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Typ 22 HK

Munktells Typ 22
Av Per Thunström

Det verkar vara alla BM-samla-
res dröm att äga en Munktells 
Typ 22, eller kanske till och 
med den närmast mytiska Typ 
30. Det är ingen överdrift att 
påstå att Typ 22 är den modell 
som genom åren innebar det 
största tekniklyftet för Munk-
tells och BM. 

Att konstruera den nya Munktells-
traktorn var faktiskt en bedrift under 
de turbulenta förhållanden som rådde 
åren strax efter första världskrigets slut. 
Trots att Munktells Mekaniska Verkstad 
i Eskilstuna var ett gammalt företag 
var man vid den tiden ingen stor och 
etablerad tillverkare av traktorer. Den 
första traktorn Typ 30–40 hade efter 
flera års experimenterande kommit ut 
på marknaden 1914, men endast någ-
ra tiotal av denna modell hade byggts 
under de följande åren. Efterföljaren 
Typ 20–24 kom att bli en större för-
säljningsframgång med sina drygt 300 
tillverkade exemplar, då efterfrågan på 
traktorer var stor under krigsåren.

Munktells hade byggt ut sin verkstad 
ut under krigets sista år, eftersom före-
taget väntade sig en fortsatt expansion. 
Det var något som också besannades. 
Året efter krigsslutet, 1919, har beskri-
vits som ”traktorhysterins år” och det 
investerades i traktorer som aldrig förr 
när ransoneringarna började släppa. 

Utsikterna för den framtida tillverk-
ningen verkade ljusa, men samtidigt 
tornade det upp mörka moln på him-
len. Krigsåren hade inneburit verkliga 
dyrtider, där alla priser blivit väldigt 
uppblåsta. Den stora utbyggnaden av 
den egna fabriken hade naturligtvis 

kostat pengar för Munktells, dessutom 
hade man köpt in grannfabriken Bero-
nius som tillverkade träbearbetnings-
maskiner. För att finansiera sin expan-
sion hade Munktells tagit stora lån som 
skulle betalas tillbaka till bankerna. Ett 
annat mörkt moln var att även de pro-
blem som uppstått på flera av de tidi-
gare exportmarknaderna, bl.a. hade det 
på grund av ryska revolutionen blivit ett 
kännbart tvärstopp på denna tidigare så 
viktiga marknad. 

Det hade även skett en teknisk re-
volution i traktorvärlden. Ryktet om 
den nya Fordson-traktorn med sin om-
välvande enkla design och sitt låga pris, 
flög över världen under de sista krigs-
åren. Även Munktells var naturligtvis 
intresserat av att få veta mer om den 
nya traktorn, och strax efter krigets slut 
hade ett par av konstruktörerna sänts 
till USA för att på ort och ställe studera 
Fordson och de övriga nya traktorkon-
struktionerna som tagits fram under de 
senaste åren. Att åka över till Amerika 
för att hämta idéer var inget främman-
de, så hade man även gjort tio år tidi-

gare då man där hämtat inspiration till 
den första traktorn, Typ 30-40. 

Väl hemkomna började man kon-
struera en ny traktor enligt de nya prin-
ciper som hämtats från Fordson. Det 
riktigt nya med konstruktionen var den 
med motorn sammanbyggda transmis-
sionen som skapade en självbärande 
enhet där bärande rambalkar kunde 
undvaras.

De stora dragen till den nya trak-
torn som kallades Typ 22, hade alltså lå-
nats från Fordson. Men sedan skilde sig 
konstruktionerna rätt kraftigt åt. För 
Munktells var det självklart att fortsätta 
att använda sig av tändkulemotorn som 
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man hade lång erfarenhet av. Till skill-
nad från motorn på föregångaren Typ 
20–24 var den nya 2-cylindrig med 
stående cylindrar. Typ 22:ans motor på 
26 hk var i jämförelse med Typ 20–24 
riktigt högvarvig – 700 r/min mot 400, 
medan cylindervolymen var väsentligt 
mindre – 7,3 liter mot 12,7. 

Regulatorn var av den typ som höll 
varvtalet konstant på 700 r/m, både vid 
tomgång och vid belastning. Munktells 
införde här konstruktionen med de två 
bränslepumparna som satt inbyggda i 
samma hus ovanpå regulatorn. Det var 
något som sedan skulle bli kvar ända till 
tändkuleepokens slut 30 år senare, även 
om regulatorn då var byggd för varie-
rande varvtal. 

Munktells var pionjärer när det 
gällde att använda kul- och rullager i 
motorerna. Den nya traktorn hade 38 
stycken, varav fem i differentialen med 
dess utgående axlar till bakhjulen. 

Flera konstruktionsförbättringar 
tillkom under produktionens gång. 
De ursprungliga fotogendrivna blås-
lamporna för starten byttes ut mot så 
kallade snabblampor som drevs med 
bränsle direkt från tanken. Samtidigt 

försågs traktorn med luftstart. Detta 
innebar att komprimerad luft kunde 
släppas in i den främre cylindern när 
motorn skulle startas. Luften laddades 
automatiskt i en tank när motorn var 
igång. Skulle luftstarten mankera gick 
motorn att sparka igång från en fjäder-
belastad tapp som kunde fällas ut från 
det främre svänghjulet. 

Efter hand ändrades även utväx-
lingsförhållandet så att man fick högre 
arbetshastigheter, medan transporthas-
tigheten sänktes. En annan stor nyhet 
som kom att införas under produktio-
nens gång var kraftuttaget för drivning 
av t.ex. självbindare. 

