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Förord 

enna skrift har kunnat utarbetas tack vare den 
forskning som bedrivits på Avdelningen för litte-
ratursociologi vid Litteraturvetenskapliga in-

stitutionen i Uppsala. En direkt förutsättning för arbetet 
har varit framlidne professor Lars Furulands noggranna 
och tålmodiga arbete med att bibliografera skönlitterära 
verk om Bergslagen. Professor Johan Svedjedal har också 
bidragit med sin breda kunskap, samt i ett tidigt skede 
medverkat under planeringen av arbetet. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till föreningen Vallonbruk i 
Uppland, som stått för uppslaget till denna skrift, och till 
Uppsala innovation som förmedlat den nödvändiga finan-
sieringen.  
 
Jag vill också tacka personalen på Kungl. biblioteket i 
Stockholm, Kicki Lidén och Stina Sidwall på Föreningen 
Vallonbruk i Uppland, Anna Grönberg på Uppsala inno-
vation, Carina Ehn och Eva Rosendal Jansson på Littera-
turvetenskapliga institutionen i Uppsala, Ingela Olofsson 
på Boknöje AB, samt Karl Berglund, Gunnel Furuland, 
Claes Gille, Anitha Havaas, Jerry Määttä, Malin Nauwerck 
och Ann Öhrberg. 
 
Andreas Hedberg  
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Inledning 

 
en industriella revolutionen tog sin början i Eng-
land vid mitten av 1700-talet. Till Sverige nådde 
den först hundra år senare. Men när de sociala, 

ekonomiska och tekniska nyheterna väl kom att påverka 
det svenska näringslivet skedde moderniseringen i en takt 
som saknar motstycke i Europa. Industrialiseringen mötte 
inte heller samma folkliga motstånd som i exempelvis 
England och Frankrike. En bidragande orsak till denna 
snabba och smidiga utveckling (som i sin tur var en förut-
sättning för den svenska ekonomins anmärkningsvärda 
tillväxt under 1900-talet) var den flerhundraåriga bruks-
traditionen i bland annat Bergslagen. Bruken, det vill säga 
storskaliga anläggningar för olika former av råvaruföräd-
ling, utvecklades i flera fall till självförsörjande samhällen. 
De kan beskrivas som ett slags protoindustriella koncer-
ner, som lade grunden för 1800-talets fabriksväsende.  

Bruken som organisations- och samfundsform är en 
för svensk industrihistoria unik miljö. De hade i många 
fall ett kontinentalt och aristokratiskt ursprung vilket re-
sulterade i en slutenhet gentemot det omgivande sam-
hället, i kombination med starka interna beroendeförhål-
landen och en tydlig, patriarkal hierarki.1 Samtidigt var 
bruksmiljön något av ett embryo till det svenska folk-
hemmet, ett välplanerat samhälle i miniatyr, med herr-
gårdsbyggnaden i centrum, symmetriskt placerad i förhål-
lande till den rätlinjiga bruksgatan med dess likformiga 
arbetarbostäder. Miljöns fysiska utformning förkroppsli-
gade tron på planering och omsorg, liksom tanken på ett 
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skyddande förnuft och ett konstruktivt samarbete mellan 
arbetare och patron. 2 

Men den svenska bruksnäringen var inte alldeles lik-
formig. Bruken såg olika ut på olika platser i landet, bland 
annat beroende på olika näringsfång och skilda geogra-
fiska förhållanden. De uppländska vallonbruken, som står 
i centrum för denna studie, utgör en särskild miljö (bergs-
bruk i kustnära områden, med avancerat ”vallonsmide”), 
som skiljer sig från motsvarande samhällen i exempelvis 
Västmanland och Östergötland.  

 
Den svenska bruksmiljön – även den uppländska – har 
blivit föremål för betydande forskningsinsatser, främst 
genomförda av historiker.3 Men även litteraturhistoriker 
har uppmärksammat brukens betydelse. En av den 
svenska litteraturens mest berömda romaner, Selma La-
gerlöfs Gösta Berlings saga (1891), utspelar sig i bruksmiljö. 
Även Viktor Rydberg har skildrat den svenska bruksnä-
ringen i ungdomsromanen De vandrande djäknarne (1856).  

Litteraturhistorikerna har också intresserat sig för 
järnbruken. I sin bok Fröding. Ett diktarporträtt (1950) gör 
Henry Olsson en ambitiös rundmålning av den värm-
ländska bruksmiljö som utgör en viktig social grund för 
Gustaf Frödings författarskap. Harald Elovson har pekat 
på upplevelsen av brukskulturens nedgång i samband med 
det sena 1800-talets urbana industrialisering som en viktig 
förutsättning för Bergslagssonen Verner von Heidenstams 
diktning.4  

Som dessa exempel antyder är den värmländska och 
västmanländska bruksmiljöns betydelse betydligt mer litte-
rärt utforskad än den uppländska. Men även om vallon-
bruken har det förstås skrivits skönlitterärt. I den här stu-
dien kommer jag att visa hur. 

Fiktiva berättelser om svensk bruksmiljö har, trots en-
skilda forskningsinsatser som Olssons och Elovssons, i 
hög grad lämnats obeaktade i litteraturhistorieskrivningen. 
Bruksskildringen är en i dubbel bemärkelse regional genre: 
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den skildrar regionala förhållanden samtidigt som den ofta 
distribuerats regionalt och därmed sällan nått en större 
publik. Därför utgör den ett intressant och obearbetat 
litterärt material. 

 
Sedan länge förs inom de humanistiska vetenskaperna en 
diskussion om skönlitteraturens värde som historisk källa. 
Naturligtvis bör man vara medveten om att skönlitteratu-
ren – åtminstone i normalfallet – är fiktiv och subjektiv, 
en fantasiprodukt skapad ur en individs kreativa med-
vetande. Samtidigt har forskare som etnologen Tordis 
Dahllöf och historikern Henric Bagerius argumenterat för 
att skönlitteraturen som historisk källa erbjuder viktig in-
formation som annars skulle ha gått förlorad. Dahllöf 
menar att ”författaren i många avseenden ärligare, modi-
gare och mer öppet avslöjar verkligheten än forskaren”.5 
Det är, hävdar hon vidare, ”den oavsiktliga dokumentat-
ionen, minnenas komplexitet och rörlighet, som ger det 
kulturella kitt, vi svårligen når i andra källor”.6 Bagerius 
menar att skönlitteraturen ”står fri från sanningskrav och 
objektivitetsanspråk, och det är också dess styrka som 
källa till det moderna samhällets framväxt”. Fiktionaliteten 
i sig, menar han, ”kan paradoxalt nog göra de historiska 
förändringarna mer nyanserade och precisa”.7  

Med andra ord kan skönlitteraturen förmedla något 
som andra historiska dokument inte lyckas fånga: upplevel-
sen av historien. Dikter och romaner berättar för oss hur 
det kändes att bevittna en historisk händelse. En sådan 
berättelse behöver inte vara sann på samma sätt som ett 
rättegångsprotokoll. Den har sitt bestående värde som 
historisk källa i det faktum att författaren, i en given histo-
risk situation, av ett eller annat skäl, funnit anledning att 
nedteckna den. Jämförelsen mellan ett skönlitterärt verk 
och dess kontext kan därför resultera i värdefulla slutsat-
ser om både berättelsen och den historiska omgivningen. 

Förhållandet mellan verkligheten och det litterära ver-
ket är komplext och ömsesidigt. Litteraturen speglar verk-
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ligheten, men återverkar också på den. Författaren skapar 
bilder som påverkar vår världsbild och vårt beteende. Ett 
litterärt verk kan till exempel beskriva en idealbild som 
utöver en sådan lockelse att den styr vårt handlande. Det 
kan beskriva en bestämd plats på ett sådant sätt att själva 
beskrivningen påverkar oss i högre grad än platsen i sig. 
På så sätt spelar skönlitteraturen en viktig roll för sam-
hällets utveckling och människans historia. Därför kan 
den betraktas som ett viktigt komplement till andra typer 
av historiskt källmaterial. 

 
En grundläggande förutsättning för den här studien är 
litteratursociologen Lars Furulands bibliografi Bergslagen i 
litteraturen (1998).8 Furuland har med hjälp av sin djupa 
förankring i Bergslagsmiljön 9  förtecknat litteratur med 
anknytning till de uppländska bruken i tio olika kategorier, 
t.ex. ”Romaner, novellsamlingar, kåserier, historier” och 
”Levnadsminnen, memoarer, dagböcker, brev”. Till bibli-
ografin hör ett ortregister som gör det möjligt att finna 
skönlitterära verk med kopplingar till bestämda regioner 
eller platser.  

De uppländska vallonbruken finns på ett trettiotal 
platser.10 Kring just dessa bruk har Furuland identifierat 
ett flertal skönlitterära verk (romaner, noveller, dikter, 
arbetarspel) samt talrika memoarer, dagböcker, beskri-
vande rapporter och brev. Om Dannemora gruvor finns 
en jämförelsevis rik litteratur, exempelvis 1800-talsverk 
som Carl Gustaf Rollins libretto Louis de Geer och Wallo-
nerne. Opera i tre akter (1855) och Johan Nyboms dikt 
”Dannemora” (1847). Också Österbybruk har blivit före-
mål för flera skönlitterära skildringar, till exempel Evert 
Leijons roman Före tystnaden (1981), som skildrar arbetet 
vid ett uppländskt vallonbruk vid början av 1900-talet och 
Göran Falks historiska romansvit i tolv delar (om sam-
manlagt drygt 3000 sidor), Vallonerna (1989–1993).  
 Med utgångspunkt i Furulands bibliografi – samt med 
hjälp av sökningar i bibliotekskataloger och andra biblio-
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grafier – har jag valt ut 25 verk som uttryckligen eller i lätt 
förklädnad beskriver livet på de uppländska vallonbruken 
(för ett utförligt resonemang om urvalsprinciper, se bila-
gan ”Urvalsprinciper”). Fem av dessa är historiska skild-
ringar av olika slag – memoarer, rapporter och beskriv-
ningar. Jag har valt att belysa även denna genre, eftersom 
den har mycket gemensamt med fiktionen. De skönlitte-
rära berättelserna om bruken ligger i regel mycket nära 
den historiska verkligheten, samtidigt som levnadsteck-
ningarna ofta struktureras av narrativa grepp som är ty-
piska också för skönlitteraturen. 

Syftet med min granskning av detta (i första hand 
skönlitterära) material är att undersöka hur skönlitteratu-
ren kan fungera som kompletterande källa för kunskapen 
om de uppländska vallonbruken, samt att visa hur skönlit-
teraturen har bidragit till att skapa vår bild av dessa 
bruksmiljöer. Jag identifierar och beskriver typberättelser 
om bruksmiljöerna. Vilka berättelser har knutits till val-
lonbruken? Hur skildras arbetarnas verklighet? Hur värde-
ras hierarkier och förändringar i den relativt slutna bruks-
miljön? Vilka föreställningar om livet på bruken före-
kommer i skönlitteratur och memoarer?  
 

De 25 verk som valts ut har tillkommit mellan åren 1787 
och 2012. Jag presenterar huvudlinjer och återkommande 
teman i dessa skrifter, såväl i skönlitterära berättelser som 
i levnadsteckningar och rapporter, i kronologisk ordning. 
Verken kan indelas i tre grupper efter tillkomstår. Den 
första består av sex verk skrivna under förindustriell tid 
(1787–1855). Nästa grupp utgörs av sex verk publicerade 
under och strax efter den industriella revolutionen, med 
dess radikala förändringar för bruksnäringen (1897–1927). 
Den största gruppen slutligen, består av 13 verk publice-
rade under efterkrigstiden (1948–2012), en period präglad 
av stora strukturomvandlingar, när järnindustrin avstannar 
och bruken blir en miljö för turister och historiker.  
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I korthet kan följande sägas om skönlitteraturen från 
dessa tre perioder: Ju äldre verken är desto oftare rör det 
sig om författare som utifrån betraktar brukens slutna 
värld, som därigenom framstår som fascinerande och gåt-
full. Fokus ligger på värde och status snarare än vardag. 
Under den industriella revolutionen blir berättarens per-
spektiv betydlig mer socialt orienterat, och skildringarna 
närmar sig arbetarnas vardag. Slutligen ersätts besökarens 
storögda blick med arbetarens egen. Hierarkierna hamnar 
i fokus och beskrivs nedifrån. Efterhand blir andelen lev-
nadsteckningar och arbetslivsskildringar allt större, på 
poesins och den skönlitterära prosans bekostnad. Det 
handlar allt oftare om arbetarnas kollektiva erfarenheter i 
kamp mot problem och sociala orättvisor. Under efter-
krigstiden blir de skönlitterära skildringarna av bruket 
alltmer en minneslitteratur, som på olika sätt söker bevara 
kunskapen om de nu nedlagda vallonbruken. 

Det är också värt att notera att så gott som samtliga 
verk är skrivna av män. Det är dessutom tydligt att flera av 
berättelserna tematiserar just manlighet, och helt eller del-
vis syftar till att förstärka eller konstruera ett mansideal. I 
de äldre texterna handlar det särskilt om att hylla manlig 
makt och initiativförmåga. I de senare blir det snarare 
fråga om den manlige arbetarens styrka, såväl fysisk som 
psykisk, samt det samlade engagemanget hos det arbe-
tande folket. 





 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Och dånet af den svenska harpan skall  
Gå fram, en jätteström, utöfver jorden  
Och bergens malm och kataraktens fall  
Skall klinga – brusa, storma genom orden,  
Och konstlös skönhet och en enkel prakt  
Skall smycka känslans djup och tankens makt. 

– Ur Johan Nyboms dikt ”Dannemora” (1847) 



 

 

Makt och ära 
Den förindustriella fasen  
1787–1855 

en 11 juli 1719 siktades en rysk krigsflotta från 
utkiken på Söderarm utanför Norrtälje. Anfallet 
var väntat, men förberedelserna bristfälliga. Såväl 

armén som civilsamhället var hårt pressat efter nederlagen 
i Det stora nordiska kriget (1700–1721). 1700-talets två 
första decennier hade dessutom präglats av stränga vint-
rar, missväxt och pestepidemier. Det främsta målet för det 
ryska anfallet var de uppländska vallonbruken, som försåg 
den svenska kronan med både krigsmateriel och stora 
inkomster. Östhammar och Öregrund ödelades. Forsmark 
och Lövsta bruk stacks i brand. När de ryska styrkorna 
lämnade svensk mark noterades skador till ett värde av 
mellan fyra och sex miljoner daler silvermynt, vilket mot-
svarade hela det svenska rikets samlade årsinkomst.11 
 Situationen för den uppländska bruksnäringen kunde 
knappast ha varit sämre. Ändå blev 1700-talet en guldålder 
för vallonbruken. Tack vare fortsatt goda exportinkomster 
kunde nedbrända samhällen åter byggas upp, men nu i 
moderniserad form. Bruken utvecklades, som Olov Isaks-
son skriver, till ”monumentala anläggningar, där herrgård, 
park, bruksgata och kyrka [bildade] en enhet”.12 Välkända 
arkitekter som Carl Hårleman och Jean Eric Rehn anlita-
des för att skapa slottsliknande herrgårdskomplex i bland 
annat Söderfors och Lövsta. Kulturlivet utvecklades och 
blev en viktig del av brukspatronernas identitet. Familjen 
Grill i Österby lade grunden till en konstsamling som 

D 
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1841 bestod av 101 verk, flera av flamländska mästare.13 
Charles de Geers boksamling på Lövsta var en av rikets 
främsta. Vid 1700-talets slut skildrades dessa påkostade 
miljöer av kända målare som Pehr Hilleström och Elias 
Martin.  
 Men även de skönlitterära berättelserna om vallonbru-
ken präglades förstås av de speciella förhållandena under 
denna guldålder. Det sena 1700-talets och det tidiga 1800-
talets fiktionsberättelser om bruken fungerade i flera fall 
som hyllningar till patronerna, och uppehåller sig mer vid 
herrgårdsmiljöernas ståt än arbetarnas vardag. Typiskt för 
dessa verk är att de skildrar bruksmiljön utifrån och från 
ovan, med högreståndsgästens storögda blick. Perspekti-
vet är typiskt för 1700-talets diktare, som verkade i ett 
samhälle där den borgerliga offentligheten, självständig 
från kyrkan och hovet, ännu inte etablerats på allvar. 
Marknaden för skönlitteratur var därför mycket begrän-
sad. Diktaren förväntades i första hand representera mak-
ten, och i hyllningsverser framhålla kungens eller adels-
männens rikedom och status. Ersättningen kunde bestå av 
enstaka ekonomiska bidrag eller diktarpensioner. Det 
skulle dröja innan skönlitteraturen fick till sin främsta 
uppgift att förmedla författarens personliga känslor och 
erfarenheter till läsarna.  

ETT PALATS I ÖKNEN  
THOMAS THORILDS ”FORSMARK” 

Den 28 december 1787 skickade poeten och Uppsala-
studenten Thomas Thorild ett ”skaldestycke” till patronen 
på Forsmarks bruk, med titeln ”Forsmark. Skaldesång til 
Herr Revisions-Secreteraren, M:M: Samu’l af Ugglas”. Till 
dikten bifogade Thorild ett brev med inledningsorden 
”Nådige Herre! Jag önskar at detta måtte behaga Eder.” 
Ämnet, berättelsen av Forsmarks bruk, beskrivs som 
”Värdigt en Nordens Skald!”. Nästa brev från Thorild till 
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Ugglas skickades från Uppsala någon av de första dagarna 
i januari 1788. Skalden uttrycker där sin glädje över att 
”detta ringa offer af min erkänsla och min vördnad [dik-
ten] behagat Min Nådige Herre”, samt ber om ett bidrag 
på femtio riksdaler som hjälp på vägen till en framtida 
karriär som ”Doctor i Lagarne, och Medicinen”. Av nästa 
brev, daterat den 8 januari, framgår att Thorild mottagit 
det önskade bidraget.14  

Thomas Thorild (1759–1808), tillsammans med Bengt 
Lidner Sveriges främste Sturm und Drang-diktare, hade 
vid sin ankomst till Uppsala redan gjort skandal i huvud-
stadens litterära kretsar, där hans filosofiska lärodikt 
”Passionerna” (1781) blivit föremål för en utdragen fejd 
mellan den gamla (klassicistiska) och den nya (förroman-
tiska) skolan. Liksom många av tidens författare finansi-
erade Thorild sin verksamhet med hjälp av dikter i samma 
stil som ”Forsmark”, tillägnade rika och mäktiga män.  

I dikten ”Forsmark” upprättas tidigt en motsättning 
mellan två poler, en positiv och en negativ. Sverige och 
Norden (”Du gamla Svithiods Land, O mine Fäders Bygd!”) 
står för positiva värden, medan det utländska, i synnerhet 
det sydländska, står för negativa eller tvivelaktiga.15 Ett vi – 
till vilka diktjaget och läsaren räknas – ställs mot den andre. 
Som suverän garant för de goda värdena framstår bruks-
patron Samuel af Ugglas, herre på Forsmark.  
 Thorild inleder sin dikt med en beskrivning av Sverige 
och Norden. Gråtande (som det anstår en sentimental 
förromantiker) hyllar diktjaget sitt fädernesland (”o, kalla 
Jord, jag i min famn dig sluter”). Himlen, menar Thorild, 
har förlänat detta rike en särskild nåd, klätt bergets stela 
branter med gröna skogar och lämnat ”Malmens glans” 
som en skatt åt ”Bergets Söner”. Vi, ”NORDENS Folk”, 
kan visserligen inte glädjas åt blomsterskörd och söta 
frukter, men istället har vi fått något bättre: mod, styrka 
och frihet, nödvändiga egenskaper för den som tvingas 
leva med ”Nordans Våld” och ”Vintrens snö”. Mot detta 
”sköna och starka” ställer Thorild vad han uppfattar som 
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dess motsats, ”det sköna och ljuva”. Medan Nordens folk 
präglas av manlighet och styrka beskrivs söderns ”Veka 
Folkslag” som vällustiga, kvinnliga väsen med trälsinne. 
Det lättsinne, den glans, som präglar söderns länder, lock-
ar bara ”Vesterns Dårar”.  

Därför drabbas diktjaget av ”hastig skräck” när han 
ser Forsmark, ”[e]t glänsande PALATS – i denna Öken”. 
Mitt i urskogen öppnar sig en sagolik värld, bebodd av 
mytiska väsen (cykloper, Fröja, Thor). Här står ”Oceaners 
gny” och ”Forssars brus och dån” (syftande på forsarna i 
Forsmarksströmmen som drev brukets stångjärnshamrar, 
förknippade med krigsguden Thor) mot ”glans” och 
”Lundars pragt” (förknippade med kärleksgudinnan Fröja). 
Är detta människors verk?, frågar sig diktjaget. 

Jo! våre Fäders eld här brinner  
I trots af Nordens Is: med gudalikt förakt  
Af Faror och af död, de alt sig underlagt:  
På Ödets hårda Lag, se! deras styrka vinner:  
Och ned ur sjelfva Bergens natt  
De bryta ut sin Äras glans, sin skatt. 

Det är tack vare denna skatt, ”detta smälta Grus” (mal-
men) som idyllen Forsmark har skapats. Likt gudar har 
fäderna tvingat naturen till underkastelse. Med förtjäns-
terna från bruksnäringen kan vi, Nordens folk, ”Verldens 
härlighet/Och pragt och ära till oss handle”. Men, undrar 
diktjaget, vad händer när ”[d]e veka Trälars” glans pryder 
”Nordens klyftor”? Slocknar de stora fädernas ”höga mod” i 
”Söners blod”? Nej, konstaterar han (för det är en man som 
talar): 

När Guldet kastar sina strålar  
I sanna Ärans guda-spår;  
Och när den Pragt för sinnet prålar  
Af Ägarns Dygd en Vigt för själen får;  
När Lyckan med Förtjensten går –  
Välsignadt då är Guld, och glans och Lycka!  
Och helig är den Pragt, som GUDARS hus plär smycka. 
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Forsmarks och de andra vallonbrukens påkostade miljöer 
– med guldålderns alla extravaganser i form av påkostad 
arkitektur, konstsamlingar och bibliotek – utgör alltså 
inget hot mot de nordiska folkens särart, så länge de 
grundas på bruksherrens ära och dygd. Samuel af Ugglas 
är just en sådan värdig patron, ”En Man, som sjelf sin 
Lyckas uphof var,/En Man af egen dygd, af stort och redligt 
sinne”.  

Diktjaget förs sedan in i brukets smedjor där ”NOR-
DENS starke söner” bearbetar malmen. Patron Ugglas får 
nu själv föra ordet och förklarar att det är här, vid härdar-
nas ”eviga lågor” som barden (diktaren, sångaren) verklig-
en kan lära känna sitt land. Liksom miljön kring Fors-
marks bruk beskrivs smederna i mytologiska termer, som 
ättlingar av Jofur (Zeus) eller Thor, som cykloper eller 
jättar, men ”[a]f de gamle Sviars stam”. De får representera 
de positiva värden som sedan diktens inledning präglat det 
nordiska: manlighet, dådkraft, styrka, ära och mod. Smed-
jan står också för det sublima, det väldiga och skräm-
mande – ett återkommande motiv i Sturm und Drang-
litteraturen.16 Diktjaget talar om en ”Majestätelig” syn; han 
ser ”Eldar regna på Vattnets bryn” och hör ”tusende qval/Af 
Hjul, af Släggor, af Vatten, af Eldars tal” som ”qvidande, då-
nande, braka och gnyende hvissla”. Mitt i detta inferno av 
gnistor och oljud går smederna, ”NORDENS Cykloper” 
trygga fram.17  

Han [smeden] under Hammarn Massan slänger:  
Vid hvarje Åskslag denne dänger  
Et Regn af Stjernor gnistrar kring  
Förtjusning! se, de blixta, brinna  
I ljusblå lågor, tindra, födas och försvinna.   
 Men Kämpen [smeden] märker ingen ting.  
Han Jättelik sin Massa vänder,  
Lugn som en klippa i en storm.  
Han Malmen ger sitt mått; sin form;  
Och Vräker den ur sina händer. 
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”Forsmark” är typisk för de förindustriella bruksskildring-
arna: Thorild uppehåller sig i första hand vid de abstrakta 
värden som representeras av bruket och patronen (vilket 
naturligtvis inte är särskilt förvånande i en dikt som i 
första hand är tänkt som en ansökan om ekonomisk 
hjälp). Forsmark beskrivs som en anomali, en undantags-
plats, i den svenska vildmarken, en pastoral idyll som har 
lånat drag från 1700-talets klassicistiska herdediktning. I 
bruksmiljön kombineras det sköna (balans, ordning och 
utländsk kultur) med det sublima (de vilda krafterna, det 
urnordiska). Talrika omnämnanden av gudar och mytolo-
giska väsen betonar ytterligare avståndet till en vardaglig 
verklighet. Bruksarbetaren framstår mer som ett sagovä-
sen – tyst och stark – än som en verklig människa med 
mänsklig kropp och röst.18 Hans främsta uppgift är hos 
Thorild att påminna läsaren om ”de gamle Sviars” storhet. 
Sveriges ära vilar på de värden som det uppländska bruket 
(under den dygdige ”Ägarns” beskydd) producerar.  

