Vallonerna, identiteten och bruket
ANDERS FLOREN

Höstsolen värmer i nacken. Jag stannar en stund på bron över bruksdammen. En slö huggorm banar sig sakta fram i det närmast stillastående
vattnet. Hamrarna är rivna, men det är inte svårt att föreställa sig var de en
gång legat. Jag fortsätter genom parken och vänder mig om för att en sista
gång blicka upp mot herrgårdens imponerande baksida. Framför mig ligger
de prydligt ordnade längorna av arbetarbostäder med äppelträd dignande
av frukt i de små trädgårdarna. Här finns också kyrkan, skolan, spannmålsmagasinet och i samhällets utkant det gamla fattighuset.

Lövsta bruk,
herrgården sedd
från parken.
Foto: Agnetha
Pettersson.
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Bilder av ett bruk, ett vallonbruk. Vad förknippar vi det med? Naturligtvis bodde
här valloner, mytomspunna invandrare
från områden i dagens Belgien och norra
Frankrike. I 1900-talets litteratur och
debatt har de fått symbolisera en rad,
mestadels goda, dygder och förmågor:
den skötsamme arbetaren, den driftige
företagaren, den gode invandraren. I den
park som skiljer herrgården från arbetarbostäderna i Lövsta står han staty, vallonsmeden.
Smedjan, masugnen och arbetarbostäderna, brukssamhället var en sammanhållen enhet för arbete och "fritid",
för produktion och reproduktion. Här
tillverkades järn som såldes på världsmarknaden. Vallonbruket var en storskaliga produktionsanläggning, en industriell
ö i ett agrart hav. Särställningen präglade
dess människor och gjorde bruket till ett
ganska slutet samhälle. Under en reportageresa i Sverige under början av 1980talet stannade den tyske författaren Hans
Magnus Enzenberger fascinerat inför
den mur som omsluter Lövsta bruk. Här
tyckte han sig finna själva sinnebilden
för det svenska. Avskärmningen mot
omvärlden och samtidigt välfärdssystemet innanför murarna: skolan, sjukstugan, spannmålsmagasinet. På liknande
sätt har den svenske ekonomhistorikern
Maths Isacson framhållit brukssamhället
som en viktig metafor för folkhemmet
och den svenska modellen.
I jämförelse med andra järnproduce-

rande områden i Sverige under 1600talet framstår vallonbruken som storskaliga och modernt industriella anläggningar. Masugnarna kunde drivas längre
perioder utan avbrott. I hammaren var
arbetarna fler och fördelningen av arbetsuppgifter mer noga genomförd. Och kanske viktigast av allt, hammare och masugn låg nära varandra. Centraliseringen
av produktionen tillsammans med uppförandet av arbetarbostäder och allehanda "välfärdsinrättningar", skapade brukssamhällen. De avvikande dragen hos de
uppländska bruken tillsammans med det
faktum att de drevs av utländska företagare med hjälp av invandrad arbetskraft,
leder lätt till åsikten att främlingarna fört
med sig och här planterat ett stycke av
sitt hemlands industriella kultur. För en
sådan slutsats krävs emellertid kunskap
inte bara om upplandsbruken, utan också om järnhanteringen i det vallonska
området under 1600-talet. Vad kunde de
ta med sig?
Att skapa en sådan kunskap är ingen
enkel uppgift. När belgiska historiker
har sysslat med den för- eller tidigindustriella ekonomin har textilnäringen och
jordbruket stått i centrum för intresset.
Järnindustrin uppmärksammas främst i
samband med 1800-talets industriella
omvandling. En bidragande orsak till
detta är den svåra källsituationen. I motsats till i Sverige byggdes i det vallonska
området aldrig något centralt administrativt organ upp för bergshanteringen.
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Och källserierna från Bergskollegium är
ju en av de mest centrala materialtyperna
för den som forskar om den äldre svenska järnindustrin. Dessutom skedde ett
radikalt brott när den vallonska järnhanteringen industrialiserades. Den traditionella träkolsbaserade industrin lämnade
plats åt koksmasugnar och ånghammare,
en omvandling som bar med sig en regional förskjutning från trakter rika på
skogsråvara till områden med stenkolsfyndigheter. Den vallonska industrin
uppvisar därför inte samma historiska
kontinuitet som den svenska. Belgiska
företagsarkiv som sträcker sig ned genom
1700- och 1600-talen är sällsynta.
Den sparsamma forskningen och källförhållandet tvingar fram en omväg,
vilken inte är helt invändningsfri. Från
mitten av 1700-talet flödar källorna nämligen ymnigare. I syfte att öka sina skatteinkomster från området blev den österrikiska regeringen då mer mån om att
övervaka och befrämja olika industriella
näringar. En industristatistik skapades
och samtidigt genomfördes en egendomstaxering i provinsen Luxemburg,
den mest betydelsefulla regionen för områdets tyngre järnhanteringen. Dessutom
finns flera svenska reseberättelser från
Vallonien under slutet av 1600-talet och
mitten av 1700-talet, av vilka Reinholt
Riicker Angersteins är den mest genomarbetade.
Innan uppgiften grips an att se vad
dessa källor säger om de företeelser som

37

idag förknippas med de svenska vallonbruken - storskaligheten, brukssamhället, de patriarkala omsorgerna och avståndet mellan det agrara och det industriella - vill jag dock börja att nysta i en
annan ände. Vem var vallonen?

