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Gunnar Weseth

Glimt fra mekaniseringen
av vårt landbruk
1850-2000
startet seinere enn den svenske. Stjernvärd
redskapsfabrik startet allerede fra 1810 med å
kopiere engelske treskemaskiner, hakkelsmaskiner,
ploger, tromler og såmaskiner, Motala
Verksted i 1820, Kockum og Övrum i 1840-50årene og Västerås Mek. Verksted i 1874. I vårt
land startet O. G. Kverneland sin plogfabrikk på
Jæren i 1879, Andreas Serigstad produksjon av
hakkelsmaskiner og treskeverk i 1864, Ole
Kyllingstad plogfabrikk på Klepp i 1883 og F. A.
Underhaug produksjon av hestehakker og ploger
på Nærbø i 1906. Videre kom K. K. Lien,
Tromøya, Arendal med produksjon av ploger,
hestehakker, moldskuffer m.m.. Haga Hoel, Ise,
Østfold ploger fra 1901 og Aadahls Brug potetopptaker i 1896, Mesna Bruk, Lillehammer
såmaskinen Odin og piggtreskemaskin ca 1875.
Felleskjøpet drev Globus Maskinfabrikk,
Brumundal fra 1917 til 1928 da Amblie overtok
produksjonen av treskeverk m.m.

Perioden 1850–1900
Hesten som trekk- og drivkraft
Vi har lett for å tro at mekaniseringen av vårt
landbruk startet med traktoren på 1900-tallet. Men
i 1800-årene var det en sterk utvikling for å redusere slitet i bondens arbeid og øke effektiviteten i
alt onnearbeid ved bedre utnyttelse av hesten som
trekk- og drivkraft.
Fra bygdesmiene i vårt land og i våre naboland
vokste det fram en redskapsindustri som med
impulser særlig fra England og Amerika laget
effektive jord arbeidingsredskaper, såmaskiner,
potetopptakere, slåmaskiner, hjulriver og
selvbindere. Sliulen ved tresking ble erstattet med
piggtreskemaskin for håndkraft eller med drift fra
hestevandring, rensing av kornet med handdrevet
rensemaskin, medvidereutvikling til treskeverk.
Maskinelementer og systemer som ble utviklet i
denne perioden, som for eksempel i 1828
O. Husseys skjæreapparat for slåmaskin med
en bevegelig kniv mellom faste fingre, ble senere
også nyttet påselvbindere og nyttes fremdeles i
slåtteapparatetfor traktordrift og på skurtreskere.

Edvard Bjørnerud startert produksjon av treskeverk
i 1908, bygde fabrikk i Moelv og ble stor
leverandør av treskeverk, halmvifter, potetopptakere, hakkelsmaskiner og sagutstyr.
Import fra USA av slåmaskinen Woods i 1870 og i
1889 den første selvbinderen av samme fabrikat. I
Sverige starter Arvika Verken og Westerås Mek.
Verksted m.fl. i 1870-90-årene, også produksjon
av slåmaskiner, avleggerapparat for kornskur,
hjulriver og sleperiver. I Norge kom Eidsfoss Verk
i gang med produksjon av slåmaskiner og i 1890årene også på Aadahls Brug og Mesna Bruk.

Treskeapparat, ristere og rensesystemet i moderne
skurtreskere, er i prinsippet det samme som på de
tidligere treskeverkene, men tilpasset for direkte
høsting og tresking på åkeren. Såsystemer på radsåmaskin som riflet eller tannet såvalse og rett
sålabb eller slepelabb nyttes fortsatt, og Mc
Cormick bindeapparat fra selvbinderen nyttes på
pick-up høy- og halmpresser.

Det ble en sterk interesse for å mekanisere slåttearbeidet ved hjelp av hesten som trekkraft for
slåmaskin, høyvender, hjulrive og sleperive.
I 1875 var det ca. 1 300 slåmaskiner i bruk, og i
1929 nær 90 000.

Den norske redskapsindustrien fikk stor betydning
for mekaniseringen basert på traktor, men den
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I siste halvdel av 1800-tallet ivret landhusholdningsselskapene og Selskapet for Norges Vel
gjennom utstillinger og praktiske demonstrasjoner
å få vist fram de beste maskiner og redskaper.
I 1896 vedtok Selskapet for Norges Vel å sette i
gang årlige prøver med redskaper og maskiner.
Samme år fulgte prøver på NLH med 7 selvbindere, alle amerikanske. På Storhamar sammenliknende prøver med 5 potetopptakere, derav 1 fra
Aadahls Brug. I 1899 prøver med amerikanske,
danske og norske ploger (Kverneland og
Kyllingstad), på Bygdøy Kongsgård og i
Trøndelag plogprøver for nordnorske firma. Her
var også den amerikanske bakkeplogen Syracuse
med.

En-hest slåmaskin fra Mesna Bruk, Lillehammer.
Som også laget hjulriver og sleperiver. 1901.

Jordbruket var ved starten av 1900-tallet
relativt godt utstyrt med redskaper og maskiner
som kunne tilpasses for trekkraft fra traktor.
Frost and Wood slåmaskin med avlegger-apparat.
Delvis åpen transmisjon, prøvd Maskinprøveanstalten,
NLH 1913.

Perioden 1900-1930
Traktorene kommer
Forbrenningsmotoren erstattet etter hvert damplokomotiv til drift av treskeverk, og viste seg å ha
større utviklingsmuligheter enn dampkraft. Den
ble mer og mer nyttet til stasjonær drift med
fabrikat som Bolinder, Eureka, Lauson og Trygg.
Utviklingen på bilsiden økte også interessen for å
kunne nytte forbrenningsmotoren som trekkraft i
landbruket. Men det ble en lang og kronglete vei
før det ble brukbare traktorer for norske forhold.
Det kom mange typer, små og store som svenske
Munktell (1913), vekt 8 300 kg. Fra England
kom i 1905, en trehjulstraktor The Ivel (1) med
store bakhjul med gripere av vinkeljern, og for
styring, et framhjul, firesylindret motor med forgasser for bensin, effekt 18 hk., vekt 1500 kg, for
trekk av toskjærs slepeplog. Fra Sverige ble etter
1912 importert Avance, kalt motorplog fordi den
var forsynt med en båret plog, ensylindret totakts
glødehode motor, effekt 19 hk. Den hadde 2 girhastigheter framover, men ingen revers. Fra
Moline Plow, USA, innførte Eik & Hausken en
traktor med firesylindret motor, effekt 18 hk. Med
litt spesiell konstruksjon: 2 store drivhjul foran og
2 små styrehjul bak. Ble kalt Jernhesten, prøvd på
NLH i 1917, pløyde i stigning 1:8, dybde 18 cm.

Demonstrasjon av høyvender på Stend Landbruksskole.
Fra venstre landbruksingeniørene Grimnes og Sverdrup,
amtsagronom Jaastad, ingeniør Dehm og landbruksingeniør
assistent Tschudy. Fra boka: Norges Bondelag 1896-1956.

Demonstrasjon av slåmaskin rundt 1900 på NLH.
Foran gårdsfullmektig Hillestad og prof. Langballe.
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Etter 1915 ble det etter hvert enkelte fellestrekk
for flere fabrikat. Motoren plassert på en stålramme, ofte tverrstilt, båret av 4 jernhjul, 2 store
bakerst for framdrift med gripere av vinkeljern og
2 mindre hjul foran for styring. Robuste motorer,
de fleste med 1 eller 2 sylindre, men enkelte også
med 4 eller 6 sylindre. De amerikanske som regel
med forgassermotor, mens de svenske hadde
glødehodemotor. Motoreffekten fra 20 hk til 28
hk. Vanlig hadde traktorene 1 til 2 gir framover og
revers, og var utstyrt med reimskive for stasjonær
drift.

Avance motorplog, motor effekt ca 19 hk, produsert fra 1912.

De første traktorene hadde som oftest dårlig innkapslet transmisjon, slik at støv og skitt lett kom
inn og gav økt slitasje og ofte brudd.
Under første verdenskrig ble det pga tvangsdyrking, mangel på trekk-kraft i Norge, selv om det iflg.
jordbrukstellingen i 1916 var 200 000 hester på
landsbygda. Staten kjøpte da i 1916-18 inn fra
USA, 250 traktorer av fabrikatet Mogul 10-20 fra
International Harvester. Effekt 20 hk på reimskive
og 10 hk på trekkroken, en-sylindret liggende
glødehodemotor. Traktoren var tung og hadde
problemer på dårlig grøftet jord, men gjorde ellers
god nytte for seg. Fra samme fabrikk kom etter
1918 traktoren Titan som hadde en tosylindret,
tverrstilt og liggende petroleumsmotor med effekt
ca 23 hk på reimskiva, vekt 2800 kg. Kullberg &
Co importerte traktoren Lauson. Motor for bensinparafin, motoreffekt 30 hk, vekt 3000 kg. Under
prøver i 1919 pløyde den med 3-skjærs plog i
stigning 1:5.

International Harvester, fra ca 1911, motor effekt 25 hk.

Alle disse 4 nevnte fabrikatene av hjultraktorer
ble først og fremst nyttet til pløying og harving
med slepeplog og harver fra Kverneland og
Kyllingstad, til trekk av selvbinder og til
stasjonær drift av treskeverk og i sagbruk.

Munktell 20/24, fra 1917, encylindret motor, effekt ca 20 hk..

Fra Ford, USA, importerte Eik & Hausken etter
1918 en ny traktortype, Fordson, som kom til å
prege markedet i 1920- og 30-årene. Den var konstruert for billigst mulig masseproduksjon.
Motorblokken, girkassen og bakakselhus var
støpt, boltet sammen og dannet derved traktorkroppen, et lukket system hvor transmisjonen gikk
i oljebad og fri for forurensing som støv og skitt.
Men føreren satt relativt ubekvemt til med beina
på hver side av traktorkroppen, på et sete med
dårlig dempning. Motoren var fire-sylindret forgassermotor, startet på bensin og gikk på parafin,
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Året er 1918. En Mogul traktor drar plogen på Botnow i
Ullensaker. Ifølge annonseringen kunne traktoren gå på
parafin, bensin og sulfittsprit. Den hadde to gir forover, og
revers. Prisen var i 1918 ca. 9 000 kr. I en samtidig avisartikkel heter det at den arbeider “Like saa hurtig som 4 à 5
plogskift paa 3 hester”. Forbundsmuseet 235-113:17.
Mogul 10-20. International Harvester 1916-18. Effekt 20 hk
på reimskive og 10 hk på trekkkrok. Foto og tekst:
Landbruket i Akershus gjennom 150 år. S. Flyen.

motoreffekt 22 hk og vekt 1 300 kg. Drivhjulene
hadde gripere av vinkeljern.
Som en kuriositet kan nevnes at Felleskjøpet i
Oslo og Trondheim i 1920-21 importerte i alt 70
Cleveland beltetraktorer fra USA. De fleste av
disse ble nyttet i skogbruket.
Fordelene ved traktor som trekkraft var større
kapasitet i pløying og harving, og en slapp å nytte
hesten foran tung selvbinder. Men det kunne være
problemer ved start av motoren ved dreiing av
tungt svinghjul eller fare for bakslag av håndsveiv
med skade på håndledd eller arm. Typen ”slåmaskinsete”, en presset stålplate, formet etter
bakenden, festet til en stiv, bred stålfjær, gav liten
dempning av skaking og risting, en påkjenning på
både bak og rygg. En lærte snart at en striesekk,
passe fylt med torvstrø formet seg lett etter bakenden, isolerte fra kanter i setet og gav en viss
dempning. Nevnte ulemper ble for mange traktorførere oppveiet av at de slapp å traske etter plog
og harv og i stedet følte gleden av å styre en
teknisk nyvinning. Men farene lurte: Med traktoren
hadde bonden fått et hjelpemiddel til bl.a. lettere å
fjerne stubber og stein ved nybrottspløying. Med
kjettingen festet i trekkbommen gikk det oftest
bra, men ved rykkjøring og særlig hvis trekkjettinger ble festet høyere på bakakslingen, økte
faren for steiling bakover av traktoren, med
alvorlige skader på traktorføreren.

Kverneland slepeplog med automatisk utløsbar trekkrok.

Titan. International Harvester fra 1918, tosylindret,
tverrstilt og liggende petroleumsmotor. Effekt ca. 23 hk.

Traktorens begrensede arbeidsområde og den økonomiske nedgangstiden i slutten av 1920-årene
gav ikke noen sterk økning i traktortallet. Iflg.
Landbrukstellingen i 1929 var det i alt 889
traktorer i landet, av hester over 3 år 157 263 (1).

Fordson, ca. 1930, fire-sylindret motor, startet på bensin og
gikk på parafin, motoreffekt 25 hk.
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Perioden 1930-1940:
Viktige framskritt
Trepunktstilkopling
Flere fabrikanter fulgte nå Fordson ved å kapsle
inn transmisjonen og la motorblokk og kappen
rundt transmisjonen og bakaksel danne traktorkroppen. Gode traktorer i denne perioden ble også
International Harvester, McCormick (Deering) 1020 og Bolinder Munktell 25. På bakhjulene ble
det nå nyttet V-formet gripere.

McCormick (Deering) 10-20, fra 1923 til ca 1940.
4-sylindret motor, startet på bensin, gikk på parafin,
effekt 20 hk.

I 1933 kom Ferguson og Brown (Irland, England)
med en ny traktortype, Ferguson-traktoren med
3-punkts tilkopling og hydraulisk løft av bæreredskaper og hydraulisk betjent trekkrok under og
nær bakakselhuset for énakslet tilhenger.
Traktoren hadde et innebygget hydraulisk system
med oljepumpe, arbeidssylinder, ventiler og løftearmer. Redskapet ble tilkoplet to trekkstenger og 1
toppstag som overførte trykk eller strekk til det
hydrauliske systemet. Dermed kunne redskapet,
for eksempel plogen, løftes og holdes i
forskjellige høydestillinger. Plogen kunne
løftes og regulere seg automatisk inn i en høydestilling avhengig av motstanden mot plogen. Ford
Motor Company, USA, overtok oppfinnelsen og
produksjonen i 1939. Traktoren ble da hetende
Ford-Ferguson til 1946 da Ferguson igjen overtok
og la produksjonen til Standard Motors i
Coventry, England. I 1953 selger Ferguson sine
rettigheter i Ferguson-traktoren til det kanadiske
firmaet Massey-Harris. Fra da av navnet MasseyFerguson.

Bolinder Munktell 25, fra 1934, tosylindret totakts
glødehode motor, effekt 24 hk.

Ferguson, type, 1938. 4-sylindret bensinmotor, effekt 20 hk.
Vekt med gummihjul 840 kg.
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Eik maskin importerte traktoren fra 1938.
Traktoren hadde da en 4-sylindret bensinmotor
som ytet 20 hk ved 1400 omdr/min,vekt med
gummihjul 840 kg. Traktortypen viste seg etter
hvert å få stor betydning for mekaniseringen av
landbruket og for den videre utvikling av andre
fabrikat av traktorer.

Luftgummihjul
Omkring 1930 begynte jordbruket å nytte luftgummihjul på arbeidsvogner. Mot slutten av
1930-tallet tok en også til å bruke luftgummihjul på traktorer. Erfaringene viste at ved rett
dimensjonering, griperibbene plassert med
tilnærmet åpent senter og med lågt lufttrykk,
(omkring 0,8-1,2 kg/cm2), var gummihjul bedre
enn jernhjul. Etter behov kunne det også nyttes
hjulvekter eller kjettinger. Gummihjul gav videre
muligheten for å bruke traktorer til transport.

Ferguson TE 20, 1946, bensinmotor, effekt 28 hk,
vekt 1150 kg.

Overgangen til luftgummihjul ble en av de største
hendelser i mekaniseringen av landbruket.
Traktoren kunne ikke bare nyttes på åkeren, men
også til transporten til og fra feltene og til transport på veg. Dermed økte også kravene til kjørehastigheter. Fra før hadde flere fabrikat 3 gir
framover. Nå økte det etter hvert til 4 og 5.

Vektoverføring fra redskapet til traktoren. Automatisk
utløsning ved fastkjøring.

Bremsene var fortsatt et svakt punkt. De uavhengige styrebremsene som lett ble ulikt slitt, ble
ved transport koplet sammen og gav ofte ikke lik
avbremsing på begge bakhjul.

Trekkrok koplet til trekkbom og hydraulisk løftet og låst.
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Dekk med åpning mellom ribbene i senterlinjen.
Piggkjettinger har overtatt etter tidligere typer av kjettinger.
Fig. og tekst Bjørnerud katalog 1984.

Kraftuttak
Behovet for kraftuttak til drift av arbeidsmaskin
med roterende deler istedenfor drift fra belastet
kjørehjul, for eksempel selvbinder, økte. Fra 1932
kom enkelte fabrikat av traktorer med eget kraftuttak. Fra erfaring i praksis ble omdreiningstallet
ved normalt motorturtall satt til 540 omdr/min.
Det ble senere internasjonal standard. Fra uttaket
kunne kraften overføres til arbeidsmaskiner
gjennom en teleskopisk aksel med universalledd,
nyttig, men et farlig punkt for mennesker. Det
kom derfor forskrifter fra Statens arbeidstilsyn om
tilkoplingen mellom traktor og arbeidsredskaper
og at det over kraftuttak og kraftinntak skal være
en fast skjerm og over overføringsakselen skal
være en bevegelig kapsel, minst 2 mm tykk og
godkjent av en nordisk prøvestasjon. Det tok lang
tid før fabrikanter og brukere respekterte dette
fullt ut og ulykker skjedde.Vernet viste seg å være
lite stabilt, og ble lett deformert. Det ble derfor i
1960-årene erstattet avet rørvern prøvd og godkjent
etter felles nordisk prøvemetode.

Platevern over kraftoverføringsaksel. Forskrift fra Statens
Arbeidstilsyn 1953.

På enkelte traktorfabrikat i denne perioden var
kraftuttak ikke standard utstyr, men kunne leveres
ekstra. Etter hvert ble det standard og reimskive
ekstrautstyr.
I 1939 kom også Deutz med en nyvinning av en
traktor, motoreffekt 11 hk, vekt 1270 kg, allsidig
med gummihjul med sideklaffgripere, kraftuttak
på siden og bak med 540 omdreininger pr. min.,
sidemontert slåmaskin og hev- og senkbar direktekoplet vekselplog. Prøvd i 1939, harvet med 15tinds fjærharv i stigning 1:7, og ved slått 3,5 dekar
pr. time.
Ved slutten av 1939 regnet en med ca. 3 000 traktorer i landet og ca. 214 000 hester.

Norsk Landbruksteknisk
Forening
Norsk Landbrukteknisk Forening ble etter initiativ
fra Selskapet for Norges Vel opprettet i 1934. Den
drev god veiledningsvirksomhet om tekniske
hjelpemidler i landbruket til ut i 1950-årene.

Deutz dieseltraktor, 11 hk. 1939.
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Staten overtar prøvingen:
1910-1945
Selskapet for Norges Vel ledet prøver og demonstrasjoner av redskap og maskiner fram til 1910.
Men kravet om prøver i offentlig regi førte til
opprettelsen av Maskinprøveanstalten ved Norges
Landbrukshøgskole (NLH). Den var i virksomhet
fra 1910 til 1945 og prøvde i alt 291 forskjellige
maskiner og redskaper. Blant disse både traktorer,
treskeverk og vanlige maskiner og redskaper for
hestetrekk. Prøveanstalten ble ledet av professor i
maskinlære ved NLH, M. Langballe, og fra 1930
til 1945 med ingeniør E. Wilberg som verksmester. Han ble i 1947 avd. ingeniør og verksmester i det nye Landbruksteknisk Institutt (L.T.I.).

Okkupasjonen:
1940-45
Trekkraftkrise, statens rolle
Importen av traktorer og maskiner stoppet.
Rekvirering av hester og mangel på motorbrensel
økte interessen for bruk av erstatningsbrennstoffer
til traktorer og biler. Bruk av generatorgass –
gengass var allerede godt prøvet i Østerrike,

Tyskland, Frankrike og Sveits. I Sverige arbeidet i
30-årene ”Svenska Gengassaktiebolaget” med å
konstruere og fabrikkere en standardtype av vedgassgenerator for jordbrukstraktorer, Statens
Maskinprovningar, Ultuna, hadde tilpasset ved- og
trekullgeneratorer for traktorer, undersøkt hvilke
endringer som måtte gjøres på de forskjellige
motortyper for å kunne fungere på gengass (en
blanding av kulloksyd, hydrogen og metan) og
foretatt effektmålinger. Ytelsen lå som regel under
70% av effekten ved bruk av flytende brensel.

Her i landet hadde staten fra 1933 gjennom
Vegdirektoratet, ytet bidrag til anskaffelse og forsøksdrift med gassgeneratorer. Norges økonomiske selvhjelpsråd arbeidet også aktivt med saken.
Ved NLH ble det i 1943 foretatt effektmålinger på en Case, type D, traktor utstyrt med
Strømmen vedgassgenerator (5). Der kom en til
73% av petroleumseffekt ved bruk av tørr oreved
og 71% ved bruk av blandingsved. Ved bedre
kjøling av gassen steg effekten 1,0-1,5 hk, mens
den ved dårlig renhold av gassfiltere sank betydelig. Gassgeneratorene ble produsert på lisens.
Vedgassgeneratorer ved Strømmens Mek.
Verksted og trekullgeneratorer ved Hamar
Jernstøperi (Hamjern), og ved Romstad Verksted,
Hamar.

Strømmen vedgassgenerator.
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Ombyggingen til gengassdrift gikk seint. Til tross
for offentlig støtte var det i 1943 bare 250 traktorer på gengass av ca. 3 000 traktorer, mens Sverige
hadde 9 000 traktorer på gengass av landets 25 000
traktorer. Produksjonsdirektoratet,
Landbruksdepartementet ved direktør Lars Spildo
fikk derfor presset gjennom en større statlig støtte
til ombygging av traktorer og tok sikte på å stille
til disposisjon 2 000 generatorer ferdig montert,
vedgassgeneratorer til større traktorer og trekullgeneratorer til mindre traktorer som Ferguson.
Direktoratet utarbeidet også en veiledning i gengassdrift av traktorer (6). Kurs ble holdt ved
Teknologisk Institutt, Oslo, for instruktører som så
holdt kurs i de områder av landet som hadde skikkede traktorer for ombygging. Det ble mer fart i
ombyggingen. Ca. 1 760 traktorer fikk gassgeneratorer. Traktorene gjorde god nytte for seg selv om
de måtte kjøre på et lågere gir på grunn av redusert motoreffekt. Det ble ikke bare kjørt på eierens
gård, men også på andre gårder for å rekke over
onnearbeidene i mest mulig rett tid. På denne
måten kom en gjennom trekkraftkrisen på flatbygdene.
På grunn av merarbeidet og ulempene med gengassdrift ble de fleste anlegg demontert så snart
det ble mulig å få flytende brensel til traktorene
etter krigen.
I mer brattlendte fjell- og fjordbygder økte i denne
perioden interessen for bruk av vinsjtrekk med
drift fra elektrisk motor. Om dette i kap. om
mekanisering av brattlendte bruk se s.37 (8).

