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Abstrakt 
I denna uppsats undersöker jag ångplogars och motorplogars påverkan på det svenska jordbruket, 
med syftet att utröna om, och i så fall varför eller varför inte, motorplogar spreds snabbare än de 

tidigare ångplogarna. Detta bygger på en hypotes om att ångplogarna skulle ha kunnat bevisa värdet 
av mekaniserat jordbruk för de svenska bönderna, och därmed berett vägen för motorplogarna. 

Undersökningen utförs genom att analysera hur attityderna hos bönderna gentemot dessa maskiner, 
och jordbruksmekanisering överlag, förändras i två stora tidskrifter med lantbrukstema under 

perioden 1890-1920. Detta tar avstamp i en presentation av forskningsläget angående ångmaskinens 
inverkan på den industriella revolutionen, där jag visar att visar det industriella systemet för 

produktion var viktigare än någon teknologi. 
Resultatet som framkommer är att motorplogar inte spreds snabbare än ångplogar och alltså inte kan 

sägas ha berett vägen för motorplogar, att båda teknologierna hämmades av kostnadsmässiga 
problem och låg lämplighet för mindre gårdar, samt att det är troligare att motorplogar skulle ha 

berett vägen för traktorerna i o m deras snarlikhet med varandra. 
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1. Inledning 
 1.1. Introduktion 

   Ångmaskinen. 

Tillsammans med sociala och demografiska omvälvningar, skulle de flesta nog hålla med om att 

ångmaskinen, i alla dess olika former, bör ha varit en av de viktigaste, om inte den allra viktigaste, 

faktorn som under den industriella revolutionen möjliggjorde den övergång till det tidig-moderna 

samhället som revolutionen markerar. Men under årens lopp har forskningsvärldens syn på detta 

förändrats, och debatt har uppstått angående hur viktig ångmaskinen egentligen var för den 

samhälleliga utvecklingen. Självklart är detta en stor fråga, alltför stor för att kunna besvaras enkelt, 

och sålunda måste all forskning relaterad till detta ämne fokuseras och noga avgränsas. Därför 

kommer inte min uppsats att ta sig an denna debatt direkt, utan kommer istället att fokusera på en 

undersökning som behandlar en specifik variation av ångmaskiner, nämligen ångplogarna. 

 1.2. Syfte 

  Denna uppsats tar sin grund i en av mig tidigare utförd uppsats, i vilken jag undersökte 

ångplogarnas effektivitet och historia i Sverige. I denna uppsats uppnådde jag, bland annat, 

resultatet att ångplogarna spreds väldigt långsamt i Sverige efter deras introduktion, medan de 

efterträdande motorplogarna å sin sida blev dominanta på marknaden inom endast ett fåtal år. 

Eftersom ny teknologi kan förväntas möta visst motstånd inledningsvis, och alltså inte anammas 

omedelbart på grund av t.ex. stigberoende eller misstankar emot nya ting, tycktes detta märkligt. 

Den hypotes som jag formulerade utifrån detta var att ångplogarna kanske hade övervunnit detta 

motstånd, och bevisat för de svenska bönderna fördelarna med mekaniserat jordbruk över tidigare 

djurbaserat sådant. Sålunda skulle de, så att säga, ha ”berett vägen” för motorplogarna, och därmed 

bidragit till det snabba anammandet. Detta, i kombination med att ångbaserad teknologi över lag var 

förlegad vid tiden kring 1920- och 30-talet, skulle alltså kunna vara en förklaring till varför 

motorplogarna blev så populära så snabbt. Men hur sannolik är denna förklaring? Som jag antydde 

tidigare är det troligt att flera olika faktorer kan ha spelat in. Vilka var dessa faktorer, och hur 

viktiga var de? Syftet med denna uppsats är alltså att testa den nämnda hypotesen genom att finna 

orsaker till varför ångplogarna spreds långsammare än motorplogarna, och därigenom se ifall det 

hypotetiska ”vägberedandet” kan ha varit ännu en betydande faktor, utöver till exempel initiala 

misstankar mot ny teknologi, så som jag teoretiserar. 
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 1.3. Frågeställningar 

   De frågeställningar som jag skulle kunna utgå ifrån i min undersökning för att uppfylla syftet är 

många, men huvudfrågan kan summeras som ”varför spreds inte motorplogarna lika långsamt som 

ångplogarna före dem”? 

Till denna fråga kommer även ett antal delfrågor, för att bättre klargöra hur svaret på huvudfrågan 

ska nås: 

1. Var både ångplogarna och motorplogarna märkbart mer effektiva än sina föregångare? 

Detta är en teknisk fråga, som är viktig eftersom det är nödvändigt för att min hypotes ska stämma 

att både ångplogarna och motorplogarna var det klart överlägsna alternativet gentemot sina 

föregångare, varför det inte borde finnas några tekniska orsaker till att inte anamma dem. 

Jag kommer att mäta de respektive plogmaskinernas effektivitet baserat på dels deras hastighet vid 

utförande av det arbete som de var avsedda för, men också deras anpassningsförmåga (när det gäller 

till exempel olika markförhållanden) och mångsidighet (vilka möjliga alternativa 

användningsområden som de hade). 

2. Vilka förändringar i attityden gentemot mekaniserat jordbruk kan skönjas under perioden från 

dess ankomst till dess övertagande, och visar dessa förändringar på en mer positiv inställning till 

införandet av ny teknologi? 

Eftersom min hypotes konstaterar att ångplogarna kan ha övervunnit böndernas initiala misstankar 

mot mekaniserat jordbruk och ny teknologi, och därmed berett vägen för motorplogarnas snabba 

övertagande, är det viktigt att kolla på vilken attityd bönderna hade gentemot dessa, och hur 

attityden förändrades över tid. Till exempel skulle en tidig negativ inställning, som sedan stadigt 

övergår till en mer positiv sådan, gentemot mekaniska plogar, funka till fördel för min hypotes – 

särskilt ifall attitydens förändring korrelerar med ång- respektive motorplogarnas höjdpunkter. 

3. Förutom tekniska och kulturella faktorer, kan det även ha funnits sociala faktorer som spelade in 

och gjorde skillnad i spridandet av ång- respektive motorplogar? 

Detta är egentligen en ganska stor fråga i sig själv, varför jag kommer att fokusera på att söka efter 

sådant som mer direkt berör bönderna själva istället för samhället i stort. 

Det jag är ute efter här är att finna organisationer som genom sitt arbete kan ha agerat främjande 

eller hämmande för spridningen och anammandet av ång- eller motorplogar. 

 1.4. Material och metod 

   Att hitta svaren på dessa frågor är vad denna undersökning är till för, men för att faktiskt komma 

fram till något resultat krävs ett noga utvalt källmaterial. 

Den information som jag kommer att använda som material i denna uppsats kommer från flera 

källor av varierande art, för att säkerställa ett slutresultat med hög validitet. 
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Jag kommer att använda såväl böcker som behandlar jordbrukets historia och utveckling i Sverige 

och mer specifikt de jordbruksmaskiner som fanns i bruk, som samtida material från perioden som 

jag fokuserar på i min undersökning. Detta, i kombination med vissa delar av källmaterialet till 

undersökningen, kommer att ge en bra översikt över de tekniska faktorerna. 

Det ”samtida materialet”, som ska användas till själva undersökningsdelen består av artiklar från två 

tidskrifter med lantbrukstema, för att avgöra svängningarna i attityderna, såväl som 

föreningsmeddelanden från den Svenska Motokulturföreningen för samma syfte. I detta material 

kommer jag att sålla ut allt som behandlar ångplogar, motorplogar och jordbruksmekanisering, för 

att sedan gå igenom dessa och sålunda avgöra vilka trender i attityd som dessa visar på. 

Exempel som utgör representativa avbildningar av sin tids attityd kommer att tas upp i analysdelen, 

för att presentera materialet på ett koncist och lättförståeligt sätt. Det jag letar efter för att skönja 

attityderna är mestadels artiklar och inlägg som är uppmuntrande (eller det motsatta/neutrala) i sin 

presentation av det de behandlar, men även abnormala mängder reklam för till exempel nya 

maskiner skulle kunna tolkas som ett uttryck av en mer positiv trend. Min tolkning av materialet 

kommer alltså att vara tungt baserad på förekomsten av det, och skriftspråket som används i det. 

De två tidskrifterna som kommer att användas är ”Lantmannen” och ”Tidskrift för lantmän”, som 

rekommenderats av Per Thunström vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin. Enligt honom var 

dessa två de mest utbredda och mest lästa under perioden runt 1900 och tidigt 1900-tal, varför jag 

anser att de utgör ypperliga källor för att avgöra sin tids populära inställningar på sitt område. 

Den Svenska Motokulturföreningen, även om den var mest inriktad på modernare, bensindrivna 

motorfordon (och alltså kan argumenteras ha varit vinklat till fördel för dessa), fungerar ändå att 

använda som källa på grund av att föreningen inte arbetade med att propagera för, utan snarare 

upplysa och informera om, dessa nya teknologiska landvinningar. Dock kommer mer 

uppmärksamhet att ägnas åt tidskrifterna än föreningsmeddelandena på grund av risken för 

bristande neutralitet hos Motokulturföreningen. 

 1.5. Avgränsningar 

   Som brukligt är med en så stor fråga, behövs vissa avgränsningar till min undersökning. 

De avgränsningar som har med frågorna att göra togs upp där, men det finns även andra 

avgränsningar som är mer relaterade till själva undersökningen. 

Den aktuella perioden som det valda källmaterialet kommer ifrån kommer att vara tiden mellan 

1890 till 1920. Detta är därför att 1890-talet var den tid då ångplogarna började bli vanliga, medan 

samma tidpunkt för motorplogarna var under 1920-talet. 

En del av källmaterialet, specifikt vissa av motokulturföreningens föreningsmeddelanden, kommer 

från senare årtal än 1920 och kommer att användas mer för tekniska frågor än för att kolla på 

svängningar i attityd hos bönderna – eftersom ångbaserad teknologi ändå var mestadels uttjänt vid 
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1920-talets början är denna inte längre intressant därefter. 

Det är också viktigt att poängtera att jag kommer att fokusera min undersökning på specifikt de 

motordrivna plogarna, och kommer alltså att utelämna andra former av jordbruksmaskineri. 

Detta har att göra med dels att olika nyintroducerade maskiner spreds i olika takt, beroende på pris, 

behov, kvalitet jämfört med tidigare maskiner etc, men har till än större del att göra med att 

termen ”maskin” var ett annorlunda begrepp för 120 år sen – det refererade ofta till redskapen som 

användes snarare än till vad som drog dem (då det främst var hästar och oxar som användes för 

sådant), och den sortens ”maskiner” som vi tänker på idag kallades ofta specifikt för motorer eller 

icke levande dragkraft. 

Dock är det en annan faktor som är den viktigaste anledningen till varför en avgränsning i vilka 

maskiner som undersöks är nödvändig. 

Självklart är det mer än troligt att blotta förekomsten av nya maskiner är något som garanterat 

spelade åtminstone någon roll för att avgöra attityderna mot mekanisering och introduktionen av ny 

teknologi, men att räkna in i denna undersökning den faktor som dessa utgör skulle kräva en mycket 

mer extensiv undersökning, där alla ångbaserade jordbruksmaskiner skulle jämföras med alla 

tidigare komna såväl som därefter följande, icke ångdrivna maskiner. 

Eftersom detta skulle innebära en undersökning av oresonabla mått, eller snarare oresonabelt många 

enskilda undersökningar, är det därför en nödvändighet att fokusera på endast en typ av maskiner. 

 1.6. Upplägg 

   Eftersom denna uppsats är avlägset relaterad till debatten angående ångmaskinens påverkan på 

den industriella revolutionen, kommer jag att inleda huvuddelen med en teoretiskt inriktad del som 

tar upp detta forskningsläge. Denna del kommer också att tjäna som en introduktion till 

ångmaskinen och dess historia, och kortfattat ta upp vilka drivkrafter som tros ha legat bakom den 

industriella revolutionen. Där kommer jag även att inkludera en beskrivning av det generella 

forskningsläget angående ång- och motorplogarna, och sålunda leda in från det periferala ämnet 

(ångmaskinen) till det ämne som är mer centralt för uppsatsen (den motoriserade plogen). 

Den därefter följande delen innehåller en närmare presentation och jämförelse av specifikt 

ångplogar och motorplogar, för att därmed ge en överblick över de två teknologierna, och deras 

historia i Sverige. Denna del tjänar också delvis syftet att besvara vissa tekniska spörsmål. 

Därefter kommer jag att presentera och analysera källmaterialet från de två tidskrifterna och 

motokulturföreningen, var och en för sig själv. Emedan det mesta diskuterandet kommer att 

besparas till slutdiskussionsdelen, kommer det även förekomma i en begränsad utsträckning här. 

