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V roku 1962 založil Rune Stark 
spoločne so svojou ženou Siw 
spoločnosť Rune’s Mekaniska 
Verkstad (Strojová výroba Rune) 
a zvyšok už je história poľno-
hospodárstva. Rune zomrel v 
roku 2008, jeho pamiatka však 
žije dodnes a 4. marca by oslávil 
100 rokov.

Celý príbeh začal na jednej malej švéd-
skej rodinnej farme v roku 1962. Po nie-
koľkých neúrodných rokoch bola situácia 
veľmi zložitá a farma Runeho a Siw sa 
dostávala do existenčných problémov. Po-
kúšali sa hľadať príležitosť, ako si prilepšiť 
a Siw skúšala chov hydiny. Jediné, na čom 
sa dalo zarobiť, boli morky ale aj tak bolo 
obrovské množstvo práce ocenené sotva 
pár korunami.

Rune Stark sa zameral na poľné hospo-
dárstvo. Traktory sa stali bežnou súčasťou 
poľnohospodárstva a ich výkonnosť rástla. 
Tak sa zrodil nápad vyrobiť pevné poľné 
brány za traktor. Konštrukcia zostala jedno-
duchá, základným materiálom bolo naďalej 
drevo, zábery sa však zvýšili.

Rune prišiel s víziou vyrábať stroje 
z ocele, ktoré boli oproti existujúcim dreve-
ným oveľa lepšie.

„Built to last - Nech slúžia dlho!“ je jed-
noduché heslo, ktoré sa vžilo a zostalo vo 
Väderstad dodnes.

Po večeroch sa Rune naučil u kamaráta 
zvárať a z malej dielničky o ploche 20 m2 
sa postupne stávala výrobné dielňa, do kto-
rej získaval materiál všade možne. Na prvý 
stroj museli Rune aj Siw rezať materiál ruč-
nou pílkou, pretože inú možnosť nemali.

Na jar v roku 1962 sa na testovanie 
prvých brán prišiel pozrieť sused a ho-
vorí: „Toto vyzerá dobre, Rune, také brány 
by som tiež potreboval“. Prvá objednávka 
stroja bola na svete. Ďalšia prišla onedlho 

Zakladateľ firmy Väderstad 
Rune Stark by oslávil 100 rokov

Runeho prvá dielňa, ktorá v rokoch 1962-1967 rástla z 20 m2, až zabrala celú budovu.

Účet za prvé predané poľné brány. Pracovný záber bol 3 m, vážili 
350 kg a stáli 875 Švédskych korún (asi 80 Eur).

Pôvodné pevné poľné brány.

Rune Stark, Mats Tobiason, Gert Heimersson 
a Lars Hannell diskutujú o novom prototype 
generácie kombinátorov NZ v roku 1998.
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potom od švagra z Hästholmenu. Takto sa 
dala do pohybu malá firma, ktorá sa stala 
základom dnešného Väderstad AB s 1550 
zamestnancami v 40. krajinách sveta a vý-
robným obratom 340 mil. EUR.

Rune mal hneď od začiatku silnú víziu 
a presvedčenie, že z malej spoločnosti 
vyrastie väčšia a prispeje tak k produkcii 
potravín po celom svete. Bol silne presved-
čený, že to celé malo hlboký význam a ten 
stále pokračuje.

Rune nikdy neprestal byť poľnohospo-
dárom. My vo firme Väderstad sme tu pre 
farmárov každý deň, aby sme im pomáhali 
v ich dôležitej práci.

Rune ďalej žije v našich spomienkach.
Väderstad a všetky naše stroje ďalej 

nesú jeho myšlienky a inovácie, ktoré far-
márom pomáhajú hospodáriť a užívať si 
radosť z práce po celom svete.

Tlačová správa Väderstad

Rune Stark vo svojej kancelárii, ktorá zďaleka nebola luxusná. Bol 
v nej iba telefón, ktorý bol neustále obsadený. Zákazníci posielali 
telegramy, aby si mohli zarezervovať hovor s Rune.

Prvý nákres, z ktorého vznikol Vaderstad Parallelic, systém ovláda-
nia poľných brán. Vďaka nemu vodič mohol ľahko celý stroj ovládať 
a predbehol konkurenciu o mnoho rokov.

Rune Stark v roku 2006.

Letecký pohľad na Väderstad v roku 2019.