Perioden 1945-2000
Okkupasjonen og avstengningen viste hvor viktig
landbruket var for matforsyningen til landets
befolkning. Det ble nå politisk enighet om at
landets selvforsyningsgrad måtte holdes så høg
som mulig. Men driftsmidlene i jordbruket som
driftsbygninger og tekniske hjelpemidler var sterkt
nedslitt og trengte fornyelse og om mulig forbedringer. Landet skulle bygges opp igjen.
Behovet for arbeidskraft økte og lønninger steg.
Det var lett for bondeungdom å få arbeid utenom
gården. Mange unge som skulle overta gården
satte som vilkår anskaffelse av traktor med
arbeidssparende utstyr.

Romstad trekullgenerator på Ferguson traktor 1943.
Småskrift nr 84, 1943-44. Landbruksdep.1944

Importrestriksjoner
Det var rasjonering på import. Helt til i 1950
måtte det søkes gjennom Importutvalget i
Handelsdepartementet om innførsel av landbruksmaskiner. Likevel ble det i tiden 1947-1955
importert 15 000 Ferguson traktorer. Andre
fabrikat fulgte etter.

Landbruksteknisk Institutt (L.T.I.)
opprettes
Behovet for mer kjennskap til maskinenes funksjon, bruk og riktig valg for de gitte naturlige
driftsforhold økte. Det førte til at Selskapet for
Norges Vel og Norsk Landbruksteknisk Forening i
desember 1945 sendte en henvendelse til NLH om
å foreslå for Landbruksdepartementet opprettelsen
av et Landbruksteknisk Institutt. Dette gjorde
NLH. Ved Kgl. Res. av 7. juni 1946 ble det nedsatt en nemnd (Jordbrukets Produksjons- og
Rasjonaliseringskomite av 1946) som skulle
komme med forslag til retningslinjer for landets
jordbrukspolitikk og tiltak blant flere ”som sikret
en effektiv utnytting av alle tekniske hjelpemidler
og gjøre bruken av maskinutstyr praktisk mulig og
lønnsom”. Allerede 15. oktober 1946 la nemnda
fram innstilling som bl.a. omhandlet opprettelsen
av Landbruksteknisk Institutt ved NLH, men som
en budsjettmessig og adm. frittstående institusjon
og med avdelinger for forskning og prøving.
Offisiell opprettelse 1. juli 1947. Den 1. nov. 1948
ble prof. i maskinlære ved NLH, Øivind Haugen,
utnevnt til leder av instituttet. Om instituttets
utvikling og virke gjennom 40 år vises til
jubileumsmeldingen 1947-1989. (7) Her skal bare
nevnes at allerede i 1947 startet en omfattende
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kursvirksomhet: 10 dagers kurs på flere landbruksskoler for praktikere i stell og bruk av traktor og maskiner og 2 mnd. kurs for maskinholdere
på 7 landbruksskoler og på Yrkesskolen for
skogsarbeide på Sønsterud. Senere ble det faste
kurssteder på Sparbu, Vikeid, Voss og Stokke.
Instituttet måtte nytte de gamle lokalene til
Maskinprøveanstalten inntil det flyttet til nye
lokaler: nytt hovedverksted i 1956,nye kontorer,
prøvehaller, verksted og effektlaboratorium for
prøveavdelingen i 1960. I 1963 var kontorfløy
og demonstrasjonshall ferdig og hele instituttet ble
samlet. Høgskolens Institutt formaskinlære,
Institutt for hydroteknikk og Institutt for
bygningstekniske fag fikk plass i samme bygg.
Uten en betydelig støtte fra Kellogg Foundation,
USA, ville byggearbeidet tatt mye lengre tid.

Landbruksteknisk institutt ( L.T.I.) 1963

Gummihjulstraktoren erstatter hesten?
De første enkle prøver og driftstekniske studier
med traktor med gummihjul ble gjort for L.T.I. på
Telemark Landbruksskule, Søve i 1947-48. Med
Ferguson 1948-modell, ble det pløyd i maks. stigning på 1: 2,5. Trepunktstilkopling og hydraulisk løft gjorde traktoren godt skikket til arbeid i
bakker og på små felter med ugreie grenser.
Kjøring i radkulturer med høvelig redskap gikk
greit. Traktor med slåtteapparat erstattet hest med
slåmaskin. I tykk eng gjorde slåtteapparatet bedre
arbeid enn vanlig slåmaskin fordi knivhastigheten
kunne reguleres. I bakker tok traktor med slåtteapparat seg fram til største direkte stigning 1:2,3
og i sidehelling til 1:1,9. Nesten halvparten av alt
traktorarbeid på gården var transport. Traktoren
viste seg effektiv med enakslet framtung tilhenger
som gav traktoren god gripeevne og bremseevne
på åker og i bratte veier. For full utnyttelse i
transport var det nødvendig med tilpasninger i
driftsbygninger, bl.a. låveheis.

Foto og tekst fra årsmeldingen Telemark Landbruksskole
1947-48.

Traktorer med tilkopling for bæreredskaper var i
sterk utvikling i 1950-60-årene. Det kom mange
fabrikat, flere typer og med varianter innen
typene. Prøvene ved L.T.I. viste store skilnader i
bruksegenskaper og driftssikkerhet, og det var
derfor nødvendig å stille visse minstekrav for å
påvirke importører og fabrikanter til å få fram
traktorer som bedre kunne dekke trekkraftbehovene under norske driftsforhold. Det ble pekt
på ønskelige forbedringer av detaljer som førerplass og sete, hendler og pedaler, løfteevne og
Foto og tekst fra årsmeldingen Telemark Landbruksskole
1947-48. Den stillbare sporvidden utnyttes.
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følsomhet i det hydrauliske system, lengde- og
sidestabilitet, festepunkter for lesseapparat og
gravemaskin, stillbare sporvidder, hjuldimensjoner, brenselsforbruk, driftssikkerhet m.m.
Av økonomiske grunner valgte mange på mindre
bruk i 1950-årene en liten firehjulstraktor, vekt ca.
900 kg, motorstyrke 12-18 hk og uten hydraulisk
løft som Farmall Cub og Massey Harris Pony,
eller Hanomag og Fahr D88, begge med hydraulisk løft. Men fra en årsimport på ca. 1000 sank
salget raskt. Med midtmontert utstyr var de
effektive i radkulturer og til slått, men selv med
hydraulisk løft ble de for svake til bæretransport
og med liten motor også begrenset kapasitet til
transport med tilhenger. På mindre bruk foretrakk
derfor mange med svak økonomi etter hvert å
kjøpe en brukt Ferguson til omtrent samme pris
som en liten traktor. Økende krav til større
kapasitet med jordarbeidingsredskaper, drift og
trekk av større feltmaskiner og større transportkapasitet i jord og skog førte til at traktorenes
motoreffekt økte fra 25-30 hk i 1950-årene til
over 60 hk i 1970-årene.

Farmall Cub, Hanomag R 12 og Massey Harris Pony,
a,b,c, aktuelle for mindre bruk i 1950-årene.
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OECD standard
I 1950-årene ble det et økende behov for å unngå
feilinformasjoner til kjøperne om traktorens egenskaper.
Den tekniske seksjonen av OECD (Organisation
for Economic Cooperation and Development) i
Paris satte derfor i 1956 i gang arbeidet med å
komme fram til en standard (Code) for prøving av
traktorer. L.T.I. var representert i dette arbeidet.
Først i mai 1960 ble en OECD standard for prøving av traktorer publisert. Standarden omfatter
måling av ytelse på kraftuttaket og på trekkroken ved
maksimalt og normalt motorturtall, måling av svingplassradius, svingradius, tyngdepunktets beliggenhet,
bremser, støynivå og hydraulikkens løfteevne.
Både fabrikanter og statlige prøvestasjoner tok
etter hvert prøvemetoden i bruk.

Flere girhastigheter
Mens jernhjulstraktorene hadde 2-3 girhastigheter
økte dette med gummihjulstraktorene til 3-4
arbeidsgir og 1-2 transportgir. Ferguson var i
tillegg først ute i 1950 med å tilby et reduksjonsgir med 1 km/time, som gav nye muligheter for
plantemaskiner og freservals.

Schilter U.T.-traktor med sine gode egenskaper,
men tapte i priskonkurransen. Fig. og tekst: L.O.G. 1976.

Antall girhastigheter økte. Enkelte fabrikat ble
utstyrt med 2 seriekoplede girkasser som ga de
ønskede girhastigheter. På 1960-tallet kom flere
fabrikat med hurtiggir hvor en kunne skifte gir i
fart. I 1964 kom Ford Select-o-Speed og John
Deere’s Power Shift som med hydrauliske
komponenter ga et vidt hastighetsområde og
også lett skifting av kjøreretning. Med
transporthastigheter over 20 km, økte kravene
til traktorens styre- og bremseevne.
Servostyring ble mer vanlig, og bremsesikkerheten ble bedret med bl.a. skivebremser.
Vegdirektoratet kom med krav i nye forskrifter for
traktorer og tilhengere om bl.a. bremser på enakslet tilhenger over 4 tonn, betjent hydraulisk
med bremsepedalen.

Kraftuttak også for 1000 omdr./min
Med traktormotorens økede effekt og dermed
mulighet for økt kraftoverføring til arbeidsmaskiner ble standarden 540 omdr./min ved normalt motorturtall for lågt. I 1959-60 kom derfor
en ny standard for 1000 omdr./min. Heretter ble

John Deeres traktorkonstruksjon
Typiske John Deere løsninger er:
• Ensartede motorer bygget for landbruksmaskiner.
• Synkroniserte transmisjoner med mulighet for levering
av hydrauliske hurtiggear.
• Mekanisk forhjulstrekk med fingerlett inn- og utkobling.
• Lukket senter hydraulikksystem med stor oljemengde og
høyt trykk. Felleskjøpets katalog.
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traktorene etter hvert utstyrt med kraftuttak for
begge disse turtallene. Tyske BM Trac og Holder
traktorene og sveitsiske Schilter UT kom også
med frontmontert kraftuttak for drift av trepunktsmontert redskap.

M.B.trac allsidig utstyrt. Kommunaltraktor.
Fig. og tekst: Bertel O. Steen 1976.

Flere hydraulikkuttak
En viktig detalj som kom var utnyttelse av
traktorens hydrauliske system til heving og
senking av lesseapparat og til manøvrering av tilkoplede redskaper, og av tipp og bremser på tilhenger. Allerede på 1950-tallet kom flere traktorfabrikat med eget uttak fra hydraulikksystemet for
tilkopling av hjelpefunksjoner. På 60-tallet hadde
de fleste traktorer ett eller flere hydraulikkuttak.
Samtidig økte også effekten.

Tvillinghjul
Traktorene ble etter hvert tyngre og sterkere.
Faren for jordpakking økte. Traktordekk med
dimensjoner som gav lågt marktrykk også ved stor
trekkraft, var derfor ønskelig. Viktig var dekkenes
bæreflate og form, samt griperibbenes form og
plassering. Åpen senterlinje ga i praksis minst
tiltetting og best gripeevne under vanskelige forhold. Lågt lufttrykk i dekkene var også et hjelpemiddel, men ved transport burde lufttrykket igjen
helst økes. Bruken av tvillinghjul økte og særlig
ved kjøring på jord med svak bæreevne som på
myrjord. Tvillinghjul økte også stabiliteten ved
kjøring i sidehelling.

Fra prøvene med hjulutstyr. Pløying med tettstilte tvillinghjul på bæresvak myr. Foto og tekst: Årsmeldinga 1979. L.T.I.

15

Firehjulsdrift kommer
Prøver ved L.T.I. allerede i 1953 med firehjulsdrevet standard jordbrukstraktor MAN viste at forhjulsdrift også økte trekkevnen for denne traktortype under vanskelige forhold. Men full effekt av
firehjulsdrift får en først når framhjulene får
samme størrelse som bakhjulene og når over 50%
av totalvekten ligger på framhjulene. Ulempen da
er at svingevnen blir så liten at rammestyring ble
løsningen på større skogbrukstraktorer og store
anleggstraktorer.
For jordbrukstraktoren ble løsningen etter hvert en
mellomstørrelse på framhjulene slik at tilfredsstillende svingevne kunne oppnås uten å gå over
til rammestyring. Det tok flere år før kraftoverføringen til framhjulene ble driftssikker nok, ble
innkapslet og slik at traktoren fikk tilfredsstillende
markklaring. Firehjulsdriften har økt traktorens
trekkevne betraktelig under vanskelige forhold
som på blaut åker, i bratt lende og i skog. Først i
1970-årene kom de store traktorfabrikantene med
firehjulsdrevne traktorer. I 1978-89 ble
ved L.T.I. prøvd 35 traktorer med firehjulsdrift og
bare 3 med bakhjulsdrift, Det var et nødvendig
samarbeid med fabrikanter og importører om hjuldimensjoner, vektfordeling, bremser, clutch,
betjeningssikkerhet m.m.

Kjøreprøver med firehjulsdrevet traktor med slaghøster og
tømbar transportkasse (Vossakasso). 1971.

Norsk standard for hydraulisk trekkrok
På grunn av den viktige rollen som hydraulisk
trekkrok spiller for effektiv utnyttelse og bruk av
traktoren på gården, ble det allerede i 1960-årene
ved alle offisielle traktorprøver ved L.T.I. krevd at
traktoren var utstyrt med en brukbar hydraulisk
trekkrok. Trekkroken skal ligge inntil og under
bakaksel, ha sikker heving og senking og sikker
låsing i oppheist stilling og ellers tilfredsstille de
krav som kom i Norsk standard for trekkroker.
L.T.I. medvirket i 1967 til utarbeidelsen av
”Norsk Standard nr. 1164 og 1165 Dragøye og
trekkrok”.

Trekkraftmålinger. Foto og tekst L.T.I. 1980

Samarbeid med Vegdirektoratet om godkjenning
av trekkroker ble etablert. Standarden ga retningslinjer for norske fabrikanter av trekkroker og
tilhengere og bistand til traktorimportørene i deres
påvirkning av traktorfabrikantene om tilpasning
av traktorene for hydraulisk trekkrok. Påvirkning
på fabrikantene hadde det også at ISO i 1972 kom
med samme standard.
Traktortyper og antall fram til 1989.
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Hurtigkopling
Klemskader og ekstra påkjenninger på armer og
rygg for å få redskap eller maskin i stilling
førte i 1970 årene til utvikling av hurtigkoplinger.
Fra Tyskland kom Walterscheid hurtigkopling
med fanghaker på trekkstenger og toppstag. Med
teleskopiske trekkstenger og hydraulisk toppstag
ble tilkoplingen lettere og faren for klemskader
redusert. Accordfabrikken utviklet en trekant hurtigkopling med en del koplet til redskapet og en
del koplet til traktorens trepunkt. Denne trekantkoplingen ga en lettere tilkopling og med hydraulisk toppstag også som regel en lett frakopling.
Den kunne også nyttes for frontmonterte redskaper.

Hurtigkopling, 4-punkt. Hordaland Mek. Verksted.

Lyng Mek.Verksted sammen med L.T.I. videreutviklet i 1980-årene trekantkoplingen. I 1988
kom også Hordaland Mek.Verksted med en firepunkts hurtigkopling. Begge fabrikat gir en lett og
hurtig til- og frakopling uten fare for personskader
har blitt et vanlig og viktig tilleggsutstyr.
Det som er ønskelig, er en ISO standard for hurtigkopling, slik at alle fabrikantene vil levere sine
redskaper og maskiner med en fast montert
standard koplingsdel.

Hurtigkopling. Trekant Accord. Forbedret kaldt Triangel.

Behov for førervern
Etter hvert som bruken av traktorer økte, skjedde
flere og flere dødsulykker ved traktorkjøring. For
å redusere tallet på traktorulykker, kom det i
Sverige så tidlig som i 1959 et påbud om at alle
traktorer skulle leveres med førervern. Det vil si
styrtsikker førerhytte eller verneramme. Det
norske arbeidstilsynet ønsket et tilsvarende påbud.
Dette førte til at L.T.I. ved Birger Mølnå, ble sterkt
engasjert i granskingen av traktorulykker, utforming av prøvemetoder og sammen med Arne
Morken, prøving av førervern.(15.) L.T.I. samarbeidet med de nordiske land og OECD om
regler for prøving av førervern.

Bruk av målestaver i forsøksramme for registrering av
belasting under velt. Foto L.T.I. Mølnå.

Da det ble klart at et påbud om førervern ville
komme i 1964, gikk en rekke norske og utenlandske fabrikanter i gang med å lage sikre vern. Bare
omkring en tredjedel av førervernene besto
prøven. Ved 10 % av prøvene ble traktoren som
vernet sto på, mer eller mindre ødelagt. Både
gjennom egne erfaringer og gjennom informasjon
fra L.T.I. fikk fabrikantene mer forståelse for

Måling av
statisk veltevinkel for
sammenligning.
L.T.I.
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dimensjonering, materialvalg og sveiseteknikk,
slik at et større antall vern bestod prøvene. Det
internasjonale samarbeidet førte til at stadig større
antall vern som ble laget og OECD-prøvd i andre
land, kom inn på det norske markedet. Behovet
for prøver i Norge avtok derfor etter hvert.
Blant bøndene var det betydelig motstand mot
førervern fordi det ville hindre betjeningen av
side- og bakmonterte redskaper og maskiner.
Høyden hindret innkjøring i gjødselkjeller og
lagerrom med lav porthøyde.Traktorfabrikantene
så fordelene ved selv å konstrurere førerhytten
slik at den ble en harmonisk del av traktoren og
tilfredstilte de krav som både OECD og de
statlige arbeidstilsyn stilte til styrke, på og avstigning, varme, ventilasjon, støynivå, sete, avtakbare side-og bakvinduer m.m. Problemene som
førerhytten skapte for betjening av side- og bakmonterte maskiner, ble søkt avhjulpet med utstyr
for fjernbetjening og sikten bedret ved hjelp av
store speil. L.T.I. medvirket her til å finne brukbare
løsninger. Arbeidstilsynet gav tillatelse til bruk av
godkjent nedfellbar verneramme på traktor som
måtte nyttes i rom med liten porthøyde.

Harmonisering av prøvemetoder
Den tekniske seksjonen ved OECD i Paris samlet
erfaringer ved bruken av prøvemetoden av 1964
for førervern, fastsatte den til traktorer med vekt
mellom 1.500 og 4.000 kg og laget egne prøvemetoder for førervern på traktor over 4.000 kg og
under 1.500 kg. Det ble videre utarbeidet prøvemetoder for traktorseter, måling av støy og eksos,
dertil utformet verneregler for traktorer og andre
maskiner i landbruket. Det ble også fra 1964 til
1968 utarbeidet anbefalte prøvemetoder for
skurtreskere, såmaskiner og åkersprøyter.
I 1969 opprettet EFTA-landene en arbeidsgruppe i
Genève med representanter fra de statlige prøvestasjoner og arbeidstilsyn for å arbeide med
harmonisering av regler og forskrifter for vern og
trafikksikkerhet for landbruksmaskiner. L.T.I. var
med i arbeidsgruppen. De samarbeidet med
OECD. Den internasjonale standardorganisasjonen ISO hadde også satt i gang arbeid på samme
område. Fra 1973 ble disse tre organisasjonenes
arbeid på verneområdet etter hvert samordnet,
slik at det ble felles anbefalte verneregler for
landbruksmaskiner og traktorer. Dette ble en stor

Utstyr for styrkeprøver med førervern. Oppstilling for
sideslag. Foto og tekst L.T.I. melding 176.

Oppstilling til frontslag.
Foto og tekst L.T.I. melding 176.

Duun vernebøyle. Duun-Smia, Åsen. Populær.
Hindrer ikke betjening av maskiner på siden eller
bak traktoren.

Janmatic hydraulisk
styreanlegg
for fòrhøster,
N.L. nr.9, 1982.
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fordel både for fabrikanter og for arbeidstilsynene
i de enkelte land og for prøveinstitusjoner.
Direktoratet for arbeidstilsynet fulgte i 1977 opp
med nye detaljerte forskrifter om førerplass, rør
og slanger, traktorsete, betjeningsorganer, hjulskjermer, førervern, påfyllingsåpning for brensel,
motor, avgassrør, differensialsperre, styreinnretning, støy, lykter, speil, kraftuttak, bremser,
reimskive, trepunkts løfteanordning, frontbelastning og trekkanordning.

Belteutstyr
Eikmaskin importerte Bombardier hel-og-halvbelter fra Canada i begynnelsen av 50-årene.
Norske produsenter kom etter hvert med. I jordbruket var beltedrift av interesse på jord med liten
bæreevne og ble derfor bl.a. nyttet sammen med
grøftemaskin på myr, og med jordfreser til opparbeiding av såbed ved nybrott på myr.

Halvbelter på stor traktor med reduksjonsgir og KoPo
grøftefres freste opp på bæresvak telen myr ca 1 m dype
grøfter. Nes Almenning. L.T.I. årsmelding 1966.

Størst betydning fikk kombinasjonen traktor
med halvbelter i skogbruket. Driftsteknisk
avdeling ved Norsk institutt for skogforskning
(NISK) ved prof. Ivar Samset, startet forsøk med
snøpakking av skogsveier. Dette gav billige veier
inn i skogen, og traktorer med belteutstyr ble
effektive i tømmertransporten.
Om jordbrukstraktorens brukbarhet og rolle i
skogbruket vises ellers til den forskning som er
gjort av prof. Ivar Samset og hans medarbeidere i
Rapport nr. 32: ” Norsk driftsteknisk skogforskning 40 år”. (9).

Radkulturtraktorer

Grasslands krattknuser i arbeid på bæresvak myr med delvis
tett vierkratt. L.T.I årsmelding 1979.

Tidligere er nevnt Farmall Cub, Massey Harris
Pony og Hanomag som er bygd med så høg markklaring at de med fordel kan nyttes med midtmontert radrenserutstyr. Etter krigen kom også
gjennom Marshallhjelpen fra USA såkalte rowcrop traktorer med 2 sammenstilte framhjul, smal
traktorkropp og høy markklaring for midtmontering av utstyr for kjøring i radkulturer.
Passet dårlig som allsidig jordbrukstraktor for
norske forhold. Dårlig sidestabilitet i bakker og
ustabil styring under transport.
Traktor spesielt konstruert for radkjøring var Allis
Chalmers type G som kom til L.T.I. til orienterende prøve i 1950-årene. Meget god sikt til midtmontert radrenserutstyr og lett og stabil styring.
Som allsidig gårdstraktor passet den derimot ikke.

