
Väderstads grundare Rune Stark skulle fyllt 100 år i dag
År 1962 grundade Rune Stark tillsammans med sin fru Siw Runes Mekaniska Verkstad. Resten är
lantbrukshistoria. Rune gick bort 2008, men hans minne lever starkt kvar och i dag den 4 mars 2021 hade
han fyllt 100 år.
Allt började hemma på den lilla gården i Väderstad 1962. Efter flera misslyckade skördeår var förhållandena svåra och Runes och Siws gård var vid
minst ett tillfälle utannonserad till försäljning. De sökte efter något som kunde stärka familjens inkomster, Siw hade försökt föda upp djur som höns,
ankor, gäss och kalkoner, men insett att det bara var kalkonerna som kunde ge lite pengar när de såldes till slakt men att det var ett oerhört slit för
några få kronor.

Rune Stark hade en idé om att göra en sladd som skulle motsvara det då traktoriserade jordbrukets behov, där allt fler traktorer fick kraftfullare
dieselmotorer efter dåtidens mått. En sladd var ett enkelt träredskap vanligtvis gjord av två trästockar som släpades av en häst för att jämna ut den
plöjda åkern. När traktorn gjorde sitt intåg så gjorde man fortfarande mer eller mindre liknande träkonstruktioner, bara bredare.

Runes vision var att göra detta redskap mycket bättre i stål, en stor förbättring mot de primitiva träredskap som fanns på den tiden. ”Ta till så det
håller” är ett av hans klassiska uttryck, ett starkt kvalitetstänkt som än i dag lever kvar i Väderstad.

Rune lärde sig under några kvällar att svetsa hjälpligt hos en granne och god vän. Med villiga händers hjälp gjordes den lilla snickarboden på ca 20
m² om till en enkel verkstad och med god hjälp av en skrotfirma i Mjölby fick han tag på lite material som han kunde använda.

Både Siw och Rune sågade en hel del av stålet med bågfil till den första sladden. Vid en av de första provkörningarna, våren 1962, kom en granne
gående ut på fältet och sade: ”Det där ser bra ut Rune, jag tror jag behöver en sån där också”. Det var den första beställningen. Nästan samtidigt
beställde en svåger till Rune i Hästholmen också en sladd. Därmed var den lilla firman på gång och grunden till det som i dag är Väderstad AB med
1550 anställda utspridda i 40 länder och som 2020 omsatte 3,4 miljarder kronor.

Rune hade från början en stark vision och en mycket stark övertygelse om att den lilla firman skulle växa sig stor och att vi skulle hjälpa till att föda
världens befolkning. Han hade en stark tro på att det fanns en högre mening med vad vi gjorde och fortfarande gör.

Rune förblev lantbrukare livet ut och var alltid på bondens sida. Vi på Väderstad är till för bönder och för att underlätta bondens vardag.

Vi saknar alla Rune, han har varit borta sedan 2008 men minnet lever starkt kvar både i Väderstad och i våra maskiner. I dag sänder vi honom en
extra tanke och hyllar honom för hans innovationskraft som fortfarande lever kvar i Väderstad, en innovationskraft som varje dag förenklar det
dagliga arbetet för lantbrukare över hela världen och hjälper till att sätta mat på bordet åt jordens befolkning.
 

Bilder:

1: Runes första verkstad. Mellan 1962 och 1967 byggdes den ut, från ursprungliga 20m2 till att omfatta hela byggnaden.

3: Den första Väderstadsladden.

4: Rune Stark tillsammans med Mats Tobiason, Gert Heimersson och Lars Hannell vid en ny prototyp NZ-harvar 1998.

5: En tidig skiss på vad som skulle bli Väderstad Parallellic, ett reglersystem för sladdar och harvar som gav traktorföraren i det närmaste perfekt
kontroll.

6: Rune Stark bakom skrivbordet på sitt kontor.

7: Rune Stark år 2006.

8: Flygbild över Väderstad från 2019.

9: Rune Starks fru, Siw Stark.
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Väderstad Group förser det moderna lantbruket med högeffektiva lantbruksmaskiner och metoder. Vår vision är att bli världens ledande
partner för enastående uppkomst genom fokus på innovation och global tillväxt. Koncernen är familjeägd och huvudkontoret ligger i
Väderstad, Sverige. Väderstad Group finns representerat i 40 länder. År 2020 hade Väderstad Group 1 550 medarbetare och omsatte 3,4
miljarder kronor.


