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Det tidigmoderna bergs-
brukets män och kvinnor 
– forskning om arbetare och arbete

göran rydén

Bergsbruket, och i synnerhet järnhanteringen och bruken, har sysselsatt 
svenska forskare åtminstone sedan det tidiga 1900-talet; man kan välja att 
se Bertil Boëthius studie om Robertsfors bruk, från 1921, som en lämplig 
utgångspunkt och sedan följa hur studie lagts vid studie. Det är, vidare, knap-
past en överdrift att hävda att dessa undersökningar haft ett mycket stort 
inflytande över den utveckling som ämnet ekonomisk historia kom att få 
under seklet. Det finns förvisso viktiga undersökningar inom fältet som för-
fattats av andra än ekonomhistoriker, men forskare som Eli Heckscher, Karl-
Gustaf Hildebrand och nämnde Boëthius har kommit att sätta sin prägel på 
såväl det bergshistoriska fältet som utvecklandet av ekonomisk historia som 
självständig disciplin kring mitten av 1900-talet.1 Syftet med den här texten är 
inte att närmare granska denna disciplinära koppling, utan mer att poängtera 
det brott som skedde med 1980-talet när bergsbruket kom att inordnas i den 
snabbt framväxande socialhistoriska forskningen. Då blev också arbetet en 
viktig aspekt av denna forskning, och samtidigt slutade bergsbrukets arbetare 
att entydigt likställas med män som framställde järn eller träkol. En beskriv-
ning av vägen mot en forskning om arbete, arbetsorganisation och genusar-
betsdelning är syftet för denna artikel.2

 1  Se Hasselberg (2007).
 2  En viktig utgångspunkt vid en läsning av denna text är att jag själv var integrerad i den 

utveckling som här skisseras, varför det finns en uppenbar risk att framställningen i vissa 
stycken är partisk.
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Bergsbrukets historia och dess arbetare

1997 publicerade Karl-Gustaf Hildebrand sitt sista alster kring det svenska 
bergsbrukets utveckling. En artikel med titeln ”Gammalt och nytt i det svens-
ka järnets historia” kan tyckas vara en synnerligen lämplig slutpunkt för en 
forskare som, med hans egna ord, ”började syssla med svenskt järn för nästan 
45 år sedan – och därförinnan i rätt många år hade funderat på sextonhund-
ratalskoppar”. Texten tar sin början i den största satsningen på forskning om 
den svenska järnhanteringen någonsin, de fem volymerna om Fagerstabrukens 
historia, där Hildebrand hade en central roll, men huvuddelen av artikeln 
ägnas åt en slags redovisning och värdering av den forskning som publice-
rats sedan början av 1960-talet. Hildebrand gör därigenom en klassificering 
och katalogisering av fyrtio år av forskning om den svenska järnhanteringens 
historia. Han beskriver på ett näst intill evolutionärt sätt hur ny forskning 
genereras ur den gamla. Till exempel behandlar Rolf Adamson och Martin 
Fritz områden som lämnats orörda av författarna till Fagerstabrukens historia, 
och flera efterföljande projekt kommer i sin tur på deras forskning. Inga brott 
noteras i denna sekvens av forskning som följer på forskning, utan endast att 
kronologin sträcks allt längre tillbaka i tiden – med betydande insatser kring 
det medeltida bergsbruket – samt att nya aspekter på näringen tillförs.3 

Det är otvetydigt så att Fagerstabrukens historia är, och kommer att förbli, 
en klassiker i den svenska historieforskningen. Verket kombinerar, på ett för 
tiden ovanligt sätt, en djuplodande mikrohistorisk ansats med en mer över-
siktlig och generell behandling; samtliga bruk som under 1900-talet kom att 
ingå i Fagerstakoncernen ges en omfattande historisk analys samtidigt som 
författarna utförligt skildrar näringens sammantagna utveckling.4 Möjligen 
kan man läsa Hildebrands tillbakablick som att där endast saknades en di-
mension: ”att vi vet alldeles för litet om […] den internationella marknaden. 
Och det ämnet slipper man inte. Det är inte så givande att driva en export-

 3  Hildebrand (1997). Citat fr. s. 28.
 4  Fagerstabrukens historia omfattade fem volymer: Hildebrand (1957); Attman (1958); Söder-

lund & Wretblad (1957); Tigerstedt (1957); Montelius, Utterström & Söderlund (1959). De 
bägge förstnämnda volymerna kom sedermera att bilda stommen i två publikationer i Jern-
kontorets skriftserier: Hildebrand (1987), samt Attman (1986).
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industri om ingen köper.”5 Fagerstabrukens historia är en skildring av enskilda 
bruksföretag, deras ägare och produktionstekniska utveckling från 1600-talet 
och fram till mitten av 1900-talet, samt deras nära koppling till Sveriges upp-
stigande som en modern industrination. Framställningen tar fasta på ägarför-
hållanden, produktionsutveckling, brukspolitik samt, i den första volymen 
som Hildebrand själv författade, en omfattande analys av ”Några brukseko-
nomiska grunddrag”. Till de senare hörde diskussioner kring kostnader för 
malm, träkol och foror, samt även arbetslönen.6 

Hildebrand framhöll 1997 att de fem banden om Fagerstabruken knap-
past var ett förstlingsverk, utan snarare skall ses som ett arbete som ligger på 
en fast grund av tidigare forskning. Han nämner sina äldre kollegor Bertil 
Boëthius och Eli Heckscher, och eftervärlden har inte sällan sammanfört den 
bild som dessa bägge forskare målat med Hildebrands egna skildringar, till 
en slags ortodoxi över det tidigmoderna svenska bergsbruket som fortfarande 
till viss del kan sägas gälla. Hildebrand ser Heckschers arbete om Sveriges 
ekonomiska historia under 1700-talet, utgivet 1949, som ett föredöme, och 
man finner i detta en struktur som återanvänds av Hildebrand ett decennium 
senare. Heckscher inleder med en genomgång av brukslagstiftningen och till-
verkningens storlek. Därefter följer en diskussion om produktionens avsätt-
ning på olika europeiska marknader, innan analysen leds mot orsakerna till 
den gradvisa förändringen under seklets andra hälft. Analysen betonar främst 
översiktliga faktorer såsom prisutveckling och växelkurser. Sedan diskute-
rar Heckscher även ”olika kostnadselement” för bruksägarna, och inordnar 
i denna diskussion även bruksarbetarnas löner och skuldsättning. Vad som 
saknas hos Heckscher, i förhållande till Hildebrand, är en analys av enskilda 
bruk, och deras relation till utvecklingen på ett nationellt plan, men i övrigt 
finns stora likheter.7

Det viktigaste gemensamma draget hos dessa bägge giganter i forskningen 
om den svenska järnhanteringen är deras ”ekonomiska” utgångspunkter. I 
Heckschers fall är detta naturligtvis mest tydligt, hans ambition är uttryck-
ligen att skriva Sveriges ekonomiska historia, men samma förhållningssätt do-

