
Bärplockarhistoria
Mycket väsen för en liten ” sak”

Av Rudolf Wallenius
F. 1916 i Krylbo. Kronjägare Gästriklands revir 1948 - 79.
Tillsyningsman Gåsholma naturreservat.
Adress: Kungsberg, 811 95 Järbo.

Rudolf Wallenius

Det berättas att ” plockarna” ofta gömdes i
de medförda näverkuntama, när konkur-
renter om bären närmade sig eller upp-
täcktes på bärhygget.

På uppdrag av Kungliga Lantbruksaka-
demin bestämdes år 1913 att man på prov-
ytor skulle undersöka eventuella skador på
lingon- och blåbärsris efter maskinplock-
ning. Detta för att jämföra med traditionell
plockning för hand.

Provytor om ett halvt till ett hektar
utmärktes och skyltades med förbud för all
åverkan. Provområden för blåbär etablera-
des på Månghörningens kronopark, Jöms
revir i Västerbotten och Jönåkers härads-
allmänning i södra Sörmland. De aktuella
lingonytoma fanns på Ovansjö kronopark i
västra Gästrikland och inom Skämäs kro-
nopark i nordöstra Skåne.

Varje yta indelades i två likartade sektio-
ner, en för handplockning och den andra
för maskinplockning. En patenterad bär-
plockare av märket ” Snabb” skulle använ-
das på samtliga ytor. Den hade en bredd av
tolv centimeter.

Blåbärsytoma undersöktes under åren
1913-1917 och ytorna för lingon åren
1914-1917. För kontroll, plockning och
vägning ansvarade respektive kronojägare
på kronoparkema och på häradsallmän-
ningen av skogvaktare.

A Ila nymodigheter har
sedan århundraden gjort
människor misstänksam-

ma. Detta inte minst när det
gäller tekniska förbättringar
som många har nytta av i dag.
Bärplockaren är ett sådant
exempel. Före dess allmänna
genombrott för omkring 80 år
sedan gick debattens vågor
höga om dess vara eller icke
vara. Den lilla tämligen oan-
senliga ” maskinen ” förorsaka-
de nämligen på sina håll ett
nästan hejdlöst rabalder.
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mycket bredare och därför effektivare,
ibland upp till 24 centimeter. För en van
handplockare torde dagsresultatet i bästa
fall uppgå till 20-25 kilo.

En uppköpare i västra Gästrikland har
funnit att avfallsskräp efter maskinplock-
ning brukade utgöra två till tre procent av
den rensade bärvikten. Avfallet något
högre vid levererade, orensade blåbär.

Naturligtvis går det att spekulera om
proven och dess betydelse. Troligen blev
bärriset mer uppluckrat vid maskinplock-
ning och kunde ge större utbyte de när-
maste åren efteråt.

Resultatet av proven redovisades i flera
lokaltidningar och i tidskriften ” Skogen”
år 1918. Alla arga och ibland mycket upp-
rörda tidningsinsändare försvann till slut
och allt blev åter frid och fröjd, framför
allt i skogsbyarna.

Efter de företagna proven undersöktes
ytornas bärris mycket noggrant. Därtill
jämfördes även eventuella skador på övrig
vegetation. Ingen nämnvärd skillnad kun-
de märkas.

Som exempel på skörderesultatet från
blåbärsytoma vid Jörn, visade de efter fem
års maskinplockning ett ökat utbyte med
mer än dubbla vikten bär jämfört med för-
sta årets skörd. Inte heller de övriga pro-
ven visade negativ påverkan på markskik-
tet efter maskinplockning.

När ogynnsamma förändringar av stånd-
ytor eller väderleksförhållanden gjort sig
gällande, har kritiska bedömare gärna givit
maskinplockaren skulden.

Hur effektiv fann man då bärplockaren
vara i förhållande till handplockning? Jo,
dagsresultatet av en van ” maskinplockare”
kunde uppgå till 80 kilo (100 liter). De
senare tillverkade bärplockarna var även

Olika modeller bärplockare. Den till vänster är nytillverkad. Bakom bärplockarna står bärmesar,
Foto: Rudolf Walleniusden äldsta längst till höger.
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