Valloner
Vi kallar dem valloner, de närmare tusen
smeder, masugnsarbetare, kalare, skogshuggare, forkarlar och hantverkare som
under första hälften av 1600-talet invandrade till Sverige. Större delen kom från
den del av Belgien som sedan år 1992 har
en självständig ställning som regionen
Vallonien. För den som besökt området
ligger det nära till hands att förknippa
namnet med det franska ordet för dal,
valle. Vallonerna, dalfolket! Poetiskt,
men dagens belgiska språkvetare och
historiker menar att namnets ursprung
är ett annat, nämligen det forngermanska ordet walha. Ordet hade en liknande
funktion som grekernas barbar, att peka
ut en grupp vars språk man inte förstod.
Ursprungsbetydelsen av vallon var
alltså främlingen, den andre, den som
talade rotvälska. I detta fall olika romanska språk och dialekter. Namnet tillskrevs gruppen. Få äldre belägg finns för
dess användning. I enstaka medeltida
krönikor talas om abbotar som talade
vallonska. Några källor från 1600-talet
pekar ut Vallonien som ett geografiskt
område. Först vid mitten av 1800-talet
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Vallonsmeden som staty i Lövstabruk.
Foto: Agnetha Pettersson.

fick benämningen en vidare spridning i
Belgien. Den vallonska rörelse som då
skapades var en del av seklets nationella
strömningar i Europa och ett svar på den
alltmer självmedvetna flamländska nationalismen.
På sätt och vis är det således rimligt
att kalla den invandrade gruppen för
valloner. De flesta av dem kom från områden där man talade olika vallonska dialekter. Ur ett utifrånperspektiv utgjorde
de en grupp och de kom från ett ganska
avgränsat område. Men vad höll dem

samman, mer än att vara nyanlända
främlingar? Hur betraktade de sig själva?
Sannolikt saknade gruppen till en
början ett eget namn. I 1600-talets kyrkböcker kallades de på grund av sitt romanska språk oftast "fransoser". Att tala om
från vilken by eller vilket furstendöme
man kom - Namur, Liege, Luxemburg,
Sedan etc. - var förmodligen det sätt
på vilket de presenterade sig för varandra. Om en presentation ens var av nöden.
För ett tränat öra borde de skiftande dialekterna ha skvallrat om från vilken del
av det vallonska området främlingen
kom.
Vallonerna anlände som en grupp
utan eget namn och utan ett egentligt
gemensamt språk. De var bördiga från
furstendömen med olika politiska förhållandena och byar med skilda kulturella
traditioner. Av dessa anledningar menar
den belgiske historikern Jean Pirotte att
det knappast går att tala om någon vallonsk identitet så tidigt som under början
av 1600-talet. Det finns emellertid ytterligare en betydelse av ordet vallon. Så
kallades de franskspråkiga reformerta
emigrantkyrkor som under 1500-talet
grundades i bland annat Holland och
England.
Det är dock svårt att hävda att de
invandrade vallonerna i religiöst hänseende utgjorde en grupp. Att vallonska
bruksägare tillhörde reformerta församlingar är inget problem att belägga.
Svårare är det att säga något bestämt om
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arbetarnas religiösa tillhörighet. År 1666
skrev kyrkoherden i Österlövsta, Magnus
Leufstadius, om bruksfolket på Lövsta
att "somliga ibland dem äro Calvinister,
somliga papister och somliga föga av
någon religion säga sig till". Kyrkohistorikern Tore Hållander, som undersökt vallonernas religiösa tillhörighet
under 1600-talet, finner ganska få exempel
på uttalat reformerta sympatier bland
arbetarna. Under seklets gång tycks
också de allra flesta av dem ha integrerats
i den svenska statskyrkan.
Om det är svårt att säga något om vallonernas religiösa identitet i Sverige, så
är det än knivigare att skapa sig en bild
av förhållandena före emigrationen. I det
självständiga furstendömet Sedan från
vilket vissa av invandrarna kom, var
protestanter av olika schatteringar tolererade. I prinsfurstendömet Liege och i
de Spanska Nederländerna var intoleransen mot avvikelser från den rätta
katolska tron emellertid desto större.
Och från dessa områden kom de flesta av
de invandrade arbetarna. Den belgiske
historikern Michel Dorban har emellertid i detta sammanhang varnat för att
sätta likhetstecken mellan de förföljelser
som skedde i storstäder som Namur och
Liege med den kontroll som kyrkan förmådde utöva i de landsbygdsområden
som var järnindustrins. På den luxemburgska landsbygden hade endast sex
procent av prästerna någon form av
högre utbildning och anklagelserna mot
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dem för kättja och lättja var snarare regel
än undantag. Under en biskopsvisitation
år 1628 fick fler än tre fjärdeldelar av prelaterna dessutom anmärkningar för att
de inte skött den obligatoriska kristendomsundervisningen. Den blandning av
katolicism, protestantism och religiös likgiltighet som Löfstadius tecknade från
Lövsta bruk år 1666, skulle sannolikt
också kunna användas som en bild för de
ganska oordnade religiösa förhållandena
på den vallonska landsbygden i början
av 1600-talet.
De hade olika yrken, de kom från
skilda kulturer och talade olika språk,
ändå bildade de en grupp i det nya
landet. Hur gick denna process till?
Hur skapades den svenske vallonen?
Vallonerna utgjorde aldrig någon majoritet av de mantalsskrivna personerna vid
de uppländska bruken. Vid Lövsta och
Österby bar en tredjedel av befolkningen
vallonska namn, vid vissa mindre bruk
som Berkinge och Västland var deras andel än lägre. Viktigare är emellertid,
vilket Berndt Douhan visat i sin doktorsavhandling, att vallonerna steg för steg
under 1600-talet kom att monopolisera
de mest prestigefyllda posterna vid
bruken. De blev mästare i smedjor
och vid masugnar, ett lyckat utfall av de
vallonska hushållens strategier att etablera sig i den nya miljön.
På samma sätt som jordegendomen
gick i arv hos bönderna förmedlades kunskapen att tillverka järn från generation
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till generation hos järnbrukens arbetare.
Målet var i båda fallen att försäkra hushållets och släktens fortlevnad. Precis
som svenska bruksarbetare var därför de
vallonska mästarna måna om att behålla
produktionskunskapen inom familjen.
Liksom vid många andra järnbruk i
Sverige och annorstädes i Europa,
utvecklades här yrkesdynastier. Genom
arv och äktenskap bevakades den privilegierade positionen. Skillnaden var att
strategin vid de uppländska bruken fick
en tydligt etnisk färg: mästersmederna
var valloner och andelen äktenskap där
bägge parter var av vallonsk härkomst
var hög. Även om det således snarast
handlade om en professionell strategi, är
det tydligt att det etniska draget kom att
användas som en förstärkning. I de arbetarminnen som nordiska museet samlade
in i början av 1950-talet, framhåller flera
av de uppländska järnbruksarbetarna
med stolthet sitt vallonska ursprung och
berättar om hur man såg ned på bruksfolk av annan stam.
Något som ytterligare understödde
identitetsskapandet var givetvis den skolundervisning som från och med 1620talet bedrevs vid de större bruken.
Genom undervisningen gavs barnen ett
gemensamt språk, först franska och
senare under seklet svenska. Trots det
förefaller de vallonska dialekterna i en
eller annan form ha levt kvar. Så sent
som 1769 påpekade den franske resenären Jars att folket på Lövsta sinsemel-

