
Den svenska plogens historia 

En ö-versik--t 

Av RåGN,\J;t ,JUl'LO·w 

'Väste.rlls 

När m,an i vårL Land SJ)l'åkligt skiljer mellan det symmetriskt byggda 
årclrl't', som endast drar upp e n l'arn i j orden, o<:h plogen, som dessutom 
vänder en hred tilta med hjälp av d en på ena si.dan fästa vändskivan, h ar 
dessa två Lcrwe1· i de n ämnd:i bclydelserna månghundraårig hävd i sven
slurn. ELt undantog utgör e11H~lle1·Lid got ländskan, vari å rdre l. kallat s spits

plog och plogen vändplog. Fiireteclscn är dock sen ( .JmLOW Hl53 d ) . rnir
cmol varierade de!isa red skap förr betydJi.gl mer ä.n nu i sin uppbyggnad och 
d/i frnmför allt geogra fis;kL. Liks1)m folkdräkl<:\n skilde sig från landskap 
till la ndskap, kunde man bland plogarna iakttaga en Liknande provinsn1äs
s ig fördclning av typer. Man talade om dalplog, västmanl:rndsplog elc. Där
med a\'såg lantbruk aren d en inom elt la ndsk ap upplriiclande don:tinernnclc 
l_ypcn, som dock i s in utbrcrlning ej aHtid så n oga fö ljcle landskapsgrän
serna. För k änned om om m era d etaljerade förekom ster hänvi.sas till de i 

li l Lcraturförleckn in gen nämnda la ncl ska psroon ograiierna. 

Högplog ocb lågplog 

De viisenllig;1s tc skillnaderna i typ hos den med vändskiva. utrustade 
p logen fnnnlri.idde f'ram!'öT aUL i ramen s uppbyggn ad, i bakståndarens för
hinrlclsc med us och v ise och i mcloderna för s tä lla ncle l av åsen s främre del 
l'ör olika ,Ljupgång. Efter ramen s figm sk.i'ljes ned an mellan lågplogar och 
högplogar. P å lågplogen u tgj ordes rame;1 av en enkel fyrkant, vars s idoT 
lrilclades av bakståndar e, vise (del i j orden gående folslycket), fr:rn.1stån
d are m;b ås ( llragslå11g) . Se fig. J. P~t högplogen - m ed en n orsk term även 
blind grindpl og - lrnde däremol [ramståndaren växt i h öjden upp Lill en 
mer eller mindre vågrätt gående lrnnds lån g för p löj aren. Ramen delades 
a 11Lså på tviiren av åsen ocb bildade en av två fyrsidingar s·a mmanstäJl,l, 
mer elle r cuindre reklangu.l ä r fi gur ( fig. 2}. Grän1;~n mellan h ög- och !åg
plog:u fö ljde Ylistgränsen av Dalarna, Västn'hmla.ncl oc.b Närke ned lill 
Vällctn (kar ta Fig. ;{ ) . 
D - ;;ss2-i 2 /( . Eil:'ogs- och l,anl1N.•a11,,xd. lidskr. 1958 
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J-'lg. I. IUi1·rplog. L11gplog med skalmnr. l(linan ej /\lergiven. Modell fr:1n 1700-la.lcl, inärkl 
»Skå nc~. L. 4!) cm. U 27. Eflc,· .J islow 11148 a. 

H 

1 
Fig. 2. Högplog med lång tnppits. Moddl frim 170.0-Lalet. Väslmanlan.d. L. 60 cm. U 88. 
A as, B risl, C hill, D vise., E yil ndski va, F bakslånclare. G ·fran1stån<lal'e, H handstång, 

I l!ltlbro. • 

Den norrländska högplogen avvek dessutom genom att den hade bak
slån<]aren tappfttl 11e<l genom åsen, s. k. h ålås; fig. 4. Gränseu löpte efter 
Dalarnas och Upplands nordgräns, dock så att Gästriklan.d utgj 01·de ett 
utpräglat blai1dningsområde. Alla andra svenska plogar hade tvä-rtom åsen 
lappad in i bakståndaren (lappas; se kartan ovan) . 
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J'ig. 3. Svenska plogtype1· omltdng 1750. UU)l'edn ings),:1rl>1. "B<l1·ll.l Larsson del. 1. Hiigplog 
med hål/is. 2. Högplol( m ed ta.ppås. 3. Lagplog med fo t. 4. Lågplog med ki\rra. 

Högplot{en med tappås uppvisade två variationer, en östlig och en Yäsllig 
(ej återgivna på kartan) . Nännast väster om Mäbren, däT plogen förefaller 
var a gamJmtl, nämligen i Västmanland, väslrn Söderruan land och Närke, 
plöjde man med plogar med lång ås, vars f1·ii111s la del vilade på dragar nas 
ok (se ug. 2). I landskapet Dalnrna därrmot körde man med fotplog, dvs. 
plogen stäl ldes lä ngsL fram på åsen m ecle lsl en d~ir intappad självvuxen 
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Fig. ,J. a. Högp.lor, med båliis. Modell frt\n 1700- Lafol. ntä l'ltt »TossplClg fr.i.n IHll'l'a HclsiHf.(
l!ind». V:indskiv,1 11v tl'ä. L. 46 cm. U 10. 

krok (se fig. 23 nedan ) . Denna kunde i senar e tid vara sammansall uv en 
kurl mcdc och cll eller två sluift. Fig. 5 avbiJdar en sådan plog, belagd från 
södl·a Da.la n rn, mec.l fol m ed lvå skaf t uch, ri slen ersall av el l [rån ås lill 
v ise gående del j ärn. 

iiwn lftgplogcn visade två k lart skilda typer ( se karlan ) . P å ell väst
svensk l omnlde o mfattande Viirmla.nd, BohusHin, Dalsland. av Väs ler göt
lnnd häraderna 11iirmast söder om Vänern och efter C.öta iilv och av norra 
Halland Fjiire härad l"ör e kom en lågp log m e<l en fOl trncl.e r p logens främre 
del (Jotplog; fi g. 6). Ibland saJmacles foten. Del var då e11 sviingplog med 
fri ås. Denna var mö.i I igen en nyhet från 1700-taleL. 

(1ig. -i b. Detalj av föregående fr!rn lnnd5id:\n. Sidi-ist. llål:\s oeh h:"ilYi~c. Vise 11,· h <Jllcn
planka med u-l'<lrrn igl II r l :t~ h,1 k. 'Efle1· Ji:rl ow 1052 c. 
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Fig. r,, Högplog med l.nppi\s. Dcljiirn. Fot med två ~kaft. Södra Dalarna . B:ill/1 1'11osmedcus 
l.yJJ. L. 1,80 m. L i\-1. 15L Efter ,Jirlow 1()52 d. 

De västsvenska fo l- och sYiing})IOgarn:.1 avlöstes mol söder på Hullanrls 
och Skånes slättbygder nv kärrplogen , en med de förrn till k onstruklioncn 
ganska likartacl lun g plog men m ed åsen vilande på en kärra (se fig. 1 
ovan ) . Del bör ha varH en ståtlig syn att på 1700-L,llel se den skånska plo
gen i all sin glans förspänd som på fig. 7 m ed sex par oxar och ett par häs
tar i spetsen för a nspannet. nesullatel motsvarade lrnappnst anslrångnin g
ania. Linne anmärl,er ()ckså i Skånska resa på kördonels Uingd och tyngd 
liksom på den trubbiga billen. Han förklarar sä kerligen r iktigt dess för e
koms l m ed all skån ebonden var » b·ägen vid sina fi.ider s sed, ocll att pre
sti geh~insyu in.ver kade: »Då en bornl c kommer körande m ed G å 7 par för 
p logen, sätter han handen i sidan och lycker sjg vara större dj ur än en 
herre, som åk er mPd även iu1 många h}is lM.~ En i vi ss grad rnlionell grund 
fonns em cllerlid . Slfrllbond en född e upp slaktoxar och det va.r ju då ganska 
na lurligt, a lt man u tnyttjade dessa i arbe let. Det är b cgl'ipligt , att den na 
plog m ed si ll långa a nspann ej vana insteg u ta1iför slåLlbygder na. Skogs
bygdens bönder lu1d c ej ekonomi sk möj Vi gh et att hålla sig med denna d)'f

hara ~1ppar11l och på d eras små å krar w1r det ogörligt att vända m ed ett s:"I 
långdraget kördon elle1· al.l slingn1 sig (ram mellan de 111ångr1 j ordfas la 
s tenarna. IGirrplogen, som m ed sitl :mspann k rmtle vara UJ)P ti ll H) ,\ 

20 meter lång, kunde därför ej spridas norr om Skiines s lättbygder. Xvcn 
den västsven ska plogen var i äldre tid ofla lung oeh drogs av e ll ganska 
imponerande anlal dragare. någol som synes vant fö rkhu·i.n gen till ntl rl r n 
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Pig. 6. L/l.gplog med fot. L. 1.,70 m. V!iDdskiva ocl1 rist sakna,;;. L"nd~rLill. OM 50'1!!. 
Ytterby sn , Bohuslän. Efter J i,'low 1 %4 o. 

ej spr eds atanfö1· s lättbygderna söder om Vänen1. Först så sm åningoru 
synes mall här som i Skåne ha m ins kat på antalet dragar e, lidigasl i Värm
land, och p logen hlev på så säll lbi tlare atl hantera. 

Ålder och härstamning 

Någon anlednin g all h·o, att "''L sjå!va uppfunnit plogen, finns icke. Både 
redskapets former och den Lill detsamma knutna terminologien gör en 
sådan tanke om öjlig. Ploge11 måste a..llLså ha införls uti.från . Men pa vilken 
väg? ALL den kommit till Sverige från n OTr är givetvis uleslutct. Detta gäller 
åvcu vägen över Finland. Där har m an tyärlom fått den vanliga vändplogen 
från oss i sen tjd. Förut kände v isserligen finnarna lill gaffelplogen, m en 
denna är en, hell !"r ii.mmundc ös lli.g form, och h ur intet samband med våra 
plogar ( .JJRLOW & \TJLKUNA 195 7) . 