Lanz Alldog, 1954
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Tyske fabrikker kom i 1950-årene med en traktortype kalt redskapsbærer. Til L.T.I. kom til orienterende prøve Lanz Alldog som hadde forlengbar
ramme. Under denne, mellom fram-og bakhjul,
kunne koples såapparater og radrenseutstyr. Over
ramma kunne plasseres tank for frontmontert
åkersprøyte eller plan og karmer for transport.
Motor og føreplass plassert bakerst.
Trepunktsmontering og hydraulisk løft av bakmontert redskap. Ved kjøring i radkulturer god
oversikt og nøyaktig styring. Som allsidig gårdstraktor fikk redskapsbærerne ingen utbredelse.

Biltraktorer
På slutten av 1920-tallet og i 1930-årene, da traktoren begynte å komme i bygdene, var det mange
som ønsket seg noe lignende å kjøre med.
Hendige gårdbrukere med smie og sveiseapparat
og bygdeverksteder bygde om gamle lastebiler og
busser til biltraktorer. I Sverige ble de kalt Epatraktorer. (2)
Overbygningen ble fjernet. Rammen ble kortet inn
så kjøredoningen fikk omtrent samme lengde som
en traktor. Det ble sjelden gjort noen forandringer
på motoren. Fjærene ble fjernet. En prøvde å finne
biler som hadde låge nok girhastigheter for
kjøring på jordet. De fleste beholdt gummihjulene
og satte på kjettinger ved jordarbeiding. For tilkopling av sleperedskaper en enkel trekkbom med
løfteanordning for plog.

Biltraktor med vedgassgenerator, 1942.
Konstruktør Lars Våer, Tinn.

Biltraktoren fungerte godt på vedgass og ble brukt
med generator ut året etter okkupasjonen da det
igjen var tilgang på flytende drivstoff. Traktoren
ble solgt for 500 kroner til en nabo, som brukte
den et par år til den endte hos en ivrig samler i
Flatdal.

Mang en ungdom med interesse for teknikk og
handlag som mekaniker fikk anledning til å prøve
seg ved å bygge en biltraktor. Min bror Lars Våer
på gården Roe i Vestfjorddalen i Tinn Telemark,
hadde som 19-åring innredet det gamle eldhuset
til verksted. På en gammel buss ble overbygningen fjernet, rammen kortet inn og fjærene fjernet,
små forandringer på den 6-sylindede store
motoren. Gummidekkene ble fjernet, og hjulene
bygd om til jernhjul med gripere på bakhjulene.
Han laget en trepunktstilkopling og med hydraulisk løft av plogen som ble tilpasset med dybdehjul. Biltraktoren ble nyttet til alt jordarbeid og til
nybrottspløying og steinrydding. Med gummihjul
ble den nyttet til trekk av slåmaskin og med selvlaget transportrive til transport av gras og høy.
Så kom okkupasjonsårene med mangel på drivstoff. Etter tegninger sveiset han sammen en vedgassgenerator med romslige grov- og finfiltre for
rensing og radiator for kjøling av gassen.

Variotrac. 912 beltetraktor, effekt 54 hk, fra T.Owren A/S,
Vingrom, 1981.
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I 1940-årene var det ca 600 biltraktorer i Norge,
mens Sverige på den tid hadde 4 000-5 000.
Interessen for å bygge biltraktorer forsvant da det
i 1950-60-årene ble mulig å få kjøpt relativt
billige brukte traktorer,

Traktorproduksjonen
Det ble mange fabrikat å velge mellom.
Amerikanske fabrikanter som International
Harvester, Ford, John Deere m.fl. og Massey
Harris, Kanada startet fabrikker i Europa og ble
førende i konkurransen med de innenlandske
fabrikantene som David Brown i England og
Deutz, M.A.N, Hanomag, Lanz m.fl. i Tyskland,
Renault i Frankrike, Fiat i Italia, Zetor i
Tjekkoslovakia, Belarus i Russland og fabrikanter
i Sveits, Østerrike og Japan.

Nordiske traktorer: Bukh, Danmark, BM-Volvo, Sverige,
Valmet Finland. 1960-70-årene.

T. Owren A/S Vingrom kom i 1980-årene med sin
Variotrac beltetraktor for skogbruket, men
det ble ellers ingen traktorproduksjon i Norge. Av
de øvrige skandinaviske land var Sverige tidlig
med Munktell i 1913 som i 1932 gikk sammen
med Bolinder til Bolinder, Munktell (BM). I 1950
ble BM kjøpt av Volvo, og fra 1957 ble navnet på
traktoren BM Volvo, som i 1969 ble endret til
Volvo BM. De svenske traktorene var sterke
konkurrenter på det norske marked til Volvo i
1980-årene gradvis gikk over til produksjon av
skogsmaskiner og entreprenørmaskiner.
Fra Danmark fikk Norge i 1960-årene inn Bukh
traktoren, en robust maskin, men som tapte i priskonkurransen. Finland startet traktorproduksjon så
snart ”krigserstatningen” til Sovjet i form av lokomotivproduksjon var fullført, og traktoren Valmet
ble fra 1970-årene etter hvert en fullverdig
konkurrent til de øvrige vesteuropeiske traktorene.
Traktormodeller fra over 50 fabrikanter er blitt
importert og forhandlet i Norge. De er godt
beskrevet og illustrert i Arnulf Jensens bok
”Veterantraktorer i Norge”. Boken gir også et
meget detaljert historisk innblikk i
mekaniseringens utvikling fra 1800-tallet (32).
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Hvilke muligheter ga
traktoren for en videre
utvikling av redskaper
og maskiner?
Traktoren stilte krav ved tilpasningen av de tidligere hesteredskaper og maskiner til traktordrift,
men ga også muligheter for utvikling av nye
redskaper og maskiner. Etter siste krig vokste det
fram en økende industri på området i utlandet og i
vårt land. Her er noen eksempler.

Automatplog
Traktorer med 3 punkts direkte tilkopling ga økt
påkjenning på traktor og plog ved pløying i steinfull jord. Det var behov for en utløsermekanisme
på hver enkelt plogkropp slik at den kunne gli
over stein og fjell under pløying mens de andre
plogkroppene arbeidet i ønsket dybde. Dermed
fikk en jevnest mulig pløgsle på steinfull jord uten
stopp, og uten ekstra harde påkjenninger på plog,
traktor og fører. Både Kverneland og Kyllingstad
kom i 1960-årene med sine fjærløsninger i konkurranse med finske Fiskar og svenske Øverum
ploger. Alle brukbare, Kvernelands var dessuten
meget driftssikker.

Vendeplog
Vendeplog (vekselplog) for hestetrekk var
kjent i utlandet, men var tung å håndtere og
fikk liten utbredelse. På traktoren fikk vendeplogen nye muligheter. Kverneland satset sterkt på
utviklingen av en vendeplog som med automatiske steinutløsere skulle tilfredsstille kravene i
steinfull jord. I 1972 startet prøvene med plogtypen ved L.T.I.. Med dobbelt sett plogkropper ble
vendeplogen tung, så traktoren måtte ha tilstrekkelig løfteevne og tilfredsstillende lengdestabilitet.
Vendingen av plogen skjer lett ved hjelp av
dobbeltvirkende hydraulisk sylinder og er dermed klar for pløying i motsatt retning.
Vendeplogen kunne leveres med 2 til 4 fungerende skjær. Større ploger ble etter hvert bygget
som semimonterte. Det var tvil om vendeplogen
ville få tilfredsstillende etterspørsel på grunn av
pris og større krav til traktorens hydrauliske kapasitet. Men fordelene ved bruk av vendeplog, som
ingen teigrygger og aurforer, jevn overflate av
særlig betydning ved korndyrking og for
skurtresking, og noe større pløyekapasitet, varierende etter feltstørrelse og form, førte til økende

Kvernelands automatplog.

Kvernelands vendeplog.
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etterspørsel. Utviklingen mot større traktorer med
større hydraulisk kapasitet og firehjulsdrift la også
forholdene til rette for vendeplogen.

Harver
Traktorens trekkraft og kjørehastighet ga muligheter for videre utvikling av harver. Kverneland nyttet sin løsning med automatisk steinutløser på tindene til ny djupkultivator og ny grubber. Flere
fabrikat kom med ny ribbetrommel bak på harven
og slåddeplank eller slådd foran, stillbar i høgde,
manuelt eller hydraulisk. Skålharvens konstruksjon hadde bedre arbeidsevne.
Harver med stor arbeidsbredde fikk hydraulisk
heving av sideseksjoner under transport. Med
traktor som trekk- og drivkraft har harver med
roterende krombøyde eller vinkelbøyde kniver,
blitt effektive på spesielle jordarter som myr, til
nedmolding av naturgjødsel og kalk og til å lage
gunstig såbed for hagebruksvekster.

Kvernelands grubber og kultivator.

Sentrifugalspredere for
handelsgjødsel
På museene finner vi sentrifugalspredere med drift
fra ene hjulet på gjødselkjerre. Tilkoblet traktorens kraftuttak, ble den straks mer brukbar og tilpasset for både firehjuls og tohjulstraktorer. I
1950- og 60- årene kom flere fabrikat med 1
eller 2 spredeskiver. Innstillingsmuligheter og
spredejevnhet ble etter hvert bedre og særlig med
granulert gjødsel, men bakker og vind reduserer
jevnheten. Maskintypen fant derfor sin plass som
sterkt arbeidssparende til overgjødsling av eng og
andre forvekster, men til vekster hvor det krever
jevn vekst og modning, er den mindre tilfredsstillende.

Kvernelands sloddharv.

Foruten prøver med prototyper ble det utført offi-

sielle prøver ved L.T.I. med 13 fabrikat før 1982.

Sentrifugalspreder med 2 skiver. L.T.I. 1963.

Storsekk med storsekkløfter eller frontlaster, letter
handteringen av handelsgjødsel. Fra F.K.skrift:
Handtering av gjødsel.
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Stokland såmaskin
Stokland – en norsk oppfinner – utviklet i 1950årene en såmaskin med en spesiell utmater, et sentrifugal – luftstrømssystem, med bare én sentral
utmater for alle labbene. Frøene ble jevnt fordelt
og lite påvirket av kjørehastigheten og terrengvariasjoner. Prøver ved L.T.I. fra 1959 til 1963, viste
at maskinen kunne brukes til alle aktuelle frøstørrelser fra erter til alle kornarter, og sådde smått frø
som gulrot og kålrot så jevnt at det ble lite tynning. Maskinen har en lett konstruksjon og passer
derfor også på mindre og mellomstore traktorer.
Plasseringen av driv- og bærehjul bak gir en god
vektoverføring og mulighet til såing inntil kanter
og gjerder. Kverneland har hatt en betydelig produksjon avmaskinen for norske gårdsbruk og for eksport.

Stokland – Kverneland såmaskin.

Kombiradsåmaskin
Den første kombiradsåmaskinen kom til L.T.I. i
1969. Forsøk viste at jevn plassering av handelsgjødsel i gunstig dybde mellom kornradene gav en
jevn vekst og modning og ofte noe større avling
enn overflategjødsling med nedmolding før såing.
En sparte også et kjøredrag over åkeren i ei ellers
travel våronn, men med fulle såkasser av korn og
gjødsel ble maskinen relativt tung og krevde god
løftekraft og lengdestabilitet av traktoren. I alt ble
11 maskiner prøvd, fra Danmark, Sverige og
Finland. For å oppnå bedre såmengdejevnhet i
bakker, mindre subbing, mindre slitasje på såvalsene, mindre korrosjon, lågere løftekraftbehov,
m. m, ble flere av maskinene levert til ny prøve
etter endringer (25).
De fleste korndyrkerne anskaffet etter hvert kombiradsåmaskiner. Det var et viktig ledd i mekaniseringskjeden for korndyrking med høsting med
skurtresker. Maskintypen er videreutviklet for såing
direkte i stubbåkeren. Dette blir dyre maskiner,
økonomisk krever de ogaå store arealer og egner seg
best for maskinholdere til leiekjøring.

Maskinens frøfordeler.

Juko kombiradsåmaskin 1972. 12,5 cm mellom kornsålabbene, 25 cm mellom labbene for handelsgjødsel.

Kontrast! Fig. og tekst: Boken: Norges Bondelag
1896-1956.
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Skurtreskeren
Ved samtidig høsting og tresking på åkeren kom
korndyrkingen inn i en ny tidsepoke. Allerede på
1880-tallet var det skurtreskere i bruk
på de store og flate kornåkrene i California. Det
var store og tunge maskiner. Samtidig med den
videre utviklingen av traktorer ble det laget
skurtreskere som i de første årtier etter 1900 ble
tatt i bruk på kornåkrer i flere stater i USA.
Til Norge kom den første skurtreskeren i 1939. En
liten traktordrevet maskin fra Allis Chalmer som
ble vist på utstilling i Oslo. Solgt til Tischbein på
Slemmestad som etter et par år solgte maskinen
videre til Irma Darre Brandt på Fron Hovedgård i
Frogn. Der var den i bruk til 1947 og solgt til
Gunnar Sellæg i Nord-Trøndelag. Seinere kjøpt av
Statens Kornforretning og plassert på Staur forsøksgård. Den er nå i Norsk Landbruksmuseums eie.

Trass i mange problemer økte antallet skurtreskere
raskt fra 13 i 1947 til 15 600 i 1978 og 17 250 i 1982.
Allerede i 1949 ble det fortatt enkle orienterende
prøver ved L.T.I. med i alt 24 amerikanske og
engelske skurtreskere. Av disse var 5 fabrikat
slepemaskiner med hjelpemotor, et fabrikat uten
hjelpemotor og en selvgående maskin. Alle med
sekkeplattform. Prøvene ble tatt på eiernes gårder
i Østfold, Akershus, Hedmark og Buskerud.
Resultatet: 3 av de amerikanske fabrikatene fungerte
så dårlig at importen ble stoppet. Slepetreskerne
hadde små bærehjul og dermed dårlig flyteevne,
hjelpemotoren ga uønsket stor vekt og skjevtrekket fra traktoren førte til at maskinen lett grov
seg ned på blaut åker.
I 1950-årene kom tyske, danske og svenske skurtreskere på markedet. Av disse utmerket svenske
Aktiv 5 fots slepetresker med sekkeplattform seg
som en lett maskin, som passet for norske forhold.
Den kunne drives og trekkes av en mellomstor
traktor.

Aktiv 5´ skurtresker. L.T.I. melding 79, 1953.
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Den første tyske sjølgående skurtreskeren, Fahr
MDL, kom i 1959. I 1963-64 begynte prøver
med sjølgående treskere med korntank. Dårlig
side- og lengdestabilitet førte til flere uhell. Ved
L.T.I. ble det bygget et velteplan for måling av
maskinens veltepunkt. Informasjon om resultatene
gjorde at fabrikantene senket motoren og plasserte korntanken lågere.
Den danske J. F. sidemonterte skurtreskeren kom i

1965 og skapte forventninger hos dyrkere med
mindre arealer, men tapte for sjølgående maskiner.
Fordelene med sjølgående maskiner var flere.
Blant annet var de lettere å manøvrere på kronglete felt, hadde ingen nedkjøring av korn ved start
på nytt felt, kunne velge gunstigste kjøreretning
for å ta legde, god oversikt og lett manøvrering av

J.F. sidemontert skurtresker. N.L. nr.15, 1980.

skjærebord og kamhaspel, korn i tank, rask tømming i tilhenger og gårdens traktor disponibel til
transporten til hus med lett tømming i korntørke.
En arbeidsbesparende mekaniseringskjede basert
på traktor til jordbearbeiding, kombiradsåmaskin,
åkersprøyte, med skurtresker og traktor igjen til
korntransporten (10).

Prøveresultatene i 1950–60 årene, viste ofte en
rekke mangler eller svakheter med skurtreskerne,
som for liten evne til å høste legde, for ømtålig
for rå lo, ikke tilfredsstillende steinkasse, for store
korntap over ristere og såld spesielt i bakket
lende, for dårlig flyteevne på blaut åker, tungvint
rengjøring m.m.
Erfaringene fra de vanskelig høsteforholdene i
Norge var av betydelig interesse for fabrikantene.
De fulgte opp med forbedringer på sine maskiner.
På grunn av den betydning høstemetoden skurtresking fikk for korndyrkningen i Europa, satte
OECD i Paris i 1966 i gang en arbeidsgruppe til å
utarbeide et forslag til en standard testprosedyre
for skurtreskere. L.T.I. var representert i gruppen.
Etter justeringer ble gruppens forslag til prøve
metode for skurtreskere godkjent i 1967 og sendt til
medlemslandenes prøveinstitusjoner, arbeidstilsyn
og fabrikanter i 1968.

Aktiv 7´ selvgående skurtresker M.2 L.T.I.
melding 136, 1962.
Halmtrommelen
bak slageren
har overliggende bru –
(“slager nr. 2).
Fra treskeapparatet
tvangsføres
godset til
såldkassen
med en
skrapetransportør.

Merk skrapetransportøren på Aktiv skurtresker.
Virker gunstig i mot-og medbakke!

Dårlig lengdestabilitet.
J.A.Heir. N.L.15, 1977.

Støvproblemene ved skurtresking ble søkt løst i
1970 og 80-årene ved hjelp av støvfilterhjelm.
Seinere kom skurtreskerne med førehytte med

støvfilter og temperaturregulering.
Ved oppbremsing i en bakke skal ikke skurtreskeren “gå
på nesen”. Bakenden skal heller ikke lette seg ved rygging
oppover bakker. Flere uhell skjer fordi maskinen mister
styringen, som her.
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Oppdeling halmrister. Fig. og tekst: Årsmelding 1967. L.T.I.

Stabilitet på velteplan for sammenligning L.T.I. Stabilitet
under kjøring i sidehellinger vil være ca 15 grader mindre.

Kamhaspel, flytende skjærbord og fjærende legdeløftere
nødvendig for å ta legde.

Korntapet. L.T.I. prøver av John Deere 1042 i 1984.
Ved riktig innstilling og kjørehastighet etter høsteforholdene
bør korntapet holdes under 2% .

Ettertresker for bestemmelse av korntapet. Årsmelding L.T.I. 1964.
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Fikk skurtreskermetoden noen
betydning for korndyrkningens utvikling?
Ved starten på 1950-årene viste det seg snart nødvendig med kornsorter som var mer stråstive, med
mindre aksbrekk, mindre dryssing, mindre aksgroing og som ble tidligere modne. Det var også
behov for skikkede høstkornsorter som ville gi
tidligere høsting og utvide høstetiden. Planteforedlerne løste oppgavene.
Behov for grøfting kom også mange steder klart
fram. Kjedegravere for traktortrekk på steinfri
jord og hydrauliske gravemaskiner med traktordrift på steinholdig jord, kom i travel virksomhet.
Drensrør av plast lettet leggingen og staten ga tilskudd til grøftingen.

Behov for korntørker

Allerede de første som i 1949 og 50-årene tok i bruk
skurtreskere med sekkeplatform, erfarte snart at
kornvaren oftest var for rå til å tåle selv en kort
lagring. Strakslevering til sentrale kornmottak var
begrenset. Var det godvær kunne striesekkene med
korn med fordel stå ute på åkeren til levering helst
så snart som neste dag. Innkjøring og tømming på
låvegulvet for lufting var også en nødløsning til
levering kunne skje. Det ble et klart behov for
korntørker på gårdene.
I alle land i Nord-Europa ble det arbeidet med å
utvikle effektive korntørker. L.T.I. tok del i dette
arbeidet i 1950 og 60-årene kom man fram til
enkle bingetørkeanlegg med kaldluft som dekket
behovet for de mindre korndyrkere. For større
korndyrkere ble løsningen en varmlufttørke kombinert med kaldlufttørke til avkjøling, utlufting og
lagring. Statens Kornforetning oppmuntret til
hjemmelagring til over nyttår ved å gi lagringsgodtgjørelse. Særlig viktig med eget kornmottak
med tørke og lager på gården ble det ved overgang til tanktresker hvor kornet i tilhenger lett
kunne tippes i transportør til tørke.

Lite bingetørkeanlegg på 1. etg. plan. Kornet går på transportplater tilbake til elevatoren for å lesses ut med denne.
Gjennom ei luke i golvet i hovedkanalen kan en komme til
elevatorbunnen.
1. Kjedeelevator.
2. Sideskrue til kjedeelevator.
3. Nedløp for korn.
Tørke – og lageranlegg for korn. Orientering nr.35 av Ole
Fladstad. L.T.I. 1973.

Fra L.T.I. ved Ole Fladstad kom i 1973

Orientering nr.35 ”Tørke-og lageranlegg for korn
på gårdene”. (11)
Kunne skurtreskeren nyttes til høsting av engfrø
og oljefrø?

Orientering om gårdsanlegg for varmlufttørking av korn,
av Johan A. Skogan, Statens Kornforretning, 1964
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Engfrø

Resultatene i 1950- og 60- årene med skurtresking av
engfrø var ofte svært dårlige. I L.T.I.s prøver så
en muligheter for forbedringer. I årene 1963-69
deltok L.T.I. i et større forsøksarbeid med høsting
og lagring av engfrø sammen med forsøksgårdene
Hellerud og Bjørke. Tradisjonelle høstemetoder
ble sammenliknet med skurtresking.
Det viste seg at skurtresking kom godt ut av forsøkene når det ble lagt vekt på høstetidspunkt og
tilpassing og innstilling av skurtreskeren.
Resultatene ble gjort kjent gjennom publikasjoner
og demonstrasjoner. Etter hvert overtok skurtresking som høstemetode.

Oljevekster
I 1960 årene ble det aktuelt også å nytte skurtresker til høsting av oljevekster. L.T.I.s prøver viste
mange problemer, men også muligheter. De fleste
skurtreskere som kom til prøve ved L.T.I. ble også
prøvd til høsting av både raps og rybs. Dette ga
Joar Arne Heir erfaringer om høstetidspunkt, tilpassing, innstillinger og kjøreteknikk.

Engfrø.
Forsøkene med høsting og berging av engfrø administreres av
et utvalg nedsatt av Selskapet for Norges Vel. Utvalget
er her på befaring på Bjørke mens forsøkene i kløverfrøeng
pågår. Fra venstre på bildet sees forsøksleder S. Skaare,
Bjørke, statskonsulent J. Rasten (utvalgets formann) og
professor Ø. Haugen, LTI.
Foto og tekst: Årsmelding 1968 L.T.I.

Lars Sogn ved Forsøksavdelingen, Statens
Kornforetning, fikk resultater og erfaringer ved
forsøksdyrking. Både Heir og Sogn hadde skrevet
artikler om emnet i tidskriftet Norsk Landbruk.
Disse artiklene med Heirs instruktive tegninger, av
bl.a. viktige detaljer på skurtreskerne ble samlet i et
hefte ”Dyrking av oljevekster” og utgitt av
Landbruksforlaget i 1984. (12)
I 1990-årene startet ved Planteforsk Apelsvoll
Forskningssenter arbeidet med å gi ut et mer fullstendig hefte om oljevekster til hjelp for rådgivningen. Mauritz Åssveen skrev hovedkapittel om
dyrking mens Joar Arne Heir skrev kapittel om
modning og høsting av oljevekster illustrerte
med sine gode tegninger. Heftet
”Oljevekstdyrking” ble utgitt i 2001 (13).
Sampo skurtresker. Positiv utvikling.
Fig. og tekst: Bjørnerud katalog i 1980-årene. Selvgående skurtreskere med effektive halmkuttere løste også halmproblemet
ved nedpløying.