Resultaten från dessa olika delar kommer sedan att sammanställas i ett sammanfattningskapitel, 

som sedan följs av en slutdiskussion om dessa resultat, i vilken jag också presenterar min slutsats 

för hela uppsatsen. 
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2. Forskningsläge 

 2.1. Den industriella revolutionen 

   Den industriella revolutionen, typiskt sedd som att ha börjat år 1760, utgör en av de mest 

betydelsefulla skiljelinjerna mellan två perioder i mänsklighetens historia, och är kanske till och 

med den allra viktigaste av dessa. Med uppfinnandet av ångmaskinen möjliggjordes en produktion 

av varor på en skala som aldrig tidigare skådats, och detta ledde till skapandet av stora industrier 

som drog in folket till städerna och därmed direkt orsakade den stora urbanisering, såväl som hela 

den grundläggande struktur, som kommit att prägla det moderna samhället sedan dess. 

Så skulle kanske en lekman beskriva den industriella revolutionen, men likaväl även en högt uppsatt 

historiker fram till den senare halvan av 1900-talet. 

Men det stora problemet med denna beskrivning är hur mycket vikt som läggs på ångmaskinen, som 

om den vore den viktigaste drivkraften bakom revolutionen och dess samhälleliga omvälvningar. 

Men under det senaste halvseklet har forskningsläget alltmer gått ifrån denna bild av det sena 1700-

talet, i och med att nya fakta har framkommit, som visar på en verklighet där ångmaskinen 

förpassas till en alltmer blygsam roll. Det är denna verklighet, och detta forskningsläge som jag 

tänker presentera här. Till detta kommer jag att tungt förlita mig på min tidigare uppsats, och 

sammanfatta det som jag beskrev där, eftersom jag där förlitade mig på material från flera pålitliga 

källor, som är dugliga att återanvända även här. 

   Den omvälvning som den industriella revolutionen innebar var inte en plötslig, oförutsedd 

utveckling, utan var egentligen resultatet av en multinationell utveckling som hade pågått i 

århundraden, och troligen tagit sin början så tidigt som 1500-talet eller tidigare.1 Från den tiden och 

framåt  etablerade Europa en mycket större och mer frekvent kontakt med resten av världen, och en 

global handel kom att uppstå. Denna handel fortsatte att utvecklas och växa allteftersom 

möjligheterna för snabbare transport av större lastkapaciteter ökade, och ett kapitalistiskt tankesätt 

blev alltmer utspritt hos den vanliga befolkningen.2 

Tillsammans med dessa teknologiska och samhälleliga förändringar uppkom även ett nytt system 

för att producera varor – det som Pat Hudson i The Cambridge economic history of modern Britain 

kallar ”putting-out”-systemet. 

Detta system tar sin grund i en protoindustri, vilket innebär att man medvetet producerar varor med 

avsikten att använda dessa till långväga och/eller mer vinstgivande handel. 

Eftersom storleken på försäljningen var avgörande för storleken på vinsten strävade man efter att 

öka sin produktion så mycket som möjligt och ofta att få tillgång till försäljning på icke-lokala 

marknader, till exempel inne i storstäder, där fler kunder och större vinstmöjligheter fanns. 

1Robert C. Allen, The Cambridge economic history of modern Britain, sid. 97 
2C. Knick Harley, Pat Hudson, The Cambridge economic history of modern Britain, sid. 29-30, 190-191 
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”Putting-out”-systemet var en vidareutveckling av det protoindustriella systemet, och innebär att en 

handelsman (eller flera samarbetande handelsmän) kontrollerar vilka råvaror som används till 

tillverkningen av en viss vara, och sedan sköter försäljningen av den färdiga varan, för att sålunda få 

mer kontroll över tillverkningsprocessen. Till exempel skulle en handelsman som ville sälja 

silversmycken först köpa silvermalm, och sedan ge det till först en person som kan förfina malmen 

till ren metall, en annan som kan förädla metallen och en tredje som kan forma det till smycken. 

Dessa olika hantverkare betalas individuellt för sitt arbete, och därefter skulle handelsmannen 

transportera de färdiga varorna till den marknad där de ska säljas. Sålunda skulle handelsmannen få 

större kontroll över såväl mängden råvaror som går åt som kostnaderna för varje individuellt steg i 

tillverkningen, vilket medför både minskade utgifter och större kontroll och vinst.3 

   Det är viktigt att nämna att ”putting-out”-systemet inte anammades i stor skala förrän under 1700-

talet, då det gynnades i England av ett skifte inom jordbruket som såg stora arealer åkermark 

omvandlas till betesmark, vilket ledde till att många människor blev arbetslösa, men också fria att 

söka sig till specialiserade yrken inom tillverkning. Som ett resultat av detta uppstod många små 

samhällen av specialiserade hantverkare, då allt fler människor kom att bli beroende av lönearbete 

istället för att kunna försörja sig med småskaligt familjejordbruk.4 

Under 1700-talets gång blev dessa små samhällen av protoindustriella hantverkare allt vanligare, 

och man började öka effektiviteten i tillverkningsprocessen ytterligare genom att samla 

hantverkarna allt närmare varandra, vilket slutligen kulminerade i att man började samla alla 

hantverkarna under ett tak – och därmed skapade de första fabrikerna. Detta var det industriella 

systemet för tillverkning, och det system för varuproduktion som kom att bli vanligt över hela 

Europa under den industriella revolutionen. 

Enligt Pat Hudsons definition av begreppet fabrik karaktäriseras de också av att det oftast finns 

någon applikation av maskineri5. Men detta innebar ändå inte att de fabriker som började dyka upp i 

landskapet nödvändigtvis hade stora rykande skorstenar, eftersom det finns olika former av 

maskineri – till exempel utnyttjade många fabriker vattendrag som drivkraft. 

Ångmaskiner var ovanliga under en stor del av 1800-talet, som ett resultat av att de då ännu var för 

ineffektiva och dyra i omkostnader för att kunna köpas in av vilken entreprenör som helst. 

Deras storlek, vilken krävde att fabriken också var ganska stor, och deras behov av specialiserad 

personal för driften, innebar också avskräckande faktorer. Allteftersom den ångbaserade teknologin 

blev mer effektiv blev den också alltmer vanligt förekommande, men spridningen var långsam, och 

3Pat Hudson, The Cambridge economic history of modern Britain, sid. 29-31 
4James Simpson, Exceptionalism and Industrialisation, sid. 70-75 – Pat Hudson, The Cambridge economic history of 

modern Britain, sid. 31 
5Pat Hudson, The Cambridge economic history of modern Britain, sid. 36 
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ångmaskiner förblev ovanligt förekommande under åtminstone den första halvan av 1800-talet.6 

   Detta är den bild av den industriella revolutionen som ges av sådana forskare som Pat Hudson och 

James Simpson i sina verk, och den får stöd av diverse andra verk. Exempel på detta återfinns hos 

verk av Nicholas Craft och Terence Mills, och David Sicilia, som har publicerat artiklar i vilka de 

har gjort efterforskningar där ångmaskinens roll för industrialiseringen hamnat i centrum. 

Craft och Mills visar i sin artikel ”Was 19th century british growth steam-powered?” att 

ångmaskiner var ovanligt förekommande under åtminstone första halvan av 1800-talet, och 

argumenterar att det stora uppsving i produktion som skedde under den industriella revolutionen 

måste ha varit orsakad av andra faktorer, såsom effektivare system för produktion. 

Även Sicilia visar i i sin artikel ”Steam power and the progress of industry in the late 19th century” 

på hur ångmaskiner bara förekom hos stora företag fram till ungefär mitten av 1800-talet, och 

argumenterar att förekomsten av ångmaskiner under den här tiden var troligen ett resultat av 

framgång, snarare än en förutsättning för det. 

Lägger man detta till Hudsons och Simpsons beskrivning av det industriella systemets uppkomst 

och utveckling målar det alltså en tydlig bild av att ångmaskinen, trots att den uppfanns redan under 

1700-talets tidiga år, måste ha haft en minst sagt blygsam påverkan på den industriella revolutionen. 

Viktigare kännetecken för industrialiseringen var snarare en ökning av animaliska produkter (såsom 

det blev i England när åkermark började användas som betesmark), en stor demografisk förflyttning 

in till städerna och uppkomsten av fabrikerna för kommersiell massproduktion. 

 2.2. Industrialiseringen i Sverige 

   England var alltså det land där den industriella revolutionen började, när det industriella och mer 

kommersiellt inriktade produktionssystemet anammades i stor skala på grund av diverse 

samhälleliga förändringar, och därifrån spreds en våg av industrialisering till andra länder tack vare 

det engelska imperiets enorma utbredning och vida handelsnätverk. 

Även Sverige kom att påverkas av detta, även om det var relativt sent (med tanke på närheten till 

England och resten av det industrialiserande Europa) och inte lika samhällstäckande i det fallet. 

   Mats Morell beskriver i sin bok Jordbruket i industrisamhället att Sverige hade, liksom resten av 

Västeuropa, genomgått en rad samhälleliga omvälvningar till favör  för mer kommersiellt inriktade 

former av produktion under tidigare århundraden. Det var dock först fram mot mitten av 1800-talet 

som industrialiseringen verkligen tog fart i stor skala i Sverige. 

Sverige hade vid 1840 genomgått en kraftig befolkningsökning, men en ännu större ökning av 

jordbruksproduktion, och export av jordbruksprodukter hade blivit en viktig del av landets BNP. 

Detta ledde till märkbart förbättrade inkomster för bönderna, som reagerade genom ökande 

konsumtion av redskap och produkter inköpta från icke-lokala områden, till skillnad från 

6Pat Hudson, Kristine Bruland, The Cambridge economic history of modern Britain, sid. 40, 143-145 
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egenhändigt eller lokalt tillverkade plogbillar och klädtyg etc., och bidrog därmed till att främja 

industrialiseringen och de nya fabrikerna som började etableras vid den tiden. När produktionen i 

jordbruket fortsatte att hålla högre takt än befolkningsökningen, och exporten av dessa produkter 

skapade möjligheter till stora inkomster, blev Sveriges bönder snabbt alltmer kommersiellt inriktade 

i sin verksamhet. Snarare än att producera för lokal konsumtion började de istället rikta in sig på 

vad som var mest prisvärt, och lade om sin produktion beroende på hårdheten på konkurrensen och 

fluktuationer i priserna.7 

   I och med den ökande tillgängligheten till industriellt tillverkade produkter påbörjade så Sveriges 

jordbruk sin mekanisering på 1860-talet, som i början innebar att bättre byggda och effektivare 

redskap började användas för att minska behovet av mänsklig arbetskraft, något som välkomnades 

på grund av att högre löner lockade allt fler ifrån jordbruket till städernas industrier (vilket i sin tur 

ledde till stegrande löner för de lantarbetare som blev kvar), vilket i kombination med den 

massutvandring som pågick i mindre eller större grad under perioden från 1868 ända fram till 1930 

bidrog till att skapa arbetsbrist inom jordbruket. Även bristfälliga materiella villkor och dåliga 

arbetsförhållanden påverkade folk till att söka sig till ett liv som egendomslösa industriarbetare. 

Denna ”flykt” från jordbruket var till stor del påverkad av industriernas konjunkturväxlingar – fler 

lämnade jordbruket under tider av expanderande industri än under perioder då det var allmän kris i 

alla landets näringar, enligt Morell på grund av att alternativa försörjningsmöjligheter var 

nödvändiga för att folk skulle kunna lämna jordbruket, oavsett fattigdom eller materiellt tillstånd.8 

   Men trots arbetsbrist och en ständigt kraftig befolkningsökning hade Sveriges jordbruk ändå 

aldrig problem med att sköta sin eller landets försörjning. Industrierna som lockade arbetare från 

jordbruksbefolkningen återgäldade bönderna med de nya produkter som blev tillgängliga, såsom 

konstgödsel och bättre redskap och maskiner, vilket var en förutsättning för att kunna fortsätta locka 

fler arbetare ifrån jordbruket. Även den snabba folkökningen tjänade till deras fördel, eftersom trots 

att bönderna kom att utgöra en allt mindre andel av befolkningen (från 62% år 1890 till 45% år 

19209) ökade deras reella antal till nästan 3 miljoner runt år 1900, för att först under den senare 

delen av första halvan av 1900-talet erfara någon riktig, reell minskning (till 1,6 milj. år 1950)10. 

Det är viktigt att påpeka att dessa siffror avser alla som var sysselsatta inom jordbruket eller dess 

binäringar, och att antalet gårds- och godsägare samt småbrukare endast utgjorde en del av dessa. 