Avgör,mde för problemet om plogens invandring ~ir den övenaskande 
lakuneu ifråga om dess utbredn ing, som framgih ay kartan ovan. Rcdslrn
pets h ar saknats eller i varje fa ll ännu fram mot 1800 ej s lagit igenom på 
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Fig. 7. Skti11sk k ärrplog »med fjor ton hoed (orre• från 1700-l:.u.et. Rcl,onslrul1lion :I\· 
C. (i . Lcl<holm. Efter T<ulluron 1!'.'145. 

kuststräckao friin Uppland till Blekinge. Delta tomrum omfattar dessutom 
hela Sm:ilnno, ö stcr göthmd och största delen av Väs ler göl la nd. D el la gör 
en sydösllig import över Öster sjön föga Lrolig. En förklaring till lakunen 
ligger i den his toriska siluntionen i Tyskland under m edeltiden. Efter Ö !:.-
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lersjö □ s södr n slr and bodde u11dcr äldre mcdelli(] L,altisk-väsl slaviskn stam
mar, l. ex. i Mecklenburg, Pommern och Preussen. Ehuru det föref:-iller 
möjligt, all vissa ösl- och sydslaviska folk tidi gl nog varit i bcsiltning aY 

plogen, gäller dclla dock icke vii.stslaverna. Karaktcris liskt i.ir all Paul Leser 
i sill be tyd elsefull,) verk Enlslehung unrl Verbrcilung des Pfluges s:1lwar 
iildrc belägg för kiirrplognr från norra T ysk.land öster om Lybcck, ehu ru 
han ej drar några slu tsatser :-iv detta förhållande. Först under senare delen 
av l lOO- l:1lct 1Jörjnde den Lyska erövri11gen av Nordtyskland (l{IJMJ.TEN 

H)4:1, s. 3 f. ) och enclasl Jångsnml synrs den Lyska kirrplogen ho nrn11it 
len-äng därvid utgående från tyskarnas gamla boplatser i södra och ,nslra 
T yskland. Ännu yj(I millcn n,· 1800-lnlel dorniner:.ide ell ::i,· :illt att döma 
slavisk! :'trder (»(lel.' Meck lcnburgische Haken») i MecldrnJmrg (Lv.srm l fl:-11, 
s. IJ.0 I'. ). 

Däremot utgjorde Skåne en nuruTlig infallsporl för nyheter på området och 
endast en fl~,l<lig blick på den skånska plogen kan övertyga oss om dess sam
hand m ed den danska kä1Tplogen, som i sin 17Jr viso r li)<.he l m ctl d en kiLrT

plog, som var lcdnnde Lyp i Mcllancuropa alllsedun rn e<lcllidcn. T rrmcr 
knutna lifl den skånska plogen, såsom sk är, löb, h11v11rl, sula, slärl, nsiide, 

f.icl, slrårkr, ds och ldöoer, återfinns samlliga på SjäJla □ d. ;,.Jågrn aY d css:1 
n1·d pclrnr mot c ll fö1då äl<ln• sambunrl mellan tlnnsk::l plogur och l?ska 
( jfr tyska Schnr. l-la11pl, Sä11le, Slerz ). ( Angående terminologien sr Jrl\l.OW 

Hli:14 a .) Terminologien ger os· iiven en viss möjligbel till datering :w den 
skånska plogen. I Skånska kyrkorälten kap. fi talas om en man, som 
)>plögh .. cn på en kyrkas ti.ker. Eftersom a lla h:::it1<.ls lu-ifter h t1r verbet, hör 
delta åtcrga till urlexlcn från ii rkchiskop Eskils tid 11 iO. Plogen lordc nlllsii 
ha vari l i bruk i trnlden H\' Lund senasl under 1100-talcl och troligen redan 
under vikinga lid (Jrnr_ow 1!)54 n, s . 18) . 

Det råder en mifrklig Ö\'ercnssliimmtlse i typ rnc ll:tn p logarn::i runt K:11-Lc

gall och Skagerack. över hela området möter lågplogar med fyrsidig mm. 
två ~k:ihnnr och lrniist[rncbre. Den sislni.imndn lrnnsh·uktioncn är gt•nom 
ålderdomlig ulhrcdning av s/\rskill i.nl'resse. migge eller som i fig. 1 och 6 
ovan en bukståndare nedgf11· med e tt knii lill Yiscn, vid v ill< cn dclla kn~i 
sccl:10 naglats fas t. Jag har redan licJigarc framhållit, nll typen bnisligen 
förekommit s:häl i Skånr som Yästsverigc och .lyll:rnd å lminstonc seda n 
J 700-talel. Den är iivcn kiind från Slcsvig-Ho!stein och sedn n 1400- lnlcl 
belagd frå n sydvi1slru Englantl (.J111r.ow 1048 c). I Norge ~ir H\gµlogen med 
lmäsl~tndnrc känn från He1l111arks. lluskcrnds och ~ord Tröndclngs fylken. 
lJiir 1 rMfas lrnbisliinclare åven på högplogar i Oplnncls och Buskernds fyl
ken. Kons lrukboucn avhilcl:1s, såsom Il. SLigum påvisal , 1771 från 13orre 
hiirad i Vcsll'olcls fylke. Den s_vd\'iislsknnclinc1\'iska förekomsten a,· låg
plogar med knäslåndare synes :itl döm:1 O\' bel5ggcn från Sles,ig-Holslrin 
och Engl:1nd knyta an till e ll iildre Yidslräck1nrc ulbr cd □ ingsomr:.'tcle runl 
!'fordsjö n. 
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Fig. S. Sk:1nsk l:1gpl1)g med 11\ng ås och u.La.1.1 k iiiwn. :\foclcJl från 1700-lalet. Miirkt »W illands 
hi'1n1d~. L. 0,4(i m . Li 111 . Torsten Andersson del. Efler Jirlow 19!>4 H. 

De Y~islsvenslrn plogarna vi.sade sorn ovan framhöll s en betydande över
ensslii mmeJse i Lyp med de11 skånsk-halländska kii.rrplogen. Skillnaden be
stocl framför HUL i. a lt de för ra saknade förstäUaTc, ldir.ra. I och for sig 
vore det möjligt att a ntaga, alt kärrplogcn u nder spridning 1101T öYer i 
nonn Halland förlorat siU h.julpar i likhet m ed vad som förmod ligen skett 
i nordöstra Skåne, där man främsl inom Vi.llands häud kört med en p log, 
som salmade förställare och var s ås framtill. vilade på oxarnas ok. ( As
plogens ulbre(u1ing i Skåne å Ler ges hos .Tnu.ow 1954 a, [ig. 10.) Såvii l ler
tuinologin som uppbyggnaden av plogen (de två skalmarna, den låga ramen 
och vändskivans komplemenl med stjälpslång) tyder på a tl ViJl:mdsplo
gcn fig. 8 uppslål t ur den skånska känplogen umler påverkan från kring
liggande hygders åi:der (J11u,ow 1954 a, s. 7 L). 

Dock förefaller det icke Lroligl att p logarna efter Västkuslen u pp till 
nor skn gr änsf'n framgå'IL ur den skånska kilrrplogcn. Häremot talar ter
minologiska och l-ypologisl<a skäl. Sådana benämningar som åsjä'rn 'rist', 
plogjiirn elleJ' r111dPrjärn sorn namn på billen, varg 'framståndare' och 11ärg 

ds, il '·vise' och styre, vilka vi i s lort sel l kan !'öl.j a från Fjä.re härad och 
norr över i Boh usl än, Dalsland, Värmla.nd och nor.ra Väsl.er gö lland visar, 
::itt dem1u grnpp haft sin särskilda hfatori a, som m ed Lerrncrna IJGl'ff, il 

och sture knyter a n ål nor sk l håll. I Norge synes sålun da belcclmingar som 
il och styre vara ganska allmänt spridda. Ordet uärg är förleclmat l'rän 
östfolcl fylke 1770. (J. ?-J. W1LsE, Bcsln-ivelse över Spydebt!rg, 17i9. An
gående den västsvenska lerminologien se bl. a. BERC tr V AH 175$) s. 214 f. 
och .hRLOW 1053 a .) 

Även tiJl typen t'ru1rar de väslsvcnska plogarna om de sydnorska. Fram
för Rllt synes kårrplogen av å lder ha salmats även i Norge. Belägg finnes 
visserligen från .Tåren pa Vcstlandet, men det synes då röra sig om .ett till
fälligt och sen L gästspel av nordvästj ulsk.a plogar v id 1800-talcts hörjan 
(STJ, BNSBERG 1936, s. 153 L). Medm1 den skånska plogen alltid visar samma 
enhetliga typ med två skalmar, varierar 1>logarna IU'ing Oslofjorden på 
e tl liltartal sätt som i Västsverige. På bäda hållen lråffar 1m u1 vid sidan 
av typer med tvft bakslåndare även sådana med en dylik, vil],cn uµpl.lll 
spräckls Lill l.vå h::rndLag. Xven i övrig t kan mnn bos plogarna på ömse si.dor 
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Fig. !). Hliraclssigill. Frll.n vänster till l1öge1· upptill: Väne, märkt »1563»; Sävcdal, märkt 
»15(i3-.; Sundnl 1633. Dito ncdlill: Vads"bo 1568 och 1746. Efter .Ti.dow 19r,S n. 

av den s vensk-norska gränset1 iaktl~,g:1 elt omisskä1mligl släkttycke, vilket 
synes h.a hestålt genom långa 'lidet·. 

Vad de viistsvensk:i plogarnas ålrler nngå:r kan man på häradssigill :följa 
både typen med två skalmar och den m ed spräckt bakståndare tillbaka till 
1500-talel. Det fanns dessutom red:10 clå fotplogar, m öjligen även sväng
plogar. Se häraclssigi ll {rån Vadsbo 1568, Väne 1563, Sävedal. 1563 och 
Sunda] 1633 ! Av dessa verkar de från Vadsbo och Sundal medeltida (fig. 9 ; 
JrnLOW 1953 a) . 

I Yngre Väslgötalagen dyker rättstenne11 aplöghia ( aplöia) upp. Den 
betyder ' plöjning in öYer grä.nsskillnaden till. annans omTåde' . Ordet ä r ju 
en bildning till plog och förutsätter alltså detla r edskavs existens senasl 
omlning laOO i landskapet. Möjligt är att plogen j Norge uppträder tidigare 
än i ,•årt land. Säkert är, att man finner ordet plog belagt så tid.igt som 
om kring år 1000 - alll.så tidigare än i d el övriga Skandinavien - och då ej 
som beteckning [ör själva r edskapet uta11 j överförd bemärkelse, vilket bör 
fönttsålta, all r edskapet var långt älche än d enna lidpunkt. Belägget åler
finnes i en dikt av Tjodolfr Arnorsson, som troligen stupade vid Slamford 
Bridge 1066. Ska lden prisnr Harald Hårdräde för att denne i ett härnadståg 
ti.ll Oplandsfylltena l1esegral uppro1iska bönder och lärl dem att ha härjade 
m::irkcr (au5an plog eg. 'öde plog') . (För diskussion av belägget tackar jag 
professor Magnus Olsen , Osl.o.) Det förefaller under sådana förhållanden 
rimligt att a:nta:ga, att den. våsts,1eu ska plogen invandrat från södra Norge 
under vikinga lid och spritts till landskapen runt Vänern. 