Ian använde sitt modersmål det vill säga,
tilllägger han, vallonska.
I skolan formades sannolikt också
andra delar av en gemensam identitet,
inte minst en religiös sådan. Under andra
hälften av 1600-talet såg de kyrkliga dignitärerna med ökad oro på detta. I takt
med att bruksfolket tillägnade sig det
nya landets språk fruktade man att kalvinismen skulle spridas till den svenska
befolkningen. På 1690-talet utsågs därför
genom ärkebiskopens försorg oklanderligt lutherska lärare till bruksbarnen.
Lite tillspetsat skulle man alltså kunna
hävda att vallonerna som grupp skapades
vid de uppländska bruken. Men när de
då såg sig omkring vad kände de igen
och vad var främmande i det industriella
landskap som omgav dem?

lndustrilandskapet
Den svenska järnhanteringen under 1600och 1700-talen var inriktad på export av
stångjärn. Inte minst gällde detta vallonbruken, vars produkter kom att bli hett
eftersökta på den brittiska marknaden.
Järnproduktionen i Vallonien vände sig
däremot med andra produkter till en
annan marknad och produktionskedjan
hade därför också ett annat utseende.
Uträckningen av stänger under den
vattendrivna hammaren i smedjan var
sällan slutet på tillverkningsprocessen.
Oftare markerade arbetet i stället början
på en omfattande manufakturtillverk-
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ning av framför allt vapen och spik.
Mellan halvfabrikatet, stångjärnet, och
färdigprodukten fanns flera mellanled:
plåthamrar, knipphamrar, skärverk och
borrkvarnar.
Det mångskiftande vallonska produktionslandskapet utvecklades under slutet
av 1500-talet samtidigt som en tydligare
regional arbetsfördelning utkristalliserades. I synnerhet kring Liege ersattes masugnar och hammare av ett stort antal
manufakturverkstäder. Orsaken till utvecklingen var dels områdets tillgång till
stenkol, vilket kunde användas i såväl
skärverk som spik- och vapensmedjor,
dels tillgången till billig arbetskraft. Av
samma orsaker växte senare under 1600talet en liknande industristruktur fram
kring staden Charleroi.
Manufakturproduktionen i Liege kom
nära att knytas till de järnproducerande
områdena i Luxemburg, först till Durbuy
i norra delen av provinsen och senare
framför allt till de högproducerande anläggningarna i furstendömets södra del.
I bägge områdena tog handelsmän från
Liege aktiv del i expansionen. I det förra
området var Mathieu De Geer, kusin till
Louis De Geer som också han senare
utvandrade till Sverige, en av de ledande
intressenterna. I det senare anlades en
av de mer betydande anläggningarna,
bruket La Trapperie, år 1613 av liegeborgaren och tillika Louis De Geers
svåger, Herman Trappe.
Arbetskraft till de nya anläggningarna
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i Luxemburg hämtades bland annat från
de områden som befann sig i nedgång,
exempelvis från Liege och Chimay.
Samma sak skedde när investeringar
gjordes i mer fjärran områden som
Tyskland, Spanien eller Sverige. Den
regionala omstrukturering av järnhanteringen och den ökade rörlighet av kapital
och arbetskraft som den medförde, var
således en viktig bakgrund till utvandringen av vallonska arbetare.
Bara de delar av detta komplexa
industrilandskap, som passade den redan
existerande produktionsstrukturen och
dess anknytning till den europeiska
marknaden slog fast rot i Sverige. Någon
spik- eller gevärstillverkning växte aldrig
upp kring de svenska vallonbruken lika
lite som plåthamrar, knipphamrar eller
skärverk anknöts till de tidigindustriella
komplexen. Först vid mitten av 1700talet anlades ett skärverk i Johannisfors,
nära Forsmarks bruk. Enligt Samuel von
Stockenström var"det av samma typ som
de han tidigare hade besökt i Liege. En
avgörande skillnad var dock att man inte
använde vallonjärn för manufakturtillverkningen. Bland annat för att förse
skärverket med råvara lades nämligen
på 1760-talet driften vid två av Forsmarks hamrar om från vallon- till tysksmide. Skärverket var byggt av den kände
teknikern Sven Rinman, men det förekom att vallonska byggmästare kallades
in för att bygga liknande anläggningar
på andra platser i Sverige. Under sin
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vistelse i Liege år 1755 träffade
Angerstein herr Grisard som tidigare tillsammans med sin fader byggt ett skärverk vid Wedevågs manufakturbruk i
Lindebergslagen.
Även om det inte byggdes några
manufaktursmedjor vid Upplandsbruken,
så hade Louis De Geer starka intressen
inom den svenska vapenindustrin. Förutom kanontillverkning i Finspång arrenderade han under slutet av 1620-talet
samtliga svenska vapenfaktorier. Historikern Maj-Britt Nergård har antytt att
han strävade efter att i Sverige skapa en
liknande arbetsfördelning mellan områden inriktade på manufakturproduktion
och regioner för stångjärnstillverkning,
som den han hade god kännedom om
från det vallonska området. Sannolikt
hade han emellertid inte lika lätt att värva
vapensmeder, som han hade att finna
kalare, smeder och masugnsarbetare.
Medan arbetslösheten i de tyngre delarna
av industrin var kännbar till följd av den
regionala omstruktureringen, så arbetade
vapensmedjorna i Liege för högtryck.
Bland de invandrade vallonerna under
1600-talets första hälft var andelen vapenhantverkare och manufaktursmeder försumbar.
För upplandsbruken var det sannolikt en lycka att inte det vallonska industrilandskapet kopierades. I stället för att
som det råvaruproducerande Luxemburg
knytas i ett nära nog kolonialt beroendeförhållande till centrum för manufaktur-

produktionen, Liege, kom anläggningarna i Uppland att forma elitdivisionen
bland svenska bruk. Visserligen var produktionen bara omkring femton procent
av rikets samlade, men här låg de största
bruken som tillverkade det bästa stångjärnet.

