med statsmedel bekostade verksamheten vid hushållningssällskapen, alltså även rådgivningen på mekaniseringsområdet, till lantbruksnämnderna.297 I samband därmed inrättades en tjänst som byrådirektör, senare avdelningsdirektör, vid styrelsen med uppgiften att handlägga maskinfrågor. Lantbruksstyrelsen hade sedan färre åligganden gentemot sällskapen. 234 



Under tiden fram till 1940-talet var Lantbruksstyrelsens verksamhet 
på maskinområdet inte särskilt omfattande. Här skall dock erinras om 
den redan nämnda befattningen med maskinundervisningen i lantbru
kets skolor. Elektrifieringsfrågorna krävde betydande uppmärksamhet. 
Styrelsen hade bl a också överinseende över Statens Maskinprovningars 
verksamhet och skulle fastställa där tillämpade provningstaxor. Den ha
de vidare det administrativa ansvaret för 1938 års maskinlånefond. 298 

Från tiden omkring år 1945, när jordbrukets mekaniseringstakt ökade, 
blev styrelsens kontakt med maskinfrågorna avsevärt livligare. Det finns 
anledning att erinra om dess omfattande utredning beträffande undervis
ning och rådgivning på maskinområdet (sid 258). Undervisningsbyrån 
lämnade anvisningar till lantbruks- och lantrnannaskolorna beträffande 
maskinundervisningens omfattning och innehåll, gav råd beträffande 
lämplig utformning och utrustning av maskinhallar osv. Styrelsen ordna
de fortbildningskurser för maskinkonsulenter och för lärare vid skolor
na. Man medverkade tillsammans med maskinkonsulenterna vid infor
mativa utställningar kombinerade med rådgivning liksom vid offentliga 
demonstrationer av olika maskintyper i praktiskt arbete (sid 236). 

När Jordbrukets Upplysningsnämnd 1967 ersattes med Statens Lant
bruksinformation förlades verksamheten till Lantbruksstyrelsen som se
nare, år 1983, helt övertog den genom sin informationsenhet (sid 277). 

Under åren 1981-86 anordnade styrelsen särskild rådgivning beträf
fande energiutnyttjande i jordbruket. Man tog initiativ till skapande av 
ett reklamationsråd för lantbruksmaskiner och har på olika sätt främjat 
standardiseringsarbetet ifråga om lantbruksmaskiner. 

Styrelsen har, ehuru mera indirekt, genom sin verksamhet för t ex 
torrläggning och stenröjning i väsentlig grad ökat möjligheterna för ef
fektiv maskinanvändning. Lantbruksingenjörer samt konsulenter liksom 
täckdikningsförmän m fl skall nämnas i detta sammanhang. I gemensam 
framställning till Kungl. Maj:t 1944 föreslog Lantbruksstyrelsen och då 
varande Egnahemsstyrelsen att medel skuUe ställas till förfogande för 
maskinell stenröjning, en verksamhet som under följande år hade bety
dande omfattning (sid 278). 

Lantbruksnämnderna 
I avsnittet om Lantbruksstyrelsen erinrades om lantbruksnämndernas 
tillkomst och arbetsuppgifter. De senare omfattade den första tiden inte 
direkt mekaniseringsområdet. Indirekt skapade nämndernas arbete med 
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att främja tillkomsten av bärkraftiga jordbruksenheter, att förbättra torrläggning och dränering och att få till stånd stenröjning osv, förutsättningar för effektivare maskinanvändning. På de flesta håll uppkom �tt givande samspel mellan nämnder och sällskap. Som under avsnittet om hushållningssällskapen redan skildrats genomfördes från 1 juli 1967 stora förändringar beträffande lantbruksnämnderna och deras arbetsuppgifter. De fick nu ansvaret också för driftsrationaliseringsfrågorna och övertog nästan hela den med rådgivning och kursverksamhet engagerade personalen vid sällskapen. Nämnderna kom där med att i fortsättningen direkt arbeta med jordbrukets mekaniseringsproblem. I den nya organisationen fortsatte mekaniseringsrådgivarna i stort den verksamhet de tidigare bedrivit inom sällskapens ram. Antalet rådgivare och framförallt instruktörspersonalen ökade och var som högst uppe i 45 men har under 1980-talet sjunkit något. Samarbetet med hushållningsällskapen har fortsatt. Utöver den mera direkta enskilda rådgivningen blev konsulenters och instruktörers arbete med kursverksamhet på det tekniska området av största betydelse. Såväl rådgivningen som kurserna omfattade dels enskilda maskinslag, dels och i alltmer ökande omfattning hela maskinsystem för bestämda arbeten t ex såbäddsberedning, konstgödselhantering, vallskörd eller inomgårdstransporter. Man samlade in det praktiska jordbrukets erfarenheter liksom resultat från forsknings-och provningsverksamhet för att sedan i sammanställd form vidareförmedla kunskaperna. Maskinstationers och maskinhållares arbete, taxor och problem följdes med uppmärksamhet. Direkta insatser gjordes för att främja den gemensamma maskinanvändningen. I syfte att samtidigt med upplysning i maskinfrågor vidga allmänhetens kännedom om mekaniseringsrådgivningens möjligheter att vara till nytta ordnade konsulenterna med stöd av Lantbruksstyrelsen och ofta i samarbete med Lantbrukshögskolans konsulentav9elning och Maskinprovningarna särskilda utställningar i anslutning till Elmia (sid 274) eller helt i egen regi.299 Bland de senare bör särskilt nämnas de av rådgivarna i Kristianstads, Malmöhus och Hallands län under senare år regelbundet ordnade utställningarna i Åstorp, kombinerade med föredrag och diskussion. Vid många tillfällen och på olika platser i landet har mekaniseringsrådgivama arrangerat uppmärksammade praktiska demonstrationer av t ex traktorer, gödselspridare eller sprutor, ofta med stort besökarantal. Några av mekaniseringsrådgivarna överfördes till den omnämnda eoergirådgivningen som ju dock av ekonomiska skäl måste avvecklas. 
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Under 1980-talet ledde den ekonomiska situationen .till att rådgivningen som till sin huvudsakliga del varit avgiftsfri nu alltmer måste avgiftsbeläggas. Detta har helt naturligt medfört en icke önskvärd förändring av dess karaktär och även av vilka kategorier av jordbrukare som utnyttjar möjligheterna. 
Statens M askinprovningar300 Tidigare (sid 108) har skildrats hur en statlig organisation med två avdelningar, en vid Ultuna och en vid Alnarp, för officiell provning av jordbruksmaskiner kom till stånd under det föregående århundradets senaste år. Man omnämnde den i allmänhet som "Maskin- och Redskapsprovningsanstalterna vid Ultuna och Alnarp". Från omkring år 1918 skrev man allt oftare "Statens Maskin- och Redskapsprovningsanstalter". År 1940 började institutionen själv använda namnet "Statens Maskinprovningar". Det dröjde dock ända till 1966 innan detta namn blev helt accepterat i alla officiella sammanhang. Numera skrivs ofta enbart "Maskinprovningarna". I det av Lantbruksstyrelsen år 1897 utfärdade reglementet för provningsverksamheten sades: " . . .  Anstalternas ändamål är att själfmant eller på begäran af enskilde profva för landtbruket erforderliga maskiner och redskap för att i förra fallet vinna kännedom om landtbrukets i handeln förekommande tekniska hjälpmedel, äfvensom om och i hvilket afseende de behöfva fullkomnas och i senare fallet till enskilde meddela yttrande rörande resultatet av verkställd profning". Längre fram i samma reglemente sades: " . . .  Resultatet av profning, som på anstaltens eget föranstaltande utförts, skall af styrelsen för profningsanstalterna offentliggöras, liksom äfven resultatet af andra profningar, för så vidt icke af anmälaren uttryckligen begärts, att sådant resultat icke skall meddelas allmänheten, samt att redskapet icke finnes i handeln . . .  ". Detta första reglemente ersattes gång efter annan med nya. För närvarande gäller Svensk Författningssamling 1983:816. I princip tillämpas alltjämt den grundtanke som präglade 1897 års reglemente. Maskinprovningarnas uppgift är i första hand att efter provning genom offentlig publicering ge utövare av jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäringar upplysning om egenskaperna hos i handeln förekommande maskiner. Provningarna kan avse enskilda maskiner eller, vid s k serieprovningar, ett flertal fabrikat inom samma maskinslag. 237 -



Karl Fredrik Adelsköld 
(1880-1969) 
M askinprovningarnas förste 
föreståndare. De första åren sköttes provningarna och den med dessa förenade administrativa verksamheten helt av styrelsen och de vid Alnarp och Ultuna utsedda provningsnämnderna. Rektorn vid vederbörande lantbruksinstitut var ordförande i den där arbetande nämnden. Övriga ledamöter var läraren i redskapslära, förvaltaren vid institutets egendom, en tekniker och en aktiv jordbrukare. Vid provning av mejerimaskiner var nämndens sammansättning något annorlunda. Mejerimaskinprovningen skall dock ej behandlas här. Någon för provningsverksamheten anställd personal fanns alltså icke och detta visade sig snart vålla svårigheter. Nämndernas ledamöter hade inte möjlighet att vid sidan om sin ordinarie verksamhet ägna tillräcklig tid åt provningarna. Framförallt var det svårt för sekreterarna i nämnderna att sköta all korrespondens, redigering av provningsrapporter, räkenskaper osv. År 1905 anställde styrelsen som sin sekreterare agronomen K.F. Adelsköld, först med deltidstjänstgöring, senare på heltid. Han tjänstgjorde samtidigt som sekreterare i provningsnämnden vid Ultuna, men hade sitt kontor i Stockholm. När donationsmedlen (sid 112) år 1907 hade förbrukats övertog staten det ekonomiska ansvaret för provningsverksamheten. 238 



År 1909 föreslog styrelsen ändrad organisation m�d fast anställd provningsledare vid vardera anstalten och med arbetsbiträden til l deras hjälp . Först 1912 kom frågan upp ti l l  behandling i riksdagen som dock endast bevilj ade medel till en provningsledare . 301 Denne skulle också fungera som föreståndare för båda anstalterna . Adelsköld utsågs ti l l  innehavare av denna nya befattning. En assistent ,  agronomen Sven Johansson (efter namnbyte : Alwerud) , anställdes därjämte och placerades vid Alnarp. Verksamheten blev al l tmer omfattande och 1918  ersattes assistentbefattningen vid Alnarp med en överassistenttj änst vars innehavare blev agronomen G . W. Johansson .302 Provningsanstalternas personal utgjordes vid denna tid av endast 6-8  personer . Gång efter annan togs frågan om anstalternas organisation och förläggning upp till diskussion och flera olika förslag debatterades .  Så t ex övervägdes på 1920-talet möj l igheten att förlägga hela verksamheten ti l l en större gård , Vallstanäs, mellan Stockholm och Uppsala ,  som då skulle förvaltas , eventuel lt ägas av provningsanstalten . Tanken avfördes dock snart . Anstalternas styrelse lade 1935 fram ett förslag till helt ny organisation . 303 Det gick ut på att verksamheten i sin helhet skulle förläggas till 
Maskinprovningarnas enkla, år 1904 tillkomna maskinhall och montörsbostad 
vid Ultuna. 239 



Från Maskinprovningarnas verksamhet. Bestämning av en traktors kraf tuttagsef
f ekt. 
SM Stockholm, nära Tekniska Högskolan. De nödvändiga praktiska provningarna ansågs kunna bli utförda på gårdar i Stockholms närhet. Förslaget utsattes för stark kritik, framförallt från sydsvenskt håll.304 Från jordbrukaresidan befarade man att den föreslagna organisationen skulle ge provningarna alldeles otillräcklig praktisk anknytning. Jordbruksministern tillsatte år 1937 en utredning i ärendet. Utredningsmännen avlämnade 1938 sitt betänkande. Det gick ut på att verksamhetens huvuddel, inklusive det tidigare i Stockholm placerade kontoret, skulle förläggas till Ultuna. En filial med deltidsanställd provningsledare och heltidsanställd montör skulle förläggas till Alnarp.305 Utredningens förslag ledde inte omedelbart till någon omorganisation. Dock beslöt styrelsen att kontoret i Stockholm skulle flyttas till Ultuna, något som verkställdes 1940. Den från 1930-talets senare del ökande takten i jordbruksmekaniseringen och även inflytandet av andra världskriget med alla de försörjningsproblem som det medförde ändrade väsentligt provningsverksam-
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hetens betydelse och förutsättningar. Successivt genomfördes en fastare 
och mera slagkraftig organisation , bl a genom en betydande förs tärkning 
av personal och tekniska resurser vid Alnarp . Även vid Ultuna förstärk
tes personalen väsentligt . 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1946/47 begärde styrelsen 
medel för att inrätta en avdelning för provning under norrländska förhål
landen . Det dröj de län ge innan den fick gehör för detta förslag . Först 
1954 års riksdag fattade beslu t i frågan . 306 Avdelningen förlades ti l l Rö
bäcksdalen vid Umeå och börj ade omedelbart sin verksam het . 

Maskinprovningamas persona l uppgick vid denna tid til l om kring 40 
personer . 

Utöver sin ordinarie provningsverksamhet fick Maskinprovningarna ,  
huvudsakl igen från 1950- t ale t ,  uppgiften att genom speciell provn ing , 
numera ben ämnd "obligatorisk  kontroll " ,  faststä l la om marknadsförda 
maskiner i konstrukt ion och utförande uppfy l ler de krav som ur säker
hetssynpunkt föresk rivs av sådana mynd igheter som Arbeta rskyddssty
re lsen , Trafi ksäkerbetsverket m fl .  För denna uppgift som utvidgades t i l l  
att omfatta även grävmaskiner och trakto rgrävare utsågs Maskinprov
ningarna år 1 974 att vara riksprovpl ats för dessa maskinslag .  Uppdraget  
ändrades 1 985 t ill att omfatta även t raktorer ,  skotare , !astmaskine r ,  
schaktmaskiner m fl .  307 Funktionen som riksprovplats medförde en i det 
närmaste fördubbling av personalen . 

När provningsansta ltema 1 897- 98 börj ade sin verksamhet uppfördes 
för Alnarpsavdelningen en särski ld provningshall och därj ämte en til l
byggnad av därvarande mejeri ,  den senare för prov med mejerimaski
ner. Vid Ultuna byggdes först år 1 904 en enkel provningsbyggnad . När 
kontoret i Stockholm inrättades förhyrdes lokaler härför. Åren 1 940-44 
disponerades tillfämgt lokaler vid Ultuna för kontoret . 

År 1944 kunde huvudkontoret och avdelningen vid Ultuna flytta in i 
en nyuppförd byggnad , avsedd även för Lantbrukshögskolans maskin
tekniska institution . Vistelsen där blev ej långvarig .  År 1945 beslöt riks
dagen att ett jordbrukstekniskt institut skulle inrättas med säte vid Ultu
na och inrymmas i de av Maskinprovningarna disponerade lokalerna.  
Medel anslogs i stället till en ny byggnad för provnings verksamheten . 
Den nya byggnaden stod färdig 1948 . 

För avdelningen vid Alnarp uppfördes nya byggnader som togs i bruk 
1957.  

Avdelningen vid Rö bäcksdalen som till en början arbetade i proviso
riska,  primitiva lokaler fick 1963 nya moderna byggnader. 

Vid samtliga tre avdelningar har byggnadsbeståndet senare komplette
rats när arbetsuppgifterna vidgats . 
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Maskinprovningarnas nuvarande byggnader vid Ultuna. 

Maskinpro vningarnas byggnader vid A lnarp.  
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Maskinprovningarnas byggnader vid Röbäcksdalen, Umeå. Maskinprovningarna förfogar över förnämlig teknisk utrustning. För provning som avses ge allmän information om praktiska bruksegenskaper hos i handeln förekommande maskiner, numera benämnd "allmän provning", utgår särskild avgift. Denna täcker endast en del av den totala provningskostnaden. Återstoden täckes med statsmedel. För såväl den obligatoriska kontrollen (säkerhetsgranskningen) som begärd speciell undersökning, numera benämnd "uppdragsprovning", icke avsedd för publicering, utgår avgifter som skall ge hel kostnadstäckning. Hittills (1988) har Maskinprovningarna genom provningar till maskinköparnas information , alltså "allmänna provningar", undersökt omkring 5 000 maskiner. Häri har då inte inräknats de provningar som avser säkerhetskontroll. Med dessa och uppdragsprovningarna inräknade ökar antalet med ytterligare omkring 2 000. I detta sammanhang bör nämnas att Maskinprovningarna under andra världskriget utförde omfattande särskilda arbeten beträffande gengasdrift på traktorer, användning av pappersskördegarn i självbindare och pressar och andra viktiga försörjningsfrågor. I stort sett sedan krigsslutet har Maskinprovningarna i uppdrag att fortlöpande arbeta med utveckling av gengasdrift i beredskapssyfte. Resultaten av de allmänna provningarna publiceras i en särskild meddelandeserie. Det första meddelandet kom ut 1899. År 1951 publicerades meddelande nr 1 000, år 1970 nr 2 000, år 1986 nr 3 000 och nyligen (1988) nr 3168. 243 



Ursprungligen omfattade ett meddelande redogörelser för samtliga under ett kalenderår utförda provningar. Från år 1921 övergick man till att publicera redogörelse omedelbart efter det att en provning avslutats. Till allmänhetens hjälp utges ibland meddelanden som ger en orientering om hur en provning av ett visst maskinslag går till och hur resultaten beskrives i redogörelserna. Också sammanställningar av huvudinnehållet i ett större antal redogörelser beträffande något speciellt maskinslag utges tid efter annan. Den som vill ta del av provningsresultaten kan prenumerera på meddelandena. Prenumerantantalet har varierat åtskilligt under årens lopp, påverkat av jordbrukets situation och maskin behov. De första åren torde det endast ha rört sig om några hundratal för att omkring 1930 ha stigit till inemot 1 000, 1946 till 8 000 och 1953, när antalet jordbruk i landet alltjämt var stort och maskinanskaffningen ytterst intensiv, nå sitt högsta värde 23 000. F n, med det nu starkt minskade antalet jordbruksföretag, uppgår det till ca 9 000. Utöver genom meddelandena sprids provningserfarenheterna på många andra vägar t ex genom föredrag, demonstrationer, tidskriftsartiklar och personliga kontakter. Skolor och maskinkonsulenter bidrar genom sin verksamhet till att erfarenheterna når ut i vida kretsar. Åren 1946-74 hade riksradion en stående programpunkt med titeln "Aktuellt från Maskinprovningarna". Den återkom i regel fyra gånger om året med 10 a 15  minuters programtid, alltid på söndagsmorgnarna. 
Svenska Motokulturföreningen308 Efter ett initiativ från Belgien inbjöd franska jordbrukstekniker intresserade personer i andra länder till en internationell konferens i Amiens i september 1909. Avsikten var att där diskutera jordbearbetning med motorkraft. Från svensk sida deltog friherre Carl Carlsson Bonde, Ericsberg, och dåvarande lektorn, sedermera professor Gustaf Timberg vid Ultuna lantbruksinstitut. Vid konferensen enades man om att bilda "Federation Internationale de Motoculture", Societe d'Etude et d'Encouragement". De närvarandes tanke var att nationella sektioner av denna organisation skulle bildas i de deltagande länderna. Timberg redogjorde för konferensens tillkomst, förlopp och beslut i en liten skrift som längre fram skulle komma att betraktas som nr 1 i nedan omtalad meddelandeserie. Publikationen utgjordes av ett särtryck ur 
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GustafTimberg (1859-1926) 
Professor. Lärare i redskaps
/ära m m  vid Ultuna 
1899-1926. Sekreterare i Mo
tokulturföreningen. tidskriften Lantmannen. Titeln löd: "Från den internationella kongressen och utställningen för motokultur i Amiens i september 1909". I en ny publikation, längre fram betecknad som nr 2 i nämnda meddelandeserie, riktades en inbjudan till bildandet av en svensk sektion av den internationella organisationen. Här framhölls motordriftens och elektrifieringens stora betydelse. Jordbrukare, industrimän, ägare av elektricitetsverk, vattenfall och torvmossar liksom lantbruksklubbar, hushållningssällskap, försöks- och undervisningsanstalter samt myndigheter av olika slag uppmanades att bli medlemmar. Konstituerande sammanträde hölls den 5 oktober 1910. Ordförande blev friherre Bonde. Sekreterare blev Timberg.309 I ett meddelande nr 3 redovisades statuterna för det internationella förbundet. Förslag till stadgar för den nybildade "Svenska motokulturföreningen" publicerades i meddelande nr 4. I förslagets §2 angavs sektionens ändamål vara: "1:o) att bland Sveriges jordbrukande befolkning sprida kännedom om fördelarna af att i största utsträckning använda motordrift inom jordbruket såväl vid själfva gårdarne som ute på fälten (motokultur), 2:o) att åstadkomma samarbete mellan jordbrukare, 245 



konstruktörer af jordbruksmaskiner och producenter av elektrisk energi, 3:o) att i öfrigt på allt sätt främja motokulturens utveckling." I det anförande som Timberg höll då föreningen konstituerades, senare publicerat som meddelande nr 5, sade han bl a att föreningens mål skulle vara att arbeta för att få en eller flera statskonsulenter för motokultur så att lantbrukarna skulle kunna få råd vid planerandet av motordrift. Vidare skulle man sträva efter att bilda sammanslutningar av jordbrukare för gemensamt inköp av motorer och andra dyrare maskiner samt för distribuering bland medlemmarna av elektrisk energi. En ytterligare uppgift skulle vara att söka få till stånd skolor för jordbruksmekanik, avsedda att utgöra fortsättningskurser för elever från lantbruksskolor etc. I meddelande nr 7 publicerades föreningens vid sammanträde den 5 oktober 1910 antagna stadgar. Nr 8 utgör en medlemsförteckning av vilken framgår att medlemsantalet i november 1910 var 80, därav 1 8  företag. Föreningen fortsatte nu att ge ut tryckta meddelanden. Vi bör observera att dessa meddelanden först från nr 37 får påtryckt nummer. Timberg har emellertid med blyerts tecknat nummer på de tidigare meddelandeexemplar som finns i Uppsala universitetsbibliotek. 310 Serien kom att omfatta 118 nr. Vid föreningens första årsmöte i januari år 1911 fick styrelsen i uppdrag att söka föra frågan om statskonsulent för motokultur framåt. Föreningen begärde 1912 hos Kungl. Maj:t att sådana befattningar skulle inrättas. Som en parentes kan här erinras om att föreningen år 1920, alltså 8 år senare, återkallade sin framställning eftersom intet svar ännu inkommit. 311 Under föreningens första arbetsår visade det sig att den internationella huvudorganisationen inte hade blivit funktionsduglig. Av denna orsak beslöts vid sammanträde 1912 att ombilda den svenska föreningen till en av Federation Internationale de Motoculture oberoende helt svensk organisation. Redan vid denna tid utbildades en tradition att föreningen höll sitt ordinarie årsmöte på tisdag förmiddag under den årligen återkommande lantbruksveckan. Vid sina sammanträden och i sina meddelanden behandlade föreningen ett stort antal olika ämnen beträffande motordrift och elektrifiering. Några exempel kan belysa intresseinriktningen: Mekaniska transportanordningar i och mellan byggnader på en lantgård Svensk skifferolja för användning i förbränningsmotorer 
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Provplöjning med Aseas elektriska plog 
Motorplöjnjng på torvjord 
Kurser i jordbruksmekanik 
Motokulturens kraftfrågor 
Distribution av elektrisk energi 
Invallning 
Vindkraft 
Sulfitsprit som motorbränsle 
Reservdelsproblem 
Fräsar för jordbearbetning 

För sin verksamhet hade föreningen lyckats utverka ett statsbidrag . Det
ta hade så småningom ökat från 1 000 ti l l 4 000 kronor per år men under 
depressionstiden åter minskat . 

Medlemsantalet steg kraftigt i början av fören ingens verksamhet och 
var omkring år 1920 över 400 för att senare under depressionsåren gå 
neråt . 

Då föreningen inte vann gehör för sina förslag beträffande statskonsu
lenter för motokultur anstäl lde man år 1 9 14 en egen maskinkonsulent . 
Den förste i nnehavaren av befattningen blev ingenjören och agronomen 
Axel R. Nilsson . Denne blev till en början mycket anlitad och gav råd i 
maskin- och elektriska frågor samt även i byggnadsfrågor. Han ritade i 
sådana uppdrag även ett antal större ekonomibyggnader vid jordbruks
företag . Längre fram efterträddes han av Bernh . Stenberg. Under den 
för jordbruket så svåra tiden vid 1920-talets början tvingades föreningen 
minska sitt ekonomiska engagemang med konsul�ntverksamheten efter
som denna i allt mindre omfattning utnyttjades . År 1926 upphörde den 
helt .  3 12 

Föreningen var aktiv även i fråga om kurser .  I egen regi ordnade den 
sådana för motorplogskötare . 3 1 3  Den medverkade också då hushållnings
sällskap ordnade utbildning för maskinskötare . Föreningen ansåg sig 
dock inte ha blivit tagen i anspråk så mycket som den väntat . 

För att få fram underlag för ekonomiska beräkningar beträffande mo
tordrift vid jordbearbetning gjorde föreningen en omfattande enkät ge
nom utsända frågeformulär . Därutöver ordnade den så att flerårig nog
grannare ekonomisk redovisning gjordes vid ett begränsat antal gårdar . 
Resultaten redovisades i meddelandeserien . 

Vid de al lmänna svenska lantbruksmötena i Örebro 191 1 och Göte
borg 1923 deltog föreningen med egna uppmärksammade utställningar 
förenade med demonstration av motorplogar i arbete . 

Ett område som föreningen specie l l t  intresserade sig för var jordbear-
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betning med fräsar. Från jordbrukets sida uppmärksammades inte de på den tiden extremt stora maskinerna för sådant arbete särskilt mycket. Föreningen lyckades inte heller få till stånd den mera utvecklade försöksverksamhet som man tänkt sig. Ett område inom vilket föreningen i samarbete med Svenska Industrins Standardiseringskommission gjorde en insats avsåg standardiseringen på lantbruksmaskinområdet, ett mera långsiktigt och tidskrävande arbete. Vid flera tillfällen ordnade föreningen för sina medlemmar resor till intressanta gårdar, industrier och utställningar. Vid föreningens sammanträde i april 1925 talade ingenjören och agronomen Nils Berglund, just hemkommen efter ett par års vistelse i USA, över ämnet: "Huru den amerikanska jordbrukstekniken sparar mänskligt arbete". Anförandet belystes med så stort antal skioptikonbilder att föreningen inte såg sig i stånd att publicera föredraget i sin meddelandeserie. Vid denna tid började det stå klart att den framtida mekaniseringen skulle komma att omfatta mycket mera än det område som benämnts "motokultur". I kallelse till ett extra sammanträde i februari 1927 sades att de båda mål för vilka föreningen hade bildats, jordbearbetning med motorer respektive lantgårdarnas elektrifiering, numera nåtts i stor utsträckning. 314 Samtidigt förelåg ett stort behov av undersökningar beträffande ändamålsenliga tekniska hjälpmedel och den elektriska energins utnyttjande. För att få till stånd ett samarbete mellan de olika institutioner som sysslade därmed hade, på initiativ av generaldirektören i Lantbruksstyrelsen, ordföranden i Statens Maskin- och Redskapsprovningsanstalter och ordföranden i Svenska Industrins Standardiseringskommission, en kommitte tillsatts för att utreda saken. Man borde skapa en organisation med alla intresserade representerade och ville då ha med Motokulturföreningen. Inom föreningen tycks emellertid vid denna tid flera medlemmar ha menat att föreningen själv kunde ta upp den ökade verksamhet som behövdes. Föreningens styrelse lade vid det ovan nämnda sammanträdet fram förslag om utvidgad verksamhet och härför erfor. derliga stadgeändringar. Vidare föreslogs att föreningens namn skulle ändras till Svenska Motorkulturföreningen. Vid sammanträdet accepterades den föreslagna utvidgningen av föreningens verksamhet. Vad föreningens namn beträffar förelåg emellertid en motion, troligen framlagd av Nils Berglund, i vilken föreslogs att namnet skulle vara "Jordbrukstekniska Föreningen". Detta blev också mötets beslut. Frågorna behandlades slutgiltigt vid ordinarie årsmöte i mars 1927. Enligt mötesprotokollet beslöts enhälligt att verksamheten skulle vidgas 
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och föreningens namn ändras. Vidare skulle föreningens arbete i fort
sättningen delas upp på olika sektioner.315 

Gustaf Tim berg avled i oktober 1926. Nils Berglund hade då utsetts att 
tillsvidare uppehålla sekreteraretjänsten. Senare utsågs han att fr o m 
den 1 april 1927 vara den ombildade föreningens sekreterare. 

Genom sin mångskiftande verksamhet bidrog Motokulturföreningen i 
betydande grad till att intresse för och kunskap om motordrift och annan 
teknik inom jordbruket byggdes upp. Värdefullt var att man därvid inte 
stannade vid enbart fältarbetena utan från första stund tog med den 
viktiga, arbetskrävande inomgårdsverksamheten. Föreningens studier av 
motordriftens bränsleproblem fäste myndigheternas uppmärksamhet på 
viktiga försörjningsfrågor. Sammantagna skapade föreningens arbeten 
en inledning till kommande systematiska undersökningar kring jordbru
kets mekaniseringsfrågor. 

Jordbrukstekniska Föreningen316 

I föregående avsnitt har skildrats hur Motokulturföreningen år 1927 om
bildades till Jordbrukstekniska Föreningen. Denna fortsatte att arbeta 
på ungefär samma sätt som föregångaren men med ett mera mångsidigt 
program. I föreningens styrelse var såväl jordbruket som industrin väl 
representerade. Föreningens sekreterare och drivande kraft blev ingen
jören Nils Berglund som handhade detta uppdrag t o m 1965 vid sidan 
om sin tjänst som lärare i maskinlära vid Ultuna lantbruksinstitut och 
senare Lantbrukshögskolan. 

Antalet medlemmar i föreningen var till en början omkring 150 enskil
da personer vartill kom ett antal industri- och affärsföretag. Under andra 
världskriget ökade antalet till mer än det dubbla. 

Föreningens verksamhet kom att starkt påverkas av den svaga ställ
ning ämnesområdet "maskinteknik" fick vid Lantbrukshögskolan. När 
föreningen bildades 1927 var professuren vid lantbruksinstitutet va
kant. Då högskolan inrättades 1932 blev ämnet företrätt endast genom 
en speciallärartjänst. 

Med energisk ledning och något, om än starkt begränsat, ekonomiskt 
stöd från staten och olika organisationer respektive företag arbetade 
föreningen skickligt för att i möjlig mån fylla det tomrum som under 
många år framöver förelåg i fråga om resurser för forskning och prak
tiskt-ekonomiska undersökningar jämte kunskapsspridning på maskin
området. 
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Nils Berglund (1896-1968) 
Professor. Lärare i maskin/ä
ra vid Lantbrukshögskolan. 
Sekreterare i Jordbruksteknis
ka Föreningen. Chef för Jord
brukstekniska Institutet. Till sin hjälp med verksamheten inom föreningen hade sekreteraren till en början endast en person, agronomen Yngve Andersson jämte skrivbiträde. När så var nödvändigt och möjligt anlitades för bestämda projekt tillfälligt anställd arbetskraft. Arbetslokaler av det mest primitiva slag för såväl undervisning som för föreningens verksamhet hade ställts till förfogande i en äldre museibyggnad. Arbetet inom föreningen var uppdelat på tre sektioner, en maskinteknisk, en elektrisk och en för standardisering. Betydande uppmärksamhet ägnades åt studier beträffande arbetsmetoder t ex vid vallskörd och sädesbärgning. När skördetröskning år 1928 började prövas i vårt land (sid 419) engagerade sig föreningen för att i samarbete med maskinens ägare utföra tekniska och ekonomiska studier beträffande metodens förutsättningar i vårt land. Bland de många andra områden som ägnades omfattande uppmärksamhet kan nämnas artificiell torkning av vallgrödor, gemensam maskinanvändning och vagnarnas tekniska utveckling. På ensileringsområdet gjorde föreningen särskilt stora insatser men denna verksamhet behandlas ej här. I flera fall samarbetade man intensivt 
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I denna gamla museibyggnad vid Ultuna fick Jordbrukstekniska Föreningen sina 
arbetslokaler. Dessa blev från 1932 också utnyttjade för lantbrukshögskolans 
maskintekniska institution. 
Foto genom Lennart Hulth med andra institutioner t ex på husdjursområdet. Den elektriska sektionen, under ledning av byrådirektören i Vattenfallsstyrelsen, Harald Edholm, arbetade bl a med utformningen av ekonomibyggnader för jordbruket och den elektriska utrustningen i dessa, med artificiell torkning av såväl spannmål som vaUgrödor, med ventilation och med utgödslingsanläggningar. För att effektivt informera om av sektionen framlagda förslag utrustades med ekonomiskt stöd av Vattenfallsstyrelsen under 1930-talet några demonstrationsgårdar där allmänheten kunde se olika utrustning och förslag. År 1936 överfördes den elektriska sektionens verksamhet till en mera fristående institution (sid 253). Under andra världskriget gjorde föreningen avgörande insatser ifråga om utbildning av reservtraktorförare och beträffande skötsel av gengasverk, utprovning av pappersgarn som ersättning för skördegarn av sisalfibrer och utveckling av vasskördemaskiner för att nu nämna några exempel. Föreningen erhöll under denna tid ekonomiskt stöd i flerdubbelt större omfattning än tidigare. På standardiseringsområdet hade föreningen intim samverkan med 251 



Från Jordbrukstekniska Föreningens verksamhet. Agronom Yngve Andersson 
berättar under en livligt besökt "vagndag" år 1939. 
JTF Sveriges Standardiseringskommission. Arbetet inom föreningen var uppdelat på ett antal specialkommitteer. Flera förslag till standard för element i jordbruksmaskiner lades fram och blev med tiden fastställda. Ett värdefullt inslag i föreningens aktiviteter har varit sammankomster med föredrag och diskussion i aktuella mekaniseringsfrågor. Inte mindre uppskattade har de studieresor varit som ordnats till jordbruk med intressant mekanisering, till industrier inom jordbruksmaskinbranschen, till utställningar osv. Erfarenheter från utförda undersökningar har föreningen redovisat i sin serie av tryckta meddelanden. Dessa har därjämte använts för publicering av t ex mera allmänna skötselanvisningar för självbindare, skördetröskor, torkanläggningar osv, ofta författade av utomstående experter anlitade av föreningen för just sådana uppgifter. Varje år har i meddelandeserien lämnats en översikt över föreningens arbete under föregående år. Som vi i det följande avsnittet "Jordbrukstekniska Institutet" skall se , skapades 1945 fastare, väsentligt ökade resurser för forskningsverksam-het på mekaniseringsområdet. Institutet tillkom genom ett avtal mellan staten och Jordbrukstekniska Föreningen enligt vilket föreningen åtog 
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sig att driva institutet, att i begränsad omfattning bidraga med anslag till dess drift och att till detsamma överlämna sina inventarier. Avtalet innebar att föreningen skulle bestå och främja det nya institutets verksamhet men inte i egen regi bedriva forsknings- och undersökningsverksamhet. År 1964 övertogs föreningens uppgift som avtalsslutande part av den nybildade "Stiftelsen Svensk Jordbruksteknisk Forskning. Tillkomsten av institutet medförde att föreningen i avsevärd grad minskade sin verksamhet som nu främst omfattar ordnande av möten och studieresor. Uppgiften som kontaktskapande organ kvarstår. Efter utgivningen år 1945 av meddelande nr 91 har föreningen endast publicerat sina årsberättelser. Motokulturföreningens och Jordbrukstekniska Föreningens insatser under en för svensk jordbruksmekanisering betydelsefull period, åren 1910-45, är värda stor uppskattning. 
Jordbrukets Elektrotekniska Forskningsinstitution Den elektriska sektionen inom Jordbrukstekniska Föreningen hade fram mot 1930-talets mitt kommit att arbeta med byggnadsfrågor m m  inom en så vid ram att man från den störste anslagsgivarens, Vattenfallsstyrelsen, sida blivit tveksam om den i högre grad borde bekostas genom medel som främst avsåg främja ökad förbrukning av elenergi. Därtill kom att riksdagens revisorer riktat anmärkningar mot byrådirektör H. Edholms anställningsförhållanden m m. 317 Verksamheten bedömdes allmänt vara angelägen. Regeringen lät utreda saken och detta ledde till beslut av riksdagen 1936 om ett årligt statsanslag om 25 000 kr till en särskild institution "Jordbrukets Elektrotekniska Forskningsinstitution". 318 Härtill kom 30 000 kr från Vattenfall, ASEA m fl. Institutionen skulle i vissa avseenden lyda under Jordbrukstekniska Föreningens styrelse men verksamheten ledas av en särskild nämnd med tre ledamöter, en utsedd av Vattenfallsstyrelsen och två av föreningen. Nämnden kom senare att med sig adjungera fackmän på jordbruksforskningens område. Institutet började sin verksamhet i juli 1936 med lokaler i Stockholm. Personalen omfattade utöver föreståndaren, byrådirektör Edholm, fem personer. Områden som framförallt bearbetades av institutionen var spannmålstorkning, torkning av vallgrödor, utformning av ekonomibyggnader in-253 • 



om jordbruket, stationär tröskning, ventilation, lagring av potatis och rotfrukter samt mekanisk utgödsling. Man fortsatte tidigare inledd upplysningsverksamhet genom demonstrationsgårdar, publicering av redogörelser, bl a i Jordbrukstekniska Föreningens meddelandeserie och i tidskriften JOEL, Jordbrukarens Elektriska Blad (sid 277), filmer m m. Försöksanläggningar utfördes vid några jordbruksföretag. Årsredogörelser publicerades i en egen tryckt serie. Sedan verksamheten pågått i fem år indrogs statsanslaget och institutionen lades ned 30 juni 1941 .319 
Jordbrukstekniska Institutet År 1944 bemyndigades 1942 års jordbrukskommitte att utreda hur den framtida forskningen och experimentella verksamheten på jordbrukets maskinområde borde ordnas. Till kommittens hjälp ställdes två experter, ingenjören Nils Berglund och byrådirektören E.V. Sundström. Tillsammans med kommittens ledamot, docenten Ingvar Svennilsson, utarbetade dessa ett förslag som kommitten godtog och avgav som sitt.320 Riksdagen beslöt i huvudsaklig överensstämmelse härmed.321 Genom riksdagsbeslutet skapades vid Ultuna ett nytt, halvstatligt forskningsinstitut, Jordbrukstekniska Institutet, grundat på ett avtal mellan staten och Jordbrukstekniska Föreningen (sid 249).322 Genom föreningen skulle ett årligt bidrag om 40 000 kr anskaffas från näringslivet. Staten åtog sig att upplåta erforderliga byggnader, bidraga till driftskostnaderna med 250 000 kr och anslå medel för anskaffning av utrustning. I institutets styrelse skulle staten utse ordförande jämte fyra ledamöter. Föreningen skulle utse fyra ledamöter. Institutet började sin verksamhet 1945 med Nils Berglund, då speciallärare vid Lantbrukshögskolan, som chef. Dess ändamål var enligt stadgarna323 att i nära samarbete med Lantbrukshögskolan och Statens Maskinprovningar samt under samverkan med andra vetenskapliga institutioner och undervisningsanstalter bedriva teknisk-vetenskaplig forskning och följa utvecklingen inom de forskningsområden som rör jordbrukstekniken, främst jordbrukets maskiner, redskap och andra mekaniska och elektriska hjälpmedel, ävensom bedriva undervisnings- och upplysningsverksamhet angående de tekniska hjälpmedlens rationella användning i jordbruket. År 1961 tillsattes en utredning angående institutets finansiering m m. Den avgav sitt betänkande 1962. 324 I detta föreslogs att avtal skulle 254 



Från Jordbrukstekniska Institutets verksamhet. Foderstyrning är ett viktigt arbets
område. Bilden visar en vid institutet framtagen prototyp för individuell tilldel
ning av ensilage. 
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träffas mellan staten och en för uppgiften bildad stiftelse, Stiftelsen Svensk Jordbruksteknisk Forskning. Namnet senare ändrat till Stiftelsen för Jordbruksteknisk forsknjng. Stiftelsen skulle ersätta Jordbrukstekniska Föreningen som avtalspart och representera näringslivet samt garantera i avtalet fastställt ekonomiskt bidrag. Riksdagen beslöt 1964 i enlighet med förslaget.325 Avtalet som var Sårigt trädde i kraft samma år och kompletterades med ett ramprogram för verksamheten. Nya avtal har sedan träffats vart tredje år. I senare avtal har anslagsrelationerna ändrats så att statens anslag uppgår till samma belopp som det stiftelsen ställer till förfogande inklusive värdet av maskiner som av maskinföretagen ställes till institutets förfogande. Härtill kommer andra statsanslag för speciella uppdrag. Institutet har anvisats lokaler i den byggnad som 1944 uppfördes för bl a Lantbrukshögskolans Maskintekniska Institution. År 1971 utökades denna byggnad väsentligt. Institutet förfogar över kvalificerad teknisk utrustning. Personalen som ursprungligen utgjordes av 13 personer har efterhand vuxit till omkring 40. Utöver undersökningar som utföres enligt ramprogram och egna initiativ kan institutet åtaga sig forskningsuppdrag från industriföretag, olika organisationer m fl. De statliga direkta anslagen kompletteras med anslag från forskningsråd, fonder och beställare. Verksamheten är omfattande och mångsidig. Den är i huvudsak målinriktad men måste i flera fall drivas så långt att den närmast får grundforskningskaraktär. På grund av problemens ofta betydande komplexitet och variationsrikedom ifråga om jordbruksföretagens natur, väderleksförhållandenas inverkan m fl faktorer måste undersökningarna oftast pågå under lång tid och beträffande fältstudier förläggas till flera platser. Flera stora undersökningar har omfattat sammanhängande hanteringsförlopp, t ex hela höbärgningen med alla delmoment och all den tekniska utrustning som jordbrukaren behöver härför. Som några exempel på områden vilka varit eller är föremål för institu-tets undersökningar kan nämnas: Jordpackning under tunga maskiner Sådd Hantering av flytgödsel Hantering och lagring av konstgödsel Hantering av kraftfoder Hantering av potatis Vallskörd Särskilt stora insatser beträffande skulltorkning 
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Spann målsskörd Materialhantering inom ett flertal områden Energifrågor Eltekniska frågor Institutet bedriver en omfattande informationsverksamhet genom föredrag, tidskriftsartiklar, demonstrationer, medverkan vid kurser, direkt rådgivning osv. Stor betydelse har den publiceringsverksamhet institutet bedriver genom egna tryckta meddelanden. I dessa redovisas undersökningsresultat varjämte anvisningar och råd lämnas beträffande lämpliga tekniska anordningar eller val av maskinslag för föreslagna arbetsförfaranden. Intresserade kan prenumerera på institutets meddelanden eller köpa dem som lösnummer. För att förväxling inte skulle uppkomma mellan dessa meddelanden och dem som utgavs av Jordbrukstekniska Föreningen började institutets meddelandeserie med nr 201. Fram till nu (1988) har serien nått till nr 419. Institutet samarbetar i betydande omfattning med institutioner på andra områden, med industriföretag, med jordbruksorganisationer m fl. Kontakter upprätthålles med utländska forsknings-, provnings- och undervisningsanstalter. 
Undervisning Här behandlas undervisningen huvudsakligen endast med avseende på de delar som berör mekaniseringsområdet. 
Lantbruks- och lantmannaskolor År 1900 fanns i landet 26 lantbruksskolor med omkring 370 elever och 16 lantmannaskolor med något över 200 elever. Antalet skolor av den senare typen var liksom deras elevantal under snabb ökning. En samlad översyn av skolornas organisation och verksamhet gjordes av en år 1907 tillsatt utredning som i sitt 1909 avlämnade betänkande bl a gjorde flera uttalanden om undervisningen på maskinområdet.326 I fråga om lantbruksskolorna skrev man: " . . .  hvarvid kommitten särskildt vill framhålla nödvändigheten af att hvarje elev göres fullt förtrogen med skötseln af vanligen förekommande, moderna åkerbruksredskap och 257 



-maskiner . . .  " Även ifråga om lantmannaskolornas undervisning gjordes liknande uttalanden. Riksdagen fattade 1911 beslut som i huvudsak överensstämde med utredningens förslag. I de därefter utfärdade reglementena återkom anvisningar beträffande undervisningen om maskiner. Bl a framhölls betydelsen av praktiska demonstrationer. 327 Det hade vid denna tid börjat visa sig att de lärare som undervisade om maskiner hade behov av bättre specialkunskaper i ämnet. I strävan att i någon mån tillgodose detta behov ordnades år 1915 en 6-dagars föreläsningskurs för lärare vid lantbruks- och lantmannaskolor beträffande "Nyare åkerbruksredskap och deras användning i praktiken". I kursen behandlades såväl fotogenmotorer som alla de viktigare slagen av arbetsmaskiner. Föreläsningarna hölls av lektor G. Tim berg m fl. 328 År 1933 inrättades som vi redan sett (sid 234) en särskild byrå inom Lantbruksstyrelsen för handläggning av ärenden beträffande den Jägre lantbruksundervisningen. Vid denna tid hade mekaniseringen blivit alltmer påtaglig, inte minst genom ökad traktoranvändning. Skolorna var inte opåverkade av detta. Behov av särskilda läroböcker i maskinlära gjorde sig gällande och kom också fram.329 År 1934 hölls vid Lantbrukshögskolan under medverkan av 16 experter en 11-dagars kurs i maskinlära och elektroteknik för lantbrukslärare. I kursen ingick även exkursioner till jordbruk och industrier. Påföljande år hölls en liknande kurs.330 År 1936 tillkallade jordbruksministern ånyo sakkunniga för utredning beträffande lantbruksundervisningen. I deras året därpå avgivna betänkande behandlas maskinundervisningen alltjämt närmast som en del av jordbruksläran.331 Efter sedvanlig riksdagsbehandling av förslagen utfärdades 1940 nytt reglemente för skolorna vilket innebar betydande organisatoriska förändringar. Det gav däremot inte uttryck för någon nämnvärt vidgad syn på behovet av effektivare undervisning på maskinområdet. Sedan jordbrukets svåra ekonomiska kris börjat övervinnas efter mitten av 1930-talet stod det klart att mekaniseringen skulle skjuta fart och bl a präglas av en omfattande motorisering. Kriget förorsakade en uppbromsning men endast tillfälligt. En viss kritik började riktas mot lantbruks- och lantmannaskolornas resurser för undervisning beträffande maskiner och användning av dessa.332 Kungl. Maj:t gav i maj 1944 Lantbruksstyrelsen i uppdrag att utreda frågor rörande rådgivning och undervisning på maskinområdet. Styrelsens förslag beträffande rådgivning har skildrats på sid 230. Vad undervisningen beträffade beräknade styrelsen att omkring 4 700 jordbrukare och lantarbetare årligen skulle behöva maskinutbildning. Den stora bris-258 .. 
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ten på kvalificerade lärare på maskinområdet påtalades. Med den betydelse som ämnet nu fått ansåg styrelsen det nödvändigt 1tt maskinläran blev ett fristående betygsämne. Vid lantmannaskolornas vinterkurser där antalet undervisningstimmar beträffande maskiner i medeltal var endast 28 borde ämnet omfatta 70 timmar varav 40 timmar skulle ägnas åt övningar och demonstrationer. Nödvändigheten av väl dimensionerade och utrustade maskinhallar framhölls liksom betydelsen av skoljordbruk.333 Utöver en förbättrad maskinundervisning vid lantbruks- och lantmannaskolorna föreslog styrelsen anordnande av särskilda utbildningskurser för yrkesutövande maskinskötare samt för smeder och andra maskinreparatörer. Bl a föreslogs en för landet gemensam maskinreparatörskola vid Alnarp. I utredningen diskuterades olika alternativ för en på maskinområdet utvidgad utbildning vid Lantbrukshögskolan av blivande lärare och konsulenter. Lantbruksstyrelsens förslag tilldrog sig betydande uppmärksamhet vid skolorna där man i görlig mån och inom ramen för gällande bestämmelser och resurser sökte förbättra maskinundervisningen. Förslaget ledde emellertid tyvärr inte till några omedelbara åtgärder från regeringens sida beträffande undervisningen. Det överlämnades till en redan år 1945 tillsatt utredning om yrkesutbildning inom jordbruk och skogsbruk. Man kan emellertid trots detta göra gä!Jande att lantbruksstyrelsens skrivelse betecknar en vändpunkt i myndigheternas förståelse för vad mekaniseringen innebar och krävde. Nyssnämnda utredning avgav sitt betänkande 1948 och anslöt sig till huvuddragen i Lantbruksstyrelsens förslag vad undervisningen i lantmannaskolorna beträffar. 334 Maskin- och redskapslära skulle vara betygsämne och i vinterkursen omfatta 70 samt i fortsättningskursen 60 timmar. Ämnet skulle omfatta "arbetsmaskiner och redskap, elektriska motorer och elektrisk installation, förbränningsmotorer och traktorer". Behovet av maskinhalJar framhölls. Utredningen föreslog att statsbidrag skulle utgå för anskaffning av undervisningsmateriel för maskinlära. Riksdagen beslöt 1949 i huvudsaklig överensstämmelse med förslagen.335 I detta sammanhang kan nämnas att antalet lantbruksskolor minskat till att 1943 vara endast 8 i södra och mellersta Sverige och 2 i norra. Deras sammanlagda elevantal var omkring 200. Lantmannaskolorna hade samtidigt ökat till 46 med närmare 1 500 elever. 336 Framförallt under 1950-talet hölls ett betydande antal mera fristående kurser inom maskinområdet. Som exempel kan nämnas tvåmånaderskurser vid Lantbrukshögskolan för lärare i maskinlära samt ett antal 259 -



Det ställs stora krav på dagens lantbruks undervisning. En bild från maskinhallen 
vid lantbruksskolan i Skurup. 
Skolans arkiv längre eller kortare specialkurser vid olika skolor. De av Lantbruksstyrelsen föreslagna kurserna för yrkesmaskinskötare kom inte till stånd direkt men längre fram ordnades utbildning med ungefär samma syfte genom såväl lantbrukets skolor som de centrala verkstadsskolorna. År 1950 inrättades vid Jordhammar i Bohuslän en särskild sk maskin- och lantmannaskola med bl a speciella 60-dagars kurser för maskinskötare och jordbrukare. Längre fram, 1957, inrättades lantbruksskolan vid Klagstorp i Västergötland på ett liknande sätt. 337 Allmänt började vid denna tid flera av lantbruks- och lantmannaskolorna att vid sidan om sina ordinarie kurser anordna särskilda, ofta mycket uppskattade maskinskötarekurser om några veckors längd. Här kan som exempel nämnas Bollerup, Hammenhög och Ulfhäll. Vid dessa skolor ordnades goda maskinhallar och förträfflig utrustning för maskinundervisningen. 338 Det stora flertalet skolor var dock alltjämt dåligt utrustade och förblev så ännu länge.339 Under 1960- och 1970-talen infördes genomgripande förändringar beträffande yrkesutbildningen inom jordbruket. Dessa skall ej behandlas här. Dock kan nämnas att Skolöverstyrelsen, i stället för som tidigare Lantbruksstyrelsen, blev tillsynsmyndighet för lantbrukets skolor. Be-260 



nämningen lantbruksskola blev gemensam för de tidigare lantbruks- och 
lantmannaskolorna. Inom länen fick vederbörande landsting huvudman
naskapet. Anknytning skedde till grundskolan och gymnasiesystemet vil
ket medförde nya kurstyper. 

Att landstingen övertog huvudmannaskapet för skolorna medförde 
vanligen att dessa fick en stabilare ekonomisk grund. Härigenom möj
liggjordes, tillsammans med statsbidrag, en nödvändig upprustning för 
undervisningen i maskinlära. Antalet undervisningstimmar i detta ämne i 
de olika kurstyperna är nu avsevärt högre än tidigare. 

Lantbruksinstituten vid Ultuna och Alnarp 
I avsnittet "Undervisning" under 1800-talet (sid 93) har vi sett att lant
bruksinstitutet vid Ultuna år 1892 omorganiserades så att själva institutet 
och egendomens förvaltning skildes i ekonomiskt hänseende. Lärarna i 
de viktigare ämnena, däribland redskapslära som företräddes av Gustaf 
Timberg, fick 1899 ställning som lektorer. 

År 1902 genomfördes motsvarande ändringar vid institutet vid Alnarp. 
Lektor i redskapslära m m  där blev 1903 fil dr August Uppmark.340 

Båda instituten fick 1904 nya stadgar. 341 Enligt dessa skulle det åligga 
läraren i redskapslära m m: 

"att undervisa i maskin- och redskapslära, praktisk matematik, på 
lantbruket tillämpad mekanik, hydraulik, värme- och elektricitetslära 
äfvensom meteorologi; samt 
att leda och öfvervaka för dessa ämnen behöfliga öfningar jämte de vid 
institutet fortgående meteorologiska observationerna." 
Några egentliga ändringar beträffande undervisningen i maskinlära 

var det inte fråga om. Timantalet för den egentliga maskinläran var vid 
denna tid omkring 100, sammanlagt för båda studieåren. 342 

År 1912 fick instituten återigen nya stadgar. 343 I sak innehöll dessa för 
maskinläran samma bestämmelser som de från 1904. En nyhet var emel
lertid att en ettårig fortbildningskurs, efter agronomexamen, infördes för 
dem som önskade meritera sig bättre för t ex konsulentverksamhet. Till 
Ultunainstitutet förlades en sådan kurs med jordbruksinriktning och till 
Alnarp en med inriktning på husdjursskötsel samt en med mejeriinrikt
ning. Redan tidigare hade en strävan gjort sig gällande att, utan att ändra 
antalet undervisningstimmar eller mera påtagligt öka resurserna i övrigt, 
höja standarden på undervisningen och göra den mera klart teoretiskt 
inriktad. Detta tog sig också uttryck däri att lektoraten år 1918 omvand
lades till professurer. 
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Lantbruksinstitutet vid Ultuna år 1920. Övningar under en maskinkurs. 1 mitten, 
med ryggen vänd hitåt står professorTimberg. 
SLU 
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August Upmark (1865-1943) 
Professor. Lärare i redskaps
/ära m m vid lantbruksinstitu
tet vid Alnarp 1903-31 



Allt tydligare hade dock den uppfattningen börjat göra sig gällande att institutens undervisning inte stod på den nivå som krävdes för utbildning av lärare, konsulenter och liknande befattningshavare. Än mindre godtagbar var den för utbildning av blivande forskare. Tillkomsten av en verklig högskola skildras nedan. När den frågan fått sin lösning upphörde de båda lantbruksinstituten, Ultuna 1932 och Alnarp 1933. 
Högre utbildning och forskning efter 1932/33 År 1911 tillkallade Kungl. Maj:t sakkunniga för utredning beträffande upprättandet av en lantbrukshögskola. De sakkunniga föreslog i sitt 1913 avgivna betänkande att en agronomisk fakultet skulle inrättas vid Uppsala universitet. 344 Förslaget ledde inte då till någon omorganisation av den högre lantbruksundervisningen. Det oaktat kan det ha sitt intresse att se vad de sakkunniga skrev om ämnet redskapslära: " . . .  Även detta ämne får för varje dag en allt större betydelse för vårt lantbruk. Ej minst synes elektrotekniken komma att efterhand spela en mera framträdande rolJ inom lanthushållningen. Att ämnet alltså bör vara företrätt av en särskild lärare, finna de sakkunniga nödvändigt. Då det emellertid måste anses vara av större betydelse att få denna lärostol besatt med en person förtrogen med det praktiska jordbrukets krav, än att läraren i ämnet uppfyller sådan fordran på professorskompetens som anges i § 53 av universitetsstatuterna, hava de sakkunniga ansett lämpligast att för densamma föreslå anstälJande av en biträdande lärare. Såsom i hög grad önskvärt må framhållas, att tillfälle beredes denne lärare att deltaga i arbete som bedrives vid statens redskapsprovningsanstalt . . . .  " År 1926 tillkallades åter en kommitte för att utreda hur den högre lantbruksundervisningen borde ordnas. Kommittens förslag var klart 1927. Det gick ut på att en lantbrukshögskola skulle inrättas vid Ultuna och en för driftsledare vid medelstora och större jordbruk avsedd tvåårig agronomkurs vid Alnarp.345 Efter en omfattande behandling av frågan beslöt 1931 års riksdag att den föreslagna moderna högskolan skulle inrättas vid Ultuna. Vid Alnarp skulle däremot, i stället för den av kommitten föreslagna tvååriga agronomkursen en ettårig, för driftsledare anpassad utbildning skapas. 346 

Lantmästarkursen Den nya kursen vid Alnarp, ursprungligen kallad "driftsledarekursen", 263 -



Från lantmästarkursen vid Alnarp år 1935. Övning med mjölkningsmaskiner 
under då ännu ganska primitiva förhållanden. 

började hösten 1933. Elevantalet var då begränsat till 30. 
Maskinläran eller, som ämnet förvånande nog officiellt kallades, red

skapsläran fick i denna kurs ställning som ett av huvudämnena. Vid den 
omfattande remissbehandling som föregick 1931 års riksdagsbeslut hade 
från flera remissinstanser med skärpa framhållits nödvändigheten av att 
en driftsledare inom jordbruket med säkerhet behärskade området ma
skiner och deras användning. 

I den första för den nya kursen utfärdade stadgan sades om ämnets 
omfattning: " . . .  Fördjupning av lantbruksskolans kurs särskilt ifråga om 
mera komplicerade lantbruksmaskiner såsom sånings-, skörde-, trösk
nings- och rensningsmaskiner, motorer och traktorer av olika slag, 
mjölkningsmaskiner samt elektricitetens användning i jordbruket. . . .  " 
Vidare föreskrevs att undervisningen skulle ske genom föreläsningar, 
demonstrationer och övningar. 347 

Ämnet företräddes av en ämneslärare med undervisningen i maskinlä
ra som sin huvuduppgift. Befattningen har senare ombildats till lektorat. 

För att kunna vinna inträde vid kursen måste den sökande utöver vissa 
allmänna kvalifikationer ha omfattande praktik samt ha med goda betyg 
genomgått lantbruksskola eller lantmannaskolas längre kurs. Dessa be-
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När Lantmästarkursen hade övningar 1978 var utrustningen betydligt bättre. 
Foto genom B. Helleberg 

stämmelser har senare anpassats till nuvarande former för den lägre 
lantbruksundervisningen. 

Godkänt betyg i redskapslära var en förutsättning för avgångsbetyg 
från kursen. 

Tyvärr saknades då kursen tog sin början både maskinhall och utrust
ning för effektiv undervisning i maskinlära. En tillgång av stort värde i 
den situationen var att den omfattande maskintillgången vid Alnarps 
egendom ofta kunde utnyttjas för demonstration och övning. Tidvis kun
de också Statens Maskinprovningars maskinhall vid Alnarp disponeras. 
Först 1940 blev det möjligt att genom ombyggnad av det befintliga äldre 
mejeriet ordna en någorlunda god maskinhall med laboratorie- och verk
stadsutrymmen. 348 År 1945 anslog riksdagen medel för ytterligare en 
maskinhall. 349 

När kursen började omfattade ämnet 45 föreläsningstimmar och 70 
övningstimmar. Åtskilliga ändringar har sedan skett. Numera är en viss 
specialisering möjlig. Antalet undervisningstimmar utgör i en allmän 
kurs 58 samt i en särskild kurs 162 timmar fördelade på 96 föreläsnings
timmar samt 66 övnings- och demonstrationstimmar. 

De från kursen utexaminerade började tidigt använda titeln "lantmäs-
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tare". I anslutning till utredningar 1961 fastställdes denna titel även officiellt och kursens benämning ändrades till "lantmästarkursen". 350 År 1974 blev utbildningen som en särskild linje organisatoriskt inordnad i Lantbrukshögskolan, senare Sveriges Lantbruksuniversitet. Lantmästarkursen visade sig omedelbart fylla ett verkligt behov. Tillströmningen av elever var stor och antalet årligen intagna elever ökades i flera omgångar och är nu omkring 140. Sammanlagt har hittills mer än 4 000 lantmästare utexaminerats. 
Lantbrukshögskolan Sveriges Lantbruksuniversitet När den nya lantbrukshögskolan år 1932 började sin verksamhet avsågs undervisningen leda fram till agronomexamen efter ungefär tre års studier. Möjligheter skulle skapas för de studerande att genom fortsatta studier efter agronomexamen avlägga licentiatexamen och eventuellt senare även doktorsexamen. De studerande kunde välja mellan tre studielinjer, jordbruk, husdjursskötsel respektive ekonomi. Högskolans organisation och arbetsformer skall inte behandlas här annat än i den mån de berör jordbrukets mekaniseringsfrågor. 351 I sitt betänkande sade 1927 års kommitte bl a: "För den högre lantbruksundervisningen måste krävas en lärokurs i maskin- och redskapslära med speciell inriktning på till jordbruket hörande maskiner och redskap, varjämte tillgång till ett mekaniskt laboratorium för detta särskilda ändamål samt utställningshall för de vanliga åkerbruksredskapen är en nödvändighet. "352 De sakkunniga föreslog en allmän kurs i ämnet, omfattande material och maskinelement, motorer och arbetsmaskiner. Den skulle ingå i samtliga studerandes utbildning. För de studerande på jordbrukslinjen skulle tillkomma en kurs särskilt i elektroteknik och redskapsprovning. Det framgår vidare av utredningen att ämnet redskapslära borde omhändertagas av en speciallärare. Undervisningens omfattning angavs till 70 föreläsningstimmar och 100 övningstimmar. Någon forskning på maskinområdet skulle enligt de sakkunniga inte bedrivas vid Lantbrukshögskolan. Man skrev: "Den fortgående mekaniseringen inom jordbruket för med sig, att redskapsläran får en allt större betydelse som undervisningsämne. Enär den mera vetenskapliga delen av ifrågavarande ämne - taget i inskränkt bemärkelse - synes vara av rent teknisk natur och förty torde böra vara företrädd inom annat forskningsområde, hava de sakkunniga emellertid ansett, att ämnet vid nu ifrågavarande kurs åtminstone tillsvidare bör kunna företrädas av speciallärare. De sakkunniga förutsätta, att frågor rörande användningen av olika redskap och 266 .. 
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maskiner behandlas i samband med undervisningen. i de ämnen som närmast beröras därav, t ex användning av redskap för jordens bearbetning vid undervisningen i allmän jordbrukslära. "353 Utredningen räknade med att en äldre, primitiv träbyggnad, förut använd som museum för äldre redskap skulle kunna utnyttjas för undervisningen i redskapslära. Den borde dock flyttas till en lämpligare plats. Vid remissbehandlingen mötte utredningens förslag beträffande redskapsläran en del kritik. Styrelsen för Statens Maskin- och Redskapsprovningsanstalter skrev "att forskningen på området för lantbrukets maskin- och redskapslära icke lämpligen kunde förläggas till Tekniska Högskolan. Även om denna hade eller skulle få en professur, behandlande bl a lantbruksmaskiner och redskap, skulle detta icke fylla behovet, ty denna professur skulle ovillkorligen bliva konstruktörs- och fabrikationstekniskt inriktad. Vid en lantbrukshögskola krävdes därför en agronomisk, på maskinernas utbildning för de speciella behoven i avseende på biologiska o d synpunkter inriktad undervisnings- och forskningsverksamhet. Redskapsläran vid en lantbrukshögskola måste därför stå på en mycket hög nivå och framförallt varken vara beskrivande eller konstruktivt lagd. Den utgjorde ett mycket viktigt självständigt forskningsområde. De sakkunnigas förutsättande, att frågor rörande användningen av olika maskiner och redskap behandlades i samband med undervisningen i de ämnen, som närmast berördes därav, uteslöte icke i någon mån behovet av denna forskningsverksamhet samt de speciella synpunkter, som av en forskare på detta område vore att lägga på redskapsläran. Styrelsen ansåge därför, att det nu vore ett trängande behov att redskapsläran företräddes av en professur vid lantbrukshögskolan. "354 Kungl. Tekniska Högskolans lärarkollegium sade med instämmande av dess styrelse: "Maskiner och redskap för lantbrukets behov måste ses från två synpunkter. Den ena, för vilken tekniska högskolan vore representant, gällde konstruktion och tillverkning. Den andra, för vilken lantbrukshögskolan måste bliva representant, avsåge behoven samt kraven på maskinernas egenskaper för erhållande av tillfredsställande arbetsresultat. Här förelåge sålunda ett i vår tid utomordentligt viktigt forskningsområde, vilket ej kunde tillgodoses genom verksamheten vid en teknisk högskola med dess rent tekniska inriktning, men väl av den agronomiskt inriktade lantbrukshögskolans vetenskapsidkare på området. Detta forskningsarbetes resultat måste bliva utgångspunkten för den tekniska konstruktions- och fabrika tionsverksamheten. Av dessa skäl syntes det lärarkollegiet, att en professur i redskapslära vore ett viktigt behov. "355 
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Provningsnämnden för lantbruksmaskiner vid Alnarp gjorde i sitt yttrande en intressant jämförelse. Man beräknade maskininvesteringen i jordbruket till omkring 3/4 miljarder kronor. På grundval av detta beräknades årskostnaden för maskinerna uppgå till ca 100 miljoner kronor. Förmodligen var den än större. Det vore inte svårt att genom ett på lantbrukshögskolan och Alnarp bedrivet upplysningsarbete minska årskostnaderna med t ex 1 procent. Mot denna bakgrund framhöll nämnden som sin åsikt att en professur i redskapslära var angelägen såväl vid lantbrukshögskolan som vid den föreslagna agronomkursen vid Alnarp_ 356 Även några ytterligare remissinstanser ansåg att ämnet krävde en professur. Departementschefen sade i sin proposition 1930: "Jag delar deras mening som anse att redskapsläran och vad därmed sammanhör är utav den stora och växande betydelse för jordbruket att ämnet helst borde vid lantbrukshögskolan vara representerat av fast anställd lärare. Frågan härom synes snarast böra upptagas till förnyad prövning och resultatet därav framläggas senast i samband med förslag till omorganisation av statens maskin- och redskapsprovningsanstalter, varmed den äger ett visst samband. I avbidan därpå torde undervisningen i redskapslära tills vidare böra bestridas av en speciallärare. "357 Propositionen 1930 som även berörde Centralanstalten för försöksverksamheten på jordbruksområdet bifölls icke av riksdagen. Ny proposition avgavs följande år. Beträffande förslaget om lantbrukshögskolan överensstämde den i allt väsentligt med föregående. Nu beslöt riksdagen i enlighet därmed. Ämnesområdet redskapslära fick alltså en mycket svag ställning då den nya lantbrukshögskolan på hösten 1932 började sin verksamhet. Som speciallärare antog högskolan 1933 ingenjören Nils Berglund. Denne lyckades, trots dåliga resurser, främst med stöd av Jordbrukstekniska Föreningen (sid 249), få till stånd en personellt ytterst liten men aktivt arbetande maskinteknisk institution. Till 1935 års riksdag begärde högskolan att speciallärarbefattningen skulle ersättas med en laboratorstjänst. Jordbruksministern tog inte upp frågan.358 Riksdagen beviljade år 1942 medel för uppförande av en byggnad avsedd att inrymma erforderliga lokaler för bl a den maskintekniska institutionen.359 Den var inflyttningsklar 1944. År 1946 beviljades medel till en lektorstjänst vid institutionen.360 På grund av brist på kompetent sökande kunde befattningen dock inte tillsättas. 268 



Vid tiden omkring andra världskrigets slut tilldrog s\g mekaniseringen snabbt allt starkare intresse. Lantbruksstyrelsens stora utredning (sid 258) samt det växande kravet på bättre undervisning och rådgivning bidrog till att en av Kungl. Maj:t 1946 tillkallad högskoleutredning ägnade maskinområdet betydande uppmärksamhet. Vi kan observera att ordet redskapslära nu hade ersatts med maskinlära. Utredningen föreslog att en ny studielinje skulle införas vid högskolan jämsides med de redan befintliga. Den skulle ge omfattande maskinteknisk utbildning. Två laboratorstjänster skulle inrättas. Lektorstjänsten skulle utgå. Frågan om professur togs ej upp vid detta tillfälle vilket sannolikt skall ses mot bakgrund av att ett jordbrukstekniskt institut inrättats (sid 254). Däremot ansåg utredningen att speciallärarbefattningens innehavare skulle ges ställning som huvudlärare och att dåvarande innehavaren skulle få säte och stämma i högskolans lärarråd samt ges titeln professor. Riksdagen beslöt i enlighet med förslaget. 361 År 1956 tillsattes ånyo en utredning om den högre utbildningen och forskningen på lantbruksområdet. Utredningen föreslog att frågorna beträffande arbetskraftens utnyttjande skulle betraktas som väsentliga och ingå i maskintekniska institutionens arbetsuppgifter. Ämnesområdet skulle benämnas "Arbetsmetodik och teknik". Denna gång föreslog utredningen att en professur i ämnet skulle inrättas. Riksdagen beslöt 1961 i huvudsak i enlighet med förslagen.362 Institutionen som numera benämnes "Institutionen för lantbruksteknik" har sedan successivt utvecklats starkt genom ökade anslag och ökad personal, nu omfattande ett 30-tal personer, främst på forskarsidan, därav tre professorer. År 1961 inleddes vid Lantbrukshögskolan en verksamhet med specialrådgivning. 363 Några för uppgiften särskilt anställda experter förmedlade viktigare forsknings- och försöksresultat till rådgivarna ute i hushållningssällskap och lantbruksnämnder, till lärarna vid lantbruksskolor m fl. Ursprungligen berörde verksamheten inte mekaniseringsområdet direkt men 1966 tillkom en specialrådgivare för teknik. År 1968 fick verksamheten fastare fomer och dess personal bildade en ny enhet benämnd "Konsulentavdelningen". I denna ingår en statskonsulent på det tekniska området jämte medarbetare till honom.364 Under 1970-talet genomfördes omfattande ändringar beträffande den högre undervisningen och forskningen bl a genom överflyttning av veterinärhögskolan, veterinärmedicinska anstalten samt delar av skogshögskolan till Ultuna. Andra delar av skogshögskolan förlades till Umeå och Garpenberg. De tre högskolorna fick en viss gemensam organisatorisk samordning och bildar från 1977 Sveriges Lantbruksuniversitet. 269 -



Tillfälliga kurser 
Som vi i avsnittet om hushållningssällskapen sett hölls redan före seklets 
början då och då kurser i maskinskötsel för jordbrukare. Kurslängden 
varierade inom vida gränser, ofta från någon eller ett par dagar till 6 å 10, 
i enstaka fall längre. I och med att jordbrukets maskinanvändning blev 
mera omfattande ökade antalet kurser. Särskilt intensiv blev verksamhe
ten under andra världskriget då det blev nödvändigt att utbilda t ex 
reservtraktorförare och att sprida kunskap om användning av olika er
sättningsprodukter. 