Men varifrån fick norrmännen sin plog och hur såg d en till en böTjan 
at? Utan ett åtminsto11e preliminärt svar på den11a fråga kan man knnppast 
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F ig. 10. Högårder med 16ug ås. M:irkt >1836>. S:ihy socken, Viislmna land. }-L\[ 1-2-H S!I. 

lösa prohlcm e l om de svenska plogarnas histol"ia. T anken går närmast Lill 
E 11gl:::ind som ursprnngsland . E ndast på de Brittiska öarna tor<le vändplo
gar utan fö rs tällar e ha förek ommit vid denna tid. T det m edeltida E nglnnd 
f'.lnns både sväng-, k~in·- och förmodli gen även fotplogar, likaså dylika m ed 
spräckl lJa ks tt\nd:ne och m ed två fri gåendC'. skaJnrnr (PA SSl\lOllE 1930 pl. II ; 
plog med >plough fote> omtalas av F1TZH.ERHRR T 1534; ib. s. 26) . Knä
s lå ndare fö rekom (se ovan) . Sen asl under vikingolid kan a lltså norrmän
nen från England ha importcr nl en lllg Lappåsplog, som varierade i ty p . 
Den kan ha h a fl en eller t 'l"å knästånda r e. Åsen ha r antingen svingat l'rill 
eller ha ft en fol framlill. 'iimnas bör a ll typen m ed två knästAndru:e visnr 
en å lderdomlig utbred ning j Norge under de sista å rhund rndrnn, dels loka
liseracl till södra Norge ( se ovan ) . del s till Tröndelagen. (En sviingplog m,ed 
vändskiYa :tv trä och med Lvå skalmar, den ena m ed kn ä, från Ogndnl, Sör 
Tröndelag, finnes i Norsk F olkcmuseum, Oslo.) l de n ämnda fallen ha r 
mo tsvarighete r förekommit på våstsvcnskt områ rlc, vilket delvis framgir 
av sigillplogarna på fig. 9 ovan . Möjligt vore alllså att tågploga r rn.ed ellel' 
ula n fot invandrat från England under vild ugalid de ls lill Sydno rgc, fram l'ör 
allt Oslolraklen, dels Lill T röndelagen. P li den mella nliggande k uststräckan 
synes Vest lande t [r/\n Rogaland ·i söder t. o. m. Sogn och Fjordane i non först 
i sen tid hu erhållit r edskapet. över ö s lfold l1ar sedan denna plog fortsa lt 
liU Sverige. 

De övriga lrc huYudtyperna av gamla sven ska p logar har samtliga hög 
mm. D essa högplogar torde bii.s t förklaras såsom kontamina li onsformer, 
som uppslå ll vi d lågplogens möle m ed :'1.Jälarda lcns hög/\rdcr. Enklas t 
framgår dctla vid en jämförelse mellan högå1·der med lång äs å ena s id:m 
(fig. 10) och högp logar m ed samma typ av ås {jfr fig. 2 ovan ) . Skillnaden 
beslå r egcnlli gen enda.sL i all högplogen utn1 stals m ed vänrlskiva på s in 
högra sicl n. Högårdrcl förekom ri.ill m ycket i Norrland, ehuru tle l i huvud-
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Fig. 11. L~gplog med fot. J,, 1,8'1 m. Venjan..~ socken, D,1\un1a. NM 73!)!)0. 

sak där är gan ska sent. Från mälarlandsk_apen J'orlsälle r det sedan söder 
över genom ösLra Oste.rgötla.nd ned i nordöstra Sn1åland. Redan på J300-
talet torde del ha spritls Vifl Å]:rncl ti ll sydvästra Fin land ( JrnLow- V1LKU:--IA 

1957). I Norge har ltögån i re'L varil myckel lilel känl. :Möjligen has detta 
ål·dcr utgåtl från SveaviUdels gamla centrum kring Mäl:tTen under Tikinga
liden (S. ETI I XON 194,8, fi.g. 4,7, och 1956, s . 127 f.). Högå rdret hru· som 
tu:åld rigl arv inom de n gam la år<lerfarnj}jen v~nil utrus tad med lång ås, 
som framtill vilade på dragarnns ok. Når sedan lagplogen luing Vänern 
under s in vandring m ot öster genom Närke och Västmanl:md mötte h ög
årdrct, h ~1 r detta från :Jågplogen övertagit vändskivan rn.eJl i övrigl förl>livit 
o[örändra.L I Ös tergötland, där åsplogar utnyttj a ls i myckel begränsad 
ui:sträc.lrning redan f'ör.c 1750, förekom sådana m ed lrnäståndare (J nu.o w 
1955 a), vilket lrnn tyda vå att deima typ tidi gar e äYen ffö:ckommit :i Närke. 

Mera komplicerade öden synes Da larna med dess fotplog h a genom g:itt. 
En vårmliindsk låg folplog Lo rde en gång hava öve.rgå lt g r~iusen till Da
larna och vu rmit ulbredning i land.sk.apels västra delar. Della förklarar 
förekomsten i Orsa, Mora, Venjan och Älvdalen av ålderdomliga p logar m ed 
två bak slåndarc nedtill fol'lsälltmcle i föi-li:ingda självvux . .na knä11, som 
·tillika fålt bild,i vise (ej åteTgivet på kartan ; fig. 11 ). S.läktskap med vä rm
tandsplogen med två lrnäståndare är ögon skenlig. Skillnaden består egent
ligen i a lt d en dalsk a lågploge.11 saknat vise. Sedermera har iiven här hög
årdrels n 1mform med elt h a udl:1g Lrängt upp, eJ'övra~ h ela Västerclalarna, 
ja, äYCU det angränsande Västvärrnland. På så sätt förklaras att i vVid

m ark- Brasl,s a,·handling från l iHO om jordbruksr edskapen 'i \ T&irmland 
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Fig. 12. År d cr m ed h ålas. Borgsjö socken, Medel pad. NM 171-551. 

såväl h ögplog soru lågplog omtalas och a vbildas . Högplogen om n ämncs 
1805 från Värm land Lu1<ler n amn av t ,vesterdalsplogem. Un der 1800-talel 
uppträder d en endas t sporndiskl i ös tra Värmland . (Angående , 1ärmland s
plogar se .r rn r.o w 1 !)51 a.) 

Det t orde var a möj ligt a tt nå fra m till en å lminsloue ungefäTLig å lder föl' 
de ovan b eh andlad e två h ögplognrnn m ecl tappås. Det är påfallande, a.H 
plogen ingen s tiides finnes nämnd i svcalagarna från tiden omkring 1300, 
med:rn Ler ,mer som a,rd he l' och mria ·i sam lli ga 1-yder på fu:drets a Llmänna 
l'örek om sl. .~ ven .Magn us Erikssons Landslag omkring 1350 h ar cmh.tst 
verhel ärja, 1ned au [ö1,sL KJ·is lo[l'cr s L:mdslng på 1440-trilet vid s idnn av 
dello ,·erb förtecknar termerna plog och träclestotlw r. Sistnämnda Lenn är 
fr å n vår lid väl beJ.agd siirs ldlt f:rån MäJ::n:dal en i b etyd elsen h ögår chtT m ed 
l::rn g ås. One kli gen ser det uL som m er än en t illfällig het , att p logen om talas 
första gån gen i en Jagcdili.on av bajrar en J{Ti s lof.fer , som bör h a känt •d en 
rrån siu h embygd . Bortsclt från denna väl d,iänra tanJte iir det dock lrnap
p2sl fö1· vågsam! 2tt uv käll ornas Lystnad förmoda, ntt plogen kommit Lill 
Mell an sverigc f öi ·sL Lrnder senmed eltiden. Under 1500-tale l börjar redska
pet :i tt där omn lim n us i. iuvcntorieförteclrninga r, dock m ed n äm,wäl'(l fre
kvens e.DdtlSl i D11 larna, NäTke och Vå shnanland , varifrrm d et lån gsamt 
sy nes ha sprills till väslra Sör m land ( JmLow Hl51 e, 1952 cl , 1953 c och 
Hlö7 aJ . 

1 ös lergötlaud å terger etl sigill [J"a.n .~kcrho härar! från 1571 en h ilgplog 
med lån g :'.'ts och risL. Trols della dröjde plogen s slubgiltiga gen om broll i 
Östergö tland till 1800-Lnlel. Möjli.gcn visar en vägg.må lni11g i Gl ~1 11 s l10m mars 

kyrka, >Ji.irkc, från Hi8H sa1mm1 Lyp. 
Av Hll t ~1tl tlörn~l synes a lllså h ögplogarna m ed tappås h a upp$1:å ll u11de1· 

senare medeltiden 1n mötet m e.l1an den vä.stsnmslrn lågplogen och l\fäla T-
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dalens h ögårdm:. J. östra delen av ulbredningsområdet (Uppland, östra 
Sörmland och Östergötland ) tränger plogen sent igenom, ja ibland först 
und er 1800-Lalel. 

Del svåraste problem et u tgöT em ellerlid d e norrländska högplogarna. 
).)essa bild:w en inom sig kJnrl sammanhållen grupp genom bålaseu. Kon
s tru l <.ti onen är cgena:rlad, eftersom de nordväs le uropeiska plogarna av gam
malt tycks ha haft tappås. H ögplogen med håHls fortsätter från Jämtland 
in i Norge, där den visar en delvis sporadisk och nordlig utbredning. i\forn 
alliuåu synes den u uder 1800-LaJet endas l hr1 varit i Nordlands fylke och i 
delar av Nord Tröndelags, MöTe och Romsdals och Sogns och F:jordane 
fylken. Et t en staka belägg åt· mi.g kä11t från Heskestad, Rogalands fylke. 
Ström skiJdmr 1762 från Söndmör e endasl denna 1-yp. Det vore cläi·för 
tänkbart, ntt typen uppstått i. Norrland, där d en varit a lhruint spridd. 

