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Rena museiföremålen på auktion 
 
 
Publicerad: 07. Oktober 2006 02:00  
 
Ballingslöv 

Hundraåriga häst-redskap i trä säljs idag på 
auktion på Erik Isakssons gård utanför 
Ballingslöv. En del är rena museiföremål. 
 
 
 
– Det är mycket ovanligt i dag med så gamla redskap 
från hästtiden, och att de dessutom är kompletta, 
säger Ingvar Nilsson från Hässleholm, som håller 
auktionen. 
 
– Det är redskap som i dag är unika och många 
gånger uppruttna och slängda. Men dessa har bevarats därför att de legat i en 
torr källare. 
 
– Här finns hötjugor, och spadar helt i trä. Potatis-åder, hästplog. Pinnaharvar 
både helt i smide och tidigare trävarianter. 
 
– Det här är en gårdsauktion där både det inre lösöret som möbler, och det yttre, 
ska säljas. 
 

Unik såmaskin 
Men guldklimpen i allt det här är nog den gamla frösåningsmaskinen från den 
kända maskintillverkaren Överum. Det menar Thomas Josefsson. 
 
– Såmaskinen spändes inte bakom en häst utan man sköt den framför sig för 
hand.  
 
– Den är tre och en halv meter bred och har 22 roterande borstar som spred ut 
gräsfröna. 
 
Efter lite diskussioner ute på gårdsplanen kommer de som förbereder auktionen 
fram till att den för lantbruket revolutionerande inovationen troligen såldes under 
1920- eller 30-talet. 
 
– Den har definitivt passat i det här stenhiet. Bönderna här uppe var stenrika– om 
inte annat så på gråsten, säger Thomas Josefsson. 
 

 
Frösåningsmaskinen tillhör 
rariteterna bland de gamla 
lantbruksredskapen på dagens 
auktion. Thomas Josefsson (till 
vänster) och Åke Johansson 
förbereder.BILDER: PETER 
ÅKLUNDH  

 
Barnvagn modell Ä, i rotting och 
med järnhjul.  
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Okänd källare 
Erik Isaksson var Thomas Josefssons morbror, och som har haft stället på arrende 
för sina köttdjur i tio års tid. Isaksson dog i somras och nu ska gården säljas.  
 
– Det är inget jag är spekulant på, men den passar bra som hästgård, påpekar 
Thomas Josefsson. 
 
– Men man gör ständigt nya upptäckter. I går när jag var här med en spekulant 
hittade vi en källare som jag inte visste om därför det stod en vagn framför, och 
där fanns fler gamla redskap. 
 
– Skållningskaret måste min morfar (Elander Isaksson) ha använt. Han var 
ambulerande slaktare och åkte runt till bönderna i trakten. 
 
Bland flera möbler som står ute i logen i väntan på dagens auktion finns också en 
gammal barnvagn i rotting och på järnhjul. 
 
– Det måste vara den som min mor Emy Nilsson och hennes syskon låg i. Det här 
var ju deras föräldrahem, berättar Thomas Josefsson. 
 
 
 
 
 
 
 
Jan-Tuve Truedsson 
 
0451-830 50 
 
jan-tuve.truedsson 
 
@kristianstadsbladet.se 
 

 
Det är gott gry i den gamla 
International-traktorn från 1966. 
Utropspriset är 8000 kronor.  
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