29

Bæretransport
Bonde Martin Østråt, Sandnes, laget en transportrive for høy. Sammen med Kvernelands fabrikker
på Jæren, ble den utviklet videre. Av særlig betydning var tangen som automatisk åpnet seg ved
senking av transportriven og som legger seg over
høyet ved heving av lasset. Dermed får den stor
lasskapasitet og holder godt på høyet. Tindenes
spesielle konstruksjon og styrke, gjør at de følger
jordoverflaten godt.
Det ble også laget en transportrive for gras. Etter
hvert fikk den gunstig profil på tindene og tilfredsstillende styrke. Transportrivene ble av
Kverneland kalt svanser og dermed navnene høysvans og silosvans. Silosvansen kom på markedet
i 1952 og høysvansen i 1953. Begge førte til visse
problemer med traktorhydraulikkens løfteevne.
Den var da maksimum 500 kg i øyet på trekkstengene. Men den økte slik at i 1960–årene var
den på mellomstore traktorer mellom 900 og 1300 kg.
For større traktorer enda noe høyere. Med silosvans
ble det med vått gras en lassvekt på 4-600 kg og ingen
maks belastning på traktoren. Silosvans på lesseapparat i tillegg ga dermed større transportkapasitet.
Men på kuperteeiendommer med sidehelling og dårlig
veg, ble stabiliteten redusert. Sidesleng førte til velting.
I 1960–årene kom forkortet løfteramme slik at
lasset kom nær foran traktoren. Videre lærte man
å øke sporvidden. Ved bruk av bare bakmontert
transportrive var det nødvendig med frontvekt.
Transportrivene viste seg sterkt arbeidsbesparende
opp til transportavstander på ca. 1000 meter, og
ble anskaffet på mange bruk særlig på
enmannsbrukene. Silosvansen var effektiv til
sammenraking av gras til høyhesjene og til
transport av gras til silo. Den avga lasset til lett
innmating i transportør til tårnsilo eller til
tømming, utjevning og tråkking i plansilo
(14).
Høysvansen hadde hurtig og lett fylling, transport
inn på låven og lett avlessing. Men her meldte
problemene seg – gammel og ny tid møttes.
Kjørelåvene var konstruert for innkjøring med
hest. Mange steder var både låvebru og låvegulv
for svake til traktortransport. Dertil kom brannfaren. I 1952 tillot forsikringsselskapene traktorkjøring i driftsbygning når traktoren var forsynt
med godkjent gnistfanger. Felles nordisk
prøvemetode og gjensidig godkjenning av

Kverneland høysvans.

Kverneland silosvans, 1953.

Gammel og ny tid møtes – farlig transport.
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Skjermet gårdstun mot trafikk. Forslag av T. Lyngtveit 1984.

prøveresultater ble oppnådd og svenske, danske
og norske gnistfangere ble prøvd, forbedret og
godkjent.
Horisontalt eksosrør og gnistfanger skulle være
dekket av stålplate og på Ferguson, en isolerende
plate over batteriet.
Norges Brannkasse sendte våren 1952 ut sin folder ”Traktorkjøring på låven”.
Det ble etter hvert en del stygge utforkjøringer fra
låvebru som førte til at det fra Statens Arbeidstilsyn kom forskrifter om bæreevne, maks
stigning og om kjøresterkt rekkverk. Bygningsplanleggerne tilpasset nye drifts bygninger for
traktordrift, ofte med bare en etasje,stor høyde,
stor port og med direkte innkjøring til
plansilo og høytørke – traktorlåve.

De skarpe tindene på transportriver kan volde
stygge skader i trafikk og ellers på barn og husdyr
når traktoren står parkert med transportriven i
løftet stilling. Både Vegdirektoratet og
Arbeidstilsynet har her kommet med sine
forskrifter.
Økende trafikk av traktorer, skurtreskere og lastebiler mellom våningshus og driftsbygninger har
dessuten gjennom årene ført til dødsulykker med
barn. Sikten nær sidene og bak hjulene er
begrenset fra de store maskinene og kan lett føre
til påkjøring av lekende barn. Planleggere, som
prof. T. Lyngtveit, har i fagartikler i tidsskrift og i
Bondebladets arbeidsmiljøserie av 1984, ivret for å
skille gårdstunet med våningshus og lekeplass fra
veier og driftsplasser ved driftsbygningene.
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Transport –og lagringskasser for landbruksprodukter.
Norsk Standard nr. 4284.

Jutul transportskuffe med karmklaff. 1965.

Transport-og lagringskasser
Bæretransport av potet i 400-500 kg store kasser
på traktor kom i 1960–årene, sammen med
utviklingen av halvautomatiske potetopptakere.
Tre norske fabrikat av kombinerte transport- og
tømmegafler ble utviklet og prøvd. Erfaringer
med transport og lagring ga grunnlag for
”Norsk standard nr. 4284, Transport- og
lagringskasser for landbruksprodukter”.
Metoden krever lager for direkte innkjøring og
stabling i høyden, for seinere lett uttak igjen for
sortering. Høstemaskiner for kålrot og gulrot ble
også tilpasset for fylling i stor kasse og bæretransport
av denne til lager.

Steinsvans, transportskuffe

Med traktorens utvikling i 1960 og 70-årene og
mer tilfredsstillende løfteevne, effektive stabiliseringsstag på trekkstengene, tilfredsstillende
låseanordning ved løftestilling på hydraulikken,
lågbygde og stabile med solid midtparti og solide
festepunkter for lesseapparat, sterk bakaksel og
frontaksel med solide lager, framhjul med større
og breiere dekk. I 80-årene ble firehjulsdrevne
traktorer mer skikket for krevende bæretransport.
Kverneland kom med ei robust transportrive
for fylling og transport av stein. Steinsvansen
som ble et kjærkomment hjelpemiddel til fjerning
av grovere stein i nybrott og til annen transport.
For direkte uttak av husdyrgjødsel fra kjeller kom
norske verksteder med flere løsninger, som Jutul
transportskuffe med karmklaff. Effektiv fylling og
lett tømming og hendig også til annen transport.

Kverneland steinsvans.
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Potetdyrkingen
Her må nevnes den dyktige konstruktøren Gabriel
Underhaug ved Underhaug fabrikker, Nærbø, som
i 1932 laget Troll Universal, et redskap for bedre
utnyttelse av hesten i radkulturer. En hjulforstilling for hest med styrbar sidebevegelig tilkoblet
redskapsramme, for lett montering av såmaskiner
for rotvekstfrø, rulleskjær for radrensing, markører for potetsetting og hyppeskjær for potetrader.
Med siste serie i 1963, var det produsert 15 000
Troll Universal.
Omkring 1950 ble redskapsfabrikkene som var
tilsluttet Redskapsfabrikkenes Landslag, enige om
variantbegrensinger. Underhaug var da villig til å
legge ned produksjonen av harver og ploger mot
enerett til produksjon av utstyr for potet- og
rotvekstdyrking.
Traktoren gav trollsystemets nye muligheter og i
1951 ble det tilpasset for traktor. En kraftigere
redskapsramme skrudd på en spesiell tilkoblingsramme for trepunktsoppheng. Foruten forbedret
så- og radrenseutstyr for rotvekster og nye hyppeskjær og fingerfelt for poteter, kunne en halvautomatisk potetsetter monteres på redskapsrammen.
Den var særlig gunstig for grodde poteter.

Troll Universal for hest og traktor, fra Jub.skrift 1957. Underhaug.

Halvautomatisk potetsetter med radgjødsler. 1977
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I 1950 inngikk L.T.I.s prøveavdeling et meget
positivt samarbeid med Hveem Forsøksgård,
Østre Toten ved forsøksleder Anton Letnes. Even
Glemmestad ble daglig leder av prøvevirksomheten til 1955 da Kristoffer Bøhn overtok.
Det ble først gjennomført serieprøver med settemaskiner. Interessen gikk etter hvert over til
helautomatiske 2-radsmaskiner og for store bruk
4-radsmaskiner. Kravene til settesikkerhet, settejevnhet, skånsomhet og driftssikkerhet førte til
endringer og forbedringer. Av særlig interesse var
prøvene i 1977 – 78 med Underhaugs settemaskin
med utstyr for samtidig radsåing av granulert
kunstgjødsel. Forsøk viste tydelig avlingsøkning.
Dertil sparte en et kjøredrag med kunstgjødselspreder.

Underhaug automatsetter med radgjødsler, 1978.

På Troll redskapsrammen hyppeskjær og fingerfelt
for poteter.

I samme tidsrom ble det prøvd 6 fabrikat traktorsprøyter med tilpasset dyseutstyr for sprøyting i
potetåker.
Av flere prøver med risknusere viste Underhaugs
risknuser seg praktisk og effektiv.
I 1950-årene ble det gjennomført 1 serieprøve og
8 enkeltprøver med flere typer potetopptakere.
Mye skader og dårlig blottlegging var framtredende. Forbedringer ble gjort. Underhaug belteopptaker i prøver i 1953 viste under de fleste forhold bedre skånsomhet mot potetene og hadde
også fordeler som forrådsopptaker. Den fikk stor
utbredelse og til 1982 var det laget over 17 000.
I 1960-årene økte interessen for mer arbeidssparende høstemaskiner. Utenlandske maskiner
fungerte dårlig på steinholdig og tyngre jord.
Prototyper fra Igland, Underhaug og Asdahl ble
prøvd og en fikk denne utviklingsrekke: (28)

Underhaug belteopptaker, 1953.
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Underhaugs prototype Faun 1500 fra 1962. En
halvautomatisk maskin med plukkebelte og plattform med plass til fire personer. Potetene ble ført
til 40 kg kasser. En betydelig lettelse for potetplukkerne som slapp å gå med krum rygg og
plukke fra bakken. Arbeidstilsynets krav til
arbeidsplassen på maskinen ble søkt imøtekommet. I 1965 ble opptakeren forsynt med sideelevator for fylling i tilhenger, kalt Faun 1508.
Asdahls nye opptakerorgan ble prøvd på Faun
1508 i 1966 og førte til ny maskin, Faun 1600,
hvor potetene ble ført på sidetransportør til stor
kasse på gaffel på lesseapparatet og som lett
kunne settes av. Dermed ga maskinen mulighet
for bruk av 400 kg standardkasser for seinere
bæretransport med traktor og stabling på lager. På
lesseapparatet kunne det også plasseres en tank for
tømming i tilhenger. Forbedringer førte til
Superfaun i 1981, Underhaug 2100 i 1985 og
Underhaug 2200 i 1989. Dermed var det fra norsk
fabrikk utviklet en arbeidssparende komplett
mekaniseringskjede for potetdyrking basert på
traktor for kombinert setting og radgjødsling,
hypping og radrensing, sprøyting, risknusing,
opptaking og transport til lager. Fram til 1982
ble det solgt 6 500 Faun 1 600 potethøstere.
Av disse ble ca. 2 000 solgt her i landet.
For steinfri og lett jord er det fra 1970 årene
utviklet helautomatiske opptakere for trekk og
drift av traktor. Selvgående 2-rads helautomatiske
opptakere er også tatt i bruk av de største potetprodusentene med gunstige jordforhold.

Kålrotdyrkingen
Såstav med børsteutmating til såing av kålrotfrøet,
hestehakke til radrensingen, tynning med korteller langhakke, høsting med bladskyffel og kålrotslede, eller opptaking for hånd og bladkutting
med kniv var det vanlige før Troll 2 rads radrenser
for hest kom i 1932.

Faun 1600 med sidetransportør og stor kasse på lesseapparatet. 1966

kom på markedet som maskiner med såring og
med skråttliggende skive. Begge med forsenkninger for frøene. En tredje type er belte med huller for frøene.
I 1962-64 utførte L.T.I. sammenliknende prøver
med 2 fabrikat med belteutmating. Mammen fra
A/S Gyro Danmark og Stanhay fra England.
Mammen med drift fra bærehjul på ramme for trepunkt tilkopling til traktor. Stanhay med drift fra
trykkrull bak såapparatet på samme festet til
Trollramma på traktoren. På begge fabrikat kom
dermed såapparatene så lågt at en unngår lange
sårør som forstyrrer såjevnheten. Maskinenes
arbeidsevne ved forskjellige frøavstander og
kjørehastigheter ble prøvd både i laboratoriet og i
praksis. Det ble nyttet størrelsessortert og beiset
frø, spireprosent 89. Ved prøvene i praksis frøavstand på beltet 50 mm på Mammen og 39 mm på
Stanhay. Det ble jevnest avstand mellom plantene
og minst store sprang etter Stanhay, men brukbare
resultater også med Mammen. Begge ettfrøsåmaskinene ga en lettere og hurtigere hakketynning
enn etter flerfrøsåmaskin.
Ettfrøsåmaskinene utviklet seg videre i 1970-80
årene til å bli nærmest enerådende til såing av
smått frø.

På den styrbare redskapsrammen kunne festes
såapparater med børsteutmating, for radrensingen,
rulleskjær, sideskjær og gåsefotskjær og for opptakingen opptakerskjær.
Da Underhaug i 1940 tilpasset Troll for traktor
fikk den såapparater med riftet såvalse, sårør,
sålabb og trykkrull. For å redusere tynningsarbeidet
ble det økende interesse for ettfrøsåmaskiner.
Flere løsninger
Stanhay ettfrøsåmaskin.
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Til montering på Trollrammen ble også laget en
tynnemaskin for 2 rader. Roterende hjul med kniver drevet fra et bærehjul. Sammen med ettfrøsåing reduserer den arbeidet med hakketynningen
betydelig.
Med slaghøsteren i 1960- årene kom nye muligheter for lettere og hurtigere høsting av rotvekstbladene. Bærehjulene på slaghøsteren og tilhengerhjulene måtte spore med radavstandene.
Bladkuttingen ble som regel tilfredstillende nok
for kålrot til for.
I 1961-66 kom 4 danske rotvekstopptakere til
prøve ved L.T.I.

J.F. rotvekstopptaker en-rader i L.T.I.-prøve 1963.
Sverre Bjørnemo kjører.

Alle fire opptakere hadde tilfredstillende renseevne under normale fuktighetsforhold. I tung og fuktig jord ble renseevnen redusert. Det var lite spill.
På J.F. enraders skader medbringerne en del røtter.
De andre opptakerne behandlet røttene tilfredstillende skånsomt. Kapasiteten er så stor at den
bestemmes av disponibel transport.
Kålrot er ikke bare godt fòr til husdyr, men som
”Nordens Appelsin” også bra for mennesker. Det
ble tidlig et stigende forbruk, men for å tilfredstille markedskravene til holdbarhet, kvalitet og pris
ble det behov for en effektiv dyrkingsteknikk.
Maskinfirmaet Bjerke A/S, Moss spesialiserte seg
tidlig på å få fram tilfredstillende teknisk utstyr til
radkulturer. I 1980- årene til kålrot, Stanhay ettfrøsåmaskin med tilleggsutstyr for granulert plantevernmiddel, radrenser og ASA-Lift høstemaskin
for skånsom opptaking. Prinsipp: Røttene trekkes
opp etter bladriset. Et flattskjær løsner jorda og
kutter rotspissene. Bladriset føres inn i spalten
mellom 2 kilereimer, klemmes fast og røttene løftes og føres opp til en kniv som fjerner bladmassen, røttene faller ned på sorteringsbelte og derfra
til 500 kg storkasse på ruller med lett skifting til
tom kasse. Transport på gaffel til lager for stabling
i høyden med el drivet truck som også seinere
nyttes til uttak og tømming i tørr-renser og videreføring gjennom våtvasker til sorteringsbord for
finpussing. Høstemaskinen ASA-Lift kan også
etter justeringer nyttes til gulrot, rødbeter, selleri,
persille, løk og purre.

ASA-lift med flatskjær og spalte mellom 2 kileremmer som fanger og klemmer fast bladriset, røttene løftes og
føres opp til bladkniven.

Kålrothøsting med ASA-Lift på Tomter gård i Ås.
Hans Kristian Røed kjører, Gerda Røed sorterer.
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Brattlendte bruk
I våre brattlendte fjell- og fjordbygder er grasdyrking viktig. Hest og slåmaskin kunne ikke nyttes
der det var for bratt. Det var mye ljåslått og behov
for mer arbeidssparende utstyr til slåtten. I Sveits
var det allerede i 1948 21.000 motorslåmaskiner i
bruk. Det var en liten tohjulstraktor med frontmontert slåtteapparat.
Etter forslag fra L.T.I. importerte Trægdes
Maskinforretning i Drammen i 1949 en Record
motorslåmaskin fra Bücher-Guyer i Sveits.

Fahr motorslåmaskin.Record
Fahr motorslåmaskin.

M.A. Landbruk i Oslo fulgte etter og importerte
motorslåmaskin fra Fahr Maschinenfabrik AG i
Tyskland.
Begge maskinene sammen med tre mer universale
tohjulstraktorer, ble satt i praktisk prøving på
L.T.I.s nye distriksavdeling på Voss i 1951 under
Ivar Mehls ledelse. Både Record og Fahr viste
god kjøreevne, slåtteevne og kapasitet i bratt
lende med direkte stigning 1:1,7 og sideskråning
1:1,5. På større felt var kapasiteten ca. 3,5
dekar/time med 160 cm knivbjelke. Flere fabrikat
kom på markedet og det ble en omfattende prøvevirksomhet med spesialmaskiner som motorslåmaskiner og mer universale tohjulstraktorer.

Record motorslåmaskin.
Record motorslåmaskin.

Motorslåmaskin
Motorslåmaskin er en liten tohjulstraktor med
frontmontert slåtteapparat. Drev og koplinger er
oftest vann- og støvtett innebygd i et hus som
utgjør maskinkroppen. Motor som regel en luftkjølt 2 eller 4 takt bensinmotor på 4-6 hk, lågt
plassert mellom hjulene og bak for å gi god avbalansering og ikke hindre sikten til slåtteapparatet som har begrenset fri bevegelse i sideretning
i forhold til traktoren. I sterk sidehelling vil derfor
slåtteapparatet hindre velting. På de billigste
maskiner er kraftoverføringen enkel med bare èn
kjørehastighet og èn knivhastighet. Bedre utstyrte
maskiner har girkasse som gir 2-3 kjørehastigheter
+ revers og 1-2 knivhastigheter. Noen maskiner
ble levert med stålhjul med tverrstilte griperibber
og langsgående styreribbe. Andre maskiner ble
levert med gummihjul med tydelige griperibber.
Slåtteapparat ble oftest levert med mellomsnitt

Aebi-AM-52 motorslåmaskin slår i sidehelling 1:1,6 L.T.I.
melding 51, 1957.
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fingerbjelke, mens normal- eller lågsnitt kunne
leveres etter bestilling.
Vekten på motorslåmaskinene varierte fra ca 125
kg til ca 250 kg.
På grunn av den relativt låge vekten, lågtliggende
tyngdepunkt, drift på begge kjørehjul og skjæreapparatets stilling, ble kjøreegenskapene meget
gode. Ved L.T.I.s prøver ble det slått i maks. sidehelling 1:1,4 og i direkte stigning 1:1,6.
Kapasiteten varierte med kjørehastighet, skjærebredde og slåtteforhold. Som tidligere nevnt med
6 hk. motor og 160 cm skjærebredde ble målt 3,5
dekar pr. time. I særs bratt lende sank kapasiteten
til ca. 2 dekar og i flatere lende opp mot 4 dekar
pr.time.
I løpet av 1950-årene ble det prøvd 11 fabrikat.
Det ble gjort merknader om konstruksjonsdetaljer
som hjulutstyr, stillbart styre, reversgir, slåtteapparat og om driftssikkerhet. Forbedringer kom
på nyere modeller. Fabrikat som tok en god del av
markedet i 1950-årene var Aebi A.M. 52, Record
M. 3., Agria 1300 og Fahr, samt Bleie fra Aga

Mek. Verksted, Hardanger i 1950-59.

Universale tohjulstraktorer
De viktigste krav til disse viste seg å bli:
Tilfredstillende motorstørrelse, tilstrekkelig antall
gir, effektive hjulkoplinger og bremser som kunne
betjenes fra styret, lett stillbar sporvidde, hurtig
montering av belastningsvekter og lett montering
av front- og bakmonterte redskaper.
Det kom inn til prøve små, mellomstore og store
tohjulstraktorer. Små tohjulstraktorer hadde motor
fra 2-6 hk. Typisk for gruppen var Agria 1600L og
minste type av Bungartz. Disse viste seg brukbare
til radrensing, grunnere fresing, lettere transport
og til slått i ikke for bratt lende.
Den mellomstore typen hadde motor fra 6 til ca 8
hk, og veide 200-300 kg uten redskap. Typen fikk
stor interesse fordi den under de fleste forhold
kunne erstatte de mer spesielle motorslåmaskiner
til slått i sterkere stigning enn 1:2. Med større hjul
og belastningsvekter tilstrekkelig gripeevne ved
pløying og harving. De kunne til en viss grad
nyttes til radkjøring med Troll-ramme og hyppeskjær og til potetopptaking med lett kastehjulopptaker. Enkelte fabrikat hadde effektiv freservals.
Transportevnen med bakmontert enakslet tilhenger var begrenset. Med frontmontert vogn økte

Frontmontert sideleggende rive til prøve.
Nils Graudo kjører, Ivar Mehl i bakgrunnen.
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transportevnen og svingeevnen betydelig. De
mellomstore tohjulstraktorene hadde ikke differensial med sperre, men utrykkbare hjulkoplinger.
Manøvreringen var derfor ikke alltid så lett som
ønskelig, men brukbar. Typiske representanter for
gruppen var Motorstandard, Irus og Agria 1800.
De store tohjulstraktorene hadde motor på 8-10
hk. De veide over 400 kg uten redskap og hadde
differensial med sperre og uavhengige hjulbremser. De kunne nyttes til pløying, harving, fresing,
radkjøring, potetopptaking, slått, vending og
raking med sideavleggende rive, og til transport.
Trekkevnen var større enn med mellomstor traktor, men i bratt lende ofte tyngre å manøvrere.
Aktuelle representanter i denne gruppen var
Bucher KT 10, Aebi AM 53, Rapid S og Agria
2800 (Drott).

Stor tohjulstraktor i pløying.

Kunne tohjulstraktoren
erstatte hesten?
Ved å forbedre og utvide bruksegenskapene til
tohjulstraktoren ville den på mange små- og brattlendte bruk kunne erstatte hesten.