Med hänsyn lill sitt nol'dliga läge fu.· plogen i Norrland överraskande 
gammal. I Nedcr'lnlcå pi·äs!.gård fanus det 1569 »vellebi.llru· 3 st:n jämte 
,>a.lebillar 1 st:r» , i Skellefteå prästgård omtalas omkring 1543 två »viiltar», 
på kungsgården i .Jämlland fanns ett »p1ogieru» 1561) och på motsvnrande 
gård i Bjä1'lrå i Angenna:nland 1556 :3 ».plogbillen och 3 »ålebi.Jlen . J elen 
s. k. Delsbovisan, som torde ha tillkommit i. Hälsingland omkring 1434, 
omtalas både »åb (årder ) och »plog». Omkring 1700 beskrives den senare 
som utrustad m ed hålås ( BROM AN 1911 ) . Säkerli gen åter går plogen i Norr
.la nd tiLI m edeltiden och troligen i bålåsplogens form. Proporlionen m ellan 
för ekom s ten av plog och årcler lydet på att plogen r edan på 1500-talet ej 
blott triiffades sporadiskt utan även fli Ligt användes. Redan o mkring 1500 
har del alllså råll ett genornfört plogbruk åtminstone i övre Norrlantl. När 
vi i. J ämlland r edan ,mder 1700-talel finner, all årdret tmclnnträngts av 
p logen , något som ä-ven t orde ha g~i'llt dckl r av Nor:L"botten och Västerbotten , 
synes della fö rutsätln l1är som i l3ohusliin och Vännhllld, att plogen i saml
liga dessa landskap sedan lån g Lid till.haka blivit d et ledande r edskapet och 
därvid så småningom undanträngt årdtet. 

Om sålunda hå låsplogen i Norrland ålminstone återgår till medeltiden 
och även att döma av ulbl'ednin gen äl' äldre än j Nordnorge, ligger det nära 
till hands att tänka sig, all konstruktionen m ed h!tli\s tippstå:lt här och då 
under påverlrnn av d et gamla ård.ret h äruppe. I Medelpad hade nämligen 
det bronsåldersmässiga årdtel m ed hålås ( fig. 12) levaL kvar. Det fanns 
även i angränsande trakter av .Jämtland och också i Härjedalen, där d ock 
vanligen m ed en Iörhin<lande hnndstång från bakkrok till ås. 

Även oiu h ålåskonstrnklionen överflyttals □ Il plogen i No1-rland har 
givetvis utrustningen med vändskiva och rist importerats och b·oligen över 
Tröndclagen. I flern hänseenden visar denna plog på sanmrnnhang med 
:."l°oTge. När billen sålurnfa lrnilns för plogjä.m. i Jämtland 1569, är det nä:r
rnas t en norsk term; bill är den g:imla svenska bet eckningen. 

Den äirnu i dag bruldiga benåmni11gen vält 'plog' bar g:unla anor i Norr-
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fig. 13. Högplog. ;'l..!odell til1vc1·l<ad ,n- Eric Tsrnclsson i Sjö, Hfiggdilnge1·s soekcn, Å1tger
manland. F1•ån l 700-Lalet. L. 22 cm. LM 125. Efter Jfrlöw 1951 c. 

botlcn och Vi.istcrbotlen och ingick l 747 i ångermanländskan ( 1Jällanclu 

'beslag på visen', uältds). Alllj äm l säger m an väll' om plogen i Nordmalings 
socken i norra Ångermanland. T ermen erinrar om d en allmänt norska 
lerm en uältefjöl ',iändskiva'. 

På äldre j ämtländska och ångerm anländslrn plogur fanns dessutom en 
eller flera s litldossar efler åsens landsida avsedda all hindra nö tning, u~ir 
plogen släpades ( fig. Ja med slitkloss vid I.rams tån daren). Sådana bes lag 
har en vids h·iickl ulbrndning i Norge. lnv:mdringsvägeu för dessa drag 
bör givelvis ha varit den äveu eljcs l välkända vägen efter Lj angan och 
lnclaJ.sälven genom l\fodelpad och J ämtland över till Tröndelagen. Den har 
ju trafikcrals all.Lsedn.n tidig s tenålder och Wencke Slomann har påvisat, 
hur livlig trafiken varit under de 600 Cör sta åren av vår t ideräkning. In
flytandet kulminerade omkring 4-00- 450 e. Kr., då det möjligen förekom 
en direkt norsk bosättning i Med elpad (SLOMANN 194-8, s. Gl f.). Jämtla nd 
förblev även i fortsältningen eLL grä11 shu1dskap, påver kat båd e från väster 
och öslel', vi,lkel framgå:r :;iv att d et ä nnu under medeltiden en tid förblev 
politiskt 1111dcr den norska J<ronan, ehuru det i kyrkligt h änseende h örde 
under ärkebiskopen i Uppsafa. Märkligt ~ir a lt ännu H älsingela.gen upp
visar Lyd liga skikt av västnoTdhk. lermi.nologi (A HNUJJ\7) s. 22). 

Tilliiggas bör att överflyttandet av den höga ramen och fo ten under åsen 
ti ll de norrländska plogarna ej utgör någ'ol svårare pr oblem. Den förra 
visade under århundradenas lopp en märklig expansiv kTaft genom att 
så småningpm erövra i stort sett hela uorra och mellersta NoTge och väsha 
Finland. Do11 senare verk,H· även all Jrn Hilt överflyttats från den ena plog
typen lill cJen andra. TJ'0Ji1{en Lor dc båda dessa detalj er h a följt m ed fot-
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plogens vandringar mol norr i vårt land. Vad .folen angår finns ett tecken 
på all elen ej ko.mmil över Jämtland, ty på 1700-talet synes plogen där ha 
saknat fot. DennH blil' vanligare först under 1800-talet ( .JrnLOW 194H a) . 

Plogens delar 

I det föregående har jag för att vinna s lörr.c. översiktlighet b egränsa t 
mig till detaljer, som m er a omedelbart belyser plogarnns å lder och vand
ringsvägar. Del l'inns em ellertid en rad andra deLar i. den ga mla al.lmoge
plogens utrustning, villw bör beaktas, ej mins t de, som db:eld h a r atl göra 
med dess funktion, fönt och [rän.1s l billen, v~i ndskivo.n och rislen. 

V:ttl plogbillen an går synes den alltid ba varit ,av järn. Den ålderdom
li gaste formen fötekom på den skånska plogen, som till in på 1800-lale l 
kunde vara försedd m ed en symJ11etrisk, sköld.formig bi □ som på e tt årdeT 
(fig. J6). Gcuom s in stupnnde stä llning bör d en ha medförl ell s tar.kt jord
mo lstå nd, n:1gol som också påtalas i 1700-Lalels jmdbrukslittcratur. Eljesl 

var bille1t lmder sena re århundraden över allt osymmetrisk (fig. 14-15, 17-
18). Denna biU med vi nge ål ena sidan ålcTgår li Il m edcHiden. Den avbildas 
på sigill av medeltida typ från Vndsho och Sunda! saml återges på ett dylikt 
frå.n Hä rjeoalen frän 1527. l)en symmeli:islrn biLlen avbildas dock ännn på 
sigille t från Vänc hä rad, märkt 1563, e tt y llerLigare b elägg rö.r västsvenska 
förbindelser med Norge, där d enna Lyp levat kvar åtminstone till in på 1700-
Lalel ( tle v~is lsven.ska sigillen återges på fig. U ovan ) . Belecknande äi- att man 
frå11 Asj)ås socken i det n orskpåverkade Jämtland omkring 1820 möter np_p
giften att några få bönder ännu använde »Lri-ip]og» (plog m ed vti ndskiva av 
Lrä) m ed »efte r g:.nnnrnlt wis Lwära bil~1 r liknande en spatl.e e ller s kåwel» 
(,JmLOW 1949 a ) . I Norrland och i västi:a Mellansverige var billen m ed sk~1Jt 

lapp ru· vanligasl (fig. l 7) . Dess samband med vikingatidens n oriliska årder
billar äT otvcL-ydigt ( J LHLOW Hl49 c) . Med da l- och viinnl~lJ1<lsplogan,as ex
pansion vid hörjan av 1800-talet s:yn es denna bil! ha vunnit terräng från 
mii larda_ls l:ypen, so m hade mer e ller mi.ndre trianguliir form utan skaft
lappar och diirrör m ås le spiluls fas t. El L unag -vid l'i:amslåndaTe11 bidrog 
ibland till a tt hålla den i läge (fig. 14) . B illcn i Villands hä.rnd, Skåne, , ·ar 
iivc11 cnsi<lig men visade natmligt nog i övrigt s läktskap m ed d en på käTr
plogen <:t'ig. 15) . Del är LänklHLrl, a l L mälardalsbillcn ä r ell lån l'rån elen 
Lyska plogen. Detta ä r säkerl igen fallet med den på bohuslänska plogar 
( rig. 18) under 1700-lale l å le i:-givna pl<!gbiJlen med hå l för en i visen fäsl 
mi.-irfa 11ied Lvårgående pinne, som _j ä111Le Lvä spilolT liöl l billen k v :w >liks()m 
på de Lyska plogar» (.f . LosrnoM juni 1780, s. 4) . Konstn1klioncn har jag 
iaktlagit på en kärrplog från F e hrnarn i Al tona musemn, Hambm·g. I Bohus
län och :mgr i.i nsande trakter a ,· Viis tergötland är även e11 egena rtad bi ll 
hemma, som bestfu· av en p å undre si<lan av visen fastnitad plål (se rig. 6 
nva.n). Fiirmodiigen ä r de l d enna typ, som i Bohuslan och Väne <Jch Barne 
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Fig. 1:,. F ig. 16. 

Fig. 17. Fig. 18. 

Fig. 1.J.--..18. Plogbillar, fig. 14, 15 och 18 seddn uppifrån, f ig. 16 [nunifrån och rig. 1i 
under.ifrån. Efler Jirlow 1048 a . Fig. l I. Dill med urtag för frnmslåndnre och en hillspik . 
U !!3. Uppla nd. Fig. 15. Bill till åsplog med tvi\ ~pikar. Villnnd$ här1vl, S ldl.ue. U 4,1. F.ig. 
16. SkölclbiJ.l med Lrc ~piknr till kärrplog-, Slci\ 11c. U 27. Fig. 17. Bill med skaftlnppar. I 
l1ålct ucdg ick dl\ljärnet R spets. Å.ugcrnrnn land. U 4. Fig. 18. Dill med m:irln och pinne. 'I\·:\ 

hillspiknr. J3ohusliin U 40. 

hiirnd er av Viislergöllnnd h euii11.mdcs ,uilic rbill. Dess vidare 11Lhredning Lir 
mig okänd. 