Hammare och hytta
Det järnhanteringens landskap som mötte
de invandrade vallonerna i Sverige var
ett annat än hemlandets. De svenska vallonbruken anpassades till denna övergripande struktur, men hur organiserades
produktionen? Överfördes en vallonsk
industrikultur?
Vid såväl Österby som Lövsta fanns
under 1600-talet två masugnar, samt vid
det förra bruket två och vid det senare tre
hammarsmedjor. Även om masugnarna
förlades en bit från smedjorna, så förknippas vallonsmidet i Sverige med en
industriell storskalighet. Ekonomhistorikern Göran Ryden har dessutom påpekat att de industriella komplexen i
Uppland ofta överskred vad vi idag
normalt förknippar med ett brukssamhälle. Under 1700-talet hade exempelvis
bergsmästaren för vana att tala om
"Leufstaverken" snarare än Lövsta bruk,
en funktionell indelning som också inbegrep bruken Vassland och Åkerby samt
masugnarna i Tobo och Hillebola.
Centraliseringen och storskaligheten
skilde vallonbruken från det sätt på vil-
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Vallonhammaren i Österby. Foto: Upplandsmuseet.

ket järnhanteringen var organiserad i
resten av landet, där rumslig och social
åtskillnad mellan hyttdrift och hammarsmide var ett genomgående drag. Det
ligger nära till hands att förklara dessa
främmande drag av storskalighet och
modernitet som ett inlån från en mer utvecklad industriell kultur, det vill säga
som ett vallonskt arv. Dessutom är det
lockande att ge dem en rent produktionsteknisk förklaring. Eftersom tackjärnet
vid vallonbruken hade formen av väldiga
gösar vilka var svåra att transportera,

framstår det som förnuftigt att placera
hammaren nära masugnen. Emellertid
förefaller det som om anläggningar av
upplandsbrukens storlek var lika ovanliga
i det tidiga 1600-talets Vallonien som de
var i Sverige.
Visst förekom att masugn och hammare var koncentrerade till samma
anläggning. Ett exempel var den liegiska
biskopfurstens egen anläggning i Couvin,
vilken byggdes upp under slutet av
1500-talet. Couvin var emellertid snarast
undantaget som bekräftade regeln. Flera
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belgiska historiker har understrukit att
det normala förhållandet var att hamrar
och hyttor, för att spara på vattenkraft
och skog, var skilda åt i rummet. När den
svenske resenären Erik Odhelius gästade
Liege på 1690-talet beklagade han exempelvis att han inte kunde besöka någon
hammarsmedja eftersom ingen sådan
fanns i nejden. För att smidas till stänger
fraktades gösarna i stället från masugnen
till en hammare två mil bort.
1700-talets industristatistik visar att
närmare två tredjedelar av hamrarna inte
var del i något industriellt komplex av
uppländsk typ. Samtidigt var den regionala variationen slående. Det var i södra
Luxemburg, det vill säga det område där
järnhanteringen expanderade samtidigt
som de uppländska bruken fick vallonska patroner och arbetare, de riktigt stora
anläggningarna låg. Vid klostret i Orval
fanns exempelvis masugn, två stångjärnshamrar, plåthammare och skärverk. La
Trapperie vid vattendraget Rulles några
mil norr därom bestod av två masugnar,
två stångjämshamrar och en plåthammare.
Enheter som således storleksmässigt var
i klass med de större upplandsbruken.
Det var också i Luxemburg som de
mest produktiva hyttorna och hamrarna
fanns under 1700-talet och 1800-talets
början. I gynnsamma fall gjordes vid
hyttorna omkring tre ton gös per dygn,
medan masugnarna i övriga vallonska
områden sällan nådde mer än knappa
två ton. Tre ton är emellertid ingen

anmärkningsvärt hög siffra. Vid hyttorna
i Norberg var den normala dygnsproduktionen under 1700-talet mellan tre
och fyra ton tackjärn. Och i början av
1800-talet tillverkades i Österby var dag
nära fyra ton gös.
Den stadiga efterfrågan på tackjärn
vid de svenska bruken kanske tillsammans med ett längre arbetsår, kan delvis
förklara det svenska försprånget. Viktiga
var sannolikt också de tekniska skillnader
som fanns mellan masugnarna i Sverige
och Vallonien. Liksom i Vallonien byggdes stenmasugnar vid upplandsbruken,
en förändring i jämförelse med det traditionella svenska byggnadssättet. Ändå
förefaller de ha varit ganska olika de
hyttor som de vallonska mästarna förestått i hemlandet. De var mellan en och
två meter högre, vilket ökade kapaciteten.
Dessutom försågs de med effektiva bälgar
av trä och inte, vilket fortfarande under
början av 1800-talet omtalas från Vallonien,
med läderbälgar.
I jämförelse med svenska hyttor var
alltså de vallonska masugnarna tämligen
lågproducerande. Vad gäller hamrarna
förefaller förhållandet ha varit det motsatta. Vid mitten av 1700-talet tillverkade
smedjorna i Luxemburg i regel mer än
250 ton stångjärn om året. I övriga vallonska områden var produktionen betydligt
måttligare, runt 175 ton per år och hammare. Siffrorna kan jämföras med produktionen vid Österby där hamrarna
under 1700 och början av 1800-talet var-
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<lera producerade ungefär 200 ton under
ett år. Hur kan denna skillnad förklaras?
Vad hade hamrarna i Luxemburg som de
uppländska saknade?