JÄRNETS KRAFT OCH ÖRNENS MOD  
CARL WILHELM BÖTTIGERS ”SÖDERFORS” 

Högsommaren 1831 gjorde den då 24-årige poeten och 
Uppsalastudenten Carl Wilhelm Böttiger (1807–1878) en 
resa till vallonbruken i norra Uppland, tillsammans med 
familjen Grill. Dikten ”Söderfors” är Böttigers poetiska 
minnesbild av denna sommarutflykt.19 Ankarbruket Söder-
fors hade varit i släkten Grills ägo sedan 1748, och det var 
Adolf Ulric Grill (1752–1797), ledamot av Vetenskapsrå-
det, som bekostat dyrbara utbyggnader på orten, exempel-
vis en engelsk park och en ny kyrka av sten (som båda 
nämns i Böttigers dikt).  

Dikten ”Söderfors” – som enligt litteraturhistorikern 
Paul Fröberg är skriven med ”beskäftig hurtighet” – är 
betydligt kortare än Thorilds ”Forsmark” och saknar 
också den senares högstämda göticism.20 Det finns inget 
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som tyder på att Böttigers dikt varit ett beställningsverk, 
eller en ansökan om ekonomiskt stöd – han var redan väl 
etablerad bland Uppsalaromantikerna, personligt bekant 
med poeter som Esaias Tegnér (hans blivande svärfar och 
företrädare på Svenska Akademiens stol nummer åtta), 
Erik Gustaf Geijer och Per Daniel Amadeus Atterbom, 
samt genom släktskap upptagen i publicisten Lars Johan 
Hiertas hem. Men det finns andra beröringspunkter mel-
lan Böttiger och Thorild. I såväl ”Söderfors” som ”Fors-
mark” beskrivs bruket som en sagolik idyll i den nordiska 
vildmarken. Böttiger utgår från Dalälven, som passerar 
förbi ankarsmedjan. Vattenmassorna blir en sublim kraft 
som ”[m]ed skumm och dån” färdas från fjällen till ha-
vet.21 Älven sträcker sina armar kring ön med det Grillska 
bruket, en ö som ”brudskön står i klädning grön”. Här 
förkvinnligas naturens skönhet, medan den sublima älven 
beskrivs som en maskulin kraft (”Till hafs, till hafs från 
brud han far,/[…]/Han bullrar, som han vore vred.”). 
Älven blir vild och bryter vattenspegeln mitt itu (i två ar-
mar runt ön), innan han kastar sig mot Östersjön. Men det 
sublima dröjer ändå kvar vid Söderfors, i form av ”tunga 
hammarslag” från smedjan, som liksom vattenmassorna 
utgör en kontrast till den ”brudsköna” naturen. Skildring-
en av smedjornas arbetare påminner om Thorilds: 

De mörka männer under jord  
– Vulcani jättar högt i Nord –  
Vid härden stå med glödhet kropp,     
 Och sjömäns hopp [ankarna]  
Blir smiddt af hammarns raska lopp     
    Vid Söderfors. 

Liksom för Thorild framstår bruksarbetarna för Böttiger 
som mytologiska sagoväsen – stolta, starka och tysta. Me-
dan besökaren strosar ”i parkens middags-glans” befinner 
sig smederna – jättarna, de mörka männen – under jord, i 
en sublim miljö som står i motsatsställning till det 
bäckomflutna pelartemplet och den kärleksidyll i en enkel 
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hydda som skalden drömmer om ”[v]id vågor blå”. 
Drömmen om en skyddad lycka i brukets undantagsvärld 
kopplas också till en sentimental kyrkogårdsromantik, 
typisk för Böttigers ungdomsdiktning men också för tysk 
och engelsk förromantik – Böttiger var, enligt den samtide 
författaren Orvar Odd (Oscar Patric Sturzen-Becker), den 
”bland alla dessa gråtande skalder, som grät högljudd-
ast”:22 

Gick du en qväll i månans sken   
Bland kyrkogårdens träd allen’,  
Du dröjde vid en kulle grön,       
    Med stilla bön,  
Och tänkte: Döden sjelf är skön      
    Vid Söderfors! 

Men i nästa strof, som är diktens näst sista, förändras 
stämningen: 

Men träd med morgonsolen opp  
En dag i tornets ljusa topp,  
Och blicka fri kring dal och flod!      
    Känn, hur ditt blod  
Får järnets kraft och örnens mod      
    Vid Söderfors! 

Precis som i Thorilds ”Forsmark” blir bruksmiljön ett 
möte mellan det sköna och det sublima, en kombination 
som garanteras av ägarens företagsamhet. Det är släkten 
Grill som skapat den skyddade idyllen Söderfors (”det 
sköna”), men de har skapat den med hjälp av järnbrukets 
och älvens sublima krafter. Den som stiger upp i det 
smäckra kyrktornet (bekostat av Adolf Ulric Grill) för-
flyttas till den sublima dimensionen, får ”järnets kraft” 
och ”örnens mod”. Men det är endast med hjälp av det 
sköna (kyrktornet) som besökaren kan erövra denna sfär 
genom att höja sig över det omkringliggande landskapet. 
Med andra ord: i bruket blir skönt och sublimt kontraste-
rande poler i en dialektisk process, där det ena producerar 
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det andra. Den dygdige patronen förenar (hos såväl 
Thorild som hos Böttiger) svenskt (älvens och jättarnas 
kraft) och utländskt (den engelska parken, templet), vilt 
och skönt – antiteser som frammanar varandra och före-
nas till en utopisk syntes: det uppländska bruket. 

I BERGAKUNGENS SLOTT OCH BRUKETS   
ARKADIEN 
JOHAN NYBOMS DANNEMORA OCH ÖSTERBY 

I de Uppsala-kretsar där senromantikern Böttiger rörde 
sig så framgångsrikt återfanns också den något yngre poe-
ten Johan Nybom (1815–1889), som enligt Sven G. Sven-
son stått modell för Gustaf Frödings försupne antihjälte 
”skalden Wennerbom”.23 Trots sitt tvivelaktiga leverne – 
han kom med åren att lida av såväl alkoholism som 
”skamliga sjukdomar” – blev han, tack vare sina populära 
högtidsverser, vid upprepade tillfällen belönad av Svenska 
Akademien (och fick slutligen ett årligt anslag därifrån) 
samt, liksom Böttiger, introducerad i Malla Silfverstolpes 
litterära salong. Bland hans ungdomsvänner fanns Louis 
de Geer, ättling till vallonbrukens upphovsman samt se-
dermera ledamot av Svenska Akademien och Sveriges 
förste statsminister.  

Om Nyboms poesi, som rönte stora framgångar, och 
tillät honom att göra omfattande uppläsningsturnéer, skri-
ver hans levnadstecknare Sven G. Svenson, att det ”med 
anspråk på objektivitet” kan fastslås att den var ”dålig, ja 
undermålig”. 24  Mecenaten Silfverstolpe blev med tiden 
alltmer kritisk till Nyboms bristande flit som student och 
poet. Hon anklagade honom för att ”i dryckenskap 
[dränka] de anlag Gud gifvit honom till Sin ära” och 
iscensatte slutligen en ”räddningsaktion” – Nybom för-
måddes lämna Uppsala för att bosätta sig som inackorde-
rad hos kontraktsprosten i Vassunda, Carl Gustaf Rollin.25 
Det var sannolikt så han introducerades för motivet till 
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sina ”skaldestycken” Dannemora och Österby (1847). Rollin, 
enligt Svenson ”av allt att döma en förträfflig prästman, 
bildad, praktiskt duglig, kristligt givmild och generös” 
hade nämligen varit brukspredikant och skolmästare i Ös-
terby.26  

Nyboms dikthäfte trycktes hos Per Hanselli (gemen-
sam vän till Nybom och Rollin) i Uppsala, och inleds med 
en hyllning till patronen på Österby, ”Konungens Troman 
Kommendören af Wasa-Orden med st. Korset och Ridda-
ren af Nordstjerne-Orden. Högvälborne Friherre P[er]. 
A[dolf]. Tamm” (1774–1856). 27  ”Mer än någon annan 
brukspatron”, skriver Olov Isaksson, ”personifierar 
Tamm i sin syn och sin gärning patriarkalismens ideal”. 
Han ”levde som en furste” men intresserade sig samtidigt 
för bruksarbetarnas angelägenheter. Som oppositionsman 
hade han vid den stormiga riksdagen år 1800 avsagt sig sitt 
adelskap och förändrat sitt namn från Tham till Tamm. 
Den radikala hållningen hade han ärvt från sin moster 
Anna Johanna Grill (änka efter Adolf Ulric Grill på Söder-
fors) som också gjorde honom till förvaltare och senare 
ägare till Österby bruk. Som bruksherre genomförde 
Tamm flera sociala reformer. Sjukvården byggdes ut och 
”arbetarnas intellektuella utveckling stimulerades genom 
stöd till deras bibliotek”. Österby besöktes inte bara av 
kungligheter (Karl XIV Johan [som besökte Dannemora 
1819] hade 1826 åter adlat Tamm, som dock behöll den 
förenklade stavningen av sitt namn) utan också av konst-
närer, författare och musiker (operasångerskan Jenny Lind 
uppträdde i Österby 1845).28  

Nybom inleder sin åtta strofer långa tillägnan – jäm-
förbar med Thorilds hyllning av patronen på Forsmark – 
genom att presentera Tamm som litteraturens och kons-
tens beskyddare: 

Min längtans hvita svanor ofta draga  
Till Dina salars enkelt höga prakt,  
Der konsten täljer sin och hjertats saga  
Med ord och åtbörd af en gudamakt;29 
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Han talar sedan om ”folket” som ”med en tacksam glädje 
blickar/Upp till sin kärleks ädle patriark” och om bruket som 
en plats där ”skönheten utöfver land och vatten/Slår ut sin herr-
liga förklarings glans”.30 Liksom hos Thorild och Böttiger 
blir bruksmiljön en utopiskt utformad idyll, skyddad från 
omvärldens oro (”tanken”, skriver Nybom, smyger sig till 
Österby för att ”[hvila] sig” från ”dagens oro”).31 Men Ny-
bom introducerar också något nytt i den skönlitterära be-
rättelsen om bruken, skildringen av Dannemora gruva, 
som följer direkt på den inledande hyllningsversen. Detta 
”skaldestycke” har en särskild tillägnan, ”Åt Minnet af 
Louis De Geer”: 

Du vördar mannen med sitt svenska sinne,  
Som byggde verk och tankar, lika stora,  
Och söker du hans stolta äreminne,  
Stig ned i grufvorna vid Dannemora.32 

Beskrivningen av Louis de Geers ”svenska sinne” är ty-
pisk för dikten, och för Nyboms författarskap, som enligt 
historikern Carl Grimberg präglas av ”gränslös chauvin-
ism”.33 ”Dannemora” inleds med en hetsig beskrivning av 
den djupa gruvan (”berga-kungens slott”), utformad i en-
lighet med den litterära skräckromantikens bildspråk: 

Jag steg dit neder. – Diktens lätta slup  
Utöfver mången mindre afgrund flyger,  
Än dessa nattligt mörka, djerfva djup,  
Der blicken hissnar, och der döden smyger  
Så sakta, spårlöst invid lifvets rand  
Och räcker dig, halft vinkande, sin hand. 

In uti jordens moderlif jag for,  
Dit blott en spöklik fackla vägen lyste,  
Der natten och dess syster, fasan, bor…34 

Men ganska snart blir den skrämmande miljön betydligt 
ljusare. Inne i berget brinner inte bara facklans och diktja-
gets eld, utan också ”Arbetets”. En psalm hörs ur ”de 
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mörka djupen” och diktjaget övertygas om att Gud ”thro-
nar” såväl ”[p]å djupet, som i höjden”.35 Men när lov-
sången tystnat hörs en annan röst. Gruvans tomte (”en 
man med silfverhår/Med herrskaregestalt och later höga”) 
uppenbarar sig för diktjaget och förklarar att det är ”ber-
gets brud”, ”dessa bygders höga skyddsgudinna”, som 
sjunger. 36 Sången är en uppmaning till ”svenska riddare” 
och ”odalbönder” att minnas ”de fornstora dar” när ”le-
jonet från Norden”, Gustaf II Adolf, lät en ”darrning” gå 
genom Europa.37 ”[U]nderbara bragder” skall då ”slå sin 
morgonglans kring gamla minnen” och ”dånet af den 
svenska harpan” skall gå fram som ”en jätteström, utöfver 
jorden”.38  

På samma sätt som Thorild använder Nybom järn-
bruksmotivet för att främja stoltheten över det svenska 
eller det nordiska. Och liksom Thorild bygger han sin dikt 
på en skapad motsättning mellan ”vi” och ”den andre”. 
Till den positiva polen, ”vi”, hör – återigen som hos 
Thorild – mannamod, kraft, dygd, ära, frihet och järn 
(”detta jern, den svenska jordens blod”).39 Till den nega-
tiva, söderns och österlandets folk, hör yppighet, synd, 
flärd och träldom (”bojor höra österns slafvar till”).40 Mot 
bergets brud, den oskuldsfulla och gudfruktiga vestalen, 
står Babylons pyntade sköka. För att ytterligare inskärpa 
sitt budskap till den svenska ungdomen utmålar Nybom – 
på samma sätt som Thorild i ”Forsmark” – den främ-
mande kulturen som ett hot: 

Hon [bergets brud] vet, hur mången lömsk och giftig vind 
Nu stryker fram från öster och från söder  
[…] 
Hur svensken jernet, som är nordens gull,  
Mot utländsk yppighet – mot gift utbyter,  
Hvarmed han lustigt tappar hjernan full  
Och, raglande på fädrens grafvar, skryter  
Om mannamod, som är blott – feberrus,  
Och mannavett, som ligger uti grus; 
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Hon vet, hur lejonhuden bytes ut  
Mot ormens hala skinn af svenske männer;  
Hur kraften – Sverges gamla dygd – tar slut,  
Hur hedern öppet man å båle bränner,  
Hur split och afund maka bränderna,  
Och Muskoviten klappar händerna.41 

Vekhet, yppighet, vällust, falskhet – det främmandes 
egenskaper känns igen från Thorilds dikt. Till detta lägger 
Nybom – som skrev sin dikt under det oroliga 1840-talet 
– ett konkret hot: Muskoviten, det vill säga den ryska ar-
mén, som ett drygt sekel tidigare lagt bruken i ruiner. 
Hänvisningen till den politiska oron i Europa ger ytterli-
gare kraft till diktens nationella yra. ”Odalbonden” upp-
manas att ”skär[a] kräftan ur [sitt] sjuka blod” och låta 
”dess gift ur alla ådror flöda”.42 Svensken måste glömma 
”tidens irrbloss” och sätta sin tro till kraften i det nordiska 
urberget, ”den eviga graniten”.43 Dannemoras malm skall 
inte bytas ut mot utländsk flärd, den skall stöpas till kulor 
för fosterlandets försvar. När sångerskan har tystnat ber 
diktjaget en bön, om att ”djupets sång en gång [skall] bli 
verkliggjord”. Sedan stiger han upp till ”ljusets och natu-
rens glada verld” som nu visar sig som i ett förklarat ljus: 
”Jag såg, en genomskinlig purpurstrimma/Låg öfver hori-
zontens blåa rand,/Som samm i guld, lik ett hesperiskt 
land.”44  
 Diktens slutstrofer fungerar som en naturlig övergång 
till systerstycket ”Österby”. ”Dannemora” är en högstämd 
predikan, starkt präglad av skräckromantikens bildspråk. 
”Österby” däremot, är en hyllning till det sköna, närmare 
bestämt till den harmoniska ordning som skapats av 
bruksherren Tamm. Medan Thorild och Böttiger låter det 
sublima och det sköna mötas i samma verk, renodlar Ny-
bom dessa litterära stilar i varsin dikt. Det är uppenbart att 
Dannemoras gruvschakt har inspirerat honom betydligt 
mer än herrgården i Österby. Skildringen av Tamms 
brukskomplex inleds förstrött med spridda resonemang 
om diktjagets kärleksliv och konstens förhållande till natu-
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ren. Landskapet kring Österby beskrivs med den pastorala 
diktningens metaforer och kodord. Diktjaget färdas ”[u]ti 
gondolen af en sommarsky/Som purprades af aftonsolens 
lågor” och träder in i en skyddad idyll av blomsterprakt 
och kuttrande duvor. Med ett inledande citat av Friedrich 
Schiller liknas Österby vid Arkadien, det vill säga herde-
diktningens idylliska miljö, med lyckliga och fridsamma 
herdar och herdinnor, ofta upptagna av kärleksbestyr eller 
sång. Här förenas alltså kärlekens, konstens och naturens 
skönhet.45  

Mitt i detta sagoland står Österby herrgård. Beskriv-
ningen av själva byggnaden är dock anmärkningsvärt kort. 
Desto mer tid ägnas åt den Tammska konstsamlingen. 
Dikten förvandlas till ett slags katalog, med utförliga be-
skrivningar av ett flertal målningar. Denna redogörelse 
upptar 112 av diktens 252 versrader. Därefter återstår 
endast 30 rader, varav 19 ägnas en beskrivning av själva 
bruket, som sedan följs av den avslutande hyllningen till 
patron Tamm. Bruksarbetarna nämns endast en gång i 
dikten, och liksom hos Thorild och Böttiger är de tysta 
och stolta väsen, som här dock beskrivs utan mytologiska 
anspelningar: 

Jag gick i Bruket ned. – Jag ville skåda,  
Hur eld och menniskor arbeta båda,  
Hur jernet uti flammor ryggen böjer  
Inunder friska, täta hammarslag;  
Ty härdig möda ock min blick förnöjer,  
Och masugnslågan har ock sitt behag.46  

Hos Nybom är bruksarbetaren inte längre en gudomlig 
kraft (ingen Thor eller Vulcan). Det sublima är dessutom 
helt frånvarande i denna korta beskrivning. Arbetet i 
smedjan framstår som en detalj i skildringen av Österby (6 
versrader), medan den utländska prakten (konstsamlingen) 
får nästan tjugo gånger så mycket utrymme (112 versra-
der). Det är uppenbart att Tamm ”köpt flärd” istället för 
att smida kulor för ett kommande fälttåg. Men detta ver-
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kar inte besvära diktjaget, som i de avslutande stroferna 
hyllar mannen som ”skapat denna trefna lycka”.47  

Desto mer intressant är beskrivningen av Österbys 
bruksgata, här tecknad som en idealstad, ett under av ord-
ning och rättvisa: 

Det var en liten stad, jag gick uti:  
Men icke en af dessa Svenska städer,  
Der öfverallt man på ruiner träder,  
Der man kan allt, blott ej förtjusad bli;  
Utöfver allt, som bulnader, de ligga  
Båd’ här och der på fosterjordens kropp;  
En kanske nämns der rik – de andra tigga  
Och äta bygden rundtomkring sig opp. –  
Nej, hvar jag såg, till höger eller venster,  
Satt prydlighet och flit i alla fenster,  
I hvarje portgång mötte mig ”Guds frid”.  
– Jag drömde mig uti en bättre tid –  
Och rörd jag hviskade mitt ”Gud välsigne”!48 

Det är beskrivningar av den här typen som fått moderna 
historiker att tala om bruket som en föregångare till det 
svenska folkhemmet. I Österby, hävdar Nybom, behöver 
ingen vara fattig. Den prydliga bruksgatan påminner om 
en svunnen guldålder (”en bättre tid”) och skyddas – som 
det står i nästa strof – av patronens ”fadershand”. Bruks-
arbetaren får rentav röst, och möter diktjaget med ett 
”Guds frid”. Diktjaget lämnar Österby, trygg efter den 
uppbyggliga synen: ”Jag är nu rik, nu jag ett minne 
har/Af, att ’och jag uti Arkadien var.’ ”49 

NORDENS SKATTKAMMARE  
BRUKSSKILDRAREN CARL GUSTAF ROLLIN 

När Nybom besökte Österby gjorde han det sannolikt i 
sällskap med sin ”faderliga vän och välgörare”, 50  kon-
traktsprosten i Vassunda Carl Gustaf Rollin (1797–1867), 
i vars hem han levde som inackorderad mellan åren 1845 



32| DET DIKTADE BRUKET 

 

och 1852. Rollin hade varit brukspredikant och skolmäs-
tare i Österby (1826–1839), där han enligt Olov Isaksson 
verkade som ”en märklig folkbildare”. Han lärde Öster-
byborna att sjunga fyrstämmigt och bildade en kör som 
medverkade vid festligheterna i samband med kronprins 
Oscars och den blivande tsar Alexanders besök 1838.51 
Men Rollin var också verksam som författare, och skrev 
tre verk i vilka Dannemoragruvan och Österby bruk direkt 
eller indirekt förekommer: guideboken Beskrifning öfver 
Österby bruk (1841), sagosamlingen Gramers berättelser 
(1849) och operalibrettot Louis de Geer och Wallonerne 
(1855).  
 I det första av dessa skrifter, Beskrifning öfver Österby 
bruk, redogör Rollin sakligt och detaljerat för brukets 
historia och nuvarande verksamhet. Han beskriver det 
omgivande landskapet som särskilt rikt på fornminnen, 
och berättar om hur järnbruket tog fart när Louis de Geer 
ensam tog över verksamheten år 1635.52 Från och med 
1649 drevs arbetet med hjälp av arbetare från ”Pays de 
Vallons, i Franska Flandern” som kom till Österby åt-
följda av läkare, präst och skolmästare. Rollin ger också en 
kort karaktäristik av de vallonättlingar som ännu på 1840-
talet var verksamma vid bruket: 

De här vid Bruket ännu qvarlefvande Walloner, äro både 
till sinnelag och ansigtsbildning mycket skiljda från Upp-
ländningen i allmänhet. Merendels äro de mörklätta med 
bruna ögon, något upphöjd näsa och svart hår. I um-
gänget äro de öpne och fritalige, känslige vid de minsta 
förolämpningar, skarpsinnige i omdömen och mycket lär-
aktige. Man förebrår dem en viss sträfhet och envishet, 
dem de synes hafva svårt att öfvervinna. I själsodling och 
belefvenhet stå de emedlertid bestämt öfver allmogen i 
allmänhet, från hvilken de dessutom skilja sig genom sina 
bibehållna wallonnamn, Gille, Baudou, Goffrin, Pousette, 
Bouvin, Anjou, Hybinette m. fl.53 

Detta transnationella inslag i lokalsamhället bidrar till be-
skrivningen av bruksmiljön som en anomali i det svenska 
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landskapet. Det gör också Rollins redogörelse för arbetar-
nas vardagsliv, som sannolikt är den första i sitt slag. Bru-
ket, förklarar han, består varje ordinarie arbetare med 
”boställshus, innehållande vanligen 2:ne rum, stuga och 
kammare, nödiga uthus, kryddgård och ängar, hvaraf så 
mycket hö bergas, att 2 à 3 kor jemte några får kunna vin-
terfödas”. Spannmål i bestämd kvantitet hämtas i bruks-
magasinet i början av varje månad. Pensionerade arbetare 
”få gemenligen behålla sina boställen till dödagar, och 
blifva utan betalning försedde med erforderliga förnöden-
heter. Likaså är förhållandet med enkor.” Vidare står bru-
ket för läkarvård, mediciner och skolundervisning.54 Lik-
som hos Nybom beskrivs bruket som en social utopi, men 
Rollin ger med sin täta rapportprosa betydligt mer in-
formation.  

Utöver dessa detaljerade uppgifter om brukets histo-
ria, vallonernas karaktär och arbetarnas vardag innehåller 
den lilla skriften också en hyllning av bruksmiljöns skön-
het. Rollin talar om vackra alléer, ”de täckaste promena-
der”, ”herrliga ängar och bördiga åkerfält” samt breda, 
moderna vägar på vilka man ”kan färdas fram allestädes 
genom de behagliga nejderna med både beqvämlighet och 
nöje”. 55  Slutligen innehåller broschyren ett förslag till 
promenadväg förbi ortens sevärdheter (med tillhörande 
”plancharta” som kan vikas ut) och en katalog över herr-
gårdens konstsamling, omfattande 101 verk.56 Samman-
fattningsvis är Beskrifning öfver Österby bruk originell på så 
sätt att den uppehåller sig så länge vid bruksarbetarnas 
arbetsliv, medan den endast pliktskyldigt nämner den då-
varande patronen på Österby, P. A. Tamm.  
 1849, åtta år efter utgivningen av Beskrifning öfver Ös-
terby bruk, och medan Johan Nybom ännu levde som in-
ackorderad i Vassunda, lät Rollin publicera Gramers berättel-
ser. Folksägner från Norra Upland på Hansellis förlag i Upp-
sala.57 Till skillnad från guideboken – och från Johan Ny-
boms Samlade dikter, också de utgivna på Hansellis förlag 
(1844) – är denna sagosamling satt i frakturstil (se bild 
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s. 38), vilket tyder på att Rollin här riktar sig till en annan 
publik. Frakturstilen gällde länge som det enkla folkets stil. 
Den var väl etablerad bland allmogen genom Biblar, kate-
keser och psalmböcker. Den nyare antikvan introducera-
des först i de högre samhällsskikten och reserverades för 
utgåvor av verk med högre status. Gramers berättelser, tryckt 
i fraktur på enkelt papper, tycks alltså ha varit tänkt som 
en folkbok för en större allmänhet. Typiskt för dessa 
trycksaker är också att Rollin valt att skriva under pseudo-
nym: C. G. R–n.58  
 I sin folkbok redogör Rollin (som kallar sig ”referen-
ten”) för historier som han säger sig ha hört som barn, 
under söndagseftermiddagarna hos Gramer. (Ännu vid 
1800-talets början kunde man, enligt Rollin, höra vallon-
bygdens barn tilltala äldre damer med benämningen 
Gramer [av franskans grand-mère, farmor eller mormor].)59 
Den gamla kvinnan i Rollins sagosamling beskrivs som en 
representant för bruksmiljöns ärorika förflutna. Hennes 
miljö är densamma som skildras i Beskrifning öfver Österby 
bruk: den uppländska kulturbygden vars långa historia 
beblandas med sägner om den hedniske sagokungen Fil-
mer.60 Men Gramer utgör också en länk till 1600-talets 
vallonska nybyggare. Hon sägs ha varit gift med ”en 
Belgmakare från Franska Flandern, eller ock möjligen från 
Holland” och har därför gjort resor till kontinenten, var-
för hon ibland kallas Hamburgergumman. Nu, nästan 
hundraårig, sitter hon omgiven av reliker från hennes och 
makens förflutna – exotiska ting, som vittnar om förfining 
och geografisk rörlighet: ”en stor paulunsäng”, ”burkar 
med balsaminer och spanskpeppar”, ”ett skåp, stort och 
klumpigt; men rikt på innehåll af hwarjehanda curiosa”.61  

Gramer får alltså representera vallonbruken som en 
produkt av två traditioner med hög status: de uppländska 
sagokungarnas och de vallonska invandrarnas. Detta är 
typiskt för Rollins skrifter, och en nyhet jämfört med den 
äldre berättelsen om bruket. Medan Thorild och Nybom 
gör Forsmark och Dannemora till uttryck för vad de upp-
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fattar som ursvenska dygder, betonar Rollin det som verk-
ligen gör vallonbruken till en undantagsmiljö: deras trans-
nationella ursprung.  