 5  Hildebrand (1997), s. 30.
 6  Hildebrand (1957).
 7  Heckscher (1949).
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minerar även hos Hildebrand, där bruket blir bruksföretaget. Hos dem bägge 
finns dock kopplingar till ”bergsbrukets män och kvinnor” (men kanske 
främst dess män), men människorna knyts till företagen främst genom löner 
och skuldsättning. Sällan eller aldrig öppnas dörren emot vad som skulle 
kunna kallas människornas vardag eller arbetets värld. En tydlig illustration 
till detta är Hildebrands både viktiga och lysande kapitel ”I Hytta och Ham-
mare” från hans bidrag till Fagerstabrukens historia. Författaren tar oss med 
på en slags fiktiv vandring i ett produktionslandskap där betoningen ligger 
på framställningen av tackjärn och stångjärn. Vi får en mängd kunskap om 
tillverkningens storlek och anläggningarnas utseende och utrustning. Energi 
läggs också på att redogöra för näringens ”tekniska förnyelse”, samtidigt som 
masmästare, smeder och andra arbetare nästan helt lyser med sin frånvaro. 
Själva arbetet beskrivs inte närmare, men synen på järnets kvalitet analyse-
ras. I Hildebrands Svenskt Järn, från 1987, som till stora delar utgår ifrån de 
generella avsnitten i hans skildring från 1957, är kapitlet lämpligtvis omdöpt 
till ”Teknik och Produkter”. I detta kapitel, som dessutom är illustrerat med 
speciella ritningar som förklarar olika processer, framkommer än tydligare 
järnframställningen som en rent teknisk process näst intill utan inblandning 
av några arbetande människor.8

Delvis annorlunda är det med Boëthius. I boken Gruvornas, hyttornas och 
hamrarnas folk, från 1951, är som titeln förtäljer själva utgångspunkten män-
niskorna och deras sysslor vid näringens viktigaste arbetsplatser.9 Boëthius 
har en gigantisk ambition, med en undertitel som stakar ut en tidsperiod 
från medeltiden fram till slutet av 1700-talet samt innefattar hela näringen. 
Han tar med sig den struktur som Heckscher redan brukat, och som sedan 
även kom att påverka Hildebrand, och inleder med en generell diskussion 
om näringens allmänna förutsättningar för att sedan närma sig de enskilda 
bruken eller gruvorna. Därefter vidtar beskrivningen av den arbetande be-
folkningen, och även Boëthius lägger ned mycken möda på att redogöra för 
löner och skuldsättning, men till skillnad från sin företrädare finns även be-
tydande avsnitt om det arbete som utfördes. Emellertid är även hans bidrag 
knappast en skildring av konkreta människors vardag utan framställningen 
präglas istället tydligt av valet av källmaterial. Boëthius utgår nämligen i för-

 8  Hildebrand (1957); dens. (1987).
 9  Boëthius (1951).
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sta hand ifrån ett normativt och legalt material, som främst belyser vilka 
rättigheter och skyldigheter bergsbrukets ”folk” hade, samt hur de förvän-
tades leva sina liv. Emellertid ägnas ett helt band av Fagerstabrukens historia 
åt vad som kallades ”Arbetare och arbetarförhållanden”. Sigvard Montelius, 
Gustaf Utterström och Ernst Söderlund författade tillsammans verkets sista 
del, som hade samma kronologiska spännvidd som verket i stort. Montelius 
ansvarade för den tidigmoderna perioden och de bägge andra för industri-
samhällets förhållanden. Till skillnad från Boëthius så använde Montelius 
källor som bättre belyste konkreta människors liv, och han kom att lägga 
en god grund till vår förståelse av brukens befolkning. Demografiska data 
påvisade flyttningsmönster och rekrytering, och han kunde även empiriskt 
belägga förekomsten av s.k. smedsdynastier. Utifrån noggranna studier av 
brukens bokföring kunde Montelius även utveckla Heckschers och Hilde-
brands analyser av olika bruksarbetares löner, och han tillförde analyser av 
befolkningens egenhändiga produktion av diverse jordbruksprodukter. Det 
är emellertid uppenbart att inte heller Montelius närmade sig det arbete som 
utfördes av brukens befolkning eller egentligen funderade kring alla kvinnor 
som befann sig där.10 

Det går att hävda att det svenska bergsbruket, och allra mest järnhan-
teringen, är ett synnerligen väl utforskat område. Historiker och ekonom-
historiker har gjort betydande insatser för att blottlägga den verklighet som 
rådde inom denna näring, samt hur dessa strukturer var integrerade i den 
utveckling som ledde fram till Sverige som en modern industrination. En 
äldre forskargeneration, med Eli Heckscher och Karl-Gustaf Hildebrand i 
spetsen, har främst utgått ifrån bruken som företag, och där ägarförhållan-
den, teknik och marknader legat i förgrunden. Det är emellertid otvetydigt så 
att dessa män även har förhållit sig till bergsbrukets ”folk”, men lika uppen-
bart är det att de genomfört få undersökningar med dessa arbetande männis-
kor i centrum, eller ägnat dem mer självständiga studier. Hildebrand skriver 
visserligen: ”Det är nu inte så att arbetare och arbetsvillkor vid järnbruken 
skulle ha nonchalerats av den tidigare forskningen”, men det är tydligt att 
han främst tänkte på Montelius, och i viss mån även på Heckscher. Hans 
återblick från 1997 pekar sedan på forskning utförd av t.ex. Bengt Berglund 

10  Montelius (1959). Se även Montelius (1962).
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och Bernt Douhan som tagit vid, samt hämtat inspiration, från denna äldre 
generation av forskare. Han hävdar vidare, utifrån sin evolutionära skildring 
av forskningens utveckling, att denna tråd sedan förts vidare till studier av 
arbetare, arbetet och arbetsförhållanden inom bergsbruket, utförda från 1980-
talet och framåt. Det finns dock anledning att ställa sig funderande till denna 
utgångspunkt!

Upptäckten av bergsbrukets arbete

1980-talet innebar en markant förändring inom det forskningsfält som defi-
nierats och dominerats av männen runt Heckscher och Hildebrand. Till en 
början finns det anledning att peka på ett tydligt kvantitativt brott. Hilde-
brands återblick från 1997 ger skenet av en stadig tillväxt av studier kring det 
svenska bergsbruket, men 1960-talet blev en tillbakagång, och Fagerstabrukens 
historia var kulmen på en tidigare trend. Förvisso fortsatte näringen att locka 
till fler undersökningar, men det är först med 1980-talet som man kan tala om 
en ny markerad uppgång. Möjligen kan man se Maths Isacsons avhandling, 
från 1979, om bergsmännen i By socken, som inledningen till detta nyvak-
nande intresse.11 På ett något snävare plan kom denna undersökning även att 
öppna upp ett fält som tidigare genererat förhållandevis lite intresse, näm-
ligen bergsmännens situation och roll i utvecklingen. Under 1990-talet för-
svarades tre avhandlingar om de tackjärnstillverkande bergsmännen, skrivna 
av Ture Omberg, Maria Sjöberg och Richard Ringmar. 2010 kom en ”efter-
släntrare”, när även Lekebergsmännen fick en egen undersökning skriven av  
Linus Karlsson.12 Under 1980-talet initierades även andra undersökningar 
med inriktning mot det tidigmoderna bergsbruket. Maria Ågren disputerade 
1992 på en avhandling om jordägande och social skiktning i en region som 
till stor del dominerades av järnhanteringen, och Rita Bredefeldt försvarade 
två år senare en avhandling om brukens ägar- och finansieringsförhållanden.13 
En tredje avhandling som bör räknas till denna grupp är Maj-Britt Nergårds 
studie av det utländska inflytandet på den svenska järnindustrin under 1600-