Böndernas allt mindre andel av befolkningen innebar, som förklarat, att produktionen var tvungen 

att ökas, bland annat genom förbättrad utrustning och starkare dragdjur, men en annan faktor som 

påverkade den förbättrande effektiviteten hos det svenska jordbruket var spridningen av ny för 

7Mats Morell, Jordbruket i industrisamhället 1870-1940, sid. 11-12 
8Ibid, sid. 76-79 
9Ibid., sid. 14-15 
10Harald Moberg, Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel, sid. 62, 220-221 
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bönderna relevant information – en bonde kunde inte byta ut sitt träårder mot en stålplog om han 

inte visste om att sådana fanns tillgängliga på marknaden, eller hade den teoretiska kunskapen om 

dessas högre effektivitet, utan att på något vis få tillgång till denna teoretiska kunskap. 

Moberg beskriver hur särskilda skolor för lantbrukare etablerades under 1800-talet, först sporadiskt 

men senare i allt större antal och utsträckning. Vid dessa inrättningar kunde jordbrukare anmäla sig 

till kurser om några månader eller bara vända sig till för att få svar på frågor och funderingar, och 

även om en lantbruksutbildning inte blev standard för alla Sveriges jordbrukare, dock för de flesta 

maskinskötare, spelade skolorna ändå en viktig roll i spridandet av ny kunskap.11 

En kanske lika viktig roll spelade de stora lantbruksmötena. 

Dessa var de svenska hushållningssällskapens mest framgångsrika försök för att främja jordbrukets 

utveckling, och utgjordes från starten 1846 av stora mässor, där såväl lyssnande och deltagande vid 

officiella diskussioner som individuella utbyten av erfarenheter var möjliga. De kom sedermera att 

utvecklas till att även innehålla stora utställningar av försäljare, företag och verkstäder, som 

utnyttjade tillfället att visa upp nya varor. Även offentliga uppvisningar av nya redskap och 

maskiner förekom ständigt. Eftersom de som närvarade vid dessa evenemang ofta var nära (och 

vissa år långt över) tiotusen, är det säkert att säga att deras roll som informationsspridare måste ha 

varit betydande.12 

   Avslutningsvis var alltså Sveriges industrialisering liknande den som skedde i England, vad med 

att det skedde en stor förflyttning hos befolkningen från jordbruk till industriarbete i fabriker, och 

att produktionen av animaliska produkter ökade (ett resultat av hur bönderna alltmer inriktade sin 

produktion på mer prisvärda och eftertraktade varor). Enligt Morells och Mobergs beskrivningar 

kan man se att forskningsläget angående den svenska industrialiseringen är ungefär att den började 

sent och gick relativt fort, men utan att förändringarna blev samhällstäckande annat än långsamt - 

att så många fortfarande verkade inom jordbruket så länge bevisar detta. 

 2.3. Ångplogar och motorplogar 

   Som nämnts i inledningen till uppsatsen kommer ångplogar och motorplogar att presenteras i 

kapitel 3, ”Bakgrund”, varför ingen närmare beskrivning kommer att ges här. Denna del ska i stället 

fokusera på att kortfattat presentera forskningsläget angående ång- och motorplogar, och specificera 

vilket generellt konsensus som finns angående deras påverkan på det svenska jordbruket. 

   Att etablera en definition av forskningsläget angående ångplogar är inte särskilt svårt – de flesta 

forskare är väldigt ense om att ångplöjning aldrig var mer än en småskalig företeelse i svenskt 

jordbruk, och ständigt stod i konkurrens med till exempel hästen under hela dess tid i Sverige. 

Arbetet med detta underlättas också av att relativt mycket har skrivits om ångplogarna jämfört med 

11Harald Moberg, Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel, sid. 84-93 
12Ibid, sid. 93-100 
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motorplogarna, då dessa är mer särskilda från andra kraftkällor för plöjning vid den här tiden. 

   När ångplogar introducerades 1861 bemöttes de med välvilja, men intresset falnade av flera 

anledningar, till exempel deras dåliga passning till Sveriges väldigt varierande topografi, och 

spridningen hämmades så pass att de inte började bli vanliga förrän runt sekelskiftet13. 

Även då var de ännu sällsynta och förbehållna stora gods och rika bönders gårdar – enligt Morell 

blev de aldrig mer än ”en parentes i Sverige”, och var främst användbara för lokomobilens skull på 

grund av deras möjlighet som kraftkälla för flera olika arbeten.14 (även dessa andra arbeten kommer 

att presenteras i kapitel 3) 

Till och med Blom, som har utfört den kanske mest extensiva undersökningen om ångplogars 

historia i Sverige, och Moberg, som beskriver ångplogarna i positiva ordalag, måste erkänna hur 

liten deras påverkan var – de beskriver båda att ångplöjning ”...kom aldrig att spela någon större 

roll...” och att verksamheten ”kan... aldrig betraktas som mer än en marginell företeelse...”15. 

Denna bild förstärks ytterligare av Per Thunström, som i en artikel i tidningen Traktor power 

beskriver bland annat hur ångplogar blev en mycket mer populär företeelse på andra håll i Europa 

och började bli vanligare efter sekelskiftet 1900, men att de trots sin långvariga förekomst i Sverige 

aldrig fick något allmänt genomslag.16 

   Det är alltså säkert att påstå att det finns ett enat konsensus bland forskare att ångplogar aldrig 

blev särskilt populära i Sverige, och att deras uppenbara kraftmässiga fördelar över dragdjur 

överskuggades av deras många nackdelar i så hög grad att de inte kunde helt konkurrera bort hästar 

någonstans. Det hör också till detta konsensus att de, som sagt, spreds mer tack vare att själva 

lokomobilerna var mångsidiga och kunde användas nästan som en universell kraftkälla, ett område 

där de senare kom att utkonkurreras av andra källor, till exempel elektriciteten17. 

   Vad gäller deras konkurrens vid plöjning fanns det den uppenbara draghästen, som vid 1900-talets 

början hade fråntagit oxen platsen som den främsta källan till dragkraft i jordbruket.18 

Men utöver det fanns även de så kallade motorplogarna, som gjorde sitt intåg från Tyskland under 

1890-talet, och snabbt visade sig vara konkurrenskraftiga. 

Dock, att etablera ett konsensus av forskningsläget angående motorplogar är svårare än med 

ångplogar, eftersom det inte finns någon litteratur som är lika inriktad på just det området, samt 

minst lika mycket på grund av att det endast finns små skillnader mellan motorplogar och de senare 

traktorerna – så små att motorplogar och traktorer stundvis klumpas ihop som en och samma, något 

13Harald Moberg, Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel, sid. 123 – Mats Morell, Jordbruket i 
industrisamhället 1870-1945, sid. 267 

14Mats Morell, Jordbruket i industrisamhället 1870-1945, sid. 267, 289 
15Harald Moberg, Jordbruksmekanisering i Sverige, sid. 123 – Tore Blom, Ångplogar i Sverige, sid. 3 
16Per Thunström, Traktor power nr. 5 år 2012, sid. 20-22 
17Mats Morell, Jordbruket i industrisamhället 1870-1945, sid. 289-291 
18Harald Moberg, Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel, sid. 118 – Mats Morell, Jordbruket i 

industrisamhället 1870-1945, sid. 288 
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som faktiskt hände då och då under 1900-talets första hälft och även händer i litteraturen19. 

En presentation av motorplogars från traktorer särskiljande drag kommer dock att närmare 

presenteras i kapitel 3, och inte ägnas mer utrymme här. 

   Per Thunström beskriver, i en artikel i tidningen Traktor power som behandlar traktorboomen 

1919, hur motorplogen började bli framgångsrik fram mot och efter 1910-talet, och att den stod sig 

även mot traktorer tack vare dess låga vikt och större manövreringsförmåga vid plöjning av till 

exempel oregelbundet formade fält. Dock var motorplogar också en källa till problem, till exempel 

därför att nya modeller ibland behövde flera modifikationer under åratal innan de fungerade 

tillfredsställande, och överlag antyder artikeln att motorplogar bara hade en liten påverkan innan de 

snarlika men bättre designade, regelrätta traktorerna började ta över på allvar.20 

   Även Morell beskriver motorplogars och traktorers intåg som nära sammanbundna med varandra 

samtidigt som han framhåller att just motorplogarnas förekomst var ”blygsam”. Han visar detta 

bland annat genom ett diagram som uppvisar att ”traktorer” inte fanns i mer än ett få tusen stycken i 

Sverige förrän vid mitten på 1930-talet, och även han beskriver att osäkerheter kring tekniska 

lösningar var en faktor som tjänade till att hålla tillbaka motorplogarna.21 

   Moberg beskriver även han hur nära besläktade motorplogar var med traktorer, samtidigt som han 

också presenterar många exempel på diverse modeller som introducerades på den svenska 

marknaden för att snabbt försvinna. Tekniska problem och att de endast ”under särskilt gynnsamma 

omständigheter var ekonomiskt försvarbara” anges som de främsta hämmande faktorerna. 

Det som hämmade dem ekonomiskt var då t ex bränsleutgifterna.22 

   Sammanfattningsvis är alltså forskningsläget angående motorplogar att de endast hade en kort 

epok med marginell påverkan, i och med att deras spridning hämmades av bl.a. tekniska och 

driftekonomiska problem. Men dessa minitraktorer antyds ändå ha haft fördelar över djur- och 

ångdriven plöjning, och en snarlikhet med traktorer som antyder att de kan ha varit betydande vid 

introduceringen av traktorsystemet i det svenska jordbruket. 

 

 

 

 

 

 

19 Harald Moberg, Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel, sid. 291, 298 – Mats Morell, Jordbruket i 
industrisamhället 1870-1945, sid. 291 

20Per Thunström, Traktor power nr. 10 år 2012,sid. 19 
21Mats Morell, Jordbruket i industrisamhället 1870-1945, sid. 291-293 
22Harald Moberg, Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel, sid. 293-304 
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3. Bakgrund 

 3.1. Introduktion till ångplogar och motorplogar 

   Efter ångmaskinens uppfinnande under tidigt 1700-tal, och sedermera stadiga förbättrande efter 

James Watts förbättring av den grundläggande designen 1769, började den bit för bit fånga intresset 

hos entreprenörer inom allt fler olika industrier, och det kom att bildas en framtidsoptimistisk 

inställning till ångkraften tack vare denna allt mer mångsidiga kraftkällas spridning. 

Kristine Bruland, till exempel, citerar i the Cambridge economic history Andrew Ure, som år 1835 

beskrev sina stora förhoppningar om ångmaskiner, som att dessa efter att ha ersatt hästar skulle leda 

till fler arbeten inom industrierna, mer mark för produktion av mat istället för foder, och ta bort den 

barriär mot vidare industriell utveckling som han ansåg att utgifter relaterade till hästar innebar23. 

Vare sig dessa påståenden stämde så mycket som Ure ansåg eller inte, är det oförnekligt att 

ångmaskinen under 1800-talets gång spreds till allt fler arbetsmiljöer i takt med att man ständigt 

prövade, och fann, sätt att applicera den på nya verksamheter. 

Att man även skulle pröva att finna sätt att använda ångkraften i jordbruket är knappast förvånande 

– det är redan etablerat att en stor urbanisering skedde under den industriella revolutionen, vilket 

innebar större motivation till att utveckla jordbruk som inte krävde lika många arbetare. 

Det första försöket till sådan mekanisering av jordbruket skedde i och med uppfinnandet av 

maskiner för bearbetning av jorden, av vilka de ångdrivna plogarna blev de tidigast framgångsrika. 

   Det allra tidigaste exemplet på ångplöjning, som presenteras av Tore Blom i sin bok Ångplogar i 

Sverige, är från 1835 i England, vilket dock var ett enskilt försök snarare än ett exempel på en trend. 

Det var först efter att den engelska åkerbruksföreningen RASE under 1850-talet började utlova 

priser för entreprenörer, som kunde lösa de problem som maskindriven plöjning innebar, som 

tillfredsställande funktionella ångplogar kom till. Främst bland dessa var John Fowler, som uppfann 

både en typ av ånglokomobil och den berömda balansplogen, som tillsammans kom att bli det 

dominerande vid ångplöjning i och med det en- eller tvåmaskinssystem med vilket de användes. 