Vallonerna hade rykte om sig att vara särskilt intelli-
genta, kultiverade och företagsamma. Det är dock känt att 
endast få av dem var läskunniga när de kom till Sverige. 
Däremot påverkades de av den högkultur som uppstod 
vid bruken, mycket tack vare de adliga patronernas in-
tresse för omvärlden. ”Bland bruksfolket”, skriver Olov 
Isaksson, ”fanns tidigt en större läskunnighet och större 
kulturell aktivitet än hos den omgivande bondebefolk-
ningen.” Brottsligheten var också lägre än genomsnittet 
för riket, vilket framgår av domböckerna för norra Upp-
land.62 Umgänget mellan bruksbor och bönder var dessu-
tom begränsat. ”Bruket var en mot omvärlden sluten värld 
och befolkningens rörlighet obetydligt”, skriver Olov 
Isaksson. 63  Samtidigt som Gramer representerar denna 
undantagsmiljö spelar hon samma roll som bergets brud i 
Nyboms ”Dannemora”, om än i betydligt mer anspråkslös 
form; hon är berättaren som från en högre position tillta-
lar jaget, samt den röst som sammankopplar nutiden med 
ett ärorikt förflutet.  
 De fyra första berättelserna i Rollins sagosamlingar 
berör i första hand Österbybygdens tidigaste historia och 
utspelar sig under kung Filmers tid eller vid tiden för sve-
arnas kristnande. De två sista berättelserna däremot, berör 
livet på bruket under eller strax före Rollins egen livstid. 
Den första av dessa, ”Gengångerskan”, inleds med 
Gramers redogörelse för änkornas position på vallonbru-
ken (och här upprepas fakta från Rollins Beskrifning öfver 
Österby bruk):  

I en af de små byggnaderna, som den tiden befunno sig på 
westra stranden af Stordammen och af hwilka en eller an-
nan ännu står qwar, hade för långt tillbaka en gammal 
enka, hwilken som jag och alla enkor här wid bruket, hade 
en månadtlig gratial, samt nästan alla årstider tillfälle till 
arbetsförtjenst, och, då bruket derjemte bestod henne wed 
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och kofoder samt ett planteringsland, så bergade hon sig 
ganska bra.64 

Av berättelsen framgår också att bruket står för begrav-
ningskostnader, om den avlidnes familj saknar pengar. 
Över huvud taget handlar ”Gengångerskan” om ekono-
miska förhållanden vid bruket, och hur vissa anställda inte 
förmår hantera det välstånd som skapats av järnhandeln.  

Gramers sista berättelse, ”Dödoljan”, är särskilt intres-
sant eftersom den uttryckligen handlar om de föreställ-
ningar som skapats i mötet mellan svensk och vallonsk 
kultur. När berättelsen väl är slut övertar Rollin själv or-
det, i egenskap av utgivare med lokalhistorikerns ambit-
ioner. Myten om dödoljan, förklarar han, är ”egen och 
ensam för de ställen der Walloner finnas, således uteslu-
tande vid Uplandsbruken”. Den sägs ha sitt ursprung i 
invandrarnas bruk av den sista smörjelsen som sakrament: 

Oljan och den hwitklädda personen, som bar henne till 
den döende, blefwo […] förwexlade till namnen, så att 
personen i stället för saken fick heta dödoljan. Då prote-
stantiska kyrkan icke har något motswarande sakrament, 
så gjorde folkberättelsen häraf en person, som i sin hwita 
drägt fick befattningen, att gå omkring och förebåda 
dödsfall. 

Rollin redogör också för andra myter som uppstått vid 
bruken. När ”den enfaldige Upländningen såg Bruken 
under sina ögon uppwexa” och ”insåg nyttan af dem, 
äfwen för sig och de sina, så gaf han dem wissa skyddsvä-
senden, likasom han sjelf trodde på dylika”. Den nedlå-
tande attityden mot senare tiders upplänningar återkom-
mer när Rollin talar om dem som ”mängden, uppwuxen 
wid urskogens och urströmmarnas sus” som ”i sin enfald” 
tror sig märka att ”ett omärkligt andewäsende” står bakom 
ett vanligt naturfenomen. Gramers berättelser avslutas med 
Rollins tacksägelse över att dessa ”traditionella widunder-
ligheter” – det  vidskepliga  pratet  om  tomtegubben  och 
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Karta över Österbybruk, tryckt som bilaga till Carl Gustaf Rollins 
Beskrifvning öfver Österby bruk (1841). 
Foto: Kungl. biblioteket. 
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Omslag till Carl Gustaf Rollins sagosamling Gramers berättelser.   
Folksägner från norra Upland (1849).   
Foto: Kungl. biblioteket.  
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Omslag till Carl Gustaf Rollins operalibretto Louis de Geer och   
Wallonerne. Opera i tre akter (1855).   
Foto: Kungl. biblioteket. 
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den vitklädda dödoljan numera – ”Gudi ware äran” – ”äro 
utgångne”.65 
  Vidskepelsen som tema återkommer i Rollins mest 
ambitiösa verk om vallonbruken, operalibrettot Louis de 
Geer och Wallonerne (1855).66 Librettot är ett av tre som 
Rollin lät trycka 1855. De två andra, Abraham. Opera i tre 
akter och Lamech eller Svärdet. Opera med feeri i fyra akter upp-
ges ha tonsatts av den vallonättade musikern, dirigenten 
och kompositören Jacob Edvard Gille (1814–1880), det 
senare dock aldrig fullständigt.67 Till Louis de Geer och wallo-
nerne finns ingen musik bevarad. Librettots två första akter 
utspelar sig i Frankrike och Holland, där operans hjälte 
och huvudperson, Louis de Geer, listigt flyr undan det 
orättfärdiga religionsförtrycket (på ett sätt som påminner 
om de historieromantiska legenderna om Gustav Vasas 
äventyr i Dalarna), och samtidigt räddar sin dotter från en 
efterhängsen friare.68 I den andra aktens sista scen utbris-
ter den vallonske ynglingen Colas i Louis de Geers från-
varo: 

Hvar finns det land der man får dyrka     
 Sin Gud i fri och oskränkt tro,     
 Och tryggad i sin hydda bo,     
 Och ostörd sitta i sin kyrka,     
 Och säker vara på sin väg;  
Hvar finns det land, mig säg, mig säg? 

Hans mor svarar uppgivet: ”Ett sådant land finns ej på 
jorden:/Kanske det finns bland stjernor små”. Men 
Welam, Louis förtrogne och blivande måg, lugnar dem 
med orden: ”Jo landet finns. Det heter Norden.” Han 
redogör sedan för Louis plan: 

Han [Louis] bjuder hvar och en som kan  
Sitt yrke rätt, båd yngling, man,  
Att upp till Sverges bygder gå,  
Han lofvar: Bergning ska vi få  
[…]  
J samvetsfrihet skolen få  
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Och arbete, som bergning ger  
Till Sverges bygder skynden       
  då! 
Så helser Er Louis De Geer!69 

Den tredje aktens öppningsscen utspelar sig i hjärtat av 
Dannemoragruvan. Bothen, ”en diktad bergande”, ligger i 
sin berghåla och sover när han väcks till liv av dova slag 
som hörs ”liksom från utsidan af berget”. Därpå följer 
”ett mullrande, som tilltar och omsider blir så starkt, att 
berget dallrar”. Bothen utbrister förargad: 

St! Hör!          
 Hvad är det?  
Hör, hvilket bullrande!  
Hör, hvilket mullrande!        
  Hör! 
Hvem vågar så störa min ro?  
Hvem vågar väl nalkas mitt bo? 

Bergets övriga andemakter – ”tomtar, lyktgubbar, huldror, 
skogs- och sjönymfer” – ”komma inrusande under 
hemska ljud och springa liksom yrande kring bergsalen”. 
De ger Bothen beskedet: det är ”skattgräfvaren De Geer” 
som stör deras sömn: 

Han hälleberget sönderbänder  
Och skaror ned i djupen sänder,  
Att röfva bort den dyra skatt,  
Den vi ha glömt i bergets natt.70 

Louis de Geer, kungens borgenär och vapenproducent, 
var sedan 1641 svensk adelsman. Under frälserätt hade 
han köpt äganderätten till flera arrendebesittningar: Fin-
spång med underlydande leverantörer samt Österby, 
Lövsta och Gimo. de Geer importerade arbetskraft från 
Vallonien, vars järnindustri då var världsledande. Det 
äldre tysksmidet ersattes i Uppland med vallonsmide, som 
krävde större investeringar men som också resulterade i 
bättre järnkvalitet. Den uppländska bruksnäringen blev på 
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detta sätt ledande i Europa, mycket tack vare järnmalmen 
från Dannemora gruva, som höll mycket hög kvalitet.  
 I Rollins opera är Louis de Geer representanten för 
den sanna tron som inte låter sig förtryckas, men också 
för människans makt i förhållande till naturen, för ordning 
och logik som motsats till feghet och vidskepelse. För 
bergets andemakter är de Geers nitiska kristlighet lika 
skrämmande som hans entreprenörskap: 

Han bygger upp kyrkor, dit folken sig samla;  
Vid kyrkornas torn, hvari klockor hörs skramla  
Dingdingeli dingeli dingeli dång;  
En skärande, skränande, hiskelig sång:  
Han dambord för vattnen i nejderna ställer.  
I skogarne väldiga furor han fäller,  
Han kolar och se’n dem till Österby kör,  
Der han i hamrarne jernstänger gör71 

Louis de Geer får representera bruksnäringen i dess hel-
het. Det är han som bygger dammar, han som fäller träd, 
kolar och smider järn. Den driftige mannens betydelse 
känns igen från Thorilds ”Forsmark” och Nyboms Dan-
nemora och Österby. De Geer slukar sin omgivning; han bry-
ter och hugger och gräver och fäller. På så sätt förkropps-
ligar han det moderna subjektet, entreprenören som för-
vandlar samhället med ny teknik och nya mål. Med sin 
unika makt och kunskap lyckas han fullständigt dominera 
omgivningen. Hos Rollin förknippas denna moderna strä-
van – som ju är typisk både för hans egen samtid och de 
Geers – med kristendomen. Bruket står för en mänsklig 
och modern ordning, skyddad av Gud. Om denna ord-
ning skall införas måste naturen – här representerad av 
bergets andeväsen – besegras. Och detta är vad som sker i 
tredje akten, som är operans dramatiska kulmen.  

Bothen och hans bergsandar bryter sönder dammarna 
och ser till att gruvschakten i Dannemora rasar. De sår ut 
tvivel bland brukets arbetare, som klagar inför patronen: 
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Öfver dessa dystra trakter  
Herrska säkert onda makter;  
Ty af grymma olycksslag  
Träffas vi hvarenda dag,  
Längre här mitt bröd jag ej  
Söka vill, ack nej, ack nej!72 

Men de Geer låter sig inte nedslås. Han reparerar dammen 
innan vattenmassorna hinner skada bruket. Och för att 
övertyga arbetarna om att de inte har något att frukta föl-
jer han med dem ned i Dannemoras gruvschakt, varpå 
deras tvivel försvinner som genom ett trollslag: ”Inga 
onda andemakter/Mötte oss i djupets schakter;/Ensamt 
Herrans hand var der”. Därpå följer de Geers triumfato-
riska slutaria. Operan kan sammanfattas som en berättelse 
om kristen tro som segrar över förtryck (akt 1–2) och he-
dendom (akt 3), samtidigt som en ny, förnuftig ordning 
instiftas – brukets: 

Den sista fienden är slagen;  
Vidskepelsen besegrad är,  
Och sanningen, den rätta dagen,  
Sitt ljus begynner sprida här,  
Nu finns här byggd, nu finns här kyrka,  
Der man i frid sin Gud får dyrka.  
Nu trefnad finns i hvarje hydda  
Der mannakraft och kärlek bo  
Och arbetsflit och christlig tro.  
Nu himmel nu ditt verk beskydda;  
Ty jag ditt redskap endast var;  
O tag, tag allt i ditt förvar!  
Och du! Du ädla, dyra jord,  
Stäng aldrig för hos kamrar dina,  
Låt aldrig dina ådror sina,  
Gif malm till jern, gif bröd på bord!  
Gud signe dig, du dyra jord!  
Dig, dig, skattkammare i nord!73 
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DEN FÖRINDUSTRIELLA FASENS   
TYPBERÄTTELSE  

Den förindustriella typberättelsen om de uppländska val-
lonbruken handlar om en ensam man ur högreståndsmiljö 
som besegrar naturen för att skapa järnbruket som en 
konkret representation av positiva värden, i synnerhet de 
nationella. Louis de Geer, Samuel af Ugglas, Adolf Ulric 
Grill och Per Adolf Tamm hyllas som kraftfulla och initia-
tivrika nydanare, men också som länkar i den kedja som 
förbinder nutiden med fornstora dagar, stormaktstidens 
och den tidiga uppländska högkulturens. Till stor del 
handlar det om att konstruera ett aristokratiskt mansideal. 
Det kvinnliga subjektet har ingen plats i denna litteratur. 
Kvinnor förekommer bara som förmedlare av diktarens 
ideal (”bergets brud” i Nyboms ”Dannemora”) eller som 
sagoväsen (sjönymferna i Rollins operalibretto). 

Genomgående är också beskrivningen av bruket som 
en syntes av det sköna och det sublima, då skrämmande 
krafter tyglas för att producera rikedom och ordning. 
Dessutom framstår Forsmark, Söderfors och Österby som 
idealiserade mötesplatser för svenskt och utländskt, nor-
diskt och sydländskt. Kombinationen av det bekanta och 
det främmande utmärker vallonbruken i förhållande till 
den uppländska omgivningen.  

Bruksarbetarnas vardag är sällan intressant för dessa 
författare. Smederna framstår vanligen som röstlösa in-
ventarier, flera gånger beskrivna som natur- eller sagovä-
sen. Arbetaren blir aldrig individualiserad, aldrig porträtte-
rad som en tänkande varelse. Över huvud taget råder oft-
ast en fullständig brist på konkretion i denna äldre littera-
tur om bruken. I centrum för skildringen står patronens 
status, inte individens erfarenheter. När Carl Gustaf Rollin 
lät trycka sitt operalibretto Louis de Geer och Wallonerne 1855 
återstod ännu flera decennier innan arbetarrörelsen skulle 
få ett permanent fäste i Dannemora, och det Tammska 
bruket skulle bli känt som ”det röda Österby”.74 Men den 
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industriella revolutionen skulle för alltid förändra det 
harmoniska undantagsrike som Johan Nybom skildrade i 
dikten ”Österby” (1847). 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mången börda skall här lättas,  
mången orätt även rättas,  
mången fördom övervinnas  
utav folkets barn i kamp. 

– Ur Hjalmar Gilles (pseud. Sten Järnman) dikt ”Kantat 
vid Österby-Dannemora Folkets hus invigning” (1923) 



 

 

 
Förändring och konflikt  
Den industriella fasen 1897–1927 

en 5 september 1876 nådde järnvägsrälsen Dan-
nemora. Samma dag ankom det första tåget till 
stationen, pyntat med svenska flaggor. Händel-

sen högtidlighölls med en enkel festlighet. Järnvägsarbe-
tarna belönades med extra förplägnad för sin ”raskhet och 
[sitt] ordentliga uppförande”.75 Smalspåret till kusten in-
nebar helt nya förutsättningar för bruksnäringen i Ös-
terby. Sedan järnbrytningen påbörjades i Dannemora hade 
man fått lägga stångjärnet på hög i väntan på vinterföret 
som medgav transport de dryga fyra milen till utskepp-
ningshamnen vid Galtfjärden. Nu blev det möjligt att 
forsla järnmalmen österut oberoende av väderlek. Samti-
digt innebar tekniska innovationer i samband med indust-
rialiseringen av det svenska näringslivet att förutsättning-
arna för järnbruket förändrades radikalt under andra hal-
van av 1800-talet. 1863 introducerades dynamiten, som 
gjorde det möjligt att bryta malm under jord, inte bara i 
dagbrott. En ånghammare togs i bruk i Gimo 1887.76 Från 
mitten av 1800-talet revs de gamla vallonsmedjorna och 
ersattes av effektivare så kallade lancashiresmedjor. 1880-
talet blev en kulmen för den uppländska järntillverkning-
en. 1891 stod vallonbruken för en export omfattande 7 
504 ton.77  

Snabba och effektiva transporter i kombination med 
industrins rationaliseringar innebar att bruksnäringen ef-
terhand centraliserades till ett fåtal orter. Den så kallade 
bruksdöden kan sägas inledas redan 1878, då verksamhet-
en vid Ortala bruk upphörde. Under 1880-talet följde ned-
läggningar i Bennebol, Berkinge, Hillebola och Åkerby. 

D 
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Före sekelskiftet 1900 upphörde tillverkningen även i 
Forsmark, Rånäs och Vällnora. Men trots att bruken slogs 
samman och moderniserades var de för små för att kunna 
överleva. Rationaliseringar följdes av lågkonjunktur och 
övermäktig konkurrens. År 1870 fanns det 380 järnbruk i 
Sverige. Det antalet hade vid första världskrigets utbrott 
reducerats till 140, en utveckling som fortsatte under det 
politiskt och ekonomiskt oroliga 1920-talet.78  
 Samtidigt som vallonbruken blev allt färre förändrades 
ägandeformerna. Den adlige patronen ersattes av aktiebo-
lag. Per Adolf Tamms arvingar bildade på 1870-talet Ös-
terbybruks AB. Söderfors bruk bolagiserades 1872. Ut-
vecklingen innebar en dramatisk förändring av relationen 
mellan arbetare och ägare. Patronen, som varit en fysiskt 
närvarande ledare för verksamheten, ersattes med en ab-
strakt konstruktion. Aktiebolagen, menar Isaksson, ”tycks 
i de flesta fall ha känt mindre ansvar för de anställdas bo-
endemiljö än de gamla patronerna”.79 Decennierna kring 
sekelskiftet 1900 blev också en period av sociala konflikter 
vid bruken. Gruvarbetarna proletariserades på ett helt 
annat sätt än de egentliga bruksarbetarna. Därför fick ar-
betarrörelsen tidigare fäste i Dannemora än i närbelägna 
Österbybruk. Den första strejken inträffade där under 
nödåren 1867–68. Orsaken var sänkta löner. Disponenten 
för Dannemorabolaget, Ludvig af Ugglas, kallade slutligen 
in militären, som tvingade de strejkande att återgå till arbe-
tet med försämrade villkor.  

Bolagens hårdare attityd mot arbetarna drabbade också 
det rika kulturlivet vid vallonbruken. Verk av radikala för-
fattare som August Strindberg och Gustaf af Geijerstam 
ströks från listorna över önskad litteratur i Österby läse-
förening. Företagsledningen vid Dannemora gruvor såg 
till att ingen socialistisk litteratur köptes in till ortens 
bibliotek.80 Slutligen blev dock arbetarrörelsen ett perma-
nent inslag även vid bruken. Efter flera misslyckade för-
sök grundades bestående fackföreningar i både Danne-
mora och Österby 1918. När Österbys befolkning växte 
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under 1920-talet tillkom många arbetare som aldrig varit 
bundna till brukens patriarkala system. Istället hade de 
erfarenheter av fackligt arbete på andra orter. Många av 
dem var kommunister, varav de mest aktiva gjorde flera 
studieresor till Sovjetunionen. Tamms vallonbruk hade 
blivit ”det röda Österby”.81 

Konflikterna på arbetsmarknaden speglas i de skönlit-
terära författarnas skildringar av vallonbruken. Medan de 
romantiska poeterna hade varit gäster på bruken och skri-
vit hyllningar till patronen är det nu arbetarna själva som 
står i centrum för berättelsen. Detta innebär att fokus 
hamnar på konflikter och problem snarare än på de vär-
den som bruken tidigare fått representera, till exempel 
makt, nation och manlighet.  