11  Isacson (1979).
12  Omberg (1992); Sjöberg (1993); Ringmar (1999); L. Karlsson (2010).
13  Ågren (1992); Bredefeldt (1994).
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talet.14 Om tidsramarna sträcks utöver den tidigmoderna perioden så finner 
vi än mer forskning. Nils Björkenstam utvecklade vår kunskap om osmund-
smidet och medeltida sätt att framställa och avyttra järn, och för perioden 
kring det industriella genombrottet finns det anledning att nämna Kersti 
Morgers avhandling om teknisk och social förändring vid Skebobruk, samt 
Bengt Berglunds Industriarbetarklassens formering, som bland annat behand-
lade Charlottenbergs bruk.15

En annan anledning till att gå emot den av Hildebrand 1997 utmålande 
bilden av hur forskningen om det svenska järnet utvecklades under 1900-
talets andra hälft är kvalitativ, och jag vill med fog hävda att fokus radikalt 
ändrades. Förvisso kan man ännu idag finna infallsvinklar och undersök-
ningsobjekt som liknar dem som hade utvecklats under seklets första hälft 
och som sedermera förfinats av Heckscher och Hildebrand (Bredefeldt är 
ett exempel på detta), men en stor del av den forskning som framlades med 
början på 1980-talet hade andra utgångspunkter. Om bruken som företag 
tidigare stått i fokus så kom intresset alltmer att riktas emot de människor 
som var involverade i näringen, och ett klassmässigt skifte skedde också från 
brukens ägare till bergsmän, landbönder, kolare och bruksarbetare. På ett 
plan kan man karaktärisera denna utveckling som ett övergivande av den 
ekonomiska historien till förmån för den under perioden snabbt växande so-
cialhistorien, men processen måste också ses i politiska termer, med många av 
de nya studierna framvuxna i en historiematerialistisk tradition. Denna kom 
att ta sig många olika, men relaterade, skepnader. Här finns det anledning 
att nämna tre av dessa, debatten om den så kallade protoindustrialiseringen, 
kvinno- eller genushistorien samt den arbetslivshistoriska forskningen.

1972 publicerade den amerikanska historikern Franklin Mendels en ar-
tikel i vilken han kritiserade den traditionella synen på den industriella ut-
vecklingen såsom snabb, omstörtande och genomgripande. Istället pläderade 
han för ett synsätt i vilken utvecklingen var betydligt långsammare, regionalt 
ojämn samt mer ryckvis. Han lanserade begreppet protoindustrialisering, och 
med detta menade han en utvecklingstrend som tog sin början långt före 

14  Nergård (2001).
15  Björkenstam (1990); dens. (1993); Morger (1985); B. Berglund (1982).
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1700-talets ”revolutionerande” era. Det är svårt att tänka sig många andra 
texter som fått lika stort genomslag på den historiska forskningen, och snart 
sagt samtliga historiker som sysslade med den tidigmoderna perioden bör-
jade ta hänsyn till den nya inriktningen. Mendels kan karaktäriseras som 
en liberal historiker, men några få år senare kom det nyfunna begreppet 
också att knytas till den historiematerialistiska traditionen, genom boken 
Industrialisierung vor der industrialiserung, från 1977, av Peter Kriedte, Hans 
Medick och Jürgen Schlumbohm. Jag vågar hävda att det var i denna senare 
form som den protoindustriella forskningen kom att få störst genomslag i 
Sverige. Begreppet fick en synnerlig vid och omfattande användning, och 
den forskning som gjordes inom dess ramar kom att innefatta analyser av 
den samhälleliga arbetsdelningen mellan olika regioner, mellan stad och land, 
samt mellan producerande periferier och konsumerande samt förmedlande 
centra. Forskningen kom även att analysera den gradvisa förändringen av 
produktionens organisering, från den fria hantverkaren i sin egen verkstad till 
centraliserade manufakturer drivna med lönearbetare, och väl så viktigt var 
det att undersöka arbetsdelningen inom hushållen, och den därmed länkade 
genusarbetsdelningen, samt den demografiska utvecklingen. På ett empiriskt 
plan kom många studier inspirerade av Mendels eller de tre tyska forskarna 
att fokuseras kring arbetets plats i samhället. Det kunde röra sig om studier 
av de framväxande manufakturerna eller om undersökningar av relationer 
inom hushållen.16

Till viss del kan man hävda att den genushistoriska ansatsen gentemot 
den tidigmoderna perioden hämtade inspiration från Medicks analyser av det 
protoindustriella hushållet, vilka främst pekade på kvinnornas allt starkare 
ställning till följd av en delaktighet i de protoindustriella näringarna. Det går 
dock lika bra att hävda motsatsen, nämligen att Medick tidigt blev inspirerad 
av genushistoriker, som dessutom snart avfärdade hans tankegångar med nya 
empiriska belägg; industrialisering skapade ingen förändring i den rådande 
genusstrukturen. Den tidiga genushistoriska ansatsen gällande den tidig-
moderna perioden fokuserades inte sällan på förhållanden som rådde inom 
hushållens ramar, en ganska naturlig utgångspunkt med tanke på hushållets 

16  Mendels (1972); Kriedte, Medick & Schlumbohm (1981). En bra introduktion till hela den-
na debatt finns i Ogilvie & Cerman (1996a).

        



67

mycket centrala ställning i detta samhälle, och genusarbetsdelningen inom 
dessa hushåll blev en viktig struktur att undersöka. På detta sätt fanns flera 
beröringspunkter med den protoindustriella forskningen, såsom hushållen 
som centrala enheter och arbetets centrala ställning.17 

En tredje historiematerialistisk infallsvinkel, som kom att få ett stort 
genomslag på forskningen om det svenska bergsbruket från 1980-talet och 
framåt, var den arbetslivshistoriska traditionen. Egentligen är det kanske fel 
att hävda att detta i sig var en nyhet för perioden, då svensk historisk forsk-
ning alltid varit intresserad av folkrörelserna och i synnerhet arbetarrörelsen, 
men även här kan man tala om en nyordning då fokus kom att flyttas från 
arbetarnas politiska och fackliga engagemang till det konkreta arbetet. Det är 
ganska lätt att tidfästa denna förändring. 1977 utkom på svenska den ame-
rikanska marxisten Harry Bravermans Arbete och monopolkapital, och detta 
verk kom att få stor betydelse för svenska historiker.18 Denna bok drev tesen 
att arbetarna gradvis förlorade kontrollen över själva arbetet, och att detta ar-
bete dessutom utarmades till sitt innehåll. Inom forskningsprojektet Produk-
tion, teknologi och arbete, som bedrevs vid ekonomisk-historiska institutionen 
i Uppsala, togs tråden upp från Braverman och hans teser kom att utsättas 
för empirisk prövning. Kunde man bevisa arbetets gradvisa urholkning och 
förlorade arbetarna makten över arbetet vid mekaniska verkstäder, porslinsfa-
briker, gruvor eller sågverk? Förutom att påvisa en betydligt mer komplicerad 
verklighet än den som Braverman skisserat, bl.a. genom att som Ulla Wi-
kander problematisera genusarbetsdelningen, visade forskargruppen i Upp-
sala det fruktbara i mycket närgångna studier av själva arbetet och arbetets 
organisering. Det finns här anledning att peka på att denna forskning, och 
i synnerhet Berglunds undersökning av Charlottenbergs bruk, också hade 
en direkt bäring på studier av den svenska järnhanteringen, men inte direkt 
i relation till den tidigmoderna perioden, eftersom fokus främst låg på det 
industriella genombrottet och fabrikssystemets införande.19