Frontvogn
Transportevnen med bakmontert tilhenger var dårlig. Haldor Ålvik, Hardanger, laget en frontvogn
som bedret svingevnen og gav betydelig større
transportevne enn bakmontert tilhenger.
Frontvogna ble satt i produksjon hos Lid
Jarnindustri, Norheimsund, og utstyrt med hydraulikk for sidetipp og hydraulisk lesseapparat som
var effektivt ved lessing i låg gjødselkjeller og
brukbar i hellende terreng til lessing av gras og
høy. Den ble tatt i bruk både på mellomstore og
store tohjulstraktorer.

Mellomstor tohjulstraktor. Motorstandard U 10 med ÅlvikDalen frontvogn under lessing.

Kardangdrevet tilhenger
Til flere fabrikat av tohjulstraktorer ble det importert tilpasset kardangdrevet tilhenger. I prøver gav
de tohjulstraktorer meget god transportevne i
bakker, men krevde stor svingeplass og var dyr i
anskaffelse. Lid jarnindustri og andre verksteder
tok til å lage rimeligere kardangdrevne tilhengere,
tilpasset det enkelte fabrikat, konstruert med kortere ramme, kraftuttak og 3-punkts tilkopling og
hydraulisk løft av redskaper og drift av kunstgjødselspreder. Dermed fikk blant flere, Reinhardt
& Co med sin Agria 2800 kalt Basen, en firehjulsdrevet traktor som utstyrt med kjettinger og vinsj
også kunne nyttes i skogen.
Frontvogna gir effektiv vektoverføring til traktoren.
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Redskaper
Effektive jordarbeidingsredskaper bedret tohjultraktorens muligheter. Ploger ble produsert hos
Kyllingstad og Underhaug som også tilpasset sin
Troll-ramme med hyppeskjær, ikke bare for Irus
som de selv forhandlet, men også for andre fabrikat. Til freservals laget de bedre vinkelformede
kniver enn de importerte.
Lid Jarnindustri produserte risknusere, potetploger, kastehjulsopptakere, frontriver, sentrifugalspredere for kunstgjødsel samt snøfresere tilpasset
de enkelte fabrikat.

Stor tohjulstraktor med norsk kardangdrevet tilhenger med
trepunkt tilkopling og hydrauliske løft.

Vinsj
Stasjonær vinsj var kjent og brukt i flere fjellbygder tidligere. Ofte hjemmelagde, men også i produksjon for salg som fra Kjølen maskinfabrikk i
Stranda 1922.
Trekkraftkrisen under andre verdenskrig førte til
at Staten gav midler til videre utprøving og forbedring av vinsjdriften. Dette ble gjort i 1947- 48 på
Voss og på Søve Landbruksskole, Ulefoss i samarbeid med Hordaland Mek.Verksted ved Lars
Rørlien. En styrbar hjulforstilling til plog og slåmaskin, potetopptaker m.m ble konstruert på Søve
og satt i produksjon ved Hordaland Mek.Verksted
(8). Staten gav tilskudd til kjøp av godkjente jordbruksvinsjer: ”Vossavinsjen” fra Hordaland
Mek.Verkstad og ”Witra” fra Johs. Seim, begge
Voss. I 1955 var det i alt ca 2000 jordbruksvinsjer
i bruk på de mest brattlendte gårdene i fjell- og
fjordbygdene.

Vossavinsjen. Melding nr.5 L.T.I. 1952.

Vossavinsjen på tohjulstraktor.
Wiresystemet ved vinsjdrift.
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Med tohjulstraktoren kom muligheten til å få en
transportabel vinsj. Foruten importerte vinsjer ble
Vossavinsjen tilpasset for mellomstore og store
tohjulstraktorer og viste seg godt skikket for
direkte trekk av jordbruksredskaper i riktig bratt
lende.
Med sin tyngde, stabilitet og kjøreevne var firehjulstraktoren enda bedre skikket for drift av
vinsj. Verkstedbedrifter som Sandvik, Igland m. fl.
kom snart i produksjon av vinsjer for framtrekk av
tømmer og ved i skog.
Utviklingen av motorsager var også kommet godt
i gang og dermed fikk bonden hjelpemidler til mer
arbeidssparende og effektiv drift i gardsskogen, også
flere faremomenter for brukeren. Arbeidstilsynet fulgte
opp med nødvendige vernepåbud.

Universal styrbar hjulforstilling.

Hjulforstillingen med gummihjul montert på plog med treås.
Nils Graudo styrer.

Direkte innkjøring!

-eller kjøring i sving. Åpne blokker og vogn uten
sving. Jon Graudo på vogna.

Direkte vinsjtrekk med tohjulstraktor.
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Fabrikasjon: Traktor: Moto-Standard GmbH, Bübingen, Saar, V.Tyskland. Belteutstyr, lunnebom og tømmerbukk: Trygve Owren,
Vingrom. Vinsj: Hordaland Mek. Verksted A/S, Voss. Forhandler og innmelder: L.O.G., Oslo. Ivar Aase kjører.

Tohjulstraktorer med belter
Importører som F. Reinhardt & Co. og L.O.G.
m.fl. satset sterkt på å få tohjulstraktoren mer
brukbar til transport i skog. De større tohjulstraktorene ble utstyrt med halv - eller helbelter
produsert av Trygve Owren A/S, Vingrom og
Tellefsdal A/S, Sundebru.
Prøver ved L.T.I. Voss med helbelter på
Motorstandard, Agria 2800, Rapid S. m.fl. viste
meget god evne til å ta seg fram i snødekt brattere
skogslende. Utstyrt med tilpasset Vossavinsj fra
Hordaland Mek.Verkstad eller Vinjevinsjen fra
Nestestog Mek.Verkstad og lunnetårn ble tohjulstraktoren effektiv til framtrekk av tømmer og ved
i gårdsskogen. Men påkjenningene ble relativt
store både på motor og kraftoverføringer, noe som
lett gikk ut over driftssikkerheten. Beltedrift økte
likevel interessen for større tohjulstraktorer og
Reinhardt & Co hadde med sin utviklingsserie
Agria Drott fra Agria 2800 til Drabant og til sist i
1970-årene Agria Krabat et betydelig salg.

For mekaniseringen av mange små og brattlendte
bruk ble motorslåmaskiner og universale tohjulstraktorer løsningen både teknisk og økonomisk i
1950-60-årene. Salget økte raskt. I følge
jordbrukstellingen i 1959 over 10 000 tohjulstraktorer og motorslåmaskiner. I 1969 over 20 000
og i 1979 ca. 22 000 tohjulstraktorer og ca. 27 000
motorslåmaskiner. Men så minket interessen for
tohjulstraktorer.
I begynnelsen av 1970-årene kom standardtraktorene med firehjulsdrift. Samtidig ble det
importert fra Sveits og Østerrike spesialtraktorer
kalt Transportere for brattlendte bruk. Dette,
sammen med slaghøster, førte til nye muligheter
for disse maskiner i bratt lende. Mer om dette i
mekaniseringen av grashøstingen.
Den som vil vite mer om tohjulstraktorenes rolle
bør lese Arnulf Jensens bok: ”Tohjulingar i Landbruket”. Boka gir fyldig teknisk informasjon og er
meget godt illustrert om alle de nær 50 fabrikat som
ble forhandlet i Norge. Blant disse også norske
Norlett motorhakke og Bleie motorslåmaskin (33).
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Mekaniseringen av grashøstingen
Traktor med slåtteapparat tok i 1950-årene over
grasslåtten i flatere lende. I de brattlendte fjell- og
fjordbygdene ble, som tidligere nevnt, motorslåmaskinen og mer universale tohjulstraktorer tatt i
bruk. Til vending og sammenraking av høy enkle
sideavleggende river, og til lessing og transport til
hus transportriva høysvans og av gras til silo,
silosvans. Direkte høsting av gras for ensilering
fikk nye muligheter da maskintypen slaghøster av
fabrikatet Lundell kom på markedet omkring
1957. Slaghøsteren med roterende slagstål kuttet
og kastet graset gjennom samletrakt – og tut til tilhenger. Men dette var en slepemaskin som passet
dårlig for norske forhold. L.T.I.s forskningsavdeling tok sikte på å lage en frontmontert type
som gjorde det mulig å bruke enakslet tilhenger
med lett til- og frakopling på den hydrauliske
trekkroken. Slaghøsteren fikk meget god kasteevne, men frontmonteringen viste seg å være lite
gunstig. Serigstad overtok maskinen i 1958 og
laget en sidemontert maskin. I 1960 kom
Serigstad slaghøster til prøve. Det ble gjort mange

Serigstad slaghøster. Prøvemelding 195, L.T.I. 1963.

endringer og i 1962 kom Serigstad slaghøster FS
115 på markedet. Det ble stor interesse for høstemetoden. Danske, svenske og finske fabrikat kom
på markedet. Det ble en omfattende prøvevirksomhet fra 1964 med fem serieprøver med totalt
17 maskiner + 11 enkeltprøver. Prøvene avslørte
liten kapasitet i forhold til effektbehov. Problemer
med til- og frakopling, betjening, dårlig kasteevne
og totalt for dårlig driftssikkerhet. Fabrikantene
forbedret maskinene (16 ).
I 1966 kom Serigstad med et nytt hengsel mellom
slaghøsteren og tilkoplingsrammen som gav lett
til- og frakopling av slaghøsteren.
Bruk av slaghøster førte til at grasensileringen
økte sterkt i 1960-årene, men tilsetting av flytende
konserveringsmiddel var fremdeles arbeidsomt og
vanskelig. L.T.I. utviklet i 1964 en prototyp av
utstyr for syretilsetting direkte i graset i fôrhøsteren samtidig med høsting (17). Utstyret ble
patentsøkt og Serigstad A/S overtok produksjonsretten fra L.T.I.. I 1965 leverte Serigstad 1000
anlegg. I 1966 ble det levert ca. 2500, og ca. 3/4
av landets slaghøstere var da utstyrt med L.T.I.s
syreutstyr. I 1967 var antall leverte anlegg her i
landet omlag like stort som antall slaghøstere. I
perioden 1965–1987 leverte Serigstad 160 800

L.T.I. syreutstyr. 1965. Kr.Aas, G. Nærland.
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L.T.I. syreutstyr. Av disse gikk 131 200 anlegg til
de øvrige nordiske land.
Med den videre utvikling av standard traktorer
med tvillinghjul og i 70-årene med firehjulsdrift,
kom kombinasjonen traktor og slaghøster også i
de mer brattlendte områder av fjord-og fjellbygdene. Men i bakkete, små og kronglete felt
var tilhenger til besvær. L.T.I. avdeling på Voss
arbeidet derfor for å finne en løsning med
transportkasse på gaffel. Men det viste seg ønskelig med en løsning som ga bedre stabilitet.
Gårdbruker Rong, Voss laget i 1968 en transportkasse med direkte montering til traktorens
hydrauliske trepunkt. L.T.I. Voss i samarbeid med
Rong og Hordaland Mekaniske Verksted utviklet
en fast montert selvtømmende transportkasse som
ble produsert av Hordaland Mekaniske Verksted
og fikk navnet Vossakasso. I prøver gav den traktoren bedre stabilitet og lett manøvrering med tilpasset midtmontert Serigstad slaghøster, lassvekt
500–700 kg. Midtmonteringen gjort mulig ved
ny tilkoplingsramme, konstruert ved Hordaland
Mekanisk Verksted og L.T.I. Voss, som også bedret
stabiliteten. Med piggkjettinger og frontvekt

Traktor med tvillinghjul, med piggkjettinger, frontvekt, sidemontert slaghøster og Vossakasso. L.T.I. melding 353, 1973.

kunne en kjøre i stigning 1:3. Med driftssikker
firehjulsdrift sto en friere med kjøreopplegget og
kjørte tryggere. Den selvtømmende Vossakasso
ble raskt populær og i de første årene ble det
produsert ca. 800 pr. år for å dekke etterspørselen. Totalt produsert til 2003 ca. 15 000.
Spesialtraktoren Transporter som kom i 1960årene fra Sveits og Østerrike ble prøvd på L.T.I.
avdeling Voss. En lågbygd firehjulsdreven traktor
med lasteplan, med stor veltevinkel og god
lengdestabilitet. Her i landet ble den utstyrt med
trepunktskopling, hydraulikk og kraftuttak. Ble
nyttet med jordbearbeidingsredskaper, slåtteapparat og høy og silosvans og i skog med vinsj.
10 Transportere var til prøve med modeller innen
6 fabrikat. Første meldinger kom med Aebi TP
1000, Schilter 1500 og Muli 25 og 40. Da slaghøsteren kom ble det aktuelt å tilpasse den til
Transportere og det ble samarbeidet med
importørene av Transportere og fabrikant av slaghøster. Slaghøsteren fikk opprett stående samletrakt og ble spesielt tilpasset til transportkasse og
Transporter. Med lassvekten på Transporteren
utstyrt med tvillinghjul og kjettinger kunne en

Firehjulsdrevne Schilter traktor, sidemontert slaghøster og
Vossakasso.

Lett og rask tømming.

kjøre i sidehelling ca. 1:3 og ca. 1:2,5 i fallretningen. Transporter og slaghøster støttet hverandre så det var liten fare for totalvelt. Prisen på
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Transporter med sidemontert slaghøster. 1978

Transporter med norsk trepunkt tilkopling og hydraulisk
løft.

Transportere økte sterkt i 1970–80 årene og salget gikk ned til fordel for standardtraktoren med
effektiv firehjulsdrift og tvillinghjul. I følge jordbrukstellingen i 1979 var det over 2500
Transportere i bruk.
Førervern på traktor økte behovet for fjernstyring
av tut og klaff på slaghøsteren. Ved L.T.I. ble det i
1970 utviklet et elektrisk-hydraulisk styreorgan
som var lett å betjene. I tillegg ble det gjennomført orienterende prøver med forskjellige systemer. Offisielle prøver fulgte med meldinger i
1978-79 på tre fabrikat.
Med høstemetoden slaghøster kom også behovet
for hurtigere og lettere levering av graset i silo.
Bedriftene TKS Kvernaland, Kverneland og Joh.
Gjønnes, Fannrem kom begge med løsningen
transportør ved silo og tømming av tilhengerlasset
i grasriver som matet transportøren.

Fra prøvene med transportere i gardsskogen.

Orkel grasriver mater transportøren. Produsent: Gjønnes Mek. Verksted, Fannrem.
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Andre firmaer som Vestmek, kom med kombinasjonen transportvifte og doseringsbord. I 1978
kom Underhaug med første serie av avlesservogn,
også kalt kombivogn for direkte avlessing i silo.
Vogna hadde stillbar sporvidde og hjul plassert
helt bak. Med patentert kastevalse plassert øverst
på avlesserriveren fikk den en god evne til å kaste
og spre graset i horisontalsilo og i tårnsilo der forholdene tillot det. Den ble markedsleder og til og
med i 1982, var det levert 4 500 vogner.
Hos de større husdyrholderne kom etter hvert
ønsket om helmekanisert uttak av surfôr fra silo
og fordeling på fôrbrettet. Det var da nødvendig
med mer eksakt hakket materiale. Samtidig var
det ønskelig å redusere mengden pressaft. Totrinns
høsting med slått, fortørking og oppsamling med
eksakt hakkende fôrhøster ble tatt i bruk. Det ble
gjennomført omfattende forsøk med metoder og
flere fabrikanter kom med eksakt hakkende fôrhøstere.

Underhaug avlesservogn med avlesserriver og kastevalse.

Selvlessende vogner med pickup og innstillbare
kniver i kutteorgan, som fabrikatet Hagedorn, ble
også tatt i bruk.
Med metodene totrinnshøsting for ensilering og
låvetørking av høy økte behovet for feltmaskiner
med høg kapasitet. Det ble derfor gjennomført
to serieprøver med skiveslåmaskiner i 1977 og
1982, flere prøver med river og vendere, en serieprøve og 6 enkeltprøver med ballpresser. Videre
ble det i 1984-87 prøvd en lessevogn og flere
rundballpresser. Faremomentene ved bruk av
disse maskinene ble vurdert sammen med
arbeidstilsynet.

Serigstad multikutter.

Ensilering av gras i rundballer pakket i plast
startet under tvil i slutten av 1970-årene. Forsøk
ble gjennomført i samarbeid med NOFO.
Metoden har utviklet seg slik at den ved siste
århundreskiftet brukes i tillegg til silo eller er blitt
enerådende. Metoden er spesielt gunstig der det er
behov for lengre transport av fôret, som ved
grasdyrking i fjellet.
Men metoden skaper nye problemer, som prisavhengighet til plasten og forsøpling, hvis
retur av plast ikke gjennomføres, og utfordringer
til gode planløsninger for lagringen av rundballene
og foringen.

New Holland rundballepresse, funksjon.
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Handteringslinjer for gras til ensilering. A. Hilmersen, or. 37 L.T.I. 1975

Handteringslinjer for høyberging. Hilmersen, Bjartnes, Fladstad. A/551 L.T.I 1977.

Høyberging
I 1950-80-årene ble det ved L.T.I. utviklet
praktiske låvetørker for høy. Til hjelp i rådgivingen
skrev Ole Fladstad i 1985 Rapport nr.2 ”Tørkeanlegg
for høy” (18). Sammen med Institutt for
Bygningsteknikk ble det forsket på bedre
utnyttelse av solvarmen. Dette førte i 1995 til
småskriftet ”Låvetørking av høy” av Ole Fladstad
og Gustav Tengesdal (19). For å sikre kvaliteten
på høyet uten for stort energibehov var best mulig
fortørking nødvendig. Med lunefulle norske værforhold måtte en regne med at fortørkingsperioden
kunne bli kort. Det kom derfor på markedet
skiveslåmaskiner med stengelknekkere og river
som bevirket raskere fôrtørking. Norske og utenlandske bedrifter produserte vifter som ble prøvd
etter en felles nordisk prøvemetode for å få sikre
data på yteevne og energibehov. Staten ga støtte til
godkjente tørkeanlegg.

Låvetørking av høy med hjelp av solvarmen.
Fladstad og Tengesdal (19).

Avhengig av flytende drivstoff
Suezkrisen i 1956 førte til at det i 1958 under
Transportberedskapsrådet ble oppnevnt et arbeidsutvalg for erstatningsdrivstoffer som skulle legge
opp et beredskapsprogram for overgang til gengassdrift på traktorer og biler i en eventuell krisesituasjon. Arbeidsutvalget hadde representanter
fra Forsvarets forskningsinstitutt, Mekaniske
Verksteders Landsforening og fra L.T.I.. Utvalget
leverte sin rapport i 1962 som omfattet ombygging til gengassdrift, behovet for flytende drivstoff
ved overgang til generatordrift, behov for generatorbrensel og beredskapstiltak som produksjon
av generatoranlegg, ombygging til generatordrift
av bensin og dieselmotorer og beredskapslagring
av flytende drivstoff. Importtallene etter krigen
viste at det i 1961 var 45 828 firehjulstraktorer,
hvorav 23 584 diesel-, 18 000 bensin- og 4 230
petroleumstraktorer. Dieseltraktorene kunne bare
fungere på gengass med ca. 10 % diesel som
tennolje – kalt diesel gassdrift (20).

Tørkeanlegg for høy. Rapport nr 2 L.T.I. Fladstad (18)

Med midler fra Direktoratet for økonomisk forsvarsberedskap ble det ved L.T.I. gjennomført
prøver og forsøk med dieselgassdrift. Dette var
for å få erfaringer med en ny gassgeneratortype,
nye filtre av glassfiberduk for effektiv rensing av
gassen, ombygging av fordelerpumpe, og montering av generatoranlegget på en moderne traktor.
Resultatet forelå i forsøksmelding nr. 13, 1966 (21)

.
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Kombinert beredskaps- og driftstank. F.K.katalog 1984.

I 1960-årene var det en rask overgang til dieselmotorer på de fleste traktorfabrikat. Skulle et
beredskap ha noe mening, måtte en derfor sikre
seg nok tennolje til dieseltraktorene. I tillegg kom
behovet for drivstoffsberedskap til traktorer med
andre motortyper. Beredskapslagring på gårdene
ble derfor aktuelt.

Ved L.T.I. Ås ble laget 2 plogstørrelser, en med 55
cm arbeidsdybde for jordbrukstraktor og en med
70-80 cm arbeidsdybde for trekk av beltetraktor.
For NISK ble plogen tilpasset som planteplog for
grunne grøfter. Produsert av Kyllingstad i 3 små
serier.
Den finske KoPo-fresen ble tatt til prøve i 1966
og viste seg godt egnet til foreløpig tørrlegging av
lite bæredyktig myr. Med de nevnte plogene og
KoPo og Sesam freserne ble det sammen med
NISK, anlagt grøfte- og skogplanteforsøk på 60-70
myrer. Sammen med forsøksstasjoner ble det anlagt
grøfteforsøk på vanskelige, lite gjennomtrengelige
myrer på Vestlandet, i Trøndelag og i Nordland.
Her ble foreløpig drenering sammenliknet med
direkte grøfting og forskjellige tiltak for å stabilisere torva ved tørking og innblanding av kalk og
singel.

Norges Bondelag gikk inn for saken i en henvendelse til Handelsdepartementet i januar 1969, hvor
det også ble pekt på at traktorantallet hadde økt
fra 9.730 i 1949 til 100 210 i 1969, mens antall
hester hadde minsket fra ca. 240 000 i 1949 til
45 000 i 1969.
Oljefunnene i Nordsjøen i 1970 bremset nok på
saksbehandlingen, for først i 1982 ble det en ordning hvor staten på visse vilkår gav tilskudd til
anskaffelse av beredskapstank. En viss mengde i
tanken var til beredskap, resten til årlige drift.
Statstilskuddet forsvant med utgangen av 1995,
men anskaffelse av tank fortsatte. Mange hadde
sett fordelene med driftstank i stedet for kjøp i fat.
Innkjøpene ble billigere og dertil fikk en slutt på
rotet med oljefat ved driftsbygninger hvor det lett
ble oljesøl og påfølgende brannfare. Oljetanker
nedgravd eller frittstående trygt plassert etter
forskriftene 8 meter fra bygninger.

L.T.I. bygde i 1963 en plog for inntil 120 cm
arbeidsdybde. Den ble først nyttet på lagdelt
fastmark i Sel, Lesja, ved Halden og på Romerike
med torv over mjele og leire.

Grøfting og nydyrking
Ved L.T.I. ble det fra starten i 1947 en egen seksjon for nydyrking og grunnforbedringer og med
Hans Aamodt som leder fra 1949. Han fikk hele
landet som arbeidsfelt. Fra forsøks- og prøvevirksomheten skal kort nevnes:
Allerede i 1948 ble det anskaffet en 7 tonns bulldoser med nydyrkingsutstyr og en selvgående
vinsjmanøvrert gravemaskin på belter og med
spesielle grøfteskuffer. Med egen bevilgning fra
Landbruksdepartementet i 1949 ble det i årene
1950-56 anlagt 20 nydyrkingsforsøk spredt over
hele landet fra Troms i nord og også med felt i
fjellet 1000-1100 m.o.h. i Ål i Hallingdal til
Lomsetra i Nord-Fron. Feltene ble fordelt på
morenejord, steinfri mineraljord og på myr.
Resultatenepublisert i ”Forskning og Forsøk i
Landbruket” hefte 6-1975.