Jag har redan tidigare fnn11hallit, att den sviini;da Yändskivan av lrii i 
övre Sverige syn es å lergå till lG00- talet och all densamma av j i.irn fö rsL om
talas av Linne frän övre Da larna 1734 (Rr G l 939, s. 17 f.). ÖV(' rgången frfo 
lri.i lill jiirn har s kell sa sm å ningom gen om att den sv~ingda lrävändskivan, 
som från uörj~1 11 synes ha slöjdats med yxa ur en vind träkloss, beslogs mc<I 
ofta bnndl'ormiga plåtar, som sd småningom kom ::itl täcka h eh1 skivan, vnr
l'l'tcr man övergick lill a tt smida den hell a v järn. Först på 1800-ta 'lel bar 
,•iindskiYan a,· järn h ell slagit igenom m en ä nnu lå ngt frnm under detta 
ärhnnclra<lc kördes på sina J1åll med viindskiva nwr eUer mindre av lrä, 
siirskill i n l.'drc. öslsver ige oc,h Skån e. Vänd skivor helt eller clelv:is nv lrii. 
/\ lcrgcs p:'.I fi gg. 1 , 2, 4, 8, 13 och 22. 

IUslcn har i Dalarna och norra Sverige nlltsedan 1700-talel ofln dubblerats, 
i det atl bakom d enna placerats ell d elji-irn (rån fts till vise, vi lket främs l 
hal'l till uppgifl all s liirka l<.011sln1klion cn (se fig. 1/l owm ) . Ibland har <l iir
Yid den egcnlliga ris ten försvunnit. delta ber oend e på all man i dessa bygder 
sedan gammalt körl m ed siirskild risl före plogen (se figg. 5 0<'11 11 ovan ). 

En särpräglad uppl'irmia.g, som scnasl under 1700- talel torde Ila selt dagen 
i Hti ls iugland, är högplogen m ed sidri s l. På dennn satt r is len , ,fl.gr äll på 
:isens Jand sida rncllun slåndaJ"n:l. När plogen kom till tegens s lrrt, lades d l.'n 
pi Janrlsidau och k ö rdc-s på så siitt tillbaka, varvid l,örsvennl.'n fallade om ell 
ha1tdtag i viindskivnns förlängning bak:\L (se fig. 4 h OYan ). Framkommen 
till renen reste plöjnrcn plogen på n y ll och körde tillbaka i d en uppri slaclc 

10- r,S3!!J!! K. Skog.,. ooh 'Lantbr.•alt<11l. tid11h. 19/ill 
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F ig. J\J. 

Fig. 1U. 

Fig- 21. 

Fig. 1(1- 21. Plogvisar, sedda underifriin. Oillar med slrnfU:,ppar. Ertcr .Jil'lc,w Hl48 a. F'ig. 
l!l. Jämt.land. U 3. F.ig. 20. Siidra T-fä ls inglaQ(I. l i 22.1,ig. 21. övre D,il,H·1rn U ()4. 

skåran. Uppl'inningen har variL mycket värclerad främsl inom GäsLrikl.aml, 
H~lsingland och nOJ.T:l Uppland men även för övrigt på sina håU i n edre 
l'iorrla11d. E ric l sraelssous försöksplog med fiUllJar sidri s l bevisar, att v~1nlig 
sidrist mi\sle ha varil kiind iiYen i A11germanla0,d (fig. 13 ov:rn ) rcdän på 
1700-Laict. Israels sons förslag fick ingen cftcd'öljd. Vad som på fig. 1 liknar 
en sidrisl, är endasl en arm av lrä, som IFinade som s löcl, när plogen stjälp
tes. 

V.isen lillver kadcs vanligen av en lu·aftig, bred planka (Norrhmt.l, Ivfälar
landskapcu u lom Uppl.nnd, Dalarna, Västsverige) . J Up1Jland. och öslergöt
hu1d va.r elen smalare och hade uärmast kvadralisk genomskärning, .i Skåne 
lil.rn.så, fast grövre ( se fig. 1 ovan) . I Norrland kunde visen särskil L på ii lcb·c 
cxcrnpl:u· vurn Lvådclad ( fig. 20 ) . Ibland ser m;;in etl hål i millen av visen 
och ett urlag vi.cl hakänclen, eu konstrnklion. SC)m synes ha framgåll ur en 
delad form (fig. 19) . ,Tag är närmast höjd att sammunstä Lla denna vise med 
grenade former i I\'O!'gc. Ovan franihölls att visrn saknades på övre Dalarnas 
11logar ( l'ig. 21 ). (An.gående ö-..•riga delar se JrnLOW 194,8 a, s. 30 f., och 
JmLOw 1951 c, s. 69 f. ) 

Yngre plogar 

Det hör till frihelslidens obestrid liga förtjänstcT, all man då för l'örsln 
gången i vår historia st rävade cfler alt modernisera jordbruksredskapen, 
frnmf'ÖT alll plogen. En viktig insnls gj ort.l.e diirvid Anders Derch, som l i4l. 
IJlev innehavare av vår förs ta liirostol i naL·ionalekouorui Yi.<l Uppsala uni-
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F ig. 22. Högplog. Runslruklion n-v J. GriJ)en s ledL omkring li45. L. 4-0 cm. Ll\l 62. Efter 
Jirlow 1!!51 c. 

vcrsitet. Redan året efter ffok han .w riksdagen ell an slag till fö rvän av 
modeller av j ord brnksredskap, pro ver från_ skil<la näringsgrenar etc., vilket 
alll k om att ingå i. <l e t a,, honom inr~ill.ade Theatrmn oecononiicum meclumi~ 
cum, som efter några ärti.onden bl ev en av Uppsalas sevärdheter. Hans in
tresse v:'tt· främs l inriklrll på j ordbrukets centrala r edskap plogen och 1771 
innehöll 'I'hcalrum omkring 35 modeller av plogclcm. Dessa va'r snickrade i 
ska lan 1 : (i med vet enskaplig n oggrann.hel: av en särskilt :msUilld »m o
dellc ur» och 11 tgj o rtlc e ll represeotalivl '4T'Val av typer från Ångennanlan<l 
och Jämtland i norr 1ill Skåne i söder. Även. Finland var företrätt. Ilercbs 
avsikl Yru· ott inventera förrådet av a llmogeplogar i. ,.,{u:L hrnrl för a ll sedan 
genom jämförelse fi1rna ul vem som var bäst. 1 s ina Anmärkningar öfver 
de svenska plogar, lryckt i VAB L759, fra rnliölJ han, att en svängd Yiind
skiva borde vända jorden biiltre iin den u rgamla raka, kants tä llda brädan. 
Ha n hn<Je visserligen lika litet som 13ayley och a ndra, som l i:in gr e fram kom 
alt h iiwla s~unma äsik l, uppl'tumit ckima vändsldva, :m en han torde tidigare 
än någon annan ha propagera l för densamma. H an framhö ll även, u ll <lcruui 
k.und.t• smidas :;rv järn, nå.got som redan förekom hland a llmogesmeder i 
Dalarna. Dc-t iir säkerligen i_n gen til lfä lli ghet, all en :w dessa d:1las111edcr, 
}.fals J ansson frun Slorn Skedvi , 177ti prisbe]önades av Velenslrnpsalrnde
m icu, di.ir Bereh n 1r medlem sedan 1747. D enna utmärkelse kom att betyda 
:Hskilligt för den sviingcfo j iin JVändskiv:ms snabba s-p1·idning bland våTI H10ds 
jordbrnkarc. 

Bcrchs Anmärlmin{-(H r ulmynnadc i etL fö rs lag, a ll :,)d el Ärb:wa Bonde
ståndds ledamöter ifrån h ela Til,et vid sin ankomsl Lill n ågon riksdag:,) 
skulle pröva ,~ina plogar på Ladugånlsgärde eller ann an plats. Det skulle 
då visa sig, villten .-w d essn som v,n· J)iis t. Tyväi-r (ö rve1·kligacles ej <lenna 
goda irlc i lians livs lid. 
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F ig . 23. Högplog av »Sl,cdvilrnrlen» i\fats ,Janssons typ. L. 30 cm. Väo.dskiva av jä1·n. Ås 
tappnd in i märla vid bal<krokens sida. U 7. 

Der ch är chirji.imte gen om sin på latin u Lgivua skrift Metod a tt utröna 
folkens urspnmg med hj ä lp a-v d eras jordbr uksredskap 1773 viirlden s förste 
ploghis lorilte1·. Slående riktig är däri hans tanke, a ll den bästa ledningen vid 
ett historiskt s tudium icke ges av plogens konstitutiva d elar, t. e-x. bill och 
v~i.ndskiva - dessa intresserar därem o l agronom en Qch t ekni..lceTn - 11tan :w 
rlc detalj er i p logen s uppbyggnad, vilka jcke är gemensamma, L e-;-;: . ram 
verket, något som i del föregående flitigt exemplifierats. 

över htrn1<l lrnn nuu1 utan tvek ru1 puslå, alt n erch gen om sina skrifter 
och icke minst genom sin utom ordentliga mode lls~1n1ling för svensl,a efter
föl jare skapat en grund att ar beta vidare p:i, SOJll saknar motstycke på a ndra 
håll. 

Tyvärr sjönk inli:csscl för m odellsamlingen r edan eftc.r ett par åi-ti C>nden 
och ncn blev alltmer bortglömd. 18fi2 överläm nade univer sitetet samlingen 
till Ulttm a lantbruksinstitu l. Oen hade då redan länge saknat pra1(tisk bety
d else för tidens agronomer och u lgjorde nu j stället en väwlefu 11 källa för 
agrarhistoriker . Den tilJhör numera Maskintekniska institulet vid Lant
hrukshögskofa n . (A ngående Ucrchs i11salser se .J rnLOW H)48 a och 1953 b. ) 

I LanLbruksakademiens .museum vid Experime11L.1lfö.Hct i Stockholm fann 
en annan värdefull 1700-talssamling en fristat! (.JmLow 1!\51 c) . Dess mo
d eller år ell u (·s lag av det intresse fö r modernäringens framsleg, -vilket visa
d es av Ve'lcuslotpsalu1<lemien eflcr dess slifta ndt~ 1739 och som. sed011 [örclcs 
vidare av Pa lliotislrn sällskapet efter dess til lkom st "1767. J 849 överläm nades 
derurn kol lektion av Patriotis ka sä llskapet till LanUuttksakademien . Denna 
sruuliug är he ll olika Berchs. Del ä r ej fråga om allmogeplogar i praktiskt 
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Fi.g. 24. »Värmländsk odlingsplog.» Bakståndai·e spriickl till tvft s lrnl1111u· ocl1 l:örsetlc\ moo 
k11ii. SkänJi.t 189,l av E. Cederström, J(rusenLerg, Uppland. L. 2,48 m. LM 103. 