Det var väsentligt lättare att plöja 
med Typ 22:an än med Munktells tidi-
gare traktorer då den gick med högra 
hjulen i fåran. För landsvägstransporter 
kunde denna traktor förses med hård-
gummihjul.

Till traktorn tillverkade Munktells 
en egen 2-skärig 12-tumsplog. Denna 
Munktells-plog hade stenutlösning med 
brottpinnar av trä, och var försedd med 
ett särskilt järn eller ten som passade in 
i en motsvarande hållare på traktorn 
och kunde låsas vid backning. Detta 
gjorde det även smidigare att komma åt 
att plöja in i hörnen på åkern. 

Sammantaget fick Munktells en 
kompakt, praktisk och kvalitetsmässigt 
bra traktor som trots det kunde säljas 
för ett lägre pris än de tidigare stortrak-
torena. Det var tänkt att kundkretsen 
därför kunde breddas, även om priset 
var i en väsentligt högre division än 
Fordsons. 

Trots de goda förutsättningarna 
fanns det inget att göra när konjunktu-
ren gick i botten något år in på 1920-
talet. Ett våldsamt prisfall inleddes 
som inte minst drabbade lantbruket.E 

Smaken är som baken, delad.
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Efterfrågan på traktorer upphörde i 
stort sett med ens. Ett ljus i mörkret var 
att Nohab i Trollhättan, som Munktells 
tidigare hade vissa kontakter med, just 
då fick en jätteorder på hela 1 000 järn-
vägslok till Sovjet. Denna beställning 
var så stor att den fick delas upp på flera 
andra verkstadsföretag och man kom 
överens om att Munktells skulle till-
verka vissa delar av loken, bl.a. tendrar. 
Men skuldkrisen var vid det laget så stor 
för Munktells att den inte längre gick 
att klara upp och med fordringsägarna 
– bankerna – i förarsätet ordnades så att 
en stor del av anläggningarna i Eskils-
tuna istället övertogs av Nohab, mot att 
detta bolag övertog skulderna. 

Trots detta arrangemang tvingades 
Munktells träda i likvidation sommaren 
1922 och all produktion kom att läg-
gas ned i verkstäderna. Bankstyrelserna 
trodde trots allt på att företaget skulle 
gå att rädda på något sätt, och kon-
kursförvaltaren kunde därför gå ganska 
försiktigt fram för att försöka reda upp 
situationen. För att få in pengar såldes 
delar av bolaget, bl.a. övertog Jönkö-
pings Motorfabrik tillverkningen av 
marinmotorer. Efter städningen kunde 
bolaget ombildas till Munktells Verk-
stads Nya AB i maj 1923. 

Mitt i dessa finansiella virvelvindar 
var alltså Munktells ingenjörer mitt 
uppe i det avslutande konstruktions- 
och utprovningsarbetet på den nya Typ 

22-traktorn. Det finns uppgifter om 
att några provtraktorer skulle ha varit 
igång redan 1920, men den egentliga 
tillverkningen kom igång 1921, alltså 
året före likvidationen. Det var då ett 
litet antal traktorer, 17 stycken, som 
man nog får kalla en förserie. Bland an-
nat lånades en av dessa traktorer ut till 
en traktorskötarkurs på Ultuna under 
hösten 1921, men någon riktig mark-
nadsföring verkar inte ha påbörjats för-
rän efter bolagsrekonstruktionen 1923. 

Produktionen kom åter igång un-
der detta år och orderböckerna började 
långsamt fyllas. Något som bidrog till 
detta var märkligt nog bilskatten som 
infördes 1922. Denna kom att bli rädd-
ningen för en hel del av de fabriker som 
börjat med tillverkning av vägmaskiner 
då statliga bidrag till vägbyggen bör-
jade delas ut. Detta kom därmed även 
att gynna maskintillverkarna. Den nya 
uppfinningen motorväghyveln hade 
börjat importeras från USA 1923 och 
Munktells var inte sena att haka på och 
tillverka sin egen modell med Typ 22-
motor och växellåda som ”basmaskin”. 
Det som dock kan ha bromsat efterfrå-
gan var det höga priset. Detta år kosta-
de en Typ 22-traktor 7 000 kronor, mot 
endast 2 600 kronor för en Fordson – 
och då fick man en plog med på köpet! 

Då som nu är svensk industri bero-
ende av sin export för att överleva. På 
de intressanta marknaderna i Sydame-

rika – särskilt den argentinska – an-
sågs 22:an vara en för liten traktor då 
den inte i normala fall orkade dra en 
3-skärig plog. Munktells började därför 
skissa på en ny starkare traktor vid mit-
ten av 1920-talet.

För att på enklast möjliga sätt få ut 
större motoreffekt ur en traktor brukar 
man vanligtvis behålla den befintliga 
motorn med alla dess mått och dimen-
sioner, men skruva upp varvtalet med 
något hundratal varv per minut. Munk-
tells gjorde märkligt nog tvärt om! Cy-
linderdiameter och slaglängd gjordes 
större för den nya motorn, varvtalet 
däremot mindre – 650 mot 700 r/min. 
Man äventyrade ju inte motorns håll-
barhet på detta sätt, och transmissionen 
var redan ordentligt överdimensionerad, 
och fick därmed en mycket kraftigare 
dragare. Särskilt vid lägsta hastigheten 
ökade dragkraften mycket – från 1 250 
till 1 700 kg. Den nya Typ 30, som den 
kom att kallas, var minst ett nummer 
större än typ 22. Detta är märkligt nog 
svårt att upptäcka om de inte de båda 
står intill varandra, så att det går att 
göra direkta storleksjämförelser.
Man ska inte bjuda bagarbarn på bullar.