Djuppløying Lesja. Foto og tekst: Årsm. 1966. L.T.I.

Skjærpeplogen og Ragnvald Skjærpe 1951. Foto og tekst fra
boken ”Underhaugs fabrikk A/S 1907-1982.”
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Det ble også i samarbeid med Rådahl Industrier,
bygd et blandehjul til montering på Rådahl grøftemaskin for blanding av torv og mineraljord.
Om beltetraktorens rolle i utviklingen kan ellers
nevnes: Beltetraktoren ble aldri den allsidige
jordbrukstraktoren, men da den fikk hydraulisk
hev-og senkbar frontramme for montering av skjær
ble den bulldoser, effektiv i anleggsvirksomhet til
jordflytting. I 1950-60 årene ble den bl.a. nyttet
til bakkeplanering på Østlandet.
Brd. Odd og Ragnvald Skjærpe på Jæren ble i
1951 kjent for sin kjempeplog beregnet til nybrott.
”Skjærpeplogen” ble laget av Underhaugs Fabrikk
og montert foran og ut til siden på en tverrbom på
løfterammen til en beltetraktor. Plogen ble laget i
22” og 30” størrelse. På bommen kunne det settes
inn 3”, 3 1/2”, og 4” runde herdede ståltenner.
Effektivt redskap til å rydde stein og stubber før
pløying med Skjærpeplogen. Det ble produsert
over 200 Skjærpeploger og ca. 400 stubberiver.

Hymas hydrauliske gravemaskin for traktor 1957.

Da de større hydrauliske gravemaskinene kom,
overtok de mer og mer grovbrytingen av stubber
og stein.
Ved mekaniseringen av planteproduksjonen var
det mange steder behov for bedre grøfting,
steinfjerning på morenejord og utvidelse av det
dyrka arealet med nydyrking. Det ble gitt statstilskudd til grøfting og nydyrking. Foruten flere
typer av kjedegravere for grøfting på steinfri jord
og finsk grøftefres for myrgrøfting, ga kombinasjonen traktor og hydraulikk muligheten for
utvikling av hydrauliske gravemaskiner direkte
koplet til traktor.
Brumunddal mek. Verksted, Brumunddal kom
allerede i 1957 med sin Hymas hydrauliske gravemaskin for traktor. Den ble prøvd med forskjellige
skuffetyper og viste god kapasitet ved graving av
grøfter og i tomter. Erfaringene førte til flere forbedringer av maskinen. Utenlandske fabrikat kom
raskt på markedet. L.T.I. fulgte opp med undersøkelser av gravekapasitet og arbeidsredskaper (23).
Maskinene fikk etter hvert mer praktisk tilkopling
til traktoren, med lettere betjening av både graver
og traktor. De ble også ble mer driftsikre. De ble
kjøpt til gårder med stort gravebehov og av
maskinholdere for leiekjøring.

Graving med Brøyt X2B gravemaskin og samtidig lessing av
stein i traktordumper. Apelsvoll 1970. Foto og tekst:
Årsmelding L.T.I. 1970.

En større selvgående hydraulisk gravemaskin kom
tidlig fra Jæren med Brd. Søylands hydrauliske
gravemaskin Brøyt. Den hadde ikke framdrift med bærehjulene, men brukte gravearm og
skuffe. Med dyktig fører tok maskinen seg fram i
bratte skråninger, ved graving av traktorveier i
skog og i anleggsvirksomhet. Ble mye brukt i
nydyrking under røffe forhold med store trerøtter
og mye stein. Fabrikant og Kverneland utviklet
dyrkingsskuffer som i prøver ved L.T.I. i 1972-73
viste gode egenskaper (22)
Fra land i Europa og fra Japan kom det etter hvert
selvgående gravemaskiner med framdrift på hjul
eller belter, store og små maskiner for de fleste
behov. Arbeidskrevende steinplukking har tidligere
ofte forsinket våronna i distrikter med steinrik jord.
Norske verkstedbedrifter gjorde en betydelig
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innsats i utviklingen av sideavleggende steinriver
for sammenraking av stein på dyrka mark i strenger for seinere fjerning med steinsamler.
Kverneland steinrive ble prøvd ved L.T.I. i 1975,
og Ranka steinrive fra Eina Sveise- og Mek.
Verksted i 1979. I tillegg kom to fabrikat fra
Danmark.

Kverneland steinrive og Kverneland steinsamler.
Fig. og tekst L.T.I. 1975.

Til oppsamling av stein fra strenger eller direkte
fra jordet kom Kverneland med sin steinsamler i
1973. En robust maskin som også kunne nyttes
for direkte oppsamling i nybrott etter at all større
stein var fjernet med steinsvans. Steinen ble levert
direkte i tilhenger med traktor kjørende ved siden.
En steinsamler med tank for tømming i røys eller i
plassert tilhenger, kom til prøve i 1972 fra Tokvam
Verksted, Reinsvoll. En hendig maskin for
enmannsdrift. Fra Danmark kom to fabrikat steinsamlere og fra Canada fabrikatet Rock-O-Matic.
Erfaringen viste at sammenraking med sideavleggende steinrive i strenger økte kapasiteten
til steinsamleren betraktelig samtidig som en fikk
med mer av småsteinen fra feltet. Steinsamlerne
var utsatt for sterke påkjenninger og spesielt ved
etterrensk på nybrott. Konstruksjonsendringer ble
foretatt. (24)
Nevnte utstyr har også fått betydning for oppdyrking på setrene i fjellområdene for fôrproduksjon.
Det ble etter hvert satset på overflaterydding og
bearbeiding av det øvre jordlag med tilpassede
tindeharver og skålharver. Steinen ble samlet i
strenger med sideavleggende steinrive og fjernet
med steinsamler. Fremdeles – omkring årtusenskiftet – kan man i fjellet se nye rydningsfelter
med steinen samlet i strenger for fjerning.

Kvålplukkeren steinsamler med tank, fra A/S Delprodukt,
7096 Kvål, Foto og tekst: Årsmelding L.T.I. 1981.
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Plantevernutstyr
Ugras, sopp og insekter har gjennom generasjoner
redusert avlinger og kvalitet i planteproduksjonen.
Med traktordrevne åkersprøyter og motordrevne
ryggtåkesprøyter fikk en sammen med egnede
kjemiske preparater muligheter for effektiv
bekjempelse.
Allerede i 1954 kom det ved L.T.I. i gang omfattende undersøkelser av væskemengder, dråpestørrelser og konsentrasjoner ved tåkesprøyting i
frukthager, i 1964-66 forskjellig dyseutstyr i jordbær, i 1958-62 væskemengder, arbeidstrykk, dyser
for tåke- og åkersprøyter ved sprøyting mot
tørråtesopp, i 1983-85 væskemengde og arbeidstrykk ved bruk av åkersprøyte i kornåker (26).
I samarbeid kom man i OECD i 1970-årene fram
til en felles prøvemetode for åkersprøyter. Foruten
importen av plantevernutstyr, kom norske verksteder som Bjørnerud, Moelv, Erlands Maskin, Bryne
og Kubberud mek. Verksted, Lena allerede i 195053 med åkersprøyter til prøve. Erlands Maskin
fulgte opp med Erland Super i 1961-62 og Erland
Super 500 i 1977. De første fabrikat i 1950-årene
med enkle rulle- eller tannhjulspumper, seinere
ble membranpumper tatt i bruk. Importerte åkersprøyter som Techoma i 1975 og Comet i 1978
samt danske sprøyter som Hardi, skjerpet konkurransen og bedret funksjonsevne og kvalitet.

Spredejamnheten og væskas findeling. Fra sammenliknende
prøver med 4 åkersprøyter. L.T.I. 1950-52 melding, nr.18.

Ryggtåkesprøyter kom også tidlig i bruk. De første sammenliknende prøvene i 1956-57 med 3
fabrikat. Så fulgte enkeltprøver med 6 fabrikat.
Av disse Hardanger ryggtåkesprøyte fra Åkre
Mek. Verksted, Hardanger i 1960-61. Flere
fabrikat fulgte opp med forbedringer og nye kom
på markedet.
Av tåkesprøyter for traktordrift var Nobili 500
Spesial til prøve ved L.T.I. 1977-78. Antallet
sprøyter i bruk økte raskt i 1960-70-årene. Ifølge
landsdekkende telling var det i 1979 i alt
25 240 åkersprøyter i bruk. I 1983 antok man
tallet til ca 32 000. Etter 1990 sank tall bl.a. på
grunn av reduksjonen i antallet gårdsbruk. Det ble
i 1983 antatt at ca 80-90% av det årlige forbruk av
plantevernmidler ble spredd med åkersprøyter.
Til tross for L.T.I.s veiledning fra 1959 gjennom
forsøksmeldinger, orienteringer og stensiltrykk var
det i praksis mye feil bruk av åkersprøytene, som
feil dysetrykk, feil dyser, feil bomhøyde, slurv
med kjøredragene, avdrift ved kjøring i vind,
overdosering av plantevernmidler mm.

Hardanger ryggtåkesprøyte. L.T.I. melding 125.
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I 1970-80 var L.T.I. med i et nordisk utredningsprosjekt om plantevernmidler og plantevernutstyr.
Spørsmålet om å ta i bruk frivillige funksjonstester av åkersprøyter ble vurdert. Slike tester var
allerede tatt i bruk i Tyskland i 1968 og i 1988 i
Sverige. Dette for å få fram sprøyteutstyr som gav
god biologisk effekt ved låg dose, godt arbeidsmiljø, små rester i ferdigprodukt, minimal avdrift,
minimal avrenning, låg kostnad og høg kapasitet
(27).
Etter forslag fra en arbeidsgruppe i 1990, vedtok
Stortinget en 5-årig handlingsplan med bl.a. frivillig funksjonstest av sprøyteutstyr og autorisasjonskurs for brukere av kjemiske plantevernmidler.
L.T.I. utviklet høsten 1990 en pakkeløsning der alt
testutstyr er bygd inn i en biltilhenger. I 1994 var
70 slike testenheter i bruk i Norge.

Forsøk med tåkesprøyting i jordbær. L.T.I. 1982.
Foto: A.Nordby.

Frivillige funksjonstester av traktordrevne tåkesprøyter og ryggtåkesprøyter ble tatt i bruk i 1995.
Autorisasjonskurs for brukere av plantevernmidler
ble gjort obligatorisk fra 1. juli 1997.

Uttak, transport og spredning
av naturgjødsel
Traktor med transportskuffe for uttak av gjødsel
fra kjeller og bæretransport til åker ble tatt i bruk i
1950-60-årene. Fra norske verksteder kom Jutul
og Dalen med karmklaff og Ringland med
hydraulisk arbeidssylinder for fylling og tømming
av skuffa. Arbeidssparende og effektive ved
kortere transportavstander. Til spredningen av
gjødselhaugene laget også et norsk verksted
en spreder med det velklingende navnet
”Møkk - o - snø”.

RINGLAND transportskuffe, type A nr. 1.

Til større gårdsbruk med lengre transportavstander

ble traktor med lesseapparat tidlig tatt i bruk til
uttak og lessing i spredervogn med utmaterbelte
og spredervalser bak i vogna. Nauma nr. 22 og 25
fra Øyesvoll Maskinfabrikk og danske kombinerte
naturgjødselspredere og transportvogner fra J.F og
Solus. En spredertype som kunne brukes for både
fastere og flytende gjødsel kom fra Jæren med de
velklingende navn ”Guffen” og ”Doffen”. Guffen
fra Kyllingstad Plogfabrikk i 1961 med V-formet
beholder med utmaterskrue og røreverk og
propellspreder. Doff-X fra Brd. Moi mek.

Solus. Fabrikant: H. Sønderby & Co Maskinfabrik, Tarm,
Danmark. Forhandler og innmelder: A/S Agroteknikk, Mysen.
Pris i 1966; kr. 5 705,-.
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Verksted, Orre i 1963 også med V-formet beholder, utmaterskrue og propellspreder. Begge med
drift fra traktorens krafttuttak. Ved transport og
spredning av flytende gjødsel var lokk over beholderen nødvendig.
I 1960-årene ble spaltegulv tatt i bruk, og arbeidet
med fjerningen av gjødsla i husdyrrommene ble
sterkt redusert. Men med metoden skaptes nye
problemer, som gassfaren i husdyrrommet, behov
for utvikling av effektivt utstyr til omrøring og
utpumping til tankvogn og til redusering av luktplagen for omgivelsene ved spredning.
Det ble en omfattende prøvevirksomhet ved L.T.I.
med pumper og tankvogner. (31) Til omrøring og
utpumping sentrifugalpumper med elektrisk motor
eller med drift fra traktorens kraftuttak. Pumper
kom fra norske verksteder som Spilde, Øveråsen,
Reime og Kyllingstad og fra utlandet. Det var
nødvendig med forandringer på enkelte sentrifugalpumper for å oppnå tilfredsstillende kutting av
stråfôrrester, omrøring og utpumping. For traktordreven pumpe var utendørs pumpekum ofte uheldig
utformet inn mot gjødselkjelleren og standplassen for
traktoren ustabiltbygget, slik at velt forekom.

Guffen naturgjødselspreder. F.K. katalog 1884.

De tidligere nevnte norske fabrikantene av gjød-

selspredere kom i 1972-74 med tankvogner. DoffX-3 med sentrifugalpumpe og bladspreder, Guffen
med transportskrue og skovlhjulspreder, Neuma
2000 tank for tilhenger med skovlhjulspreder samt
Moelven Bruk med MB 3500 og MB 6004 med
sentrifugalpumpe og bladspreder.

Doff x 3 og Doff x 5 tankvogn av glassfiberplast for flytende
gjødsel og pressaft. Foto og tekst Br.Moi A/S. 1978.

Fra 1970 ble det forsøkt med selvfyllende tankvogner med eksenterpumpe og vakumtankvogn
med vakumpumpe.
Fram til 1989 var det ved L.T.I. gjennomført,
foruten orienterende prøver, også offisielle prøver
med i alt seks gjødselskruer, seks gjødselpumper, sju
enkeltprøver og to serieprøver med tankvogner og
spredere for fastere og flytende gjødsel.
For om mulig å beholde mer av gjødselverdien
ved spredning og redusere luktplagen for omgivelsene ble det ved L.T.I. i 1970-80-årene forsøkt
med utstyr for nedfelling av flytende gjødsel i
jorda (29). Forsøkene fortsatte ved Institutt for
Tekniske Fag, ITF, i 1990-årene. Jan Kåre Hatlø
tok patent på et funksjonsprinsipp som gikk ut på
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å skyte væske med høyt trykk ned i bakken. Moi
A/S kjøpte patentet i 1990 og utviklet en ny type
gjødselnedfeller hvor en gjødselstråle med høy
hastighet skjærer et spor i bakken. Gjødsla blir
liggende i sporet, blandet med jord. Det blir lite
gjødsellukt og faren for avrenning er liten.
Sprederen ble tilpasset Moi tankvogn og kalt
”DGI” , forkortelse for Direkte Gjødsel Injeksjon.
Moi A/S inngikk samarbeid med ITF i 1992 om
den videre tekniske utvikling av maskinen. Prøver
i praktisk bruk ble foretatt, endringer gjort og
resultatene til 1996 så lovende ut. Moi AS
produserte DGI for salg i 1997. ITF fulgte opp
gjødselnedfelleren i praktisk bruk.

Hva så med situasjonen for særs brattlendte bruk?
Det gamle var utkjøring med hest og slede, håndspredning på grasvoll til overgjødsling, nedharving i grasvollen med snudd moseharv og med
seinere bortraking av tørrgjødsla for å unngå den i
høyet er arbeidskrevende og lite effektivt. I Sveits
og Østerrike var det allerede i 1940-årene på
brattlendte gårder tatt i bruk pumpeanlegg til
transport og spredning av husdyrgjødsel oppblandet med vann (Gülle).

Metoder for spredning og nedfelling av flytende husdyrgjødsel. Forsøksmelding L.T.I. 1976 .

D.G.I. gjødselnedfeller. I.T.F. melding nr.5 1997.

Prinsippet med DGI er å bruke en gjødselstråle til å skjære opp og utvide et spor i bakken. Blandingen av jord og gjødsel blir
liggende i dette sporet. Ved at sporene brytes opp i 5–10 cm lange lommer, blir gjødsla liggende i ro i hellinger.
Fig. og tekst fra I.T.F. melding nr.12 1996. S. Sakshaug, J. Morken.
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Gjennom Edv. Bjørneruds maskinforretning kjøpte
L.T.I. i 1950 sveitsisk Gülle-utstyr, fabrikat
Bucher-Guyer. Utstyret ble av L.T.I. avdeling
Voss plassert på den brattlendte gården til Haldor
Graudo i Voss kommune og først prøvd med egen
blandekum med røreapparatet utenfor gjødselkjelleren og seinere med røreapparatet plassert i
ombygd gjødselkjeller med spaltegulv i fjøset.
Røreapparatet av tre med vertikal aksling og
skråttstilt skive med diam. 2,45 m drevet av
el.motor med 10 omdr. pr minutt.
Sentrifugalpumpe med 10 hk motor. Galv. rør med
70 mm lysvidde og hurtigkoplinger. Til spredning
vanlig sirkelspreder eller ”Güllewerfer” på hjul
med innstillbart munnstykke. Utpumping og
spredning fungerte best ved et blandingsforhold
med lik del vann som flytende gjødsel, altså 1:1.
Metoden krever derfor rikelig tilgang på vann og
anlegget kan da også nyttes til vanning.
Luktspredningen var relativt liten og særlig med
spredning med vann etter gjødselspredningen.
Gjødselvirkningen gav større grasavling.
Tidsstudier over flere år viste et arbeidsbehov på
16 mannstimer pr. storfeenhet med den gamle
metoden, 8 mannstimer med egen blandekum og
4 mannstimer med Gülleanlegg med felles oppsamlings- og blandekum.

Spredning med greip på grasvoll. Jon Grando. 1950.

Metoden har fått en viss utbredelse på brattlendte
gårder med rikelig tilgang på vann til både gjødselspredning og vanning (30).

Haldor Grando styrer sprederen som har stillbart
munnstykke.

Forsøksanlegget på Graudo, Voss. Prøvemelding nr. 217.
L.T.I. 1965.
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Transportvogner
for traktor
Da de første traktorene med gummihjul kom i
slutten av 1930-årene, ble vogner for hestetrekk
tilpasset for tilkopling til traktorens trekkbom.
Etter hvert ble også tilhenger utstyrt med
brukte hjul fra biler. Mer fart i utviklingen ble det
da Fergusontraktoren i 1940-årene kom på markedet med sin hydrauliske trekkrok for tilkopling av
enakslet framtung tilhenger. Med traktoren fulgte
også godt illustrerte instruksjonshefter for enakslet
tilhenger med og uten hydraulisk tipp og tilhenger
konstruert som gjødselspreder. Norske verksteder
startet produksjon av tilhengere.

Skogstilhenger med griplaster. Valmet traktor 705 med
vendbart sete. 1980

Med økende traktorstørrelse kom også behovet for
større tilhengere, lasteevne over 4 tonn, med større hjuldimensjoner og med bremser med sikker
betjening fra førerplassen. Hydrauliske bremser
betjent med bremsepedalen, tilfredsstilte
Vegdirektoratets krav. I 1980-årene kunne Moi og
Gjønnes Orkla levere tilhenger med korn- og graslemmer i stål eller plywood, Moi også i aluminium, 1- eller 3-veistipp, enakslet eller med boggi
og med bremser. Dette i sterk konkurranse med
utenlandske fabrikat. For skogbruket kom også
spesielle skogshengere fra 7 tonn, uten eller med
framdrift fra kraftuttaket, med muligheter for
montering av griplaster og høvelig for firehjulsdrevne traktorer med vendbart førersete – som
Valmet.

Men i 1950-årene var ikke alt lagt til rette for
transport med bare traktor. Tunby Vognfabrikk,
Spydeberg laget derfor en enakslet tilhenger for
traktor som lett kunne skiftes til toakslet vogn for
hestetrekk. Import og norsk produksjon av enakslede tilhengere dekket etter hvert behovet og tilpasset seg Norsk Standard for trekkrok og dragøye. Med slaghøsternes inntog i 1960-årene ble de
videre tilpasset for grasstrålen fra slaghøsteren,
for større lasskapasitet og lett tømming. I 1970årene kom som før nevnt, kombinasjonsvognene
Underhaug og Orkel, samt lessevogner, og på
gjødselsiden fra 1960 transportvogner for fastere
og flytende gjødsel.
Overgangen fra sekkeplattform til tank på skurtreskerne i 1960-årene økte kravet til tette transportvogner med innstillbar hydraulisk tipp for
kontrollert tømming i grube med transportør til
tørke. Tilhengere ble også konstruert for spesielle
formål. Brd. Moi A/S kom i 1970-71 med anleggstilhenger. En lett ståltilhenger for hardhendt
behandling på mindre anlegg og i nydyrking, samt
steinrydding med steinsamler.

Registrering og førerkort
For transport på offentlig vei ble det fra ca 1960
obligatorisk registrering av både traktor og tilhenger.
Førerkort for bil har hele tiden også vært gyldig
for traktor. Spesielt førerkort for traktor kunne alt
i 1970-årene tas av ungdom fylt 16 år. Uten førerkort kunne også ungdom fylt 16 år kjøre traktor
med redskap på jordet og krysse offentlig vei når
maks. hastighet var 30 km/time. Gikk traktoren 50
km/time måtte føreren ha fylt 18 år, og i begge tilfeller måtte de på forhånd ha hatt dokumentert
opplæring i kjøring med traktor.

Orkel tilhenger. T5S med 3-veis tipp. J.Gjønnes. Mek.Verksted.
F.K. 1982.
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Nye bruksområder
Fergusonfabrikken fra 1946 i Coventry, England
kom tidlig med instruksjonshefter, grundig illustrert for hvert enkelt redskap og maskin som var
tilpasset for Fergusontraktoren. Det var også egne
instruksjonshefter for kappsag, staur- og stolpeborer og planeringsskjær. Dette gav norske verksteder ideer til egen produksjon. K. Engelstad mek.
Verksted, Sandefjord kom med sitt planeringsskjær i 1955. Redskapet viste seg skikket til igjenfylling av åkergrøfter, mindre planeringsarbeider,
veiskraping og til snørydding. Andre norske
mekaniske verksteder og fabrikker fulgte etter slik at
i 1970 og 80-årene var det et godt utvalg i planeringsskjærveiskraper. I tillegg kom import fra våre naboland.
Et effektivt og arbeidsbesparende redskap for vedlikeholdet av gårds- og skogsveier og til fylling av
grøfter.
Samme utvikling fikk vi for kappsager som etter
hvert ble bygd sammen med vedkløyver med drift
fra traktorens hydraulikk og i 90-årene med transportør for fylling i storsekker eller i stor transportkasse. Arbeidstilsynet vurderte sikkerheten.
I 1960-årene ble det også utviklet snøfresere
for drift fra firehjuls- og tohjuls traktorer.
I 1969-70 ble Jutul, Oppdal, Hokus og
Aaby prøvd ved L.T.I. og i 1971-72 Jobu og
Sørum og to finske fabrikat. Alle fungerte bra på
tørr snø, mens kram og våt snø derimot stoppet seg lett
til i freseren. Skader på hand og arm skjedde ved
forsøk på å fjerne tilstopping. Samarbeid med
Arbeidstilsynet førte til påbud om godkjent
vernetrakt. Endringer ble foretatt, og i 1980-årene
maktet flere snøfresere også vanskelige snøforhold. Enkelte fabrikat fikk hydraulisk styrbart
utblåsingsrør og kantskjær.