Inte bara hushållningssällskap och skolor medverkade i denna form av 
undervisning. Bland andra organisationer som deltog i arbetet att sprida 
kunskap om maskiner och skötsel av dessa kan som exempel nämnas 
Jordbrukarungdomens Förbund (JUF). En väg att söka öka antalet per
soner som kunde nås av upplysning var korrespondensundervisning. På 
detta sätt medverkade Sveriges Lantbruksförbund genom sin korrespon
densskola LTK. Vid sådana kurser var det nödvändigt att kombinera 
korrespondensstudierna med några dagars praktiska övningar, t ex vid 
någon lantbruksskola. 365 

Här bör även nämnas de mera individuella studiemöjligheter beträf
fande maskiner och maskinvård som privata korrespondensinstitut er
bjuder. 

Så här kunde det se ut under en maskinskötarkurs vid Hammenhögs lantmanna
skola år 1922. 
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Lantbruksmöten Utställningar Under 1900-talets första årtionden fortsatte man att på ungefär samma sätt som under det föregående århundradets senare del ordna lantbruksmöten av olika omfattning. Mötenas helt dominerande inslag var utställning av djur och maskiner . De allmänna riksl antbruksmötena växte t i l l väldiga manifestationer av det svenska jordbrukets ståndpunkt samtidigt som de spred kunskap och information åt de besökande ur jordbruksbefolkn ingen. Att ordna dessa stora möten drog avsevärda kostnader och krävde mycket arbete. Man strävade till en början , trots svårigheterna ,  efter att hålla rikslantbruksmöten vart femte år. Också de mindre mötena ,  omfattande län ,  härader el ler socknar, hölls som förut .  De anordnades i de flesta fall i nte efter någon särski ld tidsplan utan mera efter behov och framföral l t  efter de ekonomi ska möj ligheterna.  Länsmötena återkom vanligen endast med långa mellanrum och 
Vid de skånska hushållningssällskapens förnämliga jubileumslantbruksmöte i 
Malmö år 1914 var maskinintresset stort. De elektriska motorernas möjligheter i 
jordbruket började uppmärksammas. 
Asea Brown Boveri 
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kunde i några län överhuvud inte åstadkommas. Till de�na grupp hör också de många möten som ordnats gemensamt av de båda skånska länen. De hade ofta betydande storlek t ex 1914 i anslutning till Baltiska Utställningen eller 1964 med Mila. På många håll ifrågasattes om den nytta de större mötena gav verkligen svarade mot insatserna. Intressant är att den kände godsägaren Ivar Lindström, Vibynäs, år 1912 i ett väl genomarbetat föredrag under lantbruksveckan talade för en omläggning av systemet för större lantbruksmöten. Han föreslog att landet skulle delas in i fem distrikt. Varje eller eventuellt vartannat år skulle enligt hans plan möte hållas i ett distrikt. Vart sjätte år skulle rikslantbruksmöte hållas.366 Förslaget vann inte direkt någon anslutning. Efterhand blev emellertid alltfler tveksamma och till det möte som hushållningssällskapens ombud höll 1929 förelåg en motion om utredning i saken.367 En kommitte utsågs och denna överlämnade ett förslag till nya stadgar för lantbruksmötena. Detta gick vidare till Kungl. Maj:t 1930. Här föreslogs just en indelning av landet, nu i sex distrikt. Vartannat år skulle ett distriktslantbruksmöte hållas. Efter 12 år skulle således varje distrikt ha haft ett möte. Tredje året därefter skulle ett rikslantbruksmöte hållas. Efter denna 15-årsperiod började en ny. Förslaget godtogs i allt väsentligt av riksdagen 1931.368 Den första perioden skulle börja 1 september 1931. Tanken var att ett rikslantbruksmöte skulle hållas 1946 för att högtidlighålla 100-årsminnet av landets första rikslantbruksmöte 1846. Fem distrikslantbruksmöten hölls, det första dock inte förrän 1935. Det planerade rikslantbruksmötet hölls likväl 1946. Det sjätte distriktsmötet kom aldrig till stånd. Den 1931 fastställda ordningen hade visat sig mindre lämplig. Bl a hade distriktslantbruksmötena blivit så stora att de närmade sig riksmötenas karaktär, med åtföljande kostnader och arbete. En ny utredning tillsattes och lade 1947 fram ett förslag.369 Här föreslogs en central, fast anläggning placerad på Rosenlundsfältet i Jönköping, detta för att anordnandet av större möten med utställningar m m skulle underlättas. Förslaget mötte avsevärd kritik och inom hushållningssällskapens förbund utarbetades ett nytt förslag. I detta framhölls de små lokala mötenas väsentliga betydelse. Riksmöten kunde visserligen vara motiverade men endast med minst 10 a 12 års mellanrum. Hushållningssällskapens förbund skulle svara för ledningen. Förslaget godtogs av 1950 års riksdag med några ändringar beträffande ekonomiska frågor. 370 Först 1959 hölls rikslantbruksmöte enligt de nya bestämmelserna. Mötet fick namnet RiLa och nu utnyttjades för första gången Rosenlundsfältet. Detta möte blev det sista allmänna rikslantbruksmöte som hölls i vårt land. 
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De större allmänna möten som hållits under 1900-talet är: Riksmöten: 1901 Gävle 1906 Norrköping 1911 Örebro 1923 Göteborg 1930 Stockholm 1946 Stockholm-Solvalla 1959 Jönköping-Rosenlund Distriktsmöten: 1935 Axvall 1937 Malmö 1939 Rommehed 1942 Norrköping 1944 Umeå Det oavbrutet stegrade intresset för mekanisering medförde att mötenas maskinutställningar blev allt mera omfattande. Antalet utställare uppgick så småningom till över 100 och antalet utställda maskiner till mer än 2 000. Vid Solvallamötet 1946 omfattade maskinfältet ca 40 000 m2 och vid RiLa 1959 ca 60 000 m2• Allmänheten var oerhört intresserad. Besökarantalet var 1901 i Gävle ungefär 63 000, vid RiLa 1959 ungefär 100000.371 Problemfria var maskinutställningarna inte. Svårigheterna med prisbedömning följde med in på det nya seklet. Nu hade den officiella maskinprovningen kommit till. För de allmänna lantbruksmötena hade bestämts att endast provade maskiner kunde bli föremål för bedömning. Mot detta opponerade sig många firmor och det gjordes ibland gällande att bestämmelsen negativt påverkade deras benägenhet att deltaga som utställare. Långt ifrån alla utställda maskiner var officiellt provade något som minskade prisbedömningens värde. En utställare kunde också meddela att han ställde ut sina maskiner utom tävlan även om de var provade. Dessa omständigheter medförde att prisbedömningen blev ofullständig något som inte undanröjdes av att anslag på maskinerna angav om de icke var provade. Särskilt tillspetsad blev situationen vid rikslantbruksmötet 1946 då alla de stora utställarna gemensamt gick in för att icke låta sina maskiner deltaga i prisbedömningen som därigenom blev ganska meningslös. Det blev också sista gången den förekom i den ursprungliga formen. När det femte distriktslantbruksmötet skulle hållas i Umeå 1944 bestämde sig de större maskinfirmorna för att inte vara med. En utställning 273 -



kom likväl till stånd därigenom att lokala maskinförsäljnin,gsfirmor visa
de sina maskiner men utställningens standard blev givetvis i nte den öns
kade . 

Vid de mindre lantbruksmötena har det vanligen varit de lokala för
säljningsfirmorna som stäl l t  ut .  Prisbedömning förekommer ibl and men i 
begränsad omfattning och utan fastare regler .  Här skall än en gång fram
hål las att de mindre , lokala lantbruksmötena el ler utstäl ln ingarna genom 
si tt antal nått ut til l en långt större del av jordbruksbefolkningen än vad 
de större förmått och framförallt träffat sådana grupper av lantbruksbe
folkningen som aldrig sku l le komma t i l l  de stora mötena . 

På senare tid har situationen förändrats radikalt .  U tomstående ekono
miska intressen t ex från kommunal t eller privat håll har kommit att i 
väsentlig omfattning överta de större lantbruksmötenas utställningsdel 
och driva denna som en mässverksamhet . En sådan mindre mässa ordna
des på Axevalla hed år 1958 under namnet "Elma" .  Efter det stora 
lantbruksmötet RiLa uppkom ett starkt intresse bl a från Jönköpings 
kommun att för utställningsändamål utnyttja Rosenlundsfältet .  Detta 
ledde till att en maskinmässa,  nu med namnet "Elmia" , med stark upp
backning av kommunen och ett , låt vara t i l l  en början blygsamt interna-

Maskinfälten vid Elmia-utställningarna har fått imponerande omfattning och ger 
besökaren en god bild av vad marknaden kan erbjuda. Elmia Lantbruk år 1988. 
Elmia 
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tionellt inslag arrangerades där 1961. Försöket slog väl ut och sedan dess har Elmia som blivit ett av kommunen ägt aktiebolag ordnat utställningar varje år. Ursprungligen omfattade dessa utställningar både jordbruk och skogsbruk men efter år 1970 har en uppdelning gjorts så att de vartannat år omfattat jordbruket och vartannat skogsbruket. De har, framförallt på maskinsidan blivit betydande. I samband med dem ordnas ofta demonstrationer, konferenser osv. Mindre specialutställningar, ibland kombinerade med rådgivning har vid flera tillfällen ordnats av Lantbruksstyrelsen och maskinkonsulenterna i anslutning till Elmia (sid 236). Antalet direkta utställare vid jordbruksutställningarna som numera också i någon mån omfattar djur är vanligen omkring 500 representerande ett 20-tal länder. Utställningsytan är över 100 000 m2
• Besökarantalet brukar vara stort, ofta 100 000 personer. Utöver här nämnda utställningar arrangerar Elmia ett antal specialmässor inom andra områden. Ett om Elmia påminnande mässföretag i Norrland är det av Umeå och Piteå kommuner ägda "Nolia" som tillkom på 1960-talet. Även detta företags mässor omfattar i någon mån jordbruks- och skogsbruksmaski-

I Demonstration av gamla traktormodeller vid lantbruksmöte på Axevalla hed 1985. Sådana visningar fångar alltid intresse. 
Foto Ingemar Lundgren 275 -



ner. Liknande mässor förekommer på andra orter, tex Ma\mö. Tillkomsten av de här nämnda mässföretagen har medfört att av hus hållningssällskapen m fl ordnade egentliga lantbruksmöten blivit mera sällsynta. Dock ordnade de skånska hushållningssällskapen en betydan de utställning, Mila, år 1964 för att högtidlighålla 150-årsminnet av säll skapens tillkomst. Åren 1981 och 1987 arrangerade de två skånska sällskapen tillsam mans med ett antal andra föreningar utställningen "Skånskt Lantbruk" vid Bjersjölagård. Där visades maskiner, djur, hantverk och mycket annat. På liknande sätt hade Skaraborgs läns hushållningssällskap en utställning på Axevalla hed 1985. Också den omfattade såväl maskiner som djur mm. Ett trevligt inslag var där en kommenterad defilering av äldre traktortyper. Andra hushållningssällskap har under senare år ar rangerat liknande utställningar. Genom sin lokala karaktär och måttliga omfattning röner dessa utställningar stor uppskattning. De stora maskinfirmorna med försäljning över hela landet brukar inte deltaga i dessa regionala utställningar men de lokala representanterna har hittills alltid svarat för att maskinutstälJningarna blivit både omfat tande och allsidiga. A
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r Hela 1900-talet har präglats av ett ständigt ökat informationsflöde till jordbrukarna inom deras breda intresseområde. Utöver de redan nämn da informationsvägarna skall här några andra sådana kort antydas. Genom riksdagsbeslut 1943 inrättades "Jordbrukets Upplysnings nämnd" vars uppgift skulle vara att sprida kännedom om resultat av praktisk betydelse från forsknings-och försöksverksamheten inom jord bruks-och trädgårdsområdena. Nämnden hade till en början egen fast personal. Den skulle lösa sin uppgift dels genom egen direkt publikation av lättläsliga sammanfattningar av forsknings-och försöksverksamhetens rön och erfarenheter, dels genom att åt fack-och dagspress tillhandahål la sådant material. Nämndens viktigaste, regelbundet utgivna publika tion, "Försök och Forskning", utgavs under åren 1944-67 som bilaga till "Jordbrukarnas Föreningsblad" och fick därigenom stor spridning. Här redovisades på maskinområdet bl a sammanfattningar av resultat och erfarenheter från Maskinprovningarna och Jordbrukstekniska Institu tet. 3 72

 År 1967 upphörde nämnden och dess arbetsuppgifter överfördes dels 276 .. .. 



till Lantbruksstyrelsen, till en början som en fristående oq�anisation med benämningen "Statens Lantbruksinformation", dels till Lantbrukshögskolan. 373 Utgivningen av Försök och Forskning upphörde och i dess ställe förmedlades informationen genom broschyrer, foldrar osv. Ett flertal av de hittills utgivna har berört maskinområdet. 
I landets många lantbruksklubbar, under lantbruksveckan, i samband med jordbrukardagar av olika slag och vid andra tiJlfällen då jordbrukare mötts har det alltid hållits föredrag. Dessa har ofta, i särskilt hög grad under 1940-, 1950- och 1960-talen, behandlat spörsmål som gällt maskiner och mekanisering. En i detta sammanhang viktig grupp utgör facktidskrifterna på vilka några exempel skall ges. "Tidskrift för Lantmän" hade börjat utges redan 1879 och gavs ut fram 

till 1917 då den sammanslogs med "Lantmannen". Den var av allmän karaktär och avsåg främst sydsvenska förhållanden. Maskinfrågor behandlades då och då. "Annonsblad till Tidskrift för Lantmän" började komma ut 1884 och var som namnet anger främst avsedd för annonsering. När Tidskrift för Lantmän slogs samman med Lantmannen förblev Annonsbladet självständigt och fick med tiden ändrad karaktär i det att utöver det omfattande annonsmaterialet även eget textmaterial infördes. "Lantmannen" började 1890 och utges fortfarande. Även denna tidskrift har allmän karaktär. Den slogs 1917 samman med Tidskrift för Lantmän och 1935 med Svenskt Land. Namnet Lantmannen blev det dominerande både typografiskt och i dagligt tal. Då jordbrukets behov av och intresse för maskiner och mekaniseringsfrågor ökade blev Lantmannens bevakning på maskinsidan intensivare. År 1962 tillfördes redaktionen en särskild redaktör med ansvar för maskinfrågorna som numera utgör en viktig del av tidskriftens material. "Maskinteknik i Jord och Skog" kom med sitt första nummer vid årsskiftet 1949/50. Som namnet anger var det här fråga om en för mekaniseringsområdet specialiserad tidskrift. Den slogs 1968 samman med "Traktorjournalen" och bar namnet "Jord & Skog - Traktorjournalen" till 1974 då namnet "Traktorjournalen" blev det dominerande. Detta ändrades återigen 1985 till "Teknik i Jord & Skog". "Traktorjournalen" utgavs åren 1956 -68. Också denna tidskrift var en till maskinområdet specialiserad facktidskrift som ingalunda enbart behandlade traktorer. "Jordbrukarens Elektriska Blad", JOEL, utgavs 1934-70. Som namnet anger behandlade den frågor kring den elektriska energins utnyttjande i jordbruket. 277 • 
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Utan att på något sätt vara särskilt inriktade mot mekaniseringsområdet har givetvis ett antal andra facktidskrifter liksom mera allmänt inriktade tidningar som Jordbrukarnas Föreningsblad, utgiven 1931-70, Land utgiven från 1971 och RLF-tidningen, utgiven åren 1929-70 tid efter annan behandlat ämnen kring mekanisering. Man får under inga omständigheter bortse från att intensiv information under hela seklet har bedrivits av de maskintillverkande och maskinförsäljande företagen, både genom trycksaker, annonsering och muntlig påverkan. Att denna informationsverksamhet i viss utsträckning brister i saklighet torde vara ofrånkomligt. 
Angelägna markarbeten som underlättar maskinan
vändning 
Stenröjning Under 1900-talets tidigare decennier och fram mot 1940 fortsatte stenröjningen med i huvudsak de hjälpmedel och metoder som sedan gamla tider använts. Sprängning utnyttjades i någon utsträckning vid borttagning av särskilt stora stenar. Metoden var dock tidskrävande och dyr. Så snart traktorer vann större användning i jordbruket kunde deras kraftresurser börja utnyttjas för att direkt dra upp och släpa bort relativt stora stenar. Metoden ledde vid oförsiktighet till överstegring av traktorn och medförde lätt allvarliga olycksfall. Den snabbt ökande mekaniseringen och maskinernas allt större arbetsbredder framtvingade på 1940-talet en intensifiering av stenröjningen. Detta i förening med stigande kostnader för arbetskraften gjorde det nödvändigt att söka på ett mera effektivt sätt mekanisera stenröjningsarbetet. Behovet förstärktes ytterligare därigenom att röjningen nu alltmer gällde stora, tunga stenar som tidigare hade måst lämnas. En mängd ideer kom fram bland dem som på fältet praktiskt mötte problemen. De resulterade i utveckling av speciella stenröjningsvagnar. Sådana utgjordes i princip av kraftiga vagnar som försågs med en fast krananordning. Som kraftkälla användes i början någon gång hästar men traktorerna tog snabbt över helt.374 Arbetet vid stenröjningsvagnarna tillgick så att ett 10-15 cm djupt hål först borrades i toppen på stenen som vanligen inte behövde grävas fri. Borrningen gjordes med motor- eller tryckluftborr. I hålet stacks en svagt konisk järndubb med ring ned och låstes med en eller !vå kilar. 278 



Vagnen kördes intill stenen och kroken i kranens lyftanordni,ng kopplades i den på stenen så fästa järnringen. Lyftanordningen utgjordes av ett flerskuret block med en kraftig stållina. Linans fria ände var kopplad till ett linspel (vinsch) drivet av traktorn. På några av de tidigare konstruktionerna användes inte linspel utan linans fria ände kopplades till traktorn som då kopplats loss från vagnen och sakta kördes utåt och därvid gav dragning i linan. Vid denna konstruktion kunde hästar användas i stället för traktor. Vagnens lyftanordning gav stor dragkraft och stenar med en vikt om flera ton kunde lyftas. Efter lyftning lades stenen ner på vagnens lastyta och transporterades bort till lämplig avläggsplats. Flera vagntyper, dock inte alla, var så byggda att de vid avläggningen kunde lyfta stenarna relativt högt och stapla dem på varandra. Sedan stenen lagts av kunde järndubben med ringen lätt lossas genom några hammarslag neråt. Efter upptagningen måste de större hålen fyllas igen och någon planering göras. Vid denna tid, främst 1940- och 50-talen, tillverkades 100-tals stenröjningsvagnar, alla vid små verkstäder. Det kom fram en mångfald varianter, ofta baserade på användning av äldre bilar, traktorer och andrahandsmateriel. En annan röjningsmetod byggde på användning av starka bandtraktorer utrustade med speciellt konstruerade röjningsblad med framåtnedåtriktade kraftiga tänder. Med detta verktyg kammades jorden igenom till 40 a 50 cm djup och alla stenar som greps av kammen fördes upp och kunde fösas bort. Genomarbetningen blev kraftig och det kunde inte undvikas att matjord och alv delvis blandades. Med traktorn och dess schaktblad kunde erforderlig markplanering sedan göras direkt. Statens Maskinprovningar fick 1947 regeringens uppdrag att göra en omfattande studie av maskinell stenröjning och har i sitt meddelande nr 899 detaljerat redovisat de olika lösningarna. Räknat per sten blev kostnaden för röjning med vagn och med bandtraktor ungefär lika. Per ha blev bandtraktorröjningen dyrare eftersom antalet borttagna stenar blev större. Bandtraktormetoden passade endast vid korta transportavstånd. De använda maskinerna ägdes av maskinstationer och maskinhållare, praktiskt taget aldrig av enskilda jordbruk. Under 1940- och 1950-talen bedrevs maskinell stenröjning i stor omfattning, framförallt i Syd- och Mellansverige. Stenupplag från denna tid är lätt igenkännliga genom stenarnas ofta stora dimensioner. Efterhand avtog röjningens omfattning och framemot 1970-talet hade den minskat till en obetydlighet. Genom den intensiva stenröjningen under denna period erhö!Js förut-279 , .&. 
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En kort järndubb och en liten kil slogs ner i ett borrat hål och gav normalt perfekt 
fäste för lyftning av tunga stenar. Efter borttransporten lossades dubben med ett 
par hammarslag. SM sättningar för att på ett väsentligt effektivare sätt utnyttja jordbrukets allt fler och allt större maskiner. För att på ett enkelt sätt röja undan måttligt stora stenar användes något senare på en del håll sax- eller krokliknande konstruktioner av järn anbragta i traktorns trepunktslyft. Stenen kunde med sådan utrustning tämligen bekvämt gripas och dragas upp utan tidsödande användning av kättingar och med mindre risk för olycksfall. Grävning kring stenen var dock vanligen nödvändig. En helt annan form av stenröjning har vi mött de senare åren. Det som nu tilldrar sig intresse är att samla och eventuellt föra bort småsten som skulle kunna skada jordbearbetningsmaskiner, slåtter- och skördemaskiner samt framförallt skada potatis vid upptagning med maskin. För detta ändamål har ett flertal maskintyper konstruerats dels i form av tämligen tätfingrade kammar, dels som kompletta stenupptagare med sidotransportör för avlastning till vagn (sid 446). 
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Stenröjningsvagnar av många olika konstruktioner kom i bruk under 1940- och 
50-talen. Här en vagn från Karatorp, Urshult. 
SM 

I detta fall har man kunnat lägga en kätting om stenen. Metoden med dubb var 
dock det normala. Vagnen är från Lönneberga. 
SM 
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Arbetet underlättades om vagnen var så konstruerad att den vid avlastningen 
kunde stapla stenarna högt ovanpå varandra. 
SM 

De gamla stengärdesgårdarna talar om ett oerhört slit. Så vittnar också 1950-talets 
upplägg av tunga stenar om sin korta periods intensiva röjningsarbete. 
SM 
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De starka bandtraktorerna förmådde skjuta undan både små och stora stenar men 
lämnade marken ganska illa tilltygad efter sig. 
SM 

Ibland försökte man dra upp stora stenar direkt med traktorn. En livsfarlig metod 
som ofta ledde till överstörtning. 
SM 
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Dikning Någon mera påtaglig utveckling på dikningsområdets tekniska sida skedde inte förrän långt in på 1900-talet. Under första världskriget blev arbetskraften dyrare samtidigt som en viss brist uppstod. Situationen stimulerade till försök att mekanisera det tunga grävningsarbetet. Norrmannen John Engen konstruerade, troligen delvis efter äldre förebilder, i början av seklet en hästdragen täckdikesplog med kedjetransportör för den lossgrävda jorden. Liknande maskiner fann under 1920-talet någon användning på stenfri jord inom för metoden lämpade områden i vårt land.375 Flera svenska förslag till konstruktion av motordrivna dikesgrävmaskiner kom fram utan att leda till några användbara lösningar, dock med ett undantag. AB Hässleholms Verkstäder tillverkade omkring 1920 en ma-
Dikesgrävmaskinen AHW från Hässleholms Verkstäder omkring 1920. Den fick 
endast obetydlig spridning. 
SM 
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Den amerikanska dikesgrävmaskinen Buckey med sitt karakteristiska grävhjul 
provades något här omkring 1920. Den kom igen i några exemplar omkring 1950. 
SM skin, betecknad AHW, av grävkedjetyp. Den kom ut i praktisk användning i några exemplar. 376 År 1920 importerades ett par amerikanska dikesgrävmaskiner av grävhjulstyp, fabrikat Buckeye. Maskinprovningarna gjorde 1921 en jämförande provning med en av dessa och en av typ AHW. Det visade sig att grävning med maskin i och för sig gick bra men kostade ungefär lika mycket som grävning för hand.377 Intresset för mekanisering av grävningsarbetet dog ut för att först efter mitten av 1930-talet återkomma. Nu skärptes arbetskraftsproblemen. Den allmänna jordbruksmekaniseringen började skjuta fart. Traktorer med gummihjul och allsidig användbarhet ökade i antal. Mekaniseringen ställde ökade krav på större sammanhängande åkerytor och på bättre bärighet hos marken. En ny tillverkning i vårt land av den ovan nämnda norska dikesplogtypen togs upp 1936 av Ottar Aashammar i Järpås. Maskinen fick rätt stor spridning inom begränsade områden med stenfri jord med god sammanhållning. Mera allmän användning kunde denna maskintyp aldrig få. 378 Under 1940-talets tidigare år ökade kravet på rationalisering av grävningsarbetet ytterligare. Inga svenska typer av verkliga dikesgrävmaskiner fanns. Vanliga grävmaskinstyper, mest använda vid väg- och byggnadsarbeten, fanns men lämpade sig med sin normala skoputrustning ej 
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Aashamars dikesplog fick någon, dock endast lokalt begränsad användning på 
stenfri lerjord. 
sov 1 950:39 
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Aashamarplogen skulle köras flera gånger för att ge fullt dikesdjup. Hästarna 
måste därför gå på ömse sidor om diket. 
sou 1950:39 för grävning av täckdiken . Med specialgjorda skopor kom de dock t i l l  någon användning omkring och närmast efter 1944. Det var vid denna tid väl kän t att för dikesgrävning speciellt konstruerade maskiner av flera olika typer och fabrikat fanns ,  bl a i USA och Storbri tannien . Osäkerhet rådde beträffande deras användbarhet här i landet . Detta föranledde regeringen att 1944 uppdra åt en kommitte att undersöka våra möjligheter till maskinel l grävning. Kommitten gjorde ingående studier med och demonstrerade offentligt olika maskintyper. Under samma tid började några maskinhållare på eget init iat iv och med importerade maskiner en entreprenadverksanhet .  Genom alla dessa åtgärder vanns snabbt erfarenheter som effektivt medverkade till ökad anskaffning och användning av dikesgrävmaskiner. Det visade sig att de moderna maskinerna arbetade bra under de flesta förhållanden här. Endast på de starkt stenbemängda jordtyperna blev det nödvändigt att tilJgripa vanliga grävmaskiner med specialskopor e l ler traktorgrävare . Någon enstaka svensktillverkad dikesgrävmaskintyp kom fram under 1950-talet men flertalet använda maskiner var utländska .  Den på 1950-talet använda maskinutrustningen möj liggjorde grävning 
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av 100-700 m per dag beroende främst på typ av jord. För att i motsvarande grad rationalisera rörläggningen prövade man att nied hjälp av en till grävmaskinen kopplad ränna kontinuerligt mata ner tegelrören omedelbart bakom maskinen. Parallellt med utvecklingen av grävningstekniken prövades möjligheterna att också förbättra den sedan gammalt kända tubuleringsmetoden. Framsteg gjordes men de ledde ej till att metoden fick större användning. Ett språng i utvecklingen togs när i början av 1960-talet perforerade plaströr började användas i stället för tegelrör. Ursprungligen var dessa rör styva och levererades i 5 m längder med muffar för hopkoppling. Snart nog övergick man till att göra rören tvärkorrugerade och så böjliga att de kunde lindas i stora rullar som kunde hängas på grävmaskinen och matas ned direkt bakom denna. Ytterligare ett utvecklingssteg togs genom att rören försågs med ett omgivande filtermaterial t ex av kokosfibrer. Härigenom kunde den eljest nödvändiga dyrbara grus- och sågspånsfyllningen närmast röret undvaras. 
Den moderna dikesgrävmaskinen lägger ner det perforerade böjliga plaströret 
direkt vid grävningen. Bilden visar den finska Björn-Mara från Karpen Konepa
ja. 
Karpen Konepaja 288 \. 



I början av 1980-talet infördes en för oss ny men utomlands något tidigare prövad maskin för täckdikning. Denna maskin gräver inte upp ett dike utan pressar med ett smalt, starkt verktyg upp en ränna bred nog för att röret skall kunna föras ned. Vid denna metod måste röret föras ned i omedelbar anslutning till verktyget. Detta sker automatiskt genom en på maskinen monterad trumma. Röret måste ha filter eftersom grusfyllning inte är möjlig. Med denna metod kan man komma upp i hög avverkning, 2 000 m per dag, under särskilt gynnsamma förhållanden än mer.379 Ett vid all täckdikning ovillkorligt krav är att rören läggs med avsett fall. På dikesgrävmaskinema reglerades detta tidigare alltid manuellt av maskinföraren med hjälp av flukter. Metoden har sina svagheter. På 1960-talet började elektroniken tas till hjälp. Metoderna utvecklades genom användning av laserteknik. Från en roterande sändare, placerad någonstädes på fältet som skall dikas, skapas genom den roterande laserstrålen ett plan i förhållande till vilket djupregleringen skall ske. En mottagare på grävmaskinen känner av strålen och rapporterar till en datorutrustning grävorganets höjdläge i förhållande till strålplanet. Datorn ger via grävorganets hydrauliska reglerutrustning erforderliga korrektioner. Systemet arbetar helt automatiskt och ger såväl arbetslättnad som kvalitativt bättre djupreglering.380 Dragkraft 
Hästar Oxar År 1900 var antalet hästar i landet ca 550 000 och antalet oxar ca 200 000. Gemensamt tillgodosåg de jordbrukets behov av dragkraft. Den successiva övergång från oxar till hästar som pågått under 1800-talets senare del fortsatte i samma takt under det nya århundradet. Omkring 1920-1930 hade dragoxarna visserligen inte försvunnit helt men t om  i de trakter där förekomsten varit störst, i delar av Södermanland och Östergötland samt i Smålandslänen, hade deras reella betydelse upphört. Motorerna hade försiktigt börjat tillföra jordbruket ny dragkraft. Kostnaden för mänsklig arbetskraft ökade efterhand, särskilt under perioder när den växande industrin drog allt större skaror till sig. För jordbruket blev det angeläget att hushålla med sina arbetskraftsresurser. Detta pekade mot större arbetsbredd på fältarbetsmaskinerna och högre 289 



Vid arbete av detta slag gick det bra att köra med 4-hästars eller större anspann. 
Rydsgård 1937. Lm1937 körhastighet. I någon mån kunde effektivitet vinnas denna väg tack vare att hästmaterialet genom målmedveten avel och riktigare utfodring blev bättre. En sådan utveckling fortsatte intill dess hästen spelat ut sin roll som dragkraft i jordbruket. Någon ytterligare förbättring av seldon o d var inte möjlig. Däremot talade många för övergång till större anspann. Som ett intressant exempel kan nämnas att dåvarande konsulenten i Örebro läns hushållningssällskap, Herman Flodkvist (långt senare professor och rektor vid Lantbrukshögskolan) år 1912 rekommenderade större arbetsbredd på maskinerna och anspänning med fyra hästar så ofta detta var praktiskt möjligt. På 1920-talet diskuterades användning av tvåskäriga plogar och anspann med fyra a fem hästar. 381 På stora slättbygdsgårdar kom sådana anspann till någon användning men särskilt vanliga blev de ej, kanske frånsett trespannen för självbin,darna. På det övervägande antalet svenska gårdar var stora anspann ohanterliga och inte särskilt effektiva, i all synnerhet som jordbrukarna var ovana att köra med sådana. Snart nog kom den effektivare traktorn in i bilden och gav betydligt bättre möjligheter att spara arbetskraft. Den nya motoriseringsepoken medförde en drastisk förändring av hästbeståndet, något som diagrammet på sid 291 ger tydligt vittnesbörd om. 290 
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Trots åtskilliga framgångsrika demonstrationer , bl a på Alnarp , och goda 
erfarenheter från begränsad praktisk användning hade ångkraften inte 
kommit att spela någon egentlig roll som dragkraft för jordbruksarbetet 
på åkrarna under 1800-talet .  Kostnaderna hade visat sig vara för höga 
och fördelarna närmast obefintliga för de svenska jordbruken,  möj ligen 
bortsett från ett litet fåtal stora egendomar med särskilt gynnsam åker
struktur. 

Under 1 900-talets första decennium ökade intresset något från jord-
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brukets sida och därmed helt naturligt också från maskintillverkarnas. Vid lantbruksmötet i Eslöv 1908 satsade den på ångplöjningsområdet ledande engelska firman Fowler i Leeds genom sin filial i Berlin och Magdeburg hårt på information. Lokomobiler och ett antal för ångplöjning lämpliga arbetsmaskiner visades, inte bara på utställningsplatsen utan även i funktion på ett närbeläget fält.382 Redan före detta lantbruksmöte hade ångplöjningsutrustningar anskaffats till ett par skånska egendomar och efter detsamma följde ytterligare några andra gårdar efter. I flera fall slog sig ett par gårdar samman om en utrustning. Maskiner fanns t ex på Säbyholm, Hviderup-Trolleberg, Engeltofta-Övragård, Västraby, Stureholm-Bjerbolund, Lönhult, Rögle och Svedberga. Samtliga hade Fowlers tvåmaskinsystem. Dessa maskiner hade stor dragkraft och kapacitet. Vid användning på stora sammanhängande stenfria fält var de konkurrenskraftiga. Lokomobilerna var driftsäkra och hållbara. Flertalet utrustningar användes i många år, Stureholms ända till år 1941. I USA hade den form av ångplöjning som engelsmännen stannat för, kabelsystemet, alltså med vid fältkanten stående lokomobiler som i stållinor drog plog eller harv mellan sig, inte accepterats. Amerikanarna 
-�-

Ett försök med ånga som rörlig dragkraft. Den väldiga A verymaskinen på Gård
stånga Nygård 1908. 
Kulturen i Lund efter foto i privat ägo 
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provade i stället att låta en självgående lokomobil direkt dra plogen eller 
harven bakom sig. Systemet hade både fördelar och nackdelar. Anskaff
ningskostnaden blev lägre och lokomobilen var i mera effektivt arbete 
under huvuddelen av tiden. En nackdel var att en betydande del av 
energin gick åt att oavbrutet hålla lokomobilen med sin stora tyngd i 
rörelse på fältet. Härtill kom risken för packningsskador på marken. 

En amerikansk maskin av denna typ, fabrikat A very, med 9-skärig 
bogserad plog, anskaffades 1908 till Gårdstånga Nygård i Skåne. Det 
visade sig dock vara ett alltför klumpigt ekipage och var inte länge i 
användning. 383 

Förbränningsmotorer Traktorer 
Perioden 1905-1930 
Tjugonde seklet förde med sig en ny kraftkälla, förbränningsmotorn, 
som snabbt visade sig ha betydligt större utvecklingsmöjligheter än ång
kraften. Den hade högre verkningsgrad, utnyttjade alltså drivmedlets 
energiinnehåll bättre. Den var lättare än ångmaskinen i förhållande till 
avgiven effekt och därtill lättare att sköta. 

Snart nog började man försöka använda denna nya kraftresurs för att i 
jordbruket ersätta dragarna i deras tyngsta arbete och samtidigt minska 
behovet av mänsklig arbetskraft. I dessa strävanden fick man teknisk 
hjälp från den samtidiga utvecklingen på automobilområdet. 

Två olika system, kända från försöken att utnyttja ångkraften, kabel
systemet eller den direkta bogseringen, var tänkbara. Här i vårt land var 
man tveksam, främst beroende på osäkerhet om hur de båda metoderna 
lämpade sig under våra ofta besvärliga mark- och klimatförhållanden. 
En så kunnig och erfaren man som professor Gustaf Tim berg uttalade år 
1909 starkt tvivel på bogseringssystemets (traktorsystemets) lämplig
het. 384 Betydande osäkerhet präglade också Maskin provningarnas in
ställning i samband med en provning 1911.385 

År 1905 kom den första med förbränningsmotor drivna traktorn, den 
engelska "The Ivel", till vårt land.386 Den demonstrerades på Alnarp 
samma år och visades senare vid lantbruksmöten. Trots att det fanns ett 
verkligt intresse för nya möjligheter att minska arbetsbelastningen vid 
den tyngre jordbearbetningen tycks denna maskin inte ha betraktats som 
godtagbar. Det är osäkert om någon traktor av detta märke kom till 
verklig praktisk användning här. 

Traktorn The Ivel hade två relativt stora bakhjul av järn och ett för 
styrning vridbart framhjul. Motorn, fyrcylindrig, var av förgasartyp, av-
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Den första till vårt land importerade traktorn, den engelska The lvel, år 1905. 
Lantbruksmuseer vid Alnarp sedd för bensin och med en effekt på ca 13 kW (18 hk). Maskinen vägde 1500 kg. Den drog vid demonstrationerna en tvåskärig plog. Snart nog började det hända mera ifråga om förbränningsmotordrivna dragmaskiner. Svenska Motokulturföreningen (sid 244) ville vid det 21:sta allmänna svenska lantbruksmötet i Örebro 1911 visa vilka möjligheter som fanns att utnyttja motorkraft för jordbearbetning m m. Föreningen anmodade Maskinprovningarna att utlysa och genomföra en provning och fick gehör för detta. Till provningen anmäldes fem maskiner. Provningserfarenheterna blev tyvärr dåliga. The Ivel skulle deltaga men kunde på grund av sönderkörning ej vara med. AB International Harvester Co, USA, anmälde en traktor som vägde 7 500 kg och var utrustad med en encylindrig bensinmotor om 18 kW (25 hk). Den hade en växel framåt och en back. Denna traktor arbetade förhållandevis bra under provningen. Två svenska maskiner var med, en från C.A. Andersson i Bronäs och en från Verkstadsaktiebolaget Tjust. Dessa båda maskiner var konstruerade med originella jordbearbetningsmaskiner, i viss mån av frästyp, i stället för plog. Ingen av dem kunde fullfölja provningen eller vidareutvecklas. Slutligen deltog också en tysk med elkraft driven maskinutrust-
294 



Demonstrationen av The lvel på Alnarps åkrar 1905 tilldrog sig uppenbart stort 
intresse. 
Zachrison 1920 

lnternational Harvesters traktor vid den stora provningen på Carlslund vid Öre
bro 1911. I Maskinprovningarnas redogörelse kallades den "25 hästkrafters själv
transporterande bensinlokomobil". SM 
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ning som arbetade enligt kabelsystemet. Maskinen behandlas i annat 
sammanhang på sid 328. 

Vid denna traktorprovning, den första i vårt land, gjorde provnings
nämnden som ett led i det omfattande arbetet särskilda studier beträffan
de den kraft som erfordrades för att vid kabelsystemet släpa de långa 
stållinorna under plöjningen. Nämnden försökte vinna klarhet beträffan
de kabelsystemets fördelar och nackdelar. Det visade sig att både trak
tor- och kabelsystemen gav goda funktionsmöjligheter men nämnden 
ansåg sig finna att traktorsystemet med direkt bogsering snarast var nå
got bättre än kabelsystemet. 387 

Hittills hade de nya dragmakinerna inte på något sätt präglats av nå
gon enhetlighet i sin uppbyggnad. När 1920-talet närmade sig kom emel
lertid ett antal nya fabrikat fram och då kunde tendenser till flera gemen
samma drag i konstruktionerna iakttagas. Maskinerna fick en relativt 
kompakt kropp, i de flesta fall buren av fyra hjul av vilka de två bakre 
var drivande och de två främre var vridbara för styrning. Hjulen var av 
järn och de drivande hade stor diameter samt slirskydd av t ex vinkel
järn. De flesta av motorerna var robusta typer med en a två cylindrar. 
Det fanns dock några med fyra eller t o m sex cylindrar. De svenska 
maskiner som nu kom hade i regel tändkulemotor, de amerikanska där
emot nästan alltid förgasarmotor. Motoreffekten låg vanligen omkring 
15 kW (20 hk) men det förekom någon enstaka gång motorer med effekt 
över 20 kW. Vanligen hade maskinerna bara en a två växlar framåt och 
en back. Utrustning med remskiva som möjliggjorde att dessa dyra ma-

International Harvesters traktor Titan 1918 hade tvåcylindrig fotogenmotor med 
liggande cylindrar och en effekt om 17 k W. 
SM 
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A vance motorplog, av bärplogstyp, började tillverkas 1912. Den encylindriga 
tvåtaktsmotorn hade en effekt om ungefär 14 kW vid provning 1919. 
SM 

Munktel/s valde redan från början traktorprincipen . Här företagets första traktor, 
typ 30/40, år 1913. 
SM 
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skiner också kunde finna användning som stationär kraftkälla var närmast regel. Här bör nämnas att också banddrivna maskiner redan under denna första tidsperiod kom i marknaden. De var få till antalet och köptes sällan till jordbruksföretagen. Det var framförallt den kraftkrävande plöjningen som skapade strävan att utnyttja motorkraft. Plogen kunde anslutas tilJ dragmaskinen på två olika sätt, antingen genom att bogseras bakom denna eller genom att hängas höj- och sänkbart i dragmaskinens ram som då var förlängd bakåt. I förra fallet kallades dragmaskinen nu allmänt "traktor". I senare fallet var det först vanligast att tala om "motorplog", ibland "bärplog". Benämningarna användes dock inte konsekvent. Låt oss se något på vilka maskiner som visade sig i Sverige under denna första period. Bland dem finner vi ett antal utländska, främst amerikanska, t ex Titan från International Harvester, Cyklone (i Sverige kallad Kraft) samt något senare Lauson, Fordson, Rumley Oil PulJ, Gray, Moline (här kallad Järnhästen), Stock och Atlas. Något längre fram kom sådana som Intemational 8-16, Samson och Austin. Fordson-traktorn som kom hit till vårt land 1919 var intressant därigenom att den från konstruktionsstadiet var avsedd för billigast möjliga industriella massproduktion. Den hade inte som de andra en ram på vilken motor, kylare, växellåda m m  monterades utan här utgjorde gjutna vevhus samt transmissions- och bakaxelkåpor traktorns stomme. Föraren satt tämligen obekvämt med ett ben på vardera sidan om traktorkroppen. Konstruktionen och framförallt priset gjorde att Fordson från början fick stor slagkraft på marknaden. Gray hade i stället för bakhjul en 1,4 m bred drivtrumma. Konstruktionen visade sig vara olämplig och försvann. Moline och Stock var av helt annan typ än de övriga. De hade drivande stora framhjul. Ramen var förlängd bakåt och understöddes ytterst av ett par lättare bakhjul. Föraren var placerad längst bak. I ramen hängdes plogar eller annan arbetsmaskin som föraren alltså hade framför sig. Här var det närmast fråga om bärplogtypen. De nämnda utländska maskinerna hade förgasarmotorer som i flertalet fall var avsedda för fotogendrift och endast sällan för bensindrift. Med undantag för Fordson och Lauson hade de flesta här nämnda traktorerna sina transmissioner dåligt inkapslade vilket ofta vållade störningar och slitage, särskilt under leriga arbetsförhållanden. 388 Bland svenskbyggda traktorer under denna period kan nämnas A vance från J.V. Svenssons Motorfabrik, Munktells från Munktells Mek. Verkstad, June från AB Motorplogen June, Kullmo från Getinge Nya 298 • 
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Munktells gick snabbt över till något lättare typer som denna, benämnd 20/24, år 
191 7. Vid provning 1919  gav den encylindriga motorn. en effekt på omkring 16  
kW. 
Volvo BM 

Motorplogen June, år 1918, var trehjulig och hade en tvåcylindrig tvåtaktsmotor 
om ca 15 kW. 
SM 
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Tidaholms Bruks traktor TB år 1919  hade en motoreffekt om ca 22 kW. Motorn 
var fyrcylindrig. 
SM 

Fordson-traktorn, år 1919, var lättare än övriga traktorer på marknaden vid den 
tiden . Den fyrcylindriga motorn gav ungefär 16  k W. 
Sveriges Tekniska Museum 
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International H arvesters traktor typ 8 - 16 år 1 921 började närma sig den utform
ning som våra traktorer senare mera allmänt fått. Motoreffekten var ungefär 12 
kW. 
SM 

Mek.  Verkstad , SMF el ler Malcus från Svenska Motorplogfabriken Tyr 
från AB Nybro Motorplogar och TB från Tidaholms Bruk AB. Munk
tells och TB var av den bogserande traktortypen , de övriga av bärplogs
typen . 

Avance som började tillverkas 19 12 hade en encylindrig tändkulemo
tor och två växlar framåt , däremot ingen backväxel . Vid backning måste 
man vända motorns rotationsriktning . 389 En något mindre typ tillverka
des från 1920. År 1925 övergav fabriken bärplogstypen och övergick till 
traktortypen . Tillverkningen upphörde hel t 1929 . 

Munktells som började til lverkas 1 9 13  var utrustad med en tvåcyli nd
rig tändkulemotor .  Modellen tillverkades endast i ett fåtal exemplar. År 
19 16  kom en något lättare modell med encylindrig motor .  År 1921  var 
Munktells åter färdiga med en ny, radikalt förändrad model l som i sin 
konstruktion nu mera överensstämde med de bättre utl ändska traktorer
na.  Den hade tvåcylindrig motor . 

June började tillverkas omkring 1916 .  Den var trehju lig och hade 
tvåcylindrig tändkulemotor .  Typen lades ner 1928 .  

TB tillverkades från år 1919 och ungefär samtidiga var Kul lmo, Malcus 
och Tyr. Tillverkningen av dem upphörde täml igen snart . 

Också några bandtraktorer fanns på den svenska marknaden vid den
na tid. Först var den amerikanska Cleveland , senare Cletrac . Något 
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Många väntade att bandtraktorer skulle få betydelse i det svenska jordbruket men 
så blev inte fallet. Bilden visar den relativt lätta Cletrac år 1921 .  
SM 

Bandtraktorn Styr tillverkades av Landskrona Nya Mekaniska Verkstad men 
hade amerikansk fotogenmotor. År 1 923. 
SM 
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senare, 1922, kom två svenska med amerikanska motorer, nämligen Limo från AB Lindholmen-Motala och Styr från Landskrona Nya Mek. Verkstad. Här nedan anges motoreffekt och vikt för några ur den brokiga skara av traktortyper som under denna period tidvis fanns på marknaden i vårt land. Uppgifterna måste betraktas som osäkra bl a därför att tillverkarna ofta gjorde ganska genomgripande ändringar på en och samma modell, därför att motoreffekten bestämts på olika sätt och därför att tillgänglig litteratur i många fall lämnar varierande uppgifter. Där så har varit möjligt har uppgifterna tagits från officiella provningar. 
Importerade Motoreffekt Vikt 

kW hk kg The Ivel 13 18 1 500 International (1911) 18 25 7 500 International Titan (1919) 17 23 2 800 International 8-16 (1921) 12 16 1 800 Lauson 22 30 3 000 Fordson 16 22 1 300 Moline 13 18 1 600 Samson 16 22 1 700 Austin 18 25 1 600 Cletrac 18 24 1 800 
Svensktillverkade Motoreffekt Vikt 

kW hk kg Avance 14 19 4 200 Munktells (1913) 22-29 30-40 8 300 Munktells (1916) 18 24 4 200 Munktells (1921) 16 22 2 800 June 15 20 3 000 June 22 30 4 000 Kullmo 20,5 28 3 300 Malcus (SMF) 18 24 4 100 Tidaholm TB 22 30 3 700 Limo 18 25 1 800 Styr 18 25 1 500 Flera av de här nämnda maskinerna deltog i en omfattande, intressant serieprovning som Maskinprovningarna genomförde vid sin Alnarpsav-303 



delning 1919.390 Man kan med fog göra gällande att traktorerna vid denna tidpunkt nått sådan teknisk utveckling att de verkligen kunde användas i praktiskt jordbruk. Att de endast i ett fåtal fall under särskilt gynnsamma omständigheter var ekonomiskt försvarbara är en annan sak. Omkring år 1920 ansågs antalet traktorer i vårt land vara ca 1 300, år 1922 närmare 1 800 och 1925 ca 3 000.391 

Perioden 1931-1945 Föregående period präglades delvis av att ett stort antal, ofta ganska små verkstäder startade traktortillverkning. Många av dem hade alltför svaga resurser, såväl tekniskt som ekonomiskt, och försvann snart från traktormarknaden. Svårigheterna ökades för många av dem genom de ekonomiska kriser som följde i första världskrigets spår. Perioden 1931-1945 kännetecknades av en viss stabilisering. De mest extrema traktorkonstruktionerna försvann. De bättre tillverkarna med någorlunda väl utvecklade modeller vann en ökande avsättning och kunde gå vidare i tekniskt hänseende. Traktorernas allmänna typ förändrades inte mycket. Dock försvann de rena bärmaskinerna (motorplogarna). På visst sätt kom systemet dock att leva kvar. Några traktorer, särskilt sådana som var avsedda för mindre jordbruk, fick anordningar som möjliggjorde att t ex en enskärig plog, i stället för att bogseras fritt, kunde hängas på traktorn och mekaniskt släppas ner i respektive lyftas upp ur arbetsläge. Så var fallet med den nedan på sid 306 omnämnda traktorn Farmall F-12. De amerikanska traktortillverkarna valde nu allmänt fyrtakts förgasarmotorer för fotogendrift, i de flesta fall fyrcylindriga. Ett känt fabrikat, John Deere, bibehöll dock länge motorer med två liggande cylindrar. År 1937 kom de första amerikanska traktorerna med dieselmotor hit. 392 De kvarvarande svenska tillverkarna, Bolinder- Munktell och June, höll fast vid tvåtakts tändkulemotorn. Flertalet traktorer, utländska såväl som svenska, hade under denna period en motoreffekt om 15-30 kW. Allt fler tillverkare ägnade kapslingen av transmissionerna stor uppmärksamhet och många följde den väg Fordson beträtt, nämligen att låta vevhus samt transmissions- och bakaxelkåpor tillika utgöra traktorns stomme. Som exempel på typiska, goda traktorer från denna period kan nämnas International Harvesters McCormick (Deering) 10-20, en mycket lyckad konstruktion, och Bolinder-Munktell 25 (18 kW).393 I Amerika fanns ett behov att i någon mån anpassa traktorn till arbete 304 



McCormick-Deering typ 10-20 var en av 1930-talets mera kända traktorer, om
talad för sin driftsäkerhet. 
SM 

Med sin modell 25, från 1934, hade Munktells en slagkraftig traktortyp fram mot 
andra världskriget. 
Volvo BM 
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i radväxande grödor , t ex maj s .  En särskild typ , kal lad " row-crop"-typ 
utvecklades härför .  Den kännetecknades av höga smala bakhjul , ett en
da eller två tätt hopställda framhjul ,  ofta ställbar spårvidd samt hög 
frigånghöjd under traktorkroppen. För att möj liggöra snäv vändning var 
bakhjulen utrustade med styrbromsar ,  alltmer vanliga även på andra 
traktortyper .  Traktorer av denna typ och av olika fabrikat kom in till vårt 
land i början av 1930-talet .  De visade sig dock mindre lämpliga under 
våra förhållanden och fick i si n renodlade form inte särskilt stor sprid
ning . 394 

Vid denna tid konstruerade en amerikansk til lverkare , Massey-Harris ,  
en fyrhjul sdriven jordbrukstraktor med al la fyra hjulen l ika stora . Möj li
gen kom något enstaka exemplar hit men typen visade sig alltför dyrbar 
och tiden var ännu  inte mogen för denna utveckling . 

På traktorernas järnhj ul kom V-broddar mer och mer ti l l  användning i 
stäl let för de vinkelj ärnsformade slirskydden . Några traktorti l lverkare , 
t ex Tidaholms Bruk, försökte med fäl lbara slirskydd men de slog aldrig 
igenom . 

Jordbruket hade omkring 1930 börjat  använda luftgummiringar på 

Farmall F-12, 1936, var en typisk "row-crop " traktor, således avsedd för arbete i 
radväxande grödor. 
SM 
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Ungefär år 1 93 7  började det verkliga genombrottet för luftgummihjul på trakto
rerna i Sverige. 
SM arbetsvagnarnas hjul .  Erfarenheterna var goda.  Dragkraftsbehovet blev lägre än med de gamla järnbeslagna trähjulen .  Också andra fördelar kunde vinnas , t ex lägre lastn jngshöjd tack vare att gummihjulen ti l lät mindre hjuldiameter .  I USA och snart nog även i Tyskland började man försiktigt känna sig för om även jordbrukst raktorer skulle kunna utrustas med gummihjul . Omkring år 1 934 gjordes i de nämnda länderna omfattande undersökningar och dessa visade att en traktor utrustad med rätt dimensionerade luftgummiringar i flera fal l var överlägsen en med järn hjul . 395 Så var fal let främst vid arbete på någorlunda torr jord och under förhål landen som ej krävde maximal dragkraft . Lufttrycket skul le hål las lågt, omkring 80 kPa (0 ,8 kg/cm2) ,  och däcken följakt l igen ha stora dimensioner. Helst borde något högre hastighet och motsvarande lägre dragkraft än när j ärnhjul användes väljas . Traktorns vikt borde vara något högre och gärna ligga omkring 100- 140 kg per kW motoreffekt . För anpassning av traktorvikten efter förel iggande behov användes avtagbara belastningsvikter .  Även vattenfylln ing i ringarna utnyttjades . Eventuellt kunde extra sli rskydd , t ex kraftiga snökedjor, användas under svårare förhål landen . Frågan om lämpligaste utformning av däckens 
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slitbana diskuterades livligt och erfarenheterna visade så �måningom att kraftiga V-ställda ribbor vanligen var bäst. Året 1935 kan betraktas som tidpunkten för luftgummiringarnas verkliga genombrott på traktorområdet. Under åren 1937 och framförallt 1938 började de traktorer som såldes i Sverige i snabbt växande omfattning utrustas med gummihjul. Snart nog kom järnhjul knappast i fråga längre.3% Övergången från järnhjul till gummihjul innebar i själva verket en revolutionerande händelse, troligen den mest omvälvande av alla på jordbrukets mekaniseringsområde. Traktorn kunde med gummihjul, utan omställningar, användas än på åkern än i t ex transportarbete på vägar. Den hade vunnit i dragkampen mot hästen. Redan under föregående periods senare del hade jordbruket ställt krav på fler än en a två framåtgående växlar på traktorerna. Många tillverkare hade försökt tillgodose önskemålen genom att utrusta sina maskiner med åtminstone tre växlar framåt. Nu när traktorerna fick gummihjul ökade anspråken omedelbart. Karakteristiskt för senare delen av 1930-talet och decenniet därefter var att antalet växlar blev fyra eller än fler. De högre växlarna gavs hastigheter anpassade för körning på väg.397 Flera slag av arbetsmaskiner, t ex självbindare, arbetade med roterande organ. Drivkraften till dessa togs tidigare ut från maskinens med avseende på vikt mest belastade körhjul. När hästarna ersattes av traktorn var det effektivare om drivkraften i stället togs ut direkt från traktormotorn. Av denna anledning försågs allt fler traktorer från omkring 1932 med en särskild kraftuttagsaxel. Från denna kunde kraften överföras till arbetsmaskinen genom en med rörliga koppHngar försedd axel. Kraftuttagsaxelns varvtal kom genom en praktiskt framvuxen enhetlighet att bli 540 r/m och detta blev längre fram internationell standard.398 Kraftuttaget kunde drivas från motorn antingen genom traktorns ordinarie koppling eller oberoende av denna genom egen koppling. Man talade om kopplingsberoende respektive oberoende kraftuttag. Det kopplingsberoende kraftuttaget var opraktiskt och försvann snart. En tredje möjlighet var att ta ut kraften genom växellådans utgående axel. Kraftuttagets varvtal stod då i bestämd relation till traktorns körhastighet oavsett vilken växel eller vilket gaspådrag som valts. Denna utföringsform kallas drivhjulsberoende. På flera traktorfabrikat var kraftuttag under denna period ännu inte standardutrustning men kunde i regel levereras extra. Efterhand blev det normalutrustning och ungefär samtidigt övergick remskivan till att bli en alltmera sällan förekommande extrautrustning. 308 • 
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Bogsering av arbetsmaskiner var inte enbart fördel�ktig. Vändning krävde större utrymme än det de gamla motorplogarna med sina burna plogar behövde. Backning var inte möjlig. Från början av 1 930-talet valde man därför, framförallt på mindre traktorer, att hänga sådana arbetsmaskiner som plogar och mindre harvar direkt på traktorn. Lyftning av maskinen gjordes till en början med handkraft från förarplatsen men snart nog togs hydraulik med traktormotorn som kraftkälla till hjälp. Påhängsprincipen kunde då tillämpas även för något tyngre maskiner. Anskaffningen av traktorer ökade snabbt i det svenska jordbruket under denna period. År 1936 var totalantalet traktorer i drift uppe i 10 000 för att 1939 ha stigit till något över 20 000. 399 I och med andra världskrigets utbrott avbröts utvecklingen i det närmaste helt. Import blev omöjlig och den inhemska tillverkningen tillät endast obetydlig nyanskaffning. Tillgången på flytande drivmedel blev allt sämre trots alla ansträngningar att få fram ersättningsbränslen. Det blev nödvändigt att ställa om en betydande del av traktorbeståndet för drift med gengas. Denna speciella driftsform behandlas i ett särskilt avsnitt, sid 321. 
Tiden efter 1945 Efter kriget fick det svenska näringslivet ett kraftigt uppsving. Industrin ropade efter arbetskraft. Arbetslönerna steg kraftigt. Situationen ledde till avsevärd överflyttning av särskilt yngre arbetskraft från jordbruket. Detta ställdes inför nödvändigheten att ersätta de bortdragande skarorna genom ökad mekanisering och då i synnerhet genom övergång till traktordrift där så var ekonomiskt möjligt. Efter krigsåren då ersättningsanskaffning endast i ringa grad varit möjlig var jordbrukets maskinutrustning hårt sliten. Tillförseln av maskiner blev allt bättre efterhand som industrin i de i kriget deltagande länderna kunde ställa om sin produktion även om materialbegränsning och en del importrestriktioner medförde någon fördröjning. Jordbrukets medelstillgång var tämligen god. Förhållandena ledde till att maskinanskaffningen ökade på ett sätt som vi tidigare inte haft någon motsvarighet till. Nya krav ställdes på traktorernas konstruktion. Jordbrukarna krävde högre effektivitet. Nytillkomna hjälpmedel, t ex frontlastare, framtvingade väsentliga konstruktiva förbättringar på traktorena. Bekvämlighets-, säkerhets- och miljöanspråk gjorde sig mer och mer gällande. Arbetsmaskinerna blev större och tyngre och kunde ofta inte längre hanteras med enkla mekaniska hjälpmedel. Traktorns motorkraft måste tagas till hjälp 309 



genom nya tekniska lösningar. Allt fler små jordbruksföretag tog trak
torn i sin tjänst, en omständighet som starkt påverkade traktorproduk
tionens fördelning på olika storleksklasser. Från år 1946 präglades jord
bruksmekaniseringen av stor dynamik och då inte minst genom traktor
anskaffningen. 

Traktorimporten direkt från Amerika blev av olika skäl begränsad 
närmast efter kriget. Från England och nu även från Tyskland blev till
förseln så småningom betydande. Härtill bidrog att flera stora amerikan
ska tillverkare endera redan hade eller öppnade tillverkning i västeuro
peiska länder. Särskilt betydelsefullt för jordbruket var att den svenska 
tillverkningen genom AB Bolinder-Munktell och AB Volvo kunde ut
vecklas kvalitativt och till hög teknisk nivå. Volvo tog upp traktortill
verkning 1943. År 1950 köpte bolaget Bolinder-Munktell. Fram till 1957 
tillverkades alltjämt båda dessa traktormärken men från detta år sam
manslogs de och fick namnet BM Volvo. År 1969 ändrades traktornam
net till Volvo BM. År 1973 ändrades också det traktortillverkande bola
gets namn till Volvo BM AB.400 

Ytterligare en svensk traktortillverkare, GMW i Älmhult, uppträdde 
under åren 1952-64. Företagets produktion var begränsad. 

BM Volvo 814, provad 1971, hade överladdad motor med direkt insprutning och 
en maximal kraftuttagseffekt om ca 90 k W. Volvo BM 
310 



Tandemtraktor bildad genom hopkoppling av  två BM-traktorer av typ 470. 
1960-talet. 
Volvo BM 

Efter kriget fick allt fler av de traktormodel ler som såldes på den 
svenska marknaden dieselmotor. Omkring år 1 954 levererades fler trak
torer med denna motortyp än med fotogenmotor .  40 1 Från 1 960 såldes 
endast traktorer med dieselmotor til l  jordbruket . 

I slutet av 1960-talet kom de första med överladdning utrustade trakto
rerna, t ex Volvo BM 814 .402 Överladdningen ökade motorernas effekt , 
ofta med 20-30% . Den kom i första hand ifråga på de större traktorer
na.  Trots kostnaden ökar antalet traktorer med sådan utrustning nu 
snabbt . 

Vi har sett att traktorernas effekt under de två föregående perioderna 
varierade inom ett ganska snävt område , 1 5-30 kW. Efter kriget blev 
variationen betydligt större . Traktorer avsedda för små jordbruk til lver
kades ej säl lan med så låg effekt som 7 kW .  Å andra sidan kom också al l t  
starkare och starkare traktorer i marknaden . I början av 1960-talet hade 
de större traktorerna en motoreffekt omkring 50 kW . 

På åtskiJl iga stora gårdar bedömdes denna effekt vara oti l lräcklig men 
på marknaden saknades under senare delen av 1950- talet och början av 
1 960-talet kraftigare traktorer .  Ett sätt att avhjälpa bristen var att koppla 
samman två traktorer mekaniskt så att en förare kunde hantera ekipaget .  
Det mest använda kopplingssättet var att sedan framhj ulen på båda 
traktorerna avmonterats hänga den bakre traktorns framände ledbart 
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Ferguson-traktor med hydraulisk trepunktsupphängning. Denna metod för till
koppling och manövrering av arbetsmaskiner kom att tillämpas i stor omfatt
ning. 
ANA-Maskin 

bakti l l  på den främre och på så sätt att ramstyrning blev möj l ig .  En så 
hopkopplad traktor kal lades tandemtraktor . Maskinen fick stor dragför
måga genom s in samlade motoreffekt och drivning på fyra hjul .  Den blev 
dock ganska ohanterlig, krävde breda vändtegar och var högst olämplig i 
vägtrafik .  Typen fick liten betydelse och försvann snart .403 

Snart kom starkare traktorer i marknaden . En svensk ti l lverkare , AB 
Svenska Järnvägsverkstäderna i Arlöv , förde 1965 en traktor, Parca , 
med sexcylindrig motor om ca 80 kW i marknaden . Den såldes under 
några år i ett litet antal exemplar och utgick sedan .  In på 1970-talet var 
effekten hos många traktorfabrikats större modeller uppe i 1 50 kW eJler 
mera . Självfallet var det ytterst få jordbruk som hade intresse av dessa 
stora maskiner . 

Eftersom traktorer togs i bruk på alltfler gårdar med förhållandevis 
liten åkerareal kunde vi ha väntat oss att deras medelstorlek skulle mins
ka. Det blev inte så. Medeleffekten på alla i landet under år 1950 nyan
skaffade t raktorer var omkring 22 kW och 1984 omkring 60 kW. 404 

Ovan har omnämnts att traktorer avsedda att bära påhängsmaskiner 
börjat utrustas med anordningar för hydrau lisk lyftning av dessa . Harry 
Ferguson , England , utvecklade en speciell typ där hydrauliken svarade 
för såväl lyftning som sänkning och därjämte för reglering av den burna 
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maskinens arbetsdjup. Maskinen anslöts till traktorn m�d en trepunktskoppling bildad av tryckstång, dragstänger och lyftstänger. Systemet var så utformat att t ex en plogs arbetsdjup automatiskt ställdes in så att dragkraftsmotståndet förblev ungefär det önskade. På jord av ojämn beskaffenhet blev arbetsdjupet lätt något varierande.405 Redan 1944 provades Ferguson-systemet genom Maskinprovningarna på en från USA inkommen traktor av märket Ford-Ferguson. Denna traktortyp kom endast i få exemplar hit till vårt land. Från 1947 levererades emellertid traktorer av Fergusons egen tillverkning. De köptes i stor omfattning. Traktortypen visade sig vara bra och lätthanterad både genom sin bekväma trepunktskoppling för arbetsmaskiner och sitt hydrauliska system. 406 Inom få år blev trepunktskoppling med hydraulisk lyftning och regleringssystern allmänt införd på alltfler traktorfabrikat. Några tillverkare utformade hydrauliken efter principer snarlika Fergusons, alltså med dragkraftsreglering. Andra valde ett system där djupregleringen gav ett inställbart konstant djup, lägesreglering. En tredje form med s k flytläge möjliggjorde användning av arbetsmaskiner med stödhjul. Även system som kombinerade de olika möjligheterna utvecklades. Ursprungligen reglerades hydrauliken för upphängningssystemet genom mekaniska överföringselement. Senare har en utveckling mot större effektivitet skett genom att hydraulisk och elektronisk överföring av impulser utnyttjas. Sedan hydrauliska system för manövrering av påhängsmaskiner väl börjat användas låg det nära tillhands att utnyttja systemen också för andra uppgifter t ex som kraftkälla för frontlastare, manövrering på tillkopplade arbetsmaskiner eller verktyg som snöplogar o d ,  vagntippning, bromsning och servostyrning. Också för kraftöverföring med hydrostatiska motorer var systemen användbara. Redan på 1950-talet försågs flera traktortyper med särskilda uttag från hydraulsystemet för anslutning av hjälpfunktioner. Från 1960-talet blev det närmast regel att traktorerna hade hydrauluttag, ofta flera. Samtidigt utvecklades systemen så att allt större effekt, från några få kW upp till 20 kW och däröver, samt också större oljeflöde kunde tagas ut. Maskinerna blev starkare och tyngre. Forskning och praktisk erfarenhet visade att stor hänsyn måste tagas till risken för packningsskador i marken genom deras tryck. Dessa omständigheter ledde till intensiva ansträngningar att skapa traktordäck med dimensioner som gav lågt specifikt marktryck men ändå tillät uttag av stor dragkraft. Förhållandena komplicerades därigenom att flertalet traktorer skulle användas omväxlande i tungt dragarbete av varierande slag på åkern och i snabbare 313 . 