Detta nya perspektiv hade blivit möjligt tack vare stora 
förändringar av författarnas villkor. Marknaden för skön-
litteratur, som under romantiken varit mycket begränsad, 
växte kraftigt under senare delen av 1800-talet. Detta in-
nebar att författarna fick betydligt bättre möjligheter att 
försörja sig på sitt skrivande, utan att behöva göra sig be-
roende av ekonomiska bidrag från mecenater. Ungefär 
samtidigt började författare och läsare betrakta skönlitte-
raturen som ett realistiskt projekt, något som skapades i 
syfte att sannfärdigt skildra den omgivande verkligheten. 
Medan romantikerna ansett att verkligheten inte kunde 
beskrivas (och att en sådan beskrivning, om den varit möj-
lig, inte heller hade varit särskilt intressant), ansåg 1800-
talets realister att det var den skönlitterära författarens 
uppgift att genom noggranna empiriska studier och ett 
detaljrikt språk skapa en trogen efterbildning av den sam-
tida verkligheten, oavsett om den visade sig vacker eller 
ful. Stendhal (1783–1842), som var verksam i brytningen 
mellan romantiken och realismen, talade om romanen 
som ”en spegel som förs längs allfartsvägen” och än visar 
”himlens blå”, än ”dypölarnas smuts”. Dessa förändringar 
– skapandet av en livskraftig marknad för skönlitteratur 
och den realistiska litteraturens genombrott – gav helt nya 
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förutsättningar för skönlitterära skildringar av de upp-
ländska vallonbruken.82  

EN LITEN VÄRLD FÖR SIG   
GUSTAF AF GEIJERSTAM BESÖKER DANNEMORA 

Gustaf af Geijerstam (1858–1909) är idag mest känd som 
Strindbergs hatobjekt, elakt baktalad som ”lille Zachris” i 
nyckelromanen Svarta fanor (1907). Men i sin samtid var 
han en av de centrala gestalterna i 1880-talets moderna 
litteratur. Hans debutbok, novellsamlingen Gråkallt 
(1882), har i efterhand kommit att betraktas som ett 
portalverk för det litterära ”åttitalet”, präglat av Georg 
Brandes ambition att ”sätta problem under debatt”. Ro-
manförfattaren skulle vara journalist och litteratör snarare 
än kammardiktande poet och under 1890-talet kombine-
rade Geijerstam sitt skönlitterära skrivande med socialve-
tenskapliga forskningsrapporter, utförda på uppdrag av 
Lorénska stiftelsen. En av dessa är Anteckningar rörande 
arbetarnes ställning vid fyra svenska grufvor (1897), som inne-
håller en redogörelse för vardagslivet vid Dannemoragru-
van.83  

Om bruksmiljön i Carl Gustaf Rollins Beskrifning öfver 
Österby bruk (1841) skildras som ett turistmål, om än med 
påtagligt många detaljer om de anställdas villkor, är det 
hos Geijerstam i första hand fråga om gruvan som arbets-
plats. I ett kort företal förklarar han hur en modern veten-
skapsman och litteratör skiljer sig från sina föregångare 
genom ambitionen att ”gå verkligheten in på lifvet och 
genom reela detaljskildringar vinna kunskap om de fakta, 
hvilka ej nås af kammarstudierna”. Denna programförkla-
ring utgår från en modern syn på verkligheten som något 
som utförligt kan beskrivas, samt att det som utförligt kan 
beskrivas också kan kontrolleras och förändras. Dessa 
föreställningar kan i sin tur relateras till 1700-talets upp-
lysningsfilosofer och deras strävan att med mänsklig kraft 
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och empirisk vetenskap identifiera tillvarons brister för att 
därigenom kunna avhjälpa dem. Geijerstam, liksom många 
av hans samtida kollegor, ställde sig bakom denna ambit-
ion. Litteraturens uppgift var för dem att kritiskt granska 
samhället för att befria människan från alla former av för-
tryck. Geijerstam väljer dock att mildra sin kritik mot 
missförhållanden i gruvorna. I sitt företal försäkrar han att 
syftet med rapporten inte har varit att ”framställa person-
ligen sårande eller nedsättande anmärkningar af hvad art 
de vara månde” även om ”förhållanden någon gång 
komma i dagen hvilka äro af den natur, att de måste ådaga 
vederbörande rättvisa förebråelser”.84  
 Hos Thomas Thorild, Carl Wilhelm Böttiger och Jo-
han Nybom var bruksarbetarna röstlösa naturväsen som 
oförtröttligt utförde sitt arbete på samma oproblematiska 
sätt som maskiner. När Geijerstam berättar om vad han 
ser i Dannemora är det med helt andra utgångspunkter. 
Arbetaren är en medmänniska som lever under svåra vill-
kor. Deras uppgifter är ”betydligt tyngre än så godt som 
allt annat kroppsarbete” och utförs dessutom i mörker 
”endast upplyst af en fotogenlampa, som kastar sitt svaga 
sken blott på de närmaste föremålen”.85 Arbetarna i Dan-
nemora tvingas till pension i förtid, och får därefter leva 
på en snålt tilltagen så kallad gratial (”långt ifrån […] till-
räcklig”), ett system som Geijerstam kallar ”den svagaste 
punkten i [gruvans] hela ekonomi”.86 Beskrivningen skiljer 
sig avsevärt från Carl Gustaf Rollins i Gramers berättelser 
(1849), där gratialsystemet framstår som synnerligen gene-
röst och utmärkande för bruket som idealplats.87  
 Geijerstam skriver också utförligt om vallonbrukens 
bolagisering. Han talar om aktiebolaget som ”nutidens 
form för storkapitalist” och intresserar sig i första hand 
för styrelsens och disponentens relation till brukets an-
ställda. Arbetaren förhåller sig inte längre till en ”öfver-
herre, hvilken dock alltid måste vara en menniska” utan 
till ”en obestämd, oåtkomlig makt, med hvilken det är 
svårt nog att få tala, och hvars fordringar i regeln blifvit 
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lag”. Förr hade arbetarna åtminstone möjlighet att ”tala 
vackert vid sin husbonde”, men nu har ”personligheten” 
försvunnit, husbonden har blivit en abstrakt enhet, aktie-
bolaget, och ”det är en hel historia att få tala med ett ak-
tiebolag”. Styrelsens medlemmar bor inte i Dannemora, 
menar Geijerstam, och har kanske inte ens besökt gruvan. 
Och, konstaterar han, ”den personliga beröringen med 
individerna, hvilken i gamla dagar mildrade rikemans ego-
ism, [har] upphört” och varje beslut om reformer på ar-
betsplatsen – bättre bostäder, högre löner, understöd och 
pensioner – blir ”en enkel sifferfråga, hvilken afgöres ge-
nom en blick på årets kalkyler”.88  

Geijerstam kritiserar alltså den industrialiserade järn-
brytningen genom att ställa den mot idealbilden av bruket 
såsom den populariserats av bland andra Carl Gustaf Roll-
in. Den gode patriarken, personifierad av Per Adolf 
Tamm på Österby (”Gammel-Tammen”), hade enligt 
denna idealbild en omhändertagande attityd gentemot sina 
anställda. Han skapade bruket som en välorganiserad små-
stad där arbetarna kunde leva gott. Detta förhållande – 
enligt Geijerstam en viktig del av det som gjorde bruket 
till en undantagsmiljö i det svenska samhället – har tillin-
tetgjorts genom den industriella revolutionen.  
 Men Geijerstam ser också att Dannemora i mångt och 
mycket förblivit vad det var. Han talar om miljöns ”egen-
domliga” intryck på besökaren. ”Hela den yttre appara-
ten”, skriver han, ”har tagit totalt modern pregel, […] men 
under allt detta lefver en gammaldags anda bland befolk-
ningen, och den är så framträdande, att ingen […] kan 
undgå att taga intryck deraf”. Det som utmärker ”arbetar-
stocken” är att den är homogen, gammal och ”sluten 
inom sig sjelf”. Personalomsättningen är anmärkningsvärt 
låg – generation efter generation lever och verkar vid gru-
van. Dannemorabon är ”rotfast vid torfvan”. Bruksmiljön 
har alltså, tack vare den nedärvda viljan att isolera sig, att 
definiera sig mot omvärlden, lyckats undgå några av de 
strukturförändringar som upplevdes som typiska för mo-
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derniseringen av det svenska samhället, i synnerhet upp-
lösningen av gamla boendeformer i samband med urbani-
sering och emigration. Geijerstam betraktar traditionens 
seghet, det förflutnas makt över Dannemora, som något 
gott. Bruksmiljön har förblivit ”en liten verld för sig”.89  
 Till idealbilden av bruket hör också den idylliska mil-
jön, som ofta skildras i kontrast till omgivningens oreda 
och sociala misär. Johan Nybom talade i sin dikt ”Ös-
terby” om bruket som ”en liten stad”, men inte ”en af 
dessa Svenska städer/Der öfverallt man på ruiner träder”. 
På bruksgatan möter besökaren varken tiggare eller vrä-
kiga rikemän, bara gudsfruktiga arbetare, vars hem vittnar 
om ”prydlighet och flit”. Geijerstams beskrivning är snar-
lik Nyboms. Med tanke på arbetarnas låga dagspenning 
förvånas man, menar han, ”öfver den ordning, snygghet 
och trefnad, som utmärka äfven de fattigaste bland dessa 
arbetarhem”. Flera gynnsamma omständigheter räknas 
upp som förklaring till detta avundsvärda tillstånd: det 
sunda lantlivet (istället för livet i storstaden, där det är 
betydligt dyrare och mindre hälsosamt att leva), det patri-
arkaliska styrelsesättet (vars disciplin får inflytande också 
över hemlivet), nykterhetsrörelsens framgångar och – 
framför allt – kvinnan, i hennes roll som husmor. Geijer-
stam ägnar två sidor (en sjättedel) av sin inledande presen-
tation av Dannemora åt husmödrarnas förtjänster. Även 
här är det fråga om det förflutnas positiva makt över 
bruksmiljön. Kvinnorna arbetar inte i gruvan utan ägnar 
sig uteslutande åt hemmets skötsel, liksom bondhustrur i 
ett förmodernt samhälle, som idealiserades när de indust-
rialiserade städerna växte. Och medan äldre hantverk som 
sömnad och vävnad enligt Geijerstam håller på att för-
svinna i det moderna Sverige ser han i Dannemora vävsto-
lar i vart och vartannat hem. Rapporten förvandlas till en 
hyllning: 

Det passar sig möjligen icke att vara lyrisk uppe i en nyk-
ter afhandling. Men jag känner dock lust att skrifva dessa 
rader som en hyllning åt en flock af qvinnor, hvilka synas 



54| DET DIKTADE BRUKET 

 

förmå mera än andra. Ty visst är, att välståndet i Danne-
mora arbetarehem får till stor del skrifvas på räkningen af 
qvinnornas arbetsamhet, plikttrohet, outtröttliga omtanke 
och goda förstånd.90  

MAKTMISSBRUK OCH BRUKSDÖD   
JOHAN AUGUST TÖRNBLOM  

Den skönlitterära typberättelsen om vallonbruken föränd-
ras under det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets 
moderniseringsprocess. Det som tidigare varit en berät-
telse om ensamma manliga hjältar och deras stordåd, 
sedda från ett högreståndsperspektiv, och dessutom uti-
från, med besökarens ögon, blir nu en skildring av arbe-
tarnas kollektiva villkor, berättad inifrån bruket. Bruks-
skildringarna blir alltså en del av 1900-talets arbetarlittera-
tur.  

En av den svenska litteraturens allra första arbetarför-
fattare, Johan August Törnblom (pseud. Elf Norrbo, 
1862–1933), skrev flera noveller med motiv från de upp-
ländska järnbruken. Liksom Geijerstam var han verksam 
både som journalist och författare av skönlitteratur. Men 
Törnblom är också ett exempel på en ny typ av skribent: 
autodidakten. Innan han påbörjade sin bana som litteratör 
hade han arbetat som bruks- och sågverksarbetare, flottare 
och rallare. Han skriver alltså om arbetet på bruken uti-
från sina egna erfarenheter, en helt avgörande nyhet jäm-
fört med tidigare bruksskildrare. Litteraturkritikern Åke 
Runnquist har beskrivit Törnbloms verk som ”indignat-
ionslitteratur”. Syftet med hans noveller, ”oftast små bil-
der ur folklivet”, är enligt Runnquist att ”genom de be-
svärliga förhållanden de återger […] väcka medlidande”.91 
Detta gäller i hög grad berättelserna från vallonbruken i 
novellsamlingarna I norrsken och sol (1908) och Barnaoffer. 
En fattig pojkes upplefvelser (1911). Hos Törnblom framstår 
bruket som en plats präglad av maktmissbruk och sociala 
orättvisor. Liksom Geijerstam i sin roll som modern ve-
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tenskapsman ville beskriva problem för att bidra till deras 
lösning, vill Törnblom, som den nya tidens författare, 
skapa en socialt och politiskt medveten skönlitteratur som 
genom att beskriva missförhållanden kan bidra till att be-
fria människan från förtryck. Med sina noveller raserar 
han bilden av brukspatronen som den välvillige patriar-
ken, och beskriver maktens män som hänsynslösa översit-
tare.  
 Den korta berättelsen ”En julafton i masugnen”, i 
novellsamlingen I norrsken och sol, handlar om bruksarbe-
tarnas förhållande till samhällets utslagna. Till hyttan, där 
arbetet pågår även under julhelgen, kommer en skara luf-
fare för att värma sig vid masugnsöppningen. För dem 
framstår bruket som en lysande idyll i vintermörkret. Med 
sina ”söndriga kläder” och ”otvättade händer och ansik-
ten” vågar de sig inte ner till bruksgatans arbetarhem, med 
”nyskurade golf, renstrukna skjortor och hvita borddu-
kar”. Men hos hyttans arbetare är de ”så godt som 
hemma”.92 De somnar i masugnsvärmen, medan bruksga-
tans fönster strålar ”af tända julljus” och herrgårdens fa-
sad syns ”storartadt illuminerad”. Masugnspåfyllaren 
suckar, lägger sin slitna rock över en av luffarna och ut-
brister ”nog har ja’et då bätter än de där uslinga’ för-
ståss”.93 Novellen blir en enkel berättelse om den fattige 
arbetarens solidaritet med samhällets utstötta.94 
 Betydligt mer detaljerad och mångfacetterad är sam-
lingens sista novell, med den lakoniska titeln ”Brukslif”. 
Temat för berättelsen är ”den väldiga klyftan” som upp-
stått mellan anställda och bruksledning. 95  Arbetarna är 
sedan generationer vana vid att ” ’hoppa käpp’ för brödbi-
ten”. Rättaren, det vill säga förmannen, liknas vid en stor 
bulldogg, ”styf och bra att tussa på tiggare”, arbetarna vid 
”små vovvar, jakt-, fä- och knähundar […] väl inpiskade 
och ej för mätta”.96 Det händer dock att den väldiga klyf-
tan passeras, men då bara på ”smygstigar”: 

Om t.ex. både hyttmästaren och hans hustru ha blå eller 
blågrå ögon, men äldste pysen i familjen mörkbruna, så är 
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detta ingen ’naturens lek’; det bevisar blott att en sådan 
där ’genväg’ har gått mellan ’däruppe’ och ’därnere’. Ty 
ingen utom chefen själf på hela bruket har råd att bestå sig 
med sådana där svartbruna synredskap.97 

Anklagelsen mot bruksledningen för sexuellt utnyttjande 
av de anställdas hustrur återkommer i bihistorien om en 
målare som misslyckas med sitt uppdrag och därför hotas 
med uppsägning. Familjen tar då till ”sista utvägen”: 
målarhustrun klär sig fint och går till greven som kort där-
efter befriar mannen från hans uppdrag (”Gudskelof, att 
hon var ung ändå och såg ut som folk! Grefven var ju inte 
af stock och sten. Åh, han var såg god, så!”).98  

Men novellen har ett ännu mörkare stråk. Förmannen, 
som vill ”tjäna sig upp”, försöker driva arbetet med 
”mindre manskap, än föreskrifvet är”.99 När de hårt drivna 
arbetarna vägrar resa takstolar på det nya magasinet, med 
hänvisning till stormbyarna som gör det svårt för dem att 
hålla balansen, tar han dem med till värdshuset och super 
dem fulla. Efteråt går de med på att arbeta vidare, men en 
av arbetarna faller till marken och dör.100 Förvaltaren tystar 
ner historien och förbjuder skolläraren – som också är 
bruksortens dagstidningskorrespondent – att skriva om 
olyckan. Novellen avslutas med en naturbeskrivning som 
står i bjärt kontrast till allt som hänt: 

Våren hade repetition i dag för sommarkonserterna. – – 
Det glimmade som tusentals leende barnögon,… luften 
tycktes full af kyssande små röda läppar… full af Gud Fa-
ders stora kärlek, … full af hjärtejublande fröjd.101 

Förutom att identifiera och beskriva tydliga missförhål-
landen, såsom den bristande respekten för arbetarnas liv 
och hälsa, visar Törnblom på diskrepansen mellan brukets 
skinande fasad – den fysiska miljön men också den sedan 
länge traderade idealbilden – och dess mörka frånsida. De 
otillbörliga relationerna mellan mäktiga män och nöd-
ställda kvinnor antyds bara, samtidigt som den  avslutande  
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Omslaget till Johan August Törnbloms novellsamling I norrsken och 
sol (1908), publicerad under pseudonymen Elf Norrbo.   
Illustration av okänd konstnär.   
Foto: Kungl. biblioteket.  
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Omslaget till Johan August Törnbloms novellsamling Barnaoffer. En 
fattig pojkes upplefvelser (1911), publicerad under pseudonymen Elf 
Norrbo. Illustration av John Bauer.   
Foto: Kungl. biblioteket. 
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naturbeskrivningen fungerar som en ironisk gliring åt de 
som tror att allting är vad det ser ut att vara. 
 Maktmissbruket som tema återkommer i novellen 
”John” (ur samlingen Barnaoffer). Brukspatronen, den 
brunögde officeren Jonas Almgren, sköter verksamheten 
”som en hel karl – smidet och mer”. Äldsta barnet i flera 
smedsfamiljer har ”riktigt vackra mörkbruna ögon” trots 
att båda föräldrarna ”[skådar] sol, måne och alla de små 
stjärnor med blå eller blågrå”.102 Slutligen förför Almgren 
den fattiga murardottern Julia – resultatet av bruksförval-
tarens äventyr med murarens hustru – vilket, efter en serie 
förvecklingar, leder till flickans död. Patronen köper sig fri 
genom att ge föräldrarna ”en alldeles ny fin hundralapp”. 
De som skvallrar avskedas. Endast den lismande betjänten 
John går fri; han manövrerar turligt bakom kulisserna på 
det strängt hierarkiska bruket genom att ange andra för 
det han själv gjort, det vill säga roat sig på patronens be-
kostnad.  
  Liksom ”Brukslif” inleds novellen ”Sista hammarsla-
get”, också den ur samlingen Barnaoffer, med en scen från 
arbetsdagens början. Vid den så kallade utringningen vän-
tar brukets anställda på besked om dagens uppgifter. Sce-
nen är emblematisk för Törnbloms skildring av vallon-
bruken. Perspektivet är arbetarnas, och temat är deras 
förhållande till makten. I avsaknad av praktiskt inflytande 
tvingas de passivt vänta på ledningens order. I ”Sista 
hammarslaget” blir väntan särskilt laddad. Arbetarna vän-
tar inte bara på order om dagens arbetsuppgifter, utan 
också på besked om själva brukets framtid. Rykten om 
nedläggning går sedan länge, men de bygger på skvaller 
och lösryckta repliker som förts vidare av tjänstefolket på 
brukskontoret. De yngre arbetarna är oberörda, eftersom 
de menar att ”sämre kan man väl inte gärna få det”.103 De 
äldre väntar tystlåtna. När brukspatron väl ger beskedet, 
vid ett stormöte med samtliga anställda, blir reaktionerna 
starka. De äldre smederna böjer sina huvuden och biter 
ihop; ”bruksgummorna” kryper ”storlipande bakom karl-
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ryggar”. Brukspatronen själv tystnar med bruten röst. In-
nan dess anger han skälet till nedläggningen: 

Det är den hårda nödvändigheten, som bjuder. Jag känner 
mig till mods, kan jag säga, som en krigsanförare, som ef-
ter en lång, förtviflad och hopplös kamp måste uppgifva 
striden och öfverlämna sig på nåd och onåd. Ty förhål-
landet har verkligen varit detta, att bruksdriften uppehål-
lits med förlust… ja, jag kan säga de senaste tio åren. De 
nya moderna metoderna som massproduktionen tagit i sin 
tjänst går det ej längre att hålla stånd emot; hammarsmi-
dets totala upphörande i vårt land är, sorgligt att säga, 
blott en tidsfråga.104 

Brukets traditioner, som ännu hos Geijerstam framstod 
som något gott, har alltså slutligen blivit en börda. I ett 
industrialiserat Sverige finns ingen plats för det ålderdom-
liga vallonsmidet. Brukets kedja av traditioner, som funge-
rat som en förbindelselänk mellan nutid och förflutet, 
mellan åtskilliga generationer av bruksarbetare, har brutits. 
När brukshammaren tystnar fullbordas den process som 
förvandlat smidet från ett individuellt konstarbete, med 
”små manövrer, som hemlighöllos frimuraresträngt” till 
en mekaniserad storindustri. I Törnbloms novell upplever 
arbetarna hur hela deras värld ”skiftar kulör”: 

Vid hammarens dunk-dunk hade de födts, döpts, konfir-
merats, gift sig och dött, släktled efter släktled. Ätit och 
druckit – slagits – skrattat och gråtit. Vaknat vid den, 
somnat vid den – lefvat och dött, alltid vid detta dunk-
dunk.105 

Med hammarens dunkande försvinner också det som ut-
märker bruket från omgivningen, det som gör det till en 
undantagsmiljö, som för arbetarna gjort det möjligt att 
identifiera sig mot bönderna på den omkringliggande 
landsbygden.  

Samtidigt skingras den sagolika stämning som präglat 
äldre bruksskildringar som Thomas Thorilds och Carl 
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Gustaf Rollins. I varje skum avkrok av smedjan, skriver 
Törnblom, ”tittade något mystiskt fram ur dunklet”. Med 
”religiös hänförelse – och skräck” lyssnade pojkarna till 
smedens berättelser om det lömska ”smedjerået”. Men när 
hammaren tystnar försvinner också legenderna. Det gåt-
fulla och sagolika är oförenligt med den moderna tiden, 
med dess massproduktion och krav på resultat och kon-
troll. Det organiska – det vill säga bruket, som framstår 
som ett levande väsen – ersätts med det livlöst mekaniska. 
Törnblom liknar i novellens sista stycken brukshammaren 
vid ”ett gammalt trofast hjärta”, vars slag skall upphöra: 
”Brukets hjärta hade stannat. Bruket var dödt, var inget 
bruk längre.”106 

MORGONRODNADEN TILL FRAMTIDENS DAG  
HJALMAR GILLES LOVSÅNGER TILL   
ARBETARRÖRELSEN 

För 1800-talsromantikerna Johan Nybom och Carl Gustaf 
Rollin var brukens patriarkala tradition ett ideal. Även för 
en utomstående betraktare som Gustaf af Geijerstam var 
det denna strängt hierarkiska ordning som gav bruket dess 
positiva egenart. Men hos Törnblom, den tidige arbetar-
författaren som var bland de allra första att berika bruks-
skildringen med arbetarnas eget perspektiv, hade patro-
nens styre blivit ett socialt och moraliskt problem. Den 
patriarkala traditionen, i kombination med brukets sluten-
het gentemot det omgivande samhället, skapade den 
”gammaldags anda” som Geijerstam beskriver i sin rap-
port om Dannemora.  

Historikern Bengt Schüllerqvist menar att den hierar-
kiska ordningen vid bruket gav upphov till en ”historisk 
eftersläpning”. Det innebar bland annat att det fackliga 
arbetet fördröjdes och fick en helt annan utveckling än i 
det omgivande samhället. Istället för en långsam tillväxt 
fick arbetarrörelsen i Österby ett våldsamt genombrott. 
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När bruket efter ett ägarbyte 1916 genomgick en serie 
dramatiska förändringar tvingades arbetarna hastigt orga-
nisera sig för att hantera den nya situationen. Eftersom 
Österby, delvis som ett resultat av den ”historiska efter-
släpningen”, saknade en socialdemokratisk förening, kom 
det snabbt framtvingade fackliga arbetet att skötas med 
den socialdemokratiska ungdomsklubben som plattform. 
Efter partisplittringen 1917 slöt sig denna ungdomsklubb 
(liksom hela den socialdemokratiska ungdomsrörelsen) till 
utbrytargruppen Sveriges socialdemokratiska vänsterparti 
(senare Sveriges Kommunistiska parti [1921–1967], Väns-
terpartiet Kommunisterna [1967–1990] och Vänsterpartiet 
[1990–]). ”Det röda Österby” var ett faktum.107 Brukets 
vänstersocialister fick också förstärkningar bland de nyin-
flyttade arbetare som saknade erfarenheter av den patriar-
kala traditionen.108  

Arbetarrörelsens framväxt kom också att påverka 
skönlitteraturen. Törnblom är ett tidigt exempel. Men en 
tydligare representant för de vänstersocialistiska bruksar-
betarna var vallonättlingen Hjalmar Gille (släkting till den 
Jacob Edvard Gille som tonsatte Carl Gustaf Rollins ope-
ralibretto), som under pseudonymen Sten Järnman skrev 
politiska dikter i arbetarpressen. Dikterna samlades och 
utgavs på Socialdemokratiska ungdomsförbundets eget 
förlag. Samlingens titel – Framtidens dag (1926) – är symp-
tomatisk, och Gille ber i sitt förord läsaren om ursäkt för 
att han i sin diktning sett ”väl mycket från den ljusa si-
dan”. Ända sedan ungdomen, förklarar han, har han ”i 
vakna drömmar skådat de blodröda flammor, som bebåda 
den nya dagen, då all hopad smuts och orättfärdighet skall 
avbrännas i den eld som renar, och den Nya Jorden däref-
ter framträda i överväldigande prakt”. Hos Gille – liksom 
hos åtskilliga andra skribenter i det tidiga 1900-talets arbe-
tarrörelse – får den politiska kampen religiösa drag, såväl 
språkligt som ideologiskt. En av dikterna i Framtidens dag 
heter ”Kommunismens höga visa”.109  
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I förlagets presentation beskrivs Sten Järnman som 
”signaturen för en äkta proletär – en äldre järnbruksarbe-
tare”. Dikterna – en ”verklig proletär diktning” – förklaras 
vara skrivna under ”arbetares korta fristunder”. Men, står 
det också, ”trälandet i järnbruken har inte kunnat jorda 
honom”. Berättelsen om det slitsamma livet på bruket 
tycks här väl etablerad. Den romantiska bilden av patro-
nernas idealvärld är inte längre aktuell. Gilles dikter – med 
titlar som ”I livets vår (1911), ”Friska vindar” (1912), 
”Dagning” (1917), ”Den nya jorden” (1918) och ”Mor-
gonrodnad” (1925) – saknar helt den typ av nostalgiskt 
tillbakablickande som satte sin prägel på Törnbloms no-
veller. Bruket är inte längre en historisk miljö som står i 
skuggan av äldre generationers patroner och smeder, bru-
ket är en plats där arbetarna kan samlas för att finna vägen 
mot en ljus framtid.  

Den tanken är särskilt framträdande i dikten ”Kantat 
vid Österby-Dannemora Folkets hus invigning” (1923), 
där socialisternas uppgift sammanfattas i fyra entusiastiska 
strofer. Med diktens kraft vill Gille bidra till skapandet av 
en ny värld för brukets arbetare: 

Mången börda skall här lättas,  
mången orätt även rättas,  
mången fördom övervinnas  
utav folkets barn i kamp.  
Kamp för allt, som är oss värdigt!  
Kamp för allt som är rättfärdigt!  
Detta blir vårt lösenord.  

Vi må börja med oss själva,  
endast ädla planer välva,  
ej en småsint tanke hysa,  
som fördärva vill vår själ.  
Må vi grundligt undanrödja,  
allt, som hindrar oss att höja  
tanken upp mot högre rymder  
fram till målet: Allas väl!110 
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Vägen mot framtiden går enligt Gille rakt genom indivi-
dens själ. Revolutionen skall ske i bruksarbetarnas inre liv 
snarare än i den yttre världen. Dikten kan alltså läsas som 
ett budskap om fred mellan arbetslivets parter. På så sätt 
pekar den framåt mot socialdemokraternas folkhem. 