EUcr .Jirlow 1\lol c. 

bruk utan om ofta radikala nyskapelser, som visserligen h::tfl föga fram
gång men som ulgör tah1nde vittnesbörd om l.700°talets intensiva jo1·dbTuJ,s
intresse - ej minst hos de högre stånden. Ett golt exempel härpå ä1· den 
mest omtalade av desstl påfund, hovjunkaren .Takoh Gripensledts omkring 
1745 konslruerade plog. Den hade ännu .som synes· väudskiva av trii och 
dess främsta nyhet var att åsen ställdes för olika djupgång medelst en efter 
ha],ståndaren rörlig skena ( fig. 22) . En och annan godsägare pl'ÖVade upp
finningen 1ue.i1 den slog trots kraftig agitnlion ej igenom och anledningen är 
begriplig. Redan vid dess tillkomst tillveikade bondesmeder i Dalarna ·v~ind
skivor av ,järn. Ställaren var säkerligen ett oprak tiskt p:'.i.hitl. 

Värdefullare val' den uppmllil'Lran, som kom sl<ickl'iga alhnogesmcder i 
Dalarita, Vårmland och Västergötland ti.11 del från de nämnda samfundens 
och senare från hnshållningssällskapcus sida. Dessa plogsmeder framlTädd.c 
utan anspråk på att omskapa plogen, men som goda yrkesmän ästadkom cle 
dock värdefulla för-bättringar. 

177G lilldel::idcs sålund::i Vetenskapsakademien plogsmeden Mats Jansson 
i Slora Skcdvj en belöning av 300 daler kopparmynt för .hans a lster (fig. 23) 
och året efter fick Hedemora.smeden Johan Andersson i Bältarbo av Patrio
tiska sällskapet »jemte den mindre slcldepenningen en sked aJ si!fwer» för 
sina plogar, som redan 1777 uppges ha försålts inom länet och kring ~1älaren, 
ja, även till Finland. (se fig. 5 ovan). I hiigge fallen vaT -plogen u truslad med 
svängd vändskiva av järn, ett viktigt framsteg, sorn i Dalarna syrtes ha upp
trätt tidigare än i andra landskap. Genom utmiil-kelserna trn dessa båda 
smeder kom dalplogen i ropet or,b det med rätta som tidens bästa plog, och 
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Fig. 25. Yngre viistgöl,LJJlog. Modell l'rä.n 1880-talct. Viislc1·götl :111d. f~M 'I 43. Et'Lcr 
,firlow 1!)5.1 c. 

för s l c lt par å l'tiouden jn, på 1800-talel ri ck den någon j ämbördi g m edtiiY
lare. Dessa enkla plogsmedcr ur folkets l ed framträdde i sj ä lva verket m ed 
alster , som i effe k tivitet v ida översteg de m er eller mindre kuriösa påfU11d, 
som uppfanns av bl. a. J 700-Lalets j ordbruksi11lressen1dc berremän (se Jrn
LO W H)5J c ) . Först omkring 1800 synes tillverkningen av dalplogar bn tagits 
om hand av Sljifrnsun<ls bruk i södrn Da lnma, ocl1 därigenom kom Sljiim

sundsplorJen , som den senare ofla benämndes, a l l _vlterliga:cc spr idas. 
Hedan i slutet av 1700-talel Lycks da lplogen ba nålt Härjedaleu, J äm1.land 

oc.h U ppland, ()mkring 1800 Sörmlaml, Närke och Fin land och några å rti on
den in på nästa århundrade Skåne, Vås lergölland och Hälsingland. Ännu vid 
mitten ov ftrlrnndradet omtalas den från Medelpad, ö s Ler göUan.d och Go t
land. 

Eu annan ~,nmogcplog, som i börj a n av 1800-talet började Tönu u ppskatt
rling vida om'Ju-ing utanför h emmlcns gri:inser är vii.rmlrw.d.~plogen. (fig. 24) . 
JordbruJrnrbeJollrningen i Fryksdalen brukade närnUgen un der sommar
v,u,dringar, som redan 1805 sträckte sig till Östergötland. Västergi:i lland, 
Närke, Dals land, Uolmslån och Nor ge, medföra s in lätta f ryks<lalsplog, som 
cnlig l värmlandshövd in gens omdöme 182'..! så niira överenssLåmdc m ed 
~en ge lsmån nen s theoreticc uträkmld e plogar», ,»att m an s kulle trn iden vaTa 

en stöld från dem ». I själva verket ber odde likheten ju -på cil arsprung.l igt 
samba nd, såsom ovau påpekals. Därtill lrn11, a ll plogen uudei· 1800-t::i.lcls 
tidigal'e del mod errriserades under inlryck fr•å n yn gr e en gelska plogar' gen om 

1 Ang:lentle del betydelsefulla infly l.~ndc, som bJ'il Li skL :io rdllrnk ulöwtde pi\ rcclsk~ 
pe11 ~ u.lfonnn·in g ocb i 111å11.g:1 andi-a llänseenclen a lll.~edan 1700-lakl. se (L UTT!lltSTHÖM 
H/57, I , s. J16 f, 
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Fig. 26. Cltuna tTäplog. L. 47 cm. U 5ö. Efter .Jidow 1!)48 n. 

<lel energisk! arbelande hushållningssällskapet i länet och genom insatser 
nv jordbrnksintresserade bnikspatroner. Nämnas bör även lanlbruka'ren J o-
11as Grå ber g rran Näs i Fryksdalen , som gen om understöd fi,ån hushåUnings
siiJlsk ape L fick LiJlfälle att år 1807 slude1,a tillverkningen av brittiska plogar 
vid vårt lands försla plogfabrik, startad 1803 på Engel'Lofla i Skåne av fri
liene C. G. Sljernswärd. Ännu lill långt in på 1870- Lalet fortfor emellertid 
l'ryksda lin gama med sina fänle1· och. från Norrbollen till Blek.inge finner 
man. i lokala 1unsecr och på andra håll deras plogar , ofla s t.oro pjäser av
setlda för nyodliug och vid iildr e exemplar lätt igenkännliga på sina knä
s ltrndare. Tillsammans med plogen ltade värmlänningarna även en särsk i lcl 
l'isl med sig på lasset , när de kom farande. Med denn a körde en man försl 
upp eU spå.i· i marken, varefter en ann an karl kont efter i det uppkörda 
sp:h-et m ed plogen . .Del är en belydande nyodlargärning, som tlessa väTJ11-
län11ingn r ulfö1·t i skilda svenska bygder. 

En tredj e allmogeplog m ed s lörre utbred n.ing vt1r den yngre västgöta

plogen , som. b e tecknar den v i.ldigas le väs tgötska insalseo på området. Denna 
1i log var av Firn med enda sL åsen av trä. De □. syn es ha utbildats s.enast på 
1.820-la lel ocL var en p log m ed lå a.g ås ot.:h vise av järn, Lroligen tillkom
men under engelskt inflyla ode. Karakteristiskt för den är handtagen for
umde som på en cykel ( J'ig. 25). Spridningscenlrum synes från b örj an ha 
varit Tidaholms j ärnve rk, men tillverkningen upptogs så smartingom även 
av a ndra verkstäder, ,i a i en senare moderniserad form liUverka.des d en på 
öve:rnms bruk, som cx.porlerade d en bl. a. Lill Ryssland, där den lä r h a 
vm·i t mycket Llppskallad bland bönderna (överums katalog [din 1875) . 
Denna lätta och billiga plog vann h os oss en m yck et sn abl'J spricioing lil l 
Ha!J:rnd, Små.land, ö s ter götland, Uppland, ja ända upp i Norrland. 
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Fig. 27. »Forudals 11.log~ med gjutjiil·nskropp. Ahike socken, Uppl~ntl. NM. Efte1· .Jirlow 
1053 c. Uppl:md 195(!, fig. 19. 

På ell liknande såll ehuru i långt mern begränsad omfattning prö·vudes 
anclra a!Jmogeplogar på sl<lJda håll. Bl. a. lät Jandshövdjngen von Sege
baden 1766- f\9 öll Gotland importera 69 uäslmanlandsplogcll'. Sådana var 
vid mitten av samma århundndr icke ovanliga i Göleborgstraklen. Även 
öslgiitaplogar Tekonn11cndcrades 1815 LiJl Västergötland. 

På 1840-Lalct synes ett antal medelpadsplogal' ha iniö.rts till Roma på 
Gotland och samtidigl var niäkesplogen populär i delar av Östergötland. 

Tillfälligl har omkring 1800 hälsinqeplogen ]fä.som också den tyska klirr

plogen prövats i Skåne, längre fram även danska fabrikat. 
Ännu 1861 Iramgår <let emelleTlid av J. A rrbenius' Handbok i svenska 

jordbrnkel, 3tl de gamJa a!Jmogeploguma fortfar:mde spelade en mycket 
1Jelydclsefu Il r oll. Då hade ändå bri Ltiska plogar s1wi.Jts alltsedan 1800-
1":1lels början, i enstaka fall redan tirugare. Som ett försLa märkligt, ehur u 
ek.onorniskt misslyckal experimenl får majoren C. G. Stjernswärds till
verkning av engelsk-skotslca p1ogm· på Engel toila 1803-1819 .betraktas. 
Under de näl·masl föl jan<le årtiondena importerades v isserli.gen en del 
plogar fråu Storbritmu1ien men någon verklig fart på spridningen av dessa 
blev det först uoder 1850-talet, detta trots atl hushållnin.gssällskapen_ över
a lll drev en ivrig propaganda just l'ör dessa engelska redskap, som de dels 
importerade, dels lät tiHverka vid egna mindre verkstäder i anslutning till 
de uppväxande lantliruksskolonrn. Framför alll ivrade bushållni.ngssällska
pen för de nya plogarna vid de nu av dem eCLer brittiskt mönster starl,lde 
lävlingsplöjningarna, av vilka den första Lorde ha ägt rum på godset Kro11-
torp i Visnums härad, Värmlan:d, 1836. Ändå gick spridningen trögt. illot
ståmle'l heTodde ej blott 1>å en oresonlig konservatism hos jordbrukarna 
utan hade även rationella grunder. De nya redskapen var dyra och svål'arc 
att köra iin de gamla, som dessutom genorngålt betydelsefulla förbättringar 
tmder 1800-talets lopp. 