Kraftig framaxelkonstruktion och främre tillsats belastning erfordras om fyrhju.lsdrift på traktorer av vanlig typ skall lämna tillfredsställande dragkraftsförbättring. SM transportarbete på väg. Val av däckdimensioner och lufttryck måste baseras på kompromisser. Under förhållanden då det bedömdes särskilt angeläget att undvika stort marktryck utnyttjades tidigare ganska ofta breddningsringar av stål monterade vid sidan av däcken. På senare tid användes, särskilt i vårbruket, i stället dubbelmontage med gummihjul. Också utformningen av gummidäckens bäryta och dess ribbor har varit föremål för studier och försök i syfte att minska slirningen. Av samma skäl har ett flertal typer av separat monteringsbara slirskyddskonstruktioner kommit i marknaden. Under 1960-talet uppkom ett intresse för fyrhjulsdrift på traktorer. Till en början nöjde man sig då vanligen med att på enklaste sätt driva de ordinarie, något förstärkta framhjulen. Därmed kunde traktorns dragkraft inte ökas särskilt mycket eftersom endast en ringa del av maskinens vikt låg på framhjulen. Någon effekt hade det dock och styrningen kunde underlättas, särskilt värdefullt under svåra förhållanden t ex under körning med betupptagningsmaskin i extremt lerig jord. 
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Drivning av framhjulen kan ordnas med antingen mekanisk eller hydrostatisk kraftöverföring.407 Den göres alltid frånkopplingsbar. För att nämnvärd del av motoreffekten skall kunna tagas ut genom framhjulen måste dessa belastas extra vilket vanligtvis sker genom lösa tillsatsvikter av järn. Framhjulsdrivning fördyrar traktorn och bedömdes i början vara oekonomisk i de flesta fall. Först på traktorer med en motoreffekt om ca 75 kW eller mera kunde den ge fördelar som berättigade kostnaden. Under 1960- och 1970-talen fick den inte heller särskilt stor spridning. 408 Om fyrhjulsdrift skall ge maximal effekt måste traktorn ges annan utformning än den gängse. Alla fyra hjulen göres då lika stora. Viktfördelningen ändras så att 60% av traktorns totalvikt ligger på framhjulen (vid stillastående traktor). När traktorn utvecklar full dragkraft överföres vikt från framhjul till bakhjul och alla hjul kan då få ungefär lika viktbelastning. När framhjulen göres lika stora som bakhjulen uppkommer styrningsproblem. På grund av hjulens storlek vållar det då svårigheter att göra dem tillräckligt vridbara för att tillåta snäv vändning. Olika försök till lösningar på detta problem har prövats. Genom kraftig styrbromsning 
På vissa starka traktorer med alla hjul Lika stora möjliggör ett komplicerat styrsys
tem vridning av såväl fram- som bakhjul i olika kombinationer. Case I H 4494, 
130kW. 
Lantmännens Maskin AB 315 



kan något vinnas. Ett annat sätt är att göra även bakhjulen vridbara, en avsevärd komplikation som tillgripits på några få särskilt stora amerikanska traktorer. En tredje metod, också använd på stora traktorer, är att införa ramstyming. Traktorn är då ledad på mitten och styres genom att främre och bakre delarna vrids i förhållande till varandra. Antalet traktorer med fyrhjulsdrift ökade sakta fram till 1980-talet då anskaffningen förvånande kraftigt stegrades. Praktiskt taget varje tillverkare kan nu leverera traktorer med fyrhjulsdrift och de efterfrågas i stor omfattning. Det är dock endast i få fall fråga om konstruktioner med lika stora hjul. En speciell fyrhjulsdriven traktor är den tyska MB-trac som har lika stora hjul och ifråga om vissa modeller är så konstruerad att den bekvämt och med såväl fullt hastighetsregister som full effekt kan köras i ena eller andra riktningen. I samband med fyrhjulsdrift bör också jeepen nämnas. Den konstruerades för krigsbruk och var en lätt, öppen terränggående personvagn med inkopplingsbar framhjulsdrift. Åren närmast efter 1945 kom många under kriget använda exemplar in till vårt land.409 På flera håll fanns förhoppningar att den skulle vara lämplig som lätt traktor. Så visade sig 
Volvo BM 650, här i utförande från år 1975, med en effekt om ca 50 kW. Från 
denna tid ägnade man förarens arbetsmiljö alltmer ökad uppmärksamhet. 316 



inte vara fallet och jeepen kom endast i ringa grad t i l l  användning som jordbrukstraktor, däremot för en mängd andra uppgifter .  En särskild typ kallad fredsjeepen , modifierad för civil användning , hade något lämpligare tekniska data men ej heJler den var godtagbar som dragare i jordbrukets fältarbeten . 410 Detsamma gäJler den engelska Land Rover och den tyska U nimog. Under senare tid har anspråken på antalet växlar vuxit ytterligare . För att detta skall kunna mötas med rimliga kostnader förses traktorerna nu ofta med två seriekopplade växel lådor . 41 1 Det är då relativt lätt att ge dem 6- 10 växlar eller än fler. Det är inte ovanligt med 16  växlar fram och lika många back . För att föraren inte skulle behöva frikoppla vid varje växling försågs flera traktortyper under 1960-talet med snabbväxlar som medgav direkt växling .  Som exempel kan nämnas Fords Select-OSpeed som kom 1964 och John Deeres Power Shift . År 1957 visade The National Institute of Agricultural Engineering i England en traktor med hydrostatisk drivning. Motorn drev en oljepump från vilken oljan trycktes till i traktorns bakhjul inbyggda hydraulmotorer .  Växellåda erfordrades ej . Utväxlingen reglerades helt med oljeflödet som bekvämt stäl ldes om med en l i ten spak.  Konstruktionen erbjöd betydande fördelar men gav något högre drivmedelsförbrukning än den sedvanliga mekaniska kraftöverföringen .  Den var dessutom dyrare och slog inte igenom allmänt på traktorer. I några fall har traktorer med hydrostatisk drivning dock kommit i marknaden.  Den första som kom hit till vårt land var International Harvesters H 84 som kom 1979 . Med traktormotorernas ökade effekt och de därmed ökade anspråken på effektöverföring ti l l drivna arbetsmaskiner visade sig så småningom det för överföringsaxeln valda varvtalet 540 rim vara väl lågt . Åren 1959-60 infördes därför ett annat , också standardiserat varvtal om 1 000 rim . Numera utrustas traktorer som regel med kraftuttag för båda dessa varvtal . Försök har gjorts på olika hål l  att ordna elektrisk kraftöverföring i stället för mekanisk . Traktormotorn har då drivit en generator och elströmmen från denna har förts över ti l l en eller flera elmotorer på arbetsmaskinen . Försöken har ej slagit väl ut och metoden användes inte i jordbruket .  Kraftöverföring med hydrostatiskt system går däremot bra och tillämpas mer och mer. De delvis goda, delvis mindre goda erfarenheterna med påhängda maskiner (sid 309) ledde till försök att skapa en traktortyp, kal lad redskapsbärare , som gav bättre manövrerbarhet än den vanliga typen och därtill gav föraren ökade möj ligheter att följa och kontrollera arbetsmaskinens arbete . Redskapsbärarna fick förlängd ram . Under eller på den-317 



Lanz Al/dog medfjäderharv under ramen och lätt harv bakom sig. 
SM 

Lanz Alldog utrustad för besprutning, år 1955. 
SM 
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Al/is Chalmers typ G, år 1949, motoreffekt ca 8 kW. Hade i någon mån karaktär 
av redskapsbärare. Den fick ringa spridning, bl a på grund av den låga effekten. 
SM na, mellan fram- och bakhjul, monterades arbetsmaskinen med speciella kopplingsanordningar. Motor och förarplats placerades längst bak. Exempel på en efter dessa ideer konstruerad och serietillverkad redskapsbärare gav den tyska Alldog som infördes hit i början av 1950-talet.412 I någon liten mån kunde kanske även Allis Chalmers lilla typ G, inkommen hit några år tidigare, räknas till denna grupp. Särskilt tyska traktortillverkare intresserade sig för redskapsbärare. Hos oss har de emellertid inte fått någon spridning. Dock bör erinras om att flera försök att tillämpa principen på mer eller mindre hemmakonstruerade maskiner gjordes och att ett antal självgående bethackor byggts på ett snarlikt sätt. 
Epatraktorer A-traktorer Under senare delen av 1920-talet blev det vanligt att händiga jordbrukare eller mindre verkstäder byggde om gamla bilar, främst mindre lastbilar, till traktorer. Ramen kortades så att fordonet fick samma längd som en liten traktor. Motorn behölls men ändrades i regel för att kunna arbeta på fotogen. Utväxlingen modifierades så att traktorn fick för jordbrukets fält- och transportarbeten någorlunda godtagbara hastighe-319 



ter. Oftast behölls bilens ordinarie hjul men fjädringen togs bort. Åtskilliga andra ändringar erfordrades. För en rimlig kostnad erhölls på detta sätt en i ett mindre jordbruk eller eljest för enklare uppgifter användbar traktor. 413 Maskiner av detta slag kallades populärt epatraktorer efter förkortningen EP A som avsåg varuhuskedjan Enhetspris AB. Senare infördes den mera officiella beteckningen dragbil, ibland bittraktor, namn som aldrig användes ute i dagligt tal. Epatraktorerna blev populära, i all synnerhet i Dalarna och angränsande län. Åtskilliga administrativa problem uppträdde när användningen mot slutet av 1930-talet blivit så omfattande att 4 000 a 5 000 exemplar var i driJt. Traktorerna kunde ofta köras på vägarna med alltför hög, farlig hastighet. Myndigheterna var därjämte osäkra på hur beskattningsbestämmelser skulle tolkas osv. I tiden sammanföll dessa frågor med liknande osäkerhet beträffande släpvagnar efter vanliga traktorer. Regeringen lät utreda frågorna och år 1940 utfärdades en kungörelse som bl a reglerade hur en epatraktor skulle vara konstruerad för att få användas och ej bli beskattad som bil. Bestämmelserna angav att fjäd-
Epa-traktor från Hedemoratrakten år 1939. Även plogstället är hemmagjort. 
SM 320 



ringen skulle vara borttagen, att hjulbasen inte fick överskrida 225 cm och att de drivande fordonshjulens varvtal icke fick överskrida en tiondel av motorns varvtal. 414 Epatraktorernas antal ökade inte ytterligare utan gick tvärtom något tillbaka. Från myndigheternas sida var man angelägen att inte i längden tillåta denna fordonstyp och 1975 upphävdes epatraktorkungörelsen. De 3 000 epatraktorer som då fanns skulle tillåtas ytterligare två år. Därefter följde emellertid ännu en förlängning på två år. Då tiden gått ut kom ändrade bestämmelser som medgav användning om traktorerna anmäldes och besiktigades.415 Vid denna tid (1980) torde omkring 1 500 epatraktorer ha funnits. År 1975 infördes bestämmelser beträffande en annan typ av ombyggnad som närmast avser att förvandla en lastbil till en för transportarbete med släpvagn avsedd traktor. Denna måste registreras och skall uppfylla ett antal krav annorlunda än dem som gällt epatraktorerna. Denna nya typ benämnes A-traktor eller dragbil. F n finns flera tusen A-traktorer. De användes inte i fältarbete utan enbart för transporter. Enligt nya bestämmelser (1987) kommer de att beskattas hårdare. 
Gengas Generatorgasens (gengasens) ur energisynpunkt sett viktigaste beståndsdel är kolmonoxid vartill kommer väte och små kvantiteter metan m m. Inte mindre än omkring 50% av gasen utgöres av obrännbart kväve. 416 Redan tidigt, på 1800-talet, hade generatorgas framställd genom ofullständig förbränning av ved, träkol, torv o d kommit till någon användning inom industrin. Något in på 1900-talet försökte man metoden vid drift av fordon med förbränningsmotor. I vårt land inledde ingenjören Axel Svedlund, Örebro, tidigt sådana försök. Omkring år 1924 hade han lyckats konstruera praktiskt användbara gasverk avsedda för träkol. De arbetade med nedåtriktad förbränning vilket innebar att luft-gasströmmen rörde sig uppifrån och nedåt. Vid samma tid bildades ett företag, AB Motorgas, för försäljning av utländska gasverk.417 År 1929 upptogs livlig diskussion om generatorgasens framtida möjligheter som drivmedel för traktorer. Från statens sida, inte minst- försvarets, ansågs det angeläget att vinna mera erfarenhet beträffande de praktiska möjligheterna att med hjälp av generatorgas ersätta importerade drivmedel med inhemska. Efter riksdagsbeslut inrättades 1932 en lånefond för att stödja anskaffning av gasgeneratorer till motorfordon och traktorer.418 Tvivlande röster hördes dock. Professor E. Hubendick framhöll i ett föredrag inför Lantbruksakademien 1933 att 321 



Traktor med monterad kolgasgenerator och tillhörande utrustning. År 1939. 
SM generatorgas inte kunde bli annat än ett provisorium så länge man inte fått fram en helt ny teknik baserad bl a på ett ingående kemiskt-vetenskapligt studium av de förlopp som försiggå i gasgeneratorn.4 19 Maskinprovningarna provade 1933 ett antal traktorer utrustade med Svedlunds (AB Gasgenerator) träkolsgasaggregat. Resultaten var relativt tillfredsställande. En påtaglig nackdel var dock att motorernas effekt, jämfört med den som erhölls vid fotogendrift, sjönk minst 15-20% trots att motorernas kompression höjts kraftigt.420 Allmänhetens intresse var inte stort vid denna tid. Endast ett litet fåtal aggregat anskaffades. År 1939 bröt andra världskriget ut. Nu stod det omedelbart klart att drivmedelssituationen snabbt kunde bli allvarlig. Sveriges jordbruk hade vid denna tid över 20 000 traktorer i drift vartill kom 4 000 a 5 000 epatraktorer. Hästbeståndet var alltjämt stort men hade reducerats något som en följd av motoriseringen. Huvuddelen av traktorerna var oundgängligen behövliga för livsmedelsförsörjningen. Det var vid denna 
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tid man började använda den förkortade b nämningen genga i t f 
generatorga 

Redan den 6 september 1 939 b i ldades taten Gengasnämnd med upp
gi ft att följ a u tveckl i ngen och föreslå åtgärder för snabb ö ergång t i l l  
gengasdrift p förbrä nn ing motorer . 421 fter b lott några få dagar avgav 
nämnden vittgående förslag ti l l Kungl . Maj : t  som uppdrog åt nämnden 
att företaga nödiga under ökningar och prov för att fu l l komna tekniken . 
Nämnd n sku lle v idar genom råd och anvisn ingar ve rka för  at t  endast 
tekni  kt ful lgoda genga aggregat t i l lverkade och att in tallation av agg
regaten kötte på rätt sätt . 422 Samtidigt fick Ma kinprovningarna i upp
drag att göra erforderl iga tekni  ka undersökn ingar be t räffande gengas
dri ft på t raktorer .  Genom des a studier k larlade n rad viktiga frågor 
såsom lämpl igaste metoder att höja m torerna kompre ion , val av 
tändstift hur gas ledningar borde dragas, kva i tet frågor beträffande t rä
kol , sköt e lföreskrifter och mycket annat .  D t vi ade sig att även om 
motorombyggnaden gjorde på bästa sätt om t räkolen var goda och om 
kötseln var korr kt å kund gengastraktorn i bästa fall ge högst 

80- 85 % av den effekt den giv i t  vid fotogendrift . tart vårighet r före
kom ofta . 423 

Drivmede l ituationen b lev a l l tm r kri tisk och gav anledning ti l l  en 
i ntensi v verk amhet på gengasområdet . Ett tort anta l både stö rre och 
mindre verk täder satte ig ng med t i l lverkning av genga verk . Långt 
ifrån alla kon truktioner var bra . Montering köt el o var ej säl l an 
hög t oti l l fredsstä l l ande .  Jordbrukarnas beoägenh t att gå över t i l l gen
ga med de kostnader detta medförde växlade tarkt . En omfattande 
kur verk amhet kom igång beträffande såväl mont ring om köt el . 

ör at t  an kaffning av goda genga verk sku l le kunna påskynda bi l da
de med stat ligt tartkapital Sv aska Genga AB. Bolaget om främst 
arbetade med jordbrukstraktorerna om ·täll ni ng till genga dri ft skul le 
t i l l  e att eri eti l lverkning av gengasverk kom igång i ti l lräcklig omfatt
ning. I utveck l ing a rb tet rådde en in t im amverkan m lian Ma kinprov
ningarna och bolaget . 424 

Det helt övervägande antalet gengasve rk m t i l lverkade vid krigets 
inledning var avsedda för träkol efte rsom detta bränsle gav den enkla te 
kon trukt ionen . En mängd svårigheter uppkom ifr ga om försörjn ingen 
med goda träkol trot att man tog upp koln ing på många hål l .  Flera 
åtgärder vidtogs för att förbättra ituat ionen . 

Vid fram tä l l n ing av träkol förloras en betydande del av den energi 
om den för kolning använda veden innehållit . 425 Det bedömde därför 

nödvändigt att den fortsat ta utveck l i ngen avsåg gengasverk som direkt 
arbetade med ved i stället för med träkol . Ma kinprovn ingarna i nköpte 
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Schematisk bild av en komplett vedgasutrustning så som den utfördes för trakto
rer vid tiden för andra världskriget. 

från Tyskland ett för ved konstruerat gasverk , typ Imbert , som visade 
goda egenskaper .426 Avtal om tillverkning i stora serier av denna typ 
träffades mellan Gengasbolaget och svenska til lverkare med goda resur
ser. Gengasbolaget levererade till traktorägare utöver sj älva gengasver
ken också erforderliga monteringsdetaljer, rör osv . Handledn ingar utar
betades och distribuerades .  427 Kurser hölls för monteringspersonal och 
traktorförare under medverkan av bl a Lantbrukshögskolans maskintek
niska institution och Jordbrukstekniska Föreningen . Anskaffning och 
montering underlättades genom statliga bidrag och ökade nu snabbt . 
Jordbrukets traktorer avstängdes successivt från tilldelning av flytande 
drivmedel . I första hand uttogs då de traktorer som genom sin konstruk
tion, storlek och användning bäst lämpade sig för gengasdrift . Hösten 
1941 hade omkring 7 000 traktorer blivit avstängda från tilldelning av 
fotogen eller annat flytande drivmedel .  Över 6 000 av dessa torde vid 
denna tid ha blivit utrustade för gengasdrift . 

Tillverkning och montering fortsatte oavbrutet . Tekniska förbättring
ar på gasverkstypen och av detaljer som på olika sätt kunde underlätta 
skötseln gjordes fortlöpande . En helt ny typ av härd , en väsentli g detalj i 
gasverket , utvecklades vilket resulterade i lägre materialåtgång och lägre 
tillverkningskostnader .  För att underlätta starten av traktorerna pröva
des bl a startsprutor och startförgasare . Enskilda konstruktörer utveckla
de olika anordningar avsedda att göra gengasdriften effektivare eller 
mera lättskött. Ett exempel ger Platenregu latorn som skulle möj liggöra 
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Typisk montering av ett vedgasverk från Svenska Gengasaktiebolaget år 1941. SM 
automatisk reglering av tillförseln av sekundärluft. 428 Omställning till 
gengasdrift på tvåtakts tändkulemotorer vållade särskilda svårigheter. 
AB Bolinder-Munktell arbetade intensivt med detta och utvecklade ett 
eget system för denna motortyp. 429 

Den framtvingade snabba övergången tiJJ gengasdrift krävde intensiva 
åtgärder för framställning av ved till jordbrukets alla vedgasverk. Vid de 
tidigare försöken trodde man att endast lövved kunde användas. Nu 
visade det sig att även barrved gick bra. Huvudsakligen användes kubb, 
d v s  nästan knytnävstora trästycken. En mångfald typer av olika maski
ner konstruerades för tillverkning av gengasved.430 I stor utsträckning 
svarade jordbrukarna själva för framställning av den gengasved de be
hövde. 

Endast ett begränsat antal jordbrukstraktorer, främst mindre, kördes 
med kolgasverk sedan leveranserna av vedgasverk kommit igång. Ett 
mindre antal små traktorer fick under hela krigstiden tilldelning av fly-
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Ett flertal olika maskiner för framställning av gengasved kom hastigt fram. Bilden 
visar All-ved från Skogstorp. 
SM tande drivmedel, först fotogen, senare motyl (en blandning av bensin och sprit. Vid krigsslutet var omkring 15 000 jordbrukstraktorer omställda till gengasdrift. Gengasperioden förde med sig betydande kostnader och olägenheter genom anskaffning av utrustningen, försämrad dragförmåga hos traktorerna, startsvårigheter, ökad tidsåtgång för skötsel m m. Den sämre dragförmågan måste kompenseras genom längre körtid på lägre växel och med reducerad arbetsbredd på maskinerna där detta var möjligt. Härtill skall också läggas den ökade risken för olycksfall genom gasens giftighet .. Mot detta skall emellertid ställas det faktum att huvuddelen av landets traktorer, absolut nödvändiga för vår försörjning med livsmedel under en svår tid, i stort kunde hållas igång. Härtill bidrog energiska åtgärder från myndigheters, institutioners, industriers och enskilda personers sida, liksom personlig uppfinnings- och improvisationsförmåga. 
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När f lytande drivmedel efter krigsslu tet åter blev tillgängliga för trak
tordrift försvann alla gengasverk . Några enstaka togs tillvara men de t 
stora flertalet skrotades . " Moren hade gj ort sin plikt , moren kunde gå . "  

Efter kriget stod det helt klart att gengas tillsvidare var det enda 
drivmedel man kunde räkna med i den beredskapsplanering som mås te 
hållas aktuell . Att dieselmotorn nu blivit helt dominerande har kompli
cerat saken . Denna motortyp är svårare att ställa om till gengasdrif t. 
Dåvarande Riksnämnden för Ekonomisk Försvarsberedskap (sedermera 
Överstyrelsen för Ekonomisk Försvarsberedskap och nu Överstyrelsen 
för Civil Beredskap) uppdrog nästan omedelbart efter krigsslutet åt Ma
skinprovningarna att söka u tveckla gengastekniken och om m öj ligt l ösa 
de problem som förelåg . 431 Arbetet har kontin uerligt bedrivi ts och fo rt
går al l tj ämt . Anpassning til l körning med fl isbränsle , be tydande förbät t
ringar beträffande härdutformning och gasrening m m har uppnåtts . 
Dieselmotorn kan nu d rivas med gengas men kräver då til l försel av en  
mi ndre kvanti te t dieselolj a . Som besvärande olösta frågor kv arstår ef
fektminskningen och att särskilda problem med överladdade motorer 
ännu i n te blivit lösta . 

Elmo to rer i fä ltarbete 
Ångkraften hade visserl igen visat sig användbar som kra ftkälla vid t ex 
jordbearbetning men den krävde otymplig maskinutrustning och var dyr . 
Den passade inte annat än möjligen vid få stora slättbygdsgårdar . För
bränningsmotorn g av betydligt större möj ligheter . 

Ungefär samtid igt som förbränningsmotorn började bjuda ångan kon
kurrens kom även den elektriska motorn in på arenan . Helt naturligt 
uppstod intresse för att se vad den kunde erbjuda . Elmotorn var driftsä
ker och lättskött .  Den hade en segdragningsförmåga överlägsen förbrän
ningsmotorns . Drivmedlet, den elektriska energin , kunde produceras 
inom landet .  Men det fanns också en betänklig nackdel, elmotorn krävde 
strömti llförsel genom ledningar hela vägen från kraftverket som produ
cerade elenergin fram t i l l  motorn . Och en nackdel til l .  Elenergin kan inte 
lagras i egentlig mening. Den måste utnyttjas i det ögonblick den skapas . 
Kända ackumulatortypers låga kapacitet i förhållande till deras vikt 
omöj liggör varje försök till användning av ackumulatorer vid traktor
drift . 

När möj ligheterna att använda den elektriska motorn vid fältarbeten 
nu skul le prövas kunde med erfarenheterna från ångplöjningen två sys
tem väljas ,  kabelsystemet eller traktorsystemet .  I Tyskland där erfaren
heterna med kabelsystemet var goda valdes detta också för den elektris-
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Redan före å r  1 910 plöjde man på Råbelöf vid Kristianstad med ett elektriskt 
plogspel av  det tyska fab rikatet Brutschke. Balansplogen och ankarvagnen är ej 
med på denna b ild från 1 91 1 .  
SM 

ka motorn i fältarbete . 
Vid en av Lantbruksakademiens sammankomster år 1 900 talade in

genjören John Fredholm från Asea över ämnet :  "Om e lektricitetens 
användning inom lantbruket . "  Han berörde då framförallt motordriften 
och uppehöl l  sig huvudsakligen vid dess användning för jordbearbetn ing 
på åkern . Det var kabelsystemet och främst det med två kraftmaskiner 
som han trodde på . Traktorsystemet gav så stora svårigheter med ström
försörjningen att det enligt hans uppfattning knappast var att räkna 
med . 432 

Under något av 1900-talets första år anskaffade kammarherre J .  Ken
nedy på Råbelöf i Skåne en utrustning för plöjning m m med elektrisk 
drift .  Den var konstruerad av en tysk firma, Fritz Brutschke , men själva 
motorutrustningen hade levererats av Asea.  Motoreffekten var 44 kW. 
Här hade man valt enmaskinsystemet med ankarvagn . 433 

Asea hade blivit intresserat och konstruerade en egen ut rustning efter 
tvåmaskinsystemet . Den togs i drift 1909 på Ahlby gård utanför Stock
holm. Motorn var något mindre än den på Brutschkes vagn.  434 

Vid sitt möte 1910 beslöt hushållningssällskapens ombud hemställa att 
Kungl . Maj : t " täcktes taga i övervägande om inte tiden vore inne för 
försök med elektrisk plöjning. "435 Två år senare kom som svar medde-
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lande att sådana försök kunde göras av Statens Maskinprovningar varför någon extra åtgärd inte erfordrades. År 1911 hölls allmänt svenskt lantbruksmöte i Örebro. Vid detta möte hade Svenska Motokulturföreningen (sid 244) ordnat en utställning av motordrivna jordbearbetningsmaskiner. Föreningen hade dessförinnan anmodat Maskinprovningarna att prova de olika maskiner som anmäldes till utställningen. Bland dessa ingick Brutschkes maskin från Råbelöf. Häradshövding Th. Dieden hade ställt mark till förfogande på gården Åby under Carlslund för provningen och låtit dra fram kraftledning till fältet. Provningen och dess resultat är redovisade i Maskinprovningarnas meddelande nr 35. Under utställningen demonstrerades de provade maskinerna för allmänheten. Därvid visades, men provades inte, också Aseas egen utrustning nu försedd med en något starkare motor, 26 kW. Vid denna provning, redovisad på sid 294, var det bara en enda av de förbränningsmotordrivna traktorerna som presterade ett godtagbart arbete. Både Brutschkes och Aseas, i all synnerhet den senare, presenterade sig däremot bra. Det är intressant att se hur ordföranden i lantbruksmötets grupp "Maskiner", dåvarande sekreteraren i Maskinprovningarnas sty -
Aseas första elektriska plogspel från år 1909. Levererades till direktören L.M. 
Ericsson, Ahlby gård. 
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relse, K.F. Adelsköld, bedömde situationen vid denna tidpunkt. Han skrev: "Sannolikt är det med elektricitetens tillhjälp frågan om motorkulturen i vårt land skall lösas. Vi stå måhända inför en ny genomgripande förändring inom jordbruket, en förändring hvars följder för närvarande icke låta sig öfverskådas. "436 Styrelsen för Alnarps lantbruksinstitut begärde 1912 av riksdagen medel till en ny elektrisk anläggning för institutets strömförsörjning. I skrivelsen sades: "Styrelsen ansåge sig även böra erinra, huru det intensivt pågående arbetet att finna ändamålsenliga elektriskt drivna maskiner och redskap för den mekaniska bearbetningen av jorden - plöjning, harvning m m - kunde väntas leda till praktiskt resultat. Vad elektrisk plöjning beträffade funnes ju sålunda redan nu system, vilka betraktades såsom fullt utexperimenterade. "437 Man räknade sålunda på sina håll med möjligheten att den elektriska motorn skulle kunna ta över ansvaret för jordbrukets behov av dragkraft. Trots detta visades vid det stora jubileumslantbruksmötet i Malmö 1914 inte någon enda utrustning för elektrisk plöjning. År 1917 höll dåvarande överdirektören, sedermera generaldirektören i Vattenfallsstyrelsen, Waldemar Borgquist, ett föredrag inför Lantbruksakademien om landsbygdens elektrifiering. Han bedömde då elektrisk plöjning som en utopi, främst på grund av den besvärliga strömtillförseln. Givetvis skulle det vara bra, sade han, om de pågående ut-
Det elektriska plogspel som Asea demonstrerade på Carlslund 1911 var något 
starkare än det tidigare. Här med en tysk balansplog. 
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vecklingsarbetena på området kunde ge positivt resultat men hans förhoppningar var nog inte stora.438 Mycket tyder på att man allmänt vid denna tid i huvudsak förlorat tron på kabelsystemets lämplighet i svenskt jordbruk. Om traktorsystemet som nu hade antytt sin kommande styrka skulle kunna användas även med den elektriska motorn så måste man lösa de svåra problemen med strömförsörjningen. En man som trodde på möjligheterna härtill och som tidigt lagt fram förslag till lösning var redaktören Hjalmar Cassel. Ett bolag, Electro-Agricultur AB, bildades för att utveckla hans förslag. Grundiden var att strömmen via en flyttbar transformatorvagn skulle tillföras traktorn genom en oisolerad ledning som hela tiden automatiskt hölls spänd flera meter över marken. Metoden prövades 1919. Den då använda traktorn var av hjultyp. Följande år, 1920, hölls offentlig demonstration vid Hamra gård.439 Nu var hjultraktorn utbytt mot en bandtraktor och maskinen kallades Electrotank. Strömmen leddes från en till fältet framdragen högspänningsledning till en transformatorkärra och från denna genom en isolerad på marken lagd 200-500 m lång kabel till en flyttbar kabelvagn. Denna bar en trumma för den på marken liggande kabeln, vidare en automatiskt arbetande upplindningstrumma för luftledningen samt en ca 8 m hög mast. Traktorn vägde 1 500-1 800 kg, hade en trefasmotor om ca 11 kW och bar en liknande, här fällbar mast. Luftledningen mellan kabelvagn och traktor var till en del upplindad på trumman i vagnen, gick upp till mastens topp, över ett stödhjul och sedan i luften över till toppen på traktorns mast. På denna satt en strömavtagare så konstruerad att traktorn kunde svängas helt runt utan att ledningen skadades. Trumman på vagnen drevs av en ständigt arbetande motor och så reglerad att luftledningen hölls spänd. Denna ledning utgjordes av tre oisolerade ledningar som hölls isär från varandra genom en mängd små tvärstycken. Ledningslängden var först 150 m men ökades senare till 200-225 m. Från varje uppställningsplats för kabelvagnen skulle traktorn teoretiskt kunna bearbeta i bästa fall ungefär 4 ha om luftledningen var 200 m. Traktorns körhastighet var 60 m/min. Senare fick den två växlar med hastigheterna 40 respektive 60 m/min. Föga överraskande uppkom svårigheter med luftledningen som måste konstrueras om. Förnyade demonstrationer hölls 1921 bl a vid Tullgarn och Älvsjö. Vattenfallsstyrelsen utlovade gratis leverans av ström under fem år till de fem första köparna. Möjligen var något eller några aggregat i praktisk användning en kort tid men efter demonstrationerna 1922 och visning vid lantbruksmötet i Göteborg 1923 tycks maskinen ha försvunnit. Ytterligare ett försök till lösning av strömtillförselproblemet kom fram 331 -
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Karakteristiskt för Electro-Agriculturbolagets "Electrotank " var den höga mas
ten på traktorn och den med blanktråd konstruerade trefasledningen som automa
tiskt hölls spänd. 
Asea Brown Boveri 
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Nils Forssblads elektriska traktor hade sin strömtillförsel genom en isolerad ka
bel. Konstruktionen tillät inte rundkörning på fältet. En allvarlig nackdel. År 
1923. 
JTI 
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1922 genom ingenjören Nils Forssblad, Västerås. I samarbete med AB Juneplogen, Bankeryd, och Asea prövade han strömtillförsel till traktorn genom en isolerad kabel som låg på marken. För att traktorns rörelse inte skulle hindras av kabeln hölls denna lyft 30-40 m närmast traktorn. Denna var försedd med en mast som höll upp kabeln. En upplindningstrumma svarade genom automatisk upp- respektive avlindning för att kabeln hölls lagom spänd. Traktormotorn hade först en effekt om ca 12 kW men byttes sedan mot en med ca 18 kW. Traktorn demonstrerades 1922 på Nordanby gård utanför Västerås, 1923 vid Täby och Ultuna samt vid lantbruksmötet i Göteborg. Även i detta fall utlovade Vattenfallsstyrelsen gratis ström i fem år till de fem första köparna.440 En allvarlig nackdel med Forssblads konstruktion var att traktorn endast kunde svängas 360° och inte däröver. Detta medförde att rundkörning på ett fält icke var möjlig. Det gick därför inte att t ex låta traktorn dra skördemaskiner. Efter lantbruksmötet i Göteborg blev det helt tyst om elektrisk plöjning. För de förbränningsmotordrivna traktorerna blev det tvärtom. 
Drivkraft 
Vandringar för hästar och oxar Redan tidigt under 1800-talet hade hästvandringarna, avsedda att utnyttja hästars och oxars dragförmåga som kraftkälla för stationära maskiner, nått en god utveckling. Vid sekelskiftet år 1900 fanns de i bruk över hela landet i mycket stort antal, främst för drivning av mindre tröskverk och hackelsemaskiner. Av redogörelsen på sid 214 framgår att det vid den tiden torde ha funnits omkring 150 000 tröskverk vid landets jordbruk. En väsentlig del av dessa drevs med vandring. Under 1900-talets två första decennier förblev vandringarna tämligen oförändrade i sin konstruktion om än tillverkade med något större omsorg och med bättre material. Nytillverkning förekom vid flera verkstäder under denna tid. Vid tiden för första världskriget hade förbränningsmotorn kommit i omfattande användning som kraftkälla vid tröskning med något större tröskverk. År 1917 uppkom bland många andra svårigheter en kritisk situation genom brist på olja för motordriften. Det förelåg t o m risk för att det inte skulle bli möjligt att tröska hela grödan. Både jordbruksdepartementet och folkhushållningskommissionen sände ut cirkulär till 334 • 



jordbrukarna med uppmaning att i största möjliga omfattning för trösk
ning ta i bruk vandringar liksom även ånglokomobiler, både sådana som 
normalt var i drift och sådana som inte längre användes eller som oan
vända stod i lager hos maskinfirmor. 441 

Efter den ökade användning som krissituationen föranledde var vand
ringarnas tid i stort sett ute även om enstaka exemplar naturligtvis var i 
funktion under ytterligare många år. Den sista provningen av vandringar 
vid Maskinprovningarna ägde rum 1918. 

Vattenkraft Vindkraft 
Det nya århundradet medförde inte omedelbart någon större ändring 
beträffande jordbrukets utnyttjande av vattenkraft. På gårdar där det 
fanns förutsättningar drevs t ex tröskverk med denna kraftkälla ofta 
ytterligare under någon tid. Snart nog tog dock elmotorerna över. 

Någon egentlig teknisk utveckling av vattenhjulen kom knappast ifrå
ga. På turbinsidan däremot skedde så mycket mera men detta berörde 
endast i ringa grad jordbruksdriften. Om fallhöjder togs i bruk var det 
inte längre för direktdrivning av arbetsmaskiner utan för generering av 
elektrisk energi. 

Den typ av vindmotorer som hade kommit i bruk under 1800-talets 
senare år fann användning även under 1900-talets första decennier, allt
jämt nästan uteslutande för vattenpumpning. I den takt som jordbrukets 
elektrifiering fortskred (sid 342) övertog de vida mer lättskötta och drift
säkra elektriska motorerna ansvaret för vattenpumpning. Vindmotorer
na stannade för alltid men här och var ser vi dem än i dag stå kvar mer 
eller mindre förfallna. 

Ångkraft 
De flyttbara ånglokomobilerna hade under 1800-talets senare del fått 
omfattande användning inom jordbruket, framförallt som drivkraft för 
de något större tröskverken. Inte så många gårdar kunde skaffa egen 
lokomobil men de tidigare omnämnda tröskföreningarna utnyttjade tu
sental av denna driftsäkra och hållbara maskin, överseende med dess 
ytterst låga verkningsgrad. 

Med det nya århundradet framträdde emellertid flera konkurrenter till 
lokomobilen, främst traktorer, flyttbara förbränningsmotorer och elekt
riska motorer. Dessa var alla mera lättskötta och krävde inte särskild 
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skötare under stationär drift. Nyanskaffningen av ånglokomobiler avtog 
trots att antalet tröskverk som krävde maskjnkraft ökade. Antalet till
verkare av lokomobiler minskade. År 1921 upphörde lokomobiltillverk
ningen slutgiltigt vid landets på detta område helt dominerande verk
stad, Munktells i Eskilstuna. 442 Ännu i åtskilliga år fortsatte ett krym
pande antal ånglokomobiler att fullgöra sin tjänst. En efter en tystnade 
de. 

De fåtaliga i jordbruket använda fasta ångmaskinerna försvann samti
digt. 

Förbränningsmotorer 
Under 1890-talet visade sig förbränningsmotorn nå en sådan utveckling 
att den kunde ta upp tävlan med ångmaskinen inom flera områden. 
Tillverkning av motorer togs snart upp på flera håll inom vårt land. 
Bolinders Mek. Verkstad i Stockholm gjorde sin första motor 1894 och 
andra följde efter. 443 J. W. Svenssons Automobilfabrik, Augustendal, 
som också kom att bli en av de stora på området levererade sin första 
motor, kallad Avance, år 1900.444 Flertalet av den första tidens motorer 
var tunga, encylindriga fyrtaktsmaskiner avsedda för fotogendrift och 
med en effekt om 5 a 15 kW. Avance-motorn avvek från de övriga. Den 
var av tvåtaktstyp och hade tändkula, en enkel, driftsäker konstruktion 
som snart skulle få allt fler efterföljare. Fyrtaktsmotorerna försvann ti
digt. 

De nya motorerna möttes med intresse från jordbrukets sida. Vid det 
allmänna svenska lantbruksmötet i Gävle 1901 visades ett flertal fabrikat 
och de tilldrog sig den ojämförligt största uppmärksamheten på maskin
fältet .445 Eftersom motorerna framförallt skulle användas som drivkraft 
för tröskverken måste de göras lätt flyttbara. Ofta monterades de därför 
med egna hjul liksom lokomobilerna eller också ställdes de på kärror. 

Vid en sammankomst hösten 1904 diskuterade Lantbruksakademien 
den nya kraftkällan. Professor G. Tim berg höll då ett inledningsföredrag 
med titeln: "Hafva petroleummotorerna nått den fulländning, att de äro 
lämpliga för hushållningens behof, och för hvilka särskilda ändamål äro 
de i så fall att förorda?" Han besvarade den första frågan med ja men 
framhöll samtidigt att motorerna ej var idealiska. Den elektriska motorn 
var bättre. 446 

Omkring 1910 övergick tillverkarna av förbränningsmotorer allmänt 
till konstruktioner som kunde drivas med den billigare råoljan i stället 
för med fotogen. 
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Den flyttbara tändkulemotorn övertog i någon mån ånglokomobilens uppgifter innan elektrifieringen helt förändrade situationen. Bilden visar en A vancemotor. SM 
Svårigheterna med drivmedelstillförseln under första världskriget 

medförde avbrott i vidare anskaffning av motorer. Tiden efter kriget gav 
ingen nämnvärd ökning eftersom traktoranskaffningen då sköt fart och 
det visade sig att traktorer utrustade med remskiva passade utmärkt 
också för de stationära arbeten som lokomobiler och förbränningsmoto
rer tidigare svarat för. För jordbrukets vidkommande hade de tyngre, 
flyttbara förbränningsmotorerna därmed spelat ut sin roll. 

Små förbränningsmotorer med en effekt om blott en eller annan kilo
watt fick under samma tidsskede och något längre fram någon, dock 
ytterst begränsad användning som drivkraft vid t ex maskinmjölkning ute 
på betesmarker eller vid strömavbrott . För sådana uppgifter valdes lätta 
förgasarmotorer med bensindrift. 

En helt annan och växande uppgift har förbränningsmotorn fått under 
1900-talets senare hälft som kraftkälla på självgående jordbruksmaski
ner, främst skördetröskor. Här följer utvecklingen helt den som traktor-
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motorn genomgått, präglad främst av övergång till flercylindriga dieseltyper. 
Elmotorer I och med att produktion av elektrisk energi började komma igång under 1800-talets sista år (sid 130) kom den elektriska motorn i bruk. Den första tiden producerades endast likström och det var följaktligen motorer för denna strömart som användes. Någon betydelse i jordbruket fick likströmmen aldrig, frånsett för några enstaka gårdar där speciella omständigheter möjliggjort tidig elektrifiering från närbeläget kraftverk. När trefassystemet hade utvecklats och kraftöverföring på längre avstånd därmed blivit tekniskt-ekonomiskt möjlig framträdde växelströmsmotorn, framförallt trefasmotorn, beredd att lämna drivkraft åt jordbruket. Jämfört med andra kraftmaskiner är den särskilt driftsäker och lättskött. Den håller jämnt varvtal och anpassar effektbelastingen efter behovet. Vid 1800-talets slut drevs de större tröskverken, på enskilda gårdar liksom i tröskföreningarna, nästan undantagslöst med ånglokomobiler. Dessa användes också mycket som kraftkälla för t ex stenkrossar, en viktig maskin i jordbruket när väghållningen skulle skötas av markägarna. Om nu en elektrisk motor skulle ersätta lokomobilen måste den i regel ha en effekt på kanske 10-20 kW. Dåtidens transformatorer hade stora tomgångsförluster. Det var därför angeläget att gårdstransformatorn valdes så liten som möjligt, tillräcklig endast för belysning och någon eller några få små motorer. Den stora tröskmotorn måste då matas från högspänningsnätet vilket lät sig göra om nätets spänning inte var högre än 1 500 V. Tröskmotorerna var nästan alltid monterade på en vagn och till utrustningen hörde en på en lång stång anbragt kopplingsanordning för anslutning av motorn till en högt placerad stolpkontakt. Var nätets spänning hög blev det nödvändigt att med en särskild transformator, också den på en vagn eller möjligen monterad i motorvagnen, sänka spänningen till lägre, lämpligare värde. Dessa relativt stora och dyra tröskmotorutrustningar ägdes och användes ofta gemensamt av flera gårdar som då var och en måste ha en eller ett par stolpkontakter vid lämplig uppställningsplats för tröskverk m m. Transformatorerna förbättrades med tiden så att tomgångsförlusterna blev betydligt lägre. Det blev då ekonomiskt möjligt att välja de egentliga gårdstransformatorerna så stora att tröskmotorerna kunde anslutas till dessa. Därmed försvann de äldre motorerna för hög spänning. 338 
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Den elektriska tröskmotorn var oftast av flyttbar typ och anslöts i tidigare skede 
ibland direkt till kraftledningen med en kontaktanordning på en lång stång. År 
1920. 
Asea Brown Boveri 

I elektrifieringens barndom ville man att den dyra elektriska motorn skulle använ
das till så många arbetsmaskiner som möjligt. Ibland fick den driva flera maski
ner samtidigt. Bilden är fran Alnarp omkring år 1905. 
Asea Brown Boveri 
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Ett betydande problem uppstod varje höst på många av dåtidens rätt 
svaga distributionsnät. Jordbrukarna ville tröska så snart som möjligt. 
När bygdens alla tröskmotorer var igång samtidigt blev belastningen på 
näten ofta alltför hög varför spänningen sjönk, något som skapade en rad 
svårigheter. Det blev ibland nödvändigt att i någon mån reglera när den 
ena eller andra gården fick tröska, en föga populär åtgärd. När nät och 
transformatorer under 1930- och 40-talen förstärktes avtog dessa svårig
heter. Till detta bidrog att allt fler traktorer utnyttjades i stället för 
elmotorer som drivkraft för tröskningen. När skördetröskningen vid 
1900-talets mitt slog igenom försvann de stationära tröskverken och där
med de stora tröskmotorerna. 

Elektriska motorer i mindre storlekar fick från första stund stor an
vändning inom jordbruket för drift av inomgårdsmaskiner såsom pum
par, kvarnar, krossar, hackelsemaskiner, skärmaskiner för rotfrukter, 
hissar m m. De anskaffades i många olika storlekar från under 1 kW och 
uppåt. 

Under seklets tidigare decennier var elmotorer förhållandevis dyra i 
jämförelse med arbetskraften. För att antalet skulle kunna begränsas så 
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mycket som möjligt arbetade man allmänt med flyttbara motorer. De var 
då monterade på bårar, på små kärror eller på drögar, alltefter motor
tyngd och användningssätt. 

Ofta var det under den första tiden fråga om att med elmotor driva 
maskiner som ursprungligen var konstruerade att dragas för hand. Det 
gjordes därför försök att konstruera speciella motorer med kuggväxel 
som tog ner varvtalet till omkring 60 r/m. I några fall tillverkades särskil
da ställbara stativ så att motorn bekvämt skulle kunna kopplas till maski
nens handvev. Dessa konstruktioner blev dyra och slog aldrig igenom. 
Lantbrukarna brukade klara av det hela genom att ordna enkla remöver
föringar med erforderlig nedväxling. Med tiden blev arbetskraften dyra
re och antalet i jordbruket sysselsatta människor färre och färre. Samti
digt ökade kraven på eldrift. Automatisering kom allt oftare i fråga. 
Flyttning av motorer blev av dessa orsaker besvärligare. Följden har 
blivit att man allt oftare låter varje arbetsmaskin få sin egen motor. 

De större motorerna kan vara av den släpringade typen, lämplig om 
den drivna arbetsmaskinen är stor och startar tungt. Denna motortyp har 
goda startegenskaper men är något mera komplicerad och dyr. Den har 
numera mindre omfattande användning än tidigare. 

Det stora flertalet motorer är av den kortslutna typen, kännetecknad 

Det är stor skillnad mellan den öppna klumpiga motorn, 1 kW, från seklets 
början och dagens lätta kapslade motor. 
Asea Brown Boveri 
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av stor enkelhet ifråga om såväl konstruktion som handhavande. Den startas antingen genom direkt tillslagning eller med stjärntriangelkopplare. Vilken motortyp och vilken startmetod som väljes är beroende av såväl arbetsmaskinens som det elektriska nätets karaktär. Enfasmotorer förekommer endast i små storlekar, t ex i hushållsmaskiner och i utrustningar för automatisering. De äldre motorerna var i förhållande till sin effekt ganska klumpiga och vanligen helt öppna. Några särskilda konstruktiva åtgärder för kylning behövdes inte. Erfarenheterna visade emellertid att den öppna konstruktionen medförde stora risker i jordbrukets ofta dammiga eller fuktiga lokaler. Bestämda föreskrifter finns därför numera beträffande vilka typer av kapsling som jordbrukets motorer skall ha. Den mera slutna kapslingen och det nu allt viktigare kravet på låg motorvikt (bl a av kostnadsskäl) har medfört att dagens elmotorer är utrustade med anordningar för effektiv luftkylning. Såväl svensktillverkade motorer från Asea och Elektromekano som utländska fabrikat användes inom jordbruket. Elektrifiering Här skall i huvudsak endast jordbrukets elektrifiering beröras. 447 Redan omkring mitten av 1800-talet och tiden närmast därefter hade det lyckats att alstra elektrisk ström i roterande generatorer och utnyttja den för såväl belysning som motordrift. Små anläggningar för produktion och utnyttjande av elektrisk energi anlades av industrier, kvarnar, sågverk m fl. Ofta drevs generatorn då med en ångmaskin men även vattenkraft kom ibland till användning. Vattenkraften var ju sedan lång, lång tid tillbaka väl känd och använd för direkt drivning av maskiner. De gamla föga effektiva vattenhjulen hade efter 1870 börjat ersättas med de vida effektivare turbinerna. Efterhand blev det vattenkraften som i vårt land mer och mer tog över även vid generering av elkraft. Elektrifiering av landsbygd i egentlig bemärkelse förekom inte åren närmast före sekelskiftet. Någon gård kunde kanske i undantagsfall få anslutning om ett kraftverk fanns i alldeles omedelbar närhet. Städer och andra tätorter fann att det kunde vara en god affär att till invånarnas nytta producera och distribuera elenergi. Denna producerades då i eget kraftverk med hjälp av vattenkraft, ånga eller förbränningsmotor. I enstaka fall kunde då också någon närbelägen gård få köpa 
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ström . Någon egen tlig landsbygdselektrifiering var det dock inte tal om .  
Städernas anläggningar kom al lmänt att benämnas e lektricitetsverk , i 
dag förkortat till elverk. 

Någon gång prövades möj l igheten att använda vindkraft för elproduk
tion . Som exempel kan nämnas att Alnarps lantbruksinstitut år 1 907 
uppförde en sådan anläggning för sin egen elförsörjning . Som reserv 

För sin elförsörjning uppförde Alnarps lantbruksinstitut år 1907 detta vindkraft
verk. Det an vändes endast några få år. 
LAHT 1910 
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fanns en stationär ångdriven generator. Erfarenheterna var dåliga. Efter 
några år slopades anläggningen och ersattes med krafttillförsel utifrån.448 

De tidigaste anläggningarna var utförda för likström. Denna kunde 
inte transformeras till högre spänning och var därför inte möjlig att 
överföra över annat än korta sträckor. Först när växelströms tekniken 
med trefassystem omkring 1890 utvecklats och upptransformering till 
hög spänning och kraftöverföring över långa sträckor därmed blivit möj
lig var verklig landsbygdselektrifiering tekniskt genomförbar. Kraftöver
föringsteknikens utveckling fick revolutionerande betydelse för produk
tion ocb utnyttjande av elkraft. 

Den nya eltekniken medförde flera problem som framtvingade åtgär
der från samhällets sida beträffande rätten till dragning av kraftledning
ar, ifråga om säkerhetsbestämmelser osv. Sådana frågor reglerades bl a i 
en ytterst betydelsefull speciell lag, antagen 1902, modifierad och kom
pletterad vid senare tillfällen. 

Med det nya seklet började en livlig aktivitet på elkraftområdet. En 
formlig kapplöpning om äganderätt till fallhöjder uppstod och förde med 
sig ofta långa, segslitna processer. De som förfogade över lämpliga vat
tenfall insåg snart sina möjligheter att anlägga kraftverk och på ett in
komstbringande sätt leverera elkraft. 

Eftersom det nu var möjligt att distribuera elenergi över långa sträckor 
och därmed nå storförbrukare, städer och industriföretag, byggdes an
läggningar för elproduktion av helt annat format än tidigare. Bland de 
företag som från 1905 och åren närmast därefter kom in i denna bransch 
kan utöver staten nämnas Sydsvenska Kraftaktiebolaget (Lagan), Hem
sjö Kraft AB (Mörrumsån och Helgaån), Yngeredsfors Kraft Aktiebolag 
( Ä tran) och Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors ( Gullspångsälven). 
Eftersom vattenkraften i vissa situationer t ex under torkår kunde visa 
sig otillräcklig byggde samtliga dessa också relativt stora ångkraftverk 
som reserv. 

Från kraftverk av de här nämnda typerna fördes kraften under hög 
spänning till de bygder där den skulle användas. Den högsta spänning 
som då, omkring 1910, var möjlig låg vid 50 000-70 000 V. I s  k sekun
där- eller bygdetransformatorstationer gjordes nertransformering till en 
lägre spänning, ofta 20 000 V, för sekundär- och bygdelinjer. Nästa steg 
togs i tertiär- eller ortstransformatorstationer från vilka kraften fördes 
vidare genom ortslinjer med 1 500 eller 3 000 V. Sista steget togs i 
gårdstransformatorer där spänningen sänktes till 220/127 eller 380/220 V, 
lågspänning, som kunde användas för belysning och motorer. Betydande 
skillnader fanns mellan kraftföretagen beträffande kraftledningssyste
mens utformning och valda spänningssystem. 344 -



Något egentligt intresse för distribution av elkraft till jordbruket hade kraftproducenterna knappast vid denna tid. De arbetade för att förse sina ägare med kraft och vinna ekonomiskt resultat. Detta gällde även staten när den genom riksdagsbeslut år 1906 gick in som kraftproducent. De enskilda gårdarna låg vanligen spridda över stora ytor vilket skulle göra ledningarna långa och dyra samtidigt som jordbrukets behov av elenergi var ytterst begränsat. Enstaka gårdar som låg väl till blev dock elektrifierade i denna första omgång. Hemsjö Kraft AB, vars skapare var dr Alfred Ekström, avvek från de övriga därigenom att företaget, kanske främst på grund av sitt områdes begränsade tillgång på industrier och större tätorter, ägnade jordbrukselektrifieringen större intresse. 449 Hemsjöbolaget arbetade till en början i nordöstra Skåne och västra Blekinge. Området utvidgades senare till att omfatta hela östra Skåne, Blekinge och genom köp av Finsjö Kraft AB även sydöstra Småland. Bolaget eftersträvade direkt kontakt med sina jordbruksabonnenter och drog i egen regi ledning till de gårdar som önskade anslutning. Abonnenterna som måste vara sammanslutna i andelsföreningar med storlek av t ex en socken fick med medel som de vanligen själva anskaffade genom lån betala de framdragna ledningarna och givetvis också själva gårdsinstallationen. Hemsjöbolaget underhöll ledningsnäten och gjorde årligen en avbetalning till abonnenten på ortsnätet så att detta efter 20 år skulle ha övergått i bolagets ägo. Hemsjösystemet hade flera fördelar och ledde obestridligen till en något mera omfattande landsbygdselektrifiering än vad som blev fallet inom andra bolags områden. En nackdel var dock att det krävde stor personal hos företaget vilket drog avsevärda kostnader. Inom Sydsvenska Kraftaktiebolaget var utvecklingen en helt annan vid denna tid.450 (I fortsättningen kommer här det nu gällande namnet Sydkraft att användas.) Bolaget hade bildats med städerna Malmö, Lund, Landskrona, Hälsingborg och Halmstad som delägare. Initiativtagare var främst landshövdingen i Halland, Axel Asker, och direktören i Malmö Yllefabriks Aktiebolag, August Schmitz, den senare verkställande direktör även i kraftbolaget. Huvudintresset var självfallet att förse dessa delägare med de stora effekt- och energiresurser som där skulle komma att behövas. Andra storförbrukare såsom större samhällen och stora industrier kunde man leverera till. Distribution direkt till små förbrukare var bolaget däremot helt ointresserat av. Ville de ha elström måste de först på eget initiativ bilda ett bolag eller en förening av tillräcklig storlek och därefter uppträda som köpare av ström från kraftbolagets högspänningslinjer. De måste själva svara för utbyggnad av erforderligt distributionsnät osv. Kraftbolaget uppträdde enbart som engrossäljare. I detta 
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Traryds kraftverk vid Lagan, ett av landets många vattenkraftverk. 
Sydkraft sammanhang uppkom en olycklig företeelse. Ett samhälle som bildat bolag för inköp av kraft kunde ibland i sin tur sälja kraft till ett annat, mindre bolag och göra sig en förtjänst på denna andrahandsförsäljning. Det kunde faktiskt förekomma att detta senare företag återigen i sin tur sålde kraft till ett tredje. Det uppstod en s k kedjehandel, något som fördyrade och försämrade eldistributionen och för vilket Sydkraft på sin tid fick mycken kritik. Staten hade 1906 beslutat bygga ett kraftverk för att utnyttja Trollhättefallen. Kraftverket där togs i drift 1910. Året innan hade ett särskilt förvaltningsorgan, Kungl. Vattenfallsstyrelsen, inrättats för att handha den statliga elproduktionen. (I fortsättningen kommer den numera gängse förkortade benämningen Vattenfall att användas.) Kraften från den nya anläggningen vid Trollhättan gick som man kunde vänta huvudsakligen till större samhällen som Göteborg och Skara samt industrier med betydande kraftbehov. Några få större herrgårdar blev tillgodosedda men någon landsbygdselektrifiering i egentlig mening kom i början inte till stånd.451 Nästa stora kraftverk som staten byggde var Porjus i Lule älv, påbörjat 1910 och färdigt 1914 samt Älvkarleby i Dalälven, påbörjat 1911 och färdigt 1915. Porjus var främst avsett för elektrifieringen av Riksgränsba-346 



nan och malmfälten. Älvkarleby erbjöd större intresse ifråga om jord
brukselektrifiering. Kraftverket var avsett främst för Uppland, delar av 
Gästrikland och Dalarna samt för Västmanland och Södermanland, allt
så ett både jordbruks- och industribetonat område. Vattenfall visade nu, 
inte minst genom sin dåvarande överingenjör på kraftsidan, Waldemar 
Borgquist, senare generaldirektör, stort intresse för landsbygdselektri
fieringen. 

Liksom i Hemsjösystemet baserades detaljdistributionen på fören
ingar bildade av jordbrukare inom ett lämpligt område, ofta en soc
ken. 452 Till skillnad från Hemsjöbolaget överlät Vattenfall byggnad och 
underhåll av ortsnäten, alltså från tertiärstationernas sekundärsida, helt 
på distributionsföreningarna. Dessa utsåg sin egen föreståndare och sty
relse, byggde i egen regi och i betydande omfattning med egna arbetsin
satser erforderliga kraftledningar och transformatorstationer. Vattenfall 
som hela tiden hjälpte till med rådgivning i tekniska och administrativa 
frågor ansåg att föreningarna löste dessa arbetsuppgifter billigare och 
med mindre administrativ belastning än vad Vattenfall kunnat göra. För-

\ 

Stolpresning 1955 inom Älvkarleby Kraftverks område. 
Vattenfall, foto Ericsson 
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Kraftledning 380/220 V i ett föreningsägt distributionsnät 1955. Ekstolpar kan 
göra god tjänst även om de är krokiga. Vattenfall, foto I. Christofferson eningarna som alltså köpte kraften vid tertiärstationerna svarade för den interna taxesättningen och ekonomin. Taxorna måste sättas så att föreningen kunde dels ersätta kraftkostnaden, dels få in medel erforderliga för underhåll och utbyggnad av anläggningarna. I det stora hela fungerade detta distributionssystem bra och möjliggjorde denna första tid jordbrukselektrifiering till någorlunda rimlig kostnad. Vi har här sett hur en första, obetydlig elektrifiering inom svenskt lantbruk växte fram under olikartade förutsättningar inom områden som fick sin elförsörjning från storkraftverk. På flera håll åstadkoms i enkla former elförsörjning av ett litet antal gårdar från mindre kraftverk. På 
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En bild från den tidigaste lantbrukselektrifieringen. Stolptransformator och pri
mitiv central vid Målhammar 1916. Gårdens ägare Aug. Treschow hörde till 
elektrifieringens entusiastiska pionjärer. 
Målhammars Egendom 

sidan 130 nämndes ett par tidiga sådana exempel. Ytterligare exempel 
gavs år 1909 då två små föreningar för egen eldistribution bildades i 
Grön by och Anderslöv i Skåne. 453 Kraften levererades från ett mindre 
kraftverk, AB Slätteröds Kraftstation, som placerade en transformator
station vid vardera orten och där levererade lågspänd kraft. Före
ningsdelägarna tecknade andelar efter antal ljuspunkter och motorhäst
krafter. Grönbyföreningen omfattade sju gårdar med 300 ha jämte en 
smedja och en vagnmakarverkstad. Gårdarna bildade en tröskförening 
som gemensamt. ägde en motor på 18 kW för tröskning, stenkrossning, 
malning m m. De hade dessutom på sina gårdar installerat sammanlagt 
11 motorer om 0,4-2-4 kW för pumpning, sädes- och foderkrossning, 
hackelse- och rotfruktsskärning, maskinmjölkning m m. 

Även om åtskilliga initiativ tagits för elektrifiering av jordbruksföretag 
hade den praktiska omfattningen blivit blygsam. Man räknar med att år 
1917 endast omkring 5% av den då odlade arealen var elektrifierad.454 

Men just vid denna tid blev det plötsligt en helt annan fart på elektri
fieringen. Anledningen var att det pågående första världskriget medfört 
total brist på lysfotogen. Också bristen på motorfotogen för det begrän-
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Modernare stolptransformator. 
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A n  ta l f ö re n i n g a r  
1 6 0 --�,------,-�------..------.--..-----,-----,---,--.------r-----r----. 

191 3 1 9 1S 1 917  1 919 1 9  21 1 9 23 1 925 1 927 1 929 
Å r  

A ntal distributionsföreningar som börjat sin 1 ·erksa1 1 1her under de olika åren av  
perioden 1913-29. 
Källa: SOV 1933:8 sade anta l  t raktorer som jordbruket tagit i sin tj änst b idrog t i l l  ivern att få t i l lgång på e l k raft . S taten stödde e lek trifier i ngen genom att l ånefonder i n rättades . Omkring år 1920 hade gårdar med ca 30% av landets odl ade areal b l i vit e lek t ri fierade , nära halva anta let  dock ännu  så länge enbart för belysn ing .  W .  Borgquist angav i e t t  anförande in för Lantbruksakademien 1 9 17 en elförbrukning om 20 - 25 kWh per ha som normal v id jordbruket .  Förbrukn ingen per ha var i n t e  högre 1 920. Jordbrukarna hade under de senare krigsåren god p n ni ngti l lgång något om ytterligare medverkade t i l l  den snabbt s tegrade lckt ri fier ing -
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takten. Man iakttog olyckligtvis inte längre sedvanlig försiktighet vid 
upptagning av lån. 

Tillgången på teknisk sakkunskap blev vid denna snabba utveckling 
otillräcklig vilket fick allvarliga följder för planläggning och utförande av 
ledningsnäten. Kriget medförde stor brist på god materiel, bl a på den 
viktiga metallen koppar. Mycket av elektrifieringen utfördes därför med 
surrogatmateriel t ex zink. 

Landets näringsliv och inte minst jordbruket drabbades under 1920-
talets första år av en kraftig depression. Många distributionsföreningar 
och enskilda föreningsmedlemmar hamnade då i en ekonomiskt svår 
situation. Krigsårens forcerade elektrifiering hade utförts till orimliga 
kostnader och de stora lånen innebar en ytterst allvarlig belstning. Jord
bruket klagade på de tillämpade taxorna för elkraft och begärde gång på 
gång att staten skulle hjälpa de värst utsatta föreningarna och jordbru
karna. Det rådde tidvis en kärv stämning mellan kraftproducenter och 
förbrukare. Tidningspolemiken hade drag av hätskhet. Ständigt väcktes i 
riksdagen motioner som berörde dessa frågor. Regeringen tillsatte flera 
utredningar för att situationen skulle kunna klarläggas. Samtidigt vidtog 
kraftproducenterna en hel del åtgärder, både genom att införa nya taxe
typer och genom direkt stödjande åtgärder som t ex utvecklad rådgivning 
beträffande teknik och föreningarnas bokföring. 

Vid denna tid tillämpade kraftföretagen i regel en enkel kWh-taxa 
eventuellt med en högre avgift, t ex 25 öre, under s k spärrtid, dvs då 
belastningen normalt brukade vara hög, och en lägre, t ex 15 öre under 
annan tid. Distributionsföreningarna använde motsvarande debitering 
med den ökning som var nödvändig för att deras egna kostnader skulle 
täckas. Taxor av denna typ stimulerade knappast till ökat utnyttjande av 
elkraft. På flertalet håll infördes därför allmänt omkring år 1930 taxor 
som i princip hade en grundavgift och en förbrukningsavgift. Grundav
giftens storlek bestämdes efter gårdsanläggningens storlek, t ex antalet 
tariffenheter ( ofta hektar åker). Med taxor av denna typ stimulerades 
jordbrukaren att använda mera elström eftersom grundavgiften förblev 
oförändrad vid högre förbrukning och kWh-priset var förhållandevis 
lågt. 

Oron fortsatte under hela 1920-talet men dämpades efterhand. Direk
ta statliga stödåtärder vidtogs inte. En ekonomisk stabilisering inträdde 
så småningom utan sådana. Till detta bidrog att den växande energiför
brukningen automatiskt sänkte kostnaderna per kWh, både för distribu
tionsföreningar och för enskilda förbrukare. Elförbrukningen per ha mer 
än fördubblades i det närmaste under tiden fram mot 1930-talets mitt. 
Någon stark ökning av antalet elektrifierade gårdar blev det däremot 
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inte under denna t id. Framförallt i Norrland och Småland elektrifierades emel lertid delar av landsbygden nu från ett flertal små kraftverk . Här bör erinras om att ett antal olika stödorganisationer för elektrifieringen bildats under den hittills beskrivna utvecklingsperioden . Som exempe l kan nämnas ett antal l änsfören ingar , Mälarprovinsernas elektriska länsförening och Riksföreningen för landsbygdens e lektrifiering. Staten lämnade mindre bidrag ti l l några av dessa . Flera av dem verkade endast under kort t id . Under några år anslog staten medel till en tjänst som konsulent i elektrifieringsfrågor ,  placerad vid Lantbruksstyrelsen.  Staten hade givetvis ett  stort intresse av at t  landets kraft ti l lgångar togs om hand på sådant sätt att de verkligen blev utnyttj ade . Redan år 1 9 1 7  hade regeringen ti l lsatt en  kommitte som under ledning av  den framstående chefen för Vattenfall , F .  Wilhelm Hansen ,  skul le föreslå erforderl i ga åtgärder härför .  Denna elek trifieringskommitte arbetade ända t i l l  1923 , delvis t o m ti l l  1 927 , ofta i intensivt samarbete med hushållningssällskap och andra organisationer. Planer gjordes upp för rationellt utnyttj ande av kraft- och ledningsresurser m m  inom l andets olika delar . Delvis som en följd av kommittens arbete gick Sydsvenska Kraft AB och Hemsjö Kraft AB år 1 920 samman i ett företag ,  numera med det kortare namnet Sydkraft .  Genom liknande sammanslagningar el ler köp begränsades antalet kraftföretag samtidigt som de kvarvarande fick större resurser . Inte minst gällde detta Vattenfall som skaffade sig stora krafttil lgångar i Norrland . Samkörning började ske mel l an olika kraftblock ungefär från 1930 . År 1939 bedömdes ungefär 50% av landets jordbruk vara elektrifierade ,  åtminstone för belysning .455 Under andra världskriget ökade elektrifieringstakten återigen avsevärt . År 1 944 var 79% av bostadshushållen på jcrdbruksfastigheter elektrifierade .456 Räknat på åkerareal var vid denna tid 76% av jordbruket elektrifierat för belysning och 58% för motordrift . År 1950 var elektrifieringsgraden för egentlig landsbygd 93% . 457 Stora skillnader förelåg mellan olika delar av landet och i många fal l  hade elektri fieringen i nte omfattat möjl igheter ti l l motordrift . I riksdagen gjordes under 1 940-talets första år gäl lande att landets tillstånd vad elektrifieringen beträffade icke var tillfredsstäl lande . Krav ställdes på att situationen skulle klarläggas och erforderliga åtgärder vidtagas . Från några håll restes krav på att kraftproduktionen skulle förstatligas . Regeringen tillsatte 1943 en utredning , Elkraftutredningen , med uppgift att göra en grundlig genomgång av hela komplexet och föreslå åtgärder. Kommitten gjorde omfattande undersökningar bl a beträffande jordbrukets användning av el och fann att utnyttj andet i verk-353 



ligheten var dåligt och att distributionsföretagens tekniska standard ofta 
var låg. Utredningen arbetade ända till 1954 och redovisade sina syn
punkter i såväl delbetänkanden som ett slutbetänkande.458 

Redan under den tid utredningsarbetet pågick genomfördes på flera 
håll förbättringar i överensstämmelse med intentioner från kommitten 
tex genom avveckling av kedjehandel, modernisering av tariffenhetsbe
räkning och teknisk förbättring av landsbygdsnäten. 

Det skall i detta sammanhang framhållas att både Sydkraft och andra 
kraftproducerande företag som i elektrifieringens inledande skede visade 
ringa intresse för jordbruket senare ändrat sin inställning och nu ägnar 
denna näringsgren och dess elutnyttjande stor uppmärksamhet. 

I sitt slutbetänkande avvisade utredningen tanken på förstatligande 
men föreslog att några nya statliga organ för behandling av elektri
fieringsfrågor skulle inrättas. Viktiga förslag gällde områdeskoncession 
och skyldighet för den som beviljades sådan att leverera elkraft till envar 
inom området som begärde detta. En viktig punkt i utredningens förslag 
avsåg distributionsföretagens storlek. Dessa borde omfatta minst 2 000 
förbrukare för att därigenom få tillräckliga ekonomiska och tekniska 
resurser. 

Elkraftutredningens förslag gav upphov till omfattande diskussion och 
delvis betydande kritik. På flera håll ansågs utredningens krav på distri
butionsföreningarnas storlek omotiverad. Först 1957 lade regeringen 
fram propositioner med utgångspunkt från delar av förslagen och remiss
yttrandena.459 Begreppen områdeskoncession och leveransskyldighet in
fördes. Året därpå anslog riksdagen medel för upprustning av näten 
inom föreningar som ej själva klarade detta.460 

Ytterligare utredningar beträffande detaljdistributionen följde. Den 
närmast följande, Eldistributionsutredningen, avslutades 1968 och kon
staterade att rationaliseringen inom distributionsföretagen inte hade gått 
så bra som 1957 års lagändring förutsatte. Utredningen föreslog inte 
några regler beträffande minimistorlek för föreningar etc. En samverkan 
mellan tätorter och glesbefolkade bygder förordades. Viss konkurrens 
mellan olika distributionssystem bedömdes önskvärd. 461 

Vid en följande utredning kom kommunerna och deras intresse för 
eldistributionen att bli föremål för behandling. Praktiskt hade kommu
ner på många håll redan tidigare visat betydande intresse för att ta hand 
om distributionen och också gjort så. I en del fall kom sådana önskemål 
att stå i motsatsställning till kraftproducenternas planering i avseende på 
ur teknisk-ekonomisk synpunkt lämpliga distributionsområden. Lös
ningarna blev ganska olika i de enskilda fallen och mycket beroende av 
föreliggande förutsättningar. Allmänt sett kan dock sägas att utveckling-
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en från 1960-talet och därefter överallt gick två parallella vägar, en mot 
allt större och större distributionsföretag, en annan mot att de större 
kraftproducenterna övertog direkt detaljdistribution i egen regi till allt 
fler abonnenter. 