En av dikterna i Framtidens dag – ”Herre och träl 
(Sommarnattsreflektioner vid smälthärden)” (1923) – 
skildrar uttryckligen livet vid bruken. I åtta sexradiga stro-
fer berättas om ”den väldiga klyfta” som också utgör te-
mat för Törnbloms novell ”Brukslif”. Dikten inleds med 
skildringen av en högsommarnatt i fjällvärlden, med gnist-
rande stjärnor och ”dunkelröd brand” över väldiga vidder 
som sakta täcks av ”dimmornas slöjor”. Denna naturbild 
kontrasteras därefter mot arbetarens vardag i brukssmed-
jan, där den dunkelröda branden blivit en ”sprakande 
härd”. Dimman har blivit giftångor, svalkan har blivit 
hetta: 

Det [högsommarnatten i fjällen] är annat än att stå vid en 
sprakande härd  
i en skjorta som dryper av svett,  
då de domnade armarna äro i färd  
till att bryta en smälta med spett,  
medan kolgasens gifter förrädiska strömma  
och din hälsa och livskraft så småningom tömma.111 

Hos Gille, liksom hos Törnblom, är bruket en högst kon-
kret plats, där förslitningsskador och arbetsplatsolyckor 
hör till vardagen. Och smedjan kontrasteras inte bara mot 
den sublima naturen, utan också mot ägarnas, kapitalister-
nas, ”parasitliv”. Budskapet är att arbetarna, ”de små”, 
måste hålla sig samman för att ”bli en makt”. Då kan de 
tvinga ”herrarna” att delta i det tunga kroppsarbetet, att 
”byta ett tag”. Den befriade arbetaren kan njuta av natu-
rens storslagna skönhet medan ägaren tar hans plats vid 
den sprakande härden: 

Där blir honom champanjens förföriska skum  
till en kväljande vattskvätt förbytt,  
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då med slappnande senor och ryggen i krum  
han försöker förtvivlat på nytt,  
och han känner hur blodet kring naglarna rinner,  
medan blågula stjärnor för ögonen brinner.112 

Men Gilles dikt är ingen hämndfantasi; den fredliga reto-
riken från ”Kantat vid Österby-Dannemora Folkets hus 
invigning” präglar även berättelsen om herren och trälen. 
Ägaren skall inte förgöras utan reformeras. Genom att ta 
del av bruksarbetarnas vardag skall han ”rena sin grum-
lade själ”. Förståelse skall ”vidga hans blick” så att han 
inser det förkastliga i ”avgrunden […] mellan herre och 
träl”, en ”dyrköpt lärdom” som skall komma väl till pass 
när ”klass-statens skrankor för evigt försvunnit”.113  

NÄR HAMMAREN TYSTNAT   
OLANDSSÅNGAREN OLOF THUNMAN 

Olof Thunman (1879–1944), poet och konstnär från 
Uppsala, är kanske mest känd som författare till sångtex-
ten ”Vi gå över daggstänkta berg”. Men han var också 
nära vän till Evert Taube, som gjorde honom till huvud-
person i ”Balladen om Olof Thunman”. I tre decennier 
illustrerade han årligen Upsala Nya Tidnings påkostade jul-
nummer med teckningar föreställande fornminnen, bygg-
nader, landskap och personer från hela Uppland. I Taubes 
ballad framstår han som romantiker och bohem, med 
stark kärlek till den uppländska naturen och till valloner-
nas kultur.  

Läsaren av diktsamlingar som Träddyrkan och upländska 
offerträd (1928) och Från färdväg och fornbygd (1929) får lätt 
samma intryck. Thunman var en i hög grad regional dik-
tare, en bygdeskildrare. Medan han levde var han en 
närmast legendarisk person i Uppsala och norra Uppland, 
men han deltog sällan i huvudstadens litterära liv och har 
därför blivit mycket sparsamt behandlad i litteraturhisto-
riska översiktsverk. Därmed är han också typisk för de 
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1900-talsförfattare som skildrat de uppländska vallonbru-
ken. Det handlar ofta om skribenter med djupt personlig 
förankring i bruksmiljön som skriver för en publik med 
samma eller liknande erfarenheter. Thunman var själv av 
vallonsläkt, ättling till smeder på både fädernet och mö-
dernet. Under många år bodde han i Knivsta, där han 
också står staty.   
 Thunmans mest lästa dikt med tema från vallonbru-
ken torde vara den historieromantiska ”Walloner”, som 
inkluderades i Läsebok för folkskolan där den ingick i pre-
sentationen av Uppland. Dikten, som först trycktes i 
Thunmans debutsamling Pan spelar (1919), är en panegy-
risk beskrivning av de vallonska smederna som för tan-
karna till romantikens bruksskildringar: 

All rymden tycks uppfylld av mullrande toner,  
och ändlös är raden av svarta valloner,  
de sotiga järnmän, som troget  
i härdarnas hetta stått,   
som vände sin smälta så lätt som en fjäder,   
när eldsplintet fräste mot förskinnens läder,   
som vigde sin gärning åt järnet,   
åt järnet på ont och gott.114   

Det som skiljer Thunmans dikt från romantikerna Tho-
mas Thorilds och Carl Wilhelm Böttigers – förutom den 
försiktiga nyansering som kommer till uttryck mot slutet 
av den citerade strofen – är att de sagolikt kraftfulla sme-
derna nu befinner sig i det förgångna. Diktjaget blickar 
nostalgiskt tillbaka på vad som framstår som brukets stor-
hetstid. Själv skäms han ”för sin finhylta hand” när han i 
fantasin ser dessa jättar framför sig.115 I diktjagets samtid 
är förfädernas storverk inte längre möjliga; de tillhör en 
avlägsen sagotid. Maskiner gör numera det arbete som 
förr krävde jättelika smeders envishet och muskelstyrka. 

Diktsamlingen Olandssånger (1927) är typisk för Thun-
mans författarskap. Det gamla Olands härad, omfattande 
de inre delarna av nuvarande Östhammars kommun samt 
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de nordligaste delarna av Uppsalas och Tierps kommuner, 
presenteras ur flera olika vinklar. Några av dikterna är 
skrivna på folkmål från Hållnäs i nordligaste Uppland. 
Beskrivningen av den uppländska miljön påminner om 
Rollins i folkboken Gramers berättelser (1849); Thunman 
visar hur dikternas spelplats blivit till genom mötet mellan 
den storslagen naturen, de inhemska fornkulturerna och 
den vallonska invandringen.  

Olandssånger är indelad i fyra delar, varav den tredje in-
nehåller fyra dikter med motiv från järnbruken. Det ge-
mensamma temat för dessa dikter är bruksdöden kring 
sekelskiftet 1900. Den första, ”Gravskriften” handlar om 
sökandet efter en grav på kyrkogården. Biografiskt tolkad 
blir det Thunmans eget sökande efter hans morfars, val-
lonsmeden Isaac Gauffins, grav i Österbybruk.116 Men han 
finner den aldrig. Istället ser han i duggregnet hur ett 
lönnträds kraftigt höstfärgade lövverk blir ett värdigt min-
nesmärke åt morfadern och hans smedskollegor: 

Se, denna lönn i eld och låga  
bär stolt din gravskrift, gamle smed.  
Den passar dig och många andra,  
som här från härdens brand fått vandra  
i gravens svala gruva ned. 

Morfadern omtalas – med samma mytologiska uttryck 
som Thorild och Böttiger använde – som ”[e]n jätte av 
Vulcani släkte”, som år efter år formade glödande järn 
”med frejdigt mod och karlatag”.117 Hans blod var hett, 
men har nu svalnat i döden. Hjärtats glöd har falnat till 
aska. Att graven redan är glömd visar att vallonbrukens 
storhetstid sedan länge passerat. Ingen frågar heller efter 
smedernas historia. Bara i diktjagets tankar lever den kvar, 
och antar samma sublima proportioner som hos romanti-
kens bruksskildrare. I dikten skapas en stark syntes av 
vallonsmedernas stordåd och den uppländska naturen, 
särskilt trädet, som hos Thunman är en återkommande 
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trygghetssymbol, en förmedlare av minnen från det för-
flutna.118  

Efter ”Gravskriften” följer ”I masugnen”, som på ett 
för bruksskildringarna ovanligt sätt problematiserar järn-
produktionens konsekvenser. När diktaren stirrar in i 
”masugnskikarens fjärrblå glas” ser han framför sig hur 
brukets verksamhet kan föra med sig både gott och ont: 

Jag såg en vargtid av våld och väld,  
såg mången skuldlös till marken fälld,  
såg strömmar av svärd och blod och tårar.  
Jag såg var framtida odlarbragd,  
såg omark till åker av röjare lagd  
och plöjare såg jag i ljusnande vårar.119 

Pessimismen är typisk för tiden just efter första världskri-
get. De svenska järnbruken, med deras leveranser till 
krigsindustrin, hade i någon mån bidragit till den utdragna 
katastrofen. Men Thunman var också en av det nya seklets 
ljusdyrkare, med drömmar om en bättre framtid för den 
moderna människan, en framtid som skulle baseras på 
jordbruket. Om järnet sätts i rätt händer, hos den hand-
lingskraftige odlare som vill bruka den jord som legat i 
träda, då försvarar bruket sin plats i det framtidsland som 
Thunman liknar vid en ljusnande vår. 

Dikterna i Olandssånger vittnar om en fascination och 
beundran för bruksmiljön som varit otänkbar hos Törn-
blom och Gille. ”De sista”, som följer på ”Gravskriften” 
och ”I masugnen”, är närmast att betrakta som ett beställ-
ningsverk, skrivet till högtidlighållandet av den sista ar-
betsdagen i vallonsmedjan vid Lövsta bruk, den 20 no-
vember 1926. De sista stångjärnen smiddes då i närvaro 
av bruksägaren, baron Louis de Geer, den siste i en obru-
ten rad av släktingar som varit ägare till bruket efter den 
Louis de Geer som en gång inkallade vallonerna till bru-
ket. Järnet kapades i tvåkilosbitar som försågs med Löv-
stas stämpel och delades ut som souvenirer. Thunman var 
själv på plats för att läsa sin  dikt, där han  talar om en ond  
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Omslag till Olof Thunmans diktsamling Olandssånger (1927). Illust-
ration av Olof Thunman.  
Foto: Kungl. biblioteket. 
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och vrång tid som låter de uppländska hamrarna tystna 
sedan generation efter generation av ”sotiga smeder” sla-
git det järn som landet krävde ”i krig och fred”.120  

Systerstycket ”Där hammarn tystnat” skulle kunna vara 
en beskrivning av samma plats, fast långt senare. Smedjan 
har blivit ett tyst spökhus, där masugnen ”står bland bråte 
och ruiner så hotfullt mörk mot roströd solnedång”. Vin-
den suckar som ”förgrämda andar” i de skumma vrårna, 
medan hamrarna hänger ”dystert stumma”. ”Det är som 
hade bygdens hjärta stannat”, säger diktjaget och tillägger 
att det egna hjärtat bara slår ”[i] sorg”, eftersom ”[a]llt är 
förbi och svart och släckt och slut”.121 Beskrivningen av 
bruket som något organiskt, levande, med ett klappande 
hjärta, känns igen från Törnbloms novell ”Sista hammar-
slaget”. Hos Thunman får händelsen än större proport-
ioner; när bruket dör, dör också bygden. Den unika val-
lonbruksmiljön försvinner: 

Det sista hammarslaget har förklingat.  
för sista gången, smed, du smältan svingat  
vid hejarns dova dån med jättedon.  
Nu är det slut med alla mästersmiden.  
Blott slagg och sot är kvar. Din dag är liden,  
din saga all, du sotige vallon.122 

DEN INDUSTRIELLA FASENS TYPBERÄTTELSE 

Kring sekelskiftet 1900 är det arbetarnas villkor som står i 
centrum för typberättelsen om de uppländska vallonbru-
ken. Detta är en avgörande nyhet jämfört med de förin-
dustriella berättelserna, där arbetarna framstod som röst-
lösa maskiner eller sagoväsen. Samtidigt som arbetarrörel-
sen och demokratiseringen av det svenska samhället gav 
arbetarna politisk myndighet förvandlas brukets anställda 
till subjekt i de skönlitterära författarnas historier. Den 
röst som sätter ord på deras erfarenheter kommer inte 
längre uppifrån och utifrån (vilket varit fallet med utom-
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stående betraktare som Johan Nybom och Carl Wilhelm 
Böttiger), utan hörs ur deras egna led. Autodidakter som 
Johan August Törnblom och Hjalmar Gille blev språkrör 
för de arbetare som nu ville vara med om att forma bru-
kets och sin egen framtid. Arbetarna blir människor av 
kött och blod, individualiserade, med egna personlighets-
drag. Däremot saknas ännu verk av kvinnliga författare; 
de kvinnliga bruksarbetarnas villkor blir visserligen ett 
gångbart ämne för tidens skönlitteratur, men det är man-
liga författare som formar berättelsen.  

Med det nya perspektivet, arbetarens, följer också nya 
teman i de skönlitterära skildringarna av vallonbruken. 
Där det tidigare varit frågan om vilka värden som repre-
senterades av bruksmiljön – skönheten, manligheten, nat-
ionen – sätts fokus istället på problemen. Medan bruket 
för den noggranne betraktaren Carl Gustaf Rollin varit en 
kuriositet, ett exotiskt resmål för den sysslolöse resenären, 
har det hos efterföljaren Gustaf af Geijerstam blivit en 
farlig arbetsplats med sociala problem. Medan Rollin i 
Gramers berättelser återger fantastiska legender skriver 
Törnblom i sina noveller om arbetsplatsolyckor, makt-
missbruk och sexuella trakasserier. Samtidigt förvandlas 
den välvillige patriarken till en illasinnad översittare och 
förtryckare. Bakom den industriella fasens typberättelse 
om vallonbruken finns ett tydligt syfte: att befria individen 
från lidande och förtryck, att – som Hjalmar Gille skriver 
– lätta bördor och övervinna fördomar.  

Den industriella fasens typberättelse om vallonbruken 
är också en berättelse om förändring, om en ny ordning 
som ersätter en gammal. Ofta är det en moderniseringskri-
tisk berättelse. Skönlitteraturen blir ett sätt att reagera på 
den så kallade bruksdöden, som kan sägas inledas med 
nedläggningen av Ortala bruk 1878. I dikter och noveller 
från 1900-talets första decennier framträder sorgen över 
en värld som gått förlorad. Bolagiseringen upplöser den 
personliga kontakten mellan ägare och anställd. Brukets 
undantagsvärld, en organisk enhet som skapats under år-
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hundraden, dukar under i kampen mot den moderna värl-
dens mekaniserade näringsliv. Den kvardröjande sago-
stämningen – ett arv från äldre generationer, och från 
bruksskildrare som Johan Nybom och Carl Gustaf Rollin 
– upplöses när hamrarna i vallonsmedjan tystnar. Bruket 
liknas vid ett levande väsen, vars hjärta slutar slå. Och ett 
bruk utan hjärtslag, det vill säga utan det livgivande dun-
kandet från smedjan, är – som Törnblom skriver – inte 
längre något bruk. Under efterkrigstiden skulle berättelsen 
om vallonbruket utvecklas till en utpräglad minneslittera-
tur, en skildring av en miljö som gått förlorad. 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kliver sakta fram i smedjans skumma vrår  
– en senfödd vandrare, som söker gamla tider.  
Men allt är tyst och inga stångjärnshamrar slår  
och inga jättelika smeder står och smider. 

Ur Gottfrid Österberg dikt ”Den gamla smedjan” (u.å.) 



 

 

Minnen och äventyr  
Den postindustriella fasen   
1945–2012 

å kvällen tisdagen den 24 november 1992 lämnade 
det finska fartyget Pasila lastkajen vid Hargshamn. 
Ombord fanns omkring 7 500 ton järnmalm – den 

sista leveransen från Dannemoragruvan, där driften upp-
hört redan i mars samma år. Med den sista malmbåten 
avslutades en epok i Hargshamns historia, konstaterade 
Upsala Nya Tidning.123 Men i historien om de uppländska 
vallonbruken fick M/S Pasilas avfärd ännu större symbo-
lisk tyngd. Det var tack vare malmen från Dannemora 
som brukens stångjärn – det så kallade ”Oregrunds iron” 
(uppkallat efter den gamla utskeppningshamnen) – fick så 
gott rykte i Europa. När gruvan stängdes hade de flesta av 
vallonbruken sedan länge lagts ner och förädlingen av 
malmen flyttats till andra länder.124 Gimo bruk stängdes 
1936, Vattholma – ett av de äldsta svenska järnbruken – 
1939. Efter upprepade lågkonjunkturer, strukturomvand-
lingar, sammanslagningar och rationaliseringar återstod av 
de en gång så framgångsrika Upplandsbruken bara Älvkar-
leö (där tillverkningen pågick till 1972) Österbyverken 
(som stängdes den 1 juli 1983; järnhanteringen fortsatte 
dock på orten, tack vare det nybildade Österby gjuteri)125 
och Söderfors (som fortfarande idag, 2013, har en livaktig 
stålindustri).  

Nedläggningarna orsakade stor arbetslöshet i den upp-
ländska bruksbygden. Efterkrigstiden präglades i hög grad 
av försöken att hitta alternativa näringskällor som skulle 

P 
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kunna ersätta stångjärnstillverkningen. I Älvkarleö specia-
liserade man sig på att tillverka olika slags fjädrar för jord-
bruk och industri. I Karlholm anlade Kooperativa för-
bundet en fabrik för tillverkning av träfiberplattor. I Tobo 
tillverkades under åren 1938–1967 sportartiklar åt Mo-
narkconcernen. Dessa satsningar blev dock sällan långli-
vade. När Österbyverken – med anor från Gustav Vasas 
tid – slutligen lades ner 1983 innebar det att 160 personer 
förlorade sina arbeten. 38 av dem förtidspensionerades, 
många hänvisades till AMS-utbildning, 25 blev arbetslösa 
och bara ett trettiotal fick nya arbeten.126  

Sedan industrierna lagts ner har de uppländska vallon-
bruken kommit att betraktas på ett nytt sätt. De har återi-
gen – liksom under romantiken – blivit exotiska undan-
tagsplatser. Välbevarade bruksorter som Forsmark, Söder-
fors och Österbybruk har blivit turistmål. Herrgårdar och 
smedjor har restaurerats. Turisterna uppmanas att betrakta 
dessa miljöer på samma sätt som äldre tiders skalder 
(Thomas Thorild, Carl Wilhelms Böttiger och Carl Gustaf 
Rollin) – storögt och respektfullt. Berättelsen om bruken 
har därmed gått från äventyr och extravagans till vardag 
och kamp och tillbaka igen. Arbetsplatsen har blivit mu-
seum och upplevelseindustri.  

De efterkrigsförfattare som beskriver de uppländska 
bruken drivs ofta av samma ambitioner som museernas 
guider och kuratorer. I romaner, noveller och dikter blir 
bruket en minnesplats, en undantagsmiljö där en stämning 
av historisk kontinuitet finns kvar, trots att omvärlden – i 
moderniseringens spår – har förändrats intill oigenkänn-
lighet. Mellan samtiden och det aktiva bruket finns nu en 
oåterkallelig brytning i den historiska utvecklingen: bruks-
dödens strukturomvandlingar. Därför skapas en ny typ av 
berättelse, ofta med historiska dokument som inspiration.  

Bruksfiktionen får också ett nytt fokus, särskilt under 
senare delen av perioden. Sedan brukspatroner och hun-
sade arbetare stått i centrum för berättelserna om bruken 
är det nu de invandrade vallonerna som fångar författar-
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nas intresse. Bruksskildringarna blir berättelser om kul-
turmöten, och om Sverige som invandrarland. Föränd-
ringen kan betraktas som ytterligare ett led i berättelsens 
demokratisering. Den förste som fick röst var högre-
ståndspersonen, patronen. Därefter kom turen till den 
svenske arbetaren. Allra sist får invandraren ordet.   

INNAN MINNENA BLEKNAR   
EFTERKRIGSTIDENS MEMOARLITTERATUR 

En särskild genre bland efterkrigstidens bruksskildringar 
skapades av den sista generationen verksamma arbetare, 
de som hade egna minnen av bruksdöden. Ofta rör det sig 
om memoarer i det lilla formatet, till exempel Karl Joel 
Österbergs (1881–1961) Från uppländsk vallonbygd. En på-
dragarpojkes minnen från 1890-talets Österby bruk (1945), Jo-
han Zeffers (1879–1961) En brukspojkes levnadsminnen 
(1981) och Bo Jonassons (1917–2005) Vägen till gruvan 
(1987). Zeffers skrift, postumt utgiven som stenciltryck av 
Dannemora hembygdsförening, är typisk för genren. 
Konkret och detaljerat redogör författaren för vardagsli-
vet i brukssamhället. Zeffer berättar om arbetarnas bostäl-
len (vissa ”otroligt dåliga”, andra ”ganska bra”), 127  om 
”[e]tt arbetsamt och strävsamt liv” som tar bort ”lusten 
för drömmerier”,128 men också om ett rikt föreningsliv 
med ambitiös föreläsningsverksamhet129 och – liksom flera 
andra bruksskildrare – om det storslagna midsommarfi-
randet vid Österbybruk.130 Zeffers memoarer avslutas med 
ett kapitel som fått rubriken ”En återblick”, innehållande 
en ögonblicksbild av det nedlagda bruket, från senhösten 
1952. Beskrivningen är typisk för detta skede i brukets 
historia: 

Stallgården ligger tyst och öde, intet hemtrevligt hästtramp 
höres innifrån [sic] spann- eller körarstallet. Här var förr 
ett centrum från vilket dirigerades all körning för både 
lantbruk och industri. […] Ett rykte om att min första ar-
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betsplats, vallonsmedjan, skulle undergå en större om-
byggnad och förvandlas till ett garage för S.J.s bussar, har 
fört mig fram till torget för att ta en sista titt på interiören, 
innan allt försvinner och endast minnet återstår. En S.J. 
buss kommer från Örbyhus, nu sedan resandetrafiken på 
bandelen Örbyhus Dannemora lagts ner. En ensam re-
sande stiger ur vid hållplatsen på torget, allt är tyst och 
stilla som en söndag för femtio år sen. […] Jag går in där i 
tystnaden, inga sotiga och skäggiga smeder går där mellan 
härden och hammaren, inga gnistor eller varma järn-
stänger att gå ur vägen för, inga pojkar springer där för att 
passa dammbord eller pådrag. Då smedjan var igång, gav 
den hela bruket liv.131 

En annan publikationstyp för memoargenren är samlings-
verk av olika slag, ibland publicerade av privatpersoner 
och föreningar – som till exempel Skutskärsverken 1894–
1988 (1989), utgiven av pensionärer och bruksanställda, 
och Händelser vid Södra forsen (1970), en sammanställning av 
intervjumaterial från Nordiska museet, utgiven av Anders 
Björkman132 – och ibland av stora förlag, liksom i fallet 
med En bok för alla-antologierna Vallonbruksminnen (red. 
Olov Isaksson, 1998) och Bergslagens ansikten (red. Lars 
Furuland, 2001).133 Isaksson har i sin antologi samlat ut-
drag ur texter som liknar Österbergs, Zeffers och Jonas-
sons, det vill säga minnen nedtecknade av privatpersoner 
som tidigare varit anställda eller bofasta vid bruken. Furu-
land däremot, har i sin antologi samlat dikter och berättel-
ser skrivna av etablerade författare som i förbigående eller 
i återkommande fall skildrat järnbruksmiljön i Bergslagen 
(bland annat så skilda skribenter som Alf Henrikson, 
Selma Lagerlöf, Werner Aspenström och Katarina Fros-
tenson). 
 Ett fåtal etablerade författare har skrivit längre verk 
som kan räknas till minneslitteraturen. Jag kommer här att 
diskutera två av dessa – Johan-Olov Johanssons Det gamla 
järnbruket (1948) och Evert Leijons Före tystnaden (1981) – 
samt i förbigående hänvisa till författaren, politikern och 
smedssonen Karl Kilboms (1885–1961) memoarer Ur mitt 
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livs äventyr (del 1, 1953). Johansson (1874–1955) var en av 
mellankrigstidens mest kända bruksarbetarskildrare. Han 
arbetade själv som smed i Horndal i Dalarna innan han 
gjorde folkrörelsekarriär och blev fackföreningsman, jour-
nalist och politiker. Han var ordförande i Svenska järn- 
och metallarbetarförbundet (1920–25), kassör i LO 
(1925–36) och ordförande i Stockholms stadsfullmäktige 
(1935–38), men skrev också ett femtontal böcker och 
gjorde populära uppläsningar i radio. Johanssons huvud-
motiv är själva smedsarbetet. Smederna framstår i hans 
verk som stolta och resliga ”krutgubbar”.134 Berättelserna 
blir heroiserande äreminnen över forna tiders bruksarbe-
tare.135  
 Johanssons mest omfattande skildring av ett upp-
ländskt vallonbruk är Det gamla järnbruket, som utspelar sig 
vid Karlholms bruk. Lars Furuland räknar boken som en 
roman, 136  men den genrebeteckningen kan diskuteras. 
Olov Isaksson väljer istället att tala om en samling ”inter-
vjuer med bruksarbetare och kvinnor i Karlholm”. 137 
Kanske kan boken mest träffande beskrivas som ett längre 
reportage från en nedlagd arbetsplats. Johansson själv 
nämner aldrig bruket vid namn. Istället menar han att han 
beskriver ”icke ett utan många gamla järnbruks öde”.138 
Boken innehåller också ett rikt bildmaterial, men inte hel-
ler i bildtexterna anges något ortnamn. Det första av foto-
grafierna föreställer dock den välkända klockstapeln i 
Karlholm, något av en symbol för bruket, vilket knappast 
kan ha undgått den initierade läsaren.139  
 Det främsta temat i Det gamla järnbruket är bruksdöden 
under första halvan av 1900-talet. Johanssons intervjubok 
kan beskrivas som indignationslitteratur riktad mot bolagi-
seringar och nedläggningar. Detta framgår med all önsk-
värd tydlighet av författarens eget förord: 

Alla tidigare svårigheter hade man kunnat bära. Det hade 
varit en strid i dagsljus och med blanka vapen. Men vad 
som kom vid ett nedläggande av driften var som en strid i 
mörker och med osynliga men mördande vapen. De unga 
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reste till andra platser, kvar blev de som nått den åldern, 
att de icke hade utsikter att få arbete på annat håll. Men 
för dessa blev livet så mycket svårare. De kände sig ute-
stängda, ja livsdömda. Platsen, som förr sjöd av liv och 
där hammarslagens och blåsmaskinernas veckolånga ar-
betsmusik under århundraden blivit ett med dem själva, 
var icke mer. […] Var icke ett helt samhälles ödeläggande 
lika brottsligt som ödeläggandet av ett människoliv? Skulle 
det vara mera brottsligt och straffbelagt att döda en män-
niska än att låta ett helt samhälles innebyggare sakta men 
säkert gå sin undergång till mötes. Jag skall låta dessa 
gamla arbetare och deras hustrur och barn själva svara på 
frågan. 