Den förste som på ett medvetet sätt sammanförde den historiematerialis-
tiska traditionen med den tidigmoderna svenska järnhanteringen var Anders 
Florén. 1987 disputerade han på en avhandling med titeln Disciplinering och 

17  Två viktiga studier från denna tid som är Tilly & Scott (1978) och Göransson (1988).
18  Braverman (1977).
19  Tre studier från detta projekt är Isacson (1987); A. Johansson (1988); Wikander (1988).
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konflikt. Den sociala organiseringen av arbetet. Jäders bruk 1640–1750.20 Re-
ferenser finns till Braverman och diskussionen kring arbetets degradering, 
men detta är en undersökning som främst tar avstamp i den schematiska 
bild av produktionens organisering som lanserades av Jürgen Schlumbohm 
tio år tidigare, inom ramen för ”inkorporeringen” av det protoindustriella 
tänkandet i den marxistiska idétraditionen. För Florén handlar det inte om 
att bättre tidfästa den industriella omvandlingen, utan snarare om att analy-
sera på vilket sätt som kapitalismen kom att underordna produktionen och 
själva arbetet, för att därigenom lättare kunna erhålla ett växande överskott. 
Hos Florén finns en tydlig tendens att koppla samman den protoindustriella 
diskussionen med tankegångar hos Marx. ”Schlumbohm är långt ifrån den 
första att göra en sådan konstruktion”, hävdar han, och nämner, vid sidan om 
Marx, även Maurice Dobb, Engels och Lenin.21

Den teoretiska utgångspunkten var således helt klar hos Florén, men hur 
omsattes detta sedan i det empiriska materialet; utifrån vilka premisser skulle 
produktionen och arbetet vid Jäders bruk analyseras? En början tas, på tra-
ditionellt manér, i bruket som företag och produktionen analyseras med av-
seende på volym och inriktning. Brukets ägare presenteras också. Därefter 
vänds blicken mot arbetarna, och i avhandlingens tredje kapitel redogörs för 
såväl arbetsstyrkans numerär som de villkor under vilka den verkade. Hus-
hållet, med gesäller och lärpojkar, blir den naturliga analysenheten, och en 
bärande frågeställning är om dessa hantverkare även hade att bruka jorden 
för att säkerställa sitt uppehälle. Så här långt finns knappast någon skillnad 
gentemot den äldre forskningstraditionen, men därefter tar Florén sina lä-
sare in på områden som tidigare inte beträtts av svenska historiker, nämligen 
”produktionens hemliga verkstad”, för att tala med Marx. Emellertid är det 
knappast frågan om en förutsättningslös vandring i de verkstäder som fanns 
på Jäders holme mellan 1640 och 1750, utan istället en vandring kring väl 
utmejslade teoretiska hållpunkter; Florén analyserar arbetet i termer av en 
maktkamp mellan producenten och ”icke-producenten”, och denna kamp 
handlar om tillgången till arbetsmaterialet, arbetsmedlet, arbetskraften, ar-
betstiden, produktval samt den färdiga produkten. 

Resultaten tycks bekräfta vad Schlumbohm tidigare hävdat, och en tydlig 

20  Florén (1987a).
21  Florén (1987a), s. 57.
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maktförskjutning skedde på Jäder från hantverkarna till brukspatronen och 
de förra kom i allt större utsträckning att arbeta i enlighet med riktlinjer 
som brukets ägare bestämde. Man kan hävda att utvecklingen gick i rikt-
ning från det Marx kallade för enkel varuproduktion till en mer centraliserad 
tillverkning i anläggningar näst intill helt kontrollerade av patronen. Även 
vad beträffar själva arbetet kom detta att innebära en kraftig inskränkning 
i den frihet som hantverkarna tidigare varit vana vid. Med detta kan man 
även säga att en kontaktyta öppnats mellan den protoindustriella forskningen 
och den arbetslivsforskning som Braverman stod för; arbetet hade degrade-
rats. Detta skedde emellertid, och här finner man kanske Floréns främsta 
bidrag till dessa bägge forskningstraditioner, inte med någon automatik, utan 
hantverkarna förlorade sin självständighet och frihet till följd av en förlorad 
kamp. Florén betonar genom hela framställningen att det hela tiden fanns ett 
motstånd mot denna utveckling, dels i form av ett vardagligt motstånd, inom 
arbetets verklighet och inom verkstädernas väggar, dels i form av organiserade 
konflikter. Det är av vikt att ständigt påminnas om att arbete och produktion 
inte endast tillverkar varor, utan även sociala relationer. Floréns avhandling 
låter oss inte glömma det.

Om den självklara utgångspunkten för Florén var den protoindustri-
ella forskningen, som syftade till att länka den tidigmoderna perioden till 
uppkomsten av det moderna industrisamhället, var utgångspunkten annor-
lunda för mig i det projekt som 1991 ledde fram till avhandlingen Hammar-
lag och hushåll.22 Min handledare var Maths Isacson, som efter studien av 
bergsmännen i By socken kom att delta i det projekt som empiriskt prövade 
Bravermans idéer. Hans bidrag handlade om Hedemora verkstäder under 
1900-talet.23 Mitt avhandlingsprojekt kom också till stånd mot en bakgrund 
av uppsatser kring arbetsdelning inom det sena 1800-talets bruksnäring, och 
kopplingen till det utvecklade industrisamhället fanns alltid med. Braverman, 
och arbetets degradering, blev således min självklara början. På ett metodo-
logiskt plan finns där också en viktig skillnad gentemot Floréns studie, och 
influenserna från Produktion, teknologi och arbete är tydliga; där Florén hade 
en klart deduktiv utgångspunkt, med en utvecklad teoretisk begreppsapparat, 
är min studie betydligt mer empiriskt kartläggande. Isacsons detaljerade be-

22  Rydén (1991).
23  Isacson (1987).
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skrivning av hur man framställde detaljer till massaindustrin motsvaras i min 
avhandling av två kapitel om hur man tillverkade stångjärn. I båda fallen är 
detaljnivån mycket hög, kanske alltför hög.