Vallonsmidet
Gösarna från masugnen arbetades till
stångjärn. I Vallonien liksom vid upplandsbruken fördes gösen först till smältarhärden. Efter att en del av den smälts
ned, slogs ett smältstycke samman och
fördes vidare till räckarhärden för att
värmas och smidas till stänger under en
vattendriven hammare. Att arbetsprocessen var uppdelad på två härdar skiljde
arbetssättet från den metod som dominerade i Sverige, det så kallade tysksmidet
där tackjärnet smältes och smiddes till
stänger vid samma härd.
Terminologin, det vill säga uppdelningen i tysk- och vallonsmide, var en
1700-tals företeelse. Nyspråket var ett
utslag av upplysningstidens ambition att
namnge, ordna och klassificera världen.
Utifrån den ovan förda diskussionen
kring skapandet av en vallonsk identitet
tillför den ytterligare en dimension. Att
vara vallon kom att innebära att vara traditionsbärare av en särskild smidesmetod, vallonsmidet, med vars hjälp det
bästa svenska järnet tillverkades. Att
vallonjärnet på den internationella marknaden efter utskeppningshamnen sedan
kallades Öregrundsjärn var en annan sak,
liksom att dannemoramalmen snarare än
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smidesmetoden var hemligheten bakom
varans kvalitet. Det järn som tillverkades
i Vallonien nådde till följd av den fosforhaltiga råvaran aldrig det svenska stångjärnets goda egenskaper. Medan det
svenska vallonjärnet genom sin renhet
lämpade sig utmärkt för ståltillverkning,
lyckades man aldrig göra stål av vallonskt järn. Det stål som järnmanufakturen i Liege behövde importerades från
Solingen och det stålmakeri som trots allt
anlades i Vallonien vid mitten av 1700talet arbetade med importerat svenskt
stångjärn.
På ett farligt sätt lockar uppdelningen
i tysk- och vallonsmide dessutom både
till att överdriva skillnaderna mellan
metoderna och att underskatta existensen av en mängd skilda arbetssätt. Åtminstone under 1700-talet användes exempelvis vid vissa hamrar i Vallonien metoder som mycket liknade tysksmide. Att
många valloner i Sverige kom att arbeta
vid tyskhamrar visar att skillnaden
mellan teknikerna inte var oöverbrygglig. Lika tydligt är emellertid att vallonsmidet vid upplandsbruken gav invandrarna trumf på hand vad gällde att skaffa
sig och bevaka en privilegierad position.
Liksom distinktionen mellan tyskoch vallonsmide är för grov, så är det att
göra det lite för enkelt för sig att tala om
tysk- och vallonsmedjor. Utrustningen av
smedjorna skiftade, liksom arbetssättet.
Precis som det i Sverige fanns tysksmedjor med både en och två härdar så fanns i
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det vallonska området under 1600- och
1700-talen verkstäder med en eller två
smältarhärdar. Eftersom räckarsmederna
normalt arbetade snabbare än smältarlaget, ansågs den mest rationella bestyckningen vara en hammare med två
smältarhärdar. Det var också så de högproduktiva hamrarna i Luxemburg var
utrustade.
Med detta i åtanke är den smedja som
bevarats i Österby, med sin ensamma
smältarhärd, en med vallonska mått mätt
liten hammare. Den klena bestyckningen
förklarar varför man inte tillverkade lika
mycket stångjärn som de betydligt större
smedjorna i Luxemburg. Ändå var produktionen inte så mycket lägre som man
haft skäl att förvänta. Jämförs Österby
med de vallonska hamrar som hade en
liknande bestyckning, visar det sig att
tillverkningen vid upplandsbruket var
ungefär 15% högre. De svenska vallonhamrarna stod sig således väl vid en jämförelse mellan gelikar. Detta konstaterades också i slutet av 1700-talet av Sven
Rinman. Han förklarade förhållandet
med att tackjärnet var mer lättsmält och
blästern starkare. Dessutom menade han
att smederna vid upplandsbruken inte
behövde vara så noga med dimensionerna
av stångjärnet.
De svenska vallonhamrarna såg
annorlunda ut än vad som var vanligt
i Vallonien. Det förefaller således vara
möjligt att tala om en svensk typ av vallonsmide. Men hur gick arbetet till?

Göran Ryden har påpekat att med tanke
på den roll vallonjärnet vanligtvis tillmäts för den svenska ekonomin under
1600-, 1700- och 1800-talen, är det påfallande lite vi vet om arbetsorganisation
och arbetssätt. Förhållandet är detsamma
när det gäller järnproduktionen i Vallonien. En aning om sakernas tillstånd ger
emellertid de uppgifter som finns rörande
arbetsstyrkans storlek och sammansättning.
En förordning för järnindustrin i
Namur från 1630-talet omnämner det
lämpliga arbetarantalet i stångjärnssmedjorna. Vid en smedja med två smältarhärdar som enbart drevs dagtid behövdes
två smältarsmeder med var sin pojke och
tre räckarsmeder. Arbetade hammaren
dygnet runt sysselsatte den ytterligare en
mästare vid varje smältarhärd, det vill
säga en arbetsstyrka om sammanlagt nio
personer. I en smedja med en smältarhärd som drevs kontinuerligt krävdes
minst sex personer, tre smältarsmeder
och lika många vid den vattendrivna
hammaren. Slutligen nämns att det vid
en vanlig hammare, "forge ordinaire"
det vill säga sannolikt en smedja med en
smältarhärd som stod stilla under nattvilan, arbetade två smältare och två räckarsmeder.
Jämförs uppgifterna med de data som
finns i industristatistiken drygt hundra
år senare visar det sig att mellan sex och
sju arbetare sysselsattes i flertalet av de
mindre hamrarna i Namur, det vill säga

VALLONERNA, IDENTITETEN OCH BRUKET

en arbetsstyrka som borde ha tillåtit en
kontinuerlig drift. Vid bruken i Luxemburg var arbetarantalet emellertid betydligt högre. Som regel arbetade här fjorton
personer i varje smedja. Vid smedjorna i
Österby och Lövsta var mellan sju och
åtta smeder sysselsatta under 1600-talet,
ett antal som sedermera ökade till nio.
Det senare var också det antal smeder
som under första hälften av 1700-talet
arbetade vid Storhammaren i Lövsta. Vid
smältarhärden fanns en mästare en
mästersven och två drängar. Vid räckarhärden två mästare, en räckardräng, en
hjälpkarl samt en gosse eller med det
vallonska ord som användes goujar.
Antalet arbetare var således lägre vid
de uppländska bruken än i de luxemburgska smedjorna, men högre än vad
det var i vallonska hammare med en
jämförbar bestyckning. Annorlunda förefaller också yrkesuppsättningen ha varit.
Medan dokumentet från 1600-talets
Namur preciserade att tre personer borde
sysselsättas vid vardera härd i en smedja
av Storhammarens typ, så arbetade där
fyra smeder vid smältarhärden och fem
vid räckarhärden. Rimligtvis var detta en
följd av att smältningen, vilket Rinman
ju påpekade, kunde forceras och räckarsmederna därmed fick fler smältstycken
att bearbeta till stångjärn. Arbetsstyrkans
storlek och sammansättning rimmar
således väl med det annorlunda arbetssättet och den högre produktionen vid
de uppländska hamrarna.
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Arbetet var tungt och krävde fysisk styrka.
Först i tonåren var det därför möjligt att börja
som goujar. Långt tidigare fanns dock ofta sysslor
att utföra vid brukets jordbruk. I arbetarminnena
från vallonbruken liksom i undersökningar av
andra bruk framgår att man var sysselsatt med
allehanda dagsverken och småsysslor redan i
sjuårsåldern. Foto: Olle Norling.
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FORSSMAR K
Forsmarks bruk.