Emedan många olika försök gjordes, utvecklades det fyra huvudtyper av system för ångplöjning, 

nämligen omkretssystemet, enmaskinssystemet, tvåmaskinssystemet och direktsystemet.24 

Omkretssystemet var det tidigaste och uppfanns gemensamt av William Smith och bröderna 

Howard, och innebar att själva ångmaskinen placerades i utkanten av fältet, ofta i ett hörn eller på 

en kortsida, för att sedan dra plogen fram och tillbaka via en lina dragen genom ankarvagnar längs 

fältets sidor. Själva ångmotorn flyttades alltså inte under arbetets gång, och man flyttade istället 

ankarvagnarna när en fåra var färdigplöjd, och man skulle starta på nästa.25 

23Kristine Bruland, The Cambridge economic history of modern Britain, sid. 142 
24Tore Blom, Ångplogar i Sverige, sid. 4-5 
25Ibid, sid. 4, 13-15 
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Enmaskinssystemet var det som Fowlers första design använde. 

Detta system innebär att plogen via en lina dras mellan en ånglokomobil och en på motsatta sidan 

placerad ankarvagn. Det är alltså ett mer direkt system, där lokomobilen och ankarvagnen flyttas 

konsekvent allteftersom plöjningen fortskrider. Ett antal hjulförsedda stödrullar användes också, för 

att undvika att linan släpade för mycket i marken. Dessa flyttades manuellt när så krävdes.26 

Det är värt att påpeka att även det tidigare nämnda omkretssystemet räknas som ett 

enmaskinssystem eftersom man även där använder endast en ånglokomobil. 

Tvåmaskinssystemet är det som kom att bli det mest använda i Sverige, och innebär helt enkelt att 

två lokomobiler står på vardera sidan av ett fält, och tillsammans drar plogen mellan sig. 

Detta system var tydligt effektivare, även om anskaffningskostnaden blev högre.27 

Direktsystemet, bättre känt som traktorsystemet, innebär att en självgående ånglokomobil drar 

plogen efter sig över fältet.28 Det var till synes en uppenbar förbättring av ånglokomobilerna att 

göra dessa självgående, så att de inte längre behövde dras med hästar, och även att därefter börja 

bogsera plogarna efter maskinerna för att förenkla processen och reducera anskaffningskostnaden – 

även om det också innebar att en stor del av den producerade energin gick åt till att hålla själva 

lokomobilen i rörelse, vilket i sin tur innebar att dessa ångplogar av nödvändighet måste vara 

ganska stora. Detta system blev mest använt i USA, men försvann snabbt från den svenska 

marknaden, då dessa ånglokomobiler bedömdes vara alltför klumpiga.29 

   I Sverige introducerades ångplogar 1861 av lagman Sylvan, som inköpte två set av Fowlers 

enmaskinssystem till sina egendomar i Skåne och Västergötland. Därefter kom andra sporadiska 

försök här och där, men trots en plöjningshastighet på 5-10 hektar per 10-timmars arbetsdag (vilket 

det skulle ha krävts 20 man och uppemot 60 hästar för att klara av) dröjde det ända till efter 

lantbruksmötet i Malmö 1881 innan något riktigt intresse för anskaffning började synas. 

Men även efter det visade sig dock ångplogarna relativt olämpliga för de svenska jordbrukarna, av 

flera anledningar. De var dyra i såväl anskaffnings- som driftkostnader, de behövde fortfarande 

dragdjur för transport och förseelse av vatten och bränsle, och arbetet med dem kunde vara tungt.30 

Med exempel från tidskiften ”Lantmannen” kan man se att priserna för ångplogar kunde variera 

stort beroende på lokomobilens storlek, kraft, tillverkare och ifall den var importerad eller ej. 

1902 rapporteras det om en provning av tre ångplogar som utförts vid Ultuna 

redskapsprövningsanstalt, där inköpspriserna uppges som mellan 2800 och 3850 kronor – det senare 

uppges som relativt dyrt, även för en 18 hästkrafters motor 31. För ett ångplogsset av det 

26Tore Blom, Ångplogar i Sverige, sid. 4, 8-10 
27Harald Moberg, Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel, sid. 123 
28Tore Blom, Ångplogar i Sverige, sid. 5 
29Harald Moberg, Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel, sid. 292-293 
30Per Thunström, Traktor power nr. 5 år 2012, sid. 22, Tore Blom, Ångplogar i Sverige, sid. 6-16 
31Lantmannen (tidskrift), sid. 814 (1902) 
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tvåmaskinsystem som var populärast i Sverige fanns det dock många andra utgifter; till exempel att 

det behövdes två lokomobiler, men därtill kommer också kostnader för den specialgjorda plogen 

(som behövde vara designad för att användas av ånglokomobiler), linan, stödrullar, maskinister, 

stenkol och vatten, samt priset för ett förvaringsskjul och eventuella reparationsutgifter. 

Per Thunström uppskattar därför att kostnaden för ett komplett ångplogsset av tvåmaskinsystemet 

kunde uppgå till så mycket som 60 000, vilket i dagens penningvärde skulle motsvara nästan 3 

miljoner kronor.32 Det var alltså en mindre förmögenhet som köparen måste vara beredd att betala. 

Men det främsta problemet var ångplogarnas höga krav på topografi, markens kvalitet och fältets 

form – något som begränsade bruket av dem till storgårdar med goda och stenfria jordförhållanden. 

Vid den här tiden hade Fowler varit igång i 22 år, och hade tillverkat över 2000 lokomobiler. 

Även om specifikt ångplogar aldrig kom att få någon inhemsk tillverkning i Sverige, så fanns det ett 

tiotal verkstäder som sedan 1880-talet tillverkade ånglokomobiler för andra syften, och det var en 

industri som var på snabb uppgång vid denna tid.33 I Sverige var det nämligen ånglokomobilen som 

universell kraftkälla snarare än specifikt ångplogen som fick ett genomslag. Lokomobilen var 

driftsäker, uthållig, enkelt skött och frigjorde många dragdjur och arbetare till annat arbete, men 

hade samtidigt nackdelen att den var tungskött, brandfarlig och dyr, samt att den krävde ständig 

skötsel och övervakning vid drift. Därför blev mångsidigheten viktig. 

Utöver att kunna användas till plöjning var en lokomobil också användbar till diverse andra 

uppgifter, såsom drivning av sågverk, stenkross, lyftkran, och främst av allt tröskverk, något som 

ånglokomobiler användes i tusental för av såväl storgods som särskilda tröskföreningar. 

Ånglokomobiler slutade tillverkas i Sverige 1921, och den sista slutade användas 1946.34 

   Sammanfattningsvis var alltså ångplogen inte något som slog igenom i Sverige, och kom endast 

till användning vid stora gods och gårdar, som hade särskilt gynnsamma jordförhållanden. 

Dock fick ändå ånglokomobilerna som användes till ångplöjning ett stort genomslag, med tusentals 

tillverkade, tack vare hur mångsidiga och anpassningsbara för olika arbetsuppgifter de var. 

   Så kommer vi då till motorplogarna, den teknologi som enligt min hypotes skulle vara påföljande 

ångplogarna, och sedermera dra nytta av den nya positiva attityden mot mekanisering som dessa 

skapat under årtionden, för att sedan konkurrera ut dessa på kort tid. 

I kapitel 2 sammanfattade jag att motorplogarnas epok var en kort sådan med endast liten påverkan, 

och jag ska nu gå vidare med att ge en mer översiktlig presentation av motorplogarna. 

   Motorplogarna kom till daga i och med uppfinnandet av förbränningsmotorn, som använde dyrare 

32Per Thunström, Traktor power nr. 5 år 2012, sid. 22 
33Harald Moberg, Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel, sid. 291 – Mats Morell, Jordbruket i 

industrisamhället 1870-1945, sid. 267 – Per Thunström, Traktor power nr. 5 år 2012, sid 20-22 – Tore Blom, 
Ångplogar i Sverige, sid. 6, 11-19 

34Harald Moberg, Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel, sid. 335-336 – Mats Morell, Jordbruket i 
industrisamhället 1870-1945, sid. 289, 305-306 – Tore Blom, Ångplogar i Sverige, sid. 3, 29 
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bränsle, men hade å andra sidan större verkningsgrad och bättre utvecklingsmöjligheter, vilket 

gjorde att den faktiskt hade billigare bränsleomkostnader, eftersom mindre gick åt. 

Motorplogarna började runt 1890 som stationära kraftkällor – som dock endast användes i liten 

skala – för att senare utvecklas vidare och finna applikation som jordbruksmaskineri. 

Hos en motorplog placeras en förbränningsmotor på en bärande, hjulförsedd ram, och kopplas till 

hjulen för att göra hela maskinen självgående. Den kunde därefter användas ypperligt som dragkraft 

av diverse redskap tack vare sin relativt lätta vikt och höga bränsleeffektivitet.35 

   Som jag nämnde i kapitel 2 finns det många likheter mellan motorplogar och traktorer, och dessa 

två var så snarlika att de ibland klumpades ihop som en och samma. 

Varför är inte svårt att förstå. Båda två förlitar sig på direktsystemet vid plöjning, båda använder 

förbränningsmotorer, och båda är maskiner som är designade för att användas som dragkraft. 

Endast små skillnader återfinns mellan dem, men dessa är dock nog talande. 

Till att börja med drevs motorplogar främst med fotogen, sprit eller råolja, vilket skiljer sig från de 

regelrätta traktorerna, som drevs med bensin. Det är dock värt att nämna att detta är ett område där 

motorplogar och traktorer flyter in i varandra, i och med att tidiga traktorer också använde fotogen 

som bränsle. Detta var på grund av att de båda ju använde förbränningsmotorer, och det föredragna 

bränslet för sådana motorer förändrades över tid.36 

En annan skillnad är att de regelrätta traktorerna inte hade någon bärande ram för hela 

konstruktionen, utan istället hade motorn och transmissionshuset som gjutits samman för att bilda 

en enda hopsatt enhet som bar upp resten. Även detta är ett område där de två flyter ihop, eftersom 

detta inte gällde för de tidiga traktorerna, utan endast blev standard efter 1917.37 

Men den främsta skillnaden, som särskiljer motorplogarna från traktorerna, är det faktum att 

motorplogarna inte drog plogen i en lina efter sig, utan hade denna fastsatt på bakpartiet. 

Motorplogar hade nämligen en förlängd del av bärramen, på vilken den utrustning som skulle dras 

kunde fästas – detta möjliggjorde såväl större lätthet för föraren att ställa in djupet på plöjningen 

som en större manövreringsförmåga än om plogen istället bogserades i en stållina. Detta begränsade 

motorplogars mångsidighet till diverse jordbearbetning och drivning av tröskverk, och tjänade 

därmed också till att göra dem mindre ekonomiskt lockande.38 Om man ser till enbart 

inköpspriserna, var dessa väldigt varierande; i ”Lantmannen” kan man finna att en särskilt liten 

modell som såldes 1918 endast kostade 900 kronor, medan the Ivel 1904 (som för övrigt var tre 

gånger kraftfullare med 18 hästkrafter) kostade 5400.39 Överlag var motorplogar dyrare än 

35Harald Moberg, Jordbruksmekanisering i Sverige, sid. 293-298 
36Harald Moberg, Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel, sid. 298 
37Mats Morell, Jordbruket i industrisamhället 1870-1945, sid. 291-293 
38Harald Moberg, Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel, sid.298 – Mats Morell, Jordbruket i 

industrisamhället, sid. 293 – Per Thunström, Traktor power nr. 10 år 2012, sid. 19 
39Lantmannen (tidskrift), sid. 45 (1918), 612, 801 (1904) 
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ångplogar eftersom maskinen och plogen inte köptes separat, och om man räknar in de extra 

kostnaderna för till exempel specialgjorda redskap som kunde monteras på motorplogen, bör 

kostnaden där ha kunnat stiga till ungefär samma nivå som ångplogarna. 

   Motorplogar introducerades till Sverige i och med uppvisningar av den engelska traktorn ”the Ivel” 

år 1904 och 1905, vilket inspirerade till import av ett tiotal maskiner av den typ som kom att kallas 

motorplog i Sverige och Tyskland, såväl som en begynnande inhemsk tillverkning. 

Från och med 1912 tillverkades motorplogar i Sverige, i och med J.V. Svenssons marknadsförande 

av den berömda Avance-plogen, som med nya modeller kom att bli den mest använda motorplogen i 

Sverige, och som följdes upp 1913 då Munktells mekaniska verkstad påbörjade sin produktion med 

en ”traktor” vars effekt uppgavs till 4 hektar per 10-timmars arbetsdag. 

Därefter fortsatte motorplogarna att spridas med viss framgång innan importerade och (från 1917) 

inhemskt tillverkade, regelrätta traktorer av mindre och lättare modeller inledde sitt övertagande, 

något som dock gick trögt i början dels på grund av framgångarna som motorplogarna haft dittills 

och dels på grund av bränslebrist och importförbud under första världskriget. 

Till motorplogarnas fördel fanns den svenska motokulturföreningen, som från dess grundande 1910 

ägnade mycket möda åt att utbilda och sprida information om de nya, moderna maskinerna. 