I likhet med Florén visade denna kartläggning på en arbetsorganisation 
som hade städernas skrån som mall. Arbetet i det tidiga 1800-talets ham-
marsmedjor sköttes av hammarlag med tre medlemmar, mästaren, mäster-
svennen och koldrängen. Under 1840-talet tillkom ytterligare en man, räck-
ardrängen, men detta ändrade inte det faktum att smidesarbetet ombesörjdes 
av en liten hierarkisk organisation där såväl rekrytering som upplärning var 
mästarens uppgift. Resultaten från studier av dessa bruk påvisade också en 
mycket ansträngd arbetssituation, med arbetstider som i många fall innebar 
att uppemot 70 timmar i veckan tillbringades i smedjorna, samt att tillverk-
ningen ofta pågick i 50 veckor om året. 

Så här två decennier efter publiceringen av Hammarlag och hushåll ser jag 
dess främsta bidrag till diskussionen, om arbetet inom bergsbruket under 
1800-talets första hälft, i kopplingen mellan männens arbete i hammarsmed-
jorna och kvinnornas och barnens arbete i hushållens regi. Min utgångspunkt 
var tre olika ”traditioner”, och en början togs i den brukshistoriska traditio-
nen till vilken lades såväl arbetslivshistoriska som familjehistoriska utgångs-
punkter. (Under disputationen pekade opponenten, Anita Göransson, på 
den kvinnohistoriska traditionen som en fjärde utgångspunkt.24) Männens 
arbete i hammarsmedjorna var en självklar början på min analys, tillsammans 
med den komplicerade försörjningsstruktur som rådde på bruken. Smederna 
uppbar lön för sitt arbete, men denna erhölls främst i form av spannmål och 
andra naturaprodukter. Dessutom ingick andra beståndsdelar i detta system, 
som att smederna tilldelades fri bostad, vedbrand, odlingslotter, etcetera, 
vilka också krävde ett omfattande arbete. Kvinnor och barn skötte detta. Stu-
dien visar att arbetet i smedjorna var länkat till såväl smedshushållets struktur 
som dess arbete. Merparten av samtliga smeder gifte sig och bildade hushåll 
så snart de blev mästersvenner, och drängar och pigor tillkom så snart de blev 
mästare. Det går även att belägga att kvinnornas arbete kopplades till män-
nens position.

Det är värt att notera att källorna bakom denna studie till största delen 
utgörs av synnerligen traditionella material, såsom brukens bokföring och 

24  Göransson skrev aldrig någon recension så denna uppgift finns inte i tryck.
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husförhörslängder, dvs. de källtyper som brukshistoriker använt sedan det 
tidiga 1900-talet. Utifrån dessa är det möjligt att återskapa smedernas arbets-
situation, lönesystem samt hushållens struktur och förändring. Till viss del 
kan man även komma åt kvinnornas arbete, men för att nå en mer utförlig 
bild av deras förhållanden så krävs även andra källtyper. Stora ansträngningar 
gjordes för att med en mer indirekt metod komma kvinnornas arbete på spå-
ren, och främst bouppteckningar användes. Förekomsten av djur och olika 
redskap användes för att i mera detalj diskutera arbetet inom hushållens regi. 
Sammantaget kan man konstatera att männens arbete synliggjordes i källma-
terialet, samtidigt som kvinnornas och barnens arbete framskymtade endast 
mer indirekt. Ett antagande jag gjorde var, att då källmaterialet pekade emot 
att männen ständigt var i smedjorna, så borde kvinnorna ha gjort lejonparten 
av det arbete som organiserades i hushållens egen regi. 

Florén följde sedan upp min mer närgångna studie av den hushållsba-
serade produktionen på bruken med en undersökning med betydligt större 
teoretisk och empirisk räckvidd. Det går att hävda att Hammarlag och hushåll 
har en kvinnohistorisk utgångspunkt, men det är knappast någon genushis-
toria. Floréns Genus och producentroll, från 1991, är istället den första studien 
med denna inriktning inom det bergshistoriska fältet.25 Han inleder med att 
plädera för att genus är en klassificeringsgrund som bör ha samma grund-
läggande position i samhällsanalyser som klass, samtidigt som han hävdar 
att sådana analyser på ett tidigmodern material främst finns för textila nä-
ringar; Florén argumenterar för att genus bör tillföras undersökningar om 
det svenska bergsbruket. Studien inleds med ett ”flygfoto” kring bergshan-
tering, protoindustri och tidigkapitalism som tydligt visar på det fruktbara 
med att kombinera genus och klass på studier av det svenska bergsbrukets 
utveckling. Därefter flyttas fokus till den mer konkreta verkligheten i Jäders 
bruk, och Florén visar hur genusrelationer påverkade i stort sett samtliga 
delar av brukets verksamhet. Undersökningens självklara utgångspunkt blir 
hushållen och den intima länk som fanns mellan männens position vid bru-
ket och giftemålsmönstren, och hans analys går sedan utöver en kartläggning 
av kvinnornas arbete. Florén visar hur kvinnor upprätthöll kontakter med 
marknaden, kunde övervaka produktionen i smedjorna, samt även förestod 
en tillverkning som låg utanför själva järnbearbetandet. I en analys av utveck-

25  Florén (1991).
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lingen från hushållsproduktion till lönearbete redogörs för hur gesällernas 
hustrur framställde hakar och häktor, arbetade i tråddrageriet samt tillver-
kade kardor. Sammantaget visar Florén att genusarbetsdelningen inom det 
tidigmoderna svenska bergsbruket inte alls var så rigid som tidigare tagits för 
givet. Kvinnorna på Jäder hade, förvisso, sin främsta plats i hushållen, med 
sysslor knutna till självhushållning och reproduktion, men i stor utsträckning 
fanns de även med i verkstäder och på marknadsplatser. Utvecklingen mot 
lönearbete och centralisering av bruksdriften kom emellertid att innebära en 
marginalisering av kvinnornas arbete utanför hushållens ramar.

Hushållet är en viktig analysenhet i ytterligare en betydelsefull avhandling 
från den här tiden, eller kanske snarare begreppet hushållning. I Järnbru-
ken och ståndssamhället tar sig Per-Arne Karlsson an ett klassiskt problem 
inom den bergshistoriska forskningen, nämligen varför den svenska staten 
vid mitten av 1700-talet valde att försöka begränsa den tidigare så drama-
tiska expansionen av stångjärnsproduktionen. Karlsson väljer emellertid att 
närma sig ämnet från ett nytt håll, och han lanserar en modell där hushåll 
och hushållning får en central betydelse. Det är knappast hammarsmedernas 
eller de kolande böndernas hushåll som befinner sig i fokus för analysen; det 
hushåll Karlsson diskuterar är liktydigt med det svenska samhället, med sta-
ten i patriarkens position, och den arbetsorganisation som analyseras är den 
överordnade struktur i vilken bergsbruket var inordnat. Karlsson analyserar 
smidesbegränsningarna från mitten av seklet i termer av en övergång från 
”bergslagshushållning” till en ”hushållsideologi” i allmogens händer, och det 
som förklarar denna utveckling är böndernas allt starkare position vad gäller 
rikets styre.26