Därför blev framgången för den engelska plogen h1galunda så själv
faJJen, som man skuJle 1rnnna tro. Etl belysande exempel erbjuder Vbisler
norrlands hushållnfagssäJlskaµs plöjningsHi:vling ånnu så senl som 1858. 
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Fig. 28. Aker s patentplog. Modell. I.. 28 cm. lJ 5i. El'ler Jirlow 1948 l'.l. 

Den anordnades Lydligen i akt och m ening att överbevisa de tveksamma om 
de moderna r edskapens förträff]jgbel. Opplak len skildras nästan lyriskt i 
sällskapets handJingaT: :i,Ån gfarlyg från Sollefteå och Härnösa11d, lastade 
mecl passagerare, framilade under den skönaste sommarhimmel på den 
[örljusande Ångermanälven till varandras möte vid stranden a,, Holm, 
varest möttes vänner från avlägsna b ygder, gamla bekautskaper förnyades 
ocb nya lmölos.» 

Man ltöU under tävlingen tji) på en nyss avslagen linda invid gården. Där 
slod några plogar med världsrykte uppstäLl.da, en »sko lsk järnplog av 
Viiderhrunns tillverkning», en dito av Ransomes modell, smidd på länets 
lantbruksskola , 1id Lunne, en di Lo med t'räås, Lillverkad på Gålsjö brnk i. 
Boteå, s amt några inhemska, »en slörre och en mindre värmländsk plog, 
en Norrlands och en dn1plogi> . Med norrlandsplog avsågs väl den inom 
liinet h ögL skallade medelpndsplogen. Resultalet torde hlt fallit som en 
kalldusch över entusiasterna för de utländska plogarna, vilka kördes av 
övade luular, ckm ena h ade lärl kon sten på Ul tuna och en annan på Lunne. 
Protokollförnrcn nöd•gades faslslälla, att ~dr agarne för de skot ska plogarna 
nnstr:'.ingdes mera än de för norrlnnds- och värm landsplogarne, utan att 
plöjningens förlFinst syntes oss vara i någol avseende övervägande. Allt
nog, de nya plognruc syntes icke tillvinna sig förtroende ålminslone hos 
allmogen, som tr()dde sig kunna triumfera med sin lflla, lätta plog, varav 
etl gott exemplm- vid tillfä!Jet opererade.» Man skulle ha väntat, att åt
minstone n ågol pris tilldelats eu inhemsk plog, m en därav blev intel. Pri s
nliJm1dcn konstaterade, att r esultatet blivit mindre gott, varfö1· endast ett 
LTecljc pri s kunde uldelas, uärnHgen till rättaren Åkerlind från Forse ln-uk i 
U ngsele. Därjämte erhöll r ättare Sundlin g från Gålsjö ett e:xlra pris och 
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de öniga plöj::irna en mi.ndse belöning som uppmunlra_n. De lvå prista
garna, s<>m kö rde sk olslrn plogar, h ar väl lrols alll varil nlilldre Ltänade på 
de ny:;i iloncn, som för övrigt även de ännu hade långt till fu.lländningcn 
(,Jnuow 1\153 e) . 

Del nedslående resullatel berödde viil i d etta fall på ovi1rn1 vid de nya red
skapen m en man förstår, att utgången knappas t stimulerade till ändring i 
gamla vnnor. Emellc rlid s lod utvecklingen icke a ll hejda. 1849-55 s läpplc 
C:llunn s löjdvcrks lad ut sin å vcn i.nlcrn:1Lionelll uppskatta de plog efle r 
tmgclsk modell med sllruvformig, långsamt vändande skiva. Som konslruk
lö r pa UILnna nämnes verkmästaren C. Olsson ( fig. 26 ) . Pro<luklionen torde 
lrn varit ga11ska begränsad och ultLrnaplogen bann därför lurnppas'l få den 
spridning, som den förtjänade. 1851 lämnade emellertid smcdsmästarc 
C. I'. Spångberg Ultuna och v ar sedan Jrarn till sin död 1892 verksam i 
ö verum, vars Lillverkningar pa 60-talct snabbl ryckle fram till en domi
nenmde s tällning p& den svenska marlrnaden. 

Trots aUL v,u· dock wnerilca11ska plogar de första fabriksploga1·, som 31å 
a lJrnr cröHade sven sk lands bygd. Delta skedde m ed bö rjan på 1840-Lale t 
m ed r-uruda ls- och åker splogarna. Den förra, som försåldes från Furudals 
hrnk i Orsa, ·wn: d l s la.gi:; rö renklad högplog med en haodslång, som pa 
uppländskt vis n cdgick till åsen (fig. 27 ) . Plogluoppen visade en brant, 
gjulen vii.mlskiv n. Furudalsplogen bl ev sårs kilt U])psknltnd j Uppland. 

Ak ers s . k . palentplog konstruerades ]842 vid Aker s s lyck ebruk (ug. 
28 ) direkt efter en amerikansk förnbild, -»tJie Eagle plow» från :\fassa
chusetts. D<•n igcnkå rmes på s i_n karaJ, te1·is ti.ska Lri a ngulärn bas ta rdrist, 
:.om går upp från biJlen, och den korta, breda, branta gj ut.na våndskivan, 
som erinrar om fnrndalspJogcns. Med den fi ck småbrukaren en hi.Uig och 
fatUrnnlerlig plog och m an rinner redan på 184-0-Lale l alt den i mass a spreds 
till ek flcs los bygder :-t\' ·t årl land, J ii.rntla nd, Uppland, Småland e lc.. E tt 
ultryck för dess popularitc l var atl den cfte rhildaclcs vid en mängd smärre 
vcrJ;sliidel' i skild~, 1.mcls kap . Xnnu in p~ I 900-Lale l var typen på sina h all 

om.tyckt. 
\'å r a fohriksplogars h is toria börjar alltså med SLjernswärds Lillverlrning 

av enge lsk a plogar 1803-19. De l är dock rörs l på 1840-ta let, som fabriks
ploganw på a llva r hörjar sl.å igenom m en då med amerikansk a pl0gar mefl 
gjuten kropp från Åker och i n ägou m ån Fururla l och ersätta den gamla 
h e11rnurprodu..klioncn av allmogcplog(u·. Dessa t1Jnerilrnnska plogar, som Y al' 

lä lta, billiga och bry La n(lC, passade den Lrtinclre .i<>rdbrnkaTcn utmädd i e n 
tid, då wdlodl'ingcn endasl del'vis tr ängt i gen om. På vall blev däremot den 
en gelska Lypen m ed Jångsaml vändande s kiva från Ullun a, ö verum och 
Norrah.arnm.a r m yc ket förd cla.klig och under GU-lalet scgrncle denna sam 
tidig t m ed vallodlingens s lutliga genombrott. Dcssulon1 tillverkades plogen. 
vid l;)ll mångfald ulindre verksUitler de ls privata, de ls såda na knulna till 
ltm tl1rukssk olo r av 0 1.ik:1 s lag (se JrR LOW passiJ.11 oc.h A. E s1rnaöo i STEN 
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CAI\ LSSON Hl56, nr. 43 f. ) . :Mol si u Let av 1800-ialet, då tyngre hästar in
köptes, lrn nde man köra upp en vnll även m ed brytplog, nä.go t som kan ha 
hidragil till alt vid denna tid nmerik:u1Skn plogtu· (Albjon, Qljvcr ro. fl. 
märken) på nyll värderades. De svenska plogfabri,kcrna m ed ö·verum i 
spetsen trnpassadc sig snabbt efter de nya kraven. År L893 sfö:1,cle Ove.rum 
ul s in l'ö rsfa Alhionplog och 1898 sin första Oliver. I samband m ed infö
rn11del aY lntklo rplogar - de fö.rsta ti llverkades på överum H)2(j - har 
på nytt lflllgsamt vändande plogkropp:1r blivit uppskatlacle på vissn j ol'Clar 
s:h,<.>lll en anpnssrung li ll cle nya 1·edskapens snabbare gång. 

Summa1·y 

l!islory of Ute SwedZ:sh Plough. A Surucy 

In the Swedish lauguugc lhere is a cc nLm'..ies ohl disli nclion bctween lhe al'Cl, 

wlU10ul mould bo111·cl, which mer c ly c uls n fnrro-w in thc soil, and lhc plough, 

whi c h botb c uts a furrow and turns up a string of soil by ruean s of thc moulrl board 
affixcd to on c s ide. Th e article clea ls only wilh the plong h vroper. 

Low-frame and High-frame Ploughs 

'L' li e ploughs ai·c divided into lwo c <ilt}gori es.,~ccording Lv Lbe des ig n of tl1c framc, 
nu1ilcly l11e low-framc and thc hlgli-[rame plough. 

The low-frame plo ugh cons ist e<l of a simple quadrilale raJ Tramc (Fig. 1. Wb eel 
plougll, a model ruade i11 th e 18th ccntury. From Scania. The whcels are n o l sh own) . 

A high plougli is showa in Fig. 2 (model from Lhe Pr()vince of V~istmanland, 
l8Ll1 c:c-nlt1ry). Tlle ·parts o f th e plough are: A bcam, B couHcr, C shur e, D sharc 
b e.ini, 1,: ruo uJd lJOanl, r Hi:i l, G sheath, JJ hnn<lle, I block threadcd over thc sheath. 

f'ig. :l imlicaLcs lbc distribuUon uround 1750 of Lhe four main t ypcs or ol d 
S·wedish plough (1. Hi.gh plm,gh w ith borecl beam. 2. J-ligh plough w.ith mortised 
bcam. 3. Low plough with fool:. •I. Low plough wilh fore-carr.iagc) . 

The l1igh 11lough wilh b or cd bcam was l',;n nd f.:1rlhcsl nortll (Fig.s. 4 a and 4 h). 
TL1is Lype, i1t ,,vhich the tail and shcall.1 are s lc ntlcr aml a.re rnorlised iuto Lhc bcam 
(bore<l bcum), did not s11read heJond tho bo1·der towards Da'lec:Hlia (Sw. Dcrlarua) 

(Fig. 3: 1). ln aU tlic othor SwcdJsh pJonghs Ute .rear cnd of U,e beam was mo.rtised 
into ot· corricd through the p lo ugb hiiJ ( mortised bea.m). 

Pig. 3: 2 s hows the dislribuUo n o f Lhe high p l(>ttgh wilb DlOrLi.se<l bcam. Thi s 
plougli cxi stcd in two vari~1qls, one wilh :i long IJcmn, Lhe l'orc-end or which was 
allachcd l o Llie ~,okc ol' th e oxen (Viistmauland, Närke, Wcst Södernrnnland; Fig. 2) 
and tlle otlwr lin ,·ing a shortcr bcarn providctl will1 a l'oot whic h supported t lH• 
forc-entl or ·1hc hcarn {ll:dec.:n·li:,t; Fig. 3). The variants arc no l clLrfc1·euli11l.ed •in 
flte 1mIp. 