Den bristfälliga försörjningen under kriget ledde till höga förtjänster för jordbrukarna, som då blev 

än mer motiverade till att pröva nya mekaniseringsvägar när importen återupptogs. 

Denna utveckling kulminerade i och med traktorboomen år 1919, då visserligen 

försäljningssiffrorna i Sverige sjönk, men detta var resultatet av det enorma utbud av utländska 

traktorer som då intog en dominans på marknaden – en dominans, som de sedan kom att bibehålla 

och långsamt utöka till slutet av 1940-talet, då jordbruket slutgiltigt blev helt traktoriserat.40 

   Motorplogarna var alltså relativt kortlivade, pga tekniska och ekonomiska problem, och därför att 

de inte var särskilt mångsidiga. Å andra sidan var de effektiva på den uppgift som de var designade 

för, och med tanke på deras likhet med traktorer (och det faktum att de använde traktorsystemet för 

jordbearbetning) så kan de ses som åtminstone det inledande steget i traktoriseringsprocessen. 

 

 

 

 

 

 

 

40Harald Moberg, Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel, sid. 244-249, 293-304 – Mats Morell, Jordbruket i 
industrisamhället 1870-1945, sid. 267-268, 291-292 – Per Thunström, Traktor power nr. 10 år 2012, sid. 19-20 
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 3.2. Jämförelse ångplogar och motorplogar 

   Både ångplogar och motorplogar hade alltså sina fördelar och nackdelar, som spelade in och 

avgjorde hur pass populära, och i hur hög grad anammade, de blev. 

Gemensamt är dock att ingen av dem tog över jordbruket, eller ens blev det dominanta alternativet 

för jordbearbetning – hästen bibehöll den positionen långt efter att någon av dem introducerades. 

Detta bevisas av att det ännu vid sekelskiftet 1900 fanns över en halv miljon hästar i jordbruket 

(vilket var fler än någonsin), ett antal som dessutom fortfarande ökade till ca 700 000 år 192041. 

Detta antal var något som varken ångplogarna eller motorplogarna uppnådde under sina epoker. 

   Rent arbetsmässigt visade det sig att ångplogar hade ett övertag tack vare billigare bränsle och 

hög uthållighet vid plöjning av stora fält, medan motorplogarna var bättre för mindre (och mindre 

regelbundet formade) fält med sin manövreringsförmåga och mer stadiga bränsleförbrukning – och 

båda två var helt klart effektivare än hästar, även om de dock var alldeles för dyra i både 

anskaffnings- och driftskostnader för småbrukare med mindre åkrar. Motorplogarna hade dock ett 

övertag i driftskostnader eftersom det behövdes färre arbetare vid bruket av dem. 

   Det är svårt att finna exakta och tillförlitliga uppgifter angående de olika maskinernas effektivitet, 

till viss del därför att det skulle kräva att pussla ihop material från många källor, och dels därför att 

det är svårt att avgöra hur ”effektiviteten” ska mätas. I enlighet med min definition kan dock 

följande presenteras: Både ångplogar och motorplogar var effektivare än hästar, då 

plöjningshastigheten kunde uppgå till 5-10 hektar per arbetsdag för ångplogar och minst 4 hektar 

om dagen för motorplogar (något som bara ökade allteftersom nya, effektivare modeller uppfanns). 

Denna kraft och hastighet gjorde dock också att maskinerna blev mer troliga att köra sönder plogen 

ifall denna fastnade i stenar. Detta, i kombination med den kraftigt minskade manövrerbarheten 

jämfört med hästdragna plogar som storlek och tyngd medförde, innebär alltså att deras 

anpassningsförmåga inte var den bästa – båda passade bäst på stora, stenfria fält. 

Motorplogarna hade ett övertag i anpassningsförmåga i och med att de var mer manövrerbara (och 

därmed bättre passande för mindre och mindre regelbundet formade fält än ångplogar) och tack vare 

att bakpartiet, som plogen fästes på, kunde justeras från förarsätet. 

Det senare gjorde att det dels var lättare att stanna maskinen innan plogen drogs sönder ifall den 

fastnade, samtidigt som det också innebar att föraren därefter kunde justera höjden som plogen hölls 

på, så att den därefter kunde glida över stenen istället – alternativt kunde föraren manövrera 

motorplogen runt stenen och sedan återvända till fåran (efter att stenens placering markerats ut för 

senare borttagning). 

 

I den tredje kategorin som jag skulle inrikta mig på i effektivitetsfrågan, mångsidighet, är det svårt 

41Mats Morell, Jordbruket i industrisamhället, sid. 243 
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att finna om det var ångplogar eller motorplogar som hade övertaget. 

Detta är därför att båda två ju drevs av motorer som även kunde användas för stationär drift, och 

även för dragning av annan utrustning än enbart plogar. Dock hade ångplogarna ett litet övertag, 

vad med att deras lokomobiler kunde användas som universell kraftkälla till att driva och draga så 

gott som alla redskap och maskiner, medan motorplogarna enligt den studerade litteraturen var 

begränsade till sådant som kunde monteras på bärramen (vilket dock inkluderar nästan alla 

åkerredskap) eller till att driva tröskverk. 

Det bör antagligen räknas in i frågan om mångsidighet, att motorplogars förmåga till självgående 

gjorde dessa mycket lättare att transportera än de ånglokomobiler som var vanligast i Sverige. 

   Vad gäller spridning, precis som med effektivitetsfrågan, är det också där svårt att hitta några 

exakta siffror, men dock är det inte alltför svårt att finna hur mycket ångplogar och motorplogar 

spreds i relativitet till varandra, vilket räcker för denna undersökning. 

Beskrivningen av ångplogarnas förekomst i litteraturen får den att se närmast sporadisk ut, 

begränsad till endast stora gårdar eller vid flera tillfällen ett antal mindre gårdar som gick samman 

om utgifterna, vilket ger bilden av att ångplogarna endast uppgick till ett antal hundra. 

Motorplogarna, å andra sidan, fanns det enligt Moberg minst 1300 av 192042, och de hade då ökat 

snabbt från den blygsamma importen som inletts under åren före 1910. 

Det kan läggas till detta, att ånglokomobiler i och för sig själva fanns i ett antal av flera tusen, 

medan motorplogarnas antal skulle kraftigt reduceras om man räknar bort de regelrätta traktorerna 

från det antalet. 

   Sammanfattningsvis var alltså ångplogarna åtminstone inledningsvis effektivare än motorplogarna 

tack vare sin större körhastighet och mångsidighet, men var dock bara marginellt snabbare, och 

hämmades av hur svåranpassade de var för något annat än stora, regelbundna och stenfria fält. 

Motorplogarnas större manövreringsförmåga och billigare driftskostnader gjorde dessa bättre 

lämpade för mindre gårdar, dock inte de riktigt små. 

Och emedan ånglokomobilerna hade större numerär spridning än motorplogar (åtminstone under 

perioden 1890-1920), kan man p g a motorplogars nära släktskap med traktorer se på traktorers 

framgångar som motorplogars också – men om man enbart ser till plöjningsmaskinerna var 

motorplogarna helt klart numerärt överlägsna ångplogarna. 

 

 

 

 

 

42Harald Moberg, Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel, sid. 304 
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4. Analys källmaterial 
   I detta kapitel kommer jag slutligen att analysera mitt källmaterial, för att sålunda finna svar på 

mina frågeställningar, såväl som material som verkar styrkande eller motstridigt på de svar som jag 

redan erhållit genom den för uppsatsen studerade litteraturen. Jag kommer att inleda varje kapitel 

med en beskrivning av den aktuella källan, för att sedan gå djupare i materialet. 

Väl värt att märkas är, att gå igenom allt det relevanta material som jag har funnit under min 

undersökning skulle vara alldeles för krävande i såväl tid som utrymme, och jag kommer därför att 

fokusera på att identifiera trender genom tidsperiodens förlopp, eftersom jag med detta ändå 

kommer att kunna finna svar på mina frågeställningar. 

Det är också viktigt att påpeka att jag har använt de inbundna versionerna av tidskrifterna, som 

återfinns i KSLA:s arkiv och där varje pärm innehåller allt material som förekommer i tidskriften 

under ett visst år – varje år har alltså en egen pärm. Sidnumren i fotnoterna till tidskrifterna i detta 

kapitel refererar till den sida i det aktuella årets arkivpärm där artikeln återfinns. I dessa fotnoter 

finns det heller inte namn på artiklars författare, eftersom detta inte alltid återges i tidskrifterna. 

 4.1. Tidskrift för lantmän 

   Med sin start vid nyåret 1879-1880 var Tidskrift för lantmän Sveriges första facktidskrift med 

inriktning på jordbruket, och utgavs en gång i veckan från Alnarps lantbruksinstitut med målet att 

nå ut med information och nyheter relaterade till jordbruket till bönder i Sveriges södra delar. 

Det faktum att den var en veckotidning vittnar om hur pass framgångsrik den var. 

Denna aktivitet bibehölls tills 1917, då det nybildade SAL (Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap) 

införskaffade utgivningsrättigheterna till både denna tidskrift och den samtida 

tidskriften ”Lantmannen”, vilket ledde till att dessa slogs ihop till en.43 

   Tidskrift för lantmän, i egenskap av en väl etablerad tidskrift sedan ett antal år vid 1890, höll bra 

koll på utvecklingen såväl inom Sverige som utomlands. Detta kan ses i hur det, under den tidigare 

delen av perioden, finns såväl artiklar om statens maskinprovningar vid Ultuna 1902 som notiser 

1895 om tyska bönder som hyr in ångplogar vid behov för att hålla nere kostnaderna.44 

För övrigt finns det tidiga artiklar som tar upp frågan om motordrift i jordbruket, som till exempel i 

en rapport om ett sammanträde vid lantbruksakademin år 1891 där möjligheterna med 

petroleumdrivna motorer beskrivs hoppfullt. Det beskrivs att dessa, på grund av sin mindre vikt, 

skulle vara mer transportabla än ångmaskiner, såväl som att avsaknaden av behovet för ständig 

övervakning och daglig rengöring skulle göra dem mer lättskötta. Det finns också ett antal artiklar 

och insändarsvar under 1896 som ger råd om val och skötsel av lokomobil. En av dessa besvarar en 

insänd fråga med att rekommendera Munktells mekaniska verkstad, men framhåller också, med 

43Gunnar Agrell, Lantmannen – 100 år med svenskt lantbruk, sid. 3 
44Tidskrift för lantmän (tidskrift), sid. 164 (1895), 9 (1902) 
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yttrandet ”lokala förhållanden, bränsletillgång m.m. torde mer än något annat vara afgörande vid 

valet”, att det avsedda arbetet bör väga tyngst i beslutet. Under samma år återfinns också en 

beskrivning av en elektrisk lokomobil som anses mer rekommenderbar än en ånglokomobil förutsatt 

att dess elförsörjning är säkrad och att den används på regelbundet formade fält så att den inte 

behöver flyttas särskilt ofta. I det här fallet avslutar skribenten med att uppmuntrande påstå att 

maskinell plöjning i och med detta har tagit ett betydande steg framåt, och att ”tiden nu borde vara 

inne att äfven hos oss få maskinplöjning försökt”.45 Utöver detta finns det också en artikel om en 

uppvisning av ångplöjning i Mecklenburg 1893, där kostnadseffektiviteten vid ångplöjning med 

tvåmaskinsystemet, trots att det krävdes ett arbetslag om 7 personer, jämfört med andra former av 

plöjning betonas (tillsammans med en kommentar om vikten av att fältet är stenfritt, med anledning 

av att den uppvisade plogen knäckte ett plogskär), och en rapport från 1895 om engelska och 

amerikanska tävlingar för ingenjörer angående att finna lösningar på de effektivitetsproblem 

som ”motorer på vagnar” har, och som gett upphov till en petroleumdriven, självgående lokomobil 

– med andra ord, en tidig motorplog.46 Överlag finns det alltså tidigt ett varierat intresse för 

maskinkraft och alla de alternativa former för att driva maskineri med. 

Även senare fortsätter tidskriften att följa utvecklingen av olika maskiner, vilket visas bland annat 

av att de presenterar antalet ångplogar som är i bruk i Preussen i en notis från 1907. 

Just ångkraften blir dock mer ett föremål för diskussion, och något att jämföra nya energialternativ 

med, än tidigare – så synes till exempel i beskrivningen av en fotogenmotor som prövats vid statens 

redskapsprövningsanstalt 1907, som beskrivs som dyrare än en ångmaskin, men också kraftfullare. 