Hos Johansson – liksom hos Johan August Törnblom och 
Olof Thunman – beskrivs bruket som organiskt, som ett 
levande väsen. De stora bolag som väljer att lägga ner 
verksamheten liknas följaktligen vid mördare. Kvar på 
platsen blir de utestängda och ”livsdömda” som lever i ett 
slags tomrum, där det gamla som försvunnit ännu inte 
ersatts av något nytt. Det är de som kommer till tals i Jo-
hanssons bok. 
 I det första kapitlet är det den gamle smeden Romar-
berg som för ordet. Hans berättelse handlar om bolagise-
ringen av Karlholms bruk, hur patronen ersattes av en 
förvaltare som i sin tur ersattes av en disponent. Till en 
början gäller det alltså ”den gamla goda tiden”, ett be-
grepp som Johansson, liksom för övrigt Karl Kilbom i 
sina memoarer, använder med lätt ironisk ton.140 Liksom 
Gustaf af Geijerstam framhåller Johansson fördelarna 
med det patriarkala brukspatronväldet jämfört med det 
moderna företagets styre. En brukspatron kan man tala 
med, men, som Geijerstam skriver, ”det är en hel historia 
att få tala med ett aktiebolag”.141 Romarberg betonar i sin 
berättelse att patronen var en diktator. Men, tillägger han, 
”det var […] en upplyst, bildad och human diktatur”. Pa-
tronen var artig och vänlig mot arbetarna och engagerade 
sig i deras vardagsliv.142 Men så ersattes patronen med en 
förvaltare som började tumma på gamla förmåner och 



MINNEN OCH ÄVENTYR | 81 

rättigheter: ”Arbetarna och förvaltarn slet var för sig bit 
för bit sönder den gamla samhörigheten”. Brukets an-
ställda lärde sig att ”se överheten utan respektfull vörd-
nad, ja till och med betrakta den som ett icke så särskilt 
nödvändigt ont”.143  

Att få en förvaltare istället för en patron, berättar 
smedsänkan Hammarfast på annat ställe i Det gamla järn-
bruket, ”var för oss som att komma från ett varmt, tryggt 
och städat rum in i ett kallt, ostädat, dragigt, ruskigt och 
smutsigt”.144 Allra värst var dock bolagsdisponenten som 
ersatte förvaltaren; han var, berättar Romarberg, ”både 
regent, Gud fader och Hin håle i en och samma person”. 
På annat ställe i boken talas det om ”disponenttiden”, en 
brytningsperiod som förknippas med ”allt möjligt ont […] 
nedlagda och skövlade arbetsplatser, […] avskedade och 
vräkta arbetare, ålderstigna och änkor till fattighusen, ar-
betslöshet, lönesänkningar med mera”.145  
 Men Det gamla järnbruket är också historien om arbetar-
rörelsens framväxt. I smedernas redogörelser finns flera 
exempel på hur brukets anställda organiserar sig för att 
ifrågasätta makten. I Romarbergs berättelse utser arbetar-
na en kommitté som framför klagomål till disponenten, 
som emellertid vägrar lyssna. Men, säger han, ”från den 
dagen var det som om allt var tillåtet när det gällde att 
motarbeta och visa olydnad mot överheten”.146 Samman-
fattningsvis framstår smederna som både radikala och 
konservativa. Smeden Damberg menar att han och hans 
kollegor är ”revolutionära när det gäller vår frihet, men 
konservativa när det gäller det kulturella arv vi fått av våra 
fäder, patronerna inberäknade”.147 I flera fall anser de sig 
delaktiga i skapandet av ett slags ”järnets kulturhärdar”, en 
föreställning som påminner om de romantiska diktarnas 
sätt att framställa bruket som en kulturellt sofistikerad 
miljö (jfr t.ex. Nybom och Rollin).148 Detta synsätt blir 
tydligast i smeden Rambergs berättelse: 

Det är en sak som jag tidigare ofta grubblat på och som 
särskilt sysselsatte mina tankar under den tid då allt arbete 
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låg nere och det såg ut som om bruket skulle bli en indu-
strigravplats rätt och slätt. Vad nyttar det oss, ja land och 
folk, hur man på en sån plats som det här bruket, under 
århundraden arbetat, sökt höja sig såväl ekonomiskt som 
kulturellt, skapat andliga värden, sökt göra människorna 
bättre, ge dem ett mål att sträva efter och så vidare. Vid 
vissa tillfällen har den andliga odlingens arbete omfattats 
av flertalet, det har satt sin prägel på livsföringen och så 
på en gång är allt slut. Arbetslöshetens och ensamhetens 
hemska spöken har jagat allt utom ängslan och fram-
tidsoro på flykten.149 

Om man som Ramberg betraktar bruket som ett enormt 
reformprojekt, med målet att skapa ett närmast utopiskt 
samhälle, där andliga och materiella krafter samverkar för 
att höja individen till en ny och högre nivå, är det lättare 
att förstå uttalanden som smeden Grusells (på ett annat 
ställe i Johanssons bok), att det inte bara var en industrie-
pok utan också en kulturepok som ”steg i graven” när 
brukspatronen försvann.150  
 Det är i samband med själva nedläggningen av brukets 
verksamhet som berättelserna i Det gamla järnbruket blir 
särskilt känslosamma. Det fanns bland de anställda, menar 
Romarberg, en kärlek ”till arbetet, yrket, härdarna och 
hammarverken”.151 I smeden Dambergs berättelse liknas 
arbetet med den sista smältan vid en begravning. Beskedet 
om arbetets upphörande kommer som ”en dödsdom” och 
under de sista timmarnas arbete hörs inte ett ord i smed-
jan – det var ”tyst som kring en bår”.152 Att leva utan 
hammarslagen, som ständigt ”famnade trakten”, var en ny 
och skrämmande upplevelse, förklarar smedsänkan Horn-
bäck. Det blev ”tyst som på en lantgård” vid bruket,153 en 
beskrivning som påminner om Zaffers skildring av det 
nedlagda bruket, där det är ”stilla som en söndag för fem-
tio år sen”. Själva tystnaden förknippas med olycka och 
död, precis som hos Törnblom och Thunman, där ”bru-
kets hjärta” stannar med hammarens slag. I det näst sista 
kapitlet beskriver Johansson själv hur det känns att pro-
menera genom det nedlagda bruket. Scenen känns igen 
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från Zaffers memoarer, men blir här än mer ödesmättad: 
”Tomheten och tystnaden liksom ökade för varje dag. 
Bruksgatan verkade skräpig och gropig och de gamla, förr 
så pittoreska, bruksgårdarna lutade mer och mer till sitt 
fall.”154  
 Ett annat verk som kan räknas till minneslitteraturen 
är journalisten Evert Leijons roman Före tystnaden. Arbete 
och liv på bruket då seklet var ungt (1981). Leijon, född och 
uppvuxen i Österbybruk, beskrivs i samlingsverket 75 
sportjournalister som en ”sportskrivare med hjärtat till väns-
ter”. Leijon arbetade i nästan fem decennier på tidningen 
Ny Dag där hans kolumn, enligt biografen Janne Bengts-
son, var ”uppskattad sportläsning i en i övrigt starkt politi-
serad tidning”. Han satt i ledningen för Arbetarnas Id-
rottsförbund och tog aktiv del i kampen för en bojkott av 
Olympiska spelen i Berlin 1936. Men Leijons karriär bör-
jade vid bruket, där han arbetade redan i tonåren. Det är 
denna miljö som tecknas i hans enda roman, Före tystnaden, 
som enligt förläggarens baksidestext ”i verklighetsnära 
form” skildrar ”en epok då viktiga kapitel i folkrörelsernas 
historia skrevs och hamrarna ännu dunkade”.155  

Precis som Johan-Olov Johansson inleder Leijon sin 
bok med ett förord, där han under rubriken ”Varför?” 
förklarar syftet med berättelsen. Han skriver att de gamla 
järnbruken ”hör till det mest kännetecknande för den 
svenska samhällsbilden”, att där har skapats industrihisto-
ria, men också kulturhistoria. Det är viktigt att skriva 
dessa platsers historia nu, konstaterar han, ”innan min-
nena bleknar” och de sista bruksorterna förvandlas till 
”pensionärers och sommargästers hemvist”. Men Leijon 
har också ett politiskt syfte med sin bok. Han förklarar att 
en del redan har skrivits ”om dessa bruk och deras folk”, 
men att det främst handlat om ”vetenskapligt formade 
avhandlingar” som uppehållit sig vid brukets ledning och 
organisation. ”Den mindre delen av brukens historia”, 
skriver han, ”har rört sig kring folkets liv”. Därför vill han 
i sin roman ”ge ett bidrag till belysningen av hur brukens 
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människor i arbetsblus och vardagskjol mötte tillvarons 
slit men också dess glädjeämnen”.156  

Det är lätt att göra invändningar mot Leijons resone-
mang. Den här studien visar till exempel att det finns en 
tämligen rik skönlitteratur om bruken och deras historia. 
Dessutom har flera författare – vissa av dem välkända, 
som Gustaf af Geijerstam och Johan-Olov Johansson – 
skrivit om det arbetande folkets villkor. Men Leijons ro-
man är sannolikt den mest ambitiösa och detaljerade 
skönlitterära berättelsen om de uppländska vallonbrukens 
historia under tidigt 1900-tal.  

Före tystnaden är en så kallad nyckelroman, där verkliga 
platser och personer förekommer under fingerade namn. 
Bruket som står i centrum för berättelsen kallas Fyrå, men 
det råder ingen tvekan om att det är sin barndoms Öster-
bybruk som Leijon beskriver. Dannemora kallas Sjömora, 
Gimo omtalas som Runmo, och så vidare. Huvudperso-
nen – pojken som växer upp vid bruket, börjar arbeta där 
men som senare ger sig av för att pröva lyckan som jour-
nalist – heter Erik Lans (jfr begynnelsebokstäverna i för-
fattarens namn). Erik framstår i första hand som en iakt-
tagare. Han ser och upplever de historiska händelser som 
berättaren redogör för. Han lyssnar till bruksarbetarnas 
reaktioner på förändringar och nyheter. Erik är alltså en 
synnerligen passiv huvudperson, men fungerar därför ut-
märkt som läsarens ställföreträdare i den fiktiva världen.  

Perspektivet i Före tystnaden är arbetarens. Romanen 
kan som helhet beskrivas som en berättelse om arbetarrö-
relsens framväxt. Kapitlen har rubriker som ”Överheten” 
och ”Grottekvarnen” (den senare hämtad från Viktor 
Rydbergs industrikritiska diktcykel ”Den nya Grot-
tesången).157 I centrum för berättarens intresse finns ”den 
väldiga klyfta” mellan arbetare och bruksledning som var 
temat också för Johan August Törnbloms noveller. 
Brukspatron Per Adolf Tamm, ibland välvilligt omtalad 
som Gammel-Tammen, förekommer hos Leijon under 
det betecknande namnet Carl August Brute (adlad Bru-
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terus) – ”[d]riftig, järnhård, härsklysten, tålde ingen oppo-
sition”. Herrgården, med sina flyglar, står som ”en mak-
tens symbol, som genom sin existens gjorde klart för var 
och en att här bodde DE SOM BESTÄMDE”.158 Hos 
romanberättaren saknas helt den positiva värdering av 
patriarkalismen som ännu i Jan-Olov Johansson Det gamla 
järnbruket var så tydlig. Bara de äldre arbetarna uttrycker 
konservativa åsikter om ”den gamla goda tiden”; Erik 
Lans däremot, tycker att deras resonemang låter ”gam-
malmodigt och tanketrögt på något sätt”.159 Han är en 
”gränsbo” som känner dragningskraften från världen ut-
anför det isolerade bruket; han dansar på böndernas dans-
bana istället för på brukets160 och gläds när nya anlägg-
ningsarbetare för med sig vänstersocialismen och den 
fackliga organisationstanken till ett Österby som ännu 
lever kvar i ”artonhundratalets prydlighet och patriar-
kalism”.161  

I Före tystnaden öppnar sig bruket slutligen mot världen, 
efter århundraden av reaktionär avskildhet. Denna ut-
veckling blir en befrielseprocess som möjliggör individens 
självförverkligande. Patriarkalismen ”dunstar bort”. 162 
Klassgränser rivs ner. Bland arbetarna märks ”en växande 
känsla för solidaritet och ökad politisk och facklig medve-
tenhet”.163 Folkrörelserna får fäste; arbetarna skall upply-
sas, fostras och höjas. Bibliotek grundas; Erik läser Jack 
London, Karl Marx och den vänstersocialistiska morgon-
tidningen Folkets Dagblad Politiken.164 Arbetarna sätter sig 
upp mot ledningen, och vinner slutligen en stor framgång 
i strejken 1919.165 Samtidigt som allt detta inträffar blir 
Erik Lans vuxen. Hans personliga utveckling speglas i 
brukets, och vice versa. De historiska förändringarna blir 
därigenom mer konkreta, och får en särskild symbolisk 
tyngd. När Erik slutligen frigjort sig från sin omgivning, 
sin klassbakgrund och sin förutbestämda yrkesbana på 
bruket, har Österby genomgått samma process. Det isole-
rade vallonbruket har blivit av med den historiska efter-
släpning som Gustaf af Geijerstam beskrev vid sitt besök 
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1897. När Erik Lans träder ut i världen gör Österby 
samma sak. 

DEN ÖPPNA GRINDEN   
DIKTER OM DET NEDLAGDA BRUKET 

Efterkrigstidens minnesberättelser om vallonbruken kom-
pletteras av samtida dikter, ofta ett slags lyriska runor över 
en avslutad kultur- och industriepok. Bland de som skrev i 
”landskapsskalden” Olof Thunmans efterföljd finns Gott-
frid Österberg (1898–1967). Han levde hela sitt liv i Ös-
terbybruk, där han arbetade i vallonsmedjan. Men han 
skrev också artiklar i tidningar och tidskrifter, och började 
tidigt skriva dikter om sina erfarenheter. Två av dikterna i 
den postumt utgivna volymen Klockstapeln (1979) handlar 
uttryckligen om det nedlagda bruket. I ”Den gamla smed-
jan” besöker diktjaget en övergiven bruksmiljö som håller 
på att återerövras av naturen. Träskjulen murknar, det 
gamla vattenhjulet är redan överväxt av mossa. Råttorna 
har byggt bo i den gamla härden. Inom kort skall murarna 
vittra sönder och vattenhjulet sjunka ner i jorden. Och 
smederna, de som en gång ”stred för järnets skull”, har 
”sovit länge nu inunder sina kullar”. ”[H]undra vårars 
grönt” har redan ”smyckat deras mull”, men ”tidens ax-
lar” rullar rastlöst vidare.166 Hos Österberg har bruket bli-
vit en utgrävningsplats för arkeologer. Diktjaget är ”[e]n 
främling” (det vill säga, inte en samtida utan en sentida 
betraktare) som ”söker forma sig en bild i minnets värl-
dar”. Relikerna från guldåldern slukas av den natur som 
Louis de Geer och andra pionjärer en gång framgångsrikt 
bekämpade.167 Stoltheten över förfädernas bedrifter blan-
das med insikten om deras fåfänga kamp mot elementen.  

Detsamma gäller dikten ”Öde gruvbygd”, där diktjaget 
vandrar förbi övergivna gruvhål och ”jättelika gråbergshö-
gar”. Också här förekommer stridsmetaforen. Det var här, 
säger diktjaget, som ”tappra gruvmän […] stred med 
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smutsgrå klippor och granit, – en farlig strid, som ofta 
slöts med bråd och tidig död”. Men liksom i ”Den gamla 
smedjan” är denna tid sedan länge förbi. Också här har 
naturen tagit över, och det är ”endast vattnets skvalp och 
vindarna som drar, som ensamt nynnar sångerna om det 
som var en gång”.168 Österbergs dikter har mycket gemen-
samt med Thunmans, men avståndet till det levande bru-
ket tycks här ännu större. Smedernas vardag är nu något 
att drömma om, en episod i vår historia som riskerar att 
sjunka undan som vattenhjulet i jorden.  

Till de diktande bruksarbetarna hör också Torsten 
Randberg (f. 1932), som liksom Österberg tillbringat hela 
sitt yrkesverksamma liv i Österbybruk. Hans dikter har 
lästs i Radio Uppland, och finns, liksom Österbergs, pub-
licerade i privattryck. I Dikter från Österbybruk (2012) är det 
i första hand ”Vid en gjutares grav” och ”Den öppna 
grinden” som uttryckligen behandlar livet på vallonbruket. 
Den förstnämnda är ett porträtt av en döende bruksarbe-
tare, Lindström, som liksom Randberg själv arbetat 50 år 
vid ett gjuteri.169 Lindström har fått dammlunga (silikos) 
och skildringen av hans dödskamp sammanställs med be-
skrivningen av hans gravsten. Denna struktur ger dikten 
en särskilt dramatisk stämning; den gamle gjutare som 
diktjaget beskrivit i presens är i själva verket – som vi slut-
ligen får veta – redan död: 

Ja, gjutarnas liv var inte så lätt.  
I dammet låg ett försåt.  
Hans panna blänkte i droppar av svett,  
som i sin kamp efter luft, han ej nådde åt 

Jag påminns så ofta om scenen,  
att livets kamp är hård,  
när jag läser hans namn på stenen  
vid graven på Films kyrkogård.170 

I ”Den öppna grinden” minns diktjaget ett första besök 
på Österby herrgård, sedan grindarna slutligen öppnats för 
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allmänheten. Ämnet för dikten är alltså den ”väldiga klyf-
tan”, som tidigare behandlats av bland andra Johan Au-
gust Törnblom och Evert Leijon, de vill säga avståndet 
mellan arbetare och patron, som nu slutligen blivit en del 
av brukets avlägsna historia. Randbergs diktjag tar försik-
tiga steg, med känslan av att göra något brottsligt: 

Vad skulle patronerna säga  
kanske dom saknade ord  
kanske dom sa nåt om råttor  
som dansa på kattens bord.171 

Känslan har återgivits med humorns distans. Den grymme 
patronen har blivit katt, arbetarna råttor. Men det patriar-
kala förtrycket är inte längre någon verklig fara, diktjagets 
rädsla är nedärvd från fäderna och saknar relevans. Katten 
är inte bara borta, den är sedan länge död. I diktens sista 
strof konstateras att herrgården inte längre är överhetens 
egendom; den ”hör Österby till”.  

BRUKETS DÖDLIGA ARV   
JAN ERIC ARVASTSONS SKORSTENEN 

Mot slutet av 1900-talet får det uppländska vallonbruket 
en ny roll i skönlitteraturen; det blir spelplats för en un-
derhållningslitteratur som riktar sig till en betydligt bre-
dare publik. Ett tidigt exempel på denna tendens är Jan 
Eric Arvastsons (f. 1934) debutroman Skorstenen (1976). 
Denna berättelse, omtalad som ”Sveriges första miljö-
deckare”, utspelar sig i den fiktiva orten Östholmsbruk i 
den likaledes fiktiva Kurhammars kommun i Uppland.172 
Samhället, som är djupt präglat av arvet från ett nedlagt 
järnbruk, har mycket gemensamt med Österbybruk (vid 
ett tillfälle i romanen omnämns orten rentav som Öster-
bybruk istället för Östholmsbruk).173  

I centrum för Arvastsons berättelse står företaget Bu-
renströms Snickerier AB, numera ortens största arbetsgi-
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vare. Titelns skorsten, 50 meter hög, är en direkt produkt 
av det gamla brukets propagandistiska arkitektur. Indu-
strins förre ägare, som ”förstod att själva snickeribyggna-
derna inte skulle se mycket ut för världen, jämförda med 
det intilliggande brukets brinnande ugnar och ärvda sten-
valv, dess uråldriga vattenhjul och koketta klockstaplar”, 
lade ner stora summor för att panncentralens rökkanal 
skulle återspegla hans ”dådkraft och framstegsoptimism”. 
Skorstenen har alltså en statusbyggande funktion; den 
skall visa att den moderne företagsledaren är de gamla 
brukspatronernas jämlike efterträdare. Men i Arvastsons 
roman blir detta symboliska tegeltorn en mordplats. En 
besviken arbetare – Lage Vedlund – kedjar fast sig i skor-
stensmynningen för att protestera mot den farliga arbets-
miljön på snickeriet, som tvingat honom till en lång sjuk-
husvistelse med tillhörande komplicerad rehabilitering. 
Industrin, liksom hela samhället, stannar av. En natt tän-
der någon eld i pannan och den sittstrejkande arbetaren 
dör i rökförgiftning.  

Romanens hjälte, förste polisassistent Göte Pilmo, le-
der jakten på mördaren. Östholmsbruks invånare är säkra 
på att Pilmo är vallonättling. Hans hår är tjockt och svart, 
han har ”grovhuggna drag och tjocka läppar, bruna pli-
rande ögon som kan bli svarta och vassa som pistolmyn-
ningar”.174 Genom dessa yttre drag, och genom sin över-
lägsna list, är han en typisk representant för idealbilden av 
vallonen, såsom den kommer till uttryck hos exempelvis 
Carl Gustaf Rollin; hos honom är vallonerna ”mörklätta 
med bruna ögon […] skarpsinnige i omdömen och myck-
et läraktige”.175 När Pilmo, i romanens sista scen – där 
mysteriet, enligt pusseldeckarens traditionsenliga struktur, 
får sin förklaring176 – närmar sig gåtans lösning ”gestikule-
rar [han] som en riktig vallon”, med ”[d]et svarta håret på 
ända”.177  

Det finns flera egenskaper som gör vallonbruket till en 
lämplig plats för en mordintrig av pusseldeckarkaraktär. 
Sedan länge har bruksorten beskrivits som en isolerad 
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plats, nästan utan kontakter med omvärlden (den uppfatt-
ningen förekommer redan hos romantikerna, men är be-
tydelsefull också för sådana författare som Gustaf af Gei-
jerstam och Evert Leijon). Det spektakulära mord som 
Göte Pilmo utreder är det första i sitt slag i Östholms-
bruk, en ort som sällan får besök av journalister eller 
mordutredare från Stockholm. Vallonbruket utgör alltså 
ett idealiskt så kallat ”slutet rum”, ett återkommande 
grepp inom deckargenren sedan Edgar Allan Poes genre-
bildande novell ”The Murders in the Rue Morgue” (1841). 
I Pilmos utredning finns ett mycket begränsat antal miss-
tänkta, som alla känner varandra. Alla pratar med alla, och 
det är näst intill omöjligt att hålla några uppgifter hemliga. 
Dessutom har järnbrukets gamla konflikter vidareförts till 
det moderna Östholmsbruk. Mellan direktör Burenström 
och snickeriets arbetare finns en djup klyfta. Kontorsper-
sonalen – sekreterare, skyddsombud och fackligt anställda 
– är placerade på olika nivåer i en strikt hierarki, på ett sätt 
som för tankarna till klassperspektivet hos exempelvis 
Johan August Törnblom. Precis som i Törnbloms novell 
”Brukslif” tar bruksledningen mycket begränsat ansvar för 
arbetsmiljön. Bruksorten passar därför utmärkt för 
Arvastsons miljöperspektiv, som tydligast uttrycks i den 
besvikne Vedlunds protest mot den bristfälliga ventilat-
ionen i snickeriets lokaler. Men hos Arvastson finns också 
de inofficiella kontakter mellan ledning och anställda som 
var ett återkommande tema hos Törnblom. I Törnbloms 
noveller var det fråga om patronens otrohetsaffärer och 
oäkta barn med brukets arbetarhustrur, hos Arvastson har 
direktör Burenströms unga hustru en kärleksaffär med en 
av snickeriets arbetare, vilket ytterligare komplicerar ro-
manens redan invecklade intrig.  

