Anton bor med sin mamma och pappa på landet. Mormor och morfar bor bredvid
på gården Fallekvarn. De har kor, får, en hund och många maskiner.
På gården sköter morfar om djuren och mormor kör maskinerna.
Antons morfar har nämligen bara en arm eftersom han fastnade i en skördetröska.
Sedan dess vill han inte köra traktor med redskap. Han kör bara traktor.

Idag ska Anton få vara med en hel dag på
Fallekvarn. Mamma lämnar Anton hos
morfar.
– Kan jag hjälpa till? frågar Anton.
Anton får bära vatten till fåren som har fått
lamm, men han får inte gå in till dem.
– De kan bli lite stolliga när de har lamm
och stångas och så, säger morfar.
Anton tycker att det låter lite läskigt och
stannar utanför. Det räcker ju med att kika
genom staketet. Lammen är små och fina.

När de är klara med fåren går de in till mormor för att äta frukost.
Anton är jättehungrig. Hos mormor och morfar gör det inget om man spiller eller
tappar något på golvet. Det äter mormor och morfars hund Sixten upp.
Anton gillar Sixten och ibland tappar han sin smörgås på golvet med flit.
Mormor frågar Anton om han vill följa med till Mackans maskiner.
Det vill han gärna.

sylt

Efter frukosten går de ut alla tre. Det är bra med en extra vuxen när man ska ta
fram traktorn. I traktorn kan det vara svårt att se åt alla håll. Därför står Anton
och morfar vid en mötespunkt som morfar har gjort. Där ska de stå tills traktorn
står stilla. Mormor kopplar på vagnen innan hon kör fram på gårdsplanen och
stänger av motorn. Nu kan Anton och morfar gå fram.

Anton får sitta på ”åka-med-sätet”. Mormor spänner fast Anton och tar på
sig hörselskydden.
– Mormor! Du glömde bältet! ropar Anton.
Mormor lyfter på hörselskydden.
– Mormor, du kan ju inte åka utan säkerhetsbälte, säger Anton.
– Nej, det går ju inte. Det är bäst att ta på det, svarar mormor.
Nu kan de åka.

Utanför Mackans maskiner finns det massor av traktorer i alla möjliga färger.
De flesta är röda och Anton tycker att de är häftiga. Mormor gillar de gröna
traktorerna bäst. Anton måste hålla mormor i handen när de går runt och tittar.
Det är många traktorer som kör här.
– Mormor, vad stora maskinerna är, säger Anton.
– Ja, verkligen! säger mormor.

Nu är det deras tur. Mormor köper en reservdel som ser ut som en lång gul pinne.
Kraftöverföringsaxel heter det, berättar hon. Den ska de sätta fast på
slåttermaskinen sedan. Mormor lägger kraftöverföringsaxeln bakom sin stol och
sätter fast den ordentligt med två spännband innan de åker.
På vägen hem somnar Anton. Det är mysigt att sova i traktorn.

När de kommer tillbaka har Antons kusin Sofia kommit till Fallekvarn.
Anton gillar Sofia. Hon är stor och modig.
– Ni får följa med mig bort och sätta stängsel bakom ladugården, säger morfar.
Ni kan leka på ängen under tiden.
– Ja! ropar Sofia och Anton.
Morfar lastar det han behöver i traktorskopan. Sofia sätter sig i skopan och Anton
gör likadant. Han vet att man egentligen inte får åka i skopan, men Sofia satte ju
sig där.

– Nej, det blir inget med det! säger morfar. Ni får allt gå.
– Vi vill åka, säger Sofia.
– Ingen får åka i skopan. Gå och sätt er där borta på stenen tills jag kommer med
traktorn istället.
Sofia och Anton gör som morfar säger och sätter sig och väntar.
– Varför får man inte åka i skopan? frågar Sofia.
– Man kan ramla av och bli överkörd, säger Anton.
Det känns bra att kunna svara på Sofias frågor tycker Anton.