I samband med min disputation och publiceringen av Genus och producen-
troll, inledde Florén och jag ett samarbete som skulle sträcka sig över ett de-
cennium, och egentligen bortom hans tragiska bortgång; jag redigerade hans 
”The making of the forgeman” i en tysk antologi som utkom hösten 2001.27 
Tillsammans med Rolf Torstendahl, Maths Isacson, Maria Ågren och Maria 
Sjöberg kom vi att utgöra den svenska delen av projektet Järnhanteringens 
sociala organisering i Sverige och Ryssland c:a 1600–1900, men vårt samarbete 
kom snart att bli vidare än så. Ambitionen var att utifrån våra forskningsrön, 

26  P.-A. Karlsson (1990).
27  Florén (2001).
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samt målsättningen med det svensk-ryska samarbetet, sammanställa en forsk-
ningsöversikt som samtidigt pekade ut angelägna forskningsuppgifter. Arbete, 
hushåll och region, från 1992, skulle fylla denna uppgift, och utgångspunkten 
kom på ett tydligare sätt än tidigare hos någon av oss att bli den protoin-
dustriella teoribildningen; bergsbruket kunde mycket väl analyseras utifrån 
en sådan ansats och tanken var att skissa på den långsiktiga svenska utveck-
lingen, från medeltiden till det moderna industrisamhället. Diskussionen 
kring protoindustrialisering fyllde dessutom rollen av att sammanföra våra 
två viktigaste utgångspunkter, nämligen betoningen på hushållet som den 
centrala byggstenen i det tidigmoderna samhället, samtidigt som organise-
ringen av produktionen och arbetet utgjorde fundamentet för utvecklingen. 
Dock tänkte vi oss knappast vare sig hushållet eller produktionen som några 
stabila enheter, utan Floréns analysram om konflikter kom att få en viktig 
roll, och arbetsdelningen inom hushållet markerades även som synnerligen 
betydelsefull. Som titeln också pekar på försökte vi i analysen även lyfta in 
den för den protoindustriella forskningen så betydelsefulla diskussionen om 
regional utveckling, men vi betonade också att inte heller regioner var några 
stabila enheter; även dessa omskapades i samspelet inom organiseringen av 
produktionen.28

Om Arbete, hushåll och region var tänkt som ett slags forskningsprogram 
borde man kunna förvänta sig att de bägge författarna skulle ha följt detta. Så 
blev det kanske inte riktigt. Floréns studie av den vallonska järnhanteringen, 
från 1998, gjorde dock detta, liksom vårt gemensamma bidrag till Iron-making 
societies, den av Maria Ågren editerade antologi som avslutade det svensk-rys-
ka projektet.29 Florén fortsatte, förvisso, med dessa frågor, i en studie av Nora 
och Linde Bergslag, men hans alltför tidiga bortgång innebar att få resultat 
nådde trycket. För mitt eget vidkommande innebar det svensk-ryska pro-
jektet en slutpunkt, markerad med diskussionen i nämnda antologi om den 
tidigmoderna järnhanteringen och hushållet.30 Istället har mitt intresse under 
det senaste decenniet främst riktats åt det håll Hildebrand 1997 utpekade som 
den viktigaste lakunen i vår kunskap om den svenska järnhanteringen, den 
internationella marknaden. I Baltic iron in the Atlantic world, från 2007, finns 

28  Florén & Rydén (1992).
29  Florén (1998). Florén & Rydén (1998). Se även Florén (2001).
30  Rydén (1998).
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förvisso en analys av vallonsmederna på Leufsta bruk som påminner om den 
från Hammarlag och hushåll. Där finns vidare en beskrivning av en arbets-
konflikt mellan brukets ledning och hammarsmederna, angående arbetets 
gång i smedjorna och kvaliteten på det stångjärn smederna lämnade ifrån sig. 
Till skillnad från de konflikter som Florén behandlat är det möjligt att visa 
att händelseutvecklingen vid Leufsta 1738 hade sin upprinnelse långt utan-
för Sveriges gränser, och egentligen härrörde från en anklagelse från engelska 
konsumenter, stålbrännare i Birmingham och Sheffield, om att leufstajärnet 
hade blivit allt sämre. Samma studie visade även att hammarsmederna på 
Gammelbo bruk hade att inrätta sitt arbete efter krav som ställdes än läng-
re bort. Vid detta bruk ägnades omkring sex månader årligen till att smida 
stänger som var avsedda för den afrikanska marknaden, där dessa fungerade 
som bytesmedel i slavhandeln. Emellertid ställde de afrikanska konsumen-
terna mycket specifika krav på stängernas dimensioner och vikt. Dessa krav 
förmedlades från städer som Calabar, via Bristol och Stockholm, till sme-
derna i de centrala delarna av Bergslagen.31

I början av 1990-talet hade den inneboende kraften i och kring diskus-
sionen om en protoindustrialisering som föregående det moderna industri-
samhällets genombrott gradvis sinat, och allt färre studier begagnade sig av 
denna förklaringsmodell. Samma sak kan sägas om den arbetslivshistoriska 
traditionen som hämtat energi kring frågeställningar om arbetets gradvisa 
degradering. Den historiska forskningen fjärmade sig ånyo från analyser av 
arbetet, och den brittsommar som rått på det bergshistoriska fältet var nästan 
över. Förvisso fanns några viktiga eftersläntrare, som expanderade det tidigare 
något snäva fältet. Nämnas bör Håkan Henriksson, vilken antogs som dokto-
rand i historia i Uppsala med Florén som handledare, och som vidgade syn-
fältet till att även innesluta gruvbrytningen. Han kom aldrig att avsluta sin 
utbildning, men publicerade några preliminära resultat. I motsats till rådande 
föreställningar visade han att gruvarbetet inte alls alltid varit en manlig do-
män, utan kvinnorna utgjorde länge en betydande andel av denna yrkeskår. 
Vid Dalkarlsbergs gruvfält var knappt hälften av gruvarbetarna kvinnor långt 
in på 1800-talet, och kvinnor arbetade även vid Pershytte- och Stribergsfäl-
ten. Det var först från seklets mitt som kvinnorna försvann, och Henriksson 

31  Evans & Rydén (2007).
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förklarar detta med en ökad tillgång på manliga gruvarbetare, att gruvarbetet 
blev en heltidssysselsättning, teknisk utveckling, samt en förändrad syn på 
kvinnans roll i samhället.32 

Henrikssons inledande undersökningar om gruvarbetet var förhållande-
vis kartläggande. Detta gäller inte Rosemarie Fiebranz avhandling från 2002, 
Jord, linne eller träkol? Den är istället en teoristyrd framställning med den 
grundläggande frågan kring industrisamhällets framväxt och genusordning-
ens betydelse i denna process. En början tas i den protoindustriella teorin, 
och därmed får också såväl hushållet som arbetet en central plats i analysen. 
Fiebranz tar även fasta på en grundbult i den protoindustriella diskussionen, 
nämligen relationen mellan tillgången på jord och den icke-agrara produk-
tionen. I hennes fall handlar diskussionen om de kolande bönderna och deras 
hushåll, men studien länkas också till den viktiga linnenäringen. På så sätt 
blir hon den första svenska forskare som undersöker hur två olika protoindu-
striella näringar var knutna till varandra. Med en stark förenkling kan man 
hävda att Fiebranz visar att bägge dessa näringar ofta samsades inom samma 
hushåll, men med olika genusprofil. En expanderande linnenäring kom att 
efterfråga allt större mängder kvinnlig arbetskraft samtidigt som regionens 
bruk kom att bli en allt viktigare inkomstkälla för hushållens manliga med-
lemmar. I det senare fallet menar Fiebranz att kolningsarbete och transporter 
låg nära männens traditionella knytning till hästen.33 