Under tiden ökade landsbygdselektrifieringen, i glesbygden ofta ge
nom direkt stöd från staten eller kraftproducenten. Även om några en
staka gårdar ännu ej kunnat förses med elström var, praktiskt sett, hela 
det svenska jordbruket elektrifierat omkring 1965-1970. Att detta sedan 
inte innebar fullgott utnyttjande av elkraften på varje gård är självklart. 

De tariffer som baserades på antal tariffenheter (sid 352) ersattes efter
hand under 1960-talet allmänt av säkringstariffer, sk propptariffer, vid 
vilka den årliga fasta kostnadsdelen bestämmes av storleken på gårdens 
huvudsäkring. Denna är ju indirekt ett mått på den högsta effekt som man 
bedömer erforderlig. 

Tillgången på elenergi utgör i dag en ytterst betydelsefull faktor i 
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jordbrukets mekanisering. Som vi på sid 351 sett angav överingenjören 
W. Borgquist år 1917 20-25 kWh per ha åker som en vid den tiden 
rimlig elförbrukning i jordbruket. Utnyttjandet har sedan dess ökat 
ofantligt. Enligt ej publicerade studier inom Vattenfall har det svenska 
jordbrukets (gårdar med minst 2 ha åker) totala förbrukning av elenergi 
beräknats vara 

år 1935 omkr 70 miljoner kWh 
år 1940 omkr 125 miljoner kWh 
år 1950 omkr 400 miljoner kWh 
år 1960 omkr 850 miljoner kWh 
år 1970 omkr 1 200 miljoner kWh 
år 1980 omkr 2 100 miljoner kWh 

Siffrorna säger åtskilligt om det rationaliseringarbete som pågått inom 
näringsgrenen. 

De viktigare maskins/agen 
Plogar 
Hästplogar 
Redan under 1800-talets senare del hade den vanliga enskäriga häst
eller oxdragna plogen, i storlekar avsedda för en respektive två dragare, 
nått ganska långt i sin utveckling. Plogar med bra konstruktion och 
utförda av gott material tillverkades både i utlandet och här hemma. Ute 
i det praktiska jordbruket fanns emellertid vid sekelskiftet en oerhört 
brokig uppsättning av mycket gamla bristfälliga typer i blandning med 
nyare. Maskinprovningarna ordnade år 1913 vid Alnarp en omfattande 
serieprovning av vanliga hästplogar.462 Bland de 40 anmälda plogarna 
fanns två från Åkers Styckebruk som i närmast oförändrat utförande 
tillverkats sedan 1840-talet. Omdömet blev hårt. Provningsnämnden 
skrev: ". . . motsvara i intet avseende de berättigade fordringar, som 
numera ställas på en plog." Helt annorlunda var omdömet om t ex 
Tirfing 201, tillverkad vid Norrahammars Bruk. Om den sade nämnden: 
"Plogen utför ett mycket godt arbete och går mycket stadigt. Kraftåt
gången är låg." 

Omkring sekelskiftet skedde en förskjutning av intresset från den eng
elska plogtypen med dess långa skruvformade vändskiva mot den ameri-
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Under 1900-talets början blev plogar av ungefär denna typ allt vanligare. Bilden 
visar Norrahammars Tirfing 203. 
Upmark 1917 

kanska med dess kortare, mera brytande utformning. På den styvare 
jorden kom i egentlig mening brytande plogar dock inte till användning. 
Stenförekomsten påverkade i betydande grad plogvalet. För stenig jord 
valdes i regel lätta, relativt enkla plogar. 

Karakteristiskt för det nya seklets första årtionden var de svenska 
tillverkarnas stora antal plogtyper. Vid den ovan nämnda provningen på 
Alnarp ställde Överums Bruk och Norrahammars Bruk upp med vardera 
nio modeller. Plogarnas kvalitet blev allt bättre. Så t ex infördes trelager
stål (compoundstål) i allt större omfattning vid tillverkning av vändski
vor. Materialet i och utformningen av billarna ägnades stor uppmärk
samhet. 

Under 1940-talet avtog både jordbrukets intresse för och tillverkning
en av hästplogar. År 1947 anmäldes för sista gången en hästdragen plog 
till provning vid Maskinprovningarna.463 De under 1900-talet mest fram
trädande svenska tillverkarna var Överums Bruk, Norrahammars Bruk, 
Arvika-Verken, Forsbacka Jernverk, L.P. Eklundh, Vik, och P.J. Wik
holm, Ockelbo. Bland de importerade kan nämnas Albion, Oliver och 
Viktoria. 

Tvåskäriga plogar avsedda för normalt plöjningsdjup hade liten sprid
ning i vårt land. De krävde anspann på minst tre a fyra hästar, vid 
plöjning av styv jord ibland fem a sex. Endast på relativt stora fält gick 
det att köra dessa anspann effektivt. Plogtypen kom till användning blott 
på större gårdar med jämna fält. I första hand valdes då amerikanska 
plogar med sits för körkarlen. Trots något intensivare information i mit
ten av 1920-talet om den tvåskäriga plogens möjligheter att bidraga till 
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De tvåskäriga hästplogarna liknade traktorplogar men lyftning och sänkning 
gjordes med spak. För körkarlen fanns sits. Här Oliver, år 1922. 
SM 

Treskärig skumplog för hästar. Rud. Bäcker. 
Kul/berg & Co, katalog 1 921 
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Balansplog för ångplöjning, styrbar och under arbete bemannad med en man. 
Engelsk tillverkning, Fowler. Sjöström 1907 
Femskärig traktorplog använd till Munktells traktor 30/40 år 1913. Observera 
djupregleringen för varje plog kropp. Broschyr från Munktells. Sveriges Tekn. Museum 
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Redan före 1920 hade de 2- och 3-skäriga traktorplogarna funnit sin form. Här 
Little Genius från 1919, en då vanlig plogtyp. 
SM 

Överums 2-skäriga traktorplog MPB, år 1929. 
SM 

ett bättre utnyttjande av arbetskraften förblev användningen obetydlig .  
De egendomar där förutsättningar fanns att med fördel u tnyttja stora 
anspann började nu i stället övergå till traktordrift . 464 

Flerskäriga hästdragna plogar avsedda för grundare plöjning , skum
plöjning , fick betydligt större användning,  främst i sydligare delar av 
landet där man hade förutsättn ingar att hinna med stubbearbetning . 
Skumplogarna gjordes van ligen med 3-5 skär och var avsedda för ett 
par hästar .  
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Plogar för maskinkraft Plogar avsedda för maskinkraft har plogkroppar som i princip överensstämmer med de vanliga hästplogarnas. I övriga avseenden har de helt avvikande konstruktion. De plogar som användes för ångplöjning enligt kabelsystemet utfördes som växelplogar av balanstyp och bars av ett hjulpar på mitten. Typen infördes hit redan 1861 och har omnämnts på sid 137. Några nämnvärda förändringar av den skedde inte under den tid ångplöjning förekom i vårt land. När jordbruket började ta motorkraft för jordbearbetning i sin tjänst behövdes nya typer av plogar. Motorplogarna med sina burna arbetsmaskiner krävde en typ, traktorerna med bogserade maskiner behövde andra konstruktioner. Typiska bärplogar, t ex Avance och June med två a tre plogkroppar, hade dessa rörligt upphängda i sin ram. Varje plog var utförd ungefär som en hästplog utan styrstänger. Åsen var framtill vridbart lagrad. Med motorns hjälp kunde plogarna lyftas ur arbetsläge respektive släppas ner. Djupregleringsanordningar tillkom. Plogar av denna typ började komma till användning 1912-1913 och togs ur bruk i stort sett med 1930-talet. De första bogserade traktorplogarna var flerskäriga. De äldre typerna hade plogkropparna rörliga i förhållande till varandra och djupregleringsorgan för varje kropp. På stora plogar av denna typ kunde finnas en plattform för den som skulle ställa in plöjningsdjupet. En sådan plog användes till den år 1911 provade traktorn från International Harvester (sid 294)465 och till Munktells första, stora traktor 1913. Den senare vanliga typen av traktorplog hade däremot, liksom de tvåskäriga hästplogarna, en av två eller tre hjul buren ram med fastsittande plogkroppar. Hjulen hade vinkelaxlar genom vars vridning plogen sänktes till respektive lyftes ur arbetsläge. Lyftningen åstadkoms genom att det landgående hjulet momentant låstes vid sin axel med en av traktorföraren hanterad spärr. För att hjulet inte skulle slira vid denna belastning kunde det vara försett med slirskydd. Spakar eller vevar för djupinställning m m riktades framåt för att bli åtkomliga från förarsätet på traktorn. Karakteristisk redan från begynnelsen var utrustning med skivristar. Goda amerikanska traktorplogar av denna typ kom i bruk här från 1919. År 1928 levererade Överums Bruk efter ett par års förberedande arbete sin första serietillverkade traktorplog.466 Längre fram, på 1950-talet, tillverkade Arvika-Verken traktorplogar under en kortare period. 467 Andra svenska företag har inte givit sig in på området. 361 



Mot slutet av 1940-talet blev det alJtmer vanligt att montera plogarna direkt baktill på traktorn i en lyftanordning, först av mekanisk men senare allmänt av hydraulisk typ (sid 313). Trepunktskopplingen slog igenom fullständigt och möjliggjorde inte endast bekväm tillkoppling och hantering utan även någon viktöverföring från plogen till traktorns bakhjul och därmed något förbättrad dragförmåga. Den omfattande utvecklingen av traktorns hydrauliska system påverkade väsentligt utformning och hantering av påhängsplogarna. Det ständigt ökade kravet på effektivitet och därigenom på allt större maskiner inverkade givetvis på jordbrukets val av plogstorlek. En plog med fler än fyra plogkroppar får så stor tyngd och blir så lång att påfrestningarna på upphängningssystemet blir alltför stora samtidigt som traktorns stabilitet kan äventyras. Plogar med fyra plogkroppar eller flera förses därför vanligen med ett eller eventuellt två stödhjul i sin bakre ände. Dessa hjul bär en del av tyngden såväl vid plöjning som när plogen är lyft. Plogramen lyftes respektive sänkes i förhållande till stödhjulet (hjulen) på hydraulisk väg. Så utförda plogar benämnes del burna. 468
 De började komma till användning under senare delen av 1960-talet och har under 1970-och 1980-talen ökat i antal. Själva plogkropparna har successivt utvecklats beträffande såväl form som dimensioner för att funktionsmässigt allt bättre anpassas till de högre körhastigheter som numera ofta tillämpas. Under senare år har traktorplogarna börjat utföras så att de tämligen enkelt kan ställas in alternativt för tre eller fyra tiltbredder, vanligen (25)-30-35-45 cm. På flera typer är den bakre plogkroppen numera tämligen bekvämt demonterbar. Växel plogar, dvs sådana som lägger tiltorna omväxlande åt höger och vänster, har funnits sedan 1800-talet men tidigare knappast haft någon praktisk användning i vårt land frånsett de stora balansplogar som erfordrades vid ångplöjning med kabelsystem. Under 1970-talet vaknade intresset för växelplogar som otvivelaktigt ger speciella fördelar vid plöjningen. I och med att intresset ökade kom nya konstruktioner fram vilket i sin tur ökade uppmärksamheten ytterligare. 46 9 Några utländska tillverkare hade växelplogar i sina program och importen ökade. Omkring 1980 tog Överums Bruk som redan 1958 haft tillverkning av växelplogar, främst för export, upp produktion för den svenska marknaden. 4 70 Huvuddelen av de plogar landets jordbrukare för närvarande köper torde vara av växelplogtyp. Genom traktorns tyngd och körhastighet i förening med plogens egen tyngd skulle risken för allvarliga skador vara stor vid påkörning mot stenar. Från första stund infördes därför någon form av säkerhetsutrustning. På några av de tidiga svenska motorplogarna av bärplogstyp, t ex 362 
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June, fanns en anordning som när trycket på plogen blev för stort fri
kopplade motorn.471 Den vanliga lösningen på problemet vid bogserade 
plogar var att i draganordningen ha en brytpinne av trä. Vid stenpåkör
ning knäcktes pinnen och plogen lösgjordes från traktorn. Föraren fick 
backa, rikta ihop kopplingsanordningarna och slå in en ny hel brytpinne. 
Var det gott om sten i åkern blev tidsförlusten avsevärd och risk fanns att 
det, sedan föraren blivit rejält irriterad, plötsligt satt något annat än en 
träpinne i kopplingen. Risken för dyr sönderkörning var då överhängan
de. 

En bättre lösning innebar den fjädrande koppling som Överum 1928 
införde redan på sin första traktorplog och som fick efterföljare på andra 
fabrikat.472 Kvar var dock den betydande tidsförlusten genom backning 
och koppling efter varje stenutlösning. Vid samma tidpunkt presentera
de Överum en ide till lösning av detta problem. På en plogmodell beteck
nad MPF sattes plogkropparna vridbart monterade i plogramen. De 
hölls i arbetsläge av en fjäderbelastad spärr. Vid hård stenpåkörning 
släppte spärren, plogkroppen svängde upp och kunde glida över stenen. 
Genom kort backning trycktes plogkroppen tillbaka i sitt arbetsläge och 
låstes. Föraren behövde aldrig lämna sin plats. Konstruktionen provades 
vid Maskinprovningarna och därvid konstaterades att den gav betydande 
tidsvinst. Den tycks dock inte ha tilldragit sig särskild uppmärksam
het. 473 

År 1935 marknadsförde Överum sin Sesam-modell med utlösning en
ligt samma princip men med helt omkonstruerad låsmekanism. Nu väck
te den betydande uppmärksamhet och principen kom till användning på 
andra håll. 474 

Omkring 1930 hade förvaltaren Linus Hasselberg, Krapperup, konst
ruerat en kraftig styvpinnekultivator avsedd för arbete i stenig jord. Dess 
enskilda pinnar var svängbart anbragta och hölls framåt i arbetsläge med 
en gemensam stållina som spändes genom traktorns dragkraft. Om en 
pinne gick mot en fast sten kunde den svänga undan men drogs omedel
bart efter passagen fram i arbetsläge igen. Överum tog upp konstruktio
nen med sin Seger-kultivator.475 

På initiativ av godsägaren Albert Berg von Linde, Axelvold, överförde 
Överum utlösningsprincipen i Seger-kultivatorn till en traktorplog, typ 
Delfin, som blev den första med helautomatisk återföring. Den började 
marknadsföras år 1954.476 

Under 1960-talet framkom flera utländska och svenska plogtyper med 
andra konstruktioner för automatisk återföring av plogkroppar efter 
stenutlösning. Den erforderliga återföringskraften erhålles antingen ge
nom spända fjädrar (stål eller gummi) eller genom en kombination av 
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Skissen visar hur plogkropparna på Överums plog MPF, å r  1930, svängde undan 
vid stenpåkörning och därefter kunde återföras i arbetsläge genom backning med 
traktorn. 
SM 

Individuell stenutlösning på de enskilda plogkropparna är idag närmast en själv
klarhet. Här på Kvernelands burna 4-skäriga tegplog. 
Kverneland. Foto Rolf Lagerholm 
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Tre-skärig växelplog, Överum 1987. 
Överums Bruk 

De/buren 5 -skärig växelplog från Överum, 1988. Plogkropparna har hydraulisk 
stenutlösning och återföring. 
Överums Bruk gastryck och hydraulik som påverkar de hydraulkolvar som håller plogkropparna i arbetsläge och återför dem dit efter utlösning. Utöver de ovan nämnda svenska tiUverkarna av traktorplogar bar ett flertal utländska kommit til1 avsevärd användning här. Bland dem kan nämnas Kverneland, Kongskilde, Kyllingstad, Fiskars, Skjold, lnternational Harvester, John Deere, Oliver och Case. 
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Traktorskumplogar är i princip konstruerade på samma sätt som bog
serade plogar för fullt djup. De byggs lättare och har som skydd vid 
stenpåkörning endast enkla fjäderbelastade kopplingar i draget. Svenska 
tillverkare är Överums Bruk och Lilla Harrie Redskapsverkstad. En 
obetydlig import har förekommit. 

Tallriksplogar avsedda för plöjning till åtminstone i det närmaste fullt 
djup tillverkades under 1950-talet av Bröderna Anderssons Gjuteri, Sku
rup, men fick inte någon nämnvärd spridning.477 Några utländska fabri
kat importerades också. 

Kultivatorer Harvar 
Gruppen harvar, tagen i vidsträckt bemärkelse, tillhör jordbrukets vikti
gaste maskiner. Under innevarande århundrade har mycket arbete lagts 
ned på teknisk utveckling inom detta område. 

Avsnittet om mekaniseringssituationen vid sekelskiftet (sid 214) visade 
att landets jordbruk då förfogade över en numerärt sett riklig harvutrust
ning. Kvalitetsmässigt var den utan tvivel brokig. Jämsides med äldre 
typer fanns ett betydande antal av för då rådande förhållanden riktigt bra 
harvtyper för både djupare och grundare bearbetning. 

De första decennierna av det nya seklet berörde utvecklingen på harv
området i stort sett endast häst- eller oxdragna maskiner. De tyngsta, på 
den tiden ofta kallade grubbers, var inte många. Så mycket mer spridda 
över hela landet var de välkända klösharvarna. Intressant är att se hur 
man redan tidigt, just vid sekelskiftet, gjorde försök att ge klösharvarna 
en stabilare gång genom att utrusta dem med hjul.478 Anmärkningsvärt 
är också att en längre fram välkänd verkstad i Lilla Harrie år 1901 till 
provning anmälde en kultivator med i vertikalt rörliga armar fästa stela 
billar försedda med stenutlösning. 479 

Just omkring år 1900 hade en helt ny harvtyp, utvecklad ur klöshar
ven, med styva pinnar och ställbar sladdplanka framtill kommit i mark
naden. Det var Ideal från C.M. Wiberg, Ransta. Pinnarna som i sin 
slutliga form hade V-profil och vändbar spets var stumt fästa i ramens 
främre del. Djupreglering kunde göras genom höjning eller sänkning av 
ramen i förhållande till de två medar som bar harven. Harvtypen fick 
stor spridning i Mellansverige. 480 

Det intensiva intresse med vilket landets jordbrukare mottog fjäder
harvarna när de kom på marknaden under 1890-talet levde vidare in på 
det nya seklet. Fjäderpinnarna hade antingen C- eller S - form. De regler
bara harvarna med vridbara pinnar slog ut de enkla med fasta pinnar. 

366 



Ett exempel på strävan att med hjul ge djupharvarna stadigare gång. N. Holm
qvists, Lilla Harrie, kultivator år 1899. 
SM 
Sladdharven Ideal från C.M. Wiberg, Ransta. Tillverkades åren 1903-1950 i ca 
45 000 exemplar. 
C. M. Wibergs Vagn- och Redskapsfabrik 

.,,. 

367 



Kort efter införandet av fjädrande pinnar, strax före sekelskiftet år 1900, fick den 
enkla fjäderharven djupreglering. 
Norrahammars Bruk, broschyr 

Den amerikanska fjäderkultivatortypen med två höga hjul, körstång och sits, tillverkad av 
N. Holmq vist Lilla Harrie, 1 906. 
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Den mycket spridda kultivatortypen med tre hjul. Bilden visar en kultivator från N. Holmqvist, Lilla Harrie, 1906. Sladdfjäderharv Svensk från C.M. Wiberg. Tillverkades från 1909 till omkring 1960. 
C. M. Wibergs Vagn-och Redskapsfabrik 
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Fjäderharvarna fick ökade regleringsmöjligheter när deras axlar, utöver att vara vridbara, också gjordes höj- och sänkbara. Här Överums Brio, år 1935. 
SM Lilla H arries kultivator H arrie år 1936 ger exempel på styva pinnar med fjäderbelastad stenutlösning. 
SM 370 



Den amerikanska fjäderkultivatorn med två höga hjul och tisteJstång 
kom till någon användning på ett begränsat antal större gårdar men 
ersattes, trots att den bedömdes vara bra, snart av en enklare typ med 
stel, närmast triangulär ram buren av två bakre hjul och ett mindre 
främre.481 Djupreglering gjordes genom höjning och sänkning av ramen i 
förhållande till hjulen. Denna kultivator fick stor användning, främst i 
Sydsverige. 

År 1911 anmäldes för första gången en fjäderharv kombinerad med 
sladdplanka och åksäte till officiell provning. Det var den typiska 
Svenskharven som sedan under många år blev så vanlig i det mellan
svenska jordbruket. 482 

Först på 1930-talet infördes på en del fjäderharvar, t ex Överums Brio 
och P.J. Wikholms harvar, möjligheten att djupreglera även genom höj
ning respektive sänkning av ramen i förhållande till medarna. Reglering
en kunde då ske utan att pinnspetsens angreppsvinkel mot marken änd
rades. Den ursprungliga regleringsmöjligheten genom vridning av pion
axlarna bibehölls. 483 

Ungefär samtidigt härmed började utvecklingen på traktorharvområ
det utöva inflytande även på de hästdragna harvarna. Erfarenheterna 
pekade mot att fjäderpinnarnas bredd och relativt stora fjädringsrörelse i 
körriktningen inte var odelat gynnsam. Nya pinntyper började komma 
fram. De var av S-typ. Pinnens nedre del som var rakare och styv hade 
smal, ibland V-formad profil. En förstärkningsfjäder upptill minskade 
fjädringsrörelsen ytterligare. Pinnen kunde utrustas med vanlig smal 
spets eller med t ex gåsfotskär. Även helt stela pinnar med fjäderbela
stad stenutlösningsmekanism kom i marknaden vid denna tid.484 

Hästdragna slätharvar av olika typ, tyngre respektive lättare, ställbara 
respektive icke ställbara, tillverkades efter ungefär samma riktlinjer som 
under åren närmast före sekelskiftet. Detsamma gällde nät- och länkhar
var. 

Arbetsbredden hos hästdragna kultivatorer och andra tyngre harvar 
höll sig vid 0,9-1,5 m. De lättare harvarna var vanligen 2-3,5 m. 

På 1940-talet avstannade den tekniska utvecklingen av hästdragna har
var i stort sett. Traktordriften började slå igenom på allvar. 

När de praktiskt brukbara traktorerna (motorplogarna) efter 1913 sak
ta började tagas i bruk krävdes inte någon omedelbar utveckling av 
modifierade kultivator- eller harvtyper. Det gick ganska bra att använda 
de harvar som körts med hästar och oxar. En eller annan sektion kunde 
kopplas till eller kanske gick det att låta traktorn dra två harvar i stället 
för en. 

Traktorerna blev emellertid starkare och snabbare. Då växte kraven 
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År 1921 var Lilla Harrie Redskapsfabrik klar med sin första för traktordrift 
konstruerade fjäderkultivator. 
SM 

Också Norrahammars Bruk följde med och konstruerade 1921 särskilda fjäder
harvar för traktordrift. 
SM på harvarnas hållfasthet och tyngd liksom på deras konstruktiva utformning. Regleringsorganen borde göras åtkomliga från traktorns förarplats. Industrin var snabb att möta anspråken. År 1921 hade Lilla Harrie Redskapsverkstad en traktorkultivator i officiell provning och Norrahammars Bruk kom strax efter med en 4 m bred traktorsladdfjäderharv. 485 Den allt större arbetsbredden krävde långt driven uppdelning i sektioner om tillräcklig följsamhet mot marken skulle uppnås. För den djupare bearbetningen behölls helt stela pinnar som dock måste förses med stenutlösning så utformad att pinnarna efter utlösning 372 



Vid extra djup bearbetning under speciella förhållanden kan styva harvpinnar ge 
fördelar. De bör då ha fjäderutlösning. Bilden visar Wil-Rich. 
C.M. Wibergs Vagn- och Redskapsfabrik 

Pinnkonstruktionen på Wil-Rich. Jämför föregående bild. 373 



automatiskt återfördes till arbetsläge. Kultivatorer med denna pinntyp 
har senare kommit till användning även vid något grundare bearbetning 
av stubbåkrar och vid vallbrott. 

En originell konstruktion av styvpinnekultivator med automatisk åter
föring av pinnarna efter stenutlösning har omnämnts på sid 363. En ameri
kansk typ av styvpinnekultivator för extra djup bearbetning, alvkultiva
tor, fördes in till vårt land 1977 och kallades först chiselplog eller mej
selplog.486 Eftersom kultivatorer för den djupa bearbetningen inte kunde 
ha så stor arbetsbredd utfördes de ofta med en fast ram utan sektions
uppdelning. 

För den medeldjupa respektive grundare bearbetningen använda 
harvtyper, t ex fjäderharvar och slätharvar, har blivit föremål för anpass
ning till traktordrift. Fjäderharvarnas pinnar började på 1930-talet ut
vecklas så som redan nämnts beträffande de hästdragna harvarna, alltså 
mot betydligt fastare fjädring och minskad bredd på pinnens nedre del. 
Denna nyare typ och andra med den snarlika blev under 1950- och 1960-

Större moderna harvar har ofta gummihjul och hydraulisk utrustning för manöv
reringen. Fjäderharvarna är här kompletterade med fingerharvar. Väderstads 
NZ. Väderstad-Verken 
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talen alltmer dominerande. På senare tid har den äldre breda fjädertypen inte längre kommit ifråga för nytillverkning. Allt större uppmärksamhet ägnas nu åt pinnavstånd och fri höjd under harvramen, detta med tanke på nödvändigheten att minska harvens benägenhet att släpa med halmrester etc. Fjäderharvarna utrustas alltjämt ofta med en eller flera ställbara sladdplankor, numera utförda av fasonpressad stålplåt. Liksom tidigare bäres harven under arbete antingen av medar eller hjul, de senare nu oftast gummihjul. Också slätharvarnas utformning har påverkats av traktordriftens krav, framförallt ifråga om arbetsbredd, detaljdimensionering och tyngd. Helt för traktordragning konstruerade slätharvar kom fram under 1930- och 1940-talen.487 De började emellertid användas i allt mindre omfattning och ersättas av andra harvtyper. Nytillförsel förekommer nu knappast längre. En speciell typ av harv, fingerharven, har långa, tunna, fjädrande och tätsittande pinnar. Den arbetar grunt och har god förmåga att hålla sig ren från halmrester o d. Fingerharven har under senaste årtionden kommit att ofta användas som fast monterad efterharv bakom t ex fjäderharvar och så maskiner. Från 1950-talets senare del kom en från England införd kultivatortyp med aktiv drivning av roterande arbetsorgan till relativt stor användning. Maskinen benämnes rotorkultivator eller fräs. Arbetsorganen, i regel vinkelböjda knivar, är placerade på en från traktorns kraftuttagsaxel driven, horisontell axel vänd vinkelrätt mot körriktningen. Maskinen användes för såväl djupare som medeldjup bearbetning.488 Under senare delen av 1970-talet och därefter har ett något ökande intresse ägnats andra harvtyper med aktivt drivna arbetsorgan. En grupp, rotorharvar, har de kniv- eller pinnformade arbetsorganen monterade på ett antal rotorer med vertikala axJar. På en annan typ, pendelharvar, har arbetsorganen en i sidled pendlande rörelse. Rotor- och pendelharvarna har särskilt kommit till användning i sammankoppling med såmaskiner vid s k harvsådd. Kultivatorer och harvar med skålade tallrikar som arbetsorgan fanns redan före sekelskiftet men fick aldrig någon nämnvärd spridning så länge de måste vara hästdragna. När traktordrift blev en praktisk realitet och stor dragkraft ställdes till förfogande blev utvecklingen en helt annan. Tunga tallrikskultivatorer (tallriksskumplogar) och något lättare tallriksharvar har fått avsevärd användning. Andra typer av harvar med markdrivna roterande arbetsorgan såsom rullharvar, spadrullharvar och hankmoharvar har funnit sin största an-375 



Sidosektionerna kan på Väderstad NZ, liksom på flera andra bredare harvar, 
svängas upp så att maskinens transportbredd blir måttlig. 

Lätt nätharv från Karl Otte, Tyskland, 1958. Främst avsedd för ogräsbekämp
ning. Visst släktskap med fingerharven. 
SM 
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Traktorburen rotorkultivator, 1,8 m arbetsbredd, från Bergsjö-Trima. Fabrikat 
Maschio. 
Bergsjö-Trima 

Harvar med roterande eller i sidled pendlande arbetsorgan har under senare tid 
fått ökad användning. Bilden visar Överums rotorharv, år 1988. 
Överums Bruk 
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Traktordrift och därmed tillgång på stor dragkraft gav helt andra möjligheter än 
tidigare att utnyttja kultivatorer och harvar av tallrikstyp. På bilden en maskin 
med 18 tallrikar från Bröderna Anderssons Gjuteri, Skurup, år 1958. SM vändning i norrländskt jordbruk men i övrigt ej haft någon nämnvärd spridning. Ursprungligen var traktorharvar alltid bogserade. När traktorerna från 1940 -talet allt mera utrustades med trepunktskoppling och hydraulik blev harvar av måttlig storlek i större omfattning anpassade till detta system. Transporten till och från åkern underlättades därigenom väsentligt. Större harvar göres nu ofta del burna. Så länge kultivatorer och andra tyngre harvar hade arbetsbredder som inte gick över 2 a 3 m vållade transport på väg inte några alltför stora svårigheter. De ständigt stegrade kraven på arbetseffektivitet och växande traktorstorlek har fört med sig arbetsbredder som går långt över vad som kan tillåtas vid vägtransport. De bredare maskinerna göres därför numera med uppsvängbara sidosektioner så att transportbredden blir rimlig. För denna utveckling har traktorernas hydraulsystem varit avgörande. Det har med hydraulikens hjälp också blivit möjligt att i en del fall för att underlätta transporten överföra tunga maskiners tyngd på nedfällbara transporthjul. Bland under senare tid mera kända inhemska harvtillverkare kan nämnas Carlsson & Co, Arboga, Lilla Harrie Redskapsverkstad, Norrahammars Bruk, Hj. Perssons Redskapsverkstad, Rögle, Aug. Stenborg, Tierp, C.M. Wibergs Vagn- och Redskapsfabrik, Ransta, P.J. Wikholm, Ockelbo, Väderstad Verken och Överums Bruk. 
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Vältar 
För hundra år sedan var den av trä hemmagjorda slätvälten helt domine
rande. Endast enstaka gårdar hade skaffat vält av järn, då oftast den 
dubbla ringvälten. Något längre fram, in på 1900-talet, blev det cambrid
gevälten som slog igenom och så småningom ökade i antal. Vanligast var 
de enkla vältarna för en a två hästar och med ca 40 cm diameter. Större 
gårdar valde oftast den tredelade typen med en arbetsbredd om 2,5 m 
eller något däröver. 

Traktordriften gjorde det möjligt att gå över till större vältar med en 
diameter upp till 55 cm och väsentligt ökad arbetsbredd. T o m så stor 
bredd som 12 m fördelad på fem sektioner förekommer. 

För transport kan de delade vättarna kopplas med sektionerna bakom 
varandra. Numera utrustas de stora vältarna ofta med kraftiga gummi
hjul som vid transport fälles ner för att bära välten. Dennas sidosektio
ner kan då med hydrauliken svängas så att transportbredden inte blir 
större än 2,5-3 m. 

För separat vältning i samband med jordbearbetning och sådd är cam
bridgevälten den dominerande typen. Olika tillverkare har ibland något 

Vält mea 7,6 m arbetsbredd. Vid transport vrides och svänges yttersektionerna. 
Väderstad EV-760, 1988. Väderstad-Verken. 
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varierande detaljutformning på ringarna. I mindre omfattning förekommer väl tar av andra typer, t ex knastvältar. Utöver här nämnda typer förekommer speciella vältar hopkopplade med såmaskiner och rotor- eller pendelharvar. De har förhållandevis liten diameter och är avsedda att lämna markytan jämn och lucker i ytskiktet samt ibland att bära en del av harvens tyngd. 
Hackor Den under 1800-talets senare del upptagna odlingen av foderrotfrukter och sockerbetor skapade ett behov av hackor för ogräsbekämpning i de radsådda grödorna. Om odlingen hade någon omfattning blev det när kostnaderna för arbetskraft ökade nödvändigt att använda hästdragna hackor. Såväl enradiga som flerradiga sådana fanns redan före år 1900. De hade dock vid sekelskiftet endast nått ytterst ringa spridning men nu ökade användningen. Den enradiga hackan hade en enkel ram, ofta med ställbar bredd, i vilken arbetsorganen, knivarna, var fästa. De vanligaste typerna hade ett litet stödhjul framtill och hanterades med styrstänger liksom en plog. Tvåradiga hackor kunde ha antingen en vertikalt svängbar arm för var och en av knivarna eller ha dessa fästa på en gemensam ram. Den balk på vilken knivarmarna var lagrade kunde för styrning av knivarna svängas något i sidled i förhållande till maskinen i övrigt. På samma sätt var ramen i den andra konstruktionen svängbar. 489 Hackor för flera rader hade alltid fria knivarmar för att få tillräcklig följsamhet mot marken. På 1920-talet blev det ganska vanligt att åtminstone på flerradiga hackor fästa knivarna på parallellogramkonstruktioner i stället för på armar. 490 Avsikten därmed var att ge knivarna oförändrad angreppsvinkel oberoende av deras vertikala pendling. Tanken var i och för sig riktig men genom att parallellogramkonstruktionen innehöll fyra leder i stället för som vid armen en enda uppstod lätt större glapp och bristande stabilitet i sidled. Eftersom den dessutom var tung och dyr försvann den snart. Den har emellertid återkommit de senare åren. Det kan vara värt att erinra om det under 1920- och 1930-talen uppkomna intresset för radhackning även i stråsäd som i så fall såddes med ett radavstånd om 20-25 cm. Med det ökade antalet knivar blev hackorna tunga. Förfaringssättet upphörde snart. Stora hästdragna hackor försågs ofta med förställare och sköttes då vanligen av två man. 380 



Fyrradig bethacka, Harder, Lubeck, 1930, med förställare och parallellogramstyrning av knivarna. 
SM Tyngd och bristfällig stadga genom slitage i de fyra lagren bedömdes ofta betyda mer än fördelarna med para/lellstyrningen av bethackornas knivar. , ... , ' .... ' -v--, (t ..... � 
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, f Hackning i radväxande grödor kräver precision vid styrningen och försiktighet så att inte markstrukturen förstöres. Detta bidrog till att utvecklingen av speciella traktorhackor dröjde. På 1940-talet hade emellertid antalet jordbruk som inte längre förfogade över hästar blivit om-381 



fattande. För dem blev hackning med traktor som dragkraft en nödvän
dighet. Såväl bogserade som trepunktsupphängda typer kom fram. De 
krävde två mans betjäning, en traktorförare och en för styrning av hac
kan. Arbetskostnadernas snabba stegring under 1950- och 1960-talen 
framtvingade försök att köra hackan med bara en man. Den monterades 
då framtill på traktorn, eventuellt i frontlastarens ram, för att traktorfö
raren skulle ha möjlighet att styra med den nödvändiga precisionen. I 
samband med denna utveckling framkom i de sockerbetsodlande områ
dena några olika typer av speciella redskapsbärare (sid 317) med monte
rade hackor. 

Samtidigt med denna utveckling pågick ett intensivt arbete med att 
genom användning av genetiskt enkornsfrö och kemisk ogräsbekämp
ning minska behovet av maskinell hackning. 

Bland svenska tillverkare kan Lilla Harrie och Bröderna Andersson, 
Skurup, nämnas. Ett flertal utländska fabrikat, främst tyska och danska, 
har kommit till användning. 

Stallgödselspridare 
Maskiner för spridning av stallgödsel fanns tekniskt utvecklade i USA 
redan under 1800-talets senare år men hade inte fått någon praktisk 
spridning här i landet när 1900-talet inleddes. Snart visade sig emellertid 
ett visst, om än begränsat intresse. 

När hackningsarbetet först motoriserades blev hackorna traktorburna eller bogse
rade och arbetet krävde ofta två man, 1941. 
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Ett sätt att få bethackan framför föraren var att mon tera den i frontlastaren . Här 
Hektor från Bröderna A nderssons Gjuteri, Skurup, år 1 961 . Meto den förutsatte 
go da fältförhållanden och raka rader annars kla ra de föra ren in te styrningen . 
SM 

Buren 9-radig traktorhacka med säte för den som styr. Excelsior från Lilla Har
rie, 1 960. 
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Den första officiella provningen av en stallgödselspridare gjordes vid Alnarp år 1907.491 Av de fem deltagande maskinerna, alla avsedda att dragas av två hästar, var en svenskbyggd, kopierad efter en amerikansk maskin. De övriga var av amerikansk tillverkning. Konstruktionen var i princip densamma hos dem alla. Maskinen utgjordes av en fyrhjulig vagn med plan botten och vertikala sidor. En rörlig matta, bildad av träspjälor fästa på två a tre längsgående kedjor, rörde sig under spridningen bakåt och förde gödseln mot en vid bakgaveln placerad roterande spridarvals. Denna kastade gödseln bakåt-uppåt. Ovanför spridarvalsen satt en fördelarkam eller fördelarvals. Spjälmattan kunde vara ändlös. Om den inte var det måste den när lasset spridits ut återföras till begynnelseläget. Spridningsmekanismen drevs från vagnens bakhjul. Mattans hastighet och därmed spridningsmängden var reglerbar. Konstruktionen togs snabbt upp av fle.ra svenska tillverkare.492 Spridarna tillverkades inte bara i det fyrhjuliga utförandet utan även i en mindre tvåhjulig storlek avsedd för en häst. Denna mindre maskintyp blev den i antal dominerande. Jordbrukarnas anskaffning av stallgödselspridare ökade något men vanliga blev dessa maskiner inte förrän långt senare. Vid jordbruksräkningen 1944 hade endast 12% av landets gårdar med mer än 2 ha åker tillgång till stallgödselspridare. Inte ens bland de största gårdarna var det mer än ungefär var femte som förfogade över denna maskin. Omkring 1950 övergick tillverkningen från hästdragna till traktordragna typer utan att detta medförde nämnvärda förändringar ifråga om Stallgödselspridare från Westeråsverkstädema vid sekelskiftet. Broschyr från And. Fischer 384 



Stallgödselspridare Bränderslev i arbete. 1984. Maskinen är byggd av stål och har 
två vertikala spridarvalsar som ger en effektiv arbetsbredd på 5-7 m. SM konstruktionen. Den rörliga hela spjälmattan ersattes ofta av mera glest placerade medbringare. Direkt kraftöverföring i stället för drivning från spridarens körhjul kom så småningom, dock inte på alla typer. Numera utrustas maskiner för spridning av stallgödsel ofta med en bredspridningsvals som kastar gödseln något ut åt sidorna så att maskinens effektiva arbetsbredd blir något större. Maskiner med vertikalt placerade valsar förekommer. Jämsides med utvecklingen av stallgödselspridare tillkom s k kombivagnar dvs flakvagnar utrustade med ett avtagbart spridaraggregat. De kan således användas alternativt för spridning av stallgödsel och för vanliga transporter. Kravet på fortsatt rationalisering medförde på 1960-talet ökad användning av stallgödselspridare men också en strävan att genom övergång till flytgödselmetoden förenkla stallgödselhanteringen. Detta senare krävde i sin tur nya typer av maskiner för spridningen. År 1965 fördes en ny spridartyp, Howard Rotaspreader,i marknaden här. Den har en cylindriskt formad plåtbehållare med en längsgående axel försedd med korta kättingar som utmatare. Maskinen kastar gödseln åt höger sida och kan arbeta med halvfasta och även i någon mån med flytande gödselmedel. Senare kom andra maskintyper med liknande behållare men med andra 385 



utmatningssystem, bättre anpassade för flytande gödsel. Utvecklingen fortsatte under 1970- och 1980-talen. Den maskinella spridningen har kommit att i ganska stor utsträckning bli en uppgift för maskinstationer. Spridning för hand hör till en gången tid. De äldre, hästdragna spridarna hade i allmänhet en lastvolym (struken) om 1 m3 i parmaskiner och 0,5 m3 i enbetsmaskiner. Spridningsbredden var ungefär 1-1,5 m.  Dagens moderna traktorspridare har ofta en lastvolym om 4-6 m3 och en effektiv spridningsbredd som kan gå upp till 3-6 m.493 Stallgödselspridare har tillverkats av ett flertal av de svenska verkstäder som arbetat med lantbruksmaskiner. Import förekommer också. 
Konstgödselspridare Hela den intressanta utvecklingen av konstgödselspridare har i stort sett försiggått under de senaste hundra åren. Schlörs maskin med sin intressanta men dyra konstruktion har tidigare omnämnts (sid 151). Som då framhölls fick den ingen stor spridning här. En annan tysk maskin, Westfalia, hade kommit nästan samtidigt. Gödseln matades i denna ut genom en smal ställbar springa i lådans botten med hjälp av en rörlig kedja med 
Konstgödselspridaren Westfalias runtgående utmatningskedja hade snedställda 
fingrar som förde ut gödselmedlet genom en springa med reglerbar vidd. 386 



Konstgödsel- och kalkspridaren Albion från C.M. Wibergs Vagn- och Redskaps
fabrik bedömdes relativt positivt vid en år 1903 anordnad tävling. 
SM 

snedstäl lda fingrar . Också denna maskin var dyr men fick i 1900-talets 
början användning på ganska många större gårdar .  

Åtskil l iga försök gjordes att få fram enklare , billiga maskiner som 
kunde få mera vidsträckt användning . De var i allmänhet konstruerade 
med någon form av enkla stift eller andra organ på en i lådans botten 
roterande axel .  Gödselmedlet skul le med dessas hjälp föras ut genom en 
ställbar slits . Att få detta att fungera tillfredsställande med olika s lag av 
gödselmedel var inte lätt. I Maskinprovningarnas meddelande nr 1 redo
visas 1898 den första officiella provningen av en konstgödselspridare . 
Provningsnämnden sade efter provningen bl a :  " .  . . konstruktionen 
är . . .  utförd så , att maskinen icke kan anses uppfy l la ens mycket måttli
ga anspråk . "494 

Ett initiativ för att få fart på utveckl ingen togs år 1 903 av AB Visby 
Cementfabrik som bedrev försäljning av jordbrukskalk . 495 Bolaget satte 
upp ett pris för bästa konstruktion av såväl en ren kalkspridare som en 
kombinerad kalk- och konstgödselspridare . Bestämda krav stä l ldes .  In 
lämnade maskiner skulle provas av Maskinprovningarna och därefter 
bedömas av en utsedd jury . Resultaten finns i provningsmeddelande nr 
9 . En maskin från C. M . Vibergs Vagn- och Redskapsfabrik fick relativt 
gott omdöme . 496 
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Ett antal olika konstruktioner kom så småningom på marknaden. De flesta byggde på en och samma ide nämligen med en ställbar slits i lådbotten och något slag av roterande utmatningsorgan innanför denna. Svårigheter uppkom därigenom att utmatningen inte blev tvångsmässig utan beroende av hur lätt gödselmedlet rann och därjämte av att omrörningen i lådan kunde älta vissa typer av gödselmedel så att valv bildades och effektivt stoppade matningen. Under 1920-talet förekom Westfalia alltjämt och det kom t o m  enstaka andra maskiner med i princip samma utmatningssystem, t ex Poromerania. I övrigt framkom under detta decennium knappast några egentliga förbättringar. De största svårigheterna var de som uppkom genom gödselmedlens varierande och ofta besvärliga konsistens. Som en intressant sak kan nämnas att försök gjordes 1924 vid Centralanstalten för Försöksverksamheten på Jordbruksområdet med utländska maskiner för kombinerad sådd och gödselspridning. 497 År 1927 provades för första gången en centrifugalspridare, Ideal, konstruerad efter utländsk förebild. Provningen visade att fördelningen blev ganska ojämn och var starkt vindpåverkad. Maskinen kom inte till större användning. 498 Nu började kornade gödselmedel komma i marknaden. Med dessa arbetade gödselspridarna säkrare än med pulverformiga. År 1930 kom lnternational Harvester, Norrköping, med en ny spridartyp, helt avvikande från tidigare konstruktioner. Lådans botten utgjordes av två plåtar med rektangulära öppningar. Övre och undre plåtarna var förskjutna så att deras öppningar inte låg mitt för varandra. Mellan plåtarna rörde sig två utmatargaller fram och åter. Spridningsmängden reglerades genom gallrens slaglängd. Maskinen spred tillfredsställande och kunde lätt göras ren. 499 Ungefär samtidigt kom en dansk maskin, Vilmo, som snart skulle få väsentligt större betydelse. På denna maskin fördes gödseln ut från lådan av flera horisontella, långsamt roterande tallrikar. Från dessa kastades gödseln ut av spridarstift fästa på en snabbt roterande axel. Spridningsmängden reglerades dels genom tallrikarnas hastighet, dels genom ställbara avstrykarklaffar som bestämde gödselskiktets tjocklek på tallrikarna. Denna maskin typ visade sig arbeta bra med flertalet gödselmedel och den kom till användning vid ett stort antal gårdar.500 Efter några år kom efterföljare med snarlik konstruktion, t ex Ysta-Yrsa, en maskin som också den vann stor användning och tillverkades till 1960. Fram till 1 940-talet hade övergången till maskinell konstgödselspridning ökat betydligt men antalet jordbruk med tillgång till spridare var dock inte särskilt stort, vid 1944 års jordbruksräkning blott ca 34 000. 388 



Med kalk- och konstgödselspridaren Ideal kom år 1927 centrifugalspridningen 
för första gången till svenskt jordbruk. Det skulle dock dröja många år innan 
metoden blev vanlig. 
SM 

Omkring 1950 kom centri fugalspridaren ti l lbaka , nu traktorburen . 
Den första var Sylvis som provades 1949 . 501 Karakteristiskt för alla cent
rifugalspridare är deras stora arbetsbredd och at t  spridningsmängden 
avtar utåt sidorna.  Spridningsegenskaperna är sådana att någorlunda 
godtagbart resultat kan erhål las med de bästa maskinerna,  åtminstone 
med kornade gödse lmedel , om överlappningen mellan kördragen noga 
anpassas efter maskinens i varje särskil t fal l  erhållna spridningsbild.  
Denna kan vara helt ol ika vid spridning av ol ika gödselmedel och med 
olika spridningsmängd . 

Flera omständigheter medverkade t i l l  den senare , framföral l t  under 
1960-talet ,  ökande användningen av cen trifugalspridare . Konstgödselan
vändningen steg och arbetskraften blev dyrare varför spridning för hand 
tedde sig alltmer omöj l ig .  Också mindre gårdar började ha ti l l gång ti l l 
traktor . Centrifugalspridaren passade utmärkt för anslutning ti l l  trak
torns trepunktsupphängn ing och den representerade den bi l l igaste lös
ningen för mekanisering .  Flera fabrikat av cen tri fugalspridare och de 
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lnternational Harvesters konstgödselspridare Deering år 1930. Bilden visar ma
skinen vänd med botten uppåt och de olika plåtarna respektive gallren avmonte
rade för rengöring. 
SM 

Vilmospridaren, här avsedd för traktordrift. Utmatningsorganen är vända framåt 
för att synas från traktorn. 
Broschyr från AIS Gyro, Skive, Danmark 390 



Vilmospridarnas styrka låg i att utmatarna, här betecknade "b", låg utanför den 
egentliga lådan och därför inte ältade gödselmedlen. Öppningen "s" var regler
bar. 

Det blev nödvändigt att ställa om de bredaste konstgödselspridarna vid transport 
på väg. 
SM 
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närbesläktade pendelspridarna kom till användning, såsom Amazone, Bogballe, Mads Amby, Pondus och Vicon. Nu kom emellertid nya signaler ifråga om lämpligaste sätt för spridning av konstgödsel. Det hade visat sig att en fördelning i rader och samtidig myllning i flera fall gav bättre verkan av gödselmedlen. Maskiner lämpade för sådan spridning fanns inte. Detta föranledde Lantbruksademien att 1946 utlysa en pristävlan beträffande konstruktion av spridare avsedda för radmyllning av gödselmedel. Akademin fastställde bestämda krav för tävlande konstruktioner. De skulle vara avsedda för såväl gödselmedel som kalk liksom för såväl bredspridning som radmyllning, det senare i varje fall för kornade gödselmedel. 502 Bedömningen skulle göras efter provning vid Maskinprovningarna. Tävlingen väckte betydande intresse och nio maskiner anmäldes. Provningen var klar 1949 och visade att ingen av maskinerna tillgodosåg alla de uppställda kraven men att några av dem föreföJI vara så utvecklingsbara att konstruktörerna gavs möjlighet till omkonstruktion och förnyad provning. Efter den andra provningsomgången, avslutad 1953, blev International Harvesters maskin McCormick och AB Kaller & Co:s maskin Merax 
Nutida centrifugalspridare med två spridartallrikar. Traktorburen Amazone, 
1988. 
Söderberg & Haak 392 • 



Konstgödselspridaren Merax, år 1948, utrustad för bredspridning. Maskinen 
kunde alternativt ställas om med kompletterande utrustning för radspridning med 
myllning. 
SM prisbelönade. Tävlingen kom att positivt påverka den fortsatta utvecklingen ehuru ingen av de deltagande maskinerna fick större praktisk spridning. Merax-maskinen visade för första gången den längre fram mycket använda konstruktionen med ett centralt utmatningssystem och fördelning över en lätt uppfällbar ramp med stor arbetsbredd. 503 Senare vunna försökserfarenheter visade att verkan av radmyllning av konstgödsel under särskilda omständigheter kunde ytterligare förstärkas om myllningen skedde samtidigt med sådd av utsäde och med gödseln placerad på lämpligt avstånd från detta. Metoden som försöksvis prövats långt tidigare togs upp här i landet under 1 960-talet. Maskiner avsedda för denna kombinerade gödselspridning och sådd, kombimaskiner, har dubbla lådor och dubbla billsystem. De behandlas ytterligare i avsnittet om såmaskiner. Strävan att göra gödselspridningen mera arbetseffektiv ledde till att såväl maskinernas lastkapacitet som arbetsbredd ökades. Det senare var dock endast i ringa grad möjligt på kombimaskinerna eftersom deras dragkraftbehov genom den dubbla billuppsättningen redan var stort. För de rena konstgödselspridarna ledde de ökade kraven till utveckling av en helt annan typ än de tidigare fallspridarna med långsmal låda och utmatare över hela arbetsbredden. Den nya typ som utvecklades under 1 970-393 



Överums burna konstgödselspridare Tive Jet typ 812. Maskinen har 12 m arbets
bredd och en behållare som rymmer 800 liter. 
Överums Bruk talet utnyttjade den ide som låg bakom Merax (se ovan) . Spridaren har en rymlig behållare vars bredd inte har direkt samband med maskinens arbet sbredd. Ett antal utmatare , nu  ofta av typ tandad vals , är cen tralt placerade . Från var och en av dem föres gödseln , ofta med hjälp av en kraftig luftström , t i l l  på en lång ramp placerade spridare som på några fabrikat är roterande. Rampens sidostycken kan fäl l as in så att maskinens transportbredd blir måttl ig . Maskiner av denna typ kan få ganska goda spridningsegenskaper men kräver stor noggrannhet vid anslutningen mellan bredvidliggande kördrag .  Maskiner som Överums Tive Jet, Yrsa Matic, Nordstens Air-o-Matic och Amazone Super Jet ger exempel på denna spridartyp. Från att ha haft arbetsbredder omkring 2 -2,5 m har spridarna nu ofta 6- 12  m el ler än större arbetsbredd . Lastkapaciteten kan på större spri dare ibland vara så stor som 6 ton . 
Så maskiner Vid sekelskiftet år 1900 sådde huvuddelen av de svenska jordbrukarna sitt utsäde för hand . Som vi sett i tabellen på sid 21 6 fanns då i hela landet 
394 



Såmaskin Deering med utmatningssystemet tandad vals, 1941. 

med dess närmare 300 000 gårdar inte mer än omkring 20 000 såmaski
ner. Även om ungefär 10% av dessa användes av fler än en jordbrukare 
är det likväl tydligt att mekaniseringen av sådden inte hade nått särskilt 
långt trots att det fanns ganska goda såmaskiner att köpa. Intresset för 
sådd med maskin var emellertid nu växande och ett flertal svenska före
tag hade tagit upp tillverkning eller import av såmaskiner på sitt pro
gram. Bland tillverkarna fanns Gefle åkerredskap, Gloriaverken, 
Grönkvists Mek. Verkstad, International Harvester, Rottneros Bruk, 
Westeråsmaskiner, Ystads Gjuteri och Mek. Verkstad samt Överums 
Bruk för att nämna några exempel. Av utländska maskiner importerades 
Hallensis, Holeby, Melichar, Pracner, Siedersleben m fl. 

De första decennierna på 1900-talet gick utan att det gjordes några 
mera iögonfallande konstruktiva ändringar på maskinerna. Varje fabri
kat behöll i stort sett det utmatningssystem man en gång valt. På slätt
bygden i landets södra delar användes mest släpbillar, annars oftast raka 
billar, kallade amerikanska. På större maskiner och i de sockerbetsod
lande trakterna ofta även på mindre användes förställare. 

Centralanstaltens försök med kombisådd på 1920-talet har nämnts 
ovan, sid 388. 

År 1937 genomförde Maskinprovningarna en ganska omfattande se-
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rieprovning av såmaskiner vid Alnarp.504 Den visade bl a ganska klart att utmatningssystemet med tandade valsar var överlägset de övriga. En långsam och omfattande, dock ingalunda fullständig övergång till detta system har sedan dess skett. Bland intressanta konstruktiva uppslag som kom fram vid denna tid var försöken att vid de system som hade hastighetsreglering ersätta växellådor som gav stegvis förändring med steglös sådan (t ex Rud. Sack). År 1944 hade antalet gårdar med tillgång till såmaskin stigit till ungefär 175 000. Av dessa torde omkring 20% ha haft gemensamt ägda maskiner. Som en självklar följd av den ökande traktordriften började såmaskinerna i slutet av 1 940-talet och framförallt under 1950-talet anpassas till denna. De första för traktordrift avsedda maskinerna var bogserade men snart nog kom också sådana som var avsedda för den hydrauliska trepunktsupphängningen. Traktormaskinerna byggdes kraftigare och fick ofta inspektionsfönster på lådans framsida för att traktorföraren skulle kunna kontrollera att det fanns utsäde kvar. Av liknande anledning förekom det ibland att utmatarna placerades vända framåt. Intresset för skivbillar ökade något, främst därför att de krävde mindre tillsyn och bättre klarade högre fart. Fällbara markörer blev viktiga hjälpmedel på 
Juko Kombi, maskin för samtidig sådd och konstgödselspridning. 
OY Juko, Mynämäki, Finland 396 
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Överums Såmaskin Tive Sålet representerar det nu ofta använda systemet med 
centralt placerade utmatare och pneumatisk transport av utsädet till bi/lama. 
Överums Bruk 

traktormaskinema liksom maskinell lyftning av billarna. 505 
Kravet på effektivitet gav på 1960-talet nya konstruktioner. Framför

allt från gårdar med större åkerskiften begärdes stor arbetsbredd och 
stor lastvolym hos såmaskinerna. Först gick man inte gärna över 4 m 
arbetsbredd, en storlek som funnits länge. Däremot förekom det hop
koppling av såmaskiner för att man den vägen skulle vinna större arbets
bredd. Sålådorna gjordes större. Svårigheter i samband med fyllning av 
dessa uppträdde då löshantering av utsädet ökade. Särskilda elevatorer 
eller skruvtransportörer för fyllning från transportvagn till såmaskin kom 
här och var i bruk. 

Samtidigt som man brottades med dessa problem togs den i avsnittet 
om konstgödselspridare behandlade frågan om samtidig radmyllning av 
gödselmedel och sådd av utsäde upp. De första kombimaskinerna impor
terades från Finland506 men snart nog sköt utvecklingen av sådana maski
ner fart hos flertalet tillverkare inom landet och i grannländerna. Ett 
genombrott kan sägas ha skett ungefär 1970. Dessa maskiner kunde, som 
nämnts, inte få så stor arbetsbredd men en arbetsbesparing åstadkoms 
likväl eftersom två arbetsoperationer utfördes med en enda körning. 
Användning av kombisådd fick snabb spridning, framförallt inom jord
bruksområden med torra klimatförhållanden under vegetationsperio-
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Överums Tive Combi-Jet typ 5004, 1988. Arbetsbredd 4 m. 
Överums Bruk 

dens tidigare skede. Bland kända kombimaskiner kan nämnas Tive, Fio
na, Juko, Nordsten, Stegsted och Tume. 

Strävan efter bekväm fyllning av sålådan, eventuellt med hjälp av 
frontlastare, samt efter stor arbetsbredd hos de egentliga såmaskinerna 
ökade ytterligare helt vid sidan om kombimaskinutvecklingen. Skurup
verken konstruerade 1973, med utgångspunkt från sin konstgödselspri
dare, såmaskinen Tive Så Jet.507 Den hade en mycket rymlig central 
behållare för utsädet och i anslutning till denna 50 st utmatare av typ 
tandad vals. Från dessa transporterades utsädet med luftström ut till 
billarna. Dessa var placerade på en balk vars yttre sektioner kunde fällas 
upp så att transportbredden blev rimlig. Arbetsbredden kunde vara upp 
till 6 m. På 1980-talet kom denna utförandeform att användas även av 
andra tillverkare, t ex Tume. När såmaskiner av traditionell typ ges 
arbetsbredd om 6 m är det nödvändigt att till dem ha särskild transport
utrustning så att de kan köras i sin längdriktning. 

Under senare tid har speciella såmaskiner utvecklats för direktsådd, 
alltså sådd utan föregående såbäddsbereding. Dessa maskiner är kraftigt 
byggda och har billkonstruktioner, t ex modifierade skivbillar, utforma
de för de svåra förhållanden under vilka de skall arbeta. sos 

Intressanta svenska och utländska försök pågår i syfte att om möjligt 
utveckla nya såmetoder, eventuellt med bredsådd och myllning genom 
fräsningsliknande metoder eller genom mera komplicerat förfarande. 
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Universalsåmaskin, Väderstad DS 400 E. Avsedd för sådd efter begränsad jord
bearbetning, eventuellt s k direktsådd. Väders/ad-Verken 

Maskiner för sådd av betfrö och liknande behandlas på sid 448. 
Varje jordbruksföretag som sår utsäde torde nu ha tillgång till såma

skin. Handsådd förekommer ej längre i praktisk omfattning. 

Sprutor för fältbesprutning 
När vårt jordbruk gick in i 1900-talet hade det ännu inte tagit sprutor för 
ogräs- och sjukdomsbekämpning i sin tjänst i någon som helst praktisk 
omfattning. Det fanns visserligen redan då möjligheter till import av 
enkla hand- och körsprutor men de kemiska bekämpningsmetoderna 
hade ingen utbredning av betydelse. 

De för fältbesprutning avsedda körsprutorna var av enkel konstruk
tion. En kolvpump som med reglerbar slaglängd drevs från sprutans ena 
körhjul tog besprutningsvätskan från en tunna av trä eller plåt och tryck
te den via en luftklocka till spridarna. Dessa var i regel av virvelkammar
typ och satt monterade på ett rör bakom tunnan. Sprutan drogs vanligen 
av en häst och kunde ha en arbetsbredd på 4 m eller däromkring. Spår-
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Typisk körspruta år 1907. Fabrikat Ka!hler, Tyskland. 
SM 

vidden var ibland ställbar. Vätskemängden hölls vid 400-800 I/ha, vid 
arbete i potatis eventuellt något mer. 

Någon nämnvärd teknisk utveckling av sprutorna skedde inte under 
1900-talets första årtionden. 

Efter andra världskrigets utbrott kom sprutfrågan att ägnas ökad upp
märksamhet främst därför att ett säkerställande av skörden var av vä
sentlig betydelse för landets försörjning i ett avspärrningsläge. Detta tog 
sig bl a uttryck i att Lantbruksakademien år 1940 utlyste en pristävlan om 
bästa svenska konstruktion av en ogräs- och potatisspruta. Bestämda 
krav uppställdes och akademin uppdrog åt Maskinprovningarna att pro
va de tävlande sprutorna. Vid denna tid bedömdes det angeläget att vid 
besprutning i potatis försöka uppnå vätskebeläggning även på bladens 
undersida. Tävlingsvillkoren innehöll bestämmelser om att konstruktio
nen skulle möjliggöra besprutning underifrån.509 

Tre sprutor deltog och pris tilldelades AB Trygg-Produkt, Örebro, 
" . . .  för dess gagneliga strävanden för åstadkommande av en god kombi
nerad ogräs- och potatiskörspruta." Firmans hästdragna spruta Favorit 
kom de närmaste åren till ganska stor användning. 

Efter kriget och främst från 1950-talet har besprutning ökat i oerhörd 
omfattning och utvecklingen på sprutområdet varit intensiv. Anledning
arna är flera. Den kemiska industrin har ställt ett stort antal nya bekämp-
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ningsrnedel till förfogande. Dessa har skapat både nya möjligheter och 
nya problem. Mera ensidig odling har medfört ökad såväl ogräs- som 
insekts- och svampförekomst. Besprutning tillgripes gärna i de fall då 
den kan ersätta andra, mera arbetskrävande åtgärder. Miljö- och arbe
tarskyddsfrågor tillmätes ökad betydelse. Traktordriften skapade nya 
förutsättningar för teknisk utveckling av sprutorna. 

Sprutor för traktordrift gjordes redan från början i betydande omfatt
ning för upphängning i traktorns trepunktssystem. För större sprutor 
valdes oftast den bogserade formen. Pumpen, i början ej sällan av kap
seltyp, monterades ofta direkt på traktorns kraftuttag. Övergång till syn
tetmaterial och gummi har betydligt minskat de svårigheter som alltid 
uppkommit genom olika bekämpningsmedels ogynnsamma inverkan på 
andra materialslag. 510 

Hela 1950-talet och i huvudsak också 1960-talet präglades av experi
menterande och ökande uppmärksamhet beträffande sprutornas förmå
ga att ge jämn vätskefördelning och önskad droppstorlek. Omfattande 
undersökningar gjordes för att klarlägga droppstorlekens betydelse för 
besprutningseffekt, vindavdrift m m. Utöver de kända virvelkammar-

Sprutan Favorit från Trygg-Produkt 1941. Strävan att bespruta potatisbladen 
underifrån ledde till konstruktionen med släpande spridararmar. 
SM 
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Buren spruta, Hardie, år 1971, med membranpump. Behållaren rymde 500 I. 
Arbetsbredd 11,5 m. SM spridarna hade nya typer, t ex spegel- och spaltspridare, kommit fram. De förra kan ha stor spridningsbredd och ge stora droppar samtidigt som de är mindre känsliga för igensättning genom slammande besprutningsvätskor. De senare ger större mängd fina droppar och god fördelning så länge de är i perfekt skick. De har blivit den mest använda spridartypen. Också spridartyper i vilka vätskan splittras med hjälp av en luftström har provats.511 Spridarnas höjd över den växande grödan har ägnats uppmärksamhet. Från att ha varit ytterst enkla maskiner har sprutorna nu genom de kunskaper och erfarenheter som kommit fram och de allt större anspråk på kvalitativt förstklassig och säker funktion som ställs utvecklats till komplicerade och dyra maskiner. Utrustning med kvalificerade pumpar av kolv- eller membrantyp har blivit regel. Stor omtanke ägnas omrörningens effektivitet. Tryckventiler och tillhörande reglerorgan utvecklas, kontrollutrustningen likaså. Elektronik börjar utnyttjas för sådant ändamål. Samtidigt har sprutornas arbetseffektivitet ökats väsentligt. Anordningar som möjliggör bekväm inmatning av besprutningsmedlet medelst en injektor blir allt vanligare. På de större sprutorna utnyttjas hydraulik för manövrering av spridarramper etc. Arbetsbredden har kunnat ökas och kan i de mera extrema fallen gå upp till 24 m. 512 Att spruttekniken under de senaste 10-20 åren gått så starkt fram innebär naturligtvis inte att jordbrukarna allmänt skulle disponera spru-402 



De större sprutorna göres bogserade och har svängbara ytterramper för spridar
na. Bilden visar Lindus Trippel med 4 000 I behållare, 1988. Arbetsbredd 24 m. 
Från Lantbruks- och Jndustrimaskiner, Kävlinge. 

tor av modernaste slag. Många sprutor av tidigare och enklare slag är 
alltjämt i användning. Å andra sidan har utvecklingen gått i den riktning
en att besprutning mer och mer utföres av maskinstationer som i regel 
förfogar över goda och effektiva sprutor. 

Situationen torde nu vara den att praktiskt taget alla de jordbrukare 
som önskar spruta har tillgång till utrustning härför, då med utnyttjande 
av maskinstationer när egen utrustning inte finns. 

Svenska tillverkare är AB Moteska samt AB Lantbruks- och lndustri
maskiner. Ett flertal utländska sprutfabrikat importeras. 

Slåttermaskiner Slåtterkrossar 
Slåttermaskinen var tekniskt väl utvecklad och hade funnit sin form långt 
före sekelskiftet. Den hade därtill fått en närmast förbluffande snabb och 
omfattande spridning inom betydande delar av vårt land. Skillnaderna 
mellan olika landsdelar var dock stora. I t ex de från jordbrukssynpunkt 
bättre områdena i Kopparbergs län hade praktiskt taget varje jordbruka
re egen slåttermaskin. I steniga delar av Smålandslänen var den däremot 
en sällsynthet. 

Främst var det amerikanska maskiner, t ex Wood, Piano, McCormick, 
Deering, Johnston, Massey Harris och Milwaukee som hade anskaffats. 
Flera svenska företag, Rottneros Bruk, Arvika-Verken, Överums Bruk, 
Westerås Mek. Verkstad, Palmcrantz Mek. Verkstad och Kockums 
Mek. Verkstad, hade kommit igång med tillverkning men vid sekelskif
tet ännu inte nått upp till den amerikanska kvaliten. Några av dem, bl a 403 
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På 1930-taletfick slåttermaskinerna inkapsling med oljebad för kuggväxlarna. En 
viktig förbättring. Här Deering. 
SM 

Traktorslåttermaskiner blev i regel monterade baktill på trepunktslyften eller på 
annat lämpligt sätt. Bilden visar Arvika-Verkens konstruktion år 1949. 
SM 

404 



Westeråsmaskiners traktorslåtterapparat Aktiv från 1948 ger exempel på monte
ring framför traktorns högra bakhjul. Monteringssättet blev ej så vanligt hos oss. 
SM Arvika , Westerås och den av lnternational Harvester år 1906 grundade fabriken i Norrköping, fortsatte denna ti llverkning och nådde snart en kvalitet som gav full konkurrenskraft . 51 3 Nu följde en lång period under vilken ingen nämnvärd förändring av sl åttermaskinstypen förekom . Först i börj an av 1 930-talet fick kuggväxlarna fullgod inkapsling med oljefyllning. I samband därmed höjdes noggrannheten i t i l lverkningen och därmed växlarnas verkn ingsgrad . Under denna period ökade antalet gårdar som förfogade över sl åttermaskin starkt och var år 1944 omkring 240 000 eller 85% av a l la  över 2 ha .  Slåtterarbetet hade i det närmaste bl ivit mekaniserat . 5 14 Under 1 940-talets senare del började anpassning ti l l traktordrift att märkas . Direkt  kraftöverföring var en självklarhet .  Ol ika konstruktioner prövades ,  bogserade respektive burna.  I fråga om burna traktorslåttermaskiner kom dels sådana avsedda för traktorns trepunktskoppling , dels några för montering på traktorns högersida mellan fram- och bakhjulen . Den senare typen var ganska besvärl ig att montera och försvann snart trots att den hade några fördelar , t ex att föraren fick bättre överb lick över arbetet. I takt med utveckling och standardisering av traktorernas 405 r-



Rotarslåttermaskinen Kemper, år 1969. Den är av trumtyp med drivning ovanför 
knivarna. 
SM 

trepunktssystem och hydraulik förenklades traktorslåttermaskinerna. 
Traktordriften gav med sina kraftresurser och möjligheter till hastig

hetsvariation anledning till försök att finna andra tekniska lösningar än 
den sedan 1830-talet i princip oförändrade skärapparaten. Under 1960-
talet började sådana komma fram, en utveckling som också betingades 
av önskemålet att kunna använda slåttermaskinen även på tuviga eller på 
annat sätt besvärliga marker. Närmast lik den äldre vanliga typen med 
fasta fingrar och en rörlig kniv var konstruktionen med två mot varandra 
arbetande fram- och återgående knivar. 515 Helt avvikande var däremot 
de som arbetade med rotorer eller slagar. Rotorslåttermaskinerna kom i 
två huvudtyper, trumrotormaskiner med de skärande knivarna placerade 
nedtill på höga vertikala trummor vilket möjliggör att drivanordningen 
för rotorerna placeras ovanför dessa och tallriksmaskiner med driv
anordningen liggande under rotorerna. Varje rotor bär i regel två, even
tuellt fyra knivar. Slagslåttermaskinen som är utvecklad ur slaghacken 
(sid 410) har skarpa slagor placerade på en tvärställd axel. Till skillnad 
från den förr vanliga skärapparaten som klipper av gräset slår rotor- och 
slagmaskinerna av detta. Slagslåttermaskinen sönderdelar det avslagna 
materialet mera än vad de andra maskinerna gör, något som påskyndar 
torkningen men kan ge ökade förluster. 516 

Alla tre slåttermaskinstyperna är f n föremål för tillverkning och an
vändning. Ett flertal fabrikat finns i marknaden. Skärvidden är i allmän
het 1,5-2,5 m. 