Tyvärr har det varit omöjligt att mer i
detalj skapa sig en bild av hur arbetslagen såg ut i det vallonska området.
Noterbart är emellertid att det vid de
stora bruken i Luxemburg förefaller ha
skett en ytterligare specialisering av
arbetsuppgifterna. Vid sidan av smältaroch räckarsmeder nämns här arbetare
vars uppgift var att av smältstycket göra
ett "stångämne", vilket sedan räckarsme-

den förvandlade till stångjärn. En sådan
ytterligare specialisering är inte känd
från de svenska vallonhamrarna. Utan
att mer i detalj gå in på dessa skillnader,
pekar de ändå på att det svenska vallonsmidet inte bara skilde sig vad gäller
smedjans bestyckning och kvaliteten på
det tillverkade stångjärnet, utan att också
arbetsorganisationen här var en annan
än i vallonernas hemland.

VALLONERNA, IDENTITETEN OCH BRUKET

Brukssamhället
De svenska vallonbruken kom att forma
sammanhållna patriarkala enheter. Vid
sidan av smedjor och masugnar byggdes
bostäder för arbetarna samt skola, kyrka
och bruksmagasin. De olika byggnadernas rumsliga placering tyder på en medveten planering. Bruket strålar av faderlig
övervakningsanda, men med sina raka
gator och omsorgsinrättningar också av
modernitet. Det är inte så underligt att
vallonbruket har använts som symbol
för det moderna. Men vad av detta är vallonskt? Lika litet som svenska forskare
har undersökt rötterna till upplandsbrukens produktionsteknik och arbetsorganisation i det vallonska området,
har de analyserat eventuella likheter vad
gäller bruksbebyggelse och social ordning.
Den belgiske historikern Marcel
Bourguignon har påpekat att de vallonska brukspatronernas ambition var att
samla arbetarbefolkningen nära produktionsanläggningarna. I folkräkningen för
Luxemburg år 1656 finner han också två
smeder som boende vid hammaren i Pont
d'Oie. Var och en med sitt eget hushåll.
Även om bruksägarna hade ett sådant
uppsåt är det emellertid helt uppenbart
att de misslyckades med att fullt ut
genomföra det. Två smeder gör inget
brukssarnhälle och ett drygt sekel senare
nämndes inga arbetare som boende vid
bruket i fråga. Situationen var densamma
vid de andra hamrarna och hyttorna i
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regionen. Med undantag för lagerlokaler
och boningshus för direktionen växte
ingen bebyggelse upp kring bruken. Vid
det stora järnbruket La Trapperi bodde
således endast faktorn Bernard Papier
med sin familj och sitt tjänstefolk.
I stället för vid bruken levde järnindustrins arbetare - smeder, masugnsarbetare, kärare, kolare och gruvarbetare
- i landsbygdens byar. De södra delarna
av Luxemburg, där bland annat de stora
järnbruken Pont d'Oie, Orval och La
Trapperie låg, utmärktes av starka bygemenskaper. Mer än traditionella bondbyar liknade samhällena små landsbygdsstäder, med en ofta omfattande
juridisk och administrativ självständighet.
Som "borgare" i dessa fick smeder och
järnbruksarbetare tillgång till betesmark
och skog. De deltog också i administrationen av den kommunala egendomen.
Att deras arbetstider inte var lika flexibla
som hantverkarens, köpmannen eller jordbrukarens innebar emellertid problem att
samla de gemensamma bymöten som
hade dessa frågor om hand. Med tanke
på det industriella arbetets särart också i
andra avseenden är det rimligt att fråga
sig om det inte under den enhetliga ytan
existerade en separat värld för järnhanteringens arbetare. Kanske var trots allt
den hierarkiska relationen till brukspatronen eller yrkesidentiteten viktigare
för dem än bysolidariteten.
Ett sätt att närma sig frågan om
bruksarbetarnas relationer i lokalsam-
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hället är att undersöka hur de fick tillgång
till jord och gårdar. Vid upplandsbruken
liksom vid andra svenska järnbruk,
förmedlade patronen odlinglotter och
boningshus till arbetarna. Förutom den
föda de kunde producera på egen hand
var de sedan i hög grad hänvisade till
bruksboden för sin livsmedelsförsörjning.
Bruksarbetarna i Luxemburg förefaller
däremot ha försett sig med såväl jord som
gårdar på egen hand. Bara i undantagsfall
har de lånat pengar eller köpt fast egendom av brukspatronen. Arbetarna gjorde
istället ofta affärer med varandra eller
med byns köpmän och hantverkare.
I synnerhet smeder och masmästare
var mycket aktiva på jordmarknaden. De
investerade en del av sin penninglön i fast
egendom. Med en växande åkerareal
ökade hushållens grad av självförsörjning
och en än större del av penninginkomsten
kunde användas till annat. De jordegendomar arbetarna förfogade över var också
ganska omfattande. I byn Habay-la-Vieille
besatt smeder och masmästare som regel
minst en hektar åker. Dessutom ägde de
äng, nyodlingar och trädgårdar. Hammarsmedsmäster Jacques Pennins åkermark
var exempelvis nästan fyra hektar stor,
varav en mindre del låg i grannbyn
Habay-la-Neuve. Hans nyodling och
ängsmark var en knapp hektar medan
trädgården omfattade en kvarts hektar.
De svenska järnbruksarbetarnas jordinnehav är inte undersökt i detalj, men
förefaller ha varit jämförelsevis blyg-