Slutligen har Arvastsons Östholmsbruk fått ärva ett 
turbulent politiskt liv från ”det röda Österby”, såsom det 
skildrats av exempelvis Evert Leijon. Konstnärer och 
unga kommunister – ett tidstypiskt inslag i Arvastons ro-
man – stödjer Lage Vedlunds sittstrejk  mot  Burenströms 
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Omslag till Jan Eric Arvastsons roman Skorstenen (1976).   
Illustration av Bo Berling.   
Foto: Kungl. biblioteket. 
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Snickerier. Därmed kommer de i bitter konflikt med indu-
strins fackliga representanter, som anser att Vedlunds akt-
ion tyder på bristande solidaritet med de arbetare som 
tvingas gå sysslolösa när ”den vilda strejken” stoppar pro-
duktionen. Alla dessa konfliktytor och mer eller mindre 
dolda relationer och maktförhållanden skall visa sig få 
betydelse för vallonättlingen Göte Pilmos komplicerade 
mordutredning, där skorstenen som mordplats naturligtvis 
spelar en avgörande roll. Detta förhållande – att mordet 
sker i skorstenen, som är en direkt produkt av brukets 
status och hierarkier – är typiskt för Arvastsons roman, 
som visar hur gamla maktförhållanden och strukturer kan 
skada ett mindre samhälle, ja rentav leda till dödligt våld.  

HISTORISKA ÄVENTYRSROMANER   
DEN EPISKA BERÄTTELSEN OM VALLONERNA 

I Johan Nyboms dikt ”Österby” (1847) fick bruksarbeta-
ren en egen röst. Han var inte längre – som hos Thomas 
Thorild och Carl Wilhelm Böttiger – ett stumt sagoväsen 
utan en gudfruktig medmänniska. Ett halvsekel senare 
uppmärksammades kvinnans situation på bruket (av till 
exempel Gustaf af Geijerstam och Johan August Törn-
blom), dock utan att hon blev huvudperson i de skönlitte-
rära verken. Men invandraren, vallonen som varit en för-
utsättning för brukets tillkomst och framgång, förblev 
stum. Inte förrän på 1980-talet tillkom historiska bruks-
skildringar där vallonen var huvudperson snarare än kuri-
ositet.  

Dessa berättelser kan sägas vara ett resultat av nya 
riktningar i den svenska romanlitteraturen. Författare som 
Vilhelm Moberg (1898–1973) hade – bland annat med 
Utvandrarserien 1949–1956 – bidragit till ett uppsving för 
den historiska romanen. 1960-talet innebar vidare stora 
framgångar för den så kallade dokumentärromanen; för-
fattare som Per Olof Sundman (1922–1992) och Per Olov 
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Enquist (f. 1934) baserade flera av sina böcker på histo-
riska dokument (till exempel Sundmans Ingenjör Andrées 
luftfärd [1967] och Enquists Legionärerna [1968]). Historiska 
ämnen blev därför attraktiva för många författare. I sö-
kandet efter anomalier och unika fenomen i den svenska 
historien fann man bland många andra den vallonska in-
vandringen på 1600-talet. Ämnet lämpar sig utmärkt för 
skönlitterära skildringar eftersom det rymmer ett flertal 
fenomen som fängslat läsare i många andra verk: kultur-
möten, konflikter, strapatser och nybyggaranda. Dessutom 
kunde en berättelse om vallonernas ankomst, om deras 
umbäranden men också om deras initiativkraft och mod, 
säga något om den arbetskraftsinvandring som präglat det 
moderna Sverige under efterkrigstiden. I förordet till sin 
roman Fransosen (1985) – den första av fyra i en serie om 
sammanlagt drygt 1 400 sidor, utgivna 1985–1989 – för-
klarar Maj-Britt Nergård varför hon valt att skriva om 
vallonerna i Bergslagen: 

[S]å småningom började jag inse vilken oerhörd betydelse 
den vallonska invandringen hade även för de mer avskilda 
bruksbygderna i vårt land. Jag har försökt att följa den en-
skilde invandraren från den miljö i södra Belgien, där han 
kom ifrån – och som jag har haft tillfälle att studera på ort 
och ställe – till bruken i Bergslagen, där det var valloner-
nas invandring som lade grunden till brukens framtida ut-
veckling och den sociala struktur som man kan urskilja 
ända fram till 1900-talet. […] [J]ag har också velat skildra 
en dåtida invandrares situation med de svårigheter och 
problem som i omgestaltad form är aktuella än i den dag 
som är.178 

Nergårds romanserie är den mest ambitiösa av de histo-
riska verken om vallonbruken. Den bygger på historiska 
dokument och följer den invandrade familjen Mineur (se-
nare Minöör) intill fjärde led (åren 1627–1737). Men lik-
nande teman och perspektiv finns i Göran Falks romanse-
rie Vallonerna (12 delar om sammanlagt drygt 3 000 sidor, 
utgivna 1989–1993) och Lars Ardelius och Carin Svens-
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sons roman Hammarens slag och hjärtats (2004). Både Ner-
gårds och Ardelius och Svenssons romaner har marknads-
förts som episka berättelser om kulturmöten.179 Och om 
man med adjektivet episk syftar på en längre berättelse om 
en folkgrupps öden och äventyr, gärna i samband med en 
förflyttning från en plats till en annan, fungerar beteck-
ningen utmärkt också på Falks romanserie. Det är alltså 
denna typ av stoff som författarna sökt i vallonbrukens 
historia: den episka berättelsen om folkvandring, etniska 
konflikter och kulturmöten. 

Fransosen, den första romanen i Nergårds romanserie, 
handlar om kolaren Jacques Mineur som från trakten av 
Liège utvandrar till Sverige, sedan ståndssamhällets för-
tryck och den hårda konkurrensen om den sinande träkol-
en gjort tillvaron i hemlandet olidlig. I Sverige, sägs det, 
”finns det skog som aldrig tar slut”. Landet ligger långt 
bort, ”så långt bort man någonsin kan komma”, där är 
”kallt, förskräckligt kallt och nästan jämt snö”, och invå-
narna är ”barbarer med vilda och råa seder och språk”, 
men Sverige rustar för krig och behöver ”allt slags folk 
som kan framställa järn”.180 I Norden kan en driftig man 
finna sin frihet, just som Louis de Geer lovar i Carl Gustaf 
Rollins operalibretto Louis de Geer och Wallonerne (1855). 
Men i Nergårds berättelse får vallonerna också möta för-
domsfulla och fientliga svenskar, som påstår att invand-
rarna tar deras arbeten. ”Det duger inte med vanliga he-
derliga svenskar”, säger en svensk bruksarbetare till Jac-
ques Mineur, ”nej, utlänningar ska det vara som sköter 
masugnen och uppsättningen och hamrarna och kolet. En 
har snart inte plats i sitt eget fädernesland längre…”.181 
Jacques dotter Margeta – den första kvinnliga huvudper-
sonen som jag har funnit i litteraturen om bruken, och 
dessutom den första kvinnan beskriven av en kvinnlig 
författare – får bevittna hur hon och hennes landsmän 
förknippas med ondska och trollkonster: 
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Omslag till Maj-Britt Nergårds roman Fransosen (1985), den första i 
en serie om vallonerna i Bergslagen. Illustration av Maria Nergård.  
Foto: Kungl. biblioteket. 
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Omslag till Maj Britt Nergårds roman Fransosernas barn (1986),   
den andra i en serie om vallonerna i Bergslagen.   
Illustration av Maria Nergård.   
Foto: Kungl. biblioteket. 
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Jag […] har aldrig kunnat med er sort, som om ni förde 
med er något främmande, ont [säger Anders Mattsson, en 
svensk bonde som Margeta är förälskad i]. En smitta som 
börjat fräta sönder det här landet inifrån! Det var en god 
tid, då varje bonde och bergsman satt på sin gård och 
hade att bestämma om sitt eget […]. Så väller det främ-
mande onda in i landet och vårt järn blir plötsligt ingen-
ting värt, den konst att smälta som varit vår genom gene-
rationer, det måste utländska konster till, och främmande 
köpmän med pengar som gräs börjar lägga sig till med vår 
jord och våra skogar. Ärliga bönder och bergsmän måste 
gå från gård och grund medan horder av löst folk ström-
mar in vid bruken som Egyptens gräshoppor.182 

En bidragande orsak till det hårda motståndet, och till den 
genomgående mörka tonen i Nergårds roman, är att Jac-
ques Mineur och hans familj trängt sig längre in i Bergs-
lagsskogarna än någon annan vallon, till ödsliga platser där 
de tvingas bo i usla skogstorp med golv av kluvna timmer-
stockar. Det är av okunskap och rädsla som främlingarna 
skälls för ”fransoser” – ett vagt och nedsättande uttryck. 
Vallonerna svarar på det yttre trycket genom att klamra sig 
fast vid sitt ursprung. Vackra sommarkvällar sitter Jacques 
vid sjön och spelar sitt hemlands melodier på fiol, trots att 
han beskylls för att ”spela fram Näcken” och ”söka för-
bindelse med underjordiska makter”.183  

Ett bärande tema i Nergårds roman är det språkliga 
och kulturella förtryck som vallonerna utsätts för i sitt nya 
hemland. De svenska prästerna kräver att Jacques barn 
skall höra evangelium endast på svenska, vilket han ser 
som ett övergrepp: ”De tänkte ta hans barns språk ifrån 
dem, beröva dem en del av dem själva, lösa upp samban-
det med deras ursprung, med deras förflutna.”184 Men för 
vallonerna i Nergårds romansvit är Sverige också ett möj-
ligheternas rike. Vid sitt första besök i ”det nya landet” 
arbetar Jacques i de uppländska vallonbrukens kärnland, 
hos Mathieu de Geer (Louis de Geers kusin) på Österby, 
”en både god och rättvis patronus”. Betalningen är ”rik-
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lig” och rättfärdigar deras ”slit ute i de kalla och oländiga 
skogarna”.185 Sverige framstår som ett mystiskt men också 
lockande land, fullt av sagoväsen som måste betvingas. 
Jacques blir förförd av det de främmande krafterna, och 
det är denna olycksaliga fascination som driver roman-
handlingen framåt. Nybyggarens möte med det främ-
mande landet konkretiseras i en av Fransosens första sce-
ner, där Jacques möter en främmande kvinna i skogen. 
Genast tänker han på skogsrået: 

Och han kände hur han blev ömsevis het och kall, när han 
satt där på sin skrinda bakom hästen och såg på kvinnan, 
som kom emot honom utan huckle och med det rödgyllne 
håret ringlande som smala, slickande tungor av eld ner 
över de runda axlarna. Som en skogsbrand lika förtärande, 
ohejdad, lömsk och farlig rasade elden vidare i hans egna 
åror. […] [D]et talades mycket om rå och vittror här i 
skogarna. Och nog såg hon ut som han skulle kunna före-
ställa sig ett rå […]. Men visst såg hon alldeles vanlig ut 
förutom det fritt hängande håret. En ung kvinna i blekt vit 
lärftblus med vida ärmar, i mörk kjol med randigt förkläde 
[…]. Och under schalen kunde han se konturerna av hen-
nes runda bröst, gungande och vita.186 

Jacques känner en stark dragning till kvinnan, men innan 
han hinner lyfta ett finger tar hon hans hand och lyfter 
den ”upp mot sitt bröst in under blusens glipa”.187 Kär-
leksmötet i skogen speglar vallonens möte med det främ-
mande landet. Sverige är en plats som kan och skall eröv-
ras. Jacques känner att han aldrig kommer att kunna 
”undvara de gränslösa skogarna i norr där alla möjligheter 
[finns], de allra mest oväntade…”.188 Kvinnan i skogen 
förblir anonym, och återkommer aldrig i berättelsen. Som 
exotisk, tillgänglig och erfaren (”någon oskuld var hon 
inte”)189 sätts hon i kontrast till den vallonska kvinnan, 
representerad av Jacques blivande hustru Jenne, ”rak och 
smal”, ”[s]val och orörlig”, som fått vänta länge på en 
make.190 Den kärva kärleken ställs mot den sexuella utle-
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velsen och tryggheten i den egna kulturen mot det förhäx-
ande äventyret och möjligheterna i det främmande landet.  

Scenen med skogsrået återkommer i Göran Falks ro-
mansvit Vallonerna, som inleds med att den unge smeden 
Martin Marchan, tillsammans med ett flera andra lands-
män, utvandrar från Liège till Österby. Hos Falk betonas 
de materiella skälen till utvandringen. Sverige är visserligen 
kallt och det ”vimlar av björn och varg”, men där finns 
också möjlighet att bli rik. I Vallonien råder arbetslöshet 
och fattigdom; mäktiga utländska herrar delar ”Europas 
vapensmedja” mellan sig och sedan skogarna skövlats 
råder kolbrist vid landets järnbruk.191 För Martin erbjuder 
Sverige en möjlighet att förverkliga sig själv. Men det är 
också en farlig plats, befolkad av sagoväsen. I en av ro-
mansvitens första scener möter Martin skogsrået, i form 
av den vackra bonddottern Maja (som på ett annat ställe 
beskrivs som ”den långa blonda huldran”).192 Precis som 
hos Nergård beskrivs kvinnan med typiskt manlig blick. 
Hon har långt, utsläppt hår och Martin tycker att hon är 
”fylld av löften”. Innan han kan hejda sig är han ”helt i 
hennes våld”; hon följer honom in och skogen där han 
låter ”livets safter fylla henne”. Också hos Falk kontraste-
ras denna exotiska, tillgängliga och erfarna kvinnan (”För 
Maja var det inte första gången”)193 mot den vallonska, här 
representerad av Martins trolovade Joanna. Sverige blir, 
liksom hos Nergård, ett frihetens och möjligheternas land, 
såväl näringsmässig som sexuellt. 

Det bör dock tilläggas att kärleksscenen mellan Martin 
och skogsrået på intet sätt sticker ut i Falks långa romans-
vit, där det sexuella motivet är en av fiktionens grundpe-
lare. Vallonerna sägs i förläggarens annonsmaterial vända 
sig till ”samma läsare som [den norska författaren Margit 
Sandemos (f. 1924)] ’Sagan om isfolket’ som är Nordens 
mest lästa romanserie”.194 I Sandemos serie ingår 47 böck-
er publicerade 1982–1989. Den svenska översättningen 
utgavs av Boknöje, som med Falks Vallonerna (som alltså 
började utges samma år som Sandemos serie avslutades) 
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presenterade en uppföljare till succén, dock utan samma 
framgång.195 Göran Falk, själv vallonättling, arbetade som 
sport- och teknikjournalist och var många år chefredaktör 
för tidningen Vi bilägare. Romanserien om Vallonerna var 
hans enda skönlitterära försök. Som författare är han tyd-
ligt inspirerad av Sandemo, som i Sagan om isfolket blan-
dar en naturlyrisk stil med berättelser om övernaturliga 
krafter och sexuella möten. Falk uppehåller sig konse-
kvent vid huvudpersonernas sex- och dryckesvanor, som 
tillsammans skapar invecklade intriger. Övernaturliga vä-
sen är också ett vanligt inslag, men Falk skiljer sig från 
Sandemo på så sätt att de mystiska händelser som kopplas 
till Näcken, Skogsrået, trollen och Vittramannen oftast får 
en naturlig förklaring. Vidskepelsen utgör en hindrande 
kraft som vallonerna måste övervinna, på samma sätt som 
Louis de Geer i Carl Gustaf Rollins operalibretto Louis de 
Geer och Wallonerne. Stilistiskt skiljer sig Falk på avgörande 
punkter från Nergård, vars sociala skärpa och allvar sak-
nas i Vallonerna, som närmast framstår som ett lustspel.   

Av de tolv delarna i Falks romansvit utspelar sig fyra 
vid vallonbruken i Uppland: Blodstenen (del 1, 1989), Smak 
av smultron (del 3, 1989), Skammens skugga (del 8, 1991) och 
Trollunge (del 12, 1993). En stor del av handlingen i dessa 
böcker utspelar sig vid Österbybruk. Det mesta av arbetet 
bedrivs där av fransktalande valloner, mörka främlingar i 
färggranna dräkter som står i bjärt kontrast till de blonda 
svenskarna i deras enkla vadmalskläder. Det civiliserade 
bruket är omgivet av den hotfulla skogen, och ligger dess-
utom nära Dannemoragruvan, som utgör en sorts mörk 
pol i Falks romansvit. Där lever vilda svenska gruvarbe-
tare, suputer som man inte kan lita på, och svekfulla ”lös-
konor”. Romanseriens huvudpersoner fruktar den barba-
riska omgivningen: 

Maria greps av ångest bara hon tänkte på världen utanför. 
Skogen stod hotfull och tät runt Österby. Bruket var som 
en liten ö som när som helst kunde sköljas över av det 
gröna havet. Hon fruktade  skogens  andeväsen  och  vilda  
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Omslag till Göran Falks roman Blodstenen (1989), den första i en 
serie om vallonerna i Bergslagen. Illustration av Göte Göransson. 
Foto: Kungl. biblioteket. 
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Omslag till Göran Falks roman Smak av smultron (1989),   
den tredje i en serie om vallonerna i Bergslagen.   
Illustration av Göte Göransson.   
Foto: Kungl. biblioteket. 
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djur lika mycket som det hårda, ogudaktiga leverne som 
fördes vid gruvan.196 

Dannemoragruvan får också stå som symbol för det 
svenska, då det talas om klyftan ”mellan gruvan och bru-
ket, mellan svenskar och valloner”.197 Vallonerna och det 
vallonska representerar civilisation, ordning och förnuft, 
medan Sverige och svenskarna präglas av vildhet, oreda 
och otyglade drifter. Precis som hos Nergård är det nya 
hemlandet skrämmande, men också en fri och öppen plats 
utan begränsande regler, där de vallonska invandrarna kan 
göra nya erfarenheter. 

Lars Ardelius och Carin Svenssons roman Hammarens 
slag och hjärtats (2004), med undertiteln Roman om de första 
vallonerna, har mycket gemensamt med Maj-Britt Nergårds 
Fransosen. Berättelsen om den unge räckaren Martin 
Corneille från Valmont och hans möte med Sverige och 
den svenska kulturen handlar till stor del om vallonernas 
svårigheter i det främmande landet. De möter ett hårt 
klimat och fördomsfulla svenskar. Men Sverige är också – 
precis som hos Falk och i någon mån också hos Nergård 
– ett mystiskt land, befolkat av sagoväsen. Bruket, som 
kallas Stora Stäv och har mycket gemensamt med Ös-
terby, måste erövras från naturen: 

Vad bör bli sagt om Stora Stäv, mer än vad som låter sig 
hämtas ur räkenskapsböckerna? Åtskilligt är givet. Att 
hednisk mark med frejdigt mot erövrats från trollens och 
skogsdemonernas vilda fiendeskaror och snabbt som ett 
härläger förvandlats till beboelighet. Att strömmande vat-
ten tyglats och dess rytande förvandlats till ett tandlöst 
mumlande, att trotsigt uppstickande bergknallar med el-
dens hjälp tvingats sträcka sig underdånigt platta. Hur har 
allt detta och lika mycket därtill kunnat ske? Svaret är en-
kelt: genom idel stordåd.198 

I Carl Gustaf Rollins operalibretto Louis de Geer och Wallo-
nerne (1855) tämjer invandrarna den vilda naturen, samti-
digt som de fördriver den vidskepliga tron på sagoväsen. 
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Vallonerna i Hammarens slag och hjärtats gör likadant. Bruket 
”vid näckens fors i trollens stenblocksfyllda skog” blir ”en 
varaktig stad” som ger ”värme och skydd” och där allt 
hålls samman ”av hammarens slag” – vallonerna åstad-
kommer ett civilisationens kraftfält som utestänger onda 
makter.199  

Ardelius och Svenssons berättelse utspelar sig i de 
uppländska vallonbrukens kärnland, och är därför en 
framgångssaga i betydligt större utsträckning än Nergårds 
romansvit. Martin Corneille och hans landsmän framstår 
som det utvalda folket, och deras ställning vid bruket är i 
stort sett ohotad. Men berättelsen saknar inte mörka stråk. 
Resan till Sverige skildras utförligt som en svår prövning; 
Martin tappar bort sin mor, hans fru dör och blir begravd 
till sjöss. Vallonerna är enkla människor, de flesta analfa-
beter, som offrat allt för att få börja om i det nya hemlan-
det. Många av dem hinner dö innan de känner sig hemma 
i Sverige. De andra klamrar sig fast vid hastigt bleknande 
minnen av det gamla landet. När bälgmästaren Hippolyte 
skall leda en kalvinsk gudstjänst i kolmagasinet har han till 
sina landsmäns förfäran glömt bort de heliga texterna.200 
Berättelsen om det utvalda folket får ett tydligt drag av 
vemod. Sorgen över det gamla livet och svårigheterna i 
det nya blir vallonernas bidrag till skönlitteraturen om de 
uppländska bruken.  

DEN POSTINDUSTRIELLA FASENS   
TYPBERÄTTELSE 

Under andra halvan av 1900-talet blir de skönlitterära be-
rättelserna om vallonbruken en minneslitteratur. De mil-
jöer som skildras i dikter och romaner har upphört att 
existera. För författarna handlar det inte längre, som för 
Gustaf af Geijerstam och Johan August Törnblom, om att 
beskriva och förklara för att därigenom befria den för-
tryckte individen från orättvisor. Istället handlar det om 
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att lyfta fram det som är värt att minnas från en plats som 
gått förlorad. Författare som Evert Leijon, Johan-Olov 
Johansson och Maj-Britt Nergård skapar berättelser om 
förfädernas prövningar. Utgångspunkten är att fattigdom, 
kamp och oförrätter skall beskrivas och förmedlas till ef-
tervärlden. Bruket framstår som en plats av motsättningar, 
mellan arbetare och disponent, mellan fack och arbetsgi-
vare, mellan valloner och svenskar. Men äldre generation-
ers envisa strävan betraktas också som förutsättningen för 
vårt eget välstånd, samtidigt som vi – de moderna läsarna 
– skall lära oss att ingenting skapas utan kamp.  

Slutligen innebär den postindustriella fasen i brukslit-
teraturens historia en återkomst för äventyrsberättelsen 
om järnbruket. Hos Göran Falk samt hos Lars Ardelius 
och Carin Svensson blir vallonbruket återigen en skyddad 
plats i ett vilt land, en undantagsmiljö som vallonerna 
skapar till skydd från naturkrafter och sagoväsen, precis 
som i Thomas Thorilds dikt ”Forsmark” (1787) och Carl 
Wilhelm Böttigers ”Söderfors” (1833). Ett nytt perspektiv 
– invandrarens, men också kvinnans, som nu för första 
gången tillåts bli huvudperson i berättelsen om bruket – 
blir förutsättningen för en mångfacetterad och händelserik 
berättelse. Vallonbruken, med deras transnationella ur-
sprung, blir ett kuriosum, en källa för exotiska öden som 
kan användas av författare till utpräglad underhållningslit-
teratur. Medan flera av den industriella fasens författare 
sökte väcka läsarens indignation och engagemang i mötet 
med de förtryckta skriver Nergård och Falk av andra an-
ledningar: för att bidra till läsarens historiska bildning, 
eller för att underhålla. 





 

 

Sammanfattning och slutdiskussion 

 augusti 2013 utkom Patrik Godins debutroman 
Gimokrönikan. Återigen hade den uppländska bruksor-
ten blivit spelplats för en skönlitterär berättelse. I 

baksidestexten från Albert Bonniers förlag beskrivs roma-
nen som en berättelse om ”den borttynande bruksorten”. 
Godin skriver om uppväxten i en isolerad småstad, det 
”jävla Gimo”, där det enda som påminner om brukets 
storhetstid är namnen på skolorna (Vallonskolan, Ham-
marskolan) och herrgården som blivit hotell och konfe-
rensanläggning.201 I Gimokrönikan skildras hur denna isole-
rade position, denna slutenhet mot omvärlden, gör bruks-
orten både sammanhållen och sårbar. Dessutom visar 
Godin hur vallonbrukets transnationella förflutna leder till 
fördomar och förtryck, när finnarna, ”de nya smederna” 
sedan vallonerna förenats med samhällseliten, blir utstötta 
syndabockar. 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur 
skönlitteraturen fungerar som kompletterande källa för 
kunskapen om de uppländska vallonbruken, samt att visa 
hur skönlitteraturen har bidragit till att skapa vår bild av 
dessa bruksmiljöer. Jag har identifierat och beskrivit typ-
berättelser om vallonbruken. Det har visat sig att var tid 
har sin särskilda berättelse om bruksmiljön, och att denna 
berättelse speglar samhällets struktur och hierarkier. På 
1700-talet, när litteraturen ännu inte fungerade som ett 
verktyg för utbyte av känslor och idéer på en litterär 
marknad, utan snarare var en propagandakanal för hovet 
och aristokratin, får berättelsen om bruket också tjäna 
dessa syften. Till brukens guldålder – 1700-talet och det 
tidiga 1800-talet – hör berättelsen om den ensamme man-

I 
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nen ur högreståndsmiljö som besegrar naturen för att 
skapa bruket som en förening mellan skönhet och kraft. 
Vallonbruket framställs som en konkret representation av 
de positiva värden som kopplas till den svenska nationen: 
manlighet, styrka och mod. Författaren som skildrar bru-
ket är patronens gäst och underlydande. Han (för det är 
alltid en man) skriver inte för en stor läsekrets eller för en 
litterär marknad, utan för bruksherren och hans närmaste.  