Th e lnw _plough ,vas ulso fo und in lwo dislinct types. In tlie western Sweclish 
provinccs nround Lake V:incrn a low plough filtecJ ,vith a t:oot under the fore-end 
of li te hcam w as used. Fig. 6 clcpicts a low plo ngh ot föls kind from Boh'llsHin. 
Tliis s p eci111,•n ha;; a de feclive mould bo,trcl, lhc sharc is ,.1ll aclH:ll to thc under s idc 
(,)f lhe s lwrc bc•a111 and U,e l:uil i s clcft' at Lhe upper cud lo fo rm a pnir o f h a n<llcs. 
S,) mct:i.tJJes tll r l'ool. would hc nh.~cn L, making it a swing plough. HowcYer, thi.s 
vtirianl may h;ivc bccn a n inuovaUon, clali.ng from thc l.Stb eentury. 
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Fmll1er south, bclov, Golli cnbm·g. the foot plough was sn pcrsl!ded by the whecl 
plou gh (Figs. 1 ,1 nd 7) p1·cvcdcnL in lh c coasl:al dislric ls o f Halhrnrl and Scania 
(Sw. Sl,ånc) . Tltis was a heavy plough, and in tbe 18Lh century as many as O 0 1· 7 
p airs of bcasts would b e harnessed to it, g.i.vi ng it an overal I length of 19 or 20 
metres. Berein lies Lhe explanation w hy l:hi s type of JJlongh did uot s prcad bcyo nd 
lbe plains. Even the West Swedish plo ngh was lormerly dn,wn by ~everal bei1sts, 
which r cslrictcd its nsc tö lbe plains ,u·onnci Lake Vi:in ern. 

Age a.t;Ld Origill 

Borl1 tlle design o f lim Swed is'II p]ough and the tc nuinulogy associatcil ,Yith it 
intllcalc thaL il i.s of for eign origin. The possibilily or Lbe p]<)ugh l1aving come 
dow11 from Llie 11orl.h Js oul or Ll1c question, a nd Hs import fi:om tl1 e east, v ia 
Fi nland, 'is equa lly unJikely as the Finns got thc high plough from S·wedeu. In 
sot1th-east Swe,lcn thc plough was slill rare <luring thc 18th cenlury, a nd il is 
thcrefore .improbable thal it came from arross the Baltic. An expl anntion of its 
a bscnce from that part of the country may be fotrnd in the fact I.bal during the 
Middlc .Agcs Swcden's soulhern B:1ltic shol'es wcrc inhahited by Balts and \\'est 
Slavs to whorn tl1e p lough was unknown. The Scanian wheel plougb, O ll the ufher 
hand, appcars to havc rcncbed Scania not later t lrnn the 12th ccntury, v ia Deumark 
and Ge1·ma.ny. This is confirmed by lhe design and lhe terminology (see p. 128) . 

Fol' sirnil ar reasons lhc foot ploughs o f V\1est Swecle 11 are thought Lo h ave heen 
iulroduccd from soul.hcrn Xorway clurLng tli e Viking period. 'l'hey var i.ed so111ewhat 
.in design, as indicated by the typ es dcpicted ou old official scals from districts 
in the western provinccs. The J\'.orwcgisrns, in ll1 l'lir lurn, ar e bt•lieved to lwve 
obtai.ned lhc pl1)ugh f l'Olll Grcal Bl'i Lni n, p1·,~s u111:.il, ly at the lime of the Viki.ngs. 
In England p loughs or lhc swing, wl1eel and fool typ es ,vcre in nsc as far J)ack as 
the Middlc Agcs. Englis h low ploughs were probabJ_y hroughl Lo soulhern Nonvay 
as ,vcll as llle di str:icls :.1round Trondheim. 

Jn Värmland t he low plnngh nppcars to havc hcen prevnJent for a long tim e 
a_ncl [ro m t hcre infiltrated to norlltern Dnlecarlfa (not sbown on lhe map) whcrc 
r cmains of sucl1 p loughs are occasionally cliscover ed and i ndicate an early penetra
tion (Fig. 11 ) . 

As tbc ,:\/est Swcdish ploughs used in lhe distri cls around Lake Vfinern founfl 
their way ensl, lltey cncounlcr ed the high ard (Fig. 10) which is thonghl to ha-ve 
originalen from lhe area a rom1d Lake MäJaren. Tbis led to thc monld boai·d of the 
lo w plough being adoptccl for the ord, rc.~uJUng in Lbc type oT implem ent shown 
in Figs. 2 ::mrl 5, proh:1bly: towards lhe e nd of the Middle Ages. 

11 ,is curious f.o notc that thc North Swcdish lJlongh with borcd hcam appears 
·10 be at least as old. The bor ed beam may have been borrowed from a local typc 
af ancienl a.nl wh.ich li:Hl ;;1 bo red bemn (Fig. 12) . The other p arts of the plougl1, 
rr101.1lcl board a11cl. conltcr, woul!l lrnve corn c from tlrn Trondheiru area v ia Jämtland, 
possibly duriug thc first lrnlJ' of lhe Micldle Agcs, or earlier. 

Pa:rts of Lhe Plough 

'flJC share nf t·hc Sca nian --.vheel plough (F:ig. 16) has probahly hcc n copi e.tl from 
lhe pr ololype plougb which cmne from Dcnnrnrk. The ea.rl iest version of the plough 
sharc (Fig. 17) was prov.ided wilh bcurn :pJMes und ap·pears to be a rnodifiecl form 
of an old er a:rd share. Fig. 18 shows a share nsell only in Hohusliio, w hich cvi.dently 
is related t o a Wesl German plongh sbar e. Figs. l!J- 21 r cpr ese nt val'i l)us ·ly-pes C>f 
Swcdisb share heams fro m thc uppcr provinces. 
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Recent Ploughs 

In Sweden lh c period J 718- 1772 i s noted ror lhe great atlcnlio n paid t o agricu l
Ln,e, which was given cxpressi on in 174"1 by the cre-atio u of a profcssorshlp in 
nalional cconorny. The firs l p er son to hoJcl U1is offi ce wns Lhe t alented and ener
gctic Anders Berch, ,who devoted mueh of his Lime to devisb1g ways and mcans of 
improving Lhe agricuJlural s tandard, especiaJly throngh the technical tlcvelopmenl 
of tlic Jl'lö ugh. As e.irJy as 1742 lie began to build up a oollection of plough rnod els. 
As P:iu.l L ese·r h as stressed (1931. p. 444 et seq.) lie aJJpears to havc bcen o nc of 
lhc first lo 1·econrnienu the cui-ved iron m oulcl board (1759, p. 212) and Lhc lirst 
lo study thc hislory of Ll1e p .lough (1773) . One of thc tL"ial plonghs which appci1r cd 
at lhls timc .is s llown in Fig. 22. An important contribution has been nrnde by 
lwo types of peasanL plougb -whi ch o riginated in Daleoarlia (Figs. 5 and 23) anrl 
sprc,1<1 tQ olher p rovinces after thc 17?0's . S.imilll r peasant ploughs from Värm
land (Fig. 24) and VåslergöUirntl (Fig. 25), also widely apprcciated, spr ead to oLher 
parls of thc country at lhc beginning of 11:Jc 19Lh cenlury . The firs t plongh factory 
was startcd by ·Ma jor C. G. Stj crnswärd jn 1803 at Engcltofta, in Scania, whcre 
ploughs (>(" English design wer e manufactnrcd. Plougb production on an i,nclustt·inl 
scule commenced in thc JJCriod 181J9- 55in LI1e wo1·kshops o f'111 e U IL Lmfl Ag1:·icull.ural 
J aslitutc, outside lJppsafo. Thcsc p loughs w er e excellent for llieir lil11e and wcrC! 
based on English d esig ns, 111ainl_y Howaeds (Fig. 26). 

A morc widcsprc·ad di stribution was achieved in th e 181JO's b y ploughs influcnccd 
I)~, Americtin de~igns. At first the plough castings were imporleLI, which was Lhe 
ca,5e with ploughs frolll F un1dal. Tllesc wer e sold mainly in Uppland, as early 
as 18rt0 (Fjg_ 27). A widcly apprcciuled plougb was llial <lesigned in 1842 by U1e 
Åkers faclory in Söd crmaoland, a copy of tl1e American Eagle plongh with a 
stceply incline~l mould hoard and haslt1rd coultcr (Tig. 28) . 

Ovanståe nde uppsats är e n koucentrcrud sammanställning av de resnlla l,, som 
jag kommit tm i å ren 191J8---57 puhlicera cle skrifter rörande plogdo11c ns historia 
(se f:ilteratmförteck 11 ingen). För m era ingäcnde c U:eri ng hänvisas ti Il d essa upp
satser. 

För elen bjälp, som jag mottugit frå n sk:i ld~1 fo nder och insL.iL11Lionei- b er Jag f/\ 
rrmnföra mitt varmo tack. Dctla 1·.iklai, först oc h främst till Kungl. Skogs- och 
Lanlbruksakadenlien som ic ke Lt·öttnat att störlja mina forskningar inom och utom 
Sverige och vars sclu-clera.re, professor HoberL TorsscD, 1J1cd e tt aldrig svikande 
intresse stått mig bi, ni.il" cle1 giilll atL finna 11tvägar till fortsalla undersökuingM. 
Av stor bety delse blev de frikostiga anslag jag umlc1· tre år ficli ä njuta från 
öve rtUJl!; Hrnk gen om d e.ss dåvarande chef disponeJJt Carl Sundberg. Understöd 
har iiven liimm1ts av .Humanistiska fonde n, Helge Ax:son J ohnsons Stiftelse och 
SliJLelsen .T. C. Ke11tpes l\:H11nc. Som resultat av dessa understöd föl"eligger med 
den bäT publicer a de np11salsen 32 skrifter, och jag hoppas att så småningom 
kuwrn trycka ett större arbete om de svenska 11logarnas histori a avsett för en 
inlel'nationell publik. 

Till slut b er jag att till de ruångf:-1.ld.igu museer , arkiv och andra institutione1· 
få rramföra ell varmt tack för visat lillmölesgående. Fri"irnst riktar jHg nå milt 
tack till Nordiska museel och Uppsala landsm llisad civ. 

Vtislerås i oktober 1957. 

Ragnar Jidow. 
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