Vattenavdunstningen från den avslagna vallgrödan kan påskyndas om 
materialet utsättes för en måttlig krossning eller liknande behandling.517 

Saken har ingående studerats av bl a Jordbrukstekniska Institutet i mit-
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Det har blivit allt vanligare att kombinera slåttermaskinen med utrustning för 
stjälkkrossning. Här Taarups slåtterkross. 
Maskinfabriken Taarup AIS, Kerteminde ten av 1950-talet och senare. Sådan behandling kunde göras med speciella maskiner, stjälkkrossar, i vilka växtmaterialet fördes in mellan två mot varandra sammanpressade valsar och krossades. Eftersom det visat sig att krossningen bör ske i direkt samband med slåttern förenades snart slåtteraggregat och kross i en och samma maskin, slåtterkross. Slåtteraggregatet kan vara av vanlig fingerbalkstyp eller av rotortyp. Krossen kan vara av den nyssnämnda typen med två valsar eller av en typ med en vals försedd med slagor som kastar materialet mot en kamskärm e d. 518 Slåtterkrossar har under 1980-talet fått avsevärd spridning. 
Övriga fältmaskiner för vallskörd Den starka ökningen av vallodling och därmed av antalet slåttermaskiner förde med sig en motsvarande ökning av de hjälpmaskiner som behövdes för att vallskörden skulle kunna tagas om hand. I första hand gällde det räfsor. Hästdragna släpräfsor, ej sällan hemmagjorda, hade sedan lång tid tillbaka funnit användning och senare delen av 1800-talet hade givit 

407 



jordbruket utmärkta hjulräfsor, både självavläggande och av balanstyp. Någon enstaka ny typ av de amerikanska kombinerade sidoavläggande räfsorna-hövändarna infördes men i stort kom inte mycket nytt under 1900-talets första årtionden.519 Höberedning med de traditionella torkningsmetoderna, volmning, krakning och hässjning, var arbetskrävande och väderberoende. Sedan lång tid tillbaka var möjligheterna att av vallgrödan bereda ensilage kända men metoden hade inte fått någon som helst praktisk betydelse. Omkring 1930 uppstod emellertid ett något ökat intresse, framförallt genom tillkomsten av AIV-metoden. Skörd av grönmassa för ensilering kunde utföras med samma maskiner som vid höskörd men gav ökad arbetsåtgång vid lastning och transport. Vid denna tidpunkt gav dessa arbetsmoment dock inte upphov till nämnvärd nymekanisering vilket däremot avlastning och inläggning delvis gjorde. 520 Önskemålet att minska arbetsbehovet vid höbärgning ledde under 1930-talet också till försök med artificiell torkning. 521 I samband därmed gjordes försök att skapa maskiner för samtidig slåtter och lastning, slåtterlastare. Artificiell torkning visade sig bli alltför dyr för ordinärt hö och utvecklingen avstannade. Maskiner för slåtterlastning fick emellertid någon användning under 1940- och 1950-talen i samband med ensilering. 522 Stegrade krav på minskat arbetskraftsbehov tvingade fram ett flertal försök att med hjälp av traktorernas frontlastare och modifierade hässjetyper rationalisera höbärgningen. Att släpräfsor och hjulräfsor i någon utsträckning konstruktivt anpassades till traktordragning är ganska självklart. Det förekom försök att mera direkt mekanisera hässjning, tex med hässjningsmaskinen Barsebäck, men dessa försök ledde inte till framgång_ 523 Effektiv, snabb torkning genom luckring av det avslagna materialet direkt på fältet var av stort värde redan vid bärgning enligt äldre metoder och blev en absolut förutsättning om nyare metode1 skulle bli möjliga. Olika typer av maskiner för höluckring fanns sedan seklets början men hade ringa spridning. Vanligast var då den enkla gaffelhövändaren. I slutet av 1940-talet och tiden närmast därefter inleddes en allt snabbare anskaffning av effektivare luckrare, i regel av kombinerade typer som kan användas för såväl luckring som räfsning eller strängläggning. Flera olika modeller har under de senare decennierna kommit i marknaden. Deras arbetande organ kan vara anordnade som rotorer, cylindrar, kammar, gaffelkedjor eller fingerh jul. 524 Den utvecklade tekniken för snabb, inledande torkning på fältet möjliggjorde en på 1950-talet inledd och sedan i ökande omfattning utnytt-408 



En mångfald olika typer av kombinerade sidräfsor-strängvändare förekommer. 
Bilden visar en maskin från Landmaschinenfabrik Essen, Tyskland, år 1 955. 
SM 

Farendlöse vändräfsa, 1976, ger ett annat exempel på teknisk utformning av 
maskiner för vändning och strängläggning. 
SM 
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En y tterligare typ av  komb inera de sidräfsor-strängvända re var fingerhjulsräfsan . 
D ess plötsliga popularitet på 1 950- talet avtog snabbt. B ilden visar den engelska 
Bamford, år 1 958. 

j ad hötorkning inomhus med kal luft eller svagt uppvärmd luft , s k sku l l
torkning. Metoden började användas i USA och blev genom ett omfat
tande arbete i nom Jordbrukstekn iska Inst i tutet modifierad och anpassad 
för svenska förhållanden . 525 I någon utsträckning har man i v issa trakter 
tillämpat det riskabla  sättet att försöka torka färdigt med materialet 
liggande kvar på fä! tet . 

Ungefär samtidigt med att hötorkning med kal luft inleddes kom om
kring 1958 en ny maskintyp , sl aghacken , ti ! J jordbrukets hjälp i ansträng
ningarna att göra skörd av grönmassa för ensilering effektivare . Slag
hacken vilken liksom så många andra maskiner kom från USA var för
hållandevis enkel . Den slog med sina många slagor av vallgrödan och 
slungade el ler blåste upp materialet till en vagn som kopplats bakom 
maskinen e ller kördes bredvid denna . Också för andra uppgifter, t ex 
upptagning och sönderslagning av halm, betblast etc kunde slaghacken 
användas . Dess arbetsbredd är vanligen 1 - 1 ,5 m .  Den fick snabbt en 
oerhörd spridning . Kända fabrikatnamn är t ex Tive , Holbaek,  JF,  Lun
del l  och Taarup . 526 

En olägenhet med slaghacken är att snittlängden på det hackade mate
rialet varierar inom vida gränser ,  något som framförallt från hanterings
synpunkt är ogynnsamt vid ensi lering. På 1950-talet hade fälthackar med 
roterande knivar som skar mot fast motstå! , alltså med en från stationära 
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Slaghacken ger exempel på en maskintyp som nästan på en gång slog igenom när 
den i slutet av 1950- talet kom i marknaden. Här den danska Spragelse-hacken. 
SM hackar redan tidigare välkänd princip kommit i marknaden.527 De fick nu större spridning. Flera av dessa nya fälthackar som ofta kallas exakthackar ger väsentligt jämnare och mera reglerbar snittlängd än slaghacken. Några av dem kan utrustas med pickupp för arbete i stränglagt material eller med skärapparat för arbete i stående gröda. Arbetsbredden varierar mellan 1 och 2 m. Ytterligare en maskintyp bar tagits i bruk för vallskörden, lastarvagnen. Dess uppgift är att från marken lasta slaget material, transportera 411 \ 



Exakthack med pickup. Det finhackade materialet kastas här över till en med 
hydraulik högtippande vagn. Taarup, år 1988. 
Maskinfabriken Taarup AIS, Kerteminde, Danmark detta och lasta av det. Den hade utvecklats främst i Tyskland, kom till vårt land 1966-1968 och fick hastigt betydande spridning. Lastarvagnen har framtill en pickupp och en anordning som transporterar upp materialet. I vagnen föres detta sedan bakåt och packas av en skraptransportör. Denna användes också vid avlastningen som sker bakåt. Baklämmen är fällbar. Grönmassa, hö, halm, betblast m m  kan lastas. I vagnens inmatningskanal kan knivar sättas in. Det lastade materialet blir då skuret och mera lätthanterligt. Snittlängden är ofta 100 mm eller något mera. Några lastarvagnar har dock knivsystem som möjliggör betydligt kortare snittlängd, eventuellt ända ner till 20 mm. Högsta lastvolym är vanligen 
20-30 m3 struket mått. Avlastninghastigheten är reglerbar för att kunna anpassas till mottagningsmöjligheterna. Vid högsta hastighet tömmes vagnen på ett par minuter.528 Tillverkning av lastarvagnar har ej tagits upp i Sverige. Importerade fabrikat är t ex Hagedorn, Krone, Landsberg, Mengele och Taarup. Beträffande höpressar se sid 431. Ensileringen medförde nya transportproblem när höga silotorn kom till användning. Samtidigt visade det sig önskvärt att före inläggningen 412 



Lastarvagn med skärapparat, Krone Turbo, år 1988. Användes för hö, halm och 
ensilage. 
Söderberg & Haak 

hacka grönmassan väl för att därigenom erhålla tätare packning. För att 
klara dessa uppgifter togs omkring år 1950 stationära maskiner, fläkthac
kar, som hackade grönfodret och därefter med hjälp av en kraftig fläkt 
blåste upp det i silotornet genom en rörledning i bruk.529 I stället för fläkt 
användes ibland elevator för upptransporten. I den mån ovan nämnda 
fälthackar kom till användning bortföll behovet av stationära hackar. 

Maskiner för vallskörden, framförallt slåttermaskiner, har tidigare i 
betydande omfattning tillverkats inom landet. Nu är importen helt domi
nerande. 

Maskiner för spannmålsskörd Slåttermaskiner med skördetillsats 
Endast ett mindre antal svenska gårdar hade vid sekelskiftet någon ma
skin för spannmålsskörd. Den billigaste och ojämförligt vanligaste var 
slåttermaskinen utrustad med en skördetillsats ( ofta benämnd skörde
apparat) bestående av en liten haspel vid skärapparaten och en fällbar 413 



uppsamlingsgrind bakom denna. Grinden manövrerades av körkarlen 
med hjälp av en pedal. Med denna utustning gick det att skära stående 
säd och hjälpligt lägga av den i små högar som sedan av andra för hand 
bands till kärvar. 530 

Det fanns en mindre vanlig variant av denna maskin där avläggningen 
reglerades för hand med ett räfsliknande verktyg hanterat av en andra 
man. Då erfordrades ett extra säte på maskinen, haspel saknades där
emot. 

Den förra typen kallades under de senare decennierna av 1800-talet 
ibland för självavläggare vilket lätt förorsakar missförstånd och förväx
ling med de egentliga självavläggande skördemaskinerna. 

Självavläggare 
En effektivare maskin för spannmålsskörden var den verkliga självavläg
garen med sina rörliga räfsor och sin svängda plattform. Avläggaren 
hade redan omkring 1860 blivit i stort sett färdigutvecklad i USA och 
kom till vårt land på 1870-talet. Maskinernas skärvidd var vanligen 1,5 
m. Anskaffning av avläggare gick långsamt men ökade närmare sekel
skiftet sakta och säkert. I ett uttalande år 1901 framhöll H. Juhlin Dann
felt, då rektor vid Ultuna lantbruksinstitut, att införseln av avläggare var 
betydande. 531 Den på sid 214 redovisade studien beträffande maskintill
gången år 1900 ger inte någon säker upplysning beträffande förekomst av 
självavläggare men troligtvis låg antalet i hela landet vid högst 2000-
3000. 

Svenska tillverkare var vid denna tid Kockums Jernverk i Kallinge 
samt Palmcrantz & Co i Stockholm. Snart nog tog också AB Arvika 
Verkstäder upp tillverkning. Importen omfattade flera fabrikat. 

Självavläggare anskaffades ända fram till omkring år 1950, ehuru i allt 
mindre omfattning. Så sent som 1936 hade Arvika-Verken en ny moder
niserad modell färdig. 532 Denna torde dock ha tagits fram främst för 
export. Självavläggaren blev aldrig anpassad för traktordrift . 

Vid jordbruksräkningen 1944 var antalet gårdar som hade tillgång till 
självavläggare närmare 13 000. Uppgiften är ytterst osäker. Troligtvis 
har antalet varit högre tidigare. 

Att avläggare kunde hålla sig kvar så länge trots konkurrensen från 
den mera arbetsbesparande självbindaren berodde dels på att den var 
betydligt billigare vilket betydde mycket vid mindre gårdar, dels på att 
den i liggsäd arbetade bättre än bindaren. Den senare egenskapen gjorde 
att större gårdar inte så sällan höll en avläggare jämsides med bindarna 
för att tillgripas vid svårare liggsäd. 
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Självbindare Den första självbindaren kom till Sverige 1886. I förhållande till flertalet andra jordbruksmaskiner vid den tiden var den komplicerad och dyr. Endast ett fåtal större gårdar vågade sig på och hade resurser att skaffa denna nya maskin. Sannolikt hade blott några hundra gårdar i hela landet tagit bindare i sin tjänst vid sekelskiftet. Närmare år 1910 och därefter ökade anskaffningen och så än mer efter 1920. Till en början rörde det sig uteslutande om importerade maskiner, de flesta av välkända amerikanska märken som Deering, McCormick, Johnston, Massey-Harris, Milwaukee, Piano m fl. År 1914 provades vid Maskinprovningarna den första svenskbyggda bindaren, från AB Arvika Verkstäder.533 Bindarna hade vid denna tid en skärvidd om 1,3-1,5 m. En egenskap hos bindaren som mycket uppskattades, utöver arbetsbesparingen, var att den lämnade så litet spill på marken. På 1920-talet började de första för traktordrift avsedda bindarna komma i marknaden. De hade vanligen en skärvidd om ca 2 m eller något däröver och var kraftigare byggda men i övrigt lika hästbindarna. 534 I mitten av 1930-talet infördes den viktiga förbättringen att traktorbindarna fick sin drivning direkt från traktormotorn genom en kraftöverföringsaxel. 535 År 1931 prövades för första gången den s k  stavhaspeln som var avsedd 
När traktorsjälvbindarna fick direkt kraftöverföring erhölls en avsevärt förbättrad 
drivning. Här Arvika-Verkens A VA från 1935. 
SM 415 



En av 1930-talets nyheter på bindarområdet var stavhaspeln. Den var avsedd att 
bättre än den vanliga vinghaspeln lyfta liggande säd. Bilden visar A rvika- Verkens 
Herkules, år 1 939. 
Arvika- Verken 

Stavhaspeln kom bäst till sin rätt när säden låg och var trasslig. 
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att i liggsäd kunna arbeta bättre än den vanliga vinghaspeln . Iden kom ursprungligen från Tyskland och togs här upp av Arvika-Verken . 536 Konstruktionen tilldrog sig stort intresse och fick under en 10-års period ganska stor spridning. Också AB Westeråsmaskiner tog senare upp konstruktionen . Även traktorbindare försågs med stavhaspel .  Jämfört med vinghaspeln krävde stavhaspel n  något större kraft och den var inte i alla avseenden överlägsen . Intresset för den svalnade något mot senare delen av 1940-talet .  Under just den tiden strävade konstruktörerna efter att göra de hästdragna bindarna lättare och mindre kraftkrävande . God hjälp erhölls genom övergång ti l l  luftgummihjul . Dessa nya bindare kunde normalt dragas av två hästar. 537 Försök gjordes också med maskiner byggda enligt nya konstruktionsprinciper ,  t ex sådana utan plattforms- och elevatordukar. Den danska Sej r och den liknande svenska Faj t var sådana. Resultaten var emellertid nedslående och ideerna kunde inte fullfölj as .  53 Efter 1947 upphörde intresset för hästdragna bindare i stort sett . Det året provades för sista gången en sådan bindare vid Maskinprovningarna .  Inte hel ler beträffande traktorbindare förekom någon nämnvärd utveckling vid denna tid även om enstaka nya model ler kom fram . Den sista officiel la provningen ägde rum 1959 - 1 960 . År 1944 var antalet gårdar som hade t i l lgång på sj älvbindare ungefär 87 000 . 539 

Skördetröskor Framförallt i USA och Australien gjordes under 1 800-talet försök att konstruera praktiskt användbara maskiner för samtidig skörd och tröskning av spannmålsgrödor. Omkring 1880 började funktionsdugliga skördetröskor tagas i bruk i det amerikanska jordbruket . Det var ti l l en början fråga om stora , tunga enheter användbara endast på de stora slättbygdsjordbruken i Kalifornien och l iknande områden . Det dröjde t i l l  ett a två decennier in på 1900-talet innan skördetröskorna fått en för mera genomsnitt l igt amerikanskt jordbruk rimlig storlek. 540 Vid denna tid börj ade intresse för den nya skördemetoden vakna inom europeiskt jordbruk även om det endast undantagsvis ledde til l konkreta åtgärder. Dåvarande innehavaren av Trol leholms fideikommiss i Skåne, greve Gustaf Trolle Bonde , försökte 1 9 1 7- 19 18  med högst intressanta egna konstruktioner och med utgångspunkt från den då vanliga hästdragna sj älvbindartypen skapa en l i ten skördetröska avsedd att dragas av tre hästar. Det visade sig att denna dragkraft var otillräcklig och ytterligare 41 7 • 



Åren 191 7- 18 gjorde greve Gustaf Trolle Bonde, Trolleholm, ett intressant för
sök att tillverka en liten skördetröska med en gen ial automatisk säckhantering. 
Trolleholms arkiv 

Trolleholmströskans konstruktion redovisades detaljerat i Teknisk Tidskrift. 
T rolleholms arkiv 
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År 1928 importerade Albert Berg von Linde, Axelvold, en skördetröska av fabri
kat /nternational Harvester, den första i vårt land. 
Foto från Axelvold 

några andra tekniska problem tillstötte varför försöken avbröts. Gläd
jande nog har den mot bakgrund av framsynta bedömanden byggda 
experimentmaskinen räddats åt eftervärlden och är nu utställd i Alnarps 
lantbruksmuseum. 541 

År 1928 inköpte godsägaren Albert Berg von Linde, Axelvold i Skåne, 
från USA en skördetröska av fabrikat International Harvester. Den var 
konstruerad för att arbeta med en skärvidd om 3,5-4,5 m men blev nu 
med tanke på de här kraftigare grödorna försedd med ett skärbord redu
cerat till 2,7 m. Maskinen var utrustad med tank för den tröskade spann
målen. Den drogs av en traktor och hade egen motor för sin funktion. 
Svårigheterna var många vid övergången till den nya skördemetoden 
men de gick att bemästra och denna skördetröska var i arbete på Axel
vold under 30 år. Även denna tröska finns vid Alnarp. 

År 1931 skaffade godsägaren August Treschow, Målhammar i Mälar
dalen, en skördetröska av fabrikat Caterpillar med en skärvidd om 3,6 
m. Även denna maskin var traktordragen och utrustad med egen motor. 
Till skillnad från den vid Axelvold var denna avsedd för säckning av den 
tröskade spannmålen. Det är glädjande att också denna tröska som arbe
tade på Målhammar under 23 år har kunnat bevaras och nu finns i 
Nordiska Museets vård vid Julita. 

Ytterligare en skördetröska anskaffades år 1933 till Skottorps egen
dom i Halland. En fjärde hamnade på Axelvold efter en kort försökstid 
vid Carlslund, Örebro.542 
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I Mälarområdet inleddes skördetröskningen genom den till Må/hammar år 193/ 
anskaffade Caterpillar-maskinen. 
Målhammars Egendom Den med dessa fyra maskiner försiktigt inledda övergången till en ny skördemetod i vårt jordbruk mötte många problem .  Erforderlig dikning och stenröjning hade i stort sett genomförts tidigare , framtvingade av såväl växtodlingskrav som genom den stigande användningen av traktordrift och därmed övergång till maskiner med väsentligt större arbetsbredd än skördetröskornas . Vad som däremot i högsta grad aktualiserades genom skördetröskning var framtagning av nya spannmålssorter med tillräcklig tidighet , stråstyrka och drösfasthet samt utveckling av metoder och utrustning för artificiell torkning och hantering av spannmålen , omhändertagande av halm etc . Helt naturligt måste detta ta tid och när därtill kom att de skördetrösktyper som fanns vid tiden omkring 1930 definitivt inte var anpassade till jordbruksförhållandena här i landet förstår man att ti l lkomsten av de fyra ovan nämnda tröskorna inte kunde innebära signal till en allmän omställning till skördetröskning . Oumbärlig erfarenhet började emellertid byggas upp . Ett väsentligt steg framåt togs när Allis Chalmers skördetröska med 1 ,5 m skärvidd för första gången togs in hit och provades i ett exemplar hösten 1936.  Maskinen var lätt , ca 1 400 kg, utrustad med luftgummihjul och inte mera kraftkrävande än att den kunde drivas via kraftöverföringsaxel från den bogserande traktorn . 543 Med maskiner av sådan storlek skapades bättre förutsättningar för skördetröskning här i landet . Maskinen visades sedan vid distriktslantbruksmötet i Malmö 1 937 samtidigt 420 



med ett par andra fabrikat och blev därmed mera känd i en vidare krets. 
Flera exemplar såldes de närmaste åren. Fram till 1940 då kriget hade 
avbrutit den påbörjade utvecklingen blev något hundratal skördetröskor 
anskaffade. All vidare import avbröts. 

År 1940 provade AB Bolinder-Munktell, bl a på Axelvold och Gedde
holm, under stor sekretess och medverkan från Maskinprovningarna sin 
första skördetröska. För att dess ursprung inte skulle bli allmänt känt var 
maskinen under proven märkt med fantasinamnet Bellis Moare. Det var 
en bogserad, från traktorn direktdriven säckningströska med 1,5 m skär
vidd. Proven utföll bra och tröskan kom omedelbart i marknaden där 
den mottogs med utomordentligt intresse.544 

Det kan nog med fog sägas att det svenska jordbrukets övergång till 
skördetröskning inleddes med tillkomsten av denna tröska. År 1944 var 
antalet gårdar med tillgång till skördetröska ungefär 400. 

De vid denna tid förekommande olika fabrikaten av skördetröskor 
uppvisade i huvudsak samma principiella konstruktion. Skärapparaten 
var av den kända typen med fram- och återgående kniv. Haspeln hade 
rikliga inställningsmöjligheter. Stubbhöjden kunde regleras inom vida 
gränser. Den skurna säden transporterades med dukelevator e d, even
tuellt efter hopdragning mot mitten av skärbordet med hjälp av trans-Allis Chalmers lätta skördetröska med 1,5 m skärvidd, direktdriven från traktorn, tilldrog sig stor uppmärksamhet när den visades vid distriktslantbruksmötet i Malmö 1937. 
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portskruvar, till tröskcylindern. Slagsko, halmskakare och rensnings
anordningar överensstämde i stort med de från stationära tröskverk kän
da utförandeformerna. Även inställningsanordningarna var snarlika. För 
den person som svarade för hantering av säckarna fanns en särskild 
plattform. 

Arbetsmarknadssituationen och jordbrukets ekonomiska situation 
närmast efter kriget medförde en stark strävan mot övergång till den 
arbetsbesparande skördetröskningen. Också AB Thermaenius & Son, 
Hallsberg, och AB Westeråsmaskiner, Morgongåva, tog efterhand upp 
tillverkning av denna för oss nya maskintyp. Importen kom åter igång, 
till en början med amerikanska fabrikat men senare också med andra. 

I fråga om halmen medförde skördetröskning helt nya problem. Om 
den skulle tagas tillvara för användning t ex hemma vid gården fanns 
olika metoder. Ett sätt var att stränglägga, helst med sidoavläggande 
räfsa, och sedan lasta halmen lös eller efter pressning. För lastning av lös 
halm användes ibland lastare av elevatortyp. Vid pressning användes 
oftast lättpress med pickup. En tredje metod som dock snart försvann 
var att direkt vid skörden bunta halmen med en särskild på tröskan 

Bolinder-Munktells första skördetröska, direktdriven från traktorn, hade 1,5 m 
skärvidd och var avsedd för säckning av spannmålen. Kom överraskande i mark
naden 1941. Volvo BM 
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Westeråsmaskiners skördetröska Aktiv, 1 ,5 m skärvidd, år 1949 var lätt och fick 
betydande spridning. 
SM 

monterad halmbuntare . Denna som hade ett bindverk av självbindartyp 
fick sin drivning från l ämplig axe l  på tröskan . Buntarna som var tämligen 
lösa måste sedan lastas för hemtransport . 

Om halmen inte skulle tagas til l vara kunde svårigheter uppkomma vid 
den efterföljande plöjn ingen särski l t om halmmängden var stor. En me
tod som särskilt under tidigare år var vanlig men numera säl lan ti l lgripes 
är bränning direkt på fältet .  Skal l  halmen plöjas ner måste den vara väl 
fördelad och helst någorlunda sönderdelad om plöjningen skal l bli väl 
utförd . En möj lighet kan då vara att med t ex tallriksharv söka åstad
komma erforderlig sönderskärning och nertryckning . En annan mycket 
tillämpad metod är att utrusta tröskan med en tillsatsmaskin som direkt 
vid skörden åstadkommer önskad sönderdelning samt helst också sprid
ning av halmen . Det finns olika typer, kallade rivare , hackar eller skär
maskiner. Ett flertal svenska verkstäder tog tidigt upp t i l lverkning av 
sådana och även utländska typer förekommer . Dessa maskiner ökar trös
kans effektbehov med 2-30 kW alltefter den genomströmmande halm
mängden . 545 

Hantering av säckar krävde en extra man på skördetröskan och därt i l l  
ganska mycket manuellt arbete med uppsamling och hemtransport av 
dem . Redan på 1950-talet uppkom därför ett växande intresse för trös
kor med tank i stället för säckningsutrustning. Hantering av lös spannmål 
fordrade andra anordningar ifråga om vagnar , magasins utrustn ing etc 
och innebar oftast en betydande omställning av arbetsrutinerna men gav 
i regel effektiv minskning av arbetskraftsbehovet .  Snart nog , omkring 
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En stor nutida skördetröska representerar hög effektivitet. Bilden visar Claas Dominator 116, över 7 m arbetsbredd, år 1985. 
SM mitten av 1960-talet, upphörde all nyanskaffning av tröskor avsedda för säckning av spannmål. Till en början förekom endast bogserade tröskor. Traktorn måste vara förhållandevis stark för att kunna både bogsera och driva tröskan. Den måste då väljas i en storlek som i enstaka fall kanske var onödigt stor för gårdens övriga arbeten. En lösning kunde då vara att utrusta tröskan med en egen motor.546 Traktorn kunde då väljas i en mera måttlig storlek. Anskaffning av bogserade skördetröskor med hjälpmotor blev dock begränsad. Redan i början av 1950-talet kom de första självgående tröskorna i marknaden och representerade en tekniskt effektivare lösning. Det högre priset på dessa maskiner medförde naturligtvis att flertalet jordbrukare iakttog en viss försiktighet men antalet självgående tröskor ökade varje år under det att antalet inköpta bogserade maskiner knappast ökade. Från 1960-talets första hälft anskaffades flera självgående än bogserade och årstillskottet av de senare minskade nu snabbt för att praktiskt taget upphöra på 1970-talet.547 Diagrammet på sid 425 belyser den oerhört snabba anskaffningen av skördetröskor. Hur denna insats av maskiner påverkade skördearbetet 424 
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några typer t o m  så liten som 1,2 m, ökade efterhand, framförallt på de självgående maskinerna. På stora gårdar med släta åkrar förekommer skärvidder ända upp till 7 m och något däröver. Under gynnsamma förhållanden med väl och jämnt mogen, stående säd, måttlig halmmängd, obetydlig ogräsförekomst etc utför skördetröskorna ett kvalitativt gott arbete med små förluster genom tröskskador och spill. Vid ökande halmmängd och fuktighet stiger förlusterna lätt. Bl a försvåras renskakningen av halmen. Åtskilliga försök har därför på senare tid gjorts att vinna förbättring genom annan skakarutformning eller genom att komplettera, eventuellt ersätta halmskakarna med roterande luckringsanordningar.549 Det förekommer också att en särskild halmcylinder placeras mellan slagcylindern och halmskakarna. 550 Mot slutet av 1970-talet började flera större utländska skördetrösktillverkare, t ex New Holland, International Harvester och AllisChalmers, pröva en ny konstruktionside. Den sedvanliga tröskcylindern med slagsko är på dessa s k rotortröskor eller axialtröskor ersatt av en rotor vars axel på de flesta fabrikat ligger i tröskans längdriktning. Rotorn är omgiven av en slagsko. Säden matas från skärbordet in mot rotorns främre 
,,., • J;.I; '•11, � 

lnternational Harvesters rotortröska Axial Flow år 1984. 
Lantmännens Maskin AB 
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ände , dess tröskningsdel . Rotorns bakre del är utformad för att överta halmskakarfunktionen . 55 1  Rotortröskor med avvikande konstrukt ion , t ex med två paralle lla rotorer ,  förekommer. Tröskor av rotortyp får en mera kompakt byggnad än den hittills van liga typen . Den i vårt land första rotortröskan togs in 1 979 och användes för försök .  Egentlig marknadsföring började inte förrän 1983 . 552 Beträffande al lmän teknisk utveck l ing av skördetröskorna kan framhål las dels att hydraulik kommit t i l l utsträckt användning för såvä l  drivn ing som reglering , dels att elektronik nu börjar utnyttj as i stor omfattning för funktionskontrol l  m m . Den sedan 1800- talet fortskridande utvecklingen av maskiner för skörd och fortsatt omhändertagande av spannmål har medfört en kraftig reduktion av arbetskraftbehovet . Man har räknat med att skörd , t röskn ing och rensning av 1 ton spannmål i början av 1800-talet krävde ungefär 1 9  dagsverken men med nu modernaste utrustning kan klaras med omkring en timmes arbetsinsats . 
Tröskverk När det nya århundradet inleddes hade praktiskt taget alla gårdar i de spannmålsodlande bättre jordbruksbygderna tillgång till tröskverk , an-
De stora skördetröskornas bredd skapar problem vid vägtransport. Det blir ofta 
nödvändigt att montera av  skärapparaten och koppla den bakom tröskan .  Bilden 
visar EM-Volvo S 950 år 1966. 
SM 
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Thermamius tröskverk Svea nr 1, cylinderlängd 475 mm, från 1900-talets början. 
Verket var egentligen enkelrensande men kunde som på bilden kompletteras med 
körnare och extra fläktrensning. Thermamius katalog 1918 
tingen egna eller t ex genom de alltmer utvecklade tröskföreningarna. 
Även inom mindre gynnade områden hade man i betydande omfattning 
lämnat slagan och tagit tröskverk i sin tjänst. Det fanns en rik flora av 
olika maskintyper från de minsta utan vare sig halmskakare eller någon 
som helst form av rensverk över något mera avancerade med skakverk 
och kanske ett enkelt fläktarrangemang för rensning upp till stora kom
pletta flyttbara dubbelrensande verk. 

De minsta verken med en cylinderlängd om endast 35 a 45 cm kunde 
någon gång drivas med handkraft av 2-4 man men det var oerhört tungt 
och lämnade dåligt tröskningsresultat. Om manuell drift av tröskverk 
skrev provningsnämnden vid Statens Maskinprovningars avdelning vid 
Alnarp år 1915: "Enligt provningsnämndens förmenande är användan
det af mänsklig kraft för verkets drifvande icke ändamålsenligt, enär på 
grund av det i högsta grad ansträngande arbetet större personal erfordras 
för skötseln, än som vid de mindre jordbruken, för hvilka verket närmast 
är afsedt, kan påräknas. "553 

Den vanligaste driftformen var med hästvandring. För de mera fåtali
ga stora verken användes framförallt ånglokomobiler som drivkraft. 

Det nya seklet förde emellertid med sig nya kraftkällor som först sakta 
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men efterhand allt snabbare skulle överta uppgiften att driva tröskverken. Det var förbränningsmotorn samt framförallt den elektriska motorn. Vi har på sid 340 sett hur just tröskning med elmotor ibland skapade problem i distributionsnäten, problem som dock så småningom bemästrades. Under 1900-talets första decennier skedde en oavbruten förskjutning från mindre, enklare verk till något större med halmskakning och i varje fall enkelrensning men gärna i stället dubbelrensning och därtill storlekssortering av spannmålen. Under samma tid infördes några tekniska förbättringar på de mera utvecklade tröskverken. Främst bör då nämnas självmatare, reglerbart cylindervarvtal och centralinställning av slagskoavstånd. De s k självmatarna, namnet bör ej uppfattas alltför bokstavligt, utgjordes av en roterande cylinder med rörliga stift av ungefär samma typ som på våra dagars pickuppvalsar. De underlättade matningen och en enkel regleringsmekanism begränsade möjligheterna till alltför häftig matning. Erfarenheterna hade visat betydelsen av att cylindern gick med rätt varvtal med hänsyn till egenskaperna hos den säd som skulle tröskas. Ursprungligen drevs de något bättre tröskverken alltid med rem från kraftmaskinen till verkets cylinderaxel som i sin tur drev övriga axlar. Ändring av cylindervarvtalet var omständlig. Under 1930-talets senare år infördes den förbättringen att drivningen skedde till en mellanaxel. Från denna drevs sedan bl a cylinderaxeln med kilremmar lagda över kilremskivor med ställbar diameter. Cylindervarvtalet kunde då bekvämt justeras utan remskivebyten och utan att övriga axlars varvtal ändrades. Den vid all tröskning viktiga inställningen av avståndet mellan cylinder och slagsko gjordes tidigare med hjälp av ställskruvar med låsmutter, ofta tre på varje sida av verket. Det var tidsödande och besvärligt. I början av 1940-talet infördes s k centralinställning som underlättade arbetet. Med en enda spak kunde då skons såväl övre som nedre avstånd justeras. I syfte att reducera arbetsförbrukningen försökte många jordbrukare, särskilt vid större gårdar, under 1920- och 1930-talen övergå till direkttröskning i och med att fälttorkningen avslutats. Ett arbetsmoment bortföll då därigenom att man slapp ifrån att först lägga in den otröskade säden för att sedan åter ta fram den för tröskning. Vid direkttröskning kunde verket, om traktor användes som drivkraft, placeras ute på det fält där grödan fanns och köravstånden således hållas mycket korta. Under 1930-talets senare år tillverkades speciella tröskverk för direkttröskning på fältet. De gjordes gärna enkelrensande för att bli lätta. 429 • 



Bolinder-Munktells tröskverk MTC, cylinderlängd 1050 mm, 1941. Verket hade självmatare, centralinställning av slagskon och mellanaxel för underlättande av varvtalsreglering. 
SM 

Efter tysk förebild gjorde Thermrenius 1942 ett sådant helt i stål. Någon 
spridning fick detta verk aldrig. Det hade kommit för sent, skördetrösk
ningen kom och slog undan förutsättningarna. 

En annan direkttröskningsmetod som under några år på 1930-talet 
tilldrog sig intresse från större gårdar var att montera tröskverket fast 
uppställt intill ett s k  snedplan inne i en logbyggnad. Sädeslassen togs vid 
inkörningen från fältet med hiss och släpptes på snedplanet där kärvarna 
utan manuell hjälp gled fram mot verket. 

Redan från första början under tidigt 1800-tal tillverkades det stora 
antalet mindre tröskverk inom landet. Ifråga om större dubbelrensande 
tröskverk för ångdrift skedde till en början import från England men 
snart nådde de mera kvalificerade svenska tillverkarna sådan konkur
renskraft att importen sjönk till en obetydlighet. En bidragande orsak 
härtill var att en så skrymmande maskin som ett tröskverk proportionsvis 
särskilt kraftigt fördyrades genom fraktkostnaden vid längre transportav
stånd. 

Vårt land fick under 1900-talet ett anmärkningsvärt stort antal tillver
kare av tröskverk i alla storlekar, ca 30 st. Bland de mera kända kan 
nämnas Arbrå, Munktells, Thermrenius, Ollens, Torp och Westerås. 

Omkring 1950 infördes, efter förslag framlagt 1948, en omfattande 
standardisering av tröskverk i storlekarna 500-700 mm. 554 Härigenom 
kunde tillverkarna minska antalet typer avsevärt. Men åtgärden hade 
tyvärr kommit för sent. Med 1900-talets första hälft hade tiden gått ut för 

430 



de stationära tröskverken. Under loppet av några få år upphörde all tillverkning inom landet av sådana. År 1950 provades för sista gången ett tröskverk vid Statens Maskin provningar. 
Halm- och höpressar 

Stationära pressar Hanteringen av halm och hö ger stor arbetsbelastning i jordbruket både därigenom att det är fråga om betydande viktmängder och därför att materialslagen är skrymmande. Så länge det blott gällde transport inom den egna gården kunde man i äldre tid acceptera löshantering. Kom däremot t ex försäljning ifråga kunde det bli angeläget att försöka pressa ihop materialet betydligt. För hö skapades redan på 1800-talet enkla, handdrivna pressar. De fann dock endast en ganska begränsad marknad. Den vidgade användningen av effektiva större tröskverk tvingade strax efter sekelskiftet fram åtgärder för rationalisering av halmhanteringen. Dels importerades tyska pressar, dels upptogs omkring 1905 tillverkning av halmpressar, i första hand av Munktells och senare även vid 
Tillkomsten av kraftiga halmpressar som själva band halmbalarna medförde av 
sevärd arbetslättnad vid tröskningen. Bilden visar Munktells press år 1908. 
SM 

431 



Bröderna Anderssons Gjuteri i Skurup och Martin Jönssons Mek. Verk
stad i Södra Sandby. 555 

Dessa pressar var avsedda att kopplas i direkt anslutning till tröskver
kens halmutlopp och drevs vanligen med rem från verkets cylinder- eller 
mellanaxel. Halmen leddes in i en presskanal med rektangulär genom
skärningsyta och något minskad utloppsöppning. En fram- och återgåen
de kolv pressade halmen mot och ut genom utloppet. Genom att göra 
detta något mindre eller större kunde pressningsgraden regleras. När 
lämplig mängd halm låg hoppressad i kanalen trädde bindverk, vanligen 
två och liknande dem i självbindaren, i funktion och knöt banu om den 
nu färdiga balen. Vanligt skördegarn av sisal eller eventuellt något gröv
re av samma typ användes. De färdiga balarna sköts efterhand ur pressen 
och kunde för fortsatt transport upp i t ex en vagn eller en stack ledas 
längs en bana av flera meters längd. 

Pressar av denna typ kallades vanligen lättpressar. De gav sådan press-

Schematisk bild som visar halmflödet genom Munktells svängkolvpress av år 
1937. 
SM 
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ningsgrad att vikten på en m3 halm brukade bli 50-80 kg. Balarnas längd 
kunde regleras och balvikten hölls oftast vid 20-25 kg. De så erhållna 
balarna underlättade den vidare hanteringen. 

Om längre driven pressning erfordrades, t ex om halmen skulle sändas 
längre sträckor med järnväg, användes särskilda s k hårdpressar (hög
densitetspressar). Deras konstruktion var i princip densamma som för 
lättpressarna men presskanalens bredd var mindre och balarna gjordes 
längre. 

Hårdpressen kunde ge en halmvikt om upp till 150-200 kg/m3. Balvik
ten hölls vanligen vid 30-35 kg. Om hårdpressar användes till hö kunde 
balvikten bli högre. Vid hårdaste pressning måste balarna bindas, inte 
med sisalgarn utan delvis manuellt med glödgad järntråd. 

Vid mitten av 1930-talet infördes på lättpressarna den förändringen att 
kolven som förut haft fram- och återgående rörelse i en rak presskanaJ i 
stället fick en pendlande rörelse och att presskanalen därför gjordes 
krökt efter en cirkellinje. Dessa s k svängkolvpressar blev konstruktivt 
enklare, lättare och billigare än de med raklöpande kolv. 

Pressar för fältbruk 

I och med att skördetröskning började användas uppkom problem be
träffande tillvaratagandet av halmen. En möjlighet var att pressa hal
men, antingen direkt i samband med tröskningen eller senare som ett 
särskilt arbetsmoment. 

Redan från skördetröskningens tidiga utveckling på 1940-talet använ
des vid en del större gårdar separat körda svängkolvpressar försedda 
med pickuppvals för inmatning från den då stränglagda halmen. Pressar
nas konstruktion överensstämde, frånsett inmatningen, i stort med de 
stationäras. 

Strävan att undvika ett extra arbetsmoment ledde till utveckling av 
lättare pressar monterade direkt på eJler bogserade av skördetröskan. 
Fördelarna visade sig emellertid inte vara så stora och det fanns flera 
nackdelar. Det uppstod lätt fler driftstörningar under det viktiga skör
dearbetet, det var ofta svårt att komma åt såll osv på tröskan och dess
utom visade det sig i många fall vara olämpligt att pressa halmen på detta 
tidiga stadium. Det var ofta bättre att först låta den torka något på slag. 

Erfarenheterna ledde till att jordbruket under 1950- och 1960-talen allt 
mera allmänt gick in för användning av relativt lätta och enkla pickup
pressar av såväl lätt- som bårdpresstyper. En betydande teknisk utveck
ling av dessa skedde och detta sammanföll med att pressning av hö på 
fältet ökade i omfattning. 
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Pickup-press från Bröderna Anderssons Gjuteri, Skurup, år 1966. SM 
Rundbalspress Eurobaler från den italienska firman A. Berni & Figli, år 1983. 
Balvikten varierade vid provning mellan 200 och 700 kg, beroende av materialsla
get. SM 
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De här omnämnda presstyperna lämnar balar av rätvinklig typ och 
med en tyngd som tillåter hantering med handkraft. I början av 1970-
talet kom pressar som gav balar med en vikt om 300-500 kg och som 
alltså måste hanteras maskinellt. De första gav rätvinkliga balar men 
ungefär samtidigt framträdde ett intresse för rundbalspressar. Sådana 
hade i ytterst ringa omfattning prövats redan i slutet av 1940-talet dock 
utan att tilldra sig något intresse och därför nästan omgående försvunnit. 
Nu var de nya rundbalspressarna tekniskt mera utvecklade och väsentligt 
större. Flera olika konstruktionsprinciper tillämpas men alla kan ge stora 
cylindriska balar som sammanhålles genom ett i många varv lindat garn. 
Sedan det visat sig önskvärt att kunna Jagra rundbalar staplade på var
andra och eventuellt utomhus har konstruktioner införts som möjliggör 
att lindningen med garn ersättes med nät eller plastfolie. 

Det finns f n ingen svensk tillverkning av pressar för halm och hö. 

Maskiner för rensning och sortering av spannmål och frö 
Under den senare delen av 1800-talet hade en livlig utveckling av maski
ner för rensning och sortering av spannmål och frö ägt rum. De inom det 
praktiska jordbruket använda arbetade med luftström, i huvudsak hori
sontellt riktad, med såll av olika typer samt med triörcylindrar. De var 
alla handdrivna något som särskilt beträffande maskiner med fläkt kunde 
vålla olägenheter. Ojämn dragning gav stor variation på lufthastigheten 
och därmed på arbetets kvalitet. I den utsträckning drivning med elmo
tor började komma ifråga under 1900-talet inträdde en förbättring i detta 
avseende. 

Elmotordriften medförde också den fördelen att kraftigare fläktar 
kunde användas. Därmed kunde man i stället för horisontell riktning på 
luftströmmen utnyttja vertikal uppåtriktad strömning något som gav vä
sentligt säkrare sortering och rensning. I den nya typen av maskiner, 
kallade stigluftmaskiner, leddes spannmålen över svagt lutande såll ge
nom ett eller flera stigluftschakt. Med lämpligt vald lufthastighet kunde 
då lättare föroreningar och damm lyftas upp genom schaktet och ledas 
bort. Med starkare luftström kunde den prima spannmålen lyftas upp 
och skiljas från tunga föroreningar, t ex sten. Det gavs många möjlighe
ter till variation av effekten. 

Stigluftsystemet började komma till allmän användning från 1920-ta
lets senare och 1930-talets första år. Det kombinerades nästan alltid med 
sållsortering och eventuellt också med triering. 556 Typiska representan
ter för denna maskintyp var den tyska maskinen Röbers Petkus från 
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Skissen visar funktionen hos en mindre rensmaskin (Kultberg & Co., år 1937) 
med stigluftsystem. Den uppåtriktade Luftströmmen lyfter och för bort damm och 
lättare föroreningar. 
SM Hohenheim och den svenska Tempus Stigluft från KuJlberg & Co. Dessa maskiner hade tryckfläktar. Senare övergick man, åtminstone på de mera kvalificerade maskinerna, till sugfläktar varvid bl a dammproblemen lättare kunde lösas. Under 1900-talets första årtionden tröskades en allt större del av landet spannmålsgröda på dubbelrensande tröskverk. De enkla kastmaskinerna och liknande kunde inte rensa bättre än vad dessa tröskverk kunde utan förlorade i betydelse och minskade i antal. De dyrare, mera kompletta stigluftmaskinerna kom till användning vid något större gårdar och i all synnerhet vid kollektiva anläggnfogar av olika slag samt hos spannmåls- och utsädesfirmor. Övergången till skördetröskning under 1950- och 1960-talen ändrade situationen ytterligare. Det stora flertalet gårdar levererar huvuddelen av sin spannmål direkt från skördetröskan utan ytterligare rensning till köparen. De gårdar som själva torkar och lagrar sin spannmål behöver ofta ge denna någon rensning för att inte få svårigheter i transportorgan, tork och silor. Då erfordras emellertid hög avverkning så att inte hela hanteringen bromsas upp. Större gårdar använder kompletta maskiner med såll och stigluft, eventuellt också någon gång triör trots dennas låga 
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kapacitet . Dessa stora maskiner är emellertid dyra och därför i n te eko
nomiskt möj liga vid gårdar av något mindre storlek . Detta ledde t i l l  
utveckling av ett antal typer av s k  aspiratörer ,  enkla maskiner för enbart 
bortsugning av föroreningar och damm. De har god avverkn ing men är 
dock inte på något sätt j ämförbara med de mera kompletta maskinerna 
ifråga om rensningens kvalitet .  

Utöver här nämnda maskin typer användes i större renserier och 
spannmålsanläggn ingar flera andra typer av vilka några fanns redan un
der föregående århundrade, t ex skakbord , maskiner med rörlig l utande 
duk och maskiner med elektromagnetisk funktion . Dessa skall dock ej 
behandlas här . 

Som ovan nämnts förekom tillverkning av rensmaskiner avsedda för 
jordbrukets behov vid flera verkstäder i nom landet samtidigt som import 
skedde . Större maskiner med komplett utrustning til lverkades av AB 
Linde Maskiner i Lindesberg men denna tillverkning har nyligen upp
hört . Landets behov av nya större maskiner måste för närvarande til lgo
doses genom import , främst från Danmark , Finland och Västtyskland . 
Enkla aspiratörer til lverkas däremot i betydande antal i nom landet .  

De enkla aspiratörerna avskiljer lättare föroreningar. Användes mycket vid om
händertagande av skördetröskad spannmål. Bilden visar Vibra Standard från år 
1955. 
SM 
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Maskiner för potatisodling Vid jordbearbetning för potatisodling användes i stort samma maskiner som vid motsvarande arbete för andra grödor. Vid sättning, i någon mån vid hackning och vid upptagn ing av potatis är mera speciel la maskiner däremot nödvändiga . Utveckli ngen av dessa maskiner har i huvudsak skett under 1 900-talet och pågår alltj äm t .  Vid stora odl ingar ställs helt andra krav ä n  vid husbehovsodling . På samma sätt kan kraven vara annorlunda om odl ingen avser matpotatis el ler industripotat is .  
Sättning Ursprungligen gjordes sättn ing alltid för hand i med årder uppkörda fåror .  Täckning med jord över de satta potat isknölarna gjordes också med årder .  Metoden är arbetskrävande och i kval i te tshänseende inte tillfredsställande .  Redan långt före sekelski ftet år 1900 inleddes försök att i någon mån mekanisera sättningsarbetet .  Någon hj älp kunde erhållas genom 2- el ler flerradiga s k sätthålsmaskiner .  Dessa hade för varje rad ett hjul med 4 a 5 spadliknande verktyg som med jämna avstånd formade hål i marken . Sättning av potatisknölarna gjordes för hand men sättaren kunde gå i upprätt stäl ln ing. Om maskinen var flerradig kunde sedan också flerradig hacka användas v id den fortsatta skötse l n .  Sätthålsmaskinen som var vanlig t ex i Tyskland fick inte någon användning i vårt land . Under senare delen av 1930-talet utvecklades sätthålsmaskinen i Tyskland ti l l  en mera al lsidigt användbar maskin därigenom att sätthålshju len gjordes lätt utbytbara mot kupbi l lar respektive hackverktyg .  På i n itiativ av Lantbruksakademien togs denna ide upp til l undersökning genom Jordbrukstekniska Föreningen år 1 942 . Studien ledde ti l l att Lil la Harrie Redskapsverkstad och Kullberg & Co, Katrineholm , t i l l ve rkade var sin typ av ett sådant "universalredskap" . 557 Någon större spridning fick dessa maskiner ej och tillverkningen upphörde snart . Svårigheterna genom bristande t i l lgång på och kostnad för arbetskraft ledde redan tidigt på 1900-talet till försök att konstruera maskiner som utförde hela sättningsarbetet . Dessa drar upp en fåra , placerar sättpotatisen i denna med jämna avstånd och täcker därefter fåran . Maskinerna som kan göras 1- eller flerradiga har framtill en bi l l  el ler l iknande verktyg för uppdragning av fåran . För potatisen finns en behållare med direkt anslutning ti l l själva utmatningsorganet .  Detta utformas anti ngen som en skopelevator eller som ett matarhju l  med fjädrande gripare i periferin . I förra fallet tar skopelevatorn vid sin passage genom behål laren en potatis 438 • 

• 



"Universalredskapet Alltett ' '  från Kultberg & Co. 1944. På bilden är maskinen 
utrustad med hå/upptagare. Dessa kunde lätt bytas mot kupnings- och hackverk
tyg. 
SM 

Överums potatissättare Thule Junior hade matarhjul med fjädrande gripare. År  
1956. 
SM 
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Fyrradig potatissättare, Sölve, från Ekengårds, år 1983. Maskinen är av kombi
typ, radmyllar konstgödsel samtidigt med sättningen. Ekengårds Maskinfabrik på varje skopa och släpper sedan under sin nedåtgående rörelse ner denna i fåran. Vid den andra konstruktionen öppnar och sluter sig griparna vid bestämda lägen och så att en sättpotatis fångas i varje gripare. När en gripare vid hjulets rotation föres ut ur behållaren öppnas den och potatisen faller ner i fåran. Särskilt om sättpotatisen är otillfredsställande storlekssorterad kan det inträffa att elevatorns skopor respektive hjulets gripare ibland inte fångar någon potatis eller råkar få med två. Detta ger då upphov till mistor eller dubbelsättning. På några maskintyper förekommer extra utmatningsorgan som automatiskt skall korrigera om en skopa eller gripare missat att föra med sig en potatis. Potatissättmaskinerna har på vanligt sätt från 1940- och 1950-talen anpassats för traktordrift. De har i samband därmed kunnat utrustas med större behållare för sättpotatisen, ofta med en rymd om ca 1,5 ton. Dessa stora behållare har på senare tid ofta utrustats för hydraulisk tippning. För sättning av förgrodd potatis användes ofta maskiner med manuell nedmatning av potatisen. Erforderlig personal sitter då på maskinen. Flera svenska verkstäder har tillverkat potatissättmaskiner och någon tillverkning förekommer alltjämt. Även import äger rum. 440 



För den fortsatta skötseln av den växande potatisen utveck lades ett stort antal enkla kupningsmaskiner för direkt anslutning t i l l  traktorernas trepunktsupphängning .  Arbetsorganen är oftast utväxlingsbara och typer avsedda för såväl kupning som backning finns .  
Upptagning Flera svårigheter uppträder vid skörd av potat is med maskin .  En avsevärd jordmängd måste lyftas för att potatisknölarna skall kunna friläggas . B lasten ger problem om den inte vissnat eller med mekaniska eller kemiska medel oskadl iggjorts före upptagn ingen. Jordkokor och sten följer l ätt med och måste tas bort . Potatisen skadas vid hårdhänt behandling och skadorna kan öka risken för svampangrepp . Även om jord och sten rensats bort väl är den slutliga transportmängden stor. Den ursprungliga skördemetoden med årder och handplockning alltjämt vanlig vid husbehovsodl ing, är arbetskrävande . Redan omkring år 1855 hade en enkel upptagare av s k kasthjulstyp konstruerats i England 
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Många varianter av kasthju/smaskiner för potatisupptagning har varit och är i 
bruk. Här Stall B från 1928. 
SM 
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Arvika-Verkens kasthjulsmaskin från 1944 hade JO st gafflar med tämligen tunna 
spröt. Billarmen satt här bakom kasthjulet. 
SM och börjat få någon spridning, i vårt land dock först efter sekelskiftet. Maskintypen har en bred bill som lyfter jordsträngen och potatisen. Bakom billen roterar ett tvärställt hjul med gafflar som kastar jord och potatis ut åt sidan i en bred sträng från vilken potatisen plockas bort för hand. Potatisen kan hållas något mera samlad om den kastas mot ett galler e d. Än bättre blir det om gallret ersättes med en på marken rullande samlartrumma eller med en hängande duk. Kasthjulsmaskinernas gafflar skadar lätt potatisen. I någon mån minskas risken om gafflarna fästes fjädrande och än mera om de mekaniskt styres så att deras kaströrelse blir lugnare, modifikationer som kom redan något 10-tal år in på det nya seklet. Maskiner av denna typ har varit och är alltjämt ganska vanliga i vårt land. Varianter med horisontella, roterande gallerhjul, ibland kallade sållh jul, förekommer. En i några avseenden bättre upptagare är den i USA omkring år 1880 konstruerade elevator- eller sållmattemaskinen. Även den har en bred biU. Bakom denna ligger en svagt uppåt lutande elevator av kedjetyp så utformad att lös jord kan gå igenom och falla ner på marken. Elevatorkedjan, sållmattan, ges en skakande rörelse som underlättar avskiljandet 
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Potatisupptagare av  sållmattetyp från Bröderna Anderssons Gjuteri, Skurup , år 
1960. 
SM 

av jord . Maskiner av denna typ har främst den fördelen att potatisen 
samlas i en rimligt bred sträng och vid rätt hantering skadas något mindre 
än vid upptagn ing med kasthjulsmaskin. Å andra sidan är den känsl igare 
för blastens t i l lstånd och jordförhållandena . Den kräver något högre 
dragkraft än kasthjulsmaskinerna och är dyrare . Tidigare hade denna 
maskintyp l i ten spridning i vårt land men under 1 950- och 1960-talen 
ökade användn ingen starkt . 

Såväl kasthju ls- som sållmattemaskinerna anpassades från 1940- talet 
til l traktordrift . 

En mycket enkel upptagare som bestod av en bred bil l och bakom 
denna ett kort fast eller skakande gal ler, styrd som en plog eller ett 
årder, användes något ,  framförallt under sek lets första årtionden . 

Försörjningsproblemen under andra världskriget fäste i hög grad upp
märksamheten på potatisodlingens betydelse . Kraven på arbetsrationali
sering och på samtidig m inskning av skador i samband med upptagning 
och vidare hantering skärptes . Både utländska och svenska maskintill
verkare arbetade intensivt med dessa problem. I vårt land har Jordbruks
tekniska Institutet ägnat saken stor uppmärksamhet . 558 

Från mitten av 1940-talet har oavbrutet nya eller modifierade typer av 
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Mycket har hänt under senare tid ifråga om de mer eller mindre helautomatiska 
potatisupptagarna. Så här såg Ekengårds maskin ut år 1956. 
Ekengårds Maskinfabrik 

. . .  och så här såg den ut 1988. 
Ekengårds Maskinfabrik 
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maskiner för potatisupptagning kommit fram. Intressant är att Överums 
Bruk redan år 1944 konstruerade en traktorbogserad maskin med frånskiljning av blast, jord och sten, därtill kompletterande handrensning samt lastning i bredvidkörande vagn. Tyvärr fullföljdes projektet inte.559 Ett flertal konstruktiva åtgärder karakteriserade utvecklingen under dessa årtionden. Den tidigare breda billen ersattes med flera smalare billar som drog upp mindre mängd jord etc. Särskild blastfrånskiljning infördes i många fall med hjälp av rörliga mattor som för med sig blasten men släpper igenom potatisen. För att skadorna på potatisen skall kunna begränsas göres sållmattornas skakrörelse reglerbar varjämte järndelar förses med gummibeklädnad eller ersättes med detaljer av gummi eller annat lämpligt material. Vid nykonstruktion eftersträvas sådan utformning att potatisen skall få en lugn, stötfri passage genom maskinen. Stenfrånskiljningen erbjöd svåra problem vid utvecklingen av maskiner av de typer som från 1960-talet började benämnas samlingsupptagare. Dessa maskiner är utförda så att den upptagna potatisen efter rensning på sållmatta eller i renstrumma föres antingen via en lastningselevator till en bredvid upptagaren körd vagn eller tiJI på maskinen monterad tank respektive på maskinen placerade lådor eller säckar. Vid de enklare maskinerna som lägger potatisen i en sträng på marken blir sten som tagits upp av och passerat maskinen liggande kvar vid den efterföljande upplockningen av potatisen. Vid samlingsupptagarna följer stenarna med hela vägen till vagn, tank etc om inte någon separering kan åstadkommas. Det blir i regel fråga om mycket stora kvantiteter sten, i vikt ofta väsentligt mer än mängden potatis. Flera olika metoder har tillgripits, främst mekaniska. Man har sökt utnyttja potatisknölarnas jämfört med stenarnas lägre densitet och rundare former. Detta göres t ex genom att materialflödet utsättes för en stark luftström som för potatisen men ej stenarna åt sidan. En annan möjlighet ger lutande ändlösa mattor med mjuka gummifingrar och rörelse vinkelrätt mot lutningen. På mattan rullar potatisen neråt längs lutningen medan stenarna av mattans rörelse förs ut åt sidan. Flera olika varianter och kombinationer av metoder förekommer men ingen kan ge helt säker separation. Under senare tid, 1970- och 1980-talen, har mera omfattande försök gjorts med separeringsmetoder som baseras på skillnader i förmåga att reflektera ljus av olika våglängd eller att släppa igenom röntgenstrålar. Metoderna har kommit till någon användning i utlandet, dels i upptagare, dels i stationära separationsmaskiner. I vårt land har dessa vägar endast tillfälligt prövats. Samlingsupptagarnas bristfälliga förmåga till frånsortering av jordko-
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Den slutliga rensningen göres manuellt även på senare typer av potatisupptagare. 
På bilden Grimme, 1985. 
AM Cani 

kor och sten har medfört att flertalet av dessa maskiner utrustas med 
arbetsplatser för 1 -6 stående eller sittande personer som utför manuell 
efterrensning. Därvid kan antingen föroreningarna plockas bort från po
tatisen eller, vilket ofta kan vara bättre, potatisen lyftas över till en 
särskild transportör. Plockningen göres i båda fallen från ett lämpligt 
placerat transportband e d. 

Även om man lyckas att någorlunda godtagbart rensa potatisen i ma
skinen kvarstår olägenheten att den lätt skadas av stenarna under rörel
sen genom maskinen. Under det senaste decenniet har man därför på 
allvar, hittills dock blott i begränsad omfattning, börjat att med särskilda 
maskiner antingen helt ta bort eller stränglägga sten och kokor från det 
jordskikt där potatisen sedan skall sättas. Det blir då möjligt att vid 
upptagningen arbeta med mindre komplicerade maskiner och att köra 
med högre hastighet samtidigt som skadorna kan begränsas. 560 

En ytterligare metod som något diskuteras är upptagning i två steg. 
Vid första körningen läggs potatisen i en sträng på marken. I ett andra 
steg tages den upp från strängen sedan den legat något och blivit mindre 
ömtålig. 

Tidigare har vi haft ett stort antal svenska tillverkare av potatisuppta
gare, bl a Bröderna Anderssons Gjuteri, Arvika-Verken, Ekengårds 
Maskinfabrik, Wilh. Rubergs Fabriks AB, Simris Maskiner, Tollarps 
Maskiner, Ystads Gjuteri och Mek. Verkstad samt Överums Bruk. Fler-
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Strängläggning av sten utgör ett intressant alternativ när man försöker finna vägar 
att minska skador på potatisen. Här maskin för strängläggning, Grimme. 
AM Cani 

talet av dem tillverkade de enklare kasthjuls- och sållmattetyperna. För 
närvarande arbetar endast Ekengård inom området och då med en mera 
utvecklad typ. En betydande import av utländska maskiner, främst från 
de nordiska länderna och Västtyskland, förekommer. 

Maskiner för sockerbetsodling 
Sockerbetsodling var från första stund arbetskrävande. Redan den inle
dande jordbearbetningen måste göras med särskild omsorg. Även såd
den måste ägnas extra uppmärksamhet med hänsyn till myllningsdjup 
mm och noggrannhet vid körningen så att den efterföljande nödvändiga 
backningen inte försvårades. Gallring och ogräsbekämpning genom 
handhackning krävde stor insats av arbete. Detsamma gällde sedan upp
tagning och avtransport. Till allt detta kom att betskörden i förhållande 
till arealen gav en väsentligt större totalvikt än andra grödor och därmed 
ett mera krävande transportarbete. 

Mot denna bakgrund är det inte förvånande att under årens lopp en 
mängd ideer till maskiner avsedda att rationalisera betodlingen förts 
fram både utomlands och i vårt land. Ej sällan har de patenterats. Några 
egentliga framgångar nåddes dock inte på länge. 
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Sådd och sommarskötsel Sådden kunde utföras med vanliga såmaskiner. I enstaka fall utrustades såmaskinens billar med anordning för s k gruppsådd ( dibbling) vilket dock inte medförde några större fördelar. 561 Möjligheterna att göra något åt arbetsbehovet vid gallringen och i viss mån även vid handbackningen bedömdes som ytterst små. Den enda påtagliga mekaniseringsmöjlighet som redan från odlingens början yppade sig var användning av hand- eller hästdragna hackor för luckring och ogräsbekämpning mellan betraderna. Försök att med speciella maskiner för grupphackning underlätta gallringen gjordes men blev aldrig framgångsrika. Vid tiden för andra världskriget var bristen på och kostnaderna för arbetskraften så stora att betodlingens existens bedömdes vara i fara. Oron delades av såväl landets alla betodlare som av det sockerproducerande företaget, Svenska Sockerfabriks AB (SSA). År 1943 tillsatte bolaget en kommitte vars uppgift skulle vara att i samarbete med andra intressenter söka främja mekanisering av odlingens mest arbetskrävande moment. Kommitten skapade inom bolagets ram en särskild, välutrustad mekaniseringsinstitution som kom att i hög grad främja utvecklingen. Det mest betydelsefulla steget mot en rationalisering av gallringsarbetet togs emellertid inte genom maskinteknisk utveckling utan genom åtgärder på frösidan. Det naturliga "betfröet" är i själva verket en sam-
Redan år 1904 gjorde Överum ett försök att föra en grupphackningsmaskin för 
sockerbetor i marknaden. Erfarenheterna av grupphackning blev inte så goda. 
SM 448 



Maskin för precisionssådd av enkorns sockerbetsfrö, 12-radig. Monodrill/ Mono
zentra. AM Cani 
manvuxen gyttring av 2-5 frön. Ett "frö" ger alltså upphov till en liten 
grupp av tättstående plantor vilket försvårar gallringen. På 1930-talet 
hade man i USA lyckats på mekanisk väg sönderdela betfrögruppen så 
att de enskilda fröna blev åtskilda från varandra. Man talade om "en
kornsfrö" även om en mindre del av fröna alltjämt satt samman. 

Metoden togs snabbt upp inom svensk produktion av betfrö. År 1946 
var Sockerbolaget redo att försöksvis ställa en begränsad kvantitet s k 
enkornsfrö till odlarnas förfogande och året därpå i något större mängd. 
Till en början sådde man detta frö med vanliga såmaskiner. Dessa förde
lar emellertid fröet ojämnt i raden och flera plantor kunde därför allt
jämt komma tätt intill varandra. För att komma ifrån denna olägenhet 
konstruerade man precisionssåmaskiner med utmatningsanordningar 
som matade ett frö i taget. Olika konstruktioner kom fram, t ex cellhjul 
med celler som rymde just ett enda enkornsfrö, skedhjul med skedar 
som hade motsvarande storlek eller ett rundgående gummiband försett 
med hål i efter fröet avpassad storlek. Användning av dessa olika matar
typer förutsatte en god storlekssortering hos ett betfröparti. För att den 
jämna utmatningen skulle utnyttjas helt måste fröets fallsträcka från 
utmataren till såbädd vara mycket kort. Precisionssåmaskinerna göres 
därför låga och får annat utseende än de vanliga såmaskinerna. 

Maskiner för sådd av enkornsfrö började komma till användning un
der 1950-talets första år och vann snabbt spridning.562 Flera svenska 
maskiner (Palm, Överum, Hilleshög och Nibex) samt importerade (Stan-
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hay, John Deere, Monodrill, Unicorn, Tume m fl) finns eller har funnits 
på marknaden. 

Vid mitten av 1950-talet såddes över 45 % av betarealen med meka
niskt enkornsfrö av den nämnda typen. Detta i förening med den genom 
precisionssåmaskinerna åstadkomna bättre plantfördelningen underlät
tade gallringen men kunde inte göra den överflödig. För att gallringsar
betet ytterligare skulle underlättas gjordes i ganska stor omfattning för
sök att med speciella uttunningsmaskiner göra plantbestånden än glesa
re. 563 Sådan utglesning kunde också göras genom tvärharvning eller tvär
hackning, alltså med befintlig maskinutrustning. Den erforderliga hand
gallringen kunde nu göras med långskaftade hackor. Man slapp krypan
det. 

Det på mekanisk väg framställda enkornsfröet och de nya såmaskiner
na hade alltså givit en värdefull hjälp. Med insatser av växtförädlingen 
kom man ytterligare framåt. Det visade sig så småningom möjligt att på 
genetisk väg framställa ett verkligt enkornsfrö med goda egenskaper 
även ifråga om avkastning m m. Detta frö kunde om så önskades pellete
ras och därmed ges en slät yta och ensartad dimension vilket i hög grad 

Överum-Hilleshög uttunningsmaskin för sockerbetor, 1958. Under arbete hade 
knivarna pendlande rörelse. När det genetiska enkornsfröet kom blev maskinty
pen obehövlig. 
SM 
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förbättrade möjligheterna till jämn fördelning vid sådd med kvalificera
de precisionssåmaskiner. År 1966 kom genetiskt enkornsfrö, monogerm
frö, för första gången i praktisk användning i den svenska betodlingen 
och utnyttjades då på ca 6 % av den totala betarealen. 

Vid ungefär samma tid började man försiktigt använda besprutning 
med kemiska medel som slog ut ogräset utan att skada betplantorna. 
Handhackning för ogräsbekämpning behövdes ej längre. Redan 1968 
torde omkring 80 % av totalarealen ha besprutats. Samtidigt hade an
vändningen av monogermfrö ökat till över 90% av arealen. Det meka
niska enkornsfröet försvann snart helt. Sådd med precisionsmaskiner 
slog igenom fullständigt. 

Odlaren kunde nu välja två vägar, antingen att så något mer frö, 
10-12 frön per m, än vad som motsvarade slutligt önskat plantantal och 
därefter för hand med långskaftad hacka ta bort endast de överflödiga 
plantorna (s k solohackning) eller att så vad man kallade färdigt bestånd, 
ca 5 frön per m, och slippa handhackningen. I båda fallen förutsättes 
kemisk bekämpning av ogräset. Metoden att så färdigt bestånd kan kom
ma ifråga endast om jordmånen är gynnsam och såbäddsberedningen 
blivit lyckad. Utvecklingen har gått i den riktningen att sådd till färdigt 
bestånd ökat oavbrutet och nu omfattar ca 95 % av hela betarealen. 

De kemiska bekämpningsmedlen är dyra. En viss besparing kan göras 
om man över varje plantrad lägger en dusch som blott är ca 20 cm bred, 
bandsprutning, och sedan bekämpar ogräset i mellanrummet mellan ra
derna genom vanlig maskinell radrensning. 