Även Sören Klingnéus har i sin avhandling, Bönder blir vapensmeder, från 
1997, tagit sin utgångspunkt i diskussionen kring en protoindustriell fas i den 
svenska utvecklingen mot det moderna samhället. Klingnéus undersökning 
behandlar liksom Floréns avhandling den av staten organiserade vapenindu-
strin. Emellertid blir den regionala utgångspunkten mer markerad hos Kling-
néus som tydligare lyfter fram den rumsliga aspekten av den protoindustriella 
teorin, genom kopplingen, eller kanske snarare arbetsdelningen, mellan ett 
centraliserat faktori i en stadsmiljö och självständiga hantverkare verksamma 
på landsbygden. Studien förblir dock i en centralfåra i denna diskussion då 
även Klingnéus markerar hushållet som den viktigaste organisationsformen 
för dessa vapensmeders arbete.34 En sista studie som bör nämnas är Ylva Has-

32  Henriksson (1996b).
33  Fiebranz (2002).
34  Klingnéus (1997).
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selbergs avhandling från 1998, Den sociala ekonomin. Även i denna undersök-
ning är hushållet den centrala byggstenen, men det handlar inte om några 
bruksarbetares hushåll, eller andra arbetarhushåll, utan om brukspatronens 
eget hushåll. Hasselberg visar att kvinnornas roll inom hushållet var av avgö-
rande betydelse för brukens ägare, och att den genusordning som rådde även 
styrde det arbete som patronen utförde i sin position som brukets ägare.35

En avslutning med blicken mot det globala

I ett avseende kan Karl-Gustaf Hildebrand sägas vara den verkliga nestorn 
i forskningen om det tidigmoderna svenska bergsbruket. Hans bidrag till 
Fagerstabrukens historia, från 1957, kan ses som kulmen på den första genera-
tionens forskning på området på samma sätt som hans Svenskt järn blev ett 
slags ”state of the art” när den publicerades jämt trettio år senare. Den senare 
boken fungerade även, tillsammans med Attmans Svenskt järn och stål, som 
en slags återkommande replipunkt för oss forskare som från 1980-talet tog på 
oss rollen att föra områdets forskning framåt. Hildebrands artikel från 1997 
kan, avslutningsvis, sägas markera slutet även på denna våg av forskning om 
bergsbruket. Millennieskiftet innebar inte endast att arbetet och hushållen 
försvann från historikernas agenda utan – återigen – även forskningen om 
bergsbruket. Hildebrand har således kommit att till stora delar omsluta hela 
denna forskningstradition, men det finns emellertid anledning att ställa sig 
något tveksam till hans egen historik över hur fältet utvecklades. Jag har här 
pekat på att den vindkantring som kom till stånd efter hans egen 80-talspu-
blikation inte alls bör förklaras i de näst intill evolutionära termer han själv 
väljer, utifrån en inre utveckling av fältet. Istället är det uppenbart att vi 
som var verksamma under perioden främst hämtade inspiration från andra 
traditioner; vi valde att betona såväl näringens hushåll som det arbete som 
nedlades, samt hur detta formade den utveckling vi valde att analysera. Inspi-
rationen hämtade vi ofta från den protoindustriella teoribildningen.

Om nu allt tog slut kring millennieskiftet finns det då anledning att åter 
blåsa liv i diskussionen om det svenska bergsbruket, och – vidare – skall en så-
dan diskussion ske med utgångspunkt i de frågeställningar som dominerade 

35  Hasselberg (1998).
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under 1900-talets två avslutande decennier? Här är knappast platsen att utför-
ligt svara på denna fråga, men det finns anledning att peka på ett angränsande 
fält för inspiration. Det är ett obestridligt faktum att den historiska forsk-
ningen under det senaste decenniet blivit mer alert inför utvecklingslinjer 
utanför vårt eget land, samt att historiker idag mer tar avstamp i globala 
processer även när den svenska utvecklingen diskuteras. Det finns således all 
anledning att söka bland utländsk forskning för att hitta nya och spännande 
utgångspunkter, med allehanda komparationer som mål. Det är emellertid 
uppenbart att få studier finns att tillgå på bergsbrukets område, åtminstone 
inom anglosaxisk forskning. Såväl den brittiska som den amerikanska forsk-
ningen speglar den svenska traditionen, men utan en förändring mot mer 
arbetslivshistoria och hushållsrelaterad forskning.36 Ett möjligt undantag är 
John Bezís-Selfas studie av arbetskraften vid Nordamerikanska järnbruk un-
der 1700-talet och det tidiga 1800-talet.37

Bezís-Selfas studie utgör därtill en öppning mot ett angränsande fält, 
som utvecklats mycket de senaste åren och samtidigt ger möjligheter till så-
väl komparationer som kopplingar, den globalhistoriska forskningens bägge 
utgångspunkter. Hans Forging America behandlar järnproduktion inom ra-
men för den slavbaserade plantageekonomin, men järn tillverkades endast 
vid en bråkdel av alla de plantager som europeiska kolonialister grundlade 
längs med Atlantens västra kust. Istället förknippar vi dessa plantager främst 
med framställningen av socker, tobak, ris och senare även bomull. Det är 
lite av en gåta att svenska historiker inte gjort några större ansträngningar 
för att länka det svenska bergsbruket, och i synnerhet bruken, till andra lik-
artade företeelser utanför landets gränser. De tidigmoderna plantagerna var 
stora centraliserade anläggningar för att förädla råvaror avsedda för europe-
iska konsumenter. Dessa enheter kombinerade agrara och industriella inslag, 
samtidigt som de byggde på ofri arbetskraft. En viktig länk finns mellan den 
slavbaserade produktionen och den kapitalistiska utvecklingen, med dess mer 
eller mindre fria varuutbyte. I mångt och mycket kan en liknande karaktä-
ristik sägas vara gällande för det svenska bergsbruket, och bruken har stora 
likheter med de koloniala plantagerna. Även i det svenska rummet kan man 
tala om en kombination av agrara och industriella näringar, och här fanns 

36  Se diskussionen i Evans & Rydén (2007), s. 13–19.
37  Bezís-Selfa (2004).
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även en länk från en lokal tillverkning, i centraliserade anläggningar, till den 
globala marknaden. Man kan förvisso inte tala om en arbetskraft i form av 
slavar, men inte heller bruksarbetarna var fullt ut fria i alla bemärkelser. På 
flera punkter kan man således tala om bruken som Sveriges plantager, eller 
plantagerna som bruk, och det är ingen stort steg att låta den senaste forsk-
ningen kring den koloniala plantageekonomin ge inspiration till ett nyväckt 
intresse för arbete och hushåll vid svenska bruk. Möjligen skulle man kunna 
se ett sådant steg som en slags mellanposition mellan den mer traditionella 
hushållsforskningen, som diskuterats ovan, och den modell som Per-Arne 
Karlsson lanserade, men hela det svenska samhället organiserat utifrån en 
”hushållsideologi”.38