Det visas också i hur det under 1908 förs en diskussion mellan insändare angående huruvida de 

höga kostnaderna för ångplöjning kan kringgås, till exempel med sådana argument som 

att ”ångplogen är ett ovillkorligt behof i vårt moderna intensiva jordbruk, och att landtmännen… 

böra söka stödja sådana företag, som kunna bereda tillfälle till ångplöjning mot hyra”. 

I dessa insändare står de ekonomiska hindren i centrum, med argument stödda av beräkningar som 

presenteras fram och tillbaka, och det framhålls hur kostnaderna för att skaffa ångplogar kan 

övervinnas genom att flera bönder köper ett ångplogsset gemensamt, eller genom att man hyr in en 

ångplog vid behov. I fall där flera bönder går samman om ett gemensamt ångplogsset betonas även 

att det är bäst att köpa in bränsle gemensamt, så att även dessa utgifter lindras för den enskilde. 

Den siste av dessa insändare beräknar kostnaden för ångplöjning med en inköpt ångplog till mellan 

16 och 24 kronor per hektar (beroende på hur många hektar om året som bearbetas) jämfört med 10 

till 14 kronor för djurdriven plöjning, men framhåller också att för en större gård skulle de indirekta 

fördelarna, såsom större skördekvantitet, uppväga för de extra utgifterna. För mindre gårdar, 

45Tidskrift för lantmän (tidskrift), sid. 428 (1891), 429, 455, 497, 510 (1896) 
46Ibid, sid. 568 (1893), 747 (1895) 
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fortsätter han, skulle ångplöjning kunna göras mycket billigare än djurdriven om dessa skulle kunna 

hyra in en ångplog, och alltså inte behöva axla bördan av inköpspriset. 

Väldigt lite utrymme ges till diskussioner om effektivitet eller angående lämpligheten vid bruk på 

små åkrar - det är bland insändarna överenskommet att ångplöjning helt enkelt är överlägsen 

djurdriven plöjning. Det resultat som framkommer av diskussionen blir att ångplöjning borde göras 

tillgängligt för fler jordbrukare genom större möjligheter att hyra in ångplogar vid behov, från t ex 

gods eller särskilda föreningar för ångplöjning.47 

Under senare årtal försvinner ångplogen från Tidskrift för lantmäns utgåvor, och artiklarna riktas 

mer in på förbränningsmotorer och elektriska motorer, med mycket fokus på försörjningen av dessa. 

Till exempel skrivs det artiklar 1909 och 1911 om spritens förmåga som bränsle för 

förbränningsmotorer – i den senare beskrivs en spritblandning som tydligen ska vara lika effektiv 

som bensin, och även luktfri. Denna fråga dyker upp igen 1916 och 1917, i de fallen som en 

reaktion till en oro att kriget kan komma att störa försörjningen av importerat bränsle, vilket enligt 

skribenterna borde motivera Sverige till att starta upp en inhemsk produktion som faktiskt klarar av 

att täcka hela det rikstäckande behovet. 1910 finner man också en artikel, i vilken vikten av 

elektrifiering, samt det utökade nyttjandet av elen som en universell kraftkälla, betonas tydligt. 

Det finns slutligen också en intressant artikel från 1915, som behandlar erfarenheter med Avance-

plogen och som förutom att rekommendera att vidare spridning av motorplogar uppmuntras genom 

t ex att bönder kan gå samman om en gemensam maskin, även beskriver Avance-plogens möjlighet 

till att användas som stationär kraftkälla vid drivning av till exempel tröskverk.48 

   Sammanfattningsvis kan alltså sägas att Tidskrift för lantmän bibehöll ett varierande intresse vad 

gäller alternativa kraftkällor, och det kan skönjas en trend av ständig optimism gentemot 

mekaniseringen – en trend som helt enkelt innebar att de bytte intresseområde från ångkraft, el och 

förbränningsmotorer till att fokusera allt mer på de två senare, och sedermera även fokusera ännu 

mer på förbränningsmotorerna som ”framtidens dragkraft”. 

 4.2. Lantmannen 

   Lantmannen är definitivt den största, och längst utgivna, av de källor som jag har använt mig av 

vid denna undersökning. Den började i form av en regelbunden veckotidning från och med 1890 

och var en facklig tidskrift, med syftet att informera och upplysa bönderna i mellersta Sverige om 

nyheter relaterade till deras yrke. Dock kom den att spridas till att omfatta så gott som hela landet – 

det fanns till  och med en månadsbilaga avsedd för mer svårtillgängliga smågårdar – särskilt i och 

med sammanslagningen med ”Tidskrift för lantmän” 1917.49 

   I Lantmannen finner man tidigt omnämnanden om både ång- och motorplogar, ett resultat av att 

47Tidskrift för lantmän (tidskrift), sid. 18, 61 (1907), 11, 51, 485 (1908) 
48Ibid, sid. 406 (1909), 779 (1910), 644 (1911), 559 (1915), 279 (1916), 299 (1917) 
49Gunnar Agrell, Lantmannen – 100 år med svenskt lantbruk, sid. 3-4 
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tidningens utsända höll koll på utvecklingen i andra länder. Sålunda finner man t ex artiklar om 

ånglokomobilers kvalitéer såväl år 1892 (där lokomobiler rekommenderas över stationära 

ångpannor) som 1895 (där ånglokomobilens mångsidighet som kraftkälla framhålls) och 1903 (där 

vikten av daglig rengöring av ångpannan för att garantera bästa bränsleeffektivitet tas upp).50 

Men under denna tidiga period finner man också redan tecken på att förbränningsmotorerna börjat 

ta sig in i folks medvetande – till exempel finns det år 1904 två artiklar om den engelska the Ivel, 

först angående dess deltagande i en plöjningstävling i norra Kent, England, och sedan om dess seger 

i tidigare nämnda tävling. The Ivel rapporteras ha drivits av en 18-hästars petroleummotor, och vara 

kapabel som allmän dragkraft. Även så tidigt som år 1893 skrivs det om en dansk provning av 

fotogendrivna lokomobiler (där deras överlägsenhet över ångmaskiner betonas, baserat på bl a deras 

bränslesnålhet, frånvaro av explosionsrisk och att de är snabbstartade), och år 1898 finns det 

tidigaste omnämnandet av en regelrätt motorplog i en artikel om en tysk elektrisk sådan, som fick 

sin drivkraft från en dynamo monterad på en lokomobil. I exemplet från 1893 finns även en 

kommentar om att ångmaskiner oavsett, vad man mäter, är ”olämpliga för den lilla industrin”.51 

Det är dock värt att tillägga att de drivkrafter som utgjorde alternativ till ångan även mötte en hel 

del skepsis under denna tidiga period. Som exempel på detta kan nämnas ett svar på en insänd 

läsarfråga år 1898, där det skrivs att fotogen- och petroleummotorer är mindre kostsamma än en 

ånglokomobil, men att den senare ändå är bättre kostnadsmässigt vid kontinuerligt bruk över lång 

tid (till exempel vid heldagsarbeten). Detta beskrivs med citatet ”Der kraften behöfs för drifvande af 

tröskverk, qvarn, såg, tegelslageri o dyl., som kräfver kraft hela dagen torde lokomobil vara mest 

ekonomiskt fördelaktig, der åter kraften behöfs endast kortare tider, kan petroleummotorn erbjuda 

vissa fördelar”. I samma insändare kommenteras också att elektrisk drivkraft är onödigt dyrt och 

omständligt jämfört med båda de andra alternativen.52 

   Senare under min valda undersökningsperiod, reduceras ångmaskinerna till att ta mindre plats, 

och det enda exemplet på en artikel som handlar om ångplogar då är i en artikel om det stora 

lantbruksmötet i Eslöv 1908, där det skrivs att en av Fowler utställd ångplog av 

tvåmaskinsystemet ”ådrog sig... det allra största intresse”. Det skrivs dock en hel del mer om 

mekaniseringsfrågor, som till exempel 1910, där det dels beskrivs hur motorer i allt större 

utsträckning bevisar sig billigare och bättre vid jordbruksarbeten än djurdrivet sådant, och dels 

rapporteras om den internationella konferens i Amiens, där beslutet om bildandet av den svenska 

motokulturföreningen fattas. 

Senare samma år börjar den nybildade motokulturföreningen redan påverka tidskriften, när det 

skrivs en artikel om föreningens första möte, där man bland annat diskuterade vikten av att 

50Lantmannen (tidskrift), sid. 370 (1892), 177 (1895), 172 (1903) 
51Ibid, sid. 551 (1893), 407 (1898), 612, 801 (1904) 
52Ibid, sid. 537 (1898) 
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uppmuntra vidare mekanisering och elektrifiering av jordbruket för att detta inte ska hamna efter 

gentemot landets övriga industrier.53 Diskussionerna om motorplogar intar en allt större plats från 

och med 1908, där den som var utställd vid jordbruksmötet i Eslöv dock möttes med skepsis, med 

motiveringen att dess tyngd gjorde den olämplig på lös och/eller regnhärjad jord. 

Även i 1911 rapporteras det från jordbruksmötet i Örebro om en utställning av en motorplog, som 

kritiserades för att ha en ojämn arbetsgång och för att vara alltför vekt konstruerad. 

Motorplogarna kom dock att framställas i allt bättre dager allteftersom åren gick – till exempel 1913, 

då en provning av en ”International Harvester”-traktor utfördes, och då domarna slutgiltigt kom 

fram till att traktorsystemet faktiskt inte ledde till att jorden blev för hårt packad av traktorns tyngd, 

så som man tidigare hade kritiserat det för. Ett annat exempel återfinns i de insändare som gjordes 

av Lantmannens läsare, där de beskrev sina erfarenheter angående motorplogar (mestadels Avance-

plogen), och där man kan finna sådana detaljer som plöjningshastigheter på mellan 1-4 hektar om 

dagen, och rapporteringar om att den djupare plöjningen som motorplogen möjliggjorde gav 

indirekta fördelar så som att den gjorde påföljande års plöjning lättare och dessutom förbättrade 

jordkvalitén där den användes. Dessa indirekta fördelar framhålls som anledningar till varför 

motorplogar borde införskaffas även där det inte är uppenbart ekonomiskt försvarbart. 

Ett exempel på detta är en insändare från 1914 – det exempel där hastigheten av 1 hektar om dagen 

rapporterats. Den låga hastigheten förklaras av insändaren ha berott på mycket svårt väder, som 

enligt hans egen åsikt hade skapat sådana jordförhållanden att plöjning med levande dragkraft varit 

omöjlig på två tredjedelar av hans åkerareal. En annan insändare från 1915 berömmer sin Avance-

plog för dess låga 3-tons vikt och dess användbarhet som dragkraft, även vid transport på väg.54 

År 1916 nämns också i en sådan artikel, som i övrigt betonar nödvändigheten med mindre och 

billigare ång- och motorplogar för att dessas fördelar ska kunna bli tillgängliga för fler jordbrukare, 

att vidare mekanisering är av stor vikt för landets väl eftersom ”efter kriget kommer säkerligen 

tillgången av lantbruksarbetare minskas och såsom följd härav lönerna stiga”55. 

Därefter kommer åtminstone en insändare med beskrivningar av erfarenheter (t.ex. rapporten från 

statens redskapsprövningsanstalter 1918 angående den amerikanska motorplogen Kraft, som hade 

en hastighet av upp till 1,6 hektar i timmen), alternativt notiser om nyutkomna modeller (t.ex. den 

amerikanska motorplogen Lauson från 1919, som i en notis beskrevs ang. dess goda resultat och 

försäljarens avsikt att importera fler påföljande år), eller artiklar med liknande diskussioner om 

vikten av mekanisering och ekonomiska nackdelar eller fördelar årligen, fram till 1920-21, där ett 

par artiklar om den svenska motokulturföreningens enkätundersökningar och diskussioner beskrivs. 

53Lantmannen (tidskrift), sid. 389, 494 (1908), 287, 427 (1910) 
54Ibid, sid. 494 (1908), 343 (1911), 79 (1913), insändare om erfarenheter av motorplogar: sid. 42 (1914), 299, 475 

(1915). Dessa insändare är bara exempel – fler skickades in sporadiskt ända till åtminstone år 1920. 
55Ibid, sid. 156 (1916) 
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Det framkommer i dessa bland annat hur motorplogarna (eller bärplogar som de definieras som här) 

uppgår till minst 2000 exemplar i Sverige, men också att deras bristande mångsidighet gör att de 

inte anses ha någon framtid. Det framhålls också, dels via dessa enkäter och dels via en rapport om 

en flerårig undersökning på Kylebergs säteri och uträkningar som gjorts därom, att hästdragen 

plöjning blir mer kostnadseffektiv ju mindre åkerns areal är – vid Kylebergs säteri, som hade 188 

hektar åker, beräknades motorplöjning vara 700 kronor billigare än hästdragen med alla direkta 

omkostnader inberäknade. Detta blir än mer när indirekta kostnader tas i åtanke, såsom de 

förbättrade jordförhållandena, att färre arbetare behövdes och att hästarna inte längre behövde 

kraftfoder eftersom de inte behövdes till de tyngre arbetsuppgifterna. Därefter minskar skillnaden i 

kostnaderna ju mindre åkern är, och man beräknar att hästdragen plöjning blir mer kostnadseffektiv 

än motordragen från och med då fältet är 50 hektar eller mindre. 