Arbetsbehovet för sådd och sommarskötsel av sockerbetor uppgick 
1940 till ca 145 mt per ha och år för att 1970 ha reducerats till ca 30. 564 
Upptagning 
Upptagning av sockerbetor bjuder i vårt land på betydande svårigheter 
därigenom att odlings jorden oftast är lerhaltig och under upptagningspe
rioden vanligen är våt och smetig. Betorna måste noggrant befrias från 
blasten och denna måste kunna tagas tillvara som foder eller i annat fall 
spridas för nedplöjning. Vid blastningen får endast minsta möjliga del av 
själva betan skäras bort. Upptagningen måste göras så att inga betor 
lämnas kvar eller skadas vilket skulle ge viktförlust. De upptagna betor
na måste i störst möjliga grad befrias från jord. 

Ursprungligen tillgick upptagningen så att varje enskild beta först los
sades med hjälp av en liten kort två-kloig betgrep, drogs upp med blasten 
som handtag och därefte.r "nackades" genom ett hugg med en tung kniv. 

Tidigt fann man att själva lossandet av betan kunde göras på maskinell 
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Tvåradig betlossare av fabrikat Zimmermann år 1900. 
SM 

... väg med 1 - el ler flerradiga hästdragna betlossare . Sådana hade en el ler två tunna, något snedstäl lda billar för varje rad . Bi l larna lyfte betorna något så att de lättare kunde dras upp. Flera ol i ka  typer av sådana maskiner provades redan år 1900 vid Alnarp .  Märkl igt nog fick de under flera decennier ingen egentlig spridning hos oss t i l l  markerad skill nad mot förhållandena i Tyskland och Danmark . 565 Både i andra länder och i någon mån här i Sverige gav sig åtski l l i ga personer i kast med uppgiften att konstruera maskiner som inte bara skul le lossa betorna utan också ta upp dem och rensa dem .  Några framgångar vanns dock inte men behovet kvarstod och med växande styrka .  Att s å  var fal let framgår av att Skånes Betodlares Centralförening år 1 9 1 7  beslöt anslå 5 000 kr att användas som pri s " . . .  t i l l  den eller de som i allmänna marknaden t i l lhandahåller en betupptagn ingsmaskin som fullt motsvarar sitt ändamål . "  Någon prisutdelning blev emellertid inte aktuell . 566 452 -.,.,, 
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Arvid Hanssons försök 1917  att skapa en funktionsduglig betupptagare blev inte 
framgångsrikt. Bilden antyder, trots sin bristande skärpa, förbluffande likheter 
med senare tiders mera framgångsrika konstruktioner. 
Lm 1918 Dock förtj änar antecknas att under nämnda år två svenskar , Olof Frankman och Arvid Hansson,  såvitt känt är oberoende av varandra , konstruerade var sin upptagnjngsmaski n .  Frankmans var t o m  självgående . Intressant är att maskinerna var avsedda för samtidig blastning, upptagning och rensning samt avläggning av de upptagna betorna i högar. Båda maskinerna anmäldes ti l l provning vid Maskinprovningarna på Alnarp . Resultaten var inte godtagbara och försöken tycks inte ha fortsat t .567 År 1928 lämnade Skånes Betodlares Centralförening t i l l  Jordbrukstekniska Föreningen ett anslag om 1 000 kr för försök med "olika redskap och maskiner" för betupptagning. Det var närmast fråga om blastningsskyfflar och enklare betlossare . Försöken kom til l  stånd men resultaten var inte så uppmuntrande . Metoderna bedömdes oanvändbara vid regnig väderlek . Några år senare , 1932, fick ingenjör H .  Fäldner anslag från betodlarförenmgen för tillverkning av ett försöksexemplar av en betupptagningsmaskin som han konstruerat . Maskinen provades kortvarigt i några omgångar och visade i vissa avseenden acceptabel funktion . Arbetet förde dock ej fram till en färdig maskin . 568 År 1934 provades på Alnarp en ny upptagningsmaskin , Sall ing , ti llverkad av en dansk konstruktör och avsedd för upptagning av i förväg blastade betor samt lastning i en bredvid körd vagn . Maskinen drogs av 453 



fyra hästar. Den fungerade bra under lätta förhållanden men otillfredsställande under något svårare. Maskinen fick ingen användning. 569 Den ovan nämnda 1943 tillsatta mekaniseringskommitten inom Sockerbolaget grep sig omedelbart i kast med upptagningsproblemen. Konstruktionsuppgifterna var omfattande. Därtill behövde flera principiella frågor studeras. Skulle maskinen ha egen blastningsutrustning eller skulle blastningen göras i förväg med en separat maskin? Skulle blasten i förra fallet spridas, läggas av i endera längsgående eller tvärgående strängar eller samlas i en större tank på maskinen? Skulle de upptagna betorna läggas i endera längsgående eller tvärgående strängar för senare upplastning för hand eller med särskild lastningsmaskin, direkt föras över till bredvidkörande vagn eller samlas i en tank på upptagaren för tömning t ex vid fältkanten? Ett omfattande experimentarbete sattes igång med egna konstruktioner och dessutom studerade man aktivt vad som kom fram i andra länder, detta även genom inköp av maskiner utifrån. Inte bara kommitten utan också svenska tillverkare och importörer studerade saken med intresse och handlade aktivt. Trycket från alla intressenter var stort överallt där betor odlades och flera industrier i olika länder tog upp problemen och sökte finna lösningar. År 1945 kom några utländska maskiner in hit, bl a en traktordragen John Deere-upptagare från USA och några mindre, hästdragna från Danmark. De fungerade alla godtagbart under gynnsamma förhållanden men klarade inte sin uppgift när jord och väder var sämre. 570 Året därpå hade Sockerbolagets kommitte, eller betmekaniseringsinstitutionen som den nu utvecklats till, fem exemplar av en experimentmaskin klara för praktiska prov. Några nya utländska maskiner och någon enskild svensk kom med i jämförelseprov bl a genom bolagets försorg. Man började ana att maskinell upptagning skulle bli möjlig.571 Alltjämt i brist på funktionsdugliga kompletta upptagningsmaskiner började allt fler betodlare nu använda betlossare för att åtminstone något underlätta den manuella upptagningen. Flera fabrikat av sådana, i huvudsak lika de typer som funnits 50 år tidigare, kom i tillverkning. År 1947 förvärvade Arvika-Verken tillverkningsrätten till en av en dansk jordbrukare konstruerad enkel upptagningsmaskin som här fick namnet A VA-Roerslev. Den kunde dragas alternativt av hästar eller traktor. Eftersom den endast var ren upptagare tillhandahölls också en liten, separat hästdragen blastningsmaskin. Dessa maskiner visade sig fungera bra om arbetsförhållandena inte var alltför svåra. Utrustningen var i förhållande till mera komplicerade maskiner billig och kom att få stor betydelse under flera år framåt. Redan år 1949 var inemot 200 454 . 



A VA-Roerslev betupptagare fick, kompletterad med en enkel blastningsmaskin, 
stor betydelse vid den snabba mekanisering av betupptagningen som inleddes från 
1950-talet. 
SM 

Sedan Hilleshög-betupptagaren i stort blivit färdigutvecklad övertogs tillverkning
en först av Överum. Maskinen fick stor spridning. 
SM 
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maskiner av denna typ i drift och man räknade med att omkring 2% av landets betareal skördades med dem. I Östergötland, Västergötland och på Gotland hade mekaniseringen blivit särskilt omfattande.572 En ny svensk maskin av annan typ, Kaller, kom fram 1950 och hade ganska goda egenskaper men försvann ur marknaden redan efter några år _sn Nu inleddes en allt snabbare utveckling. Den av Sockerbolaget konstruerade kompletta maskinen, som fanns i något olika utförandeformer, visade sig snart arbeta bra även under svåra förhållanden. Den fick namnet Hilleshög. Konstruktionen modifierades i flera omgångar. År 1954 överlämnade bolaget tillverkningsrätten till Överums Bruk och serietillverkning inleddes. 574 Antalet maskiner i bruk ökade oavbrutet. Dominerande i antal under dessa år var den enkla AVA-Roerslev av vilka det år 1953 fanns 1 200 i drift. Typen ökade därefter inte i antal men höll länge en stark ställning. Eftersom denna maskin var billig kunde den anskaffas till gårdar med tämligen liten betareal. Man kunde på dessa hinna med sin betskörd även om endast dagar med någorlunda goda upptagningförhållanden utnyttjades. De betodlare som ännu inte vågade sig på eller kunde gå över till maskinell betupptagning fortsatte att anskaffa betlossare. År 1951 beräknades antalet lossare vara omkring 6 400 vilket skall jämföras med att antalet betodlare vid denna tid var omkring 26 000. Flertalet maskintyper av tidigare konstruktion lade ner blasten och de upptagna betorna på marken, antingen i med körriktningen parallella strängar vardera samlade från upp till 8 kördrag eller i mot körriktningen vinkelrätt liggande rader av högar bildade genom manuell tömning av relativt små uppsamlingsbehållare på maskinen. För att lastningen av betor och blast från dessa strängar skulle bli rationell konstruerades ett flertal typer av lastmaskiner som under några år före och efter 1950 tilldrog sig intresse. Efterhand som större erfarenhet vanns och upptagarkonstruktionerna blev mera utvecklade gick man över till att antingen samla betorna i en stor tank på upptagaren, eventuellt på traktorn, och tömma denna i högar vid fältkanten eller att med en transportör föra över betorna till en bredvid upptagaren körd vagn. Betodlarnas intresse inriktades mer och mer mot de konstruktivt och funktionsmässigt mera utvecklade maskinerna trots dessas väsentligt högre pris jämfört med de enklare mera primitiva typerna. Hilleshögmaskinen blev under flera år framåt den dominerande maskinen under det att AVA-Roerslev nu gick tillbaka numerärt. De större maskinerna måste för att bli ekonomiska utnyttjas på tillräckligt stor areal. Gemensam 456 



maskiner av denna typ i drift och man räknade med att omkring 2% av 
landets betareal skördades med dem. I Östergötland, Västergötland och 
på Gotland hade mekaniseringen blivit särskilt omfattande. 572 

En ny svensk maskin av annan typ, Kaller, kom fram 1950 och hade 
ganska goda egenskaper men försvann ur marknaden redan efter några 
år_s13 

Nu inleddes en allt snabbare utveckling. Den av Sockerbolaget konst
ruerade kompletta maskinen, som fanns i något olika utförandeformer, 
visade sig snart arbeta bra även under svåra förhållanden. Den fick 
namnet Hilleshög. Konstruktionen modifierades i flera omgångar. År 
1954 överlämnade bolaget tillverkningsrätten till Överums Bruk och se
rietilJverkning inleddes. 574 

Antalet maskiner i bruk ökade oavbrutet. Dominerande i antal under 
dessa år var den enkla AVA-Roerslev av vilka det år 1953 fanns 1 200 i 
drift. Typen ökade därefter inte i antal men höll länge en stark ställning. 
Eftersom denna maskin var billig kunde den anskaffas till gårdar med 
tämligen liten betareal. Man kunde på dessa hinna med sin betskörd 
även om endast dagar med någorlunda goda upptagningförhållanden 
utnyttjades. 

De betodlare som ännu inte vågade sig på eller kunde gå över till 
maskinell betupptagning fortsatte att anskaffa betlossare. År 1951 beräk
nades antalet lossare vara omkring 6 400 vilket skall jämföras med att 
antalet betodlare vid denna tid var omkring 26 000. 

Flertalet maskintyper av tidigare konstruktion lade ner blasten och de 
upptagna betorna på marken, antingen i med körriktningen parallella 
strängar vardera samlade från upp till 8 kördrag eller i mot körriktningen 
vinkelrätt liggande rader av högar bildade genom manuell tömning av 
relativt små uppsamlingsbehållare på maskinen. För att lastningen av 
betor och blast från dessa strängar skulle bli rationell konstruerades ett 
flertal typer av )astmaskiner som under några år före och efter 1950 
tilldrog sig intresse. Efterhand som större erfarenhet vanns och uppta
garkonstruktionerna blev mera utvecklade gick man över till att antingen 
samla betorna i en stor tank på upptagaren, eventuellt på traktorn, och 
tömma denna i högar vid fältkanten eller att med en transportör föra 
över betorna till en bredvid upptagaren körd vagn. 

Betodlarnas intresse inriktades mer och mer mot de konstruktivt och 
funktionsmässigt mera utvecklade maskinerna trots dessas väsentligt 
högre pris jämfört med de enklare mera primitiva typerna. Hilleshögma
skinen blev under flera år framåt den dominerande maskinen under det 
att A VA-Roerslev nu gick tillbaka numerärt. De större maskinerna mås
te för att bli ekonomiska utnyttjas på tillräckligt stor areal. Gemensam 
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användning på flera gårdar blev därför ofta nödvändig. 
Flertalet upptagare var under 1950-talet 1-radiga. Mot slutet av decen

niet ökade intresset för 2- och 3-radiga maskiner. Även 6-radiga uppta
gare provades både av Sockerbolaget, Arvika-Verken och andra. Några 
av konstruktionerna var självgående. 

Under hela 1960-talet ökade antalet i bruk tagna upptagningsmaskiner 
och alltjämt med dominans för den 1-radiga Hilleshögmaskinen. År 1968 
övertog Lilla Harrie Redskapsverkstad tillverkningen av denna maskin. 
Den tillverkades i flera något olika utförandeformer. År 1969 var antalet 
i drift 2 400 st. 

Bland övriga upptagare under 1960-talet märktes den svenska Eden
hall, den delvis svenska Bedelift, den danska Holbrek och den tyska 
Stol!. De 1-radiga maskinerna hade i regel samtidig blastning och upp
tagning. De flerradiga var oftast enbart upptagare varför blastningen 
måste göras i förväg med en separat blastningsmaskin. Kraven på att 
maskinerna skulle såväl blasta som ta upp ökade emellertid. 

Under hela 1970-talet fortsatte på alla håll strävandena att utveckla 
och förbättra betupptagningsmaskinerna. Flera fabrikat, både svenska 
och utländska, fanns i marknaden. Maskiner med stor tank för betorna 
blev allt vanligare. 

Treradig bogserad betupptagare, Edenhall typ 523, år 1988. Maskinen blastar, tar 
upp och rensar betorna samt lastar dem i en bredvidkörande vagn. 
Edenhall Mek. Verkstad 

457 



Något in på 1980-talet minskade anskaffningen av den 1-radiga Hilleshögmaskinen som då fanns ute i 3 000 exemplar. Flera av dessa äldre maskiner har på senare tid utrustats med ett nytt, av Sockerbolagets Jordbrukstekniska Institution utvecklat rensningsaggregat. En nykonstruerad 3-radig modell, ursprungligen kallad Hilleshög 830, har tagits fram men i samarbete med Dalhem Maskin AB modifierats och fått beteckningen Bedelift 830. De upptagartyper som nu mest nyanskaffas är 2- och 3-radiga modeller från Edenhalls Mek. Verkstad, Bedelift från Dalhem Maskin AB, den danska Tim, de finska Juko och den tyska Stoll. Utöver dessa finns ytterligare några fabrikat. Diagrammet på sid 459 visar den exceptionellt snabba utvecklingen mot maskinell upptagning av sockerbetor i vårt land. Den totala mekaniseringen av sockerbetsodlingens olika moment har resulterat i en drastisk reduktion av arbetskraftbehovet. Följande värden för antalet mantimmar per ha sockerbetor och år anger vad som skett. 
Bevattning 

År 1940 1950 1960 1970 1980 575 mantimmar 450 270 109 52 Källa: SSA Bevattning av åker- och ängsmark kan utföras på flera olika sätt, t ex genom översilning, överdämning, grundvattenuppdämning och besprutning. Här skall endast den senare metoden kort beröras. Redan något före sekelskiftet hade diskussion om möjligheterna för artificiell bevattning av åkermark påbörjats i Tyskland. Detta ledde till att några företag strax efter sekelskiftet, år 1907, började pröva konstruktioner för bevattning genom besprutning. Här i Sverige intresserade sig godsägare August Treschow på Målhammar för saken. Regeringen ställde 1918 ett anslag om 10 000 och senare ytterligare 6 000 kronor till hans förfogande för försök med sådan utrustning och föreskrev att försöken skulle göras i samråd med Centralanstalten för Försöksverksamheten på Jordbruksområdet. På grund av svårigheter i samband med första världskrigets slut kom den i Tyskland beställda utrustningen att försenas 458 -
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och försöken kom inte igång förrän 1922 . De avslutades 1 928. Vid den 
tiden hade även en svensk konstruktion utvecklats av överingenjören A .  
Ramen och ingått i studien.  575 

Försöken på Målhammar visade att de provade utrustningarna var 
olämpliga men att bevattning kunde vara värdefull .  Under tiden hade 
mera kvalificerad utrustning kommit fram och tagits i bruk i begränsad 
omfattning,  bl a på Vegeholms egendom i Skåne . Redan 1 918  hade 
Ludvigsbergs Verkstäder tagit upp tillverkning av detaljer för bevattning 
men snart åter lagt ned den. 

Den mestadels tyska utrustning som nu, främst under 1930- talet ,  bör
jade användas här i landet utgjordes av pumpar , lätta flyttbara rörled
ningar av förzinkad stålplåt eller senare eventuellt lättmetall samt ti l l 
rörledningarna anslutna spridare av olika typer .  Rördelarna hade i all
mänhet en längd om 6 m och kopplades samman med snabbkopplingar 
ti l l  erforderlig totallängd .  Rördiametern låg alltefter behovet mellan 30 
och 155 mm. Spridare fanns av flera olika typer .  För fäl tbevattning var 
dock roterande tubspridare med munstycksöppningar om 6-40 mm van
ligast . Deras strållängd vid ett vattentryck om 300- 1 000 kPa blev 1 5-30 
m .  Även spridare med fast el ler eventuellt pendlande, betydligt mindre 
vattenstrålar förekom. Spridarnas roterande el ler pendlande rörelse kan 
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åstadkommas med turbiner ,  kolvmotorer, reaktions tryck eller mekanis
ka stötar från genom vattenströmmen drivna pendlande armar. I vissa 
konstruktioner ingår speciella bromsanordningar som reglerar sprida
rens rörelsehastighet .  Bevattningsintensiteten varierade starkt mellan 
olika anläggningar men uppgick ofta ti l l 5- 15  mm/timme . Pumpkapaci
teten kunde vara 500- 1 000 I/min . Betydande avdunstning kunde under 
ogynnsamma förhållanden minska bevattningseffekten avsevärt . 576 

Ju större vattenflöde en anläggning är avsedd för desto grövre rördi
mensioner måste användas för att tryckfal l och energiförlust i nte skall bli 
för stora. Under 1930-talet förekom i enstaka exemplar en speciell be
vattnartyp , ofta kallad regnkanon, som var avsedd att arbeta med förhål
landevis l iten rördiameter i til lförselledningarna men ändå ge stor bevatt
nad yta från den enskilda spridaren . Denna var kombinerad med en 
förhål landevis stor luftklocka och ett tryckreglerat venti lsystem. Medan 
vatten trycktes in i luftklockan och trycket i denna steg var spridaren 
avstängd . När trycket nått ett bestämt ,  inställt värde öppnades spridaren 
och den i k lockan magasinerade vattenmängden kastades ut i ett "skott" . 
Förloppet upprepades därefter fort löpande . Konstruktionen visade sig ej 
fördelaktig och försvann snart . 

Efter andra världskriget ökade antalet bevattningsanläggningar något 
men förblev starkt begränsat . Investeringskostnaderna, i a l l  synnerhet 

Med hjälp av lätta flyttbara rörledningar och påkopplade tubspridare kunde stora 
arealer bevattnas. Bild från 1960-talet. 
Asea Brown Boveri 
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Huvudspridaren till Perrots bevattningsmaskin år 1974. 
SM 

för rörsystemen, blev höga och även kostnaden för uppställning, flytt
ning osv innebar en belastning. 

Mest spridda fabrikat under 1930-, 1940- och 1950-talen var de tyska 
Lanninger och Perrot samt ett svenskt från Alvenius Industrier. 

Mot bakgrunden av ökande arbetskraftsvårigheter arbetade konstruk
törerna vidare. Under 1970-talets tidigare år kom hastigt nya typer av 
bevattningsmaskiner fram. Själva bevattningssättet skiljer sig inte från 
det tidigare men den omständliga utläggningen av rörsystem ersättes av 
en slang- eller rörledning som dras ut med traktor och sedan under 
pågående bevattning maskinellt sakta rullas upp på en stor trumma och 
samtidigt flyttar den till slangens fria ände anslutna spridaren. Denna är 
f n i de flesta fall av typen enkel tubspridare med stor munstycksöppning 
och en strållängd om 40-50 m. Den rör sig vanligen ej cirkulärt utan 
pendlar inom en sektor. Slanglängden, ofta 200-500 m, väljes bl a med 
hänsyn till slangdiametern som ju påverkar tyngden och därmed drag
kraftbehovet. 

Den stora slangtrumman drives i de flesta konstruktioner av en turbin 
eller kolvmotor som utnyttjar det för bevattningen avsedda vattenflödet. 
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Perrot bevattningsmaskin år 1974. Trumman bär ca 270 m slang. 
SM 

Indragningshastigheten är reglerbar, ofta mellan 5 och 50 m per timme. 
Några typer av nutida bevattningsmaskiner har omvänd funktion så 

tillvida att slangens fria ände anslutes till en ledning för vattentillförsel 
under det att spridaren (spridarna) är placerad på trumaggregatet. Vid 
denna konstruktion flyttas alltså hela maskinen under upplindningen av 
slangen och den pågående bevattningen. 

En allvarlig nackdel med de stora tubspridarna är strålens vindkänslig
het som lätt förorsakar att vattenfördelningen inte alls blir den planera
de. I syfte att reducera denna svaghet prövas konstruktioner där tubspri
daren ersättes av en rörramp med ett flertal fasta munstycken ( dysor) 
placerade på relativt låg höjd över marken och som tillsammans ger god 
arbetsbredd. 

Försöksvis prövas i vårt land efter utländska förebilder bevattningssys
tem med långa, hjulburna rampspridare som automatiskt förflyttar sig 
med egna motorer. 

Omfattningen av artificiell fältbevattning som alltså var obetydlig i 
Sverige fram till omkring 1975 ökade då hastigt, dock utan bli särskilt 
omfattande. Den beräknades 1980 beröra närmare 100 000 ha och ske 
med ca 5 000 anläggningar. Ett flertal in- och utländska tillverkare har 
varit och är delvis alltjämt engagerade inom området. 577 
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Mjölkningsmaskiner 
Som vi på sidorna 189-192 sett lyckades man, trots beaktansvärda an
strängningar, inte konstruera verkligt användbara maskiner för mjölk
ning under 1800-talet. Det nya århundradets första decennier skulle i så 
mycket högre grad bjuda på en högst intressant och slutligen framgångs
rik utveckling på detta område. 

Intensivt arbete pågick då på många olika håll i världen och här deltog 
konstruktörer i vårt land. Den tidigare nämnda kampen mellan trycksys
tem och sugsystem fortsatte till en början med oförminskad styrka.578 

På sugsystemets sida togs väsentliga steg framåt genom av skotska 
idegivare, först Alexander Shiels samt därefter Robert Kennedy och 
William Lawrence, redan strax före sekelskiftet införd pulserande sug
ning i stället för kontinuerlig. Ytterligare ett avgörande framsteg innebar 
den av australiensaren Alexander Gillies år 1903 införda tvårummiga 
spenkoppen. 579 Kombinationen av dessa konstruktioner gjorde sugsyste
met funktionsdugligt. Spenkoppen delades av en gummihylsa, spen
gummit, i en inre och en yttre del. I den inre, och därmed delvis på 
spenen, rådde konstant undertryck, omkring 50 kPa (380 mm Hg), i det 

Konstruktionen av den dub
belrummiga spenkoppen år 
1903 bidrog effektivt till lös
ning av maskinmjölkningens 
problem. 
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yttre däremot växling mellan samma undertryck och atmosfärstryck. Ge
nom denna växling utsattes spenen för en pulserande tryckning som 
motverkade skador genom sugningen. 

Vid denna tid intresserade sig flera konstruktörer i Sverige för proble
men men här var man till en början helt inriktad på trycksystemet, alltså 
på att söka efterlikna handmjölkningen. Man antog att denna var effekti
vare än kalvens diande. 

Ingenjörerna Fredrik och Birger Ljungström började omkring år 1901 
arbeta med en egen konstruktion. Under de närmaste åren uttog de en 
rad patent som berörde deras maskin, kallad Alfa. Denna hade fyra 
mjölkningsorgan med tillhörande drivanordningar och behållare för 
mjölken. Varje mjölkningsorgan hade tre kolvar som tillsammans med 
ett mothåll av celluloid bildade en hylsa i vilken spenen fördes ned. 
Kolvarna hölls i rytmisk rörelse mot spenen för att på så sätt pressa ut 
mjölken. Drivningen skedde hydrauliskt med vatten från en över kon 
upphängd pump. Denna drevs i sin tur genom en fram- och återgående 
metalltråd driven av en lämplig kraftmaskin. Vid mjölkningen hängde 
mjölkningsaggregatet i remmar under kon.580 
Ljungströms mjölkningsmaskin togs år 1907 upp av AB Separator som kallade 
den Alfa. Redan efter ett år lades typen ner. Observera de mekaniskt drivna 
vattenpumparna ovanför korna. 
Asea Brown Boveri 
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Ivar Lindström (1857-1925) 
Konstruerade mjölkningsma
skiner och en butyrometer för 
f etthaltsbestämning i mjölk. 

Ivar Lindströms första maskin, hängande trycktyp, år 1910. 
SM 
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Manus första maskin, år 1910, var av trycktyp. Mjölken rann fritt från Jpenkop
parna ner i en flat samlingstratt och därifrån till det egentliga mjölkkärlet. Lm 1911 Ungefär samtidigt arbetade den sedermera så kände ingenjören Gustaf Dalen med en annan konstruktion, också den av hängande typ. På hans maskin utgjordes mjölkningsorganen av plattor mellan vilka spenarna fördes ned och där den ena plattan pressades mot den andra. Kraftöverföringen var i Dalens konstruktion pneumatisk med luft från en maskindriven kompressor. 581 Aktiebolaget Separator som med sina mjölkseparatorer uppnått en världsomspännande marknad följde med intresse utvecklingen beträffande mjölkningsmaskiner. Det föreföll vid denna tid stå klart att en stor latent marknad väntade om praktiskt fullt användbara maskiner kom fram. Företaget var väl medvetet om svårigheterna och hade sett de katastrofala följderna för Gustaf de Laval med den misslyckade konstruktionen "Laktator" 1896. År 1905 träffades ett avtal enligt vilket Separator övertog den Ljungströmska konstruktionen. Ett särskilt bolag, Mjölkningsmaskinaktiebolaget, bildades för uppgiften att tillverka och marknadsföra maskinen. Tillverkningen kom igång år 1907 men redan nästa år avbröts den och bolaget tog i stället upp Dalens maskin, nu även den kallad Alfa. Inte heller denna visade sig motsvara de krav som måste ställas. Tillverkningen lades ner 1910.582 466 



Manus tryckmaskin , handdriven, vid utemjölkning på Svensksunds gård 1911 .  
Manus 50  år i lantbrukets tjänst 

Den danska maskinen Max 
visade vid provning 1 910 sug
systemets absoluta överläg
senhet jämfört med trycksyste
met. 
SM Under tiden hade det emellertid skapats andra svenska maskiner. En av dem var konstruerad av godsägaren Ivar Lindström , Vibynäs . Också hans maskin var av trycktyp och hängande . Dess mjölkningorgan hade rörliga kolvar , liksom Ljungströms, men här drivna med tryckluft . Lindström byggde upp ett eget företag för marknadsföring av denna maskin som något senare fick namnet Omega . 583 
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År 1909 konstruerade bagaren Gustaf Jonsson, Järpås, en hängande tryckmaskin som först togs i tillverkning av AB Welander & Kellners Verkstäder i Norrköping. Maskinen hade helt mekanisk funktion men påminde i övrigt om Lindströms. Den drevs med handkraft eller hästvandring. För tillverkning och marknadsföring bildades år 1911 ett särskilt företag, AB Mjölkningsmaskinen Manus. 584 Ytterligare en svensk maskin tillkom vid samma tid. Den var konstruerad av Hjalmar Loqvist, Eskilstuna. Ifråga om själva mjölkningsorganen var den snarlik Dalens men den hade ett annat drivsystem. Här hade varje mjölkningsaggregat en liten elektrisk motor som höll plattorna i rörelse. 585 Maskinprovningarna, vid den tiden benämnda Maskin- och Redskapsprovningsanstalterna, hade 1909 och vintern 1910 gjort en i sitt meddelande nr 26 skildrad jämförande provning av Ljungströms, Dalens och Lindströms maskiner. Nu inträffade det intressanta och för den fortsatta utvecklingen ytterst värdefulla att man redan på hösten 1910 började en ny provning vid Alnarp. Denna omfattade de tre svenska hängande tryckmaskinerna Omega, Manus och Loqvist samt två utländska stående sugmaskiner, den danska Max och den engelska Wallace. Redogörelse för erfarenheterna återfinnes i provningsmeddelande nr 34. Provningen genomfördes med stor omsorg och visade klart att maskinen Max, som var konstruerad helt efter Kennedy-Lawrence-Gillies principer, i nästan alla hänseenden var tryckmaskinerna överlägsen. Mjölkningsintensiteten var bättre ehuru den inte nådde upp till handmjölkningens, mjölkav-
Omega gick 1913 snabbt över från trycksystemet till denna maskin, konstruerad 
enligt sugsystemet. 
lm 1913 

468 



Med sin typ Jll hade Manus år 1914 definitivt valt sugmetoden. 
Lm /914 

kastningen påverkades inte negativt, tömningen av juvret var bra och 
mjölkens smutshalt var lägre än vid handmjölkning. Tryckmaskinerna 
bedömdes vara komplicerade. 

Lindström tog omedelbart konsekvenserna av dessa provningsresultat 
genom konstruktion av en totalt ny maskintyp, alltjämt hängande, men 
nu av sugtyp och med tvårummiga spenkoppar. Manus tvekade och be
höll trycksystemet. 

Maskinprovningarna jämförde i en ny provning 1912 och 1913 de båda 
maskinerna Omega och Manus, den senare nu betecknad typ I. Resulta
ten bestyrkte till fullo de föregående årens provningsresultat. Sugmaski
nen Omega var överlägsen tryckmaskinen Manus. 

Nu tvingades Manus ta nya tag. Efter ett kort, misslyckat försök med 
en tryckluftdriven tryckmaskin, benämnd Manus typ Il förde firman sin 
första sugmaskin, typ III, i marknaden redan 1913. Som en kuriositet 
kan nämnas att Manus vid en utställning i Kalmar samma år visade alla 
tre typerna. Prisdomargruppen vid denna utställning måste ha varit högst 
okunnig om provningsresultaten ty typ I,  tryckmaskinen, fick 1 :sta pris!! 
T o m  1914 annonserade Manus samtidigt om alla tre typerna. Därefter 
försvann typerna I och Il. 586 
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Ända till år 1 925 höll Manus fast vid den hängande maskin typen. 
SM 

Vintern 1 9 13 - 1 4 provades sugmaskinen Manus typ I I I  vid Alnarp och 
nu blev resu ltaten i k lass med dem som vunni ts  vid provning av Max och 
Omegas sugm askin . Samtidigt provades en ny svensk sugmaskin , Co
mor , som dock ej blev kvar på marknaden någon längre tid .  

Un der åren fram ti l l  1 914 gick a l ltså stridens vågor höga i d iskussioner
na  kring de två princi pernas förtj änster och nackdelar .  Det som man från 
flera håll var oro l ig för beträff ande sugmaskinerna var r i sken för bakte
riehärdar i slangar . Tryckm askin erna hade inga s langar .  Talesmännen 
för sugmaskiner av hängande typ vi lle i nför detta argumen t  hävda att 
deras korta cel luloidrör innebar  en fördel . Redan provn ingen av Max 
1 909 hade  eme l lertid  v isa t  a t t  även långa gummisl angar som förde mjölk 
ti l l  stående maskiner kunde h ål las bakteriefria genom noggrann rege l
bunden ren göring . Efter 19 1 4  upphörde disk ussionen i stort men e t t  
mindre a n tal  tryckm askiner  fanns  kvar i bruk ytterligare någon tid . 

Intresset från j ordbrukarnas sida  var nu stort . V id  det förnäml iga 
j ubi l eums lan tbruksmö tet i Malmö 1 9 14 trän gdes ständigt m ä ngder av 
besökare runt de utställda typern a  av m j ö lkningsmaskiner . 

Trots sitt misslyckande 1 896 med Laktator tog G ustaf de Laval år 1 9 10  
ånyo upp tanken på konstruktion av en m j ölknin gsm askin , den na  gång 
med sugn i ng och av fristående typ . Han använde då emellertid inte 
tvårum mig spenkopp av Gillies typ utan en i vilken det yttre ru mmet stod 
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Gustaf de Lavals andra för
sök att skapa en mjölknings
maskin. Maskinen kallades 
Laval och provades 1917, ef
ter de Lavals bortgång. Resul
taten var dåliga och maskinen 
försvann. 
SM i direkt förbindelse med ytterluften. Undertrycket i spenkoppens centrala rum växlade med hjälp av en pulsator mellan ca 50 och ca 7 kPa. År 1913, innan konstruktionen var helt färdig, avled de Laval. Maskinen provades emellertid vid Alnarp 1917 och var då tillverkad av kommanditbolaget Einar Gösling & Co, Stockholm. Provningsresultatet var synnerligen otillfredsställande och maskinen kom aldrig ut på marknaden_ ss1 AB Separator ägnade alltjämt utvecklingen uppmärksamhet men gav sig tillsvidare inte in på tillverkning av någon egen modell. Bolagets amerikanska dotterföretag, The De Laval Separator Co, arbetade däremot aktivt med syfte att så småningom nå fram till en egen fullgod konstruktion. Till bolaget knöts 1913 en man vid namn Norman John Daysh. Han kom från Nya Zeeland där han med framgång utvecklat och tillverkat mjölkningsmaskiner. Daysh förefaller ha haft en speciellt klar uppfattning om nödvändigheten att så långt det med föreliggande brister i fråga om fysiologisk kunskap var möjligt konstruera mjölkningsmaskiner med hänsyn till mjölkbildningens fysiologiska funktion. År 1918 förde USA-bolaget en egen konstruktion i marknaden. Den 471 



var fristående , av sugtyp och hade tvångsstyrd pulsering. Det blev en  
omede lbar framgång vi lket stimulerade AB Separator att efter ingående 
prov något senare ta upp egen ti llverkning av denna typ. Maskinen bör
j ade säljas här i landet hösten 1922 med typbeteckningen  Alfa-Laval typ 
A .  

Det mest karakteristiska för denna maskin var att den nödvändiga 
växlingen mel lan undertryck och atmosfärstryck i spenkopparnas yttre 
rum åstadkoms, i nte som hos övriga sugmaskiner genom en på varje  
aggregat monterad pulsator ,  utan med ett slidsystem på an J äggningens 
pump och sålunda styrdes av dennas varvtal .  De av sliden åstadkomna 
tryckväxlingarna leddes vidare genom en särsk i ld rörledn ing,  paral le l l  
med den fasta vakuumledningen , och därifrån genom en slang t i l l  sj älva 
mjölkningsmaskinen och en där placerad pulseringsväx lare . För att 
tryckväxlingarna skulle bibehållas distinkta insattes vid större ladugårdar 
med långa ledningar s k pulseringsförstärkare . Dessa gav ett för denna 
maskintyp karakteristiskt kluckande ljud. Man kunde observera hur t ex 
särskilt lättmjölkade kor började släppa mjölk vid detta l jud så snart 
vakuumpumpen startades . 588 

Samtidigt med att maskinen Alfa-Laval typ A fördes i marknaden 

� I t ,  

Separators mjölkningsmaskin A lfa-Laval typ A, år 1922, konstruerad vid bola
gets amerikanska företag. Bilden visar de för denna maskintyp karakteristiska 
detaljerna. 
Fritz 1 983 
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köpte AB Separator Omega-bolaget och övertog dettas försäljningsorganisation. Därmed försvann Omega-maskinen från marknaden. På den svenska marknaden blev nu maskinerna Alfa-Laval och Manus de två stora konkurrenterna. Utöver dessa förekom under 1920- och 1930-talen ett flertal andra med mera begränsad spridning. Här kan nämnas Champion, Comor, Ess, Perfection, Pine Tree och Tempus. Manus höll fast vid sin hängtyp till år 1925 då företaget började tillverka en fristående maskin, Manus typ IV.589 Försäljningen av den hängande typ 111 upphörde praktiskt taget omedelbart. Den tvångsstyrda Alfa-Laval typ A arbetade förträffligt men ställde sig dyrare i anskaffning än vanliga pulsatormaskiner. Kraftförbrukningen var också något större. För att kunna möta konkurrensen även vid gårdar med något mindre besättningar förde AB Separator år 1925 en ny modell, Alfa-Baby i marknaden. Denna maskin hade pulsator av membrantyp, konstruktivt nära överensstämmande med Omegas senaste typ. Några år senare blev pulsatorn omkonstruerad och utförd i bakelit. Maskinen fick då beteckningen Alfa typ P. 590 Den högre anskaffningskostnaden för Alfa-Laval typ A uppkom bl a genom den extra pulseringsledningen. Den större kraftförbrukningen orsakades av att denna ledning måste ömsom evakueras, ömsom fyllas med luft. I syfte att söka reducera dessa olägenheter men ändå behålla 
Av konkurrensskäl behövde Separator snart en maskin typ med enkel rörledning 
och vanlig pulsator. Bilden visar Alfa typ P från 1930. 
Svenskt Lantbrukslexikon 
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En s k kanylmaskin, Bovinator, uppträdde förbluffande nog på marknaden i 
början av 1930-talet. Kanylmetoden var utdömd redan på 1800- talet och misslyc
kandet kom omedelbart även nu. 

fördelarna med den säkra jämna pulsering som erhölls genom tvångsstyr
ningen konstruerade AB Separator år 1930 ytterligare en ny modell, 
betecknad Alfa-Laval typ M. Pulseringen styrdes här genom elektriska 
impulser från en generator och kontaktanordning ansluten till vakuum
pumpen. Impulserna fördes genom ett ledningssystem längs vakuumled
ningen och i maskinens vakuumslang till en elektriskt manövrerad pulsa
tor på maskinlocket. 591 Maskinen fick inte särskilt stor spridning. 

Mera som en kuriositet kan här erinras om att det olyckliga kanylsyste
met (sid 189) ånyo dök upp i vårt land, först 1930 genom ett tyskt 
fabrikat, Egle, och sedan 1933 under namnet Bovinator genom en svensk 
firma. Utrustningen provades vid Maskinprovningarna men resultaten 
publicerades ej eftersom försäljningen omedelbart avbröts. 592 

På Nya Zeeland användes tidigt s k rörmjölkning vilket innebär att 
mjölken från spenkopparna direkt suges upp till en fast mjölkledning i 
vilken den föres vidare till ett mjölkrum där den, eventuellt efter silning 
och kylning, överföres till en tank eller till transportflaskor. Omkring 
1925 togs metoden upp på allvar i USA och mot slutet av 1 920-talet 
började den i ringa omfattning användas här i landet, främst i samband 
med utemjölkning vid betesgång. 

Vid 1:sta distriktslantbruksmötet vid Axvall 1935 visades anläggningar 
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av detta slag, alltjämt främst avsedda för utemjölkning. För utslussning 
av mjölken från den under vakuum stående mjölkledningen, till en bör
jan utförd av rostfritt stål, till mjölktank e d erfordrades en särskild 
anordning, ofta kallad releaser. Nämnvärd anskaffning av rörmjölk
ningsanläggningar var det ännu inte tal om. 

Längre fram kunde man gå ifrån behovet av releaser genom att hålla 
vakuum i mjölksamlingstanken respektive transportkärlen eller genom 
att från en luftavskiljningsbehållare leda mjölken till en pump för vidare
befordran. 

Maskinmjölkning började nu bli allt vanligare och efterhand som erfa
renheter vanns framkom alltfler detaljförbättringar på maskinerna. Vid 
mitten av 1930-talet antogs ca 20% och 1940 ca 35% av landets kor (obs! 
ej av antalet mjölkproducerande gårdar) mjölkas med maskin.593 

I de tidigare rörmjölkningsan
läggningarna slussades mjöl
ken ut från mjölkröret genom 
en s k  releaser, överst på bil
den. Svenskt Lantbrukslexikon 
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År 1940 uppträdde en helt ny svensk mjölkningsmaskin, Beo, av något avvikande typ på marknaden. Den hade enrummiga spenkoppar i vilka undertrycket med hjälp av en enkel pulseringsanordning skiftade mellan fullt respektive något reducerat värde. Den påminde i sin funktion något om de Lavals misslyckade maskin från 1913. Beo-maskinen visade sig underlägsen övriga och försvann efter några få år. 594 I mitten av 1950-talet salufördes här i landet en hängande maskin, tillverkad i Belgien men av amerikansk konstruktion, Surge. I flera länder fanns samtidigt andra fabrikat av liknande typ. 595 Maskinerna var av vanlig sugtyp med dubbelrummiga spenkoppar etc. Marknadsföringen var intensiv. AB Separator såg sig av konkurrensskäl nödsakat tillverka en liknande maskin som fick beteckningen P 66. Efterfrågan på hängande maskiner försvann hastigt här i landet och många maskiner såldes inte. Avvecklingen av denna maskintyp påskyndades av det ökande intresset för rörmjölkningsanläggningar. 
Alfas maskintyp, P 66, tillkom för att möta en tillfällig efterfrågan på hängande 
maskiner. Fick ingen spridning i Sverige. 
Alfa-Laval 476 



Modern mjölkningsavdelning med plats för 16 kor. 
Alfa-Laval 

År 1957 beräknades antalet mjölkningsmaskinanläggningar i Sverige 
vara omkring 140 000. Antalet mjölkleverantörer var då 235 000.596 

Rostfritt stål hade i allt större utsträckning införts vid tillverkningen av 
såväl de vanliga spannmaskinerna som mjölkrören i rörmjölkningsan
läggningarna. Materialet var utmärkt i kvalitetshänseende men dyrt. I 
strävan att hålla maskinernas pris så lågt som möjligt utnyttjades från 
1950-talet och senare alltmer syntetmaterial, främst plasttyper och nylon 
av lämpliga slag, beträffande detaljer där det var möjligt. Mjölkrör gjor
des av akrylplast o 1 ,  ofta genomskinliga. Även glas kom till användning. 
Under senare tid, framemot 1980-talet, har en återgång mot ökad an
vändning av rostfritt stål gjort sig gällande. 

Framförallt i samband med det växande intresset för lösdrift i ladugår
dar ökade tillkomsten av särskilda mjölkningsavdelningar med nedsänkt 
golv för mjölkningspersonalen och anordningar för effektiv placering av 
koma under mjölkningen. Själva mjölkningsutrustningen var därvid i 
huvudsak av rörtyp. 

Här bör vidare erinras om att utvecklingen av rörmjölkningsanlägg
ningarna följdes av en motsvarande utveckling ifråga om anordningar för 
diskning av rör, spenkoppsaggregat osv. 

År 1963 köpte AB Separator sin konkurrent AB Manus och samma år 
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Detaljbild om visar hur A lfa-La vals Duo vac 400 med s k Comfortarm koppla 
till rörledningarna , 1 9  8. 
Alfa- L aval 
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ändrade bolaget sitt namn till AB Alfa-Laval. Genom köpet blev Alfa 
dominerande på den svenska mjölkningsmaskinmarknaden. Några and
ra märken har funnits respektive finns men med starkt begränsad försälj
ning, t ex den engelska Fullwood och den danska Combina.597 

De senare årens konstruktiva ändringar på mjölkningsmaskinerna tar 
framförallt sikte på att anpassa dessas funktion till de fysiologiska förhål
landena vid mjölkavsöndringen, i den utsträckning dessa är kända. Så 
tex har förhållandet mellan spenkopparnas sug- respektive tryckperiod 
som tidigare vanligen var 50:50 ändrats tilll 60:40 eller t o m 80:20. 
Ökning av sugperiodens längd ökar mjölkningshastigheten något. Manus 
hade en dubbelkolvpulsator med förhållandet 75:25 och ca 40 dubbelslag 
per minut framme år 1957. Separator hade en motsvarande konstruktion 
vid samma tid. Båda fabrikatens utrustning av denna typ levererades 
huvudsakligen för export. År 1966 lanserade Alfa en ny puJsator, Hydro
puls, alltjämt med membran men nu med en ytterst tillförlitlig hydraulisk 
hastighetsreglering. Pulseringsförhållandet var 75:25 och pulseringshas
tigheten var höjd till 60 dubbelslag per minut.598 

Ett betydelsefullt utvecklingssteg togs när Alfa-Lava] år 1 977 införde 
sitt Duovac-system. Vid detta inleder maskinen automatiskt mjölkning
en med ett relativt lågt undertryck, ca 33 kPa (250 mm Hg), ett pulse
ringsförhållande om 33:67 samt en pulseringshastighet om 48 dubbelslag 
per minut. När sedan mjölkflödet går över 0,2 kg/min höjs vakuum till 
drygt 50 kPa (380 mm Hg), pulseringsförbållandet ändras till 70:30 och 
pulseringshastigheten höjs till 60. När mjölkflödet mot slutet gått ner till 
0,2 kg/min återgår maskinen till inledningsvärdena.599 Avsikten med 
denna konstruktion som nu fått betydande spridning är att underlätta 
arbetet för den som sköter maskinen och samtidigt minska riskerna för 
juverskador genom lång påsittningstid med full sugning. 

År 1983 införde Alfa ett nytt system, kallat Triovac. I detta ingår 
Duovac men därjämte har bl a vakuumsystemet ändrats så att mjölkflö
det från spenkoppscentralen och genom rnjölkledningarna icke i nämn
värd grad blandas med Juft. Systemet slog ej så väl ut i Sverige men 
levereras i någon omfattning till andra länder. 

Även om det givetvis alltjämt förekommer enstaka gårdar med hand
mjölkning kan vi säga att maskinmjölkning nu är praktiskt taget helt 
införd i vårt land. 

I ett flertal forskningsinstitutioner och tillverkningsföretag i olika län
der pågår fortlöpande ett intensivt arbete att med stöd av successivt 
framkomna rön från den fysiologiska forskningen söka utveckla ma
skinmjölkningen och dess effektivitet. Denna verksamhet kommer med 
säkerhet att lämna positiva resultat. 
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Materialhantering 
Svenskt jordbruk har i alla tider haft och har alltjämt att hantera och 
transportera väldiga mängder stallgödsel, konstgödsel, utsäde, spann
mål, halm, grönfoder, hö, ensilage, rotfrukter, potatis, kraftfoder, 
mjölk, vatten m m. I sin helhet, bortsett från vattnet, torde det röra sig 
om ca 40 miljoner ton årligen. Inte sällan måste dessa godsmängder 
lastas och lossas, lyftas upp i byggnader, flyttas i sidled, kanske kastas 
om för luftning, matas in i respektive tas om hand från olika maskiner, 
inte sällan mer än en gång osv osv. 

Tidigt funderade jordbrukaren över möjligheterna att på olika sätt 
underlätta denna fysiskt så krävande hantering. Ett intressant exempel 
ger oss de förr rätt vanliga körbanorna i logar eller uppe på skullar. När 
hö- eller sädeslass kördes upp på sådana var det hästarna eller oxarna 
som fick ta över det tunga lyftarbetet. 

Elevatorer och liknande transportörer 
Efter amerikanskt mönster började man redan under 1800-talets senare 
år i enstaka fall använda enkla hävstångsanordningar, s k stacksättare, 
med vars hjälp en a två hästar kunde lyfta rejäla fång av hö e d  åtskilliga 
meter upp.600 

Betydligt mera arbetsbesparande blev de ungefär samtidiga med vand
ring eller senare med motor drivna halmelevatorerna. Dessa var ur
sprungligen byggda huvudsakligen av trä och utgjordes av ett långsmalt 
lutande plan med låga sidoväggar. Två ändlösa kedjor lagda över ked
jehjul nertill och rullar upptill bar mellan sig ett antal medbringare som 
vid drift förde halmen eller vad man nu arbetade med uppåt. Elevatorns 
lutning och därmed arbetshöjd var ställbar. 601 Elevatorer av denna typ 
kom först till användning vid halmtransport men särskilt stor användning 
fick de inte under 1900-talets första decennier. Framåt 1930- och än mera 
1940-talet användes de mera både vid stacksättning, inkörning till skullar 
etc och vid matning av stationära tröskverk. 

Speciella typer som kunde köras kopplade bakom en vagn och under
lätta lastning av t ex stränglagd halm eller hö kom under 1950-talet också 
till någon liten användning. De hade pickupp och uppfordringsverk med 
rörliga gafflar i stället för kedjor och medbringare. Drivningen skedde 
från maskinens egna körhjul. 

Efter andra världskriget började de nu allt vanligare enkla transportö
rerna av elevatortyp ofta göras med breda gummiband och medbringare i 
stället för de eljest använda kedjorna. De kunde då också lättare utnytt
jas för t ex spannmål, potatis, konstgödsel och hackat stråmaterial. För 
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En elevator ger ofta värdefull arbetsavlastning. Alnarp 1931. 

inkörning i byggnader kompletteras de allt oftare med horisontella, ofta 
fasta transportörer av liknande slag. 602 

För vertikal lyftning av lös spannmål ingick redan tidigt under 1800-
talet som en viktig detalj i större dubbelrensande tröskverk elevatorer 
med plåtskopor fastnitade på en ändlös rem. Bortsett från deras före
komst i tröskverken hade de inte någon mera påtaglig utbredning i det 
egentliga jordbruket. Helt annorlunda blev situationen längre fram när 
skördetröskorna, främst de för lös hantering av spannmålen, kom till 
användning från 1950-talet och senare. I anslutning till gårdarnas silor 
och torkar blev spannmålselevatorn en nödvändighet. 

Hissar 
Som vi tidigare sett (sid 195) hade flera större gårdar, framförallt i Skåne, 
Halland och Östergötland, redan på 1890-talet byggt logar med hissan
ordningar. Kraften för lyftning av lassen gav hästar, vanligen med hjälp 
av en vandring. Den horisontella förflyttningen klarades med handkraft 
genom en enkel vevanordning. Något decennium in på 1900-talet impor
terades några amerikanska hisskonstruktioner som endast erfordrade en 
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i ' ,,,. 'Il . ,. . Med elmotorernas hjälp blev hissarna allt effektivare från 1930-talet. Vagnarna frigjordes snabbt när man hade hiss. Asea Brown Boveri 
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På höskullarna passade släphisstypen ofta bäst. År 1933. 
Asea Brown Boveri 
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skena under logens taknock och där såväl lyftning av lassen som längstransport i ena riktningen skedde med hjälp av en elmotor om ca 2 kW. Återtransport av löpvagnen till upphissningsplatsen fick göras för hand.(,(13 Något senare kom även svensktillverkade hisskonstruktioner, Odin, i marknaden och nu med återföring med motordrift. På 1930-talet och även in på 1940-talet ökade anskaffningen av hissanläggningar. Flera svenska fabrikat, bl a Grästorps Mek. Verkstad, G. Nordlander, Åslätt, Kjällströms Mek. Verkstad, Kvänum, och Hissfabriken, Möckeln, tillkom vid denna tid. Vid inkörning av hö på skullar där takhöjden inte tillät vanlig hiss användes ofta en enklare konstruktion, s k släphiss, som ej hade löpvagn. Här släpades lasset in med en enkel lina dragen av motor eller hästvandring. Återföring av linan skedde med handkraft. Något mera komplicerade släphisskonstruktioner som utgjorde en typ mellan hissar med löpvagn och släphiss förekom också. Vid samtliga dessa hisstyper användes normalt en lassfångare för att hålla ihop hela lasset. Den utgjordes av en träbom med sidolinor. I de fall då man i loge med hiss skulle ta säd fram till tröskverk hissades ej hela lass utan fång som togs med gripare av olika slag. Hissanläggningar fick omfattande användning fram till 1950-talet. Inkörningsförhållandena ändrades radikalt i och med övergången till skördetröskning. Samtidigt kom flera andra maskintyper lämpade för inlastning i användning, t ex elevatorer och fläktar, alltså maskiner som inte krävde så speciella byggnadskonstruktioner som installation av hissar förutsatte. Intresset för hissanläggningar gick starkt tillbaka och någon nyanskaffning förekommer ej längre frånsett enklare telferanordningar för lossdragning och eventuellt kortare förflyttning av höfång. Fläktar Omkring år 1922 vanns erfarenheten att transport av sådana lätta materialslag som agnar och boss med fördel kunde ske med hjälp av fläkt och en rörledning med 160 mm diameter. Materialet kunde lätt blåsas 30 m eller mera. Större tröskverk började normalt bli utrustade med bossfläkt. Denna medförde en värdefull arbetslättnad. 604 År 1923 tillverkade en verkstad i Eskilstuna, Sveaverken, efter amerikansk förebild en kraftigare fläkt avsedd för transport av hel halm. Nästan samtidigt tog Munktells verkstad, också i Eskilstuna, upp en motsvarande tillverkning. Snart nog följde andra tillverkare efter. Halmfläktarna var av centrifugaltyp och inmatning av halmen skedde direkt i fläkthusets centrum. Rörledningen hade en diameter omkring 350 mm. Dess 484 



Halmfläkten med sin rörledning gav möjlighet att spara mycket arbete. Den blev 
populär på 1920-talet. Fläkten på bilden var från Enköpings Verkstäder. 
Asea Brown Boveri 
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lnjektorfläktar som var avsedda för transport av hö, hela kärvar osv hade oftast 
rör med en diameter om minst 500-600 mm. Här Rekord nr 3 från Rekordver
ken, Öttum, 1945. 
SM 

Fläktar för transport av spannmål har ibland utförts som injektorfläktar. Här 
Svea verkens konstruktion från 1950-talet. Sveaverklfn 
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län gd kunde uppgå til l 1 00 m eller mera och upp ford ri ngshö j den till t ex 
10  m ,  detta om tillräckligt högt varvtal valdes . Ha l m fl ä kten hade ett 
väsentligt högre effek tbehov än det elevatorerna hade för sam ma  upp
fordringshöjd och kapacitet . Å andra si dan gav fl äkten större frihe t ifrå
ga om val av transportvägar och utny ttj ande av befin tliga byggnade r .  

För transport av hö bedömdes h almfläktarna vara m indre lämpl iga 
eftersom värdefu lla klöverb lad och andra fi nare delar lätt slogs av genom 
fläktvingarna och sedan kunde gå förlorade . Detsa mm a gällde otröskad 
säd där urtröskn ing riskerades . För dessa materialslag u tvecklades i stäl
let konstruktioner med i nm atning genom en i n j ektor efter fl äkten . Verk
n ingsgraden bl i r  l å g ,  vanligen blott omkri ng 25 % . Valdes rör med en 
diame te r omkring 600 mm kunde inj ektorfläktar an vän das för transport 
av hela säd eskärvar .  Fläktaggregatet b lev eme l l ertid täm ligen klumpigt 
och rörledn ingarna  tunga ,  ganska besv ärliga att lägga upp och hå l l a  i 
brukbart sk ick . 

När övergån gen ti ll skördetröskdri ft medförde att s ädeskärva r  i n te 
l ängre förekom upphörde användn ingen av de störs ta i nj ektorfläktarna .  
För hötr ansport h a r  på senare t id  konstruerats fläktar med d irek t  i nmat
n ing i fläkthuset och sådan u tformn ing att nämnvärd skada på höet i n te 
behöver uppkomm a .  

Tröskad spannmål kan med fördel transporteras med hjä lp av för 
uppgiften dimensionerade fläktan l äggn ingar. Ti ll en början utfördes 
spannmålsfläktar ofta med i njektorinmatning .  Numera användes hel lre 
inmatning med skruv ,  ett e ffektivare system . 

Skruvtransportörer 
Redan före sekelski ftet förekom det , främst i tyska tröskverk , att spann
målen lyftes , inte med skopelevator utan med en l utande transportskruv 
i rör .  Konstruktionen försvann sedan i stort sett i nom jordbruket .  Den 
kom eme l lert id senare till användning i USA och 1955 togs den upp i 
t i l lve rkning i vårt l and i samband med att skördetröskningen medförde 
nya transportuppgi fter .  Nu gällde det separata transportörer för t ex 
i ntransport av spannmål från vagn till en silo el ler för l iknande uppgifter . 
Skruvtransportörerna var en kla ,  lättskötta och förhål landevis bill iga . 
Deras effektbehov var lågt . Det kan röra s ig om 2 kW el ler något därun
der för de mindre typerna . De  kan lätt levereras i olika längder .  

Ett flertal verkstäder tog upp tillverkning av transportskruvar och 
dessa fick snabbt stor spridning. 

487 

i. ,., ·, 1•- I 
' 

.r 
' ' 

. ' . : . 
' • • I 

' ' 
, .. 
'' 

• '' 
' · i ., ' • 

• t 
' . ' • . 

: , .. 
' ' 

. . 

l 
. • 



Frontlastare Under 1940-talets senare år uppträdde en ny maskin typ i jordbruket, den frontmonterade traktorlastaren. Efter utländsk förebild gjordes först enstaka trevande försök med närmast hemtillverkade konstruktioner. Import i försiktig omfattning kom likaså igång. År 1951 gjordes för första gången officiell provning av en lastare, tillverkad i England. 605 Det visade sig snabbt att en välkonstruerad lastare var ytterst användbar och kunde ge väsentlig arbetsbesparing vid gödsellastning, snöröjning och många andra tunga lyftarbeten. Ett flertal olika svenska fabrikat kom hastigt i marknaden. Importen blev däremot obetydlig. I takt med den tilltagande motoriseringen ökade jordbrukarnas anskaffning av lastare och detta inte bara till större och medelstora gårdar utan också ganska långt ner i storlek. Snart visade det sig emellertid att användning av lastare på vanliga jordbrukstraktorer också medförde några olägenheter. Ekipagets stabili-
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Den moderna frontlastaren, monterad på traktorer med kraftiga framhjul, är ett 
utomordentligt hjälpmedel i jordbruket. Bilden visar Ålö Quicke 540, år 1988. 
Ålö Maskiner (foto Jostein Skeidsvoll) 
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tet blev lätt otillfredsställande om tung last togs. Den tyngd som lyftes i 
lastaren överfördes, t o m ökad, på traktorns förhållandevis klena fram
axel och framhjul. Skador och reparationskostnader ökade. Genom att 
den lyfta lasten låg framför framhjulen minskade belastningen på trak
torns bakhjul som därför lättare slirade. Vid lastning av t ex stallgödsel 
medförde den oavlåtliga växlingen mellan körning framåt och bakåt stor 
påfrestning på traktorns koppling. Många lantbrukare bytte framhjul etc 
på sina traktorer och traktortillverkarna tog så småningom hänsyn till de 
nya kraven. När längre fram fyrhjulsdrift blev vanligare gjordes framhjul 
och framaxlar automatiskt betydligt starkare. Genom rejäl extra belast
ning upphängd i traktorns trepunktslyft kunde slirningsbenägenheten 
reduceras. 

Frontlastarens fördelar bedömdes av praktikens män väga tyngre än 
systemets obestridliga svagheter och anskaffningen fortsatte att vara 
hög. Efter några år minskade antalet tillverkare och endast några få men 
kvalificerade blev kvar. Importen förblev obetydlig. 

Teknisk utveckling av lastarna har fortsatt och kunnat dra nytta av 
traktorernas allt förnämligare hydrauliska utrustning. Dubbelverkande 
hydraulsystem ger lastarna möjlighet att inte endast lyfta utan även tryc
ka nedåt. En mångfald redskap såsom gödselgrepar, högrepar, rotfrukts
skopor, betgrepar, grusskopor, säcklyftare, snöskopor, stengrepar, pall
gafflar och skrapblad har tagits fram. De kan numera ofta manövreras på 
olika sätt med egna hydraulfunktioner. Byte mellan olika verktyg göres i 
regel bekvämt. Även själva lastaren kan snabbt kopplas till eller från 
traktorn. 

De goda erfarenheterna av maskinell lastning och strävan att komma 
ifrån de svagheter som den vanliga traktormonterade lastaren inte helt 
kan befrias från har medfört att ett antal större och medelstora jordbruk 
anskaffat !astmaskiner av den typ som mycket användes i entreprenör
verksamheten. Dessa maskiner har hjul och axlar dimensionerade för de 
belastningar som kan uppkomma. Också deras viktfördelning är anpas
sad till arbetssättet och lastens tyngd läggs på drivande hjul. Dessa last
maskiner är betydligt dyrare än traktorer med frontlastare men effekti
vare. Till jordbruket anskaffas de nästan undantagslöst genom andra
handsköp. Utgödslingsanläggningar 
Utkörning av gödsel ur kreaturstallarna är en ständigt, ofta dagligen 
återkommande arbetskrävande uppgift. Givetvis tedde det sig mot bak
grund av ökande arbetskostnader och krav på minskad fysisk påfrestning 
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lockande att försöka mekanisera detta arbete. Det borde inte heller vara 
särskilt svårt i tekniskt hänseende. En praktiskt sett absolut förutsättning 
var emellertid tillgång på billig, enkel och lätthanterlig drivkraft. Ingen
ting av betydelse kunde därför göras förrän elektrifieringen av jordbru
ket blivit en realitet. Intressant är att utvecklingen på området i betydan
de grad försiggått här i Sverige. Karakteristiskt är att flera av de tidigare 
anläggningarna var små och hade karaktär av hemtillverkning. 

En av de första anläggningarna, troligen den första, utfördes 1925 av 
lantbrukaren Henning Eriksson, Kälen, Krokom i Jämtland. Den utgjor
des av en enkel kedjetransportör med fasta medbringare av trä. Trans
portörens återgående part löpte i en kulvert under gödselrännan. An
läggningen var i drift under flera decennier. 606 

En annan tidig liknande anläggning gjordes vid Utnäs i Hälsingland. 
År 1930 togs en större anläggning byggd efter ungefär samma princip i 
drift vid AB Separators gård Hamra. Dessa anläggningar var driftsäkra 
och fungerade i stort sett bra. De var dock tämligen materialkrävande i 
förhållande till sin kapacitet genom att transportörens återgående part 
inte utförde aktivt arbete. Den under gödselrännan nödvändiga kulver
ten bedömdes vara ohygienisk. 

Jordbrukets Elektrotekniska Forskningsinstitution (sid 253) utvecklade 
omkring 1930 ett system i vilket endast en, senare ett par skrapor arbeta
de i varje gödselränna. Dessa skrapor som här drogs fram och åter av en 
wire eller en kätting var svängbara. När de rörde sig mot rännans 
utloppsöppning låg de i arbetsläge, vinkelrätt mot rörelseriktningen och 
förde gödsel med sig. Vid motsatt rörelse svängde skraporna in åt sidan 
och gick förbi gödseln i rännan. Avsikten var att anläggningar av denna 
typ skulle vara igång antingen kontinuerligt eller i varje fall under tätt 
återkommande perioder så att större gödselmängd aldrig skulle hinna 
samla sig i rännan. En nackdel kunde vara att systemet medförde risker 
för djuren eftersom det måste vara igång även när personal inte fanns i 
stallet. 

Ingenjören Lars G. Bergman konstruerade i mitten av 1940-talet ett 
system i vilket en svängbar skrapa stegvis går längre och längre in i 
gödselrännan och efter varje steg åter tillbaka ut. Vid varje sådant steg 
för den ut gödseln ur en del av rännan. Fördelen skall vara att anlägg
ningens mekaniska del blir förhållandevis enkel men ändå kan arbeta 
även om mycket gödsel finns i rännan. Anläggningen behöver då inte 
köras annat än när personal kan övervaka arbetet. Utgödslingen tar dock 
tämligen lång tid i anspråk. 607 

Olika ideer kan emellertid kombineras. På en fram- och återgående 
järnstång tämligen tätt placerade svängbara skrapor kan ganska snabbt 
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Skrapanordning i mekaniskt utgödslingssystem. SM 
föra ut gödsel ur en gödselränna. Rörelsen från motor och spel överföres 
till stången med hjälp av kättingar eller syntetlinor. Eventuellt användes 
kuggstångsdrift eller hydraulisk drift. Man vinner till en del den ur
sprungliga kedjetransportörens goda avverkning men undviker den 
mindre lämpliga återgående transportörparten med sin kulvert under 
gödselrännan. System efter dessa principer kom att med tiden bli alltmer 
använda. 608 

I stället för fram- och återgående skrapor förekommer i stallar med två 
parallella rännor system med rundgående skrapor. Dessa går då inåt i en 
ränna och för från denna gödseln med sig över till den andra och genom 
denna vidare ut mot gödselstaden. I anläggningar av denna typ är skra
porna inte svängbara. Kättingen på vilken de är fästa går vid banans yttre 
ände över ett ledhjul och tillbaka in igen. 

Enklast blir anläggningen om gödseln kan föras ut ur byggnaden direkt 
i rännornas förlängning. Har gödselstaden sådan placering att detta inte 
är möjligt blir det ibland nödvändigt att lägga en tvärgående transportör i 
egen kulvert under gödselrännorna. Dessa har då öppningar rakt ovan
för tvärtransportören. 
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Täckt, oisolerad höjdtransportör i en utgödslingsanläggning av typ Thunstam, 1952. SM Svängbar höjdtransportör till Odins utgödslingssystem 1973. SM 
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Hydraulisk tryckutgödsling har under senare år blivit allt vanligare. Om någor
lunda rikligt med ströhalm användes kan gödselstacken få detta utseende. Bilden 
är från en anläggning utförd 1973 av Bilindustri i Blidsberg AB. 
SM I mindre ladugårdar tillämpas ofta en förenklad, billigare anordning vid vilken gödseln med lämpligt handverktyg skjutes längs gödselrännorna och föres ned genom öppningar till en tvärgående transportör som leder ut till gödselstaden. Oftast är det inte möjligt att låta skrapsystemen gå direkt ut till gödselstaden. Då erfordras en särskild höjdtransportör av annan konstruktion. Den kan ha skopor av olika typ, grepliknande medbringare eller tippningsbara behållare osv. Den kan vidare som glidbana ha ett helt bottenplan ända ut på gödselstaden eller enbart balkar respektive stållinor som ledorgan. I senare fallet får gödseln efterhand bilda glidbana. Oavsett vilken konstruktion som väljes uppkommer lätt störningar, särskilt vid låg temperatur vintertid. För att undvika fastfrysning byggs transportören ibland in i en tät trumma genom vilken varmluft från ladugården kan blåsas med hjälp av en fläkt. Omkring år 1969 konstruerade Åke Josefsson på Krutbrännargården, Dalum i Västergötland, en helt ny maskintyp för transport av gödsel från ladugård till gödselplatta. Inne i ladugården föres gödseln antingen med vanlig maskinell skraputrustning eller för hand till en brunn i vars botten en hydrauliskt driven fram- och återgående tryckkolv är placerad. Av denna kolv föres gödseln in i en rörledning lagd på frostfritt djup och 
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med sin mynning mitt i gödselplattan. Gödseln tryckes ut på plattan i en 
efterhand växande hög ovanför rörmynningen. Anläggningen kallades i 
början betecknande "sork högen". flJ9 

En enklare variant framkom senare och användes då gödseln föres ut 
genom en rak, horisontell tryckkammare och kanal av begränsad längd. 
Kolven utgöres här av en kraftig, hydrauliskt driven skrapa, pressklaff. 

Intresset för och därmed tillverkning av hydrauliska utgödslingssystem 
har ökat betydligt under senare år. 

Från 1950- och 1960-talen ökade anskaffningen av utgödslingsanlägg
ningar kraftigt. Ett flertal svenska verkstäder, bl a Odin, tog upp tillverk
ning. Några upphörde efter någon tid. Import, främst från Danmark och 
Tyskland, förekommer i begränsad omfattning. 