När litteraturen i samband med det moderna genom-
brottet skulle sätta problem under debatt och befria män-
niskan från förtryck, är det just dessa teman som hamnar i 
centrum för skönlitteraturen om bruken. Under industria-
liseringen av det svenska näringslivet omformas den skön-
litterära berättelsen om bruket; nu handlar den istället om 
förändring, konflikter och förtryck. Händelserna återbe-
rättas ur bruksarbetarens perspektiv, och det vanligaste 
temat är klyftan mellan ledning och anställda. Flera förfat-
tare är dessutom upptagna med att skildra bruksdöden 
och dess konsekvenser. Några av de skribenter som skild-
rar brukets utveckling under den industriella revolutionen 
kan räknas till den tidiga arbetarlitteraturen. Deras verk är 
indignationslitteratur, skriven i syfte att avhjälpa de orätt-
visor som präglar arbetslivet.  

Under efterkrigstiden utvecklas den skönlitterära berät-
telsen om vallonbruken till en minneslitteratur. Författare 
som upplevt järnbrukens nedgång och fall vill berätta 
historier om arbetslöshet, facklig kamp och moderna ak-
tiebolag som vägrat ta ansvar för brukens anställda. Sam-
tidigt upptäcker underhållningsförfattare med historiska 
intressen att vallonbrukens transnationella ursprung rym-
mer en fängslande berättelse om migration och kul-
turkrockar; de första generationerna vallonska invandrare 
blir huvudpersoner i episka romaner om kärlek och även-
tyr.  

Gemensamt för merparten av de skönlitterära verken 
om vallonbruken är att de relativt troget beskriver en sam-
tida eller förfluten verklighet. Romaner, dikter och novel-
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ler kan alltså i flera fall fungera som ett viktigt socialhisto-
riskt källmaterial. Framför allt finns bevarade människors 
känslor och erfarenheter inför brukssamhällets struktur 
och förändringar, exempelvis i samband med det sena 
1800-talets och det tidiga 1900-talets bruksdöd. Skönlitte-
raturen har också påverkat våra föreställningar om de 
uppländska vallonbruken. Romantikens hyllningsdikter 
och beskrivningar av bruket som ”en liten värld för sig” 
har, tillsammans med guldålderns monumentala arkitek-
tur, bidragit till att skapa bilden av järnbruket som en un-
dantagsplats präglad av ordning och struktur, under en 
välvillig patrons överinseende. 

Anmärkningsvärt är att historierna om det industria-
liserade bruket, ofta berättade ur arbetarnas perspektiv, 
och med fokus på konflikter och problem, verkar ha fått 
ett så begränsat genomslag jämfört med den äldre dikt-
ningen. Det är som att bruket, när det upphört att vara en 
anomali och genom industrialisering, effektiva transporter 
och rationaliseringar införlivats med det svenska näringsli-
vet som helhet, inte längre utövar samma lockelse för vår 
kollektiva fantasi. Författarnas fascination för vallonbru-
ket – liksom vår egen – bygger på föreställningen om en 
undantagsplats, en ljus idyll av skönhet och ordning, mitt i 
den mörka Upplandsskogen.  





 

 

Bilaga. Urvalsprinciper 

I denna studie behandlas ett urval av de skönlitterära verk 
som på ett eller annat sätt skildrar de uppländska vallon-
bruken. Sammanlagt studeras 25 verk, varav 20 skönlitte-
rära och fem facklitterära. Urvalet har gjorts med hjälp av 
Lars Furulands bibliografi Bergslagen i litteraturen (1998). 
Det finns förstås ingen garanti för att denna förteckning 
inkluderar samtliga fack- och skönlitterära verk som be-
handlar eller nämner något av de uppländska vallonbru-
ken. Däremot är det den i särklass mest omfattande bibli-
ografin över litterära bruksskildringar.  

Furuland förtecknar verk i tio olika genrer. Jag har valt 
att behandla fyra av dessa, i bibliografin redovisade under 
rubrikerna: ”Romaner, novellsamlingar, kåserier, histo-
rier”, ”Historiska romaner och novellsamlingar, sägner”, 
”Diktsamlingar, separat utgivna dikter” och ”Levnads-
minnen, memoarer, dagböcker, brev”. Detta innebär att 
jag i första hand har koncentrerat mig på skönlitteratur för 
vuxna utgiven i bokform. I urvalet saknas därför ett antal 
skönlitterära verk, som hos Furuland presenteras under 
rubrikerna ”Barn- och ungdomslitteratur” och ”Bygde- 
och arbetarspel om Bergslagen”. Särskilt bygdespelen har 
spelat en relativt stor roll vid de uppländska bruken, ex-
empelvis i Österby där Katarina Ehnmarks ”Jernets 
fångar. Ett spel om stolta hammarsmeder” och ”Malm 
och människor. Ett spel om Upplands järn” uppförts vid 
åtskilliga tillfällen. Verk av denna typ har dock inte ingått i 
samma litterära kretslopp som dikter, romaner och lev-
nadsteckningar, varför de inte är fullt jämförbara med de 
skönlitterära skildringar som jag har valt att analysera.  
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I Furulands bibliografi återfinns sammanlagt 38 verk 
om uppländska vallonbruk i de fyra genrer som ingår i 
mitt urval. Ytterligare tre verk har kunnat tillföras tack 
vare sökningar i bibliotekskataloger och tips från allmän-
heten. Av dessa sammanlagt 41 verk är sex romaner, fem 
historiska berättelser, nio dikter eller diktsamlingar och 21 
levnadsminnen eller rapporter. 25 av dessa texter present-
eras – vissa mer utförligt, andra i förbigående – i denna 
studie. Bland de 16 verk som valts bort återfinns framför 
allt kortfattade arbetarmemoarer från mitten av 1900-talet. 
Istället för att granska var och en av dessa texter har jag 
valt ut ett fåtal som får representera genren. Samma prin-
cip har tillämpats då jag – exempelvis – funnit flera snar-
lika dikter med motiv från vallonbruksmiljön; jag har då 
lyft fram en eller ett par av dessa dikter istället för att be-
handla samtliga. På så sätt har jag lyckats undvika onödiga 
upprepningar men ändå återgivit de typiska dragen hos ett 
större antal verk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Noter 

 
1  Magnusson, 2010, s. 132 f. 

2  Isaksson, 1995, s. 16. Uppfattningen om bruksmiljön som en före-
gångare till folkhemmet har också ifrågasatts. Patriarkalismen var på-
tvingad uppifrån och gynnade främst bruksägaren. Bruksarbetarna ga-
ranterades visserligen utbildning och social trygghet, men de fick ing-
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ganiserade sig i början av 1900-talet uppstod bittra konflikter med 
ledningen (Isaksson, s. 227). 

3  Se t.ex. Boëthius, 1951, Douhan, 1990, och Isaksson, 1995. 

4  Elovson, 1936, s. 369–449. 
5  Dahllöf, 1994, s. 26 f. 

6  Dahllöf, 1994, s. 27. 

7  Bagerius, 2011, s. 29. 

8  Se även antologin Bergslagens ansikten, ssk. Avsnittet ”Vallonerna” (s. 
105–126). 

9  Jfr Furulands memoarer Mina dagsverken (Furuland, 2009). 

10  Jfr den avslutande förteckningen över uppländska vallonbruk i Isaks-
son, 1995. 

11  Isaksson, 1995, s. 121 f. 
12  Isaksson, 1995, s. 126. 

13  ”Catalog öfver Taflorna i Galleriet vid Österby Bruk”, i Rollin, 1841, 
s. 25–28 (opag.). 

14  Citaten ur Thorilds brev har hämtats från Lauritz Weibulls utgåva, 
Thomas Thorilds bref (1899–1942).  

15  Citaten ur ”Forsmark” har hämtats från Stellan Arvidsons utgåva av 
Thorilds Samlade skrifter, 1: Dikter och prosaoden. Prosaskrifter 1778–1783 
(1992), s. 139–146. Diktens inledning, samt polariseringen mellan 
nordiskt och sydländskt, har sannolikt påverkats av Thorilds intresse 
för den götiska historieskrivningen (främst Olof Rudbecks Atlantica 
[Thorild, 1943, s. 283 f; jfr Blanck, 1911, s. 402]). 

16  Om Thorilds Sturm und Drang-diktning (med bl.a. ”Forsmark” som 
exempel), se Arvidson, 1931, s. 404–413. 
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17  Anton Blanck skriver att Thorild ”förhärligar arbetet i Forsmarks 
smedjor och förlänar något av elementarmakternas kraft däråt” 
(Blanck, 1911, s. 402). 

18  Stellan Arvidson skriver om detta avsnitt att Thorild ställer läsaren 
”öga mot öga med en svensk proletär från 1700-talet, en järnverksar-
betare, placerat mitt i sin egen miljö, i smedjan” (Arvidson, 1931, s. 
410). Beteckningen ”proletär” är mindre passande i detta samman-
hang. Ordet leder tanken till det sena 1800-talets politiskt engagerade 
fabriksarbetare. I Thorilds dikt framstår smeden snarare som ett sa-
goväsen eller en naturkraft. Miljön är knappast heller ”hans egen”; 
den finns till i första hand för att konkretisera Thorilds egna värde-
ringar. 

19  Fröberg, 1943, s. 98. 

20  Fröberg, 1943, s. 99. 
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s. 68 ff. 

22  Schück och Warburg, 1930, s. 481. 
23  Svenson, 1989, s. 9 f. 

24  Svenson, 1989, s. 57. 

25  Svenson, 1989, s. 24 resp. 26. 
26  Svenson, 1989, s. 26. 
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31  Nybom, 2010, s. 10. 

32  Nybom, 2010, s. 13. 

33  Grimberg, 1922, s. 568.  
34  Nybom, 2010, s. 16. 

35  Nybom, 2010, s. 17. 

36  Nybom, 2010, s. 18 f. Om tron på tomtar i järnbruksmiljön skriver 
även Carl Gustaf Rollin i sagosamlingen Gramers berättelser (Rollin, 
1849, s. 35 f). 

37  Nybom, 2010, s. 25 f. 
38  Nybom, 2010, s. 27 f. 

39  Nybom, 2010, s. 20. 

40  Nybom, 2010, s. 27. 
41  Nybom, 2010, s. 20 f. 
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42  Nybom, 2010, s. 26. 

43  Nybom, 2010, s. 23 f. 
44  Nybom, 2010, s. 29 f. 

45  Nybom, 2010, s. 33. 

46  Nybom, 2010, s. 45. 

47  Nybom, 2010, s. 46. 
48  Nybom, 2010, s. 45. 

49  Nybom, 2010, s. 46. Slutorden är en hänvisning till det inledande 
Schiller-citatet. 

50  Svenson, 1989, s. 18. 
51  Isaksson, 1995, s. 150. 
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Det förekommer ännu i Evert Leijons roman Före tystnaden (1981, s. 
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53  Rollin, 1841, s. 21. 
54  Rollin, 1841, s. 12 ff. 

55  Rollin, 1841, s. 11. 
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nemora-Vendel Lions 1978, då med illustrationer av Mats Andersson, 
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förening 1990. 
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samma format: Lagga-Gubben. En Folksaga (1847) och Grimsa på 
Broborg. Folksaga (1848). 

59  Rollin, 1841, s. 22. 
60  Rollin, 1841, s. 3 resp. Rollin, 1849, s. 5. 

61  Rollin, 1849, s. 6 ff. 

62  Isaksson, 1995, s. 143 f. 
63  Isaksson, 1995, s. 156. 

64  Rollin, 1849, s. 26. 
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kompetens för vapentillverkning under det oroliga 1600-talet.  

69  Rollin, 1855, s. 53 ff. 

70  Rollin, 1855, s. 56 f. 
71  Rollin, 1855, s. 61. 

72  Rollin, 1855, s. 84 f. 

73  Rollin, 1855, s. 88 f. 
74  Schüllerqvist, 1982/1983. 

75  Liljendahl, 1969, s. 68. 
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77  Isaksson, 1995, s. 134. 

78  Isaksson, 1995, s. 133 f. 
79  Isaksson, 1995, s. 183. 

80  Isaksson, 1995, s. 149. 

81  Schüllerqvist, 1982/1983. 
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manens framväxt skriver Victor Svanberg i studien Medelklassrealism, 
med Emilie Flygare-Carlén som exempel (Svanberg, 1980, s. 171–
181). 

83  Geijerstam, 1897, s. 8–17 samt tabeller och tillägg på s. 18–51. Geijer-
stam hade tidigare utarbetat studierna Anteckningar om arbetareförhållan-
den i Stockholm (1894) och Anteckningar rörande fabriksarbetarnes ställning i 
Marks härad (1895). 

84  Geijerstam, 1897, s. 3. 

85  Geijerstam, 1897, s. 5 f. 
86  Geijerstam, 1897, s. 48. 

87  Om svåra förhållanden för brukets arbetare vid sekelskiftet 1900 (och 
tidigare) skriver också Karl Kilbom i sina memoarer, under rubriken 
”I den gamla ’goda’ tiden” (Kilbom, 1953, s. 23–51).  

88  Geijerstam, 1897, s. 8 f. 

89  Geijerstam, 1897, s. 10 f. Om brukets isolering från omvärlden vid 
sekelskiftet 1900 (och tidigare), se avsnittet ”Isolering” i Karl Kil-
boms memoarer (Kilbom, 1953, s. 44–48). 

90  Geijerstam, 1897, s. 14–17. 

91  Runnquist, 1952, s. 32. 
92  Törnblom, 1908, s. 65. 

93  Törnblom, 1908, s. 73. 
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94  Om luffarnas besök vid bruket skriver också Evert Leijon i sin roman 
Före tystnaden, i kapitlet ”Vandringsfolket” (Leijon, 1981, s. 72–79). 

95  Törnblom, 1908, s. 113. 

96  Törnblom, 1908, s. 106 f. 
97  Törnblom, 1908, s. 113. 

98  Törnblom, 1908, s. 109. Liknande relationer mellan brukets befatt-
ningshavare och kvinnliga anställda behandlas antydningsvis i Evert 
Leijons roman Före tystnaden (1981, s. 184 f). 

99  Törnblom, 1908, s. 110. 

100  Om en liknande arbetsplatsolycka vid bruket skriver Evert Leijon i 
sin roman Före tystnaden (1981, s. 167 ff).  

101  Törnblom, 1908, s. 118. 
102  Törnblom, 1911, s. 196. 

103  Törnblom, 1911, s. 83. 

104  Törnblom, 1911, s. 84 f. 
105  Törnblom, 1911, s. 86. 

106  Törnblom, 1911, s. 87 f. 

107  Denna utveckling skildras i Evert Leijons roman Före tystnaden (1981 
[kapitlet ”Splittringen” (s. 120–125)]). Jfr Schüllerqvist, 1982/1983. 

108  Om arbetarrörelsens genombrott i Österby, se vidare Kilboms me-
moarer, ssk. avsnittet ”Mot nya tider” (Kilbom, 1953, s. 87–91). 

109  Hjalmar Gille förekommer i Evert Leijons roman Före tystnaden 
(1981), i kapitlet ”Poesi och Marx” (s. 170–175). Gille kallas där Or-
var Gilén, och sägs ha fostrats i missionsförsamlingen. Leijon citerar 
(på s. 171) en strof ur Gilles dikt ”Den nya jorden”. Kapitlet handlar 
delvis om svårigheten att hitta en förläggare till en samling med Gilles 
dikter. ”Vem vill trycka dikter av en gammal arbetare?”, utbrister Gi-
lén uppgivet hos Leijon (s. 172). 

110  Gille, 1926, s. 28 f. Även denna dikt (liksom ”Den nya jorden”) 
nämns i Evert Leijons roman Före tystnaden (1981), i kapitlet ”Det nya 
huset” (s. 263–267, dikten omtalas som ”en av Orvar Gilén författad 
prolog” på s. 263 f). Ett citat ur dikten förekommer också i Olov 
Isakssons Vallonbruk i Uppland, där Gille omtalas som ”en av Öster-
bys många skrivande bruksarbetare” (Isaksson, 1995, s. 237). För mer 
information om bruksarbetarnas språkliga bildning, se Isakssons av-
snitt ”Läshunger” (Isaksson, 1995, s. 148 f) och Kilboms ”Från 
bruksbiblioteket till franska revolutionen” (Kilbom, 1953, s. 113–
119). 

111  Gille, 1926, s. 13. 
112  Gille, 1926, s. 14. 

113  Gille, s. 1926, s. 15. 

114  Thunman, 1919, s. 64.  
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115  Thunman, 1919, s. 66. Fyra rader ur Thunmans ”Vallonerna” citeras i 
Evert Leijons roman Före tystnaden (1981), där Thunman omtalas som 
”landskapsskalden” och dikten som ”den pampiga dikten om vallo-
nerna” (Leijon, 1981, s. 183). 

116  Brusewitz, 2005b, s. 151. 

117  Thunman, 1927, s. 75. 

118  Brusewitz, 2005a, s. 106. 
119  Thunman, 1927, s. 76 f. 

120  Thunman, 1927, s. 78. 

121  Motivet med smedjan som övergivet spökhus förekommer redan i 
Thunmans debutsamling Pan spelar (1919). Dikten ”Ödesmedjan” 
handlar om en övergiven vallonsmedja, som blivit ”en mossig och grå 
ruin”. En tung hammare ”ligger bräckt och rostar sen sista slaget”. 
Bruket har blivit en plats för det förflutnas andar, som sedan ned-
läggningen stryker runt under en evig spöktimme: ”Det tassar i dam-
met, lömskt och förstulet/där råttorna smyga kring rämnat 
golv./Men längst in i dunklet skelettet står kvar/av det väldiga vat-
tenhjulet/likt ett ur, som hotande stannat har/på tolv.” (s. 67 f) 

122  Thunman, 1927, s. 80 f. Denna slutstrof citeras också i det sista ka-
pitlet av Evert Leijons roman Före tystnaden (1981), där Thunman om-
talas som ”landskapsskalden” och dikten som ”det nostalgiska rim-
meriet” (s. 275). Dikten, publicerad 1927, passar snarare metaforiskt 
än historiskt i kapitlets handling, som sägs utspela sig ”ett par sol-
varv” (s. 271) efter invigningen av Dannemora-Österby Folkets hus 
som ägde rum 1923.  

123  Svensson, 1992.  

124  Under år 2008 genomfördes förarbeten för att återuppta brytningen i 
Dannemora gruva. Gruvan tömdes på vatten och järnvägen rustades 
upp. Den 3 maj 2012 lämnade det första malmtåget Dannemora för 
vidare transport till den gamla utskeppningshamnen i Hargshamn.  

125  Järnhanteringen i Österbybruk återupptogs redan 1983 i personal-
kooperativet Österby gjuteri. Idag (2013) är gjuteriet fortfarande 
verksamt och har omkring 100 anställda. 

126  Isaksson, 1995, s. 134 ff. 
127  Zeffer, 1981, s. 37. 

128  Zeffer, 1981, s. 17. 

129  Zeffer, 1981, s. 22 ff. 

130  Zeffer, 1981, s. 33–36. Andra redogörelser för midsommarfirandet i 
Österbybruk finns i Leijon, 1981, s. 180–195, Kilbom, 1953, s. 110–
113 och Rollin, 1841, s. 22 f. Zeffer nämner f.ö. Carl Gustaf Rollins 
skrift Beskrifning öfver Österby bruk (1841) som ”ett sällsynt fynd”, med 
värdefulla uppgifter om ”förbättringar som gjordes i verken under 
gammel Tammens tid” (Zeffer, 1981, s. 68). 
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131  Zeffer, 1981, s. 64 f. 

132  Björkmans bok har mycket gemensamt med Skutskärsverken 1894–
1988. Bägge böckerna ger en sammanfattande redogörelse för var-
dagslivet vid respektive bruk. Ett intressant inslag i båda böckerna är 
avsnitten med roliga historier och anekdoter från bruken (Björkman, 
1970, s. 273–278 respektive Skutskärsverken 1894–1988, s. 113 ff). 

133  Dessa antologier utgör tillsammans en utmärkt guide till (i första 
hand facklitterära) skildringar av järnbruken i Bergslagsregionen (dit 
också Uppland kan räknas). Flera av de författare som förekommer i 
föreliggande skrift finns också representerade i dessa volymer (t.ex. 
Hjalmar Gille och Jakob Zeffer [bägge i Vallonbruksminnen, s. 75–
100]). En bok för alla startades 1976 för att med statligt stöd ge ut 
kvalitetslitteratur till lågt pris. Det statliga stödet drogs in 2008. Både 
Vallonbruksminnen (inb., 286 s.) och Bergslagens ansikten (inb., 320 s.) 
kunde tack vare statsbidraget säljas för 50 kr.  

134  Johansson, 1938. 

135  För biografiska uppgifter om Johan-Olov Johansson, se Vallonbruks-
minnen, s. 145 och Bergslagens ansikten, s. 137. 

136  Furuland, 1998, s. 56. 

137  Vallonbruksminnen, s. 145. Olov Isaksson, som redigerat antologin, 
misstänker att personnamnen i Det gamla järnbruket är fingerade. 

138  Denna utgångspunkt – att berättelsen om det enskilda bruket blir en 
berättelse om samtliga bruk – delar Johansson med andra skribenter. 
Handlingen i Evert Leijon roman Före tystnaden (1981) utspelar sig på 
ett bruk som kallas Fyrå (med Österby bruk som förebild), men för-
fattaren säger sig vilja berätta om livet på de svenska järnbruken i 
bred mening (Leijon, 1981, s. 5). I inledningen till Gamla smeder och 
bruk (1971) förklarar författarna Sven O. Bergkvist och Bert Olls att 
”[d]et gamla bruket” inte behöver vara ”något speciellt bruk: det som 
var karaktäristiskt för det ena var ofta typiskt också för det andra” 
(Bergkvist och Olls, 1971, första textsidan [ej paginerad]). Dessa för-
fattare delar alltså uppfattningen om bruket som en speciell men ho-
mogen miljö.  

139  Se det ej paginerade bildarket mellan s. 16 och 17. Fotografiet på 
motstående sida föreställer bruksgatan invid klockstapeln. 

140  Johansson, 1948, s. 5 och Kilbom, 1953, s. 23.  

141  Geijerstam, 1897, s. 9. 

142  Johansson, 1948, s. 8. 
143  Johansson, 1948, s. 10. 

144  Johansson, 1948, s. 36. 

145  Johansson, 1948, s. 57. Jfr Kilbom, 1953, s. 48. 
146  Johansson, 1948, s. 12. 
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147  Johansson, 1948, s. 64. Också Kilbom talar om smedernas konservat-
ism, som han menar berodde på brukets isolering från omvärlden; 
”[m]ot alla slags nyheter var de misstänksamma till konservatism, mot 
överheten hölls ryggen rak, ibland till desperation” (Kilbom, 1953, s. 
51). 

148  Johansson, 1948, s. 148. 
149  Johansson, 1948, s. 109. 

150  Johansson, 1948, s. 56. 

151  Johansson, 1948, s. 10. 
152  Johansson, 1948, s. 64 f. 

153  Johansson, 1948, s. 50 f. 

154  Johansson, 1948, s. 153. 
155 Leijon, 1981, baksidestext. 

156 Leijon, 1981, s. 5. 

157  Diktcykeln ”Den nya Grottesångens” berömmelse beror till stor del 
på dess popularitet inom arbetarrörelsen; bilden av kapitalismen som 
en tungt malande kvarn blev central för flera av 1900-talets arbetar-
diktare och utdrag ur Rydbergs dikt förekom på ettbladstryck för 
masspridning (Furuland, 2006, s. 67). Grottekvarnen nämns på flera 
ställen i Leijons roman. 

158  Leijon, 1981, s. 13 f. 

159  Leijon, 1981, s. 139. 

160  Leijon, 1981, s. 153. 
161  Leijon, 1981, s. 110. 

162  Leijon, 1981, s. 70 f. 

163  Leijon, 1981, s. 44.  

164  För mer information om bruksarbetarnas politiska skolning genom 
litteratur och press, se Kilbom, 1953, avsnitten ”Stockholms-
Tidningen och Aftonbladet ger oss argument” (s. 91–95) och ”Från 
bruksbiblioteket till franska revolutionen” (s. 113–119). 

165  Kapitlet ”Strejk” (s. 199–214) kan beskrivas som en berättarteknisk 
kulmen i Leijons roman.   

166  Österberg, 1979, s. 7. 

167  Jfr t.ex. diskussionen av Carl Gustaf Rollins operalibretto Louis de 
Geer och Wallonerne (1855) ovan. 

168  Österberg, 1979, s. 9. 

169  Lille, 2012. 

170  Randberg, 2012, s. 17 f. 
171  Randberg, 2012, s. 6. 
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172  Om beteckningen ”Sveriges första miljödeckare”, se Falk, 1999b, s. 
40 och 44. Arvastsons spänningsromaner utspelar sig oftast i hans 
norrländska hembygd (Arvastson föddes i Storuman) eller i Stock-
holm. Skorstenen är den enda av hans berättelser som utspelar sig i den 
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180  Nergård, 1985, s. 28 f. 

181  Nergård, 1985, s. 78. 
182  Nergård, 1985, s. 238. 
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184  Nergård, 1985, s. 165. 

185  Nergård, 1985, s. 35. 
186  Nergård, 1985, s. 37. 

187  Nergård, 1985, s. 38. 
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189  Nergård, 1985, s. 39. 
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191  Falk, 1989a, s. 16 f. 
192  Falk, 1989a, s. 30. 

193  Falk, 1989a, s. 54. 

194  Falk, 1990, s. 256 [ej paginerad]. 
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197  Falk, 1989b, s. 35. 
198  Ardelius och Svensson, 2004, s. 295. 

199  Ardelius och Svensson, 2004, s. 298. 
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