Hur har då forskningen på detta område sett ut? Philip Morgans Slave 
counterpoint och Lorena Walshs From Calabar to Carter’s Grove, båda från 
det sena 1990-talet, ger en bra uppfattning om detta. I bägge fallen tas ut-
gångspunkten i slavarnas materiella omständigheter, med bostäder, kläder 
och mathållning, men betoningen ligger främst på deras arbete. Morgan, 
som behandlar ett större geografiskt område, gör skillnad mellan de plantager 
som odlar tobak och de som odlar ris. I det senare fallet, liksom på sock-
erplantagen, handlar det om ett så kallat ”gang system”, där stora grupper 
av slavar arbetade tillsammans på fälten, men andra typer av organisering 
existerade också. Det förekom även hierarkier inom gruppen av slavar, där 
vissa slavar utförde sysslor som krävde mer yrkeskunnande. Att tillverka järn 
var en sådan uppgift, men det kunde även gälla andra typer av hantverk. När 
det sedan gäller att ta slavarnas hushåll som utgångspunkt pekar dessa studier 
på vissa svårigheter, eftersom slavarna betraktades som plantageägarens egen-
dom och kunde avyttras när så önskades. På så sätt blev hushållet en betydligt 
bräckligare enhet än på andra håll i det tidigmoderna samhället; personliga 
band bland slavbefolkningen kunde lösas upp med synnerligen bryska medel 
och dessutom med mycket kort varsel. Såväl Morgan som Walsh diskuterar 
emellertid detta, och man skulle kunna läsa deras undersökningar som ett 
försök att istället se plantagen som ett stort hushåll underställt plantageäga-
ren, och där plantagen blir den grundläggande sociala enheten utifrån vilken 

38  Man kan även tänka sig att ta den feodala godsdriften som en möjlig utgångspunkt för en 
förnyad diskussion om de svenska bruken. Se Kula (1976). En studie på svenskt material är 
Sundberg (2001).
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detta samhälle skall analyseras. Speciellt Morgan gör en viktig poäng av det 
faktum att dessa plantager byggde på den patriarkala principen av över- och 
underordning.39

Vad finns det då att lära från dessa bägge studier, och det snabbt expan-
derande fältet kring den koloniala plantageekonomin, och vad kan man med 
fördel ta med sig till studier av det svenska bergsbruket? Till en början kan 
man inte låta bli att imponeras av den systematik och noggrannhet som kän-
netecknar dessa studier; i bägge fallen rör det sig om stora samhällen som 
analyseras över lång tid och som undersöks med en nästintill totalhistorisk 
ambition; Walsh har ett avslutande kapitel som söker efter konturerna till sla-
varnas dagliga liv, och Morgan avslutar sin mer än 600-sidiga volym med en 
sektion som nästan etnografiskt försöker återskapa ”The Black World”. Från 
ett mer teoretiskt perspektiv finns, emellertid, tre aspekter som bör lyftas 
fram. För det första finns det anledning att peka på den viktiga kopplingen 
mellan den lokalt förankrade produktionen, med arbetsdelning och slavarnas 
arbete, och den globala marknaden. Därefter bör man betona plantagen som 
en synnerligen hierarkisk struktur där plantageägaren ledde och fördelade 
arbetet med järnhand. Trevor Burnard har i sin Mastery, tyranny and desire, 
från 2004, med en smärtsam tydlighet visat hur slavarnas arbete inordnades 
i ett våldsbenäget system där plantageägaren kunde göra vad han ville med 
sin förslavade arbetskraft. En tredje utgångspunkt är, inte att se dessa slavar 
endast inom ramen för sina hushåll, utan kanske främst som underordnade 
själva plantagen.40 

Max Edelson sammanfattar sin studie av en risplantage i South Caro-
lina, ägd av familjen Laurens, på ett sätt som, efter vissa korrigeringar, skulle 
kunna utgöra en plädering för att studera svenska bruk inte endast utifrån 
tankar om arbete och hushåll, utan även utifrån hierarkier, auktoritet och 
våld. Edelson skriver:

Plantation households, like households elsewhere in the early modern world, were 
units of ”residence and of authority” that were ”geared for work.” Above the enterprise 
as a whole, Laurens played the role of patriarch, whose authority to command slaves’ 
labor rested on his ability to provide for their support. Among the many social changes 

39  Morgan (1998); Walsh (1997).
40  Burnard (2004).
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slavery initiated, the creation of new-world households in which European masters 
ruled over African slaves ”produced the greatest increase in dependency in colonial 
America.”41

Ett exempel, på vad en sådan utgångspunkt skulle kunna innebära för forsk-
ningen om det svenska bergsbruket, vore att placera in de svenska bruken i 
skärningspunkten mellan de resurser som fanns i Bergslagen – i form av yr-
kesskicklig arbetskraft, malm, skog och vattenkraft – och den internationella 
efterfrågan på järn. Dock skulle utgångspunkten inte endast fokuseras på 
relationen mellan bruksledningen och den internationella marknaden eller 
ensidigt på förhållanden i hammarsmedjorna, mellan ledningen och mäster-
smederna. Istället skulle ambitionen vara att fånga bruket som en stor hierar-
kisk struktur, formerad på en grund av det arbete som utfördes av samtliga 
av dess innevånare, i relation till den globala marknaden där svenskt järn 
var en viktig ingrediens. Sannolikt skulle en sådan studie kunna påvisa flera 
förhållanden om vilka vi saknar full kännedom, såsom att arbetet gav förut-
sättningarna för ett deltagande på den internationella marknaden. Förvisso 
var smedernas arbete centralt, och styrande för en mängd annan verksamhet 
på bruket, men detta var i sin tur beroende av annat arbete på bruket. Bruket 
var en helhet, och bruksarbetarnas arbete var det som skapade denna helhet, 
men hur denna organisation såg ut vet vi inte mycket om. Det är, vidare, up-
penbart att stora delar av detta arbete organiserades inom ramen för bruksar-
betarnas hushåll, och att inom dessa samsades sysslor mot lön i brukets regi 
och annat arbete som mer kan karaktäriseras som självförsörjande, men det 
är vidare uppenbart att båda dessa former, och således även genusarbetsdel-
ningen inom hushållen, var på olika sätt reglerade av bruksledningen. Att se 
bruken som stora hushåll, underställda en brukspatron, har sina klara förde-
lar, men för att en dylik analys skall fungera måste denna bild konfronteras 
mot de mindre hushåll i vilka bruksarbetarna levde. Med Per-Arne Karlsson 
är det sedan möjligt att lägga ytterligare en ”hushållsnivå” till denna bild, att 
sätta in bruken och dess hushåll i den stora nationella hushållningen. Även på 
denna punkt finns mycket kvar att göra för den historiska forskningen.

41  Edelson (2006), s. 253.

        