Andra hjälpmedel 
Utöver här nämnda maskiner för materialhantering finns ett flertal andra 
som direkt eller indirekt kan anses tillhöra gruppen men som ej skall 
behandlas här. Vid de tidigaste konstruktionerna pumpades hydrauliska tippningsanordningar för hand. Tungt men ändå arbetsbesparande. Bilden är tagen vid sockerbetsavlastning i Arlöv år 1938. 
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Enkla stationära hissanordningar och säcklyftare kan nämnas i detta sammanhang. En v iktig grupp utgör utrustni ngar för tippning på arbetsvagnar .  Utvecklingen av sådana tog ett kraftigt steg framåt genom de tävl ingar som Sveriges Betodlares Centralfören ing utlyste år 1937 och 1938 och vars resultat är redovisade i Statens Maskinprovningars meddelanden nr 480 och 505 . Flera av de första konstruktionerna var mekan i ska men snart övergick man till hydraul ik , ti l l en början för handkraft men längre fram med utnyttjande av traktorernas resurser . Som andra exempel kan  nämnas de på id 4 1 1 omnämnda lastarvagnarn a .  En  ytterst vikti g grupp som numera finns represente rad vid varj e svenskt jordbruk utgör pumpar avsedda för hantering av vatten , mjölk , olj a , flytgödsel eller annat . 
Övriga maskiner Utöver de ovan behandlade maskinerna finns ett flertal andra med större elle r mindre spridning . Den ökande användningen av stora maskiner stäl ler krav på relativt j ämna fält något som under detta århundrade lett t i l l  en , om än begränsad anskaffning av planersladdar. Någon användning har också traktormonterade borrar för upptagning av hål  t i l l  hässjestör och stängse lstolpar fått . Betningsmaskiner av enklaste beskaffenhet kom ti l l  åtskil l ig användning men från 1960-talet upphörde betning vid enskilda gårdar . Spannmåls- och grästorkar fal ler utanför det område som här behandlas men har ett nära samband med han tering av grödan . Framföral lt på spannmålstorkningens område har den tekn iska utveckl i ngen under 1900-talet varit ytterst framgångsrik och medfört att de torkningsproblem som skördetröskningen medfört kunnat bemästras . Ifråga om grästorkning är resultaten betyd l igt blygsammare . Svårigheterna att ta ut ensi lage ur såväl torn- som plansilor möttes med konst ruktion av ol ika maskintyper som kan underlätta a rbetet .  Användningen av gröpkvarnar ökade betydl igt under 1900-talets första del och ett flertal svenska verkstäder tog upp t i l lverkning samtidigt som importen ökade något . På foderberedningens och -hanteri ngens område til lkom flera andra maskiner såsom krossar, skärmaskiner, portionerare , foderblandare och foderautomater .  Stark anknytning t i l l  jordbrukets maskiner har den omfattande utrust-495 s 



ning som erfordras för reparationstjänsten hemma vid gårdarna. Vi kan 
här tänka på de så vanliga svetsaggregaten, på kompressorer för renblås
ning eller för pumpning av dagens alla gummihjul och på högtrycks
aggregat för maskinrengöring. 

Inte heller vagnar behandlas i denna skildring av jordbrukets mekani
sering men deras stora betydelse i dagens mekaniserade transportsystem 
får inte glömmas. Vagnarna har utvecklats väsentligt sedan gummihjulen 
infördes på 1930-talet. 

Reparationstjänst 
Jordbrukets maskiner arbetar under svåra förhållanden med betydande 
risk för skador bl a genom jord och fukt som tränger in i lager, genom 
direkt slitage på delar som arbetar i jorden eller genom slag mot sten i 
åkern. Inte heller kan man bortse från att skötseln av maskinerna ibland 
är otillfredsställande. Den ökade mekaniseringen ställer allt högre krav 
på resurser för reparation av maskin utrustningen. 

Under 1700-talet och förra delen av 1800-talet var det nästan uteslu
tande fråga om smides- och träarbete. Tusentals gårds- och bysmedjor 
klarade då uppgiften väl. Efterhand som maskinerna började bli mera 
komplicerade tillägnade sig landsbygdens smeder visserligen allt mera 
erfarenhet och allt större förmåga att utföra erforderliga reparationer. 
Men samtidigt utvecklades industrins möjligheter för leverans av reserv
delar. Allt medverkade till en ändring av smedjornas verksamhet. Ett av 
äkta hantverkarskicklighet präglat smidesarbete måste ersättas av på nya 
kunskaper och nya resurser grundat verkstadsarbete. Särskilt när trakto
rer började få något mera allmän användning blev det svårt för många att 
följa med i utvecklingen. De små landsbygdssmedjorna försvann en efter 
en, framförallt under 1930- och 40-talen. I stället tillkom ett mindre antal 
bättre utrustade verkstäder, i många fall knutna till maskinfirmor eller 
jordbrukarorganisationer. I synnerhet sedan de senare på allvar tagit 
upp maskinförsäljning på sitt program tvingades de engagera sig i repara
tionsverksamhet. 

Övergången från en i numerärt avseende omfattande, starkt decentra
liserad reparationstjänst till en mera centraliserad sådan var ingalunda 
problemfri. Det är tidsödande och dyrbart att transportera maskinerna 
om avståndet till verkstäderna blir stora. Dessa har att räkna med bety
dande investerings- och personalkostnader vilket måste återspeglas i de
ras debitering. Detta har medfört att jordbrukarna, samtidigt som de är 

496 



beroende av hjälp från kvalificerade verkstäder för de mera krävande 
arbetena i växande omfattning strävar efter att själva klara en väsentlig 
del av reparationsarbetet hemma vid gården. Allt fler jordbrukare har 
skaffat sig god verktygs- och lokalutrustning samt genom att deltaga i 
svetsningskurser o d byggt upp erfarenhet och kunskaper. 

Vid en undersökning som gjordes 1976 av Jordbrukstekniska Institutet 
(JTI 376) visade det sig att 45 % av traktorreparationerna och 85 % av 
plogreparationerna gjordes hemma vid gården. Tendensen tycks nu vara 
att andelen reparationer hemma ökar. 

En betydelsfull del av reparationstjänsten utföres emellertid av till 
verkstäder knuten reparationspersonal som reser ut till gårdarna. Sär
skilt viktig är denna form av hjälp vid fel på maskiner vars funktion vid 
det aktuella tillfället är särskilt angelägen, t ex skördetröskan mitt i 
skörden. 

Skydd mot olycks[ all och ohälsa 
Arbete på eller vid jordbruksmaskiner medför alltid någon risk för 
olycksfall, obetydlig eller större. Också ur hälsosynpunkt kan arbetet vid 
maskinerna föra med sig risker genom damm, buller, vibrationer eller 
ofta återkommande, kanske långvarig olämplig arbetsställning. Äldre 
tiders okomplicerade jordbearbetningsmaskiner förde väl inte alltför 
stora bekymmer med sig. Betydligt allvarligare blev det när t ex trösk
verk och slåttermaskiner fick sin stora spridning. Än mera påtaglig blev 
faran när motordrift blev allmän och maskinerna samtidigt alltmer kom
plicerade och större. 

Att förhindra olycksfall och så långt som möjligt undvika hälsorisker 
ligger inte bara i den enskildes intresse utan i högsta grad också i samhäl
lets. De tidiga förordningar och andra åtgärder från statens sida som 
avsåg arbetarskydd var i första hand inriktade mot förhållandena inom 
industrin och berörde då endast i mindre grad jordbruket. 

År 1889 tillkom yrkesinspektionen och 1912 kom den första samlade 
arbetarskyddslagen. Anmärkningsvärt var att lagen hade sådan formule
ring att arbete vid kreatursdrivna maskiner, t ex tröskverk med häst
vandring, slåttermaskiner, självbindare och handdrivna hackelsemaski
ner inte föll under denna. Detta rättades till genom ändringar, bl a år 
1934. En ny arbetarskyddslag kom 1949 då även Arbetarskyddsstyrelsen 
bildades. Lagen ersattes 1978 av bl a arbetsmiljölagen. 
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För övervakning på det elektriska området arbetar bl a Elektriska 
Inspektionen. 

Här bör också tillkomsten av Jordbrukets Skyddspropaganda 1948 och 
efter någon försöksverksamhet Lantbrukshälsan 1983 omnämnas.610 

Från vederbörande myndigheters sida har alltsedan sekelskiftet ett 
antal tvingande bestämmelser respektive rekommendationer angående 
skyddsåtgärder på eller vid särskilt farliga maskiner utfärdats. Här kan 
som tidiga exempel nämnas skydd vid rem- och kugghjulstransmissioner, 
skydd vid tröskverkscylindrar och på hackelsemaskiner. 611 

Vid slutet av 1920-talet inleddes ett till en början sporadiskt men 
senare allt oftare återkommande samarbete mellan Statens Maskinprov
ningar och arbetarskyddsmyndigheten på så sätt att maskiner i samband 
med provning underkastades bedömning också från skyddssynpunkt och 
att resultaten av denna infördes i Maskinprovningarnas provningsredo
görelser. Från slutet av 1960-talet göres sådan granskning på ett flertal av 
de maskiner som undergår officiell provning. 

Generellt gäller att en maskintillverkare är skyldig tillse att levererad 
maskin är ofarlig. I särskilda fall utfärdar Arbetarskyddsstyrelsen i för
väg allmänna föreskrifter med krav på maskiners utförande i bestämda 
hänseenden. Sådana föreskrifter har sedan lång tid tillbaka gällt för kärl 
som sätts under tryck. Under senare år har ett flertal motsvarande krav 
för helt andra maskintyper utfärdats. Ett sådant gäller skyddshytter på 
traktorer, en fråga som på sin tid tilldrog sig stor uppmärksamhet och för 
vilken därför en kort redogörelse bör lämnas. 

I slutet av 1940-talet och framförallt år 1950 jämte åren närmast däref
ter inträffade ofta allvarliga olyckor genom att traktorer välte, t ex ner i 
ett dike, eller vid felaktig hantering störtade över bakåt. Ofta omkom 
föraren därvid. Antalet dödsfall genom olyckor av denna typ var flera år 
omkring 30 per år. Felaktigt kom allmänhetens intresse att särskilt inrik
tas mot de dramatiska överstegringsolyckorna. Olika förslag framkasta
des, t ex att genom automatisk frikoppling av motorn eller frånslagning 
av tändningen vid påbörjad stegring försöka stoppa denna. Maskinprov
ningarna som hade att yttra sig över sådana konstruktioner påpekade att 
de inte kunde stoppa en redan påbörjad stegring och att skydd mot 
traktorolyckorna endast kunde skapas om traktorerna utrustades med 
starka hytter eller åtminstone skyddsramar. Liknande uttalanden följde 
1953 från Jordbrukstekniska Institutet.612 Senare togs saken upp även av 
lantarbetare- och transportarbetareförbunden. 

En skyddshytt,  konstruerad av G. Nyström, Umeå, provades vid Ma
skinprovningarna 1954 och i modifierat utförande även 1955. I skydds
hänseende var resultatet tillfredsställande. 613 
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Redan 1954 skrev dåvarande byrådirektören i Arbetarskyddsstyrelsen ,  Hans G. Renntun :  " . . .  Sedan länge har tanken funni ts , att utföra traktorhytterna så kraftiga , att de motstår påfrestningarna vid såväl överstörtning bakåt som vid stjälpning . . . "614  Åren 1955 och 1956 framfördes från hytti llverkarhåll och från lantarbetareorganisationen krav på att traktorer obligatoriskt skulle förses med skyddsram eller skyddshytt . Även facktidskrifter talade för detta .  615  Maskinprovningarna framhöl l att detta vore tekniskt riktigt men först sedan bestämda hållfasthetskrav uppställts ,  att nykonstruktioner borde underkastas officiell provning före marknadsföring och att anskaffning borde vara frivil l ig til l dess någon e rfarenhet vunnits . Att faststä l la hållfasthetskrav vore så mycket viktigare som relativt svaga hytter avsedda för skydd enbart mot väder och vind börjat  förekomma i hande ln . Sådana hytter ökade riskerna katastrofalt vid vältn ing e ller överstegring eftersom de hindrade föraren att hoppa av . I den då rådande situationen utförde Maskinprovningarna på eget initiativ omfattande försök för att fastställ a lämpliga provnings- och be-
De moderna hytterna med sin utrustning har väsentligt förbättrat traktorn som 
arbetsplats. 
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dömningsnormer. Arbetarskyddsstyrelsen medverkade ej i men följde försöken. Redogörelse för de vunna resultaten och det provningsförfarande jämte den bedömningsmetod som dessa ledde till publicerades i Maskinprovningarnas meddelande nr 1375, utgivet i januari 1959. Under tiden hade Arbetarskyddsstyrelsen beslutat göra utrustning med skyddsram eller skyddshytt obligatorisk. Ikraftträdandet blev på grund av överklagande senarelagt men fastställdes därefter genom regeringsbeslut till den 1 juli 1959. Det gällde alla traktorer som levererades fr o m nämnda dag. 616 Obligatoriets omfattning har sedan i flera omgångar, 1962, 1965, 1971, 1980 och 1983, skärpts och gäller nu för samtliga traktorer oavsett tillverkningsår och användningsområde. Ganska snart övergick Arbetarskyddsstyrelsen till ett system med godkännande innan marknadsföring tilläts. Maskinprovningarnas provnfogsoch bedömningsmetod tillämpas därvid. Åtgärden att utrusta traktorerna med skyddsram eller skyddshytt med fastställd hållfasthet visade sig omedelbart vara riktig. Även vid svåra överstörtningsfall har ramen eller hytten hållit och hindrat att föraren skadats under traktorn. Antalet dödsolyckor sjönk hastigt i takt med att antalet ramar och hytter ökade. Den första tiden valde jordbrukare och Traktorhytternas hållfasthet provas med slag från en tung pendel. Bestämda, internationellt antagna regler anger hur mycket hytten får ge efter. Bilden är från Maskinprovningarna vid Alnarp. 
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Vid undersökn ing av  hytter på stora traktorer an vänder Mask inprovningarna vid 
A lnarp en an läggn ing för s k statisk pro vn ing. 

t i l l verkare i rege l  den billigare ramen i stället för mera kompletta hy tter. 
Snart nog ställdes emel l ertid krav bl a starkt hävdat från l antarbetarsi
dan , på att traktorerna skulle erbj uda skydd också mot väder och vind . 
Hytt blev al l t  van ligare .  

Til lkomsten av de  svenska åtgärderna på det ta område följdes med 
uppmärksamhet i andra länder där problemen med olycksfall var desam
ma.  I de nordiska grannländerna togs snart motsvarande steg som hos 
oss .  År 1 967 faststäl lde Organisation for Economic Cooperation and 
Development (OECD) den vid Maskinprovningarna utveckJade prov
ningsmetoden och de där ti l lämpade bedömningsreglerna som sina .6 17 
Bl a härigenom inleddes en utveckling mot att traktorer i dag oavsett 
t i J Jverkningsland redan från början är konstruerade med kompletta , ofta 
ytterst välutrustade hytter .  

Arbetarskyddsstyrelsen har också i andra avseenden ägnat s tor upp
märksamhet åt traktorn som arbetsplats . Så föreskrives numera att bul
lernivån i hytten icke får överskrida ett bestämt värde . Detta sattes 1 ju l i  
1970 först ti l l  bullergraden 95 och skärptes därefter i steg för att  från 1 
juli 1974 vara 85 . Också beträffande värme , ventilation och sitsens be
skaffenhet finns föreskri fter . 
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De här redovisade åtgärderna utgör endast några exempel på den omfattande , utomordentl igt angelägna verksamheten inom området för skydd mot olycksfall och ohälsa i samband med arbete på e l l er vid maskiner inom jordbruket .  
Samverkan för att minska maskinkostnaderna I alla tider har jordbrukare när så varit behöv l igt och möjligt brukat hjälpa varandra . Inte minst på maskinområdet har praktisk samverkan i alla tider varit van lig och är så all t jämt.  Naturligt enkelt och utan alla formalite ter lånar en jordbrukare ofta ut en maskin åt grannen . Kanske kommer han rent av över och kör med sin mask in  på grannens åker . Snart nog återgäldas i regel hjälpen med någon arbetsinsats eller på annat sätt . Vanligt har också blivit att ett par jordbrukare slår sig samman och gemensamt köper en mask i n .  I den på sid 2 1 4  redovi sade studien av maskinanvändningen vid seke lskiftet år 1900 berättades att redan då omkring 20 % av maskinerna ägdes och brukades av fler än en jordbrukare . Större och komplicerade maskiner, framförallt dubbelrensande tröskverk tillsammans med sin drivkraft ,  ånglokomobilen ,  representerade ett  så stort penningvärde att anskaffning av dem förutsatte samverkan mellan flera jordbrukare . Tröskföreningar eller enk la  bolag bildades och var redan strax efter mitten av 1 800-talet van l iga . En sådan förening inköpte lämplig maskinutrustning som sedan i tur och ordning användes för tröskningen hos delägarna .  Även en annan samverkansform växte fram.  Någon drift ig person ,  ibland kanske sj älv jordbrukare , skaffade en ti llräckl igt stor tröskutrustning och utförde sedan med denna och mot betalning tröskning hos ett antal jordbrukare . Efterhand utbildades lokala regler och taxor för ersättning m m vid sådant arbete . Efter den ekonomiska kri sen under 1930-ta lets första år började mekan iseringsbehovet öka i det svenska jordbruket . Svårigheterna för det mindre jordbruket att följ a med i utvecklingen blev av ekonomiska skäl allt mera påtagliga och ingav oro . Regeringen t i l lsatte en utredning med uppgift att undersöka möjligheterna att underlätta gemensam maskinhål lning inom det m indre jordbruket . I sitt år 1 937 avgivna betänkande föreslog utredningen att en stat l ig lånefond skulle inrättas . Lån från denna skul le kunna ges t i l l  sammanslutningar av jordbrukare e l ler t i l l  vad man kaJ lade maskinhållare alltså personer som anskaffade maskiner 502 -



och med dessa mot ersättning utförde arbete hos jordbrukare. Bestämda regler föreslogs för att hjälpen främst skulle nå mindre jordbruk. Kungl. Maj:t avgav i ärendet en proposition som i huvudsak överensstämde med utredningens förslag men på vissa punkter avvek från denna.618 Riksdagsbeslutet följde propositionen. Lån kunde enligt detta ges under förutsättning att minst 65 % av den åkerareal som sammanslutningens medlemmar eller de jordbrukare som maskinhållaren avsåg betjäna tillhörde jordbruk om högst 15 ha åker. Lån kunde beviljas till högst 80 % av maskinens inköpspris. Sedan låntagaren återbetalat ½ av lånet, vanligen efter fem a åtta år, kunde återstoden avskrivas och alltså utgöra ett statsbidrag. Hushållningssällskapen svarade för den praktiska hanteringen av låneverksamheten. Åren 1941, 1946 och 1951 gjordes några ändringar i lånereglerna främst för att underlätta ett mera omfattande utnyttjande. Maskinlånen tilldrog sig under flera år stort intresse. Detta avtog emellertid så småningom och år 1967 upphörde långivningen helt och ersattes med lånegarantier. 619 Omkring år 1950 försköts det tidigare stora intresset för maskinhållare mot något mera utvecklade maskinstationer, organiserade av enskilda personer, företag, skolor, centralföreningar m fl. I princip drev maskinstationerna samma typ av verksamhet som maskinhållarna men den var i regel mera omfattande med fler typer av maskiner. De hade större omsättning och ej sällan fast anställd personal. Det visade sig emellertid efter några år att maskinstationerna ganska allmänt fick svårigheter att klara ekonomin. Många blev nedlagda. Andra räddade sig genom hård specialisering på arbetsområden som under vissa tider hade särskild aktualitet, t ex stenröjning, besprutning eller stallgödselhantering. Framförallt i Skåne och Halland var förutsättningarna för maskinstationsverksamhet relativt goda på grund av att bet- och potatisodlingen kräver dyra maskiner, svåra att förränta på de oftast små odlingarna. I Skåne torde det nu finnas över 300 maskinstationer, betydligt fler än i hela det övriga landet tillsammans. Även om intresset för maskinstationer minskade under 1960- och 1970-talen innebar detta ingalunda att samverkan på maskinområdet i andra former gått eller nu går tillbaka. Tvärtom! Kostnaderna för maskinanskaffning stiger våldsamt. Gemensam maskinanskaffning eller gemensamt utnyttjande i andra former diskuteras och prövas därför i avsevärd omfattning i hela landet. Framförallt gäller detta maskinslag som kostar mycket och användes under få timmar varje år. Skördetröskan ger, liksom de ovan nämnda maskinerna för sockerbetsodling och potatisodling, ett gott exempel. I landet finns nu omkring 50 000 skörde-503 



tröskor som svarar för hela skörden på kanske 80 000-90 000 spannmålsoch oljeväxtodlande gårdar. Av de 8 000 betodlarna är det endast ett ytterst litet fåtal som har egna såmaskiner men alla sår. Den största kostnadsminskningen för en maskin uppkommer då antalet gårdar på vilka den användes ökar från en till två. För varje därutöver nytillkommande gård reduceras den nytillkommande kostnadsminskningen. Samverkan mellan relativt få personer torde i de flesta fall löpa lugnare och med mindre administrativa problem än om ett större antal skall samarbeta. Det vore därför ett allvarligt missgrepp att underskatta den i verkligheten mycket omfattande men till sin exakta storlek okända informella maskinsamverkan som idag förekommer grannar emellan. 
Standardisering På maskiner av olika fabrikat kan en och samma konstruktionsuppgift ha lösts på olika sätt. De olika lösningarna kan var för sig vara bra men den omständigheten att de är olika kan skapa svårigheter för köparen. Detta visar sig tydligt vid tillkoppling av arbetsmaskiner till traktorer. Om arbetsmaskinens kopplingsdetaljer inte är avsedda för den kopplingstyp traktorn är utrustad med blir hopkoppling omöjlig. Om arbetsmaskinen är avsedd för annat varvtal än det som traktorns kraftuttag har är det lika illa. Om extra knivblad som en jordbrukare köpt inte passar på hans slåttermaskin blir reparationen omöjlig. Om maskintillverkarna i sina instruktionsböcker och reservdelslistor använder helt olika namn på ett och samma slags maskindel kan både skötsel och reservdelsbeställning bli besvärliga. För den praktiske jordbrukaren är det av största intresse att en standardisering på maskinområdet förekommer. Med hänsyn till att tillverkningen av maskiner inom vårt land nu är så begränsad måste standarderna så snart det gäller maskindetaljer ha internationell förankring om de skall få sitt rätta värde. En standard innebär inte en förskrift, endast en rekommendation. Det är önskvärt att den kan fastställas på ett relativt tidigt stadium av en viss teknisk utveckling, innan ett flertal tillverkare har låst sina egna konstruktioner så att de inte gärna lämnar dem. En standard får inte hindra vidare teknisk utveckling och den kan behöva revideras eller upphävas. Standardiseringsarbetet på jordbruksmaskinernas område började i Sverige på 1920-talet. Jordbrukstekniska Föreningen fick redan vid sin tillkomst 1927 en standardiseringssektion som arbetade för Sveriges 
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Standardiseringskommission (SIS). När Jordbrukstekniska Institutet in
rättades 1945 överfördes verksamheten dit och handhades där av en 
särskild kommitte. År 1968 övertog Sveriges Mekanförbund standardise
ringsverksamheten på jordbruksmaskinområdet. För ledning av arbetet 
organiserades en styrande kommitte. Sedan 1975 svarar en självständig 
organisation, Sveriges Mekanstandardisering (SMS), för arbetet. Detta 
organ samarbetar intensivt med den internationella organisationen Inter
national Organisation for Standardization (ISO). 

SMS har en ledningsgrupp och utser för den direkta verksamheten ett 
antal specialkommitteer, var och en med sitt preciserade ansvarsområde. 
Ett antal myndigheter, institutioner, organisationer och industriföretag 
deltar i arbetet. 

Det stora antalet standarder som under årens lopp blivit fasställda 
omfattar vitt skilda områden. Här kan som exempel nämnas dragkrokar 
och dragöglor på traktorer, trepunktskoppling på traktorer, kraftöverfö
ringsaxlar, kopplingar för hydraulik, fjädrande harvpinnar samt radav
stånd för stråsäd och hackrensade grödor. En annan typ av standarder 
omfattar viktiga provningsmetoder beträffande traktorer, bullernivå 
m m. Ett omfattande arbete för standardisering av benämningar på lant
bruksmaskiner och deras delar har nyligen resulterat i en värdefull hand
bok, Terminologi 86. 

Varifrån fick 1900-talets jordbrukare sina maskiner? 
Gamla tiders tillverkning hemma på gården hade upphört under 1800-
talet efterhand som maskinerna måste göras av järn eller stål och några 
av dem blev alltmer komplicerade. Trycket att ersätta mänsklig arbets
kraft med maskiner tvingade jordbrukarna att ställa högre krav på dessas 
prestanda. Detta ställde i sin tur allt högre anspråk på tillverkarnas 
kvalifikationer. Det var stor skillnad på att göra en såmaskin, en själv
bindare än att göra en harv, en vält. Verkstäder med tekniska och eko
nomiska resurser kunde fortsätta, andra fick övergå till annan uppgift 
eller upphöra. Om sedan någon helt ny, av jordbruket uppskattad, rela
tivt okomplicerad maskintyp dök upp, som t ex när halmfläkten kom 
omkring 1923, skyndade sig ett antal företag att ta upp tillverkning av 
denna. Snart nog måste åtskilliga av dem dra sig ur konkurrensen och 
många försvann. Trots att jordbrukets maskinanskaffning varit enorm är 
det typiskt för 1900-talet att antalet svenska tillverkare varierat kraftigt 
både uppåt och nedåt men långsiktigt gått tillbaka. 
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Svensktillverkad andel av anskaffade maskiner. Efter inköpsvärde. 
Källa: JU, JN Konkurrensen från utlandet har, utom under perioderna när de båda världskrigen pågick, vari t hård .  De för svensk jordbruksmaskintillverkning katastrofala följderna framgår tydligt av d iagrammet ovan.620 I nedanstående förteckning anges länsvis ett antal av de mera kända företag som under längre e ller kortare perioder av 1900-talet tillverkat jordbruksmaskiner av olika slag . Det måste betonas att förteckningen inte har kunnat göras fullständig. I många fall har företagen,  ibland i samband med ekonomisk rekonstruktion , ändrat namn både en och flera gånger och återfinnes då eventuellt mer än en gång i förteckningen. Ibland har firmor slagits samman vilket också givit upphov ti l l nya namn . Endast ett ringa antal av de förtecknade firmorna är verksamma inom jordbruksmaskinområdet i dag . Uppgifterna om av respektive företag til l verkade maskinslag är inte heltäckande . De utgör endast exempel . 
Stockholms län Alfa-Laval , Stockholm (förut Separator) Separatorer,  mjölkningsmaskiner, utgödslingsan läggningar Baltic , Södertälje Separatorer 
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Lars G Bergman, Stockholm 
Utgödslingsanläggningar 

J. & C.G. Bolinders Mek. Verkstad, Stockholm 
Förbränningsmotorer 

Carls viks Gjuterier, Stockholm 
Förbränningsmotorer 

Mjölkningsmaskinen Comor, Stockholm 
Mjölkningsmaskiner 

Mjölkningsmaskinen Ess, Stockholm 
Mjölkningsmaskiner 

Separator, se Alfa-Laval 
Separators Mjölkningsmaskin, Stockholm 

Mjölkningsmaskiner 
Svenska Fläktfabriken 

Utrustning för spannmålshantering 
J. V. Svenssons Motorfabrik, Augustendal (har även haft namnet J. V. 

Svenssons Automobilfabrik) 
Förbränningsmotorer, traktorer 

Uppsala län 
K. Jansson, Örbyhus 

Tröskverk 
Aug. Stenborg Gjuteri- och Fabriksaktiebolag, Tierp 

Harvar, vältar, kvarnar 
Tiby Verkstäder, Örbyhus 

Tröskverk 
Tierps Redskapsfabrik, Tierp 

Stallgödselspridare 
Nya Tröskmaskinfabriken, Örbyhus 

Tröskverk 
Enköpings Maskinfabrik, Enköping 

Höpressar 
Vattholma Bruk, Vattholma 

Vindmotorer, tröskverk 

Södermanlands län 
Bolinder-Munktell, Eskilstuna 

Traktorer, lokomobiler, tröskverk, skördemaskiner 
Grönkvists Verkstad, Katrineholm 

Harvar, räfsor 
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Holmens Gjuteri & Mek. Verkstad, Nybybruk 
Lokomobiler 

Munktells Mek. Verkstad, Eskilstuna se Bolinder-Munktell (har även 
haft namnet Eskilstuna Mek. Verkstad) 

Nävekvarns Bruk, Nävekvarn 
Harvar, väl tar 

Fabriken Odin, Nyköping (Stockholm) 
Hissar, Utgödslingsanläggningar 

Ollens Tröskmaskinfabrik ,  Flen 
Tröskverk 

Aug. Olsson, Valla 
Rensmaskiner 

Olsson & Ollen, Valla 
Rensmaskiner 

Mjölkningsmaskinen Omega, Flen 
Mjölkningsmaskiner 

Rationella Redskap, Eskilstuna 
Harvar 

Sandbäckens Mek. Verkstad, Katrineholm 
Förbränningsmotorer, mjölkningsmaskiner 

Sveaverken, Eskilstuna 
Fläktar, transportörer, tröskverk, kvarnar 

H. Thunstam, Mölnbo 
Utgödslingsanläggoingar 

Valla Tröskmaskinfabrik, Valla 
Tröskverk, rensmaskiner, potatismaskiner 

Varias Fabrik, Flen 
Hö pressar 

Gustaf Widens Maskinaffär, Eskilstuna se Svea verken 
Volvo BM, Eskilstuna (tidigare Bolinder-Munktell) 

Traktorer, skördetröskor 

Östergötlands län 
Martin Andersson, Hindstorp, Tjällmo 

Tröskverk 
Forss Mek. Verkstad, Vikingstad 

K.Jöverfrönötare, konstgödselspridare 
International Harvester Co, Norrköping 

Konstgödselspridare, såmaskiner, skördemaskiner 
Kaller & Co, Linköping 

Konstgödselspridare, betupptagare 
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Lindholmen-Motala , Motala 
Traktorer 

Lj usfallshammars Fabriks AB , Ljusfal lshammar 
Höpressar 

Manus , Norrköping 
Mjölkningsmaskiner 

Runes Mek. Verkstad , Väderstad se Väderstad-Verken 
Sjögestad Smidesverkstad, Vikingstad 

Jordborr 
Sparman-Fabriken , Vikingstad 

Transportörer, hackar 
L. Svensson, Hästholmen 

Kalk- och konstgödselspridare 
Väderstad-Verken , Väderstad 

Jordbearbetningsmaskiner , såmaskiner 

Jönköpings län 
June-Verken , Bankeryd (tidigare Motorplogen June) 

Traktorer 
Marieholms Bruk, Marieholmsbruk 

Tröskverk , vandringar , hackelsemaskiner 
Mofors Mek . Verkstad , Anderstorp 

Tröskverk 
Norrahammars Bruk , Norrahammar 

Plogar,  harvar, hästräfsor 
Rödja Mekaniska AB , Nässjö 

Transportfläktar 
Skogsfors Bruk , Reftele 

Harvar,  stallgödselspridare , vandringar 
Strömsholmens Mek .  Verkstad , Tranås 

Frontlastare 

Kronobergs län 
Hissfabriken, Möckeln 

Hissar 
Nibeverken , Markaryd 

Precisionssåmaskiner 
Torps Bruk, Moheda 

Tröskverk , lokomobiler 
Älmhults Bruk, Älmhult 
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Kalmar län 
An karsrums B ruk ,  Ankarsrum 

Konstgödselspridare 
Storebro Bruk , Storebro 

Förbränningsmotorer 
Överums Bruk 

Jordbearbetnj ngsmaskiner , gödsel spridare , såmaskiner , skördem a
skiner , maskiner för potatisodling 

Gotlands län 
Fole Mek . Verkstad , (senare Visby Mek Verkstad) 

Ånglokomobiler (tidigare såm askiner m m) 

Blekinge län 
Ekengårds Maskinfabrik ,  Sölvesborg 

Maskiner för potatisodling 
Kockums Jernverk , Kal l inge 

Jordbearbetn ingsmaskiner ,  skördemaskiner 

Kristianstads Län 
Wal frid Anderssons Mek .  Verkstad , Tol larp 

Maskiner för potatisodling 
Nya AB Cimbrishamns Gjuteri- & Mek . Verkstad , Simrishamn 

Tröskverk , vandringar , hackelsemaskiner 
Hässleholms Verkstäder, Hässleholm 

Dikesgrävmaskiner 
Kaskad , Bevattnings AB ,  Simrishamn 

Bevattningsmaskiner 
Rinkaby Motor Verkstad , Kri sti anstad 

Bevattningsmaskiner 
Rosenqvi st Mek. Verkstad, Gärds Köpinge 

Bevattningsmaskiner 
Sim ris Maskiner, Simrishamn 

Potatisupptagare 
Tol larp-Maskiner ,  Tollarp 

Potatisupptagare 

Malmöhus Län 
Alnarps Redskapsverkstad , Åkarp (även namnet G .  Björklund & 

Son) 
Harvar 
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Bröderna Anderssons Gjuteri , Skurup 
Jordbearbetningsmaskiner ,  pressar ,  maskiner för betodling 

Åbjörn Anderson & Co , Svedala 
Traktor ( tidigare mera omfattande tillverkning) 

ASJ (AB Svenska Järnvägsverkstäderna) , Arlöv 
Traktor 

Edenhall Mek . Verkstad , Vallåkra 
Betupptagare 

F .W. Haker & Co , Skurup 
Såmaskiner , slåttermaskiner, sidräfsor, tröskverk 

N .  Holmqvist , Örtofta (senare Li lla Harrie) 
se Lilla Harrie Redskapsverkstad 

Martin Jönssons Mek .  Verkstad , Södra Sandby 
Pressar ,  tröskverk 

K varnmaskiner, Vell i nge 
Kvarnar ,  rensmaskiner 

Landskrona Nya Mek . Verkstads AB , Landskrona 
Traktor 

Lantbruks- och lndustrimaskiner, Kävlinge 
Sprutor 

Lilla Harrie Redskapsverkstad, Lil la Harrie 
Jordbearbetningsmaskiner 

Moteska, Vellinge (Malmö) 
Sprutor 

Bröderna Ottosson , Klippan 
Traktorhytter 

Firma G .  Palms Specialmaskiner, Påarp 
Precisionssåmaskiner 

Hj . Perssons Redskapsverkstad , Rögle ,  Ängelholm 
Harvar 

C .  Pålsson , Lilla Harrie (även Pålssons Maskin AB) 
Maskiner för potatisodling 

Sandbymaskiner, Södra Sandby 
Pressar 

Skurupverken , Skurup (förut F .W. Haker & Co) 
Konstgödselspridare , såmaskiner 

Stockamöllan , Stockamöllan 
Potatissorterare 

Svalöv Maskinverkstäder ,  Svalöv 
Stackningselevatorer 
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Ystads Gjuteri och Mek. Verkstad, Ystad Jordbearbetningsmaskiner, gödselspridare, såmaskiner m m Ysta-Maskiner se Ystads Gjuteri 
Hallands län Getinge Mek. Verkstad, Getinge Traktorer, hissar, vindmotorer, rensmaskiner Malcus, Halmstad se Svenska Motorplogfabriken Svenska Motorplogfabriken, Halmstad Traktorer 
Göteborgs och Bohus län Volvo, Göteborg Traktorer 
Älvsborgs län L.B. Eklundh, Wik, Ulricehamn Plogar Herrljunga Tröskverksfabrik, Herrljunga Tröskverk, aspiratörer Fabriks AB Järn & Trä, Åmål Självbindare Mustadfors Bruk, Dals Långed Konstgödselspridare 
Skaraborgs län Ottar Aashamar, Järpås Dikesplogar Bröderna Abelson & Co, Järpås (senare Akron-Maskiner) Fläktar, skruvtransportörer Akron-Maskiner, Järpås Fläktar, skruvtransportörer m m  Bertil Anderssons Kvarnfabrik, Bronäs Kvarnar Bröderna Anderssons Gjuteri, Bronäs Kvarnar Bronäs Kvarnfabrik, Bronäs (till Svegma 1980) Foderberedningsutrustning Falköpings Mek. Verkstad, Falköping Fotogenlokomobiler 
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Främmestads Smides- och Mek. Verkstad , Främmestad Konstgödse lspridare Grästorps Mek .  Verkstad , Grästorp Hissar Grönbergs Gjuteri & Kvarnfabrik ,  Öttum Kvarnar Kellve , Kvänum Frontlastare Kjällströms Mek .  Verkstad , Kvänum Frontlastare , hissar, transportfläktar K vänums Fläktfabrik ,  K vänum Fläktar , foderlastare Lidköpings Mek .  Verkstad , Lidköping Hissar Olby-Maskiner , Skövde Stallgödselspridare Plåt-Mekano , Kvänum Transportskruvar Rekord-Verken, Kvänum Hackar Svegma Svenska Gårdsmaskiner , K vänum Utrustning för spannmålshantering Tidaholms Bruk , Tidaholm Traktorer ,  sädessorterare , harvar Tråvads Mek. Verkstad , Finnerödja Fläkthackar Vamo, Larv Jordbearbetningsmaskiner ,  släpräfsor Vara Gjuteri- & Mek .  Verkstad , Vara Fl äktar , hissar, transportörer Vreten , Skövde Maskiner för vägunderhåll , lastning m m  
Värmlands län Erik Anderssons Tröskmaskinfabrik,  Kristinehamn Tröskverk A. Andersson & Co Mek .  Verkstad, Arvika se Arvika-Verken Arvika-Verken , Arvika Såmaskiner ,  skördemaskiner, plogar Nilssens & Westbergs Maskinaffär , Karlstad Tröskverk 
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Rottneros Bruk, Rottneros Såmaskiner, skördemaskiner Säffle Fläktfabrik, Säffle Fläktar 
Örebro län Bofors, Karlskoga Traktorer Gärdsta Tröskverksfabrik, Ullersäter Såmaskiner, tröskverk Linde Maskiner, Lindesberg Rensmaskiner Svenska Betongvältfabriken Vältar Joh. Termrenius & Son, Hallsberg Tröskverk, rensmaskiner, skördetröskor Trygg-Produkt, Örebro Sprutor Vretstorps Tröskmaskiner, Vretstorp Tröskverk 
Västmanlands län Asea, Västerås (numera Asea Brown Boveri) Elmotorer, elutrustning C.A. Carlsson & Co, Arboga Harvar m m  And. Fischer, Morgongåva se Westeråsmaskiner Köpings Mek. Verkstad, Köping Tröskverk, vandringar Westeråsmaskiner, Morgongåva (tidigare: Westerås Mek. Verkstad och Westerås lantbruksmaskiner) Såmaskiner, skördemaskiner, tröskverk C.M. Vibergs Vagn- och Redskapsfabrik, Ransta J ordbearbetningsmaskiner 
Kopparbergs län Bees Verken, Korsnäs Utgödslingsanläggningar Hedemora Vagnfabrik, Hedemora Hö pressar 514 



Södra Dalarnes Gjuteri & Maskinverkstad (Nu: Hedemora Verkstäder) Jordbearbetningsmaskiner m m Gävleborgs län Atsa, Gävle Såmaskiner, mjölkningsmaskiner Bergsjöverken, Bergsjö Tröskverk Maskinaktiebolaget Ceres, Gävle Tröskverk, rensmaskiner Forsbacka Jernverks AB, Forsbacka Harvar, hackelsemaskiner Gloriaverken, Gävle Tröskverk Gävle Åkerredskap, Gävle Harvar, såmaskiner, hästräfsor Svenska Tröskverksfabriken, Bergsjöverken, Bergsjö Tröskverk Trima, Enånger Frontlastare P. Wahlmans Snickerifabrik, Gävle Tröskverk P.J. Wikholm, Ockelbo J ordbearbetningsmaskiner, släpräfsor Västernorrlands län Arbrå Mek. Verkstad, Arbrå Förbränningsmotorer Olsson & Fahlin, Arbrå Tröskverk Jämtlands län Näldens Åkdonsfabrik, Nälden Hö pressar Västerbottens län Modigs Verkstäder, Umeå Frontlastare Tegs Mekaniska Verkstäder, Umeå Potatissättare Ålö-Maskiner, Brännland Frontlastare 
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För import av maskiner till det svenska jordbruket svarade ett varie
rande antal företag . Några hade arbetat redan under 1800-talet . Bland 
de mera kända kan följ ande nämnas : 

Ana-Maskin, Nyköping 
Andersson & Mattson , Malmö (blev senare AM Cani) 
Ekonomi-Byggnader, Stockholm 
Farming , Nyköping 
Ford Motor Co , Stockholm 
Andrew Hollingworth , Örebro (senare Stockholm) 
International Harvester Co , Norrköping 
Kul l  berg & Co , Katrineholm 
Lantmännens Maskin AB se Slöörs Maskin- och Redskapsaffär 
Olema , Uppsala och Staffanstorp 
A .  Paulsson & Co , Eslöv (Maskinaffären Champion , Melicharmaski

ner) 
Scantrac, Eskilstuna 
Slöörs Maskin- och Redskapsaffär, Stockholm (Svenska Lantmännens 

Riksförbund , Lantmännens Maskin AB) 
Svenska Traktor AB , Stockholm 
Söderberg & Haak , Stockholm och Staffanstorp 
Ysta-Maskiner ,  Ystad 

Några av de kända utländska traktortillverkarna som icke representerats 
genom någon av de ovannämnda firmorna.har el ler har haft egna import
företag i Sverige 

1900-talets jordbruksmekanisering 
Kraftutveckling Omdaning 
Tabellen på sid 2 16  redovisade översiktligt den maskinu trustning som 
jordbruket förfogade över vid seke l skiftet . Under det nya seklet har den 
tidigare påbörjade mekaniseringen av al l t  fler arbetsmoment fortsatt ,  
tidvis i mycket snabb takt . 

År 1944 genomfördes en omfattande officiell jordbruksräkning vid 
vi lken bl a uppgifter om de maskiner gårdarna hade t i l lgång t i l l  infordra
des .  621 Med stöd av de erhållna uppgifterna går det att beräkna den 
procentuella andel av l andets jordbruksföretag som vid tidpunkten ifråga 
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bedömdes förfoga över olika maskinslag. Här nedan anges erhållna vär
den för gårdar med 2 ha åker och däröver. 

Maskins/ag 

Traktor 
Stallgödselspridare 
Konstgödselspridare 
Radsåmaskin 
Slåttermaskin 
Självbindare 
Skördetröska 
Hästräfsa , hjul 
Tröskverk 
Potatisupptagare 
Mjölkningsmaskin 

Gårdar med tillgång till 
angivet maskins/ag, % 

Omkring 8 
12 
1 1  
60 
77 
30 

<1  
61  
52 
8 

14 

Uppgi fterna tecknar tyvärr inte en riktig bild av den verkliga mekanise
ringssituationen . Trots att jordbruksräkningens värden var avsedda att 
visa hur m ånga gårdar som hade tillgång til l angivna maskinslag blev det 
tydligen inte möj ligt att få med alla de fall där en maskin användes på 
flera än en gård . För t ex radsåmaskiner anges ovan 60 % . I verkligheten 
såddes den absolut dominerande delen av allt utsäde med maskin vid den 
aktuella tidpunkten .  Situationen är l ikartad beträffande tröskverken för 
vi lka värdet en ligt jordbruksräkningen skulle bli 52 % . Praktiskt taget 
varje gård hade 1944 tillgång till tröskverk ,  eget ,  grannars eller trösk
föreningens . 622 

För maskinslag som inte i lika stor utsträckning användes på flera 
gårdar torde de anförda värdena ge en någorlunda riktig b ild . Mj ölk
ningsmaskiner representerar i detta avseende y tterlighe ten e ftersom den 
inte egentl igen kan användas på mer än en enda gård . 

Jo rdbruksräkningen av år  1944 ger all tså ifråga om några maskinslag 
för låga värden . Det fakt i ska förhål landet  var att en aktningsvärd meka
nisering hade skett redan fram mot mitten av 1 900-tale t genom insats av 
traktorer , gödselspridare , såmaskiner , skördemaskiner , mjö lkningsma
skiner m fl .  En avsevärd teknisk utveckling av flertale t m askinslag hade 
dessutom ägt rum . 

Efter 1945 ökade takten i jordbrukets anskaffning av nya maskiner 
hastigt. De årligen gjorda investeringarna i maskiner steg snabbt till 
omkring 300 miljoner kronor år 195 1 och senare till långt högre belopp. 
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Jordbrukets investeringar i maskiner. Löpande penningvärde. 
Källa: JU, JN, S. Holmström 

78 80 82 84 86 

Diagrammet ovan visar utvecklingen från 1938 och framåt i tiden . Inves
teringsbeloppen har i detta diagram angivits efter löpande pris . De på
verkas al l tså av penningvärdesförsämringen och diagrammet ger därför 
inte en korrekt uppfattning av den reella mekaniseringstakten . Denna 
framgår tydligare av diagrammet på sid 5 1 9  som visar samtliga investe
ringsbelopp omräknade till 1963 års prisnivå och i relativtal med år 1938 
= 100.623 

Den väldiga maskinutrustning som det svenska jordbruket på detta 
sätt byggt upp och i dag förfogar över för alla slag av fältarbeten ,  inom
gårdsarbeten, transporter m m representerar ett återanskaffningsvärde 
som torde vara i storleken 30-40 miljarder kronor . 

Till kostnaderna för dessa investeringar, alltså amorteringar och rän
teanspråk , kommer sedan de rena underhålls- och drivmedelskostnader
na, ofta kanske 700 kr per ha eller än mera .  De totala kostnaderna 
springer lätt upp till 2 000-3 000 kr per ha . 

Förutsättningar för genomförandet av denna kraftfulla omgestaltning 
inom jordbruket från handarbete ti!J maskinanvändning har varit inten
siv kontakt med utvecklingen i andra länder, forskning , inhemskt tek
niskt framåtskridande , effektiv information och utbildning , följsam han
del , reparationstjänstens utveckling i takt med mekaniseringen samt från 
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Jo rdbrukets in vesteringar i mask iner. Värden korrigerade för penn ingi· ä rdesfö-
rän dring. Rela tivtal: Å r  1 938 = 100. 
Källa : J U, JN 

j ordbrukarnas sida vakenhet  och vi l j a  at t  n är så krävs acceptera de t som 
är nytt . 

Den här ski ldrade mekanise r ingen  har e ffektivt bidragi t  t i l l  att j ord
bruket trots en  oavbrutet minskad ti llgång på arbetskraft kunnat upprät t 
hålla l ivsmedelsförsörj n ingen  åt en växande befolkning .  Vad som skett 
framträder tydl igt vid granskning av jordbruksbefolkningens  re lat iva 
storlek .  Denna anges här som den i jordbruke t förvärvsarbetande de len 
av befolkningen i procent av al la förvärvsarbet ande . Värdena är endast 
ungefärliga . 624 

År  Förvärvsarbetande i 
jordbruket, % 

1870 70 
1910 42 
1950 20 
1960 14  
1970 6 
1985 <4 

Även i andra avseenden har den avancerade mekanise ringen väsen tlig 
inverkan . Den möj liggör att vikt iga arbeten som t ex vårbruk och skörd 
kan utföras på kortare tid än vad som förut varit möj l igt . Detta har 
avgörande betydelse för avkastning och bärgningssäkerhet .  Problemen 
med överproduktion skall ej tagas upp här. 
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I många fall presterar maskiner, rätt använda, ett arbete som är hand
arbetet kvalitativt överlägset. Se t ex på radsåmaskinen, konstgödsel
spridaren och rensmaskinen. Sprutorna utför ett arbete som överhuvud 
inte är möjligt att efterlikna på annat sätt. 

För de i jordbruket verksamma människorna har den ökade använd
ningen av maskiner i stor utsträckning inneburit en angelägen avlastning 
från hård fysisk ansträngning. 

Mekaniseringen har emellertid tyvärr också icke önskvärda konse
kvenser. Särskilt när nya maskintyper hastigt kommit i bruk har det 
ibland visat sig att viktiga hänsyn till säkerhet och bekvämlighet blivit 
förbisedda vid den konstruktiva utformningen. Brister i sådana avseeen
den måste ovillkorligen rättas till. 

Inte sällan leder det mekaniserade arbetets ensidighet till skador ge
nom olämplig arbetsställning, t ex genom ständig vridning bakåt vid 
traktorkörning med baktill kopplad arbetsmaskin. Buller och vibrationer 
är andra olägenheter som kan förekomma. 

Det förhållandet att maskinerna så effektivt bidragit till att jordbruket 
fungerar trots den starka avtappningen av arbetskraft har indirekt med
fört en för många jordbrukare påfrestande ensamhet i det dagliga arbe
tet. En nutida jordbrukare sitter periodvis dag efter dag ensam på sin 
traktor. 

Beroendet av importerade drivmedel samt risken för driftstörningar 
med ekonomiskt allvarliga följder får också räknas till mekaniseringens 
avigsidor. 

Maskinernas mindre goda sidor får inte hindra att mekaniseringen 
föres vidare men de gör det ytterst angeläget att forskare och konstruktö
rer sätter in alla krafter på att skapa riktigare lösningar. Varför mekanisering ? 
De faktorer som under 1800-talet ledde till ökande jordbruksmekanise
ring och som diskuterades på sid 212 har gjort sig gällande även under hela 
1900-talet. Under seklets första decennier fortsatte mekaniseringen i re
lativt lugn takt. Vi kan lägga märke till att ett par då nya maskinslag, 
traktorn och mjölkningsmaskinen, båda praktiskt tillgängliga från om
kring år 1912, mottogs med viss tvekan och till en början endast långsamt 
nådde någon nämnvärd spridning. Detta trots att båda maskinslagen 
berörde områden av största betydelse i arbetskraftshänseende. Orsaken 
torde ha varit att de då ännu inte gav mycket av effektivitet åt andra 
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Lantarbetarlöner med sociala kostnader. Maskinpris. Värden korrigerade för 
penningvärdesförändring. Relativtal: År 1938 = 100. jordbruk än de allra största och att de därtill var dyra .  Beträffande mjölkningsmaskinen har redan tidigare dess beroende av elektrifieringen framhållits . När den ekonomiska krisen under 1930-talets första år började övervinnas ökade industrins efterfrågan på arbetskraft hastigt något som jordbruket fick känna av både genom direkt bortfall av arbetskraft och genom höjda arbetslöner. Stegrad mekaniseringstakt blev den omedelbara följden . Genom andra världskrigets utbrott avbröts den inledda utvecklingen.  Snart efter krigets slut tog den åter fart igen och nu i än snabbare takt .  Diagrammen på s id 5 1 8  och sid 519 antyder vad som hände . Diagrammet ovan ger en väsentl ig del av förklaringen .625 Jordbruksföretagens huvudsakliga arbetskraft , jordbrukarna själva och deras familjemedlemmar, var visserligen inte bundna av lantarbetarlönernas storlek och förändring , men denna ger det oaktat en god bild av hur arbetskraften måste värderas . Den från 1945 nästan oavbrutet stigande kostnaden för arbetskraften och den samtidigt sviktande ti l lgången på sådan , en följd  av kraftig överflyttning från landsbygd ti l l  tätorter , måste återigen motverkas genom en i samma takt ökande insats av maskiner , möjlig tack vare att de reella maskinprisema inte steg särskilt starkt. Nödvändigheten att mekanisera accentuerades ytterligare därigenom att livsmedelskonsumentema alltmer målmedvete t ställde anspråk på rationellt jordbruk och låga matpriser .  521 - · · 84  
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Vi skall inte heller bortse från att jordbrukarna ingalunda fann sig i att ifråga om tekniskt framåtskridande lämnas efter jämfört med befolkningen i övrigt. Detta torde ha gjort sig särskilt gällande åren närmast före och efter 1950 då det gällde att försöka få ungdomen att stanna kvar vid jordbruket. Som diagrammet på sid 519 visar varierade investeringstakten starkt mellan olika år. Jorbrukarnas tillgång på pengar har självfallet påverkat investeringsbenägenheten. Därvid har respektive års skördeutfall och prisläge spelat en väsentlig roll. För de skogsägande jordbrukarna har även virkes- och massavedspriser haft betydelse. Möjligheterna att på acceptabla villkor låna medel för maskinanskaffning har påverkat besluten. I detta sammanhang bör erinras om den av staten år 1939 inrättade maskinlånefonden för att främja mekanisering, främst inom mindre företag (se sid 502). Maskinlånen upphörde 1967 och ersattes då med kreditgarantier. Staten har också genom bestämmelser från 1976 och därefter beträffande investeringsavdrag respektive investeringsbidrag i viss mån medverkat till att maskiner ibland anskaffats tidigare än vad som eljest skett. Hänsynstagande till skattefaktorer har starkt, och ingalunda alltid gynnsamt, påverkat maskinanskaffningen. Deklaration efter kontantprincipen snedvred ofta inköpen. När övergång till deklaration enligt bokföringsmässiga grunder blev mera allmän omkring 1970 undanröjdes dessa problem delvis. Den påtagliga nedgången ifråga om maskininköp under de senaste åren skall ses mot bakgrunden av jordbrukets ekonomiskt alltmer pressade situation och den omständigheten att maskinpriserna nu även reellt och i förhållande till arbetskostnaderna stigit. 522 -



Persondata 

I huvudförteckningen på sidorna 524-531 är personerna uppförda i ord
ning efter födelseår. I nedanstående förteckning anges den sida där ve
derbörandes data återfinnes. 

Adelsköld, Karl Fredrik 
Alwerud, Sven 
Anderson, Per 
Andersson, Yngve 
Ankarcrona, Tbeodor 
Arrhenius, Johan 
Berch, Anders 
Bergelin, Johan Theodor 
Berglund, Nils 
Brauner, Johan (Jan) 
Cederblom, Johan Erik 
Cronstedt, Carl Johan 
Dalen, Gustaf 
Duhre, Anders Gabriel 
Edelcrantz, Abraham Niclas 
Faggot, Jacob 
Hall, Alexander 
Hedengren, Olof 
Hennings, Rudolf 
lnsulander, Ivar 
Juhlin Dannfelt, Herman 
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Lundström, Tore 
Maclean, Rutger 
Munktell, Theofron 
Nathhorst, Johan Theophil 
Nathorst, Hjalmar 
Nonnen, Edward 
Norström, Fabian 
Odelberg, Theodor 
Owen, Samuel 
Palmcrantz, Helge 
Polhem, Christopher 
Rhodin, Sigurd 
Schwartz, Victor 
Sjögren, Einar 
Sjöström, Abraham 
Spångberg, Carl Petter 
Stephens, George 
Stjernsvärd, Carl Georg 
Stridsberg, Magnus 
Svensson, Johan Viktor 
Timberg, Gustaf 
Treschow, August 
Trozelius, Claes Blechert 
Upmark, August 
Winberg, Hugo 

Christopher Polhem 1661-1751 
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Matematiska och tekniska studier inom och utom Sverige. Anställning vid 
Bergskollegium. Skapade ett tekniskt laboratorium som senare fick namnet 
Kungl. Modellkammaren. Där samlade modeller delades 1826 upp på Lant
bruksakademien respektive Teknologiska Institutet. Grundade Stjärnsunds 
Bruk, söder om Falun, för att få egna verkstadsresurser och drev där omfattan
de, mycket heterogen tillverkning som delvis omfattade jordbruksmaskiner. 
Utförde ett stort antal sinnrika och omfattande anläggningar för bergsbruk, 
kanaler, slussar m m. 

Anders Gabriel Duhre 1680(?)-1739 
Studier vid Uppsala universitet. Skicklig matematiker. Arbetsuppgifter inom 
Bergskollegium och fortifikationsförvaltningen. Försökte 1723 starta en jord
bruksbetonad mekanisk skola, "laboratorium mathematico-oeconomicum" vid 
Ultuna egendom, vilket dock ej kunde genomföras. Försöket lades ner 1735. 
Egna konstruktioner på maskinområdet, bl a av tröskverk. 
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Theodor Ankarcrona 1687-1750 
Amiral. Starkt intresse för landets näringsliv. Ledamot av Vetenskapsakade
mien. Dess preses 1744. 

Magnus Stridsberg 1696-1771 
Lektor i Härnösand. Konstruerade, möjligen redan i början av 1730-talet, den 
s k  tröskvagnen som fick avsevärd spridning, framförallt i Norrland. Beskrev 
metoden i Vetenskapsakademiens Handlingar år 1754. 

Jacob Faggot 1699-1777 
Anställning i Bergskollegium 1721. Extra ordinarie lantmätare i Lantmäterikon
toret 1726. Inspektor där 1736. Överdirektör och chef vid Lantmäteri- och 
Justeringsverket 1747. Initierade storskiftet. Utgivit ett flertal skrifter beträffan
de jordbrukets utveckling samt mått- och viktväsendet. Ledamot av 
Vetenskapsakademien. Dess sekreterare 1742-44 samt preses 1746-47 och 
1759-60. 

Carl Johan Cronstedt 1709-1777 
Mekanisk utbildning hos Polhem. Arkitektutbildning hos Hårleman. Ägde och 
drev Fullerö Sätesgård, Västmanland. Gjorde ett flertal konstruktioner på jord
brukets maskinområde. Överintendent 1743-67. President i Kammarkollegi
um. 

Anders Berch 1711-1774 
Disputerade i ekonomi i Uppsala. Sekreterare i Manufaktur- och handelsdepu
tationen vid 1740/41 års riksdag. Professor i ekonomilagfarenhet och statseko
nomi vid Uppsala universitet 1741-1770. Akademiräntmästare 1770. Starkt 
intresse för jordbrukets tekniska och ekonomiska utveckling. Skapade vid uni
versitetet den berömda samlingen av modeller av plogar m f1 jordbruksmaski
ner. 

Johan (Jan) Brauner 1712-1773 
Kammarråd 1760. Drev egna jordbruk. Mångsidigt intresserad av jordbruket, 
dess utveckling och teknik. Utgivit ett flertal skrifter, bl a i maskinfrågor. 
Konstruerade nya maskintyper. 

Claes Blechert Trozelius 1719-1794 
Magister i Lund 1745. Docent i ekonomi där, senare i Uppsala. Prästvigd i 
Linköping 1754. Professor i ekonomi vid universitetet i Lund 1758. Universite
tets rektor 1764 och 1776. Intresserade sig bl a för utvecklingen av tröskverk och 
rensmaskiner. Hävdade behovet att mekanisera jordbrukets tunga arbeten. 

Johan Lostbom 1732-1802 
Innehavare av den s k  borgströmska professuren i praktisk ekonomi vid Uppsala 
universitet 1759-1790. Därefter domprost. Skapade en modellsamling liknande 
den av Berch uppbyggda. 
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Rutger Maclean 1742-1816 
Officer. Kammarherre. Ägde Svaneholms gods i Skåne. Mest känd för det på 
godset konsekvent genomförda enskiftet och för sitt energiska arbete för ut
veckling av jordbruket i såväl tekniskt som ekonomiskt hänseende. Abraham Niclas Edelcrantz 1754-1821 
Hette före adlandet 1789 Clewberg. Studier i Åbo. Docent i lärdomshistoria och 
naturkunnighet där 1773. Ämbetsuppdrag i Stockholm, bl a som kansliråd. 
President i Kommerskollegium från 1813. Direktör i Lantbruksakademien 1813-
1821. Eget jordbruk. Betydande insatser för främjande av jordbrukets maskin
användning. Konstruerade optiska telegraflinjer. Carl Georg Stjernsvärd 1767-1825 
Major. Ägde och brukade 1793-1819 Engeltofta egendom i Skåne. Startade 
där från 1803, med hjälp av inflyttad skotsk personal, vårt lands första indu
striella tillverkning av jordbruksmaskiner samt utbildning av mekaniker. Fram
lade intressanta, dock ej realiserade förslag beträffande högre jordbruksunder
visning vid universitetet i Lund. Alexander Hall 1772-1841 
Jordbrukare från Fife, Skottland. Kom 1803 tillsammans med ett antal medhjäl
pare på begäran av C.G. Stjernsvärd för att starta tillverkning av goda jord
bruksmaskiner och förbättra jordbruksdriften på Engeltofta egendom. Arren
derade åren 1820-34 Hallsfarm under Trolleholm. Köpte sedan gården Huntley, 
Hjernarp. Samuel Owen 1774-1854 
Född i England. Kom 1806 till Sverige. Mekaniker och industriman. Efter olika 
anställningar egen verkstad i Stockholm från 1809. Tillverkning av ångmaskiner 
och tröskverk samt ångbåtar. Värdefull utbildning av mekaniker. George Stephens 1783-1837 
Kom 1806 från Skottland till vårt land, inkallad av Örebro läns hushållningssälJ
skap som sakkunnig i torrläggningsfrågor. Anlitades efterhand av flera andra 
hushållningssällskap. Intresserade sig för mekaniseringsfrågor. Anställdes 1835 
av svenska staten som lantbruksingenjör. Tog 1836 initiativ till s k plöjningstäv
lingar. Robert Fredrik von Krtemer 1791-1880 
Officer i armen 1808-30. Landshövding i Uppsala län 1830-62. Initiativtagare 
till och främjare av lantbruksinstitutet vid Ultuna. Tog initiativ också till allmän
na svenska lantbruksmöten. Johan Theophil Nathhorst 1794-1862 
Jordbrukare. Föreståndare för lantbruksskolan vid Väderbrunn, Söderman
land, 1841-48. Sekreterare i Lantbruksakademien 1841-61. 
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Edward Nonnen 1804- 1862 
Född i Tyskland .  Flyttade till England och därifrån till Sverige . Jordbruksstu
dier i bl a Sverige och Tyskland.  Inköpte 1 828 egendomen Degeberg i Väster
götland . Upprättade där från 1834 Degebergs lantbruksinstitut med såväl högre 
utbildning som lantbruksskola. Framstående och initiativrik föregångsman på 
jordbrukets område . 

Johan Theofron Munktell 1805 - 1887 
Anställning hos bergsrådet Gustav Broling 1822-26. Verkmästare vid Kungl . 
Myntverket 1 826-32 . Konstruerade där bl a präglingsmaskiner. Anlade 1832 en 
egen verkstad i Eskilstuna. Denna utvecklades till Munktel ls Mek .  Verkstad 
med för jordbruket viktig produktion av lokomobiler , tröskverk m m. 

Johan Petter Arrhenius 181 1- 1889 
Docent i botanik vid Uppsala universitet 1840. Föreståndare för Ultuna lant
bruksinstitut 1846-62. Professors namn 1850. Sekreterare i Lantbruks
akademien 1 862-81 . Författare till bl a "Handbok i svenska jordbruket" . 

Olof Gabriel Hedengren 1812- 1870 
Eget jordbruk, Riseberga i Örebro län . Riksdagsman . Språkkunnig. Starkt in
tresse för den jordbrukstekniska utvecklingen .  Föregångsman vid utnyttjande 
av nya maskintyper. Länets första lantbruksskola inrättades på Riseberga . 

Hjalmar Otto Nathorst 1821- 1899 
Jordbruksstudier vid Degebergs lantbruksinstitut 1841 -42. Studier i Tyskland 
och Schweiz. Lärare vid och sedan föreståndare för lantbruksskolan vid Väder
brunn,  Södermanland , 1 842-55 .  Sekreterare i Södermanlands läns hushåll
ningssällskap 1 848-55 .  Grundade och förestod lantbruksskolan vid Dagsholm, 
Dalsland, 1855-61 . Professor och föreståndare för Alnarps lantbruksinstitut 
1861 -86 .  Sekreterare i Malmöhus läns hushållningssällskap 1867-96 .  

Johan Theodor Bergelin 1 822- 1862 
Jordbruksstudier vid Degebergs lantbruksinstitut. Eget jordbruk . Sekreterare i 
Stockholms läns hushållningssällskap . Utgav "Tidskrift för Svenska Landtbru
ket och dess Binäringar" . Översatte skrifter av Albrecht Thaer och J ustus 
Liebig. 

Fabian Gustaf Norström 1 822- 1898 
Jordbruksstudier vid Degebergs lantbruksinstitut 1 841 -42. Föreståndare för 
lantbruksskolan vid Jönsberg, Norge , 1847-71 .  Verksamhet med jordgradering 
i Kvismaredalen 1 873-74 .  Lärare i j ordbrukslära och ekonomi,  ti l l ika förestån
dare vid Ultuna lantbruksinstitut 1874- 92 .  Kunnig och engagerad i maskinfrå
gor. 

Carl Petter Spångberg 1822- 1892 
Verkstadsarbetare (slöjd och smide) vid lantbruksskolan på Väderbrunn , Sö
dermanland , 1 845-48. Anställd vid slöjdverkstaden på Ultuna 1848-50. Verk
mästare vid Överums Bruk 1850-92 .  Skicklig maskinkonstruktör och ti llverka
re med betydelse för Överums tidiga utveckling av jordbruksmaskiner. 
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Johan Erik Cederblom 1834- 19 13  
Bergsexamen vid Uppsala universitet 1859 . Falu bergsskola 1859 -6 1 .  Lärare i 
mekanik 1 869 vid Teknologiska Institu tet , sedermera Tekniska Högskolan , 
Stockholm . Professor där 1877 - 99. 

Ernst Ivar lnsulander 1839- 1919 
Agronomexamen vid Ultuna 1 863 . Lärare vid lan tbruksskolor i Blekinge och 
Skara borgs län 1863 -68 . Inspektor och lärare vid Ultuna lantbruksinstitut 
1868 - 70 . Förva ltare och föreståndare vid Claestorps lantbruksskola i Skara
borgs län 1870 -76 . Motsvarande befattni ngar vid Bj ärka-Säby , Östergötlands 
län , 1876 - 1 900 . 

Rudolf Theodor A lexander Hennings 1 841 - 1 92 1  
Agronomexamen vid Ultuna 1863 . Anstäl lningar som lan tbruksbefä l 1 863 - 7 1 .  
Föreståndare för lantbruksskolan vid Lund , Öre bro län , 1 87 1 - 77 .  Arrenderade 
Va llstanäs i Uppland m fl egendomar från 1 877 . Flera uppdrag i samband med 
större lantbruksmöten m m . S tarkt engagerad v id t i llkomsten av officie ll ma
skinprovnin g .  Ordförande i Maski nprovningarnas styrel se 1 906 - 1 8 .  

Karl Helge Julius Palmcrantz 1 842 - 1 880 
Uppvuxen vid j ordbruk i Jämtland . Ski c kli g konstruk tör av maskiner .  Grunda
de i början av 1 870-talet AB Palmcrantz & Co med verkstad i S tockholm för 
ti llverkning av kulsprutor och skördemaskiner. Någon tid e fter Palmcrantz tidi
ga bortgång åtski ldes t i ll ve rkningsgrenarna. Skördemaskintil lverkningen fort
satte ytterl igare flera år. 

Victor Schwartz 1843 - 19 1 2  
Utexaminerad från Teknologiska Institutet 1863 . Anstäl lning vid statens j ärn
vägsbyggnader 1863 -73 . Disponent vid Utö gruvor 1873 - 80. Verkställande 
direktör vid Överums Bruk 1880-93 .  Därefter vid de skånska stenkolsgruvor
na , senare sammanslagna ti l l  Höganäs-Bil lesholm AB . 

Hugo Leona rd Ossian Winberg 1 844- 1 926 
Fil dr i Lund 187 1 .  Studier vid Alnarps lantbruksinstitut 1 870-72 . Eget jord
bruk 1872-86 .  Professor och föreståndare för Alnarpsinstitutet 1886- 1902. 
Rektor och samtidigt lärare i husdjurslära där 1903- 1 1 .  Ledamot av styrelsen 
för Maskinprovningarna. 

Carl Gustaf Patrik de Laval 1 845 - 1913 
Utexaminerad från Teknologiska Institutet ,  Stockholm , 1866. Fil mag vid Upp
sala un iversitet 1872. Industritjänst 1 872-77 . Däre fter egen uppfinnarverksam
het . Grundläggande patent på den kontinuerligt arbetande separatorn 1 878 . 
Grundade 1883 AB Separator . Konstruerade ångturbiner och bi ldade 1 893 sär
skilt bolag för ti llverkning av dessa . Mindre framgångsrika försök med konst
ruktion av mjölkningsmaskiner. 

Albrecht Theodor Odelberg 1 847- 1938 
Ägde och brukade Enskede egendom . Jordbruks- och juridisk utbildning. Chef 
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för lantbruksstyrelsen 1889-99. Riksdagsman 1892-1918. Landshövding i Gäv
leborgs län 1899. Jordbruksminister 1900-05. Ordförande i Maskinprovningar
nas styrelse 1897-99. 

Herman Julius Brorson J uhlin Dannfelt 1852-1919 
Studier vid Uppsala universitet. Fil dr 1882. Agronomexamen vid Ultuna 1882. 
Lärare vid olika skolor 1882-85. Föreståndare för Vassbo lantbruksskola 
1885-92. Sekreterare i Kopparbergs läns hushållningssällskap 1888-92. Lek
tor, tillika rektor vid Ultuna lantbruksinstitut 1892-1902. Sekreterare i Lant
bruksakademien 1902-19. Utgivit ett stort antal skrifter inom jordbrukets om
råde. 

Sigurd Rhodin 1856-1936 
Agronomexamen vid Alnarp 1878. Lärare vid lantbruks- och folkhögskolor, 
Vassbo och Marielund, 1878-86. Inspektor vid Kungl. Lantbruksakademiens 
Experimentalfält 1886-1906. Föreståndare för jordbruksavdelningen vid Cent
ralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet 1907-21. Professors 
namn. I samband med lantbruksmöten och på Experimentalfältet medverkat 
vid provning av maskiner. 

Knut Ivar Lindström 1857-1925 
Utexaminerad från Tekniska Högskolan, Stockholm, 1879. Agronomexamen 
vid Ultuna 1881. Lärare vid Klagstorps lantbruksskola 1882-83. Eget jordbruk 
1884-1915. Utvecklat Omega mjölkningsmaskin och en typ butyrometer för 
fetthaltsbestämning i mjölk. Förslagsställare beträffande införande av distrikts
lantbruksmöten m m. 