Det tas också upp i dessa artiklar hur traktorer liknande de utländska importerade är de som bäst 

fyller funktionen av ett universalredskap för jordbrukare, och att deras mångsidighet och större 

potential till förbättring gottgör för de sämre resultaten vid plöjning (som kommer av att plogens 

djupgående inte kan justeras lika lätt som med en motorplog, varför en del av de indirekta 

fördelarna med detta går förlorade).56 Beräkningarna är gjorda efter erfarenheter med en Avance 

motorplog, och med tanke på motorplogars relativa bränslesnålhet kan man därmed anta att 

skillnaden i ren kostnadseffektivitet bör ha varit mindre med ångplogar. Det bör också läggas till att 

det enligt Moberg fanns cirka 230 000 gårdar (av de totalt 256 000 som fanns i hela Sverige) som 

hade mindre än 50 hektar åker vid år 1900 – en siffra som visserligen minskade, om än långsamt.57 

   Lantmannen uppvisar överlag en ganska föränderlig attityd mot ångplogar, motorplogar och 

mekaniseringsfrågor, men trenden är ganska tydlig när man ser på helheten: ångplogarna har ett 

förnämligare rykte om sig i början, medan motorplogar vid den tiden möts med skepsis, och denna 

inställning förändras sedan över de följande 30 åren till att allt mindre uppmärksamhet ägnas åt 

ångmaskinerna överlag, och allt mer åt de maskiner som drevs med förbränningsmotorer och som 

ständigt bevisade sitt värde som billigare överlag och effektivare vid jordbearbetning. 

Samtidigt börjar traktorer smyga sig in i tidningen tillsammans med motorplogarna, särskilt efter 

1913 då tvivlen angående traktorsystemet avvisades, och frågan om vikten av vidare mekanisering 

började ta allt större utrymme (till viss del tack vare motokulturföreningens ansträngningar). 

Denna utveckling når sitt klimax runt 1920, året efter den stora traktorboomen, då det i lantmannens 

skribenters ögon står klart att ångplogen är uttjänt, motorplogen är pga sin specialisering en maskin 

som hör det förflutna till, och att traktorn inom en snar framtid kommer att utvecklas till den nivå då 

den kommer att kunna ersätta de alla. 

56Lantmannen (tidskrift), sid. 247, 378 (1920), 140, 163 (1921) 
57Harald Moberg, Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel, sid. 221 
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 4.3. Svenska motokulturföreningen 

   Grundad 1910 som ett resultat av en internationell konferens i Frankrike var den svenska 

motokulturföreningen skapad för syftet att främja mekanisering, elektrifiering, maskindrift, och 

utbildning om dessa komponenter av motorkultur bland Sveriges jordbrukare. 

Främst inriktade de sig på moderna maskiner som drevs med förbränningsmotorer eller el, men 

anordnade även uppvisningar av motorplogar vid utställningar, kurser för utbildning av 

maskinskötare och enkätundersökningar för insamling av praktiska erfarenheter, och överlag förde 

de ständiga diskussioner angående motorers och maskiners effektivitet, och gjorde därmed bl a att 

myndigheterna gjorde större ansträngningar för att garantera försörjningen av bränsle. 

Deras ansträngningar resulterade också i att grunden lades för de systematiska undersökningar av 

diverse mekaniseringsfrågor som skulle komma senare under 1900-talet. 58 

   Som Moberg beskriver hade motokulturföreningen en tydlig fokus på de modernaste motorerna, 

och bland deras föreningsmeddelanden finner man ständigt rapporter från prövningar av nya 

maskiner, eller beskrivningar av nyligen förda diskussioner om allt från bränslefrågan till vikten av 

att nå ut till fler jordbrukare genom utbildning eller annat som kunde bidra till att dra 

uppmärksamhet till vikten av mekanisering. Exempel på detta finner man i meddelande nummer 28 

(där de stegrande utgifterna för lantbrukare, särskilt i löner till arbetare, används för att betona 

vikten av vidare mekanisering) och nummer 76 (en pockethandbok som fanns till försäljning, som 

informerar om skötsel och vård av de flesta jordbruksmaskiner och -redskap).59 

   Fokusen på att uppmuntra spridningen av de modernaste maskinerna innebar också att 

motokulturföreningen blev kraftigt och tydligt vinklad emot alla andra alternativ. 

Detta syns tydligast i trenden att de flesta av de meddelanden som innehåller jämförelser mellan 

olika maskiner antingen ignorerar alla alternativa driv- och dragkrafter (som t ex nummer 50 och 

7960, som båda visserligen presenterar ett antal gårdars erfarenheter med motorplogar, men icke 

desto mindre ignorerar att göra några jämförelser med annan dragkraft) eller använder dessa enbart 

för att betona de moderna förbränningsmotorernas och de elektriska maskinernas överlägsenhet. 

Exempel på det senare återfinns i nummer 30 och 48, som båda betonar förbränningsmotorns 

överlägsenhet över ångmaskinen, bland annat i verkningsgrad och omkostnader, och uppmanar till 

vidare utveckling av dessa. Även meddelande nummer 73, från ett föredrag år 1919, påpekar 

ångplogarnas ringa spridning, och antyder litenheten hos deras påverkan genom att beskriva de 

som ”så tunga och ohanterliga att man snart uppgav försöket”.61 

   Därmed inte sagt att motokulturföreningen idealiserade motorplogarna heller – det finns flera 

58Harald Moberg, Jordbruksmekanisering i Sverige under tre sekel, sid. 244-249 
59Svenska Motokulturföreningen, meddelande nummer 28 (1913), 76 (1919) 
60Ibid, meddelande nummer 50 (1915), 79 (1920) 
61Ibid, meddelande nummer 30 (1913), 48 (1915), 73 (1919) 
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exempel från deras meddelanden på diskussioner angående långsiktiga eller indirekta fördelar och 

nackdelar (till exempel ansågs traktorsystemet vid plöjning orsaka packskador på marken på grund 

av maskineriets tyngd, och man försökte avvisa dessa rykten samtidigt som man framhäll hur detta 

system krävde ett minimalt antal arbetare), eller debatter som var mer direkt inriktade på tekniska 

problem som de ansåg behövde åtgärdas. Föreningsmeddelande nummer 55, från 1916, beskriver 

till exempel erfarenheterna av användandet av en motorplog, och framhåller förutom dess snabbhet 

och kraft också den höga risken för ökad bränsleförbrukning vid överbelastning och tendensen att 

lätt ta skada ifall plogen fastnade i en sten, just på grund av maskinens kraft.62 

   I frågan mellan ångplogar och motorplogar var den svenska motokulturföreningen alltså klar över 

sina åsikter – i enlighet med sin föreningens mål att främja spridningen av moderna maskiner var 

den tydligt vinklad till motorplogarnas, med sina mer moderna förbränningsmotorer, fördel, och 

ägnade en hel del ansträngning åt att betona deras överlägsenhet över ångplogar vad gäller 

omkostnader, indirekta fördelar och verkningsgrad. 

Den främsta trenden som kan skönjas här är alltså ett ständigt propagerande för mekanisering, 

elektrifiering, ersättning av gammal teknologi, och vidare mekanisering – ett resultat som var till 

större delen förväntat från början. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62Ibid, med. nr. 55 (1916) 
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5. Sammanfattning 
   I denna uppsats har jag presenterat min undersökning av ångplogar och motorplogar, och har sökt 

svar på frågor som kan bekräfta min uppställda hypotes om att ångplogars långsamma spridning kan 

ha förändrat attityden gentemot mekanisering hos de svenska bönderna, så att de därför var så 

snabba med att anamma motorplogarna när de introducerades. Den period som jag avgränsat min 

undersökning till är åren 1890 till 1920. 

   Jag inledde med en kortfattad presentation av den industriella revolutionen, där jag beskrev hur 

forskningsläget angående ångmaskinens roll säger mer eller mindre att den var liten och blygsam – 

ångmaskiner var inte vanligt förekommande någonstans förrän nära mitten på 1800-talet, då den 

industriella revolutionen redan varit igång i flera decennier – och att den främsta drivande faktorn 

bakom revolutionen snarare var uppkomsten av det industriella systemet för produktion. 

   Sveriges industrialisering gick till på ett liknande sätt Englands – ökad produktion av animalier, 

kraftig urbanisering och uppkomst av fabriker för massproduktion. Men möjligen blev behovet av 

att effektivisera produktionen inom jordbruket större här än i England i och med att jordbruket 

avfolkades snabbare på grund av både en ”flykt” in till industrierna och massutvandring. I reella 

siffror ökade visserligen böndernas antal, men det faktum att de utgjorde en allt mindre del av den 

totala befolkningen innebar ändå att allt färre blev tvungna att försörja allt fler. Industrialiseringen i 

Sverige gick därför i snabb takt inledningsvis, men dock utan att de samhälleliga förändringarna 

blev samhällstäckande annat än långsamt. 

   När jag sålunda fått de stora bakomliggande händelserna ur vägen, var det dags att börja t mig an 

uppsatsens huvudämne – de mekaniska plogarna. I kapitlet där jag definierar forskningsläget om 

den industriella revolutionen gör jag även detsamma med ångplogar och motorplogar. 

Efter det kapitlet följer dessutom det kapitel i vilket jag ger en mer ingående presentation av de två. 

Här beskrivs hur ångplogen uppfanns någon gång under 1830-talet, för att sedan tidigast 15 år 

senare bli så pass utvecklad att den började användas i någon större utsträckning. De många försök 

som gjorts hade då lett till att ångplogarna kom att bli indelade i fyra olika huvudgrupper, var och 

en av vilka representerade ett visst sätt att använda ångkraft vid plöjning. 

Ångplogen introducerades till Sverige 1861, men fick dock inget genomslag förrän efter att 1881 

års lantbruksmöte i Malmö gav upphov till ett stort intresse. Fortfarande var dock ångplogar väldigt 

dyra, och i kombination med praktiska erfarenheter angående de höga krav som ställdes på 

topografi, jordens beskaffenhet och fältets form – ångplogar funkade bäst på stora, regelbundet 

formade och stenfria fält – blev ångplöjning endast blev möjlig på vissa ställen. Emedan själva 

lokomobilerna som användes vid ångplöjning var kraftfulla och användbara som universell 

drivkraft, och därför nyttjades i tusental under hela perioden 1890-1920, blev alltså just ångplöjning 

aldrig särskilt populärt. Även som drivkraft kom ånglokomobilerna att få konkurrens från andra 
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kraftkällor inte långt efter att de började bli vanliga runt 1890-talet. 

   Motorplogen uppfanns som ett resultat av förbränningsmotorns uppkomst, och kom till Sverige 

under 1890-talet, dock extremt fåtaligt tills en stadig import började efter 1905. Från och med 1912 

började motorplogar tillverkas i Sverige, och denna produktion inleddes med den berömda Avance-

plogen, som kom att bli den mest använda motorplogen i Sverige. 

Motorplogar kallades ibland för traktorer på grund av att de två hade många likheter, såsom 

förbränningsmotorer och att de var designade för att agera dragkraft. Det var ännu fler likheter i 

början av 1900-talet, då de tidiga traktorerna även drevs av fotogen och ännu konstruerades med en 

bärande ram på vilken alla maskinens komponenter placerades – dessa två kom att ändras mot slutet 

av perioden. Det drag som särskilde motorplogarna från traktorerna var att deras bärande ram hade 

ett förlängt bakparti, på vilket det var meningen att utrustningen skulle monteras (medan traktorer 

bogserar utrustningen efter sig). Detta ledde till en kompakt design och mer kontrollerbar plöjning, 

vilket gjorde motorplogen särskilt effektiv för just den uppgiften – den kompakta designen gjorde 

den manövrerbar, och den på ramen monterade plogen gjorde det lättare att kontrollera plogdjupet. 

Dock var även motorplogar dyra (om än marginellt billigare än ångplogar, eftersom mindre bränsle 

och färre arbetare krävdes), de drogs med ständiga tekniska problem, och deras specialisering för 

jordbearbetning innebar att deras användbarhet som stationär drivkraft av andra maskiner var 

begränsad. Deras epok blev kort och deras påverkan liten, och de började liksom ångplogarna bytas 

ut mot de regelrätta traktorerna efter traktorboomen 1919, då en stor mängd utländska 

traktormodeller började importeras och snabbt försvagade den inhemska tillverkningen. 