samt. Vid Jäders manufakturbruk i Västmanland var smedernas åkerlotter i början
av 1700-talet vanligtvis ett halvt tunnland. Det vill säga ungefär lika stora som
Jacques Pennins trädgårdsland. Vid
Horndals bruk var smedernas jordlotter
för åkerbruk och linodling vid 1800talets mitt, på ett undantag när, mindre
än en hektar.
Att arbetarna inte bodde i direkt
anslutning till hammaren eller masugnen, utan var integrerade i de intillliggande bondbyarna, onödiggjorde sannolikt också livsmedelsbodar vid de
vallonska bruken. I byn Habay-la-Vieille
nämndes år 1766 två butiker och ett
värdshus, vilka förutom byns storköpman sannolikt förmådde att förse arbetarna med förnödenheter. Naturligtvis
kan det ändå ha förekommit att arbetaren, som i Sverige, fick delar av sin lön i
varor, men det var knappast ett dominerande försörjningssystem.
Bruksarbetarna bodde i byn där de
också ägde, köpte och sålde jord. De deltog i de gemensamma besluten och förefaller inte ha stått i något beroendeförhållande till brukspatronen vare sig vad
gällde förvärv av fast egendom eller försörjningen av livsmedel. Att det ekonomiska utbytet inom arbetargruppen
verkar ha varit tämligen intensivt, gör
det ändock relevant att fråga huruvida
yrkesindentitet eller bytillhörighet var
det väsentliga för dem. Utgjorde bruksarbetarna en sluten kast i byn? Att det
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var så vid upplandsbruken är tydligt.
En så stor del som 70 % av giftermålen
under 1700-talet var vad som karaktäriserats som "rena vallonäktenskap". I
arbetarminnena tydliggörs också det
överlägsna och närmast föraktfulla sätt
på vilket bruksbefolkningen betraktade
socknens bönder. Som tidigare påpekats
bör detta ses som ett utslag av professionella- snarare än etniska strategier. Men
var denna antiagrara mentalitet en del av
ett vallonskt kulturarv?
Precis som i Uppland var det i 1700talets Luxemburg vanligt att sönerna
följde sina fäders yrkesval. Bilden är
dock inte lika entydig som den förefaller
vara i Sverige. Integreringen i bysamhället och att i vissa fall personer med olika
yrken samsades i samma hushåll, hjälper
till att förklara varför bruksarbetarsöner i
Vallonien inte sällan valde att bli hantverkare och bönder. På liknande sätt
förekom ett flöde av hantverkar- och
jordbrukarsöner till arbetena vid brukens
hamrar och masugnar. Gränserna mellan
yrkesgrupperna förefaller således ha varit
mindre starka, eller om man så vill,
de professionella strategierna mindre
tydligt uttalade.
Mönstret bekräftas av det sätt på
vilket man valde äktenskapspartner och
dopvittnen. Smeder och masugnsarbetare
förefaller lika gärna ha gift in sina söner
och döttrar i hantverkar- eller bondehushåll, som i andra bruksarbetarhushåll.
Äktenskapsmönstret antyder en situa-
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tion med, ur bruksarbetarnas perspektiv,
överbryggbara statusskillnader till många
om än inte alla sociala grupper. Sannolikt
förklaras detta av att de allra flesta hushåll i byn, liksom smederna ägde jord
och tog del i de gemensamma angelägenheterna. Jodägande och "burskap" var
de centrala statusmarkörerna, varför
integreringen i byn snarare än yrket formade bruksarbetarnas identitet.
Äktenskapet band samman två släkter och var ett sätt att markera social närhet. Möjligheterna till giftermål avtog i
takt med att det sociala avståndet ökade.
Att välja faddrar åt barnen skall ses som
en liknande markering, med skillnaden
att valfriheten - på grund av de mindre
åtagandena det innebar att väljas ut - var
större. I ganska liten utsträckning förefaller bruksarbetarna ha valt gudfäder ur
de egna leden, vilket stärker bilden av
deras sociala öppenhet. Tydligt är emellertid också att de genom fadderskapet ofta
försökt att knyta sociala relationer uppåt,
till storköpmän och brukspatroner. När
smeden Claude Fay och hans hustru
Marie Catherine Mousse år 1769 lät döpa
sin son, Charles Frarn;ois, var faktorn vid
Pont d'Oie gudfar och faktorn Bernard
Papiers dotter vid La Trapperie gudmor.
Saknades belägg för en patriarkal relation
i ekonomisk mening, antyds här en vilja
hos bruksarbetarna att socialt markera
närhet och tillhörighet till bruket och
dess ledning.
Många av det uppländska brukssam-
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hällets karaktäristiska drag lyser således
med sin frånvaro i det vallonska området. Någon samlad bebyggelse med produktionsanläggningen i centrum växte
aldrig fram och tydliga belägg för en
patriarkal relation mellan arbetare och
bruksledning är svåra att finna. De
svenska vallonbrukens bebyggelsestruktur var lika lite som den patriarkala företagarstrategin något de invandrande
brukspatronerna förde med sig från sitt
hemland. I Vallonien kom de drag vi förknippar med bruket i stället närmast att
motsvaras av de framväxande kolgruvesamhällena under slutet av 1700- och
början av 1800-talet, med sina starkaste
exponenter i Bois du Luc och Grand
Hornu. Samt något senare av de industriella järnverken i Liege och Charleroi.

De svenska vallonbruken
Vallonen har i svensk forskning och folkmedvetande försetts med en närmast
mytisk gloria. Jämförelsen med den vallonska järnhanteringen gör det möjligt
att fördjupa diskussionen av vad invandrarna rimligtvis kan ha tagit med sig
från sitt hemland, av såväl teknik, arbetsorganisation, bosättningsmönster och
mentalitet.
Det var bara en del av det vallonska
produktionslandskapet som överfördes
till Sverige. Några skärverk eller spiksmedjor anlades inte vid upplandsbruken.
Precis som övriga bruk i Sverige kom