Anders Gustaf Timberg 1859-1926 
Fil dr 1891. Lärare i Stockholm och Karlstad 1891-92. Adjunkt i praktisk 
matematik, mekanik, fysik och meteorologi vid Ultuna lantbruksinstitut 
1892-99. Lektor i redskapslära och ovanstående ämnen 1899-1918. Professor 
1918-26. Sekreterare i Svenska Motokulturföreningen 1910-26. 

Johan Abraham Sjöström 1861-1933 
Agronomexamen vid Alnarp 1889. Lärare vid institutet 1889-1902. Lektor i 
jordbrukslära och ekonomi samt rektor vid Ultuna lantbruksinstitut 1902-28. 
Professor från 1918. Ledamot av styrelsen för Maskinprovningarna. Författare 
till Handbok i redskapslära. 

Anderson, Per 1861-1942 
Industriman. Politiker. Grundade och utvecklade 1885 den verkstad som 1916 
fick namnet AB Arvika-Verken. Grundade även Arvika Elektriska AB och 
1923 AB Thermia-Verken, Arvika. 

Johan Viktor Svensson 1863-1938 
Ledde 1892-1904 en verkstad för tillverkning av fotogenköket Primus. Skapade 
och ledde från 1898 vid Augustendal, Stockholm, en fabrik som ursprungligen 
var avsedd för biltillverkning. Denna kom dock aldrig till stånd och tillverkning-

529 

-



en blev därför i stället inriktad på motorer och traktorer, marknadsförda med 
namnet A vance. 

August Upmark 1865-1943 
Fil dr 1900. Docent i experimentalfysik vid Lunds universitet 1902. Lärare i 
fysik vid Alnarps lantbruksinstitut 1902. Lektor i redskapslära, praktisk mate
matik, mekanik, fysik och meteorologi där 1903-18. Professor 1918-31. 

Nils Gustaf Dalen 1869-1937 
Civilingenjörsexamen vid Chalmers Tekniska Institut 1896. Studier vid Poly
technikum, Ziirich. Anställd vid AB Gasackumulator 1906-37, från 1909 som 
verkställande direktör. Framstående konstruktör av bl a fyrutrustning, gasacku
mulatorer och AGA-spisen. Konstruerade även en mjölkningsmaskin av tryck
typ som dock ej fick någon spridning. Fick år 1912 Nobelpriset i fysik. 

Johan August Treschow 1876-1955 
Studier vid Ultuna lantbruksinstitut 1903-04. Ägde och brukade Målhammars 
egendom, Västmanland. Föregångsman inom flera områden av jordbruket så
som elektrifiering, artificielJ bevattning, skördetröskning och arbetsrationalise
ring. Ledamot av styrelserna för Centralanstalten för försöksväsendet på jord
bruksområdet, Statens Växtskyddsanstalt och Jordbrukstekniska Föreningen. 

Karl Fredrik Adelsköld 1880-1969 
Agronomexamen vid Ultuna 1903. Assistent vid Centralanstalten för hushåll
ningssällskapens lokala fältförsök 1903-06. Sekreterare hos styrelsen för Ma
skin- och Redskapsprovningsanstalterna 1905-12. Föreståndare för maskin
provningsanstalterna (Statens Maskinprovningar) 1913-45. 

Carl Einar Sjögren 1887-1970 
Agronomexamen vid Ultuna 1908. Befattningar som inspektor respektive för
valtare vid olika egendomar m m  1908-24. Förvaltare vid Ultuna egendom och 
föreståndare för lantbruksskolan där 1924-41. VerkstälJande direktör i Sveri
ges Lantbruksförbund 1941-55. Ledamot och ordförande i styrelsen för Jord
brukstekniska Föreningen 1927(1940)-64. Ledamot i styrelsen för Statens Ma
skinprovningar 1926-41. 

Sven Johan Alwerud 1890-1967 
Agronomexamen vid Alnarp 1912. Tekniska studier i Tyskland och Sverige 
1915-17. Assistent vid Maskinprovningarna, Alnarp, 1913-14. Föreståndare 
för Sveriges Allmänna Lantbrukssällskaps maskinbyrå 1918. Konsult och senare 
exportförsäljningschef vid Arvika-Verken 1919-36. Verkställande direktör i 
Kullberg & Co, Katrineholm, 1937-46. Motsvarande befattning i Arvika-Ver
ken med Therm.enius & Son m fl företag 1946-55 

Erik Yngve Andersson 1896-1961 
Agronomexamen vid Alnarp 1923. Jordbrukskonsulentkurs vid Ultuna 1926. 
Vandringsrättare i Östergötland 1924-25. Assistent vid Jordbrukstekniska För
eningen 1927-37. Anställning vid Arvika-Verken 1938-40. Åter vid Jord-530 



brukstekniska Föreningen 1940-45. Försöksledare vid Jordbrukstekniska Insti
tutet 1945-61. 

Nils Henrik Berglund 1896-1968 
Agronomexamen vid Ultuna 1920. Master of Science, Agricultural Enginee
ring, vid Iowa State College, Arnes, USA, 1924. Assistent vid Statens Maskin
provningar, Ultuna, 1920-22 samt 1924-25. Speciallärare i maskin- och red
skapslära vid Ultuna lantbruksinstitut 1925-32 och Lantbrukshögskolan 
1933-62, från 1949 med professors ställning. Sekreterare i Jordbrukstekniska 
Föreningen 1927-65. Chef för Jordbrukstekniska Institutet 1945-62. Ledamot 
av styrelse och provningsnämnd vid Statens Maskinprovningar 1940-66. Förfat
tat läroböcker inom jordbruksmaskinområdet samt redogörelser för maskinstu
dier mm. 

Tore Lundström 1899-1981 
Civilingenjörsexamen vid Tekniska Högskolan. Överassistent, senare avdel
ningsföreståndare vid Statens Maskinprovningars avdelning vid Ultuna. Ut
vecklade provningsteknik, framförallt beträffande traktorer, tröskverk och 
skördetröskor. Värdefulla insatser beträffande utvecklingen avs k satstorkning. 
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N otf örteckning 
1700-talet 

1. Historisk statistik, del 1. Eli Heckscher 1936, Sveriges ekonomiska historia 
från Gustav Vasa del 1 s 29-32 och 381 -384. 

2. Höijer 1924 s 16. Statistisk årsbok. 
3. Bl a Jona Dubb i Patriotiska Sällskapets Handlingar 1771 57. 

Bergman, Carl Fridrik 1759 s 37. 
4. Lindroth 1967 Is 234-235. Danström m f11912 s 18. 
5. Hebbe 1933. 
6. Vetenskapsakademiens historia är skildrad av Sten Lindroth 1967. 
7. Annerstedt 1913 JII:1 s 320 f, IIl:2 s 519 f. 
8. Heckscher, 1942 c s 33. 
9. se not 7. 

10. Jirlow 1948 as 10. 
11. Patriotiska Sällskapets historia är skildrad av Staffan Högberg. 1961 
12. Lostboms förteckning ansluter närmast till de modeller som fanns i hans 

egen samling. 
13. Förteckning över modellerna lämnas i Hushållnings Journal 1784 novem

bers 140, decembers 181. 
14. Forssman 1928. 
15. Bl a: Barchieus 1772. Kalm 1746. Boding 1747, Tidström 1891, Linne 

(1747), (1751). Ett antal samtida sockenbeskrivningar. 
16. Hagström 1751 s 86. 
17. Hagström, 1751 s 21 och 27. Carleson Carl 1756 s 549 m fl. Maclean 

(1845) s 13. 
18. Maclean (1845) s 14. Ingers 1948, Il s 449. Hushållnings Journal 1776 

novembers 148. 
19. Jirlow 1953 b s 30, 1955 as 102. Barchieus (1773) 1924 s 77. von Schoultz 

1744 s 94 och 113. Hushållnings Journal 1783 decembers 147, 1784 januari 
s 195. Linne (1741). 

20. Tex Carleson Carl 1756 s 393 f. Linne (1751) s 204. Tidström (1756) 1891 
s 25. 

21. Hebbe 1933. 
22. Linne (1751) s 184. Lekholm 1945. 
23. Barchreus (1772) 1923 67, (1773) 1924 s 19. Trozelius 1754. 

544 



-

24. Kalm (1746) 1960 s 229. Barch::eus (1772) 1923 s 67. 
25. Brauner 1749. 
26. Mozelius 1779 s 46. 
27. Barchreus (1772) 1923 s 95. Jirlow 1953 as 74, 1955 as 88. 
28. Barch::eus (1772) 1923 s 118. 
29. Berg 1931 s 34. 
30. Erixon 1948. 
31. Jirlow 1953 b s 28. 
32. Jirlow har ägnat plogen ingående forskning. 
33. Lostbom i Hushållnings Journal 1780 julis 3, 19, 21. Maclean s 9. Weibull 

1923 s 134 
34. VAH 1759 s 199. 
35. Lindroth 1967 s 251. 
36. Lindroth 1967 s 248-250. 
37. Barchreus (1772) 1923 s 79. 
38. von Schoultz 1744 s 93f. 
39. Jirlow 1939, 1970. Brauner 1749 s 12 f och 58. von Schoultz 1744 s 93 f. 
40. Schultze 1743, avsnittet: Beskrifning öfver Kopparplåten. Jirlow 1955 as 

88. 
41. Wiking-Faria 1981. 
42. Schultze 1743 = not 40. Brauner 1749 s 58. 
43. Forssenius 1782 s 51. 
44. Jirlow 1970s 105. 
45. Erixon 1949. 
46. Linne (1747). Boding 1747 s 46. von Schoultz 1744 s 94. Bergman, C.F. 

1759 s 11 
47. Linne (1751) s 438. Lostbom i Hushållnings Journal 1780 septembers 6. 

Widmark & Brask 1790 s 63. VAH 1747 s 126 samt 1767 s 183. Erixon 
1949. Jirlow 1955a s 104. 

48. VAH 1757 s 272. Bergman, C.F. 1759 s 11. 
49. Patriotiska Sällskapets Handlingar 1777 s 202. Kalm (1742) 1960 s 47. 

Hushållnings Journal 1777 aprils 202. 
50. Hushållnings Journal 1776 decembers 214-217. 
51. Hushållnings Journal 1777 februari s 92. 
52. Hushållnings Journal 1782 julis 509. VAH 1796 s 277. 
53. Linne (1741) s 20. VAH 1755 s 193. 
54. von Schoultz 1744 s 94. VAH 1757 s 272. 
55. Weibull 1923 s 134. Ingers 1948 Ils 449. 
56. Lostbom Memorial i Hushållnings Journal 1780 februari-oktober. 
57. Polhem 1729 s 54. 
58. Westbeck 1740 s 474-475, 1741 s 78, 1742 s 290. 
59. VAH 1741 s 271. Angående pseudonymen se Lindroth 19671 s 258. 
60. VAH 1745 s 228. Hiilphers (1762) 1957 s 218. 
61. VAH 1749 s 296. Lindroth 1967 Is 268. 
62. Lindroth 1967 Is 268. Cronstedt 1761. 
63. Cronstedt 1765. Barchreus (1772) 1923 s 67. 
64. Tidström 1891 s 54. 
65. Polhem 1729 s 55. Berg 1970 s 45. 

545 



66. VAH 1740 s 357. 
67. Berg 1970 s 50. 
68. Hebbe 1933. Berg 1970 s 51. 
69. Polhems konstruktion var sådan. Annat exempel i Hushållnings Journal 

1785 december s 160. 
70. Tröskning med äldre maskinell utrustning har behandlats av Berg 1931 b, 

1932 a och 1970 samt av Trotzig 1943. Vidare i V AH 1754 s 265 och 1769 s 
228. 

71. VAH 1761 s 221. 
72. Carleson, Edvard 1751. 
73. se not 70. Vidare i V AH 1777 s 267. 
74. Trozelius 1754. 
75. Trotzig 1943 s 155. Barchreus (1772) 1923 s 42f. Lärda Tidningar 1761 nr 

84, 85, 91 samt 1762 nr 56. 
76. Dredalus 1963 s 152. 
77. Ny Journal uti Hushållningen 1794 s 51-61 samt 1795. 
78. Brauner 1749 b § VIII. 
79. VAH 1752 s 304. 
80. Cronstedt 1756. 
81. Cronstedt 1763. 
82. Barchreus (1772) 1923 s 55. 
83. Lindroth 1967 I s  272. Berg 1928. 
84. Berg 1931. 
85. VAH 1752 s 208. 
86. Sundberg 1778. Ibland anges Trozelius som författare. 
87. Danielsson 1778. Ibland anges Trozelius som författare. 

1800-talet 

88. Wohlin 1909 
89. Forssman 1928. Svensk Uppslagsbok. 
90. En omfattande redogörelse för Lantbruksakademiens verksamhet under 

tiden 1813-1912 har lämnats av H. Juhlin Dannfelt 1913. 
91. LAA 1813 s 86 f. 
92. LAA 1813 s 73. 
93. LAA 1813 s 347 f. 
94. Lantbruksakademiens förvaltningskommittes protokoll den 6 oktober 

1820, i akademins arkiv. 
95. LAH 1839-40 s 42. 
96. LAH 1847 s 145. 
97. Omnämnt bl a i TSL 1860 s 59. 
98. LAHT 1883 s 226. 
99. Bl a Juhlin Dannfelt 1913 I s  258. 

100. Enligt hushållningssällskapens protokoll och årsberättelser. 
101. Schött 1913 I s  33. 
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1 02 . Tor pe 1939 s 5 och 1 953 s 72 . 
103 . Tor pe 1953 s 68 . LAHT 1 880 s 247 . 
104 . Hilldor f 191 1 s 6 1 . 
105 . (Olofsson) 1 945 s 277 . 
1 06 .  Manne rfelt  19 12- 16 I l s 46 . 
10 7 . Heden 1 905 s 58 . 
108 . LA H T 18 78 s 2 72. 
109 . Schött 1 914 I l s 99 . 
1 10. Manner fel t  1 9 12 - 1 6  Il s 30 och 46 samt I V  s 101 . 
1 1 1 . Ander sson , Theophi l  1 903 s 105 . Omnämnes på flera andra stäl len 

i l i tteraturen .  
1 1 2 . Hilldor f  19 1 1  s 86 . 
1 1 3 . Sanne 1 9 1 7 s 30. 
1 1 4 . Jonsson , J . V .  1 902 I s  68 . LAHT 1 887 s 262. J uh l in  D annfelt 1 9 1 3  s 56 . 
1 1 5 .  Vermlands H ushåll s- Tidning , oktober 1 836 . 
1 1 6 . S äve 1 9 1 4  s 87 . 
1 1 7 . B ri ng 1 9 1 5  s 1 1 3  f. 
1 1 8 . Heden 1 905 s 67 . 
1 1 9 . Schött 1 9 1 4 1 1  s 105 . 
120 . Stjernq uist 1 897 s 39 . 
12 1 .  Almquis t 19 1 4  del 2 s 87 . 
1 22 . J uhlin Dan nfelt 1 913 I s  37 . 
123 . LAA 1 8 1 7  s 1 1 1  f. 
1 24. J uhlin Dannfelt 191 3 I s  1 63 .  Utterström 1 967 I s  649 . Rydå 1981 s 1 3 . 
125 . Malmöhus läns Hushållningssällskaps handlingar 1 837 s 80 f. 
126. Ultuna lantbruksinstitut (H. Juhlin Dannfelt m fl )  1899 . 
127 . Rydå 1981 behandlar lan tbruksskolornas historia . 
128 . Winberg 19 1 3 . 
129. Juhlin Dannfelt 1913 Il s 63 . Rydå 1981 . 
130. Proposition och riksdagsbeslut föregicks av u tredning, se not 133. 
131 . Delar av skriften är återgivna i TSL 1856 s 21 . 
132. Se not 128. 
133. Underdånigt betänkande ang. organisationen av rikets lantbruksläroverk, 

1884 s 279 f. 
134. To rpe 1953 s 74. 
135. Jö nköpings lä ns Hushål ln ingssällskaps handl ingar 1838, ur berättelsen om 

verksamheten s 4 
136. Juhl i n  Dan nfe lt 1913 I s  293. 
137. Ur respektive mötesbe rätte lser. 
1 38. LAH 187 1 s 95 . 
139. TSL 1855: 1 1  s 330. 
140. TfL 1881 s 509. 
141 . Fo rssel l, Ab raham 1882 s 264. 
142. TfL 1889 s 561 . 
143. TfL 1893 s 482. Lm 1893 :31 s 428. 
144. Hahr 191 5  s 40. 
145 . Be rättelse över 8 :de allmänna svenska lantb ruksmötet i Jönköping 1858 s 

63 . 
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146. Tidning för Landthushållning 1860 s 560. 
147. Kjellen 1907, senare delen s50. 
148. Sprinchorn 1922 s 125. 
149. LAT 1864 s 119, 299, 362 och 409. 
150. Berättelse över 13:de allmänna svenska lantbruksmötet i Göteborg 1871 . 
151. LAH 1874 s 133 och 147. 
152. LAT 1874 s 207. 
153. LAH 1874 s 148. 
154. (Juhlin Dannfelt) 1899 s 26 f och 80 f. 
155. Stockholms läns Hushållningssällskaps handlingar 1876 s 174 f, 1877 s 172 

f, 1878 s 65 f, 1879 s 25 och 357 f samt 1881 s 172 f. 
156. Tidning för Stockholms läns Hushållningssällskap 1883. 
157. Redogörelse för sammanträdet och dess fortsättning ingår som bilaga till 

berättelsen över lantbruksmötet 1886. 
158. TfL 1892 s 330. Lm 1892:13 s 204. 
159. LAHT 1892 s 191. Lm 1892:13 s 206. Hennings yrkande är redovisat i 

Lantbruksakademiens protokoll den 25 april 1892. 
160. "Betänkande rörande väckt förslag om inrättande av försöksanstalter för 

profning av landtbruksmaskiner och redskap" 1893, Lantbruksakademiens 
arkiv. 

161. LAHT 1893 s 358. 
162. Prop 1895: 1 VI s 27. En utförlig redogörelse för ärendets behandling åter

finnes i SM 1,  tryckt 1899, (från Styrelsen för profningsanstalterna å Ultu
na och Alnarp) s 1 .  Jämför även Moberg 1949 b. 

163. Malmöhus läns Hushållningssällskaps kvartalsskrift 1895 s 361. 
164. Riksarkivet. 
165. Hushållningssällskapens ombuds sammanträde, protokoll den 1 1  novem-

ber 1899. 
166. Lm 1898 s 450, 468 och 516. 
167. VAH 1773 s 335. 
168. (Olofsson) 1945 s 293. Lantmannens Uppslagsbok s 209. 
169. LAT 1873 s 273. TSL 1861:3 s 70. 
170. TfL 1889 s 207. 
171. Lm 1894:5 s 57 m fl. 
172. TSL 1861 s 204. Zachrison 1920 s 78. Notis i Skånska Telegrafen, Ystad, 

den 14 juni 1861. Se även not 252. 
173. Protokoll från Lysings och Dags häraders hushållningsgille den 19 decem-

ber 1868 (Östergötlands läns Hushållningssällskaps arkiv). Pyk 1936 s 176. 
174. LAH 1870s 150. 
175. Nathorsts redogörelse blev tryckt, daterad den 20 januari 1879. 
176. von Möller 1881 s 273 
177. LAHT 1883 s 372. 
178. Skriftlig uppgift till förf. från Svenska Sockerfabriks AB den 30 november 

1978 
179. Sjöström 1907 s 166f. 
180. Blom 1982. 
181. SM 5 s 158-159. 
182. TSL 1858 s 321. 
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183 . Lm 1893 :38 s 527 , 1894 :34 s 494. 
184. H j ulström 1940 s 44 . 
185 . sou 1954 : 1 2  s 87 . 
186 . B ringeus 1962 har en intressant förteckning. Lundequist 1840 . De i för

teckningen nämnda plogfabrikaten är även beskrivna i vederbörande till
verkares broschyrer , priskuranter och annonser . De omnämnes därti l l ofta 
i tidskriftsartiklar, officiella rapporter etc. 

187 . Jansson , E .  Alfred 1955 s 146 ff 
188 . Brin g 19 1 5  I s  48. 
189 . Bri ng 19 1 5  I l s 92 . Arrhenius 1894 s 118 . 
190 . Zachrison 1920 s 97 och 1 10. LAHT 1 883 s 298 . 
19 1 .  LAH 1 840 s 40 . 
1 92 .  Tidning för LandthushåJlning 1 858 . Fi rmornas p ris listor . 
193 .  Visades bl a v id 5 : te allmänna svenska lantbruksmötet i Örebro 1 850 . 
194 . Zach rison 1 920 s 1 1 1 .  
195 . TSL 1 86 1  s 46 . Lundequ is t  1 840 s 244 . 
1 96 .  Nathorst 1 896 s 24 . 
197 . LAHT 1 893 s 222 f. 
198 .  G umrel ius 1 846 s 35 . 
199 . Crosskil lvä ltar från Väderbrunn  fanns  med redan vid 1 : sta a l lmänna svens-

ka lantbruksmötet i Stockholm 1846 . 
200 . Bring 19 15  Il s 93 . 
201 . Jonsson , J . V . 1902 s 169. 
202 . se not 175 .  
203 . Berättelse över 1 5 :de  a llmänna svenska lantbruksmötet i Ma lmö 1 88 1 . 

Redogörelse lämnad där av F. G .  Norström .  
204 . TfL 1 886 s 623 . 
205 . LAHT 1 891  s 300 . 
206. TfL 1 892 s 61 1 .  Lm 1894 :25 s 367 .  
207 . Rothoff 1 809 . Arrhenius 1894 s 162.  
208 . Malmöhus län Hushållningssällskaps handl ingar 1 847 s 54 och 86 . 
209 . Jonsson , J . V. 1 902 s 169.  
210. LAH 1853 s 171 . 
21 1 .  TSL 1858 s 21 1 .  
212. TSL 1858 s 215 .  
213 .  (Olofsson) 1945 s 290. 
214. LAH 1845 s 32 .  
215 .  LAH 1875 s 92 . 
216. TSL 1860 s 1 3 .  
217 . Utveckl ingen av slåtter- och skördemaskiner i utlandet redovisas b l  a av 

Juhlin Dannfelt 1 9 13 , LAHT, Sjöström 1 907 samt i utländsk litteratur . 
218 .  Berättelse över 3 :dje allmänna svenska lantbruksmötet i Norrköping 1 848. 
219 . Schött 1 9 14  Il s 104 . LAH 1852 s 20. 
220. Jonsson , J .V. 1 902 s 296. 
22 1 .  Stjernquist 1 897 s 38 . 
222 . LAH 1874 s 27 .  
223 . Utställningsberättelsen anger två , TfL 1886 s 630 anger endast en .  
224 . Nathorsts redogörelse av den 20 j anuari 1879 . Jmf  not 1 75 .  
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225. Hövändare av den amerikanska typen fanns upptagna i Carl Jacobsen & 
Co:s katalog 1878. 

226. Jonsson, J. V. 1902 s 169. 
227. Landshövdingens i Västmanlands län femårsrapport 1850-1855. Hahr 

1915, Il s 41 
228. Jonsson, J.Y. 1902 s 296. 
229. TSL 1862 s 284. 
230. Hästräfsor av dessa typer fanns upptagna i Carl Jacobsen & Co:s katalog 

1878. 
231. Estenberg 1801. 
232. Owens maskin beskrives i LAA 1814 I s 67, 90 och 279. Redogörelse för 

prov och efterföljande diskussion i Landtbruks-Tidning 1814 nr 20 s 158 f 
och 1815 nr 12 s 95 f. LAA 1815 I l s 70. 

233. Landshövdingens i Gotlands län femårsberättelse 1832. 
234. Gumrelius 1846 s 45. 
235. Rosman 1927 III s 183. 
236. Jonsson, J.V. 1902 s 138. 
237. F.G. Norströms redogörelse för maskinutställningen vid 15:de allmänna 

svenska lantbruksmötet i Malmö 1881 . 
238. Tidskrift för Lantmanna och Kommunal Ekonomien 1852 s 186. 
239. Jonsson, J.V. 1902 s 126. 
240. TSL 1862 s 286. 
241. LAT 1862 s 315. 
242. TSL 1863 s 5 1 .  
243. TfL 1891 s 770. Lm 1891:49 s 601. 
244. Jansson, Tage 1973 s 10. Fritz 1983 s 93. 
245. Separatorutvecklingen behandlas ingående i Gårdlund 1983 och Fritz 

1983. 
246. TfL 1898 s 173. Lm 1896:49 s 750 och 1901:5 s 79. 
247. LAHT 1890 s 128 och 201. 
248. Jonsson, J.Y. 1902 s 99.  
249. Memorial av A.J. Retzius, Christianstads läns Hushållningssällskaps hand-

lingar, Il häftet 1816 s 41 f. 
250. TSL 1857 nr 1 s 19. 
251. Östergötlands läns Hushållningssällskaps årsberättelse 1857. 
252. Christianstads läns Hushållningssällskaps förhandlingar 1862. Berättelse 

till Lantbruksakademien för året 1861 s I l .  
253. Berättelse över förhandlingarna vid 9:de allmänna svenska lantbruksmötet 

i Göteborg 1860 s 60. 
254. Kongl. Maj:ts Nådiga Skrifvelse N:r 54 1840. 
255. (Juhlin Dannfelt) 1899 s 83 f. 
256. TSL 1858 s 283. 
257. (Juhlin Dannfelt) 1899 s 83 f. 
258. TSL 1858 s 222. 
259. TSL 1856 s 235. 
260. Stjernsvärd, Carl Georg 1815 s 47. LAA 1815 Il s 109f. 
261. Utterström 1957 I s  680. 
262. Jansson, E. Alfred 1955 s 149 f. 
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263 . LAHT 1893 s 2 17 .  
264. LAHT 1882 s 125 . 
265 . Moberg 1987 . 

1 900-talet 

266 . SOU 1946 :42, 46 och 61 . 
267 . Uppgifter ur LAHT samt ur Svenskt Jordbruk och Skogsbruk, Minnes

skrift 1913- 1962 , utgiven av Kungl . Skogs- och Lantbruksakademien 
1962 .  

268 . Stencilerad redogörelse för  utredningen i Lantbruksakdemiens arkiv , da-
terad den 6 maj 1954 . 

269. LAHT 19 14  s 613 och 1915  s 757 . Timberg 1919 .  
270. LAT 1943 s 33 .  
27 1 .  Prop 1913 ang. brännvinsmedel . 
272. Prop 1923 : 107 .  
273 . Prop 1947 : 76. 
274 . Prop 1965 : 100, Prop 1967 : 74 och 95 . 
275 . Prop 1938 :2 17 .  
276. Prop 1907 : 1 IX p 15 ,  Prop 1910 : 1 IX p 31 ,  Prop 19 1 1 : 1  IX p 24 . SFS 

191 1 : 1 21 .  
277. Stockholm se Bring 1947 s 302, Södermanland se Almquist 1 9 14 del I l s 82 , 

Kronoberg se Lindblad 1 942 s 35 , Kalmar se Wirell 1 936 s 37 ,  Malmöhus 
se Larsson 1964 s 85 , Örebro se Björkman 1928 s 1 72, Kopparberg se 
Örj angård 195 1 s 317 .  

278 . Motokulturföreningens meddelande nr 10. 
279 . Hushållningssällskapens ombudsmöte 19 12 s 31 och 74 . 
280. Björkman 1 928 s 25 1 .  
28 1 . Wirel l 1936 s 81 . 
282. Lm 1937 : 27 s 668 och :29 s 720 . 
283 . Friman 1953 s 14 .  
284. Hushållningssällskapens ombudsmöte 1 944, protokoll den 25 september 

1944 p 6. 
285 . Riksdagens skrivelse till Kungl . Maj : t  den 6 maj 1944 . 
286. Lantbruksstyrelsens skrivelse ti l l  Kungl . Maj :t den 4 oktober 1 946. 
287 . Prop 1947 :76 
288.  Lm 1947 :23 s 534 . 
289. Lm 1949 : 12 s 208 . 
290 . Lm 1912 :4  s 40. 
291 .  Lm 1913 :  13 s 121 . 
292 . Larsson 1964 s 43 . 
293 . Hushållningssällskapens Tidskrift 1 959 s 167. 
294 . T ex Lindblad , Erik 1 942 s 96, Bring 1947 s 363 .  
295 . Prop 1947 :74 och 76 . Prop 1948 : 149 .  Riksdagsbeslut samma år. 
296. sou 1948:2 . 
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297. Prop 1967:74 och 76. Riksdagsbeslut samma år. 
298. Jfr. Prop 1938:217. 
299. Exempel: Lm 1969:4 s 34, 1972:3 s 38, 1974:13 s 14, 1974:20 s 10. 

TJ 1976:1 s 25, 1978:6 s 216. 
300. SM 1 s 1-33. (Moberg) 1949 b. 
301. Prop 1912:1 IX. 
302. Prop 1917:l IX p 38. 
303. I skrivelse till Jordbruksdepartementet den 21 september 1935. 
304. Lm 1935:50 s 1121. Efter remissyttrande från Lantbruksstyrelsen den 29 

oktober 1938 kom ytterligare kritik t ex Sydsvenskt jordbruk 1939 s 79, 
Sydsvenska Dagbladet den 1 och den 3 december 1938 samt Skånska Dag
bladet den 2 december 1938. 

305. Betänkande till Statsrådet och Chefen för Jordbruksdepartementet 
den 26 juli 1938, stencilerat. 

306. Prop 1954:1 IX. 
307. SFS 1985:1107 
308. Motokulturföreningens meddelandeserie ger en god bild av verksamheten. 

Särskilt bör meddelande nr 110 observeras. 
309. Föreningens meddelanden nr 4 och 5. TfL 1910 s 749 och 779. 
310. I brev till Uppsala Universitetsbibliotek redogör Timberg för denna num-

rering. 
311. Föreningens meddelande nr 115. 
312. Föreningens meddelande nr 118. 
313. Motor. Nordisk Motortidskrift 1922, januari. 
314. Kallels·en finns tillsammans med föreningens meddelanden i Uppsala Uni

versitetsbibliotek. 
315. Föreningens meddelande nr 118. 
316. Jordbrukstekniska Föreningens första tid skildras i föreningens meddelan

de nr 100, i Lm 1952:14 s 269 och i Lm 1962:26 s 623. Se även föreningens 
årsberättelser. 

317. Prop 1936:194. 
318. se not 317. 
319. Prop 1945:1 IX. 
320. sou 1944:45 
321. Prop 1945:37. 
322. Avtalet är intaget i JTI 207. 
323. Stadgarna är intagna i JTI 207. 
324. sou 1962:45. 
325. Prop 1964:65. 
326. Betänkande angående ordnande av den lägre lantbruksundervisningen 

1909 s 32 och 41 (i riksdagstrycket 1910, 2 Samt. 2 afd. 7 Band) 
327. SFS 1911:118. 
328. TfL 1905 s 531. 
329. Exempel: Berglund 1932, Berglund & Andersson 1933. Flera senare upp-

lagor, delvis med nytillkommande medförfattare. 
330. Lm 1934:38 s 753 och 1935:38 s 867. 
331. SOU 1937:33 s 92, 127 och 130. 
332. Se t ex Hushållningssällskapens ombudsmötes förvaltningsutskotts skrivel-
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se till Kungl . Maj : t  den 28 j anuari 1944 samt inlägg i Lm 1945 : 1 5 s 356 och 
: 17 s 399 . 

333 . se not 286 . 
334. sou 1 948:49 . 
335 . Prop 1949 : 1 24. 
336. LAT 1943 s 125 och 1 28 .  
337 . Lm 1950: 32 s 623 , 1958: 18 s 390. 
338 . Lm 1955 : 27 s 640 . J&S 1957 s 276. J&S 1960 s 136 . 
339 . J&S 1957 s 327 . 
340. Winberg 1 9 13  s 28 och 33 . 
34 1 .  SFS 1904:37 och 38 . 
342 . Winberg 1913  s 81 . 
343 . SFS 1912: 1 72 och 173 . 
344. Utredning och förslag angående upprättandet av en lantbrukshögskola 

avgivet av sakkunniga til lkallade den 17 februari 191 1 ,  Stockholm 1913 .  
345 . sou 1 927: 32 .  
346. Jordbruksutskottet 1930 : 89. Prop 1930 : 249. Prop 193 1 : 143 . Rikdagsbeslut 

193 1 .  
347 . SFS 1933 :495 § §  64 och 65 . 
348 . Hallen invigdes av statsrådet Pehrsson-Bramstorp vid en högtidlighet den 

21 j uli 1 941 . 
349 . Prop 1945 : 1 1X p 33 .  
350. sou 1961 : 13 .  
35 1 .  Lantbrukshögskolans ti l lkomst ,  första organisation och utveckling be

handlas utöver i de i noterna 344, 345 och 346 nämnda handlingarna av 
Frykholm 1949 . 

352. SOU 1927: 32 s 97 och 108. 
353.  sou 1927 : 32 s 52. 
354. Prop 1930:249 s 228-229. Handling i Statens Maskinprovningars arkiv .  
355.  Prop 1930:249 s 230. 
356. Prop 1930:249 . Handling i Statens Maskinprovningars arkiv . 
357 .  Prop 1930:249 s 232. 
358 .  Prop 1935 : 1  IX p 26 s 73 och 76. 
359 .  Prop 1942 : 1 IX p 24 s 44. 
360. Prop 1946: 1 IX p 1 7 s 38. 
361 . SOU 1947 :67 . Prop 1948 : 177 . 
362 . SOU 1960:2.  Prop 1961 :69. 
363 . Prop 1961 : 1 34 .  
364. Prop 1967 : 74. 
365 . Exempel : Lm 1938 :5 1  s 1 205 . Hushållningssällskapens Tidskrift 1 947 s 96 . 
366 . Lantbruksveckans Handlingar 1912 s 9 .  
367 . Hushållningssällskapens ombudsmöte 1 929 s 7 ,  25  och 9 1 .  
368 . Prop 193 1 : 1  IX  p 90. Kungl . Maj :ts kungörelse 193 1 :21 1 .  
369. Betänkande med förslag angående lantbruksmöten m m avgivet av 1946 

års lantbruksmötesutredning (stencilerat) . Betänkandet är ställt till Stats
rådet och Chefen för Jordbruksdepartementet, daterat den 27 juni 1 947 . 

370 . Prop 1950 : 208 . Hushållningssällskapens Tidskrift 1950 s 60. 
37 1 .  Uppgifter i respektive mötesberättelser samt i lantbrukstidskrifterna .  
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372. Prop 1943:120. SFS 1943:776. 
373. Prop 1967:74. 
374. Metoden är beskriven i SM 899 och i tidskriften Grundförbättring 1949/50 

s 73 f. 
375. Lm 1918:9 s 144. SM 58 s 39. SM 298. 
376. SM 62 s 37. 
377. se not 376. 
378. SOU 1950:39. JTI 250. 
379. TJ 1983 nr 7/8. 
380. se not 379. 
381. LAHT 1908 s 37 f och 1927 s 216 f. Lm 1912:9 s 82, 1926:24 

s 474, 1926:25 s 499 och 1927:6 s 102. 
382. Katalog och berättelse från 22:dra allmänna skånska lantbruksmötet i Es-

löv 1908. Lm 1908:24 s 389. 
383. Nilsson 1980 s 158 f. 
384. Lm 1909:44 s 678 f. 
385. SM 35 s 29 och 30. 
386. TfL 1905 s 202. 
387. SM 35. Jordbruksdepartementets meddelande nr 19. 
388. SM 60. 
389. Alexandersson 1978 s 82. 
390. SM 60. Jmf även SM 74, 92, 93 och 211. 
391 . Motokulturföreningens meddelande 112 och 114. 
392. Lm 1937:27 s 667. 
393. SM 258 och 384. 
394. SM 430 och 500. 
395. Moberg 1938. LAHT 1934 s 119 f. 
396. Exempel: Lm 1938:29 s 693 och :47 s 1112. 
397. Exempel: SM provningsredogörelser från denna tid. 
398. SM317. 
399. SOU 1950:29, bilaga av Holmström. Jämför diagram på sid 291. Lm 

1937:20 s 468. LM 1939:38 s 927. 
400. Volvo BM AB årsredovisning 1981 s 2 och 26 f. Därjämte skriftliga uppgif-

ter från företaget. 
401. J&S 1955 s 268. 
402. SM 2160. 
403. Lm 1958: 16 s 388 och 1959:23 s 510. 
404. Uppgifter från Jordbrukets Utredningsinstitut och Statens Jordbruks-

nämnd 
405. SM 736. 
406. Lm 1947: 18 s 434 och :38 s 834. SM 910. 
407. Exempel: Lm 1981:2 s 29. 
408. Lm 1965:26 s 6 och 1966:26 s 6. 
409. Moberg 1946. 
410. SM 850. 
411. Nordström, Olle 1966. J&S 1966:7 s 17 och 1966:8 s 30. 
412. SM 1305. Lm 1966:26 s 7 och 1967:11 s 17. 
413. SM 532. 
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414. SOU 1939:35. SFS 1940:440. 
415. SFS 1980:60. 
416. En omfattande redogörelse för gengasdriftens teknik lämnas i av Ingen

jörsvetenskapsakademien 1950 redigerade Gengas. Vidare i SM 325, 549, 
591, 595, 660 och 662, i Överstyrelsens för ekonomiskt försvar 1974 Gen
gasdrift av motorfordon, i JTF 69 samt Lm 1940:49 s 936. 

417. Lm 1924:50 s 942 och 1926:13 s 254. 
418. Prop 1932:212. 
419. Lm 1933:12 s 201. 
420. SM 325, 338 och 339. 
421. Ingenjörsvetenskapsakademien 1950 s 4. 
422. SFS 1939:803. 
423. SM 595. 
424. Ingenjörsvetenskapsakademien 1950 s 9. Lm 1940:49 s 936. 
425. Ingenjörsvetenskapsakademien 1950 s 54. 
426. SM 591. 
427. Exempel: JTF 69. 
428. SM 606. 
429. SM 660. 
430. SM 593. 
431. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar 1974 s 3. 
432. LAHT 1900 s 258. 
433. SM 35 s 13. 
434. Thunström 1986 c. 
435. Hushållningssällskapens ombudsmöte 1910 s 16, 24, 58 och 92. 
436. Lm 1911:38s 363. 
437. Prop 1913:l lX s 99. 
438. LAHT 1917 s 353 f. 
439. Den vid dessa och följande försök använda utrustningen är delvis beskri

ven i en av bolaget år 1920 publicerad broschyr. Se även Motokulturföre
ningens meddelande nr 92, Skånsk Jordbrukstidskrift 1920:43 s 680, Lm 
1920:42 s 684 och 1921 :21 s 374 samt Thunström 1986 c. 

440. Motokulturföreningens meddelande nr 97. Thunström 1986 c. 
441. Lm 1917:38 s 344och :39 s 355. 
442. Blom 1982 s 7. 
443. Gårdlund 1945 s 156 och 167. 
444. Alexandersson 1978 s 80. 
445. TfL 1901 s 649. 
446. TfL 1901 s 860. LAHT 1903 s 26. 
447. Elektrifieringens utveckling i vårt land är skildrad i en omfattande littera

tur. Här kan hänvisas till Hjulström 1940, betänkanden och meddelanden 
från 1917 års elektrifieringskommitte (bl a SOU 1923:72), betänkanden 
från 1943 års elkraftutredning (SOU 1954: 12), flera minnesskrifter från 
VattenfaJlsverket (se litteraturförteckningen), Bergquist 1985, Bjurling, 
Oscar 1981 och 1982, Åberg 1956 och 1962, Krakau 1910, Svenska Vat
tenkraftföreningens publikation nr 74, 1916:8, Borgquist 1917 och 1922 
samt i Teknisk Tidskrift 1922, avd. Elteknik s 155. Även SOU 1924:52 och 
sou 1925:18. 
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448. Prop 1906:1 IX s 69. LAHT 1910 s 508. 
449. Åberg 1956 s 83 f. 
450. Åberg 1956 s 72 f. 
451. Hjulström 1940 s 359. 
452. Statens Vattenfallsverk 1984. Vattenfall under 75 års 161 f. 
453. Krakau 1910 s 30. 
454. LAHT 1917 s 353 f. 
455. Hjulström 1940 s 209. 
456. 1944 års jordbruksräkning tabell 22. 
457. SOU 1951:14s 10. 
458. SOU 1954:12. Se även SOU 1953:13 och Moberg m fl 1947. 
459. Prop 1957:1 VI p 57. Prop 1957:161. 
460. Prop 1958:116. 
461. sou 1968:39. 
462. SM 45 s 60 och 59. 
463. SM 814. 
464. Lm 1926:24 s 474 och :25 s 499. 
465. SM 35 s 7. 
466. Uppgifter från AB Överums Bruk, t ex i broschyren Överum - En före-

tagspresentation 1986. 
467. SM 1188. 
468. SM 2163. 
469. Lm 1973: 14 s 15. 
470. Lm 1959:51/52 s 1098. 
471. SM60s20. 
472. SM 279 s l. 
473. SM 279. 
474. SM 408. 
475. SM 323 och 426. 
476. SM 1287. 
477. SM 1136. 
478. SM 2 s 39. 
479. SM 6 s 9. 
480. SM 15 s 31. 
481. Lm 1906:35 s 507. 
482. SM 29 s 30. 
483. SM 397 och 422. 
484. SM 307, 322 och 460. 
485. SM 71 och 72. 
486. SM 2593. Lm 1980:5 s 6. 
487. SM 589 och 590. 
488. SM 1384. 
489. SM 12 s 80f. 
490. SM 250. 
491. SM 19 s 1-24. 
492. SM 43 s 47-70. 
493. SM 2945. 
494. SM 1 s 164. 
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495. Lm 1903:31 s 495. 
496. SM 9 s 33. 
497. Lm 1924:32 s 605 och :33 s 623. 
498. SM 209. 
499. SM 268. 
500. SM301. 
501. SM915. 
502. LAT 1946 s 487. 
503. LAT 1954 s 32. J&S 1954 s 45. SM 916 och 1093. 
504. SM 435. 
505. SM 1552. 
506. SM 2048. 
507. Lm 1974:2 s 39. 
508. Lm 1982:15 s 9. 
509. LAT 1940 s 502 och 505. LAT 1943 s 33. SM 619. 
510. SM 1028-1034. Svensson m.fl. 1958. J&S 1963 s 392 och 523. 
511.  SM 1033. 
512. SM 2789-2794 
513. Lm 1901 :32 s 497 f. SM 1 s 37 f. 
514. 1944 års jordbruksräkning tabell 22. 
515. SM 1712. 
516. JTI 376. 
517. JTI 263 och 269. SM 1691 och 1704. 
518. SM 2815-2826. 
519. Lm 1910 s 87 
520. Framförallt Jordbrukstekniska Föreningen ägnade mycket arbete åt ensi

leringsområdet. Se JTF 26, 29, 30, 33, 36 och 51.  
521. Bl a arbetade Jordbrukets Elektrotekniska Forskningsinstitut därmed. Se 

institutets årsberättelser. 
522. Lm 1944:17 s 386, 1945:6 s 130, 1949:5 s 73, 1955:25 s 607 och :32 s 746. 
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622. Att man vid jordbruksräkningen icke fick med alla de gårdar som 1944 
hade tillgång till tröskverk förefaller sannolikt också av det skälet att den 
omnämnda undersökningen (Moberg 1987) beträffande jordbrukets ma
skinanvändning vid sekelskiftet år 1900 antyder att andelen jordbrukare 
som redan då var ägare eller delägare till tröskverk var 50 a 60 % av 
samtliga. I en studie beträffande jordbrukets elanvändning utförd 
1945-46 (Moberg m fl 1947 s 43 tab 24) framgår att andelen gårdar som då 
tröskade med motordrivna tröskverk utgjorde 95 % av samtliga. 

623. Uppgifter ur Sven Holmströms publikationer. JN. Använd indexserie ba
serad på konsumentprisindex. 

624. Avrundade tal efter Statistisk årsbok och Jordbruksstatistisk års!:v.-. jord
brukets Utredningsinstitut 2-67. 

625. Uppgifter om lantarbetarlöner och motsvarande sociala avgifter har erhål
lits från Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. Jämförelser beträffande 
maskinpriser under en så lång period som det här gäller är vanskliga att 
göra bl a därför att maskinkonstruktionerna och deras effektivitet ändras 
kraftigt och snabbt. Därtill kommer att flera maskinslag förekommer un
der endast en del av tidsperioden. En för en orienterande studie godtagbar 
metod har visat sig vara att för varje år bestämma priset per kg av maski
nens vikt. Härvid har vikt- och prisuppgifter hämtats ur Statens Maskin
provningars meddelanden under åren 1899-1987 samt i några fall från 
firmornas prislistor. I den spridningsbild som erhölls kunde en medelkurva 
för prisutvecklingen bestämmas. Siffervärden beträffande såväl arbets
kostnader som maskinpris har omräknats till 1963 års penningvärdesnivå 
(jfr not 623). Omräkning till relativtal med år l938 = 100 har gjorts. 
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Stenborg, Aug. 539 
Stephens, George 80, 82, 157, 526 
Stjernquist, Olof 113 
Stjernsvärd, Carl Georg 67, 79, 84, 

133,175,197 200,201 526 
Stridsberg,MagnusS0,525 
Sundberg, Abraham L. 57 
Sundström, E. V. 254 
Svalin V. 541 
Swartz, J.G. 167 
Svedlund, Axel 321 
Svennilsson, Ingvar 254 
Svens on J.V. 529,539 
Sven son, Sven W. 105 
Sylvan, Tage 120, 121, 197 

Thaer Albrecht 5 
Thermrenius, Johan 540 
Thunberg, Daniel 44 
Tidström, Ander 48 
Timberg, Gustaf 226,244,245,246, 

249,258,261,262,293,336 529 
Toll, C.F. 103 
Treschow, August 349,419 458,530 
Trieven, Lotta e Frölich, Ch. 
Trolle, C.A. 102 
Trolle-Bonde, Gustaf 417,418 
Trozelius, Claes Bl. 18, 19, 52, 53, 

56 57 58,525 
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Tull, Jethro 153 
Turner, N. 181 

Upmark, August 261,262,530 
von Utfall, Jacob 56 

Westbeck, Zackarias 43, 44 
Westrin, Nicolaus 52 
Viberg, Carl Magnus 541 
Widen, Gustaf 539 
Wigström, Janne 541 
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Wijkman, O.F. 541 
Wilhelmsson, Ernst 534 
Winberg, Hugo 99, 108,113,528 
Winborg, Theodor 538 
Wrede, Fabian Casimir 34 
Wulff, Johan Wilhelm 90 

Åkerhielm, Mauritz 105 
Åström, Karl-Ragnar 542 

Öller, A.H. 189 
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-
Sak- och ortregister 
I de fall en ak behandla på flera idor i direkt följd anges i r gistret 
endast första idan. 
B träffande venska tillverkare av maskiner hänvisa till amman täll
ningarna på idorna 203 506 och 532. 

A-traktorer 319 
Ahlby gård 328 
Alar 142 144 
Albion-plogen 136 
Alfa-plåtar 192 
Allmänna lantbruksmöten 

l 00-talet 97 
1900-taJet 273 

Alnarp87, 89, 91,108,111 m 0 
Alnarps lantbruksmuseum 419 
Alnarps redskapsverkstad 89 
Alvluckrare 139 140 
Anderslöv 349 
Ankarsrums Bruk 152 
Annonsblad till Tidskrift för Lant-

män 277 
An pänning 24, 25,294 
Antuna 107 123 
Arbetsblock 232 
A piratörer 437 
Avläggningsmekanism 163 
Axelvold 419 421 
Axevalla Hed 276 

Balansplogar 121, 137 359 361 
Balti ka utställningen (år 1914) 272 
Bar ebäck hä sjningsma kin 408 
Beredskapskur er 232 
Betfrösåma kiner 448 
Betupptagare 451 
Bevattning 458 
Billar för såma kiner 157 
Billharvar 143 
Biltraktorer 320 
Bjerbolund 292 
Bjersjölagård 276 

Bjärka-Säby 88, 103, 177 
Björn näs 120 
Blåherremölla (Maglehem) 26 
Bollerup 120, 260 
Borgvik 18 
Breddningsringar 314 
Bred åmaskiner 157, 158 
Breven Bruk 158 
Brännvinsavgifter 75 
Brösta 24 
Bukok 24 
Buller p traktorer 501 
Bygdetransfonnatorstationer 344 
Bärplogar 298, 361 
Bökestad 120 

Cambridgevältar J 49 
Carlslund 130 295,329,419 
Centralinställning på tröskverk 429 
Centralverkstaden 67 76 1 3 
Centrifugal pridare 388, 389 
Chateauvieux såma kin 45 
Compoundstål 136 357 
Crosskillvältar 14 

Daglön 212 
Dagsverksskyldighet 10 
Degeb rg 80 85 90 133 15 198 
Demonstrationsg rdar för elteknik 

251 
Detaljdi tribution 347 
Dibbling apparater 160 448 
Die elmotorer 3 4 311 
Dikesharv 40 
Dikesplog 118 119 
Dikning 118, 284 
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Direktsådd 398 
Direkttröskning 431 
Distributionsföreningar 347 
Distriktslantbruksmöten 272 
Dragbilar 320 
Dragkraft 22,118,289 
Dragkraftmätare 70, 71,100,101, 

103,108 
Driftrationalisering 228, 236 
Drillplog 132 
Drivkraft 22, 123, 334 
Dubbelmontage 314 
Dynamometrar se Dragkraftmätare 

Edelcrantz samling av maskiner 67 
Ekolsund 52 
Eldistributionsutredningen 354 
Electro-Agricultur AB 331 
Electrotank 331 
Elektrifiering 342 
Elektrifieringens omfattning 349, 

353,355 
Elevatorer 480 
Elförbrukning i jordbruket 351, 356 
Elkraftutredningen 353 
Elmia274 
Elmotorer 130,338 
Elmotorer i fältarbete 327 
Energirådgivning 235,236 
Enfas elmotorer 342 
Engeltofta 67, 292 
Engeltoftaverkstaden 133, 200 
Enskede 104, 107 
Enskifte 20, 63 
Epatraktorer 319 
Ersättningsdrivmedel 223 
Exakthackar 411 
Experimentalfarm vid Lund 84 
Experimentalfältet 65, 70, 107, 152, 

158 
Expositionshuset i Karlstad 77 
Extirpatorer 141, 143 

Falsterbobruk 130 
Federation Internationale de Moto

culture 244,246 
Fingerharvar 375 
Fiskeby 196 
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Fjäderharvar 145, 147 
Fjäderkultivatorer 368, 371 
Flyttbara elmotorer 340 
Fläktharpor 182 
Fläktvannor 182 
Folkmängd 10, 62, 220 
Frontlastare 488 
Fräsar 247, 248 
Fullerö 28, 46 
Furudals Bruk 136 
Fyrhjulsdrift 306, 314 
Fysiokraterna 62 
Färila 130 
Förbränningsmotorer 130,291,336 
Förgasarmotorer 298 
Försök och Forskning 276 

Gasgenerator AB 322 
Geddeholm 421 
Gemensam maskinanvändning 215 
Generatorgas 321 
Gengas 321 
Gengas till dieselmotorer 327 
Gengas till tändkulemotorer 325 
Grubbers 141 
Gruppsådd 160, 448 
Grönby 349 
Gullspång-Munkfors, Kraft AB 344 
Gummihjul 307 
Gysinge 130 
Gårdstransformatorer 344 
Gårdstånga Nygård 293 
Gåsfotskär 140, 160 
Gödselspridare 150 

Hackelsemaskiner 58, 187 
Hackor 160,380 
Hacksta 50 
Halmbuntare 423 
Halmfläktar 484, 487 
Halmpressar 431 
Halmrivare 423 
Halmskakare 179, 181 
Hammenhög 260 
Hamra 331,490 
Harvar 37,139,366 
Haspel 162 
Hattpartiet 16 
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Hedensberg 101  
Hellefors Bruk 72 
Hemmansklyvning 62 
Hemsjö Kraft AB 344 
Hemsjösystemet 347 
Hissar 194, 1 95 , 48 1 
Hjulräfsor 173 , 174 
Hofgården 129 
Howard-plogen 133 ,  134 
Hushållnings Jou rnal 1 9 ,  20 
Hushål ln ingssäl lskapen 73 , 227 
Hushållningssällskapens Förbund 

228 
Hushållningssällskapens modellsam

lingar 77 , 79 
Hushållningssällskapens ombudsmö

ten 103 , 228 
Hushåll ningssä l lskapens Tidskrift 

228 
Hushålls-Lexikon 24 
Hviderup 292 
Hydraulik 3 13  
Hydrostatisk drivning 3 17  
Hästar 22 , 23 , 1 1 8 ,  120, 289 
Hästräfsor 1 72 ,  1 73 , 1 74 
Högre utbildning och forskning 263 
Höpressar 43 1 
Hövändare 1 7 1 ,  408 

Imbert gengasverk 324 
Import 197 
Importfirmor 5 16  
Importvärde för maskiner omkr år 

1 850 198 
lnformationsvägar 1 1 5 ,  276 
I nj ektorfläktar 486, 487 
Inre rationalisering 228 
Investering i maskiner 5 18, 5 1 9  
Internationella standardiseri ngsor-

gan isationen 505 

Jeepar 3 16  
Jordbrukarens Elektriska Blad , 

JOEL 254 ,  277 
Jordbrukarnas Föreningsblad 276 
Jordbrukarungdomens Förbund , 

JUF 270 
Jordbrukets Elektrotekniska Forsk-

nings institution 253 
Jordbrukets Forskningsråd 222 
Jordbrukets Maskinlånefond 229 , 

235 , 502 
Jordbrukets Upplysningsnämnd 235 

276 
Jordbruksdepartementet 63 , 222 
Jordbrukskonsulenter 229 
Jordbrukstekniska Föreningen 249 
Jordbrukstekniska Institutet 24 1 ,  

254 
Jordbrukstekniska Institutets med-

de landeserie 257 
Jordhammar 260 
Julita 43 , 419 
Julpa 1 98 
Järn för maskintil lverkning 27, 29 , 

34 
Järpås 285 

Kabelsystemet 1 20, 292 , 293 , 296 ,  
327, 361 

Kakkrossar 1 93 
Kanyl- eller katetersystemet (mjök-

ningsmaskiner) 1 89 , 474 
Karstorp 167 
Kasthjulsmaskiner 441 
Kastmaskiner 56 ,  1 82 
Kastning av säd 54 
Kedjehandel 346 
Kedjeharvar 143 , 1 45 
Klagstorp 260 
Klasvältar 43 
Kloalar 142 , 144 
Klösharvar 39 , 40, 144 
Klövernötare 1 93 
Knaggaharvar 37, 38 
Knytapparater 165 
Kombisådd 388, 395 , 397 
Kombivagnar 385 
Konstgödselspridare 1 50 ,  386 
Konsulentavdelningen vid SLU 269 
Konsulentkurser 26 1 
Kor som dragare 22, 1 20 
Korrespondensundervisni ng 270 
Kortslutna elmotorer 34 1 
Kraftuttag 308, 317 
Krontorp 80 
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Kultivatorer 144 , 146, 366 
Kungl . Modellkammaren 56, 69 
Kurser för lärare 258 , 259 
Kurser för maskinkonsulenter 230 
Kurser för maskinreparatörer 259 
Kusta 53 
Kvarnar 59 , 193 , 495 
K yleberg 121 
Kärrplogar 32 
Körti n gsberg 1 89 

Laboratorium mathematico-oecono-
micum 13 

Laga skifte 63 
Lagerlunda 194 , 1 95 
Land  Rover 3 1 7  
Landshövd ingeberätte lser 78 , 138 , 

139 , 1 46 , 1 8 1  
Landsvägsångvagn 1 22 
Lantarbe tarlöner  52 1  
Lantbruksakade mien 64 , 219 m fl 
Lantbruksakademiens Annaler 66 
Lantbruksa kademiens fo rskningsun-

derstöd 226 
Lantbruksakademiens Handlingar 

66 
Lantbruksakademiens Handl ingar 

och Tidskri ft 66 
Lantbrukshögskolan 266 
Lantbrukshögskolans Maskinteknis-

ka Institution 241 , 268 
Lantbruksi nstituten 261 
Lantbruksinstitutet vid Alnarp 89 
Lantbruksinstitutet vid Degeberg 85 
Lantbruksinst i tutet vid Orup 88 
Lantbruksinstitutet vid Ultuna 88 
Lantbruksmöten 7 1 ,  8 1 ,  93 , 27 1 
Lantbruksnämnder 228 ,  235 
Lantbruksriksdagar 228 
Lantbruksskolor 88 , 257 
Lantbruksstyrelsen 63 , 234 
Lantmannaskolor 90 , 257 
Lantmannen 277 
Lantmästarkursen 263 
Lastarvagnar 4 1 1  
Ledharvar 38 , 39 , 140 
Likström 344 
Linda 1 1  
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Lokomobiler 71 
Lokselar 24 
LTK 270 
Luftgum miringar 306 
Lånefond för gasgeneratorer 32 1 
Länkharvar 38 
Länsagronomer 82 , 229 
Länsmaskinister 82 
Lärda Tidningar 16 
Lönhult 292 

Maski nhål lare 502 
Maskininstruktörer 230 , 23 1 
Maskinkonsu lenter 229 , 230 , 236 
Maskinlån 502 
Maskinmodeller 7 1 , 227 
Maskinp ris 72 , 2 1 1 , 52 1  
Maskinskötarekurser 23 1 ,  247 
Maskinstationer 503 
Mask in  teknik  i Jord och Skog 277 
Materialhantering 480 
Meik les  tröskverk 52, 1 75 
Mekanise ringsrådgivning se Maskin -

konsulenter 
Mekaniseringssi tuationen omkr år 

1900 2 14  
Mekaniska avdelningen inom Lant-

bruksakademien 65 
Merkantilismen 1 2  
Mila 272 
Mjölkningsmaskiner 189 , 463 
Modellsamlingar 17 ,  1 8 ,  1 9 ,  20, 69 
Moholm 103 ,  104 
Motorgas AB 321 
Mullskopor 195 
Mulor 120 
My llharvar 145 
Målhammar 419, 458 
Mälarprovinsernas Elektriska Läns-

förening 353 
Mälsåker 129, 196 
Möglin 85 

Njurunda s : n  130 
Nolia 275 
Nordanby 334 
Ny Journal uti Hushållningen 1 9  
Nätharvar 376 
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Nävekvarns Bruk 136 

Ogräsharvar 144 
Ok24 
Områdeskoncession 354 
Ore s:n 35 
Oregården 88 
Organisation for Economic Coope

ration and Development, OECD 
501 

Orttransformatorstationer 344 
Orup 88,19 8 
Oxar 22, 23, 11 8, 120, 289 

Pappersskördegarn 223,243,251 
Parallellogramfäste för hackknivar 

3 80 
Patriotiska Sällskapet 19, 70 
Pendelharvar 375 
Penneys sorterare se Spiralsorterare 
Persondata 523 
Pinnharvar 39, 1 44 
Platenregulatorn 324 
Plogar30,132,356,361 
Plogar för maskinkraft 361 
Plöjningstävlingar 80 
Porjus 346 
Potatissättare 43 8 
Potatisupptagare 441 
Pressar för fältbruk 433 
Prisbedömning vid utställningar 9 8  
Pristävlingar 

Vetenskapsakademien, 1700-talet 
16,34 

Patriotiska Sällskapet, 1700 -talet 
19 

Lantbruksakademien, 1 800 -talet 
71,84 

Lantbruksakademien, 1900-talet 
226,392 

Visby Cementfabrik år 1903 3 87 
Sveriges Betodlares Centralföre-

ning år 1937 495 
Prisuppgifter (maskiner) 72,211,521 
Privilegium 27 
Professurer i ekonomi, 1700-talet 16, 

1 8  
Propptariffer 355 

Provning av maskiner 100 
Provning av plogar, Berchs förslag 

33 
Provningsnämnder 110 , 113 

Radavstånd 159 
Radsåmaskiner 44, 157, 159, 395 
Ramstyrning 312, 316 
Redskapsbärare 317 
Regnkanoner 460 
Reklamationsråd 235 
Releaser 475 
Remdynamometer 108 
Rensharvar 39 
Rensmaskiner 5 4,1 81, 435 
Reparationstjänst 496 
Riksdaler riksgälds 211 
Riksdaler riksmynt 211 
Riksföreningen för Landsbygdens 

Elektrifiering 353 
Rikslantbruksmöten 94, 272 
Riksnämnden för Ekonomisk För-

svarsberedskap 327 
Riksprovplats 2 41 
RiLa272 
Ringvältar 1 48, 1 49 
Rior 193 
Riseberga 158,167,171,174,177, 

1 89 
Rissel 5 4  
Rist 30 
Romboidalharvar 142, 144 
Rosenfors 79 
Rosenlundsfältet 272 
Rotfruktssådd 159 
Rotorharvar 375, 377 
Rotorkultivatorer 375,377 
Rotorslåttermaskiner 406 
Rotortröskor 426 
Rottneros 52, 108 
Row-croptraktorer 306 
Rullharvar 40, 41,1 45 
Rundbalspressar 435 
Rydaholm 118 
Rydsgård 290 
Ryhov 9 4  
Råbelöf328 
Rådgivning 81 , 82 
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Röbäcksdalen 241 
Rögle 2 92 
Rörmjölkning 474 

Samkörning mellan kraftblock 353 
Samverkan för att minska maskin-

kostnaderna 5 02 
Sekundärtransformatorstationer 344 
Separatorer 192 
Serietillverkning 27 
Sicksackharvar 1 43, 144 
Sidräfsor 408, 409 
Självavläggare 163,  16 4, 168, 41 4 
Självbindare 165 , 415 
Självmatare 42 9 
Sjögestad 158, 1 98 
Skarifikatorer 1 43 ,  16 0 
Skottorp 41 9 
Skruvtransportörer 487 
Skumplogar 137, 358, 360 
Skydd mot olycksfall och ohälsa 497 
Skyddshytter 498 
Skärapparater 162 
Skärmaskiner 1 93 
Skördeapparat se Skördetillsats 
Skördemaskiner 47 , 162, 2 15 
Skördetillsats till slåttermaskin 167 , 

169,170,215 
Skördetröskor 417 
Sladdar 40, 139, 1 47 
Slaghackar 41 0 
Slagslåttermaskiner 406 
Slagtröskning 48 
Slåtterkrossar 403, 407 
Slåttermaskiner 166 , 167, 168, 169, 

403 
Slåttermaskiner med skördetillsats 

413 
Släpringade elmotorer 3 41 
Släp räfsor 47, 17 4 
Slätteröd 349 
$malls plog 133, 13 4 
Snedplan ( vid tröskning) 43 0 
Sockenbeskrivningar 76 
Sockerbetsodlingens maskiner 447 
Spadrullharvar 145 
Spannmålsfläktar 487 
Specialrådgivning 269 
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Spetsplog 29 
Spiralsorterare 182 
Sprutor 399 
Sprängning av sten 278 
Stallgödselspridare 150, 382 
Standardisering 2 48,251,3 08, 317 , 

43 0,504 
Startförgasare 324 
Startsprutor 324 
Statens Gengasnämnd 323 
Statens Lantbruksinformation 235, 

277 
Statens Maskinprovningar 113, 237 

m fl 
Statens Maskinprovningars medde-

landeserie 2 43 
Stationära pressar 433 
Statskonsulent för motokultur 229 
Stavhaspel 416 
Stenbjörn 1 17 
Stenfrånskiljning 445 
Stenröjning 116, 235, 278 
Stenutlösning på plogar 362 
Stenvältar 1 48 
Stiftelsen för Jordbruksteknisk 

Forskning 256 
Stifttröskverk 179, 180, 181 
Stigluftmaskiner 435 
Stjernsund 48 
Stora Skuggan 65 
Storskifte 20 
Strängläggare 409, 410 
Stureholm 2 92 
Styrbromsning 315 
Styrningsproblem 3 15 
Styvpinnekultivatorer 363,370, 372, 

374 
Ställbara slätharvar 40, 42, 144 
Sugmetoden (mjölkningsmaskiner) 

189, 463 
Svaneholm 22, 43 , 79 
Swartz ismetod 192 
Svedberga 2 92 
Svenska Gengas AB 323 
Svenska Motokulturföreningen 244 
Svenska Motokulturföreningens 

meddelandeserie 246 
Svenskt Land 277 
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Svensktillverkade maskiner, andel 
506 

Sveriges Lantbruksunjversitet 266, 
269 

Sveriges Mekanstandardisering 505 
Svängkolvpressar 433 
Sydsvenska Kraft AB, Sydkraft 344, 

353, 354 
Såll 54, 55, 182 
Sållmattemaskiner 442 
Såmaskiner 43, 152, 394 
Såmaskiner för rovfrö 152 
Såmaskiner för vallfrö 152 
Säbyholm 123, 292 
Sädesharpor 56, 57 
Sädessorterare 182 
Sätthålsmaskiner 438 
Sätuna 80 

Tallriksharvar 145, 146, 375, 378 
Tallriksplogar 366 
Tandemtraktorer 311 
Tariffenheter 352 
Taxor348 
Teknologiska Institutet 69 
Tertiärtransformatorstationer 344, 

347 
Tidaholms Bruk 136 
Tidaholmssorterare 184 
Tidskrift för Lantmanna och Kom-

munal Ekonomien 66 
Tidskrift för Landtmän 277 
Tillfälliga kurser 270 
Tillverkare, svenska 203, 506, 532 
Tillverkning 27, 196 
Tippningsanordning på vagnar 495 
Tjänstehjonsstadgan 12 
Traktorer 293 
Traktorjournalen 277 
Tranbygge 190 
Traryd 346 
Trefassystemet 338, 344 
Trelagerstål 136, 357 
Trepunktskoppling 313, 362-
Tresädesbruk 1 1  
Triörer 184, 185 
Trolleberg 292 
Trolleholm 417 

Trollhättan 346 
Tryckmetoden (mjölkningsmaski-

ner) 189, 463 
Tryckutgödsling 493 
Träkol 323 
Träslag för maskin tillverkning 27, 38 
Trävältar 148 
Tröskdrögar 50 
Tröskföreningar 502 
Tröskmotorer 338 
Tröskvagnar50 
Tröskverk 47, 175, 427 
Tröskverk med stampar 48 
Tröskvältar 51 
Tubulering, tubulatorer 118, 119,  

288 
Tullgarn 331 
Tvåskäriga hästplogar 357, 358 
Tvåsädesbruk 11 
Täckdiken 118 

Ulfhäll 260 
Ultuna 13, 18, 86, 88, 1 10  m fl 
Ultuna-plogen 133, 134 
Undervisning 84, 257 
Unimog 317 
Universiteten 16 
Utgödslingsanläggningar 489 
Utmatningssystem på såmaskiner 

153 
Utredningar ang undervisning 

år 1882 91 
år 1907 257 
år 1911 263 
år 1926 263, 266 
år 1936 258 
år 1946 269 
år 1956 269 

Utställningar 96, 116, 271 

Valida s:n 56 
Vallstanäs 108, 239 
Vandringar för hästar och oxar 25, 

123, 334 
· · Vandringsrättare 231 

Vapnö 123 
Varför mekanisering? 212, 520 
Vasskördemaskiner 251 
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Vattenfallsstyrelsen , Vattenfal l 25 1 ,  
346 

Vattenkraft 25 , 125 , 335 
Wattholma Bruk 128 
Ved ti l l vedgasverk 325 
Vedgasverk 324 
Vetenskapsakademien 1 3  
Vetenskapsakademiens Handlingar 

1 5  
Vindkraft 25 , 125 , 335 
Vindkraftverk 343 
Väderbrunn 88 , 133 , 139 , 1 58 , 1 98 
Vältar 42 , 148 , 379 
Vändskivor på plogar 34 
Värnanäs 53 
Västraby 292 
Växelplogar 7 1 , 12 1 , 138 , 362 , 365 
Växelströmstekniken 344 

Y nge redsfors Kraft AB 344 
Yttre rationali sering 228 

Åby (Carlslund ) 329 
Åkerareal 10 , 22 1 
Åkers Styckebruk 136 
Ångkraft 120, 289 
Ångkraft i fältarbe te 335 
Ånglokomobiler 120, 121 , 128 
Ångmaskiner 128 
Ångplöjning 120 
Årder 29 130 

Ägosplittring 1 1 ,  20 
Älvkarleby 346 
Älvsj ö 33 1 

Österby B ruk 122 , 137 
Österh ammar 1 18  
Överladdning (moto rer) 3 1 1 
Överstyrelsen för Civ il Beredskap 

327 
Överums Bruk 133 , 210 m fl 
Övragå rd 292 

Kungl. S�•· och 
lantbnilr�-,lrad4flllen 
an -01- 3 1 
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