   I de samtida tidskrifterna som jag har använt mig av har jag identifierat en trend av att de båda 

uppvisade en positiv syn på mekanisering över lag, samt att de snabbt övergår från ångmaskiner till 

att bli mer och mer intresserade för motorplogarna ju längre in i 1900-talet man kommer. 

Det finns även mycket mer tekniska detaljer i artiklar om motorplogar än om ångplogar. 

Motokulturföreningens föreningsmeddelanden, som också har använts i undersökningen, uppvisar 

en omedelbar vinkling till favör för de modernaste förbrännings- och eldrivna maskinerna. 
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6. Slutdiskussion 
   Min ursprungliga hypotes var kortfattat som följer: hästen var jordbrukets främsta källa till 

dragkraft, men hamnade sedan i skymundan när de effektivare ångplogarna väl började spridas, gott 

och väl 20 år efter deras introduktion till de svenska lantbrukarna. Sedan kom motorplogen, och 

blev istället den dominerande källan till dragkraft på mycket kortare tid än ångplogen, tack vare att 

ångplogen bevisat värdet av modern teknologi och röjt undan böndernas misstankar mot införandet 

av ny teknologi. Men som det har framkommit i denna uppsats, var det uppenbarligen inte så det 

gick till. Istället är det tydligt att ingen av de moderna kraftkällorna (ånga, el, tidiga 

förbränningsmotorer) drev maskiner av tillräcklig kvalitet och med tillräckligt överkomliga 

omkostnader för att kunna nå den stora massan av jordbrukare, hos vilka hästen istället fortsatte 

dominera under hela perioden 1890-1920 och även ett tag därefter. Alla andra kraftkällor hade 

problem som höll tillbaka deras spridning – främst av allt deras olämplighet för mindre gårdar. 

Visserligen kan det argumenteras att det var de höga priserna som främst höll tillbaka spridningen 

bland småbrukarna, och det vore visserligen sant att de flesta av dessa inte hade de nödvändiga 

inkomsterna för att bekosta ett sådant inköp. Det faktum att driftkostnaderna blev högre ju mindre 

optimala förhållandena var kan också ses som en hämmande faktor. Men å andra sidan fanns det 

flera exempel på småbrukare som gick samman för att köpa en gemensam ånglokomobil, som de 

alla använde vid behov, till exempel de tröskföreningar som nämns i kapitel 3. I sådana fall skulle 

en ånglokomobil definitivt betalat för sig genom ren mängd arbete. Det fanns också ett antal 

indirekta fördelar med specifikt jordbearbetning med motorkraft, nämligen att det förbättrade 

jordkvalitén, underlättade påföljande åkerarbete och frigjorde folk och hästar till andra arbeten. 

Dessa indirekta fördelar innebar att de ekonomiska vinningarna var större än vad som kan framgå 

av många beräkningar, för att inte tala om att utgifterna för driften av en ånglokomobil blev långt 

mycket mer hanterliga när flera bönder samarbetade om betalningen. 

Det fanns alltså all möjlighet även för de små gårdarna att övervinna de ekonomiska hindren, varför 

det är säkert att påstå att om ångplogens effektivitetsmässiga tillkortakommanden – såsom dess 

olämplighet på annat än stora, stenfria fält, eller dess behov av ständig övervakning av hela 

arbetslaget – hade åtgärdats, så hade de garanterat fått en större spridning. 

Det stämmer överens med hypotesen att ångplogen sannerligen hade en långsam spridning (det tog 

ju nästan 30 år innan den nådde sin ”höjdpunkt” under 1890-talet) men det är också tydligt att ingen 

snabb och smidig spridning skedde för någon av motorkrafterna – elmotorn (för drift av 

jordbruksmaskiner) blev så dåligt anammad att den knappt ens behöver nämnas, och motorplogen 

tog så lång tid från introduktionen på 1890-talet till ”höjdpunkten” runt 1915 att man nog inte kan 

tala om att några ”misstankar mot ny teknologi” skulle ha undanröjts av ångplogen. 

Ångplogen hade dessutom en så pass liten påverkan på det svenska jordbruket, att den delen av 
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hypotesen kan avvisas direkt – ångplogen spreds inte långsamt på grund av böndernas stigberoende 

eller tjurskallighet, utan på grund av de brister som var inneboende i teknologin. 

Sålunda är det alltså inte alls så, att de olika alternativen följde på och ersatte varandra, utan det var 

snarare så att hästen, ånglokomobilen, och de tidiga el- och förbränningsmotorerna samexisterade 

och konkurrerade med varandra, ända tills dess att traktorn fick sitt genomslag och över loppet av 

ett par decennier övertog marknaden. 

Det var alltså snarast så, att alla de i jordbruket använda drivkrafterna följde ungefär samma 

mönster av att introduceras och kämpa mot böndernas tveksamhet i något decennium, innan de 

slutligen anammades där de kunde göra nytta – att traktorn i slutändan tog över jordbruket helt hade 

alltså bara helt enkelt att göra med att den kunde göra nytta i hela jordbruket, från de stora godsen 

till de små torpen. 

   Med huvudfrågan, varför inte motorplogar spreds lika långsamt som ångplogar, sålunda besvarad 

är det då dags att gå in på delfrågeställningarna, för att se vilka svar som har erhållits därom under 

undersökningens gång. 

   Den första frågan, angående effektiviteten hos ångplogar och motorplogar mätt i 

plöjningshastighet, anpassningsförmåga och mångsidighet, är lätt att besvara. 

Som beskrivs i kapitel 3, var ångplogar och motorplogar ganska jämspelta hastighetsmässigt. 

Bådas hastighet vid plöjning låg på mellan 4 och 10 hektar per 10-timmars arbetsdag, något som 

enligt mina källor skulle ha krävt uppemot 60 draghästar och ett 20-tal arbetare för att klara av. 

Vad gäller i jämförelse med varandra, är det lättare att finna svar i de övriga kategorierna. 

Ångplogar, som var mer beroende av att jordförhållandena var goda och mer i riskzonen för att slita 

sönder plogen om denna fastnade i en sten, var helt klart de mindre anpassningsbara av de två. 

Motorplogarna förlorar dock i mångsidighet, eftersom deras design begränsade deras användning 

till att agera dragkraft och att driva vissa maskiner. Emedan detta såklart var väldigt användbart, så 

var det inte på samma nivå som ångplogarna, som kunde användas som stationär kraftkälla för att 

driva så gott som vilket maskineri som helst. 

Något som jag dock anser tippar vågskålen i effektivitetsfrågan till motorplogarnas fördel är de 

omnämnanden som funnits i Lantmannen, där det beskrivits hur motorplogarna tack vare att 

plogdjupet är lättare att kontrollera kan plöja djupare fåror, vilket ger sådana indirekta fördelar som 

till exempel att jordmånen förbättras inför följande år. 

   Den andra frågan, angående förändringar i attityden gentemot mekanisering och införandet av ny 

teknologi som kan skönjas i tidskrifterna, är lite klurigare att besvara. 

Här är det nödvändigt att påpeka att, då den svenska motokulturföreningen visade sig vara mer än 

bara ”kanske” vinklad till förmån för all ny teknologi och vidare mekanisering, är det uppenbart 

vilka åsikter som de höll sig med, varför dessa inte kommer att räknas in här. Det som dock kan 
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utgöra ett tecken på en trend i gemene lantbrukares inställning är det faktum att rapporter och 

artiklar om motokulturföreningens aktiviteter kom att figurera i de båda tidskrifterna – vilket alltså 

ger stöd för att säga att attityderna gentemot mekanisering och ny teknologi troligtvis var 

övervägande positiva under den senare delen av perioden (alltså 1910-talet). 

Man kan dock säga att det finns en positiv inställning till mekanisering även väldigt tidigt under 

perioden, samtidigt som attityderna mot ny teknologi dock är skeptisk i början hos båda 

tidskrifterna – båda har med artiklar om tidiga förekomster av motorplogar, som möts med tvekan. 

Man är vid det här laget mer intresserad av den teknologi som redan finns, och hur man ska kunna 

utveckla den vidare. Samtidigt så finns det, som syns i kapitel 4, en inställning gentemot ångkraften 

som om denna redan vore uttjänt och förlegad – en indikator på detta är hur mycket oftare som fler 

tekniska detaljer nämns i tidiga artiklar om motorplogar, vilket både antyder skepsis mot dessa 

maskiner och ett falnande intresse för ångmaskiner. Denna attityd förändras senare, när motorplogar 

börjar importeras och tillverkas inom landet till att bli genomgående positiv gentemot både vidare 

mekanisering och mot ny teknologi. Trenden här är alltså att attityderna är överlag positiva redan 

från början, och sedan ökar allteftersom nya teknologier blir mer tillgängliga inom landet. 

Det stadigt ökande intresset för diskussioner om erfarenheter av nya maskiner, till exempel, vittnar 

om en stor nyfikenhet på detta område. 

   Den tredje frågan, angående sociala faktorer som kan ha spelat i och påverkat spridningen av ång- 

eller motorplogar, är relativt lättbesvarad, då svaret redan har getts i uppsatsen. 

Som jag sade från början är det nästan omöjligt att utreda alla sociala faktorer som kan ha spelat in, 

men de största på detta område är som jag nämnt i texten de ständigt återkommande allmänna 

lantbruksmötena och de alltmer utspridda lantbruksskolorna. Båda dessa var inrättningar som hade 

en betydande roll i spridandet av kunskap och jordbruksrelaterade teknologiska nyheter till de 

svenska bönderna. Även svenska motokulturföreningen kan räknas in här, tack vare att den nådde ut 

till folk via just sådana tidningar som de som jag har undersökt i den här uppsatsen. 

Det fanns också vissa, mer småskaliga sociala faktorer som jag har nämnt, t.ex. tröskföreningarna 

som togs upp i kapitel 3. Dessa har jag inte funnit några siffror för angående mängd eller spridning, 

men deras närvaro i källitteraturen varslar om att de åtminstone inte var undantagsfall, utan bör ha 

varit kända hos de flesta bönder. I kapitel 3 nämner jag också de svenska hushållningssällskapen, 

vars arbete med lantbruksmötena gör att deras roll i spridandet av ny information till landets bönder 

inte heller bör avfärdas lättvindigt. Båda dessa, emedan de bara existerade som småskaliga 

organisationer, utgjorde alltså ändå definitivt faktorer som spelade in i spridandet av ny teknologi. 
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   Sammanfattningsvis var det alltså inte alltför stor skillnad i spridningstakten av ångplogar jämfört 

med motorplogar, och de svenska bönderna hade troligtvis ungefär samma inställning gentemot 

motorplogar som de hade mot tidigare maskiner, varför troligtvis ingen vägberedning skett av den 

förra till förmån för den senare. Med detta sagt finns det en avslutande diskussion, som jag känner 

kan vara värd att ta upp. 

Jag berörde tidigare hur de moderna maskinerna spreds långsamt på grund av var och ens 

inneboende brister, och jag tänkte nu avsluta med att driva detta vidare, med anledning av den nya 

informationen som framkommit i uppsatsen. Jag har redan avvisat hypotesen om att ångplogen 

skulle ha berett vägen för motorplogarna – som bäst kan man säga att ånglokomobilerna influerade 

mekaniseringen positivt, och därmed indirekt spelade en liten roll för efterkommande teknologier – 

eftersom båda gick genom liknande utvecklingar, och var helt klart utsatta för liknande bedömning. 

Detta blir en än mer trolig slutsats med tanke på i hur många stora drag ångplogarna skiljde sig från 

motorplogarna; typen av motor, bränsle, arbetssätt och användningsområden. 

Det är helt enkelt mer troligt att en ny teknologi skulle kunna få fördelar i sin spridning om en 

tidigare allmänt känd teknologi är så lik den som möjligt. 

Områden där ångplogarna och motorplogarna är liknande varandra är som sagt inte så många, men 

dock finns det möjlighet att ändra om min ursprungliga hypotes till att istället påstå att motorplogen 

kan ha varit en betydande faktor för att främja spridningen av traktorn. 

Med tanke på hur lika varandra de två var, till utseende såväl som design, uppbyggnad och 

arbetssätt är det inte alltför långsökt att de första motorplogarna, som ju var väldigt effektiva för 

jordbearbetning och som dragkraft, skulle kunna ha gjort traktorn den tjänsten att de reducerade 

misstankarna mot traktorsystemet som figurerade under tidigt 1900-tal, och därmed öppnade vägen 

för en liknande, men mer mångsidig maskin som just traktorn. 
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