vallonbruken att vara koncentrerade på
stångjärnssmide. Det var alltså de delar
av den vallonska hanteringen som passade in i det svenska produktionsnätverket, som fördes över. De bestod dock
inte oförändrade i den nya miljön.
Jämfört med smedjorna Vallonien var
hamrarna vid de större svenska vallonbruken små, men högproducerande. De
vallonska masugnarna i Sverige däremot
var både större och mer produktiva.
Tekniken anpassades till de förhållanden
som rådde i det nya landet. Inte minst till
den nya typ av malm som användes.
Järnet från de svenska vallonbruken var
av en mycket hög kvalitet och lämpligt
för ståltillverkning. Stål hade aldrig tillverkats i Vallonien. Hur man gjorde ett
gott stålämne var en kunskap som vanns
i Sverige; det var inte något som de vallonska invandrarna kunnat haft med sig
i bagaget från hemlandet.
De svenska vallonbruken var industriella komplex. Det stora flertalet vallonska anläggningar under 1600- och 1700talen var emellertid decentraliserade. De
sammanhållna enheter som byggdes upp
i södra Luxemburg under början av
1600-talet markerade något nytt inom
den vallonska järnhanteringen på samma
sätt som upplandsbruken samtidigt gjorde
det i Sverige. Det industriella komplexet
var inget som de vallonska invandrarna
oförmedlat kunde ta med sig, utan var en
skapelse av de förhållanden och möjligheter som de mötte i Sverige.
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Upplandsbruken formade slutna patriarkala enheter. Även om man i Vallonien
kan finna belägg för samlade brukskomplex, fanns inte på något håll arbetarbostäder knutna till anläggningen. Den
vallonska järnhanteringens arbetare
bodde i stället i landsbygdens byar.
Patriarkala band till brukspatronen är
svåra att belägga. Arbetarna förefaller
dessutom ha varit en socialt öppen
grupp. Upplandsbrukens patriarkala
slutenhet, de yrkesskickliga arbetarnas
metoder att vakta sina positioner och
den markerade skillnaden mellan de
agrara och den industriella världarna
skapade vallonerna i det nya hemlandet.
Genom främlingskapet gavs den starka
professionella identiteten en etnisk dimension. Att vara vallon blev vid upplandsbruken närmast liktydigt med att vara
yrkeskicklig smed och traditionsbärare
av en specifik arbetsmetod. En vallonsk
identitet skapades här långt innan en
sådan gemensam kultur uppstod i det
forna hemlandet.
Framväxten av en specifik produktionsteknik, arbetsorganisation, bebyggelsemönster och kultur vid upplandsbruken måste ges andra orsaker än att
betraktas som en direkt import från
Vallonien. Att enheterna i det nya landet
blev mer storslagna än vad som varit
möjligt att skapa i hemlandet hade att
göra med den goda tillgången till råvara
och den säkra avsättningen av stångjärn,
men också med det stöd som hanteringen
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hade av en stark statsmakt. Det är också
viktigt att komma ihåg att bruken i
Lövsta och Österby var sammanhållna
enheter redan innan de hamnade i vallonska patronernas händer. Och denna
sakernas ordning fanns det ingen anledning att förändra.
Bosättningsmönstret kan förklaras
som en kolonisationsföreteelse. Arbetarna
var vana att bo i täta bygemenskaper,
vilket man kanhända i bruket försökte
återskapa. Samtidigt vore det naturligtvis fel att inte tillmäta De Geers, De
Besches och de andra brukspatroners
visioner en roll i samhällsbygget. Säkert
hade de ideer om hur bruken borde se ut.
Förebilderna stod emellertid knappast
att finna i den vallonska järnhanteringen.
Svenska städer byggdes eller byggdes
om efter samma snitt på 1600-talet.
Influenserna kom då inte minst från
Holland och det protestantiska Tyskland.
Regelbundenhet och geometri stod för
ordning och modernitet, värden som var
viktiga att markera också då bruk och
manufakturer anlades.
Vallonerna skapade nordupplands
bruk, men de skapade dem inte ur minnet.
Effektivt tog de vara på de nya möjligheter
som omgivningen gav och svarade på de
nya krav som den ställde. Alltmer fjärmade sig deras verklighet från hemlandets
arbets- och livsmönster. Lika sant som att
vallonerna byggde bruket är det således
att bruket skapade den vallonska identiteten och kulturen. Och sedan när hamrarna
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tystnat fortsatte myten att leva om vallonernas stordåd och exotiska ursprung.
Och än om de gamla sjunga
de välvande hjulen och vattnet som yr
och hamrarna falla tunga
och mumla: Sedan, Liege, Namur

Anders Floren är professor i historia vid Uppsala universitet och chef för Dalarnas forskningsråd. Han disputerade 1987 på avhandlingen Disciplinering och konflikt. Den sociala
organiseringen av arbetet: Jäders bruk 16401750. Han har sedan fördjupat sin historiska
forskning om järnhanteringen genom internationella jämförelser vilket bl.a. presenterats
1998 i Vallonskt järn. Industriell utveckling i de
södra Nederländerna före industrialiseringen.
För närvarande arbetar Anders Floren bland
annat med att slutföra arbeten kring arbetets
sociala och kulturella dimensioner i Nora och
Linde bergslager under 1600- och 1700-talen.

Använd litteratur
Artikeln bygger främst på mitt arbete,
Vallonskt järn. Industriell utveckling i de södra
Nederländerna före industrialiseringen, Uppsala
1998 samt" Ändlös var raden av svarta valloner. Tankar kring identitet, främlingskap och
valloner" i Floren & Karlsson red. Främlingar,
ett historiskt perspektiv, Uppsala 1998. I synnerhet i det förstnämnda arbetet återfinns en
tämligen utförlig förteckning över i första
hand den belgiska forskningen på området.

Ovan görs dessutom löpande hänvisningar
till: Berndt Douhan, Arbete, Kapital och migration. Valloninvandringen till Sverige under
1600-talet, Uppsala 1985; Tore Hållander,
Vägen in i sockenkyrkan. De uppländska
vallonernas religiösa assimilation 1636-1693,
Uppsala 1999; Vallonbruksminnen, red. Olov
Isaksson, En bok för Alla 1998. De omnämnda
artiklarna av Michel Dorban, Maths Isacson,
Maj-Britt Nergård, Jean Pirotte och Göran
Ryden finns, tillsammans med andra relevanta
bidrag av belgiska och svenska forskare på
detta tema, samlade i volymen Valloner.
Järnets människor, Floren & Ternhag red.
under utgivning på Gidlunds förlag.
Nämnas bör också Göran Rydens arbete
Production and work in the British iron trade in
the eighteenth century, Uppsala1998, vilken ger
ytterligare möjligheter till en internationell
jämförelse av det svenska vallonsmidet. Den
avslutande strofen slutligen, är hämtad ur
Olof Thunmans dikt De sista, här hämtad ur
Vallonbruksminnen.