Morfar kommer körande med skopan full av stolpar, tråd och verktyg.
– Ni kan väl leka lite där borta, säger morfar och pekar på en bergsknalle.
Anton och Sofia leker bergsklättrare. De ska bestiga världens högsta berg.
– Det är så högt att det alltid är snö och is på toppen, säger Sofia.
Som det där, säger hon och pekar på ett stort vitt berg.
Anton och Sofia springer till berget och börjar bestiga det.
– Vad gör ni?! Kom genast ner!
Det är morfar som skriker och plötsligt ser Anton att de står högst upp på de staplade rundbalarna. Där får man absolut INTE vara. Rundbalarna kan ramla ner
och då blir man mos. Sofia och Anton klättrar försiktigt ner.

– Jag har ju sagt tusen gånger att ni inte får vara
där, säger morfar. Det är JÄTTEFARLIGT.
Vi går hem till mormor istället, säger morfar och
tar Sofia och Anton i varsin hand.
Fast Anton får hålla i skjortan – morfar har ju
bara en hand.

– Visst kan ni vara med mig en stund, säger mormor. Men sedan måste jag laga en
grej på slåtterkrossen.
– Vi vill också laga! ropar Anton och Sofia.
– Vet ni vad vi gör? Först går morfar och fixar stängslet och sedan går vi
tillsammans till slåtterkrossen så kan jag visa vad det är jag ska laga, säger mormor.
– Det blir bra det, säger morfar och går tillbaka till stängslet.
Anton och Sofia leker länge i sandlådan innan mormor ropar på dem.

– Nu måste ni tanka! Kom så äter vi
lite banan. Fyller man inte på så
orkar man inte jobba.
Anton, Sofia och mormor sitter
i sandlådan och äter innan de
går bort till slåtterkrossen.

– Jag ska sätta på en ny kraftöverföringsaxel, förklarar mormor och pekar.
Det är den som gör att tallrikarna rör sig. Det är viktigt att skyddet är helt så att
man inte fastnar när det snurrar. Det här är farliga saker.
– Farligt, farligt och farligt! Är allt farligt på landet? frågar Sofia.
– Nej, verkligen inte! säger mormor. Men djuren och maskinerna är stora och barn
är små. Därför måste vi vuxna vara rädda om er barn.
– Vi vill inte att det ska hända er någonting, säger morfar. Nu låter vi mormor
arbeta i fred och så går vi och tittar på lammen.

Det är roligt att titta på lammen. De springer så fort i den stora hagen.
– De är som racerbilar, säger Anton.
– Ska vi släppa ut kalvarna? frågar Sofia.
– Nej, det gör jag sedan. Korna är stora så då vill jag inte ha med er, säger morfar.
Men vi kan gå in i ladugården och titta på dem.
De går runt och tittar på korna, kalvarna och den stora tjuren.
– Jag vill gå ut nu. Det låter för mycket här inne, säger Sofia efter en stund.

– Morfar, kan inte vi bygga något nu? säger Anton. Jag vill prova att spika.
– Det gör vi! Ska vi bygga en koja? svarar morfar.
– Ja! ropar Sofia. En koja i ett träd!
Men när de kommer ut från ladugården ser de att både Antons mamma och
Sofias pappa har kommit.
– Hej! ropar Anton och Sofia och springer och möter dem.
Kojan får allt vänta tills nästa gång de hälsar på hos mormor och morfar!

Den här boken har du fått av Säkert Bondförnuft.
Säkert Bondförnuft är en riksomfattande kampanj som
genom information och utbildning ska minska olyckorna
bland lantbrukare och deras barn.
Projektet är ett samarbete mellan Lantbrukarnas Riksförbund
(LRF), JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik och
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
www.sakertbondfornuft.se
Text och idé: Sara Råsberg
Illustrationer: Elna Dahlstrand, Byråkreativ
Foto: JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
Tryck: Wikströms tryckeri 2010, Uppsala

Varför får man inte åka i traktorskopan och varför har
morfar bara en arm? Hur åker man säkert i traktorn och
vad är egentligen ett kraftöverföringsskydd?
Följ med Anton och Sofia till mormor och morfars gård
med kor, får – och förstås många olika maskiner.
Den här boken handlar om barnens säkerhet på gården. Med bokens hjälp
kan små och stora tillsammans prata om risker och säkerhet på ett roligt sätt.