Kverneland planeringsskjær med hydraulisk innstilling av
alle funksjoner. F.K. 1984.

Orkel kappklyver 1984

I 90-årene ble snøfresere også tilpasset for frontmontering på traktorer med kraftuttak foran og
med trepunkt tilkopling. Dette kom tidligst på
kommunale traktorer som MB-Trac, Unimog og
Holder og på jordbrukstraktorer som Valmet.
Sammenlignet med tidligere bruk av hest med
snøplog, ble snøbrøytingen langt mer effektiv og
det ble lettere å holde gårds- og skogsveier åpne.
Ved mindre snøfall veiskrape og ved mer snø
freseren. I tillegg har bonden med traktor og
snøfres blitt en velkommen hjelper til å holde
oppe veier i villastrøk både i by og land. Det har
også hjulpet på eierens traktorøkonomi.

Orkel snøfreser med kantskjær, vernetrakter og hydraulisk
styring. J.Gjønnes Mek.Verksted. F.K. 1982.

59

Samarbeid for å
redusere kostnadene
Allerede på 1800-tallet var det forskjellige former
for samarbeid om utnyttelsen av de fordeler som
nye maskiner for hest gav, som slåmaskin, potetopptaker og selvbinder. Tidligere ble det også samarbeidet om treskingen på gårdene, fra det enkle
med hestevandring og piggtreskemaskin til damptreskelag og maskinholder med treskeverk og forbrenningsmotor. Staten fremmet også samarbeidsviljen ved å gi lån gjennom Maskinfondet av 1917
til samvirkeorganisert redskapslag (3). Dette ble
snart omgjort til direkte investeringsstøtte. I perioden 1918-28 ble det gitt statsstøtte til 12 463 redskapslag. Ca. 40 000 bruk hadde fordeler av ordningen som opphørte i 1928. I 1930-årene var det
mange traktoreiere som også tok tungarbeidet med
pløying og harving hos naboen mot hjelp i høstonna. Det samme skjedde under okkupasjonen
1940-45, men da i mer påbudt form. Traktorer
med statsstøttet gassgenerator skulle brukes også
hos naboer så lenge det var bruk for den.
Etter 1945 ble det aktuelle spørsmålet for staten
om traktoriseringen skulle skje på enkeltbruksnivå
eller gjennom maskinsamvirke og med finansiering gjennom Driftskredittkassen. Man kom til at
det samvirkemessige ble ivaretatt når en maskinstasjon hadde et råd, to valgt av brukerne samt
maskinholderen, som skulle fastsette priser og
sikre brukerne styring og kontroll.
Maskinstasjonen fikk direkte investeringsstøtte.
Private maskinholdere kom også aktivt med. Til
disse gav Driftskredittkassen lån.
Utdrag fra Landbrukets Årbok 1964 av forfatteren:
" I Norge spilte maskinstasjonene en betydelig
rolle i de vanskelige år etter 1945 med rasjonering
av maskinimporten og begrensede finansieringsmuligheter. Antall stasjoner steg jevnt inntil de
kom over ca. 2 000. Maskinstasjonenes rolle har i
de siste år endret karakter. I den første tiden
dekket de på mange småbruk behovet for jordarbeiding og for maskinarbeidene i veksttiden og
under innhøstingen.
Maskinstasjonenes virksomhet er etter hvert blitt
mer preget av kjøring med maskiner for spesialarbeider som grøfting, bakkeplanering, nydyrking,
bygging av skogsveger m.m. Noen av de dyktigste
maskinstasjonslederne har også anskaffet typiske

samarbeidsmaskiner som slaghøster, rotveksthøster eller halvautomatisk potetopptaker.
Ved en generell vurdering må en likevel si at
maskinstasjonene ikke har fått den betydning
mange hadde ventet. De viktigste årsaker er
bemanningsproblemet ved stasjonene og det faktum at stasjonene ikke har maktet å dekke småbrukernes behov for trekkraft til enhver tid. Etter
hvert som de økonomiske forhold bedret seg, har
derfor mange småbrukere anskaffet egen traktor ofte en billigere brukt Ferguson.
Problemet nå er derfor hvordan de traktoreiende
småbruk skal bli i stand til å nytte de mange
arbeidssparende og effektive traktorredskaper og
maskiner. Enkelte steder er det et samarbeid med
maskinstasjonen i distriktet. Mer utpreget er en
videre utvikling av den gamle samarbeidsformen
med sameie og sambruk mellom naboer. Da transportarbeidene utgjør mer en 50% av utendørs
jordbruksarbeid, er det en økende tendens til at
småbrukere med egen traktor selv anskaffer det
enkleste og mest nødvendige transportutstyr.
Sammen med naboene kjøper de redskaper og
maskiner som har kort brukstid på hver gård og
forholdsvis stor kapasitet som for eksempel såmaskin, åkersprøyte, slaghøster og skurtresker og
fungerer som et maskinlag. Det største problemet
med denne samarbeidsformen er å bevare det
gode naboforholdet. Når maskiner brukes av flere
personer kan det oppstå uenighet og misnøye om
bruk og stell. Videre kan utgiftsfordelingen by på
problemer. Et forsøk på å beholde nabosamvirkets
fordeler og redusere dets ulemper, og dertil oppnå
en enda større effektivitet og arbeidsinnsparing, er
de såkalte maskinringer som nå er gjenstand for
stor interesse.
I maskinringen trekkes samarbeidet inn i faste
vedtektsbestemte former. I ringen tar en først og
fremst sikte på å utnytte de maskiner som medlemmene allerede har. Den som er kjører og
ansvarshavende for en maskin er samtidig sjef for
det arbeid som kan gjøres med maskinen på alle
gårder i ringen.
Det som har preget de maskinringene som hittil er
opprettet, er at antallet medlemmer varierer fra 4
til 8, og det samlede areal dyrket jord fra ca. 500
til 2 000 dekar. Bruksstørrelsen innen ringen er fra
ca. 70 dekar opptil 500 dekar. Driftsformen kan
variere. I de fleste ringer har alle medlemmene
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som regel egen traktor. Det er da lettere å finne
oppgave for vedkommende og få ham aktivt inn i
virksomheten. På små bruk uten traktor kan småbrukeren trekkes inn som for eksempel maskinkjører, men opptakelsen av slike medlemmer
begrenses til å dekke behovet for tilleggshjelp.
Maskinringene har derfor foreløpig kommet sterkest inn i distrikter med typiske familiejordbruk
på 150-300 dekar og hatt liten berøring med småbrukene under 70 dekar. Forsøksdrift med maskinringer i Nord-Norge og på Vestlandet tyder på at
prinsippet med maskinringer også kan finne tilfredsstillende tilpasning i distrikter hvor medlemmene har mindre bruk fra 20 til 70 dekar.
I maskinringer har fellesarbeidet større muligheter
for å bli organisert og drevet på en gunstig måte.
Dette gjelder særlig for bruk av maskiner som
slaghøster, halvautomatisk potetopptaker, skurtresker o.l. hvor det i tillegg til kjøringen av maskinen
er behov for et velorganisert transportsystem.
Ved opprettelsen av ny maskinring er det klokt å
starte i det små, kanskje med bare en maskin, og
senere trekke inn flere dersom det viser seg
muligheter for det. Det Kongelige Selskap for
Norges Vel (SNV) har gått sterkt inn for maskinringer i landbruket. De har utarbeidet normalvedtekter og kjørebok for maskinringer og satt i gang
en intens opplysningsvirksomhet om saken. Staten
yter midler til lån gjennom Driftskredittkassen for
jordbruket.”
– Ja dette ble skrevet i 1964. I følge
Driftskredittkassens årsmeldinger var det i 194748: 55 maskinstasjoner, 453 maskinholdere og
139 maskinlag; i 1963-64 3024 maskinstasjoner,
2472 maskinholdere og 513 maskinlag.
SNV fortsatte opplysningsvirksomheten for
maskinsamvirke i 1970-80-90-årene og trakk også
inn flere samarbeidsformer som hver kunne passe
bedre under gitte forhold. Pr. 31.1.2000 forelå det
fra Tore Breen en oversikt over samarbeidsformene, over litteratur om samarbeid, og følgende
standardvedtekter og avtaler for maskinsamarbeid:
For byttelåning av redskap, for leiekjøring, for felles kjøp og bruk av redskap (sameie), for maskinlag og for maskinringer.
Artikkelen i 1964 avsluttes med dette tidsbilde:
”Den tekniske utviklingen har gitt oss maskiner
og redskaper som dekker de fleste aktuelle behov
også på små felt og mindre bruk. Flere av disse
maskinene er sterkt arbeidssparende, har stor

Flere av disse maskinene er sterkt arbeidsbesparende, har stor kapasitet og krever en god
organisering for full utnyttelse. Dersom anvendelse av disse tekniske hjelpemidler skal være
økonomisk forsvarlig og regningssvarende, må
det med vel gjennomtenkte mekaniserings- og
driftsplaner sørges for at de rette maskintyper
anskaffes. Mulighetene for utvidelse av det
dyrka arealet må utnyttes. Driftsbygningene må
innpasses i mekaniseringshelheten og skogen
trekkes inn i mekaniseringsområdet. For å utnytte
maskinenes og redskapenes arbeidsevne må arealet
økes også gjennom maskinsamvirke. Samarbeidsformen må tilpasses de lokale forhold og disse må
bestemme samarbeidets omfang. ”

Kjennskap til bruk
og stell av maskiner
Dr. Agric. Harald Espeli gir oss i sin avhandling
”Fra Hest til Hestekrefter. Studier i politiske og
økonomiske rammebetingelser for mekaniseringen
av norsk jordbruk 1910-1960” gir også et
detaljert innblikk i hvordan den tekniske utviklingen av traktorer og redskaper skapte et behov
for veiledning og hvordan dette ble dekket i
perioden. I L.T.I.s jubileumsmelding ”I landbrukets tjeneste 1947-1989” kan en videre lese om
instituttets innsats på dette område. Her skal det
derfor bare tas med noen hovedpunkter i utviklingen.
Tidligere er nevnt kursvirksomheten som L.T.I.
startet i 1947. Korte 10-dagers kurs og tomåneders
kurs på flere landsbruksskoler – i alt 22 kurs med
283 deltakere. Det var stor interesse for kursene i
stell og bruk av maskiner og det ble derfor i 1949
ordnet med faste lokaler ved yrkesskolen for
skogsarbeidere på Sønsterud i Åsnes. I 1950 ble
arbeidstjenesteleiren på Hamrem i Sparbu tatt i
bruk som landbruksmaskinskole. For Vestlandet
holdt en fra 1952 til på Voss Jordbruksskole. I
1954 overtok L.T.I. driften av ”Lære- og prøvebruket i mekanisert jordbruk for Nord-Norge ” på
Vikeid, Sortland i Vesterålen. Kursene her hadde
et sterkt innslag av maskiner for myrdyrking og
grøfting. Kurslengden var 1-3 mnd. I 1965 gikk
en over til to femmåneders kurs pr. år. I 1954 ble
kursvirksomheten på Sønsterud flyttet til Vestfold
landbruksskole i Stokke. Styrere ved de faste
kursstedene var da:

61

Sparbu - Hagbart Høydahl
Vikeid - Kristian Lockert
Voss - Ivar Mehl
Stokke - Sigmund Christensen

Et utviklingstrekk som må nevnes er yrkesskolenes rolle. I 1950-årene kom kravet om at det ved
disse også måtte komme en linje for praktisk
utdannelse av landbruksmekanikere. L.T.I. holdt
kurs med yrkeslærere som skulle bygge ut og lede
avdelinger for landbruksmekanikere, trimmet dem
i traktorteknikk, i landbruksmaskinenes funksjoner, innstillinger, justeringer og i reparasjons
behov og -muligheter.

Ser en på den samlede kursvirksomhet i tiårsperioden fra 1947-57 ble det holdt 394 kurs med i alt
6441 deltakere. Landbrukslærerne i tekniske fag
hadde også behov for å komme ajour med utviklingen. Allerede i 1947 ble det ved L.T.I. holdt et
10-dagers kurs med teori og øvelser for 18 landbrukslærere. Dette ble gjentatt i 1949. I tillegg ble
det i sommermånedene holdt korte kurs med elevene på flere landsbruksskoler.

Mange yrkesskoler fikk avdeling for landbruksmekanikere, søknaden var god og mange ble
utdannet. De dekket et viktig behov i serviceverkstedene til maskinomsetningen, egne landbruksverksteder ble etablert og de som overtok gård hadde
ått mulighet til å utforme og bruke eget gårdsverksted.

Det ble klart at da landbruksskolene selv måtte
overta undervisningen i faget, måtte også håndverkslærerne omskoleres slik at de kunne lede de
praktiske øvelsene i verkstedene. Ved kursstedet i
Sparbu ble det derfor i 1954-56 holdt kurs for
håndverkslærerne, og tomåneders kurs for lærere i
tekniske fag. I tillegg viste det seg behov for
instruktører som kunne ta seg av den praktiske
opplæringen. I 1957 startet derfor et seksmåneders
instruktørkurs. I 1969 flyttet maskinskolen i
Sparbu til småbruksskolen Blæstad i Vang,
Hedmark, utskilt fra L.T.I. og organisert som egen
skole for utdanning av instruktører og faglærere.
Mange av disse har seinere blitt viktige medarbeidere i den norske produksjonen av redskaper og
maskiner, og i omsetningsleddet. For utdannelse
av faglærere til landbruksskolene fikk den mer
praktisk orienterte utdannelsen fra Blæstad stadig
større betydning etter hvert som utdannelsen i
jordbrukets driftsteknikk ved NLH blir sterkt
redusert. Mange landbruksskoler fikk i 1950-60årene mer tidsmessige reparasjonsverksteder og mer
tilfredstillende rom for undervisning ved maskinene
og til øvelser i demontering, montering og justeringer.

L.T.I.s rådgiving
Traktorens innpass i 1940-50-årene førte med seg
mange spørsmål fra bøndene av teknisk og driftsmessig art. Allerede under kursvirksomheten fra
1947 ble det livlig diskusjon om traktorens muligheter under de forskjellige naturlige driftsforhold.
Prøve- og forsøksvirksomheten gav L.T.I. etter
hvert grunnlag for et godt faglig samarbeid med
fabrikanter, importører og forhandlere. I tillegg
kom det stadig økende forespørsler fra praktikere
gjennom brev, telefon og besøk. Til sine tider føltes det som et press, men den store fordelen for
L.T.I. var at medarbeiderne hele tiden ble holdt
ajour om de aktuelle mekaniseringsproblemene
under de forskjellige driftsforholdene i landsdelene og kunne ta hensyn til disse i sin virksomhet.

I 1950-58 ble det ved L.T.I. gjennomført spesielle
21/2-måneders kurs for en tjenestemann ved hvert
landbruksselskap. Dette for at disse skulle avlaste
instituttet i det praktiske rettleiingsarbeidet.
Etter hvert gikk L.T.I. over til bare å gi spesialkurs
for konsulenter og lærere. I tillegg har L.T.I. fra 1972
til 1988 deltatt med foredragsholdere i informasjonsmøtene i teknikk hvert annet år holdt av
Landbruksdepartementets opplysningstjeneste og
seinere av Statens Fagtjeneste.
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Orientering og maskindemonstrasjon på Rykke for årsmøtet i
Hordaland landbruksselskap, landbruksdirektøren og arbeidsutvalget i Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd.
Foto og tekst: Årsmelding L.T.I. 1980.

teknikk, hydroteknikk og fysikk til Institutt for

På L.T.I.s avdeling Voss ble i 1951-89
gjennomført 150 offisielle og 157 orienterende
prøver. Fra bøndene kom det ca 700-800 forespørsler pr. år om mekaniseringen av brattlendte
bruk, gülleanlegg, låvetørker m.m. Det var
alltid stort frammøte ved demonstrasjoner av
aktuelle traktorer med utstyr.

Tekniske Fag, NLH.

Det Kgl. Selskap for
Norges Vel (SNV)
Selskapets tekniske rådgiving gjennom utstillinger, demonstrasjoner og foredrag må nevnes. Først
Landbrukets Jubileumsutstilling på Ekeberg i
1959, så den første Landbruksveka på Sjølyst med
foredrag og maskinutstilling i Messehallen i 1964,
fulgt av flere inntil første Landbruksuke på eget
stort utbygd utstillingsområde på Hellerud i 1983
og gjentatt i 84–86-88.

På avdelingen for Nord-Norge, Vikeid, ble det
mye veiledning gjennom den omfattende kursvirksomheten og spredningen av forsøksresultatene
med bl.a. grøfteploger og ”Flyteevne 72”.
Reduksjon av driftsskader på eng og overflateprofilering og djuparbeiding på myr.

SNVs første konsulent, Reiseagronom, ble ansatt
i 1852 for å gi veiledning om dyrkingsmetoder og
redskaper. Denne virksomheten ble tatt opp igjen i
1960 med ansettelse av Even Glemmestad som
landskonsulent i teknikk. I samarbeid med
maskinprodusenter og forhandlere, ble det en
omfattende reisevirksomhet med demonstrasjoner
i landsdelene av aktuelle traktorer og maskiner.
Hans etterfølgere fortsatte og har også gått inn på
miljøvennlig driftsteknikk med demonstrasjoner,
markdager og kurs ved demonstrasjonsanlegg på
Hellerud. I samme periode er det også gitt effektiv
veiledning i nabosamvirke.

På L.T.I., Ås, ble det i 42-årsperioden til 1989
gjennomført 500 offisielle prøver med melding.
I tillegg kommer de før nevnte 150 fra avdelingen
på Voss. En del av prøvene var serieprøver med
flere maskiner. Det ble også gjennomført et stort
antall orienterende prøver hvor resultatene bare
ble gitt til innmelderen. Til sammen ble det
gjennomført ca. 2 000 prøver.
Fra forsøksvirksomheten ved L.T.I. fram til 1989
kom i alt 32 forsøksmeldinger og fra både
forsøks- og prøvevirksomheten 53 trykte orienteringer. Både prøve- og forsøksmeldinger samt
orienteringene, inngikk i abonnement på L.T.I.s
publikasjoner. Konklusjonene i prøvemeldingene
ble gjengitt i fagtidsskriftet ”Produsenten”.
Kortere artikler med erfaringer og resultater fra
prøve- og forsøksvirksomheten ble skrevet i
stensiltrykk, serie A og levert til interesserte.

Behovet for lærebøker
Allerede fra 1897 var undervisning i ”Redskabsog Maskinlære” obligatorisk ved Norges
Landbrukshøiskole. Harald Espeli skriver i sin
avhandling om direktør Nils Ødegård som i sin
Jordbrugslære av 1897, med flere utgaver til
1932, hadde med fyldige avsnitt om redskapsbruk
og driftslære. En lærebok beregnet på landbruksskolene.

Praktikernes behov for informasjon var stort. Til
L.T.I., Ås, kom det ca 900-1 000 skriftlige forespørsler pr. år, samt telefoner og besøk av enkeltpersoner og bondelag. Et gjennomgående trekk
ved forespørslene om traktorer, maskiner, tørkeanlegg m.m. var å få disse til å se problemene
i driftsteknisk sammenheng – få en effektiv mekaniseringslinje fra felt til inn i driftsbygningen.

I 1919 kom den store Landbruksboken med M.
Langballes maskinlære. Denne ble brukt i undervisningen ved NLH helt til 1940 da Langballe og
Øivind Haugen, lærer i tekniske fag ved Hvam
landbruksskole, kom med sin Redskapslære for
Jordbruket. I forordet står det at den er skrevet
som lærebok for jordbruksskolene, men den ble
også brukt ved NLH.Den raske tekniske utvikling
førte til at professorHaugen kom med en ny
”Maskinlære for Landbruket" i 1954. Denne ble
sterkt omarbeidet og utvidet i en ny utgave i 1962.
Stoffmengden økte og det ble nødvendig med en
ny revisjon. I samarbeid med landskonsulent Even
Glemmestad ble stoffet delt i 2 bøker fra 1969:

Mot slutten av perioden sank forespørslene
til ca 400 pr. år. Instituttet hadde lenge bedt om en
statskonsulent i jordbrukets driftsteknikk og først i
1990 ble stillingen opprettet og Rolf Horntvedt
tilsatt i stillingen, Men gleden ved dette ble kortvaring. I 1998 gikk Horntvedt over i ny stilling i
Statens Landbrukstilsyn og ingen ble tilsatt som
ny statskonsulent. I 1990 ble L.T.I. slått sammen
med NLHs institutter i maskinlære, bygnings-
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Traktor- og motorlære og Maskiner i landbruket.
I den siste boka er også tatt med om mekaniseringsøkonomi, valg av maskiner og utstyr og stell
og vedlikehold. Denne ble igjen revidert i 1974 og
1981. I 1977 kom Even Glemmestad med boken
Elementær maskinlære og i samme år Even og
Håkon Glemmestad med Traktor- og motorlære.
Sivilagronom Christensen skrev Maskinlære, samlet i 12 brev for Landbrukets Brevskole. Den
utkom i 1957. Arne Altern, programsekretær i NRK,
oversatte og tilrettela for norske forhold den svenske
”Traktorboken” av Nils Berglund og Karl-Åke
Svensson. Annen utgave i 1957.

Forhandlernes og
fabrikantenes rolle
Kanskje ikke lett å være objektiv når en visste at
konkurrenten hadde traktor som ville passe bedre
på vedkommende gård! Maskinagentene i 1930årene fikk et heller dårlig ry på seg, men maskinfirma som Eik & Hausken så også tidlig fordelene
for salget ved å gi saklig orientering om sin
Fordson traktor. Firmaet startet derfor i 1931 i
Oslo 1-2 dagers kurs i stell og bruk av traktoren.
Konsulent Øistein Eskeland var den suverene
praktiske kursleder. Slike kurs kom også i gang
ved firmaets avdeling i Trondheim.
Kursvirksomheten forsatte til 1940.

