
Väderstads grundlægger Rune Stark ville have fyldt 100 år i dag
Rune Stark og hans hustru Siw grundlagde ”Runes Mekaniske Værksted” i 1962.  Resten er
landbrugshistorie. Rune døde tilbage i 2008, men hans minde lever videre og i dag, den 4. marts 2021, ville
han have fyldt 100 år.
Det hele startede hjemme på den lille gård i Väderstad i 1962. Efter adskillige år med dårlige høstresultater, var forholdene så vanskelige, at Rune og
Siw mindst en gang havde måttet sætte gården til salg. De ledte efter noget, som kunne forbedre familiens indtjening. Siw havde forsøgt at opdrætte
husdyr, som f.eks. kyllinger, ænder, gæs og kalkuner, men måtte erkende, at de kun kunne tjene penge på kalkunerne, når de blev solgt til slagterierne
og det krævede en utrolig stor arbejdsindsats for blot nogle få kroner.

Rune Stark havde en plan om at fremstille en harve, som kunne imødekomme behovet indenfor det efterhånden mekaniserede landbrug, hvor flere og
flere traktorer var monteret med dieselmotorer, som efter datidens standarder var meget effektive. En harve var et enkelt træredskab, normalt
fremstillet af to lange stykker træ, der blev trukket efter en hest for at udjævne en pløjet mark. Med traktorens ankomst blev der brugt stort set
lignende konstruktioner, blot en smule bredere.

Runes vision gik ud på, at redskabet ville være langt bedre, hvis det var fremstillet i stål. Det var en stor forbedring af de primitive træredskaber, som
eksisterede på dette tidspunkt. ”Fremstillet til at holde” var et af hans klassiske udtryk, og dette udtryk er stadig indbegrebet af Väderstads værdier i
dag.

I løbet af nogle få dage fik en nabo og nær ven lært Rune, hvordan man svejser. Med gode venners hjælp blev et lille tømrerskur på ca. 20 m² bygget
om til et enkelt værksted og ved hjælp af et skrotfirma i Mjölby skaffede Rune sig noget materiale, han kunne bruge.

Både Siw og Rune savede en stor del af stålet til den første harve ud i hånden med en metalsav. Under en af de første afprøvninger i foråret 1962
kom en af naboerne ud i marken og sagde ”Det ser godt ud Rune, jeg tror også, at jeg vil have en”. Det var den første ordre. Næsten samtidig
bestilte Runes svoger i Hästholmen også en harve. Nu var den lille virksomhed i gang og blev grundlaget for det, som i dag er kendt som Väderstad
AB med 1,550 medarbejdere, fordelt over 40 lande og med en omsætning i 2020 på SEK 3.4 billion.

Lige fra begyndelsen havde Rune en klar vision og en meget stærk overbevisning om, at den lille virksomhed ville vokse sig stor og kunne være med
til at producere fødevarer til hele verdens befolkning.  Han havde en stærk tro på, at der var en højere mening med det arbejde, som blev udført og
som vi fortsætter med at udføre i dag.Rune blev ved med at være landmand resten af sit liv og stod altid på landmændenes side. Det gælder stadig
for os på Väderstad, hvor vi forsøger at gøre landmandens arbejdsdag lettere. Vi savner alle Rune. Han forlod os i 2008, men hans minde lever
videre både hos virksomheden i Väderstad og i vore maskiner. I dag sender vi ham en ekstra tanke og hylder ham for hans nytænkning, som stadig
lever videre hos Väderstad med innovationer, som hver dag gør arbejdsdagen lettere for landmænd over hele kloden, som er med til at sætte mad på
bordet overalt i verden.
 

Billeder:

1: Rune's first workshop. Between 1962-1967 it was expanded, from 20 m2 to include the whole building.

3: The original rigid tine harrow.

4: Rune Stark and Mats Tobiason, Gert Heimersson and Lars Hannell are contemplating over a new prototype of the NZ generation in 1998.

5: An early sketch of what would beome the Väderstad Parallellic, a control system for rigid tine harrows and cultivators that provided the tractor
driver with almost complete control. The system gave a decisive competetive edge for many years. 

6: Rune Stark in the "new" office, which was hardly luxurious. There was only one telephone line, which was constantly engaged. Keen customers
sent telegrams in the hope of reaching Rune. 

7: Rune Stark in 2006.

8: Aerial view over Väderstad in 2019.

9: Rune Starks wife, Siw Stark.
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Om Väderstad
Väderstad repræsenterer det moderne landbrug med innovative og højeffektive landbrugsmaskiner og  -metoder. Gennem en forenkling af
landmændenes arbejde og forbedring af deres resultater, er det virksomhedens vision at blive verdens førende samarbejdspartner for enestående
fremspiring. Virksomhedsgruppen er familieejet og hovedkontoret er beliggende i Väderstad, Sverige. Väderstad er repræsenteret i 40 lande og i alle



fremspiring. Virksomhedsgruppen er familieejet og hovedkontoret er beliggende i Väderstad, Sverige. Väderstad er repræsenteret i 40 lande og i alle
verdensdele. I 2020 havde Väderstad 1,550 medarbejdere og en omsætning på 340 MEUR.