I tillegg kjøpte firmaet gården Kvan i Botne og
utformet denne til forsøks- og demonstrasjonsgård
og med 2 mndrs.kurs. Sivilingeniør Sem-Jacobsen
var den tekniske leder fra 1936.
Eikmaskin ansatte etter krigen NLH-kandidat
Torbjørn Elle som sin fagkonsulent. Han ble en
verdifull medarbeider for Christian Eik. Praktisk
anlagt som han var ivret han sterkt gjennom
demonstrasjoner og foredrag for Fergusonsystemets
muligheter i mekaniseringen. Bæretransport med
høy- og silosvans var et av hans yndlingstema.
De andre større maskinfirmaene fikk etter hvert
også dyktige fagkonsulenter. De norske felleskjøpene tok tidlig inn NLH-kandidater både som
toppledere og som leder av maskinavdelingene.
Aslak Haaland kom allerede i 1941 inn som leder
av maskinavdelingen i Felleskjøpet Østlandet. Da
felleskjøpenes felles innkjøpsorgan Norske
Felleskjøp ble etablert, fikk den også NLHkandidater som leder og konsulenter. De norske
redskapsfabrikker og verksteder fikk også etter
hvert sine egne fagkonsulenter med meget god
teknisk og agronomisk innsikt.
Denne utvikling var en stor fordel for samarbeidet

med de statlige forsknings- og prøveinstitusjoner
og ikke minst med Landbruksteknisk Institutt.
Dette kom igjen til uttrykk i mer korrekte faglige
og veiledende data i maskinkatalogene og i bruksanvisningene fra både maskinprodusentene og
forhandlerne og i deres faglige innsats ved
maskindemonstrasjoner og utstillinger.

Kvan forsøksgård og kursvirksomhet Foto og tekst fra Ford-Ferguson-Nytt 1944.
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Samarbeidet med fagpressen ble også god. Som
eksempel kan nevnes ”Nøkkeldata” i Norsk
Landbruk.
Servicetjenesten er og blir vanskelig og dyr i vårt
vidstrakte land. Men god service inngir både tillit
og gir flere kunder. Dette ble tidlig forstått og
servicetjeneste med reservedelslager for traktor
og høstemaskiner er derfor i løpet av siste 50-årsperiode blitt relativt godt utbygget.
På enkelte områder gikk noen firma foran, som
Edv. Bjørneruds maskinforretning som til sitt nye
sentralverksted på Kløfta i 1958 anskaffet et
mobilt hydraulisk bremseaggregat for testing av
motoreffekt før og etter reparasjon eller justering,
et utstyr som verksmester David Bjørnstad var
meget fornøyd med. Andre firma fulgte etter, som
Felleskjøpene som i 1990-årene utstyrte en bil med
hydraulisk bremseaggregat og testutstyr for dyser
og nødvendig verktøy for reparasjon og justeringer. Det samarbeides med landbrukslag og andre.
Eiere møter opp på en gård med sine John Deeretraktorer og får dem testet og justert.

Traktoren dreper

dødsulykker. Av Arbeidstilsynets brosjyre nr. 499 i
kampanjen i 1990 mot traktorulykker går det fram
at 157 personer omkom i traktorulykker i jord- og
skogbruk i årene 1980-89: Traktoren drepte 15-16
personer hvert år.
De fleste dødsulykker ved kjøring med traktor
skjer ved steiling, velt eller utforkjøring. Føreren
er særlig utsatt ved transportkjøring på veg.
Arbeidstilsynet har funnet at 44% av dødsulykkene ved velt skjer med traktor uten førervern,
selv om disse utgjør bare 15-20% av traktorparken, og at hadde alle traktorer hatt lukket førerhus
ville det blitt ”bare” 1-2 dødsulykker pr. år ved
velt eller steiling. Nå er det i tillegg ca. 3-4
dødsulykker med traktor med åpen verneramme.
Arbeidstilsynet har også registrert at nesten halvparten (44%) av de omkomne ved traktorulykker
var over 60 år. Nedre aldersgrense blir ikke alltid
respektert, 8 av 16 omkomne i aldersgruppen
10-19 år var personer under 14 år som kjørte
traktoren selv.
Videre presiserer Arbeidstilsynet følgende:
Rørvern over kraftoverføringsaksel er ”forbruksvare”: Bør skiftes så snart det er deformert.

Påbudet om førervern i 1964 førte til færre dødsulykker, fra over 35 i 1963 til under 15 i 1969,
men med en svak stigning igjen til mellom 15 og
20 pr. år i 1970 og -80 årene.
Denne utviklingen bør sees i sammenheng med
den sterke økningen av traktorer i samme tidsrom,
fra under 50 000 i 1959 til nær 110 000 i 1969, ca.
150 000 i 1979 og ca. 160 000 i 1989. Uten
førervern ville det blitt en sterkere økning av

Prosentvis fordeling av 115 traktorulykker i perioden 1980-1987.
Kilde: Direktoratet for arbeidstilsynet.

Traktorulykkenes andel av dødsulykkene i jordbruket.
Kilde: Direktoratet for arbeidstilsynet, 1987.
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Ikke gå under redskap som er løftet med hydraulikk før den er sikret mot å falle ned.
Alle nye traktorer skal ha startsperre.

Tilbakeblikk
Kunne mer blitt gjort for å hindre traktorulykker?
Ser en tilbake på hvilke vernetiltak som er gjort
kan en skille mellom direkte veiledning om faremomentene og tekniske tiltak som reduserer
farene. Av direkte veiledning:
I L.T.I.s kursvirksomhet fra 1947 var faremomentene og vernetiltak alltid med: I 10-årsperioden til
1957 ble det holdt 394 kurs med 6441 deltakere.
Vernetiltakene var også hele tiden med i instruktørkursene på Blæstad, i landbruksmekanikerlinjer
ved yrkesskolene og i maskinkursene som etter
hvert kom ved jord-, skog- og hagebrukets fagskoler.
Arbeidstilsynet sammen med et oljefirma laget i
1957 en film som ble brukt i en foredragsserie om
traktorulykker.

Fra studieheftet: Helse –og arbeidsmiljø i landbruket.
Norges Bondelag 1980.

Vinteren 1959 satte Arbeidstilsynet i gang en
landsomfattende opplysningskampanje for sikrere
bruk av traktorer. Møter ble holdt i alle fylker og
ble avsluttet i 1969. Til sammen hadde aksjonen
70 000 deltakere.
I 1963 presser Arbeidstilsynet på for å få alle
landbrukets fagskoler til å ta inn vernefaget i pensum og særlig for å øke traktorsikkerheten.
I 1964 samarbeider Arbeidstilsynet med 4H og
Landslaget for Norske jordbruksklubber om en
instruksjonsbok for øvelseskjøring på traktor.
I 1965 sender NRK et program om traktorulykker
i landbruket. Sendingen ble laget i samarbeid med
Norges Bondelag, Norsk skog –og landarbeiderforbund, L.T.I. og Arbeidstilsynet.
I 1965 ble brevkurs om vernetiltak utarbeidet av
Landbrukets Brevskole i samarbeid med L.T.I. og
NLH.
I 1980 kom studiehefte om ”Helse og arbeidsmiljø
i landbruket” fra Norges Bondelag med faglig
bistand fra Gjensidige, Norsk Skadeforsikring og
Arbeidstilsynet. Gode illustrasjoner av farlige
arbeidssituasjoner med traktor.

Fra studieheftet: Helse –og arbeidsmiljø i landbruket.
Norges Bondelag 1980.
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Fra og med 1983 til 1996 kom årlige informasjonshefter til om arbeidsmiljø og helsespørsmål i landbruket. Utgitt av Norges Bondelag i samarbeid med
Arbeidsmiljøforskningen under Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd. Orienterer også om
de enkelte forskningsprosjekt som er lagt til NLHs
institutter, Norsk institutt for skogforskning
(Nisk), Statens Plantevern og L.T.I.. Av aktuelle
hefter nevnes: I 1985 om ”Kobling av redskap”, i
1990 ”Barnedødsulykker skal bort”. I 1990 ”Ja til
ungdom og gårdsarbeid, men husk reglene”.
I 1992 og 1996 ”Med traktor i trafikken”. I 1994
”Ta vare på deg selv – om belastningslidelser”.

Girvalg og kjørehastigheter for Massey Ferguson 362.
Fra serieprøve med 4 traktorer, I.T.F. melding 653, 1990.

Vegdirektoratets innsats med regler og forskrifter
for å verne mot ulykker ved kjøring med traktor
og maskiner på offentlig veg har hatt og har sin
store betydning. Viktig er det også at de gjennom
Vegdirektoratets samarbeid med landbrukets organisasjoner og offentlige faginstitusjoner som L.T.I.
og andre, har fått et slikt innhold og mening at de
blir respektert og fulgt i praksis.
Når det gjelder de tekniske vernetiltakene som
er gjort på traktorer, redskaper og maskiner og i
driftsbygninger, vises til det som er skrevet
tidligere i denne oversikten.

Deutz-Fahr 457 traktor. Låg front. Fig. og tekst: N.L. nr.17,
1991.

Konklusjon
Traktorens positive utvikling fra 1980-90
årene, med firehjulsdrift, gunstig vektfordeling, lett tilgang til førerhytta, låg front som
gir god sikt, lågt støynivå, godt sete, lette og
og sikre giringsforhold, sikre bremser, og
hurtigkopling av redskaper, betyr
bedre sikkerhet for traktorføreren og omgivelsene.

Førermiljø i Valmet traktorer. Betjeningsorgan er sentralt
plassert på høyre side. Foto og tekst: F.K. katalog 1990.
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Hestedauen
I 1950-årene ble jeg innkalt til landbruksdirektør
Lidtveit som ville ha synspunkter om traktorens
rolle i årene framover. Spørsmålet var om en måtte
regne med mer enn ca. 50 000 traktorer i landet.
Det ble svart at på sikt måtte en regne med en eller
annen form for traktordrift på de fleste bruk i
Norge. Det ble stille i rommet. Direktøren snur seg,
ser mot veggen bak hvor foto av alle de vakre
statshingstene henger i glass og ramme. Så kommer
det lågt: ”Det vert reine hestedauen det”.

Det ble også savn på gården når hesten ble erstattet
med traktor. Hesten var arbeidskameraten, og
særlig på enhestsbrukene ble den nærmest et
familiemedlem som preget miljøet. Enkelte beholdt
hesten i tillegg til traktoren til den ble både 25 og
30 år, og tungt var det både for far og familien når
bilen fra slakteriet kom og hentet hesten. Fremdeles
finns gårder hvor hestestallen holdes godt bevart og
med seletøyet på sin gamle plass.

Landbruksdirektøren var glad i hest og overvar med
glede og interesse statshingstsleppene hver vår i
Sikkelsdalen. Ja, hestedauen vart det! Mens det i
1948 var over 200 000 hester, var det i 1969
ca. 45 000 hester.

hest som trekkraft på mindre bruk og til
tynningsdrift i skog. En mulig framtid har hesten
også i økologisk jordbruk. Sist, men ikke minst, må
nevnes de 35 – 40 000 fritidshester som nå er til
glede og nytte for barn, ungdom, handikappede og
voksne.

En trøst må det være at fremdeles holder enkelte

Fra heftet Tresking før og nå. Edvard Bjørneruds Maskinfabrik. 1943

68

Litteraturliste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

A. Berdal: Motorisering av dragarbeidet i norsk jordbruk. Serprent av meldinger fra Norges
Landbrukshøiskole 1935.
Harald A.son Moberg: Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel. L.T.I.s forlag,
Stockholm 1989.
H. Espeli: Staten som fødselhjelper. Jord og Gjerning Norsk Landbruksmuseum 1987.
S. Flyen: Fra Bondens jord til Borgers bord. Akershus Landbruksselskap, Landbruksforlaget 1991.
G. Weseth: Traktordrift med vedgassgenerator. Hovedoppgave NLH 1943.
G. Weseth: Traktorkjøring med gengass. Landbruksdepartementets småskrift nr. 84, 1943-44.
L.T.I.: I landbrukets tjeneste 1947-1989. L.T.I. 1989.
G.Weseth: Vinsjdrift på brattlendte bruk. Forsøksmelding nr. 5 L.T.I. 1952.
I. Samset m.fl. Norsk driftsteknisk skogforskning 40 år. Driftsteknisk Rapport nr. 32. NISK 1987.
J.A. Heir og O.I. Widnes: Skurtreskere og skurtresking. Melding nr. 9. I.T.F. 1994.
O. Fladstad: Tørke –og lageranlegg for korn på gårdene. Orientering nr. 35. L.T.I.. 1973-77.
L. Sogn og J.A. Heir: Dyrking av oljevekster. Landbruksforlaget 1984.
J.A. Heir og M.Åssveen: Oljevekstdyrking. Planteforsk 2001.
G. Weseth: Jordbrukets transportproblemer. Særtrykk av Nordisk Jordbruksforskning.
Supplement 2. 1960.
B. Mølnå: Traktorulukkene og dei faktorane som aukar eller minkar faren for slike ulukker.
Forsøksmelding nr. 8 L.T.I. 1963
J.A. Heir: Slaghøsterne og hva prøvene sier. Stensiltrykk A. 419 L.T.I.. 1972.
K. Aas og G. Nærland: Tilsetting av flytende konserveringsmiddel i slaghøster med L.T.I. syreutstyr.
Orientering nr. 23. L.T.I. 1966.
O. Fladstad: Tørkeanlegg for høy. Rapport nr. 2 . L.T.I. 1985.
O. Fladstad og G.Tengesdal: Låvetørking av høy. Småskrift nr. 2/95 Inforsenteret,
Forskningsparken i Ås.
A. Nærland, H.Høstmælingen, G.Weseth: Utvalget for erstatningsdrivstoffer: Overgang til
gengassdrift for biler og traktorer i en eventuell krisesituasjon. 1962. Samferdselsdepartementet.
B. Mølnå og G. Weseth: Drift av dieseltraktor med vedgass og noe flytende brensel, dieselgass-drift.
Forsøksmelding nr. 13. L.T.I. 1966.
H. Aamodt: Sammenlikning av dyrkingsskuffer for Brøyt X213. Stensiltrykk V/87 L.T.I. 1973.
L. Sjøflot: Arbeidsegenskaper, gravekapasitet for traktordrevne hydrauliske skuffe –og gravemaskiner.
Orientering nr. 25. L.T.I.. 1966.
H. Aamodt: Oversikt over utstyr for nydyrking og aktuelle dyrkingsmetoder. Stensiltrykk C 111.
L.T.I.. 1975.
Kr. Bøhn: Kombinert radsåing av korn og handelsgjødsel. Stensiltrykk A 418. L.T.I.. 1972.
A. Nordby: Valg, innstilling og bruk av åkersprøyter. Stensiltrykk A/537. L.T.I.. 1976.
A. Nordby: Nordisk prosjekt: Utredning og undersøkelse med plantevernutstyr.
Stensiltrykk A/636. 1980.
Kr. Bøhn: Mekaniseringen av potethøstingen med forråds –halvautomatiske og helautomatiske
maskiner. Orientering nr. 18. L.T.I.. 1963.
B. Rønningen og G. Weseth: Spredning og nedfelling av flytende husdyrgjødsel.
Forsøksmelding L.T.I.. 1976.
I. Mehl: Gullemetoden. Stensiltrykk A/433. L.T.I.. 1972.
Kr. Bøhn: Gjødselpumper og spredere for flytende gjødsel. Stensiltrykk A/416 L.T.I.. 1972.
Arnulf Jensen: Veterantraktorer i Norge. Landbruksforlaget 2000.
Arnulf Jensen: Tohjulingar i landbruket. Landbruksforlaget 2002.

69

Oversikt over forhandlere, fabrikanter, traktorer og
redskap
A/S Agroteknikk, Mysen
A/S Delprodukt, Kvål
A/S Gyro Danmark
Aaby
Aadahls Brug
Accordfabrikken
Aebi AM 53
Aebi TP
Aebi-AM-52
Aga Mek. Verksted
Agria 1300
Agria 1600L
Agria 2800 (Drott)
Agria Drott
Agria Krabat
Aktiv 5´ skurtresker.
Allis Chalmers
Allis Chalmers type G
Andreas Serigstad
Arvika Verken
ASA-lift med flatskjær
Asdahls nye opptakerorgan
Avance, Moline Plow
Ålvik-Dalen
Åkre Mek.Verksted, Hardanger
Basen
Bertel O. Steen
Bjørnerud,
Bleie
Bleie motorslåmaskin
BM-Volvo
Bolinder
Bolinder Munktell (BM)
Bolinder Munktell 25
Brd. Moi mek.Verksted, Orre
Brd. Odd og Ragnvald Skjærpe på Jæren
Brd. Søylands
Brown Ferguson
Brøyt X2B gravemaskin
Brumunddal mek. Verksted
Kubberud mek. Verksted, Lena
Bucher KT 10
Bucher-Guyer
Bukh,
Case, type D
Cleveland beltetraktorer
Comet
David Brown
Deutz
Deutz -Fahr 457

DGI Direkte Gjødsel Injeksjon.
Doffen
Doff-X
Doff-X-3
Drabant
Edv. Bjørneruds maskinforretning
Eidsfoss Verk
Eik & Hausken
Eikmaskin
Eina Sveise- og Mek.Verksted
Engelstad mek.Verksted,
Epa-traktorer.
Erland Super 500
Erlands Maskin
Eureka
F. A. Underhaug
F. Reinhardt & Co.
Fahr D88
Fahr Maschinenfabrik AG
Fahr motorslåmaskin.
Fahr MDL
Farmall Cub
Faun 1600
Felleskjøpet
Ferguson
Fiat
Ford
Ford Motor Company, USA,
Ford Select-o-Speed og
Ford-Ferguson
Fordson
Frost and Wood slåmaskin
Gabriel Underhaug
Gjønnes Mek. Verksted, Fannrem
Gjønnes Orkla
Globus Maskinfabrikk
Grasslands krattknuser
Guffen
Guffen naturgjødselspreder
Güllewerfer
H. Sønderby & Co Maskinfabrik
Haga Hoel, Ise
Hagedorn
Hamar Jernstøperi (Hamjern)
Hanomag
Hardanger ryggtåkesprøyte
Hardi
Hokus

Holder
Hordaland Mek. Verksted A/S, Voss
Hymas hydrauliske gravemaskin
International Harvester
J.F
J.F. rotvekstopptaker en-rader
J.F. sidemontert skurtresker.
Janmatic hydraulisk styreanlegg for fòrhøster,
John Deere’s Power Shift
John Deere
Juko kombiradsåmaskin
Jutul transportskuffe
K. K. Lien
Kellogg Foundation, USA
Kjølen maskinfabrikk
Kockum og Övrum i 1840-50-årene
KoPo grøftefres
Kullberg & Co
Kvålplukkeren
Kverneland steinrive
Kverneland steinsamler
Kyllingstad Plogfabrikk
Lanz
Lanz Alldog
Lauson
Lid Jarnindustri, Norheimsund
L.O.G
Lomsmaskinen
Lyng Mek.Verksted
M.A. Landbruk
M.A.N,
M.B.trac
Maskinfirmaet Bjerke A/S
Maskinfondet av 1917
Massey Ferguson 362
Massey Harris Pony
Massey-Ferguson.
Massey-Harris.
MB 3500
MB 6004
MB-Trac, Unimog
McCormick
McCormick (Deering)
Mesna Bruk, Lillehammer
Moelven Bruk
Mogul 1
Moi AS
Moi tankvogn
Møkk - o - snø
MotalaVerksted
Motorstandard
Munktell
Nauma nr. 22 og 25

New Holland rundballepresse
Nobili 500 Spesial
Norlett motorhakke
Norsk Standard for trekkrok og drag-øye.
O. Husseys
Odin slåmaskin
Ole Kyllingstad plogfabrikk
Oppdal
Orkel kappklyver
Orkel snøfreser
Orkel tilhenger
Øveråsen
Øyesvoll Maskinfabrikk
Ranka steinrive
Rapid S
Record motorslåmaskin
Redskapsfabrikkenes Landslag
Reime
Reinhardt & Co
Renault
Ringland transportskuffe
Rock-O-Matic.
Romstad trekullgenerator
Romstad Verksted,Hamar
Sampo skurtresker
Schilter 1500
Schilter traktor
Schilter U.T.-traktor
Serigstad A/S
Serigstad multikutter
Serigstad slaghøster
Sesam freser
Skjærpeplogen
Solus.
Spilde
Standard Motors
Stanhay
Stjernvärd redskapsfabrikk
Stokland – Kverneland såmaskin.
Strømmens Mek.Verksted
Superfaun i 1981
Svenska Gengassaktiebolaget
T. Owren A/S Vingrom
Techoma
The Ivel
Tischbein på Slemmestad
Titan
TKS Kvernaland,
TokvamVerksted, Reinsvoll
Trægdes Maskinforretning
Transporter
Trekant Accord
Triangel

Troll 2 rads radrenser
Troll redskapsramme
Troll Universal Trygg
Trygve Owren, Vingrom
Tunby Vognfabrikk
Underhaug 2100 i 1985
Underhaug 2200 i 1989
Underhaug belteopptaker
Underhaug fabrikker, Nærbø
Underhaugs prototype Faun 1500 fra 1962
Underhaugs settemaskin
Valmet Finland Valmet traktor 705
Variotrac 912 beltetraktor
Västerås Mek. Verksted i 1874
Vestmek
Vinjevinsjen
Vossakasso
Walterscheid hurtigkopling
Westerås Mek.Verksted
Zetor

Institusjoner, organisasjoner og skoler
Apelsvoll Forskningssenter
Blæstad småbrukerskole
Direktoratet for økonomisk
forsvarsberedskap
Driftskredittkassen
EFTA
Forsvarets forskningsinstitutt
Hamrem, Sparbu. Landbruksmaskinskole.
Hveem Forsøksgård
Importutvalget i Handelsdepartementet
ITF, Institutt for Tekniske Fag
ISO Den internasjonale standard orginasjonen
Jordbrukets Produksjons- og
Rasjonaliseringskomite
L.T.I. Landbruksteknisk Institutt
Marshallhjelpen
Maskinprøveanstalten ved Norges
Landbrukshøgskole
Mekaniske Verksteders Landsforening
NISK, Norsk institutt for skogforskning
NLH, Norges landbrukshøgskole
NOFO, Norsk Forkonservering
Norges Bondelag
Norges Brannkasse

Norges landbruksvitenskapelige

forskningsråd
Norsk Landbruksmuseum
Norsk Landbrukteknisk Forening
Norsk Standard
OECD Organisation for Economic
Cooperation and Development
Planteforsk
SNV, Det kongelige Selskap for Norges
Vel
Statens arbeidstilsyn
Statens Kornforretning
Statens Maskinprovningar, Ultuna.
Statens Plantevern
Søve landbruksskole
Vestfold landbruksskole
Vikeid, Sortland i Vesterålen. Lære- og
prøvebruk.
Voss jordbruksskole

