


Andlös var raden av svarta valloner 

T ankar kring identitet, främlingskap 
och valloner 

Anders Florén 

Min släkt kommer ifrån Västmanland, Värmland, Dalsland, Dalarna, 
Uppland, Bohuslän och Västergötland. Även om Florén är ett vallonskt 
namn så är jag ändå ingen vallonättling, för långt bak i släkten hette vi 
Kvist (tror jag) så då bytte vi namn till Florén. 

Så inleder min dotter Henrietta kapitlet "släkt" i Boken om Henrietta 
som hon skrev i femte klass. Bestämt avskriver hon sig sitt vallonska 
arv, vilket hon har goda genealogiska skäl att göra. Lite udda och 
ovanligt är ändå hennes sätt att resonera om sitt ursprung. Låt mig 
därför ta ett annat, och som jag tror mer representativt, exempel. 

Efter en liten sammankomst där vi bland annat diskuterat vallonin-
vandringen och vallonsk identitet berättar en kollega om en äldre släk
ting. Framgångsrik uppfinnare, driftig och av smedsläkt var han 
övertygad om att vara av vallonsk stam. Säker på sin sak anlitade han 
en forskare vid Riksarkivet i Stockholm för att med hjälp av gamla 
dokuments vittnesbörd slutgiltigt få sanningen fastslagen. Arkivarien 
kom dock till en annan slutsats: inget i källorna tydde på vallonsk här
stamning. Det som skulle ha blivit ett viktigt tillskott till familjehisto
riken blev i stället till en sorglustig historia i släktannalerna. 

Försöket hos min kollegas gamla släkting att göra anspråk på val
lonskt arv är långt mer typiskt än min dotters franka sätt att avsäga sig 
det. Yttre drag som svart hår, låg panna och bruna ögon, eller karak
tärsdrag som driftighet och idoghet har gärna tagits som intäkt för att 
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ursprunget varit vallonskt, inte minst om namnet dessutom varit ut
ländskt klingande som Florén, Geschwind eller Ney. Säkert ligger 
spännande personöden bakom dessa främmande namn — historier 
som kanske handlat om invandring och främlingsskap, men nog också 
ofta om att genom ett udda namn söka personlig identitet i synnerhet 
om den inte gavs av yrke, egendom eller börd. Att Henriettas gamla 
släkting, som hon trodde hette Kvist, var knekt i Dalsland var nog där
för ingen tillfällighet. 

Lika säkert är att många av dessa främmande namn inte är ett arv 
från det knappa tusental vallonska arbetare och brukspatroner som in
vandrade till Sverige under första hälften av 1600-talet. Stormaktsti
den var mångkulturell, vilket inte minst kom till uttryck inom tidens 
ledande industrisektor, järn- och kopparhanteringen. Holländare, 
skottar, engelsmän och tyskar var vid sidan av vallonerna verksamma 
som smeder och bruksägare. Dessutom var det finska inslaget stort i 
vissa bergslager — finnar vilka när de inte längre tilläts svedja skogar
na, på grund av järnbrukens behov av kol och virke, övergick till att 
arbeta som kolare och forkarlar. 

I det främmande söks personlig identitet. Men det är inte på vilken 
främling som helst valet faller. Att peka på vallonsk härstamning om
ges av ett annat skimmer än att förklara sitt konstiga namn eller sina 
mörka lockar med en härstamning från tyska smeder, finska koltor-
pare, tattare eller zigenare. Vad har gett det vallonska denna positiva 
klang? Vad har gjort vallonen till ett hett eftertraktat identifika
tionsobjekt? 

En viktig faktor är, menar jag, att vallonen, som han kommit att an
vändas som myt och metafor egentligen inte alls markerar det främ
mande utan i stället vad som uppfattats som det genuint svenska. 
Vallonen ses som den förste möderne svensken och de samhällen val
lonerna byggde får stå som en föregångare till det svenska välfärdsbyg
get. Den ändlösa raden av svarta valloner, som i strofen ur upp
landsskaldens Olof Thunmans dikt Walloner från 1919, bar med sig 
löftet om en ljusnande framtid. Samma metaforik används i mycket av 
det som senare skrivits om vallonerna och deras historia. 

Karl Kilboms arbete Vallonerna från 1958 var ett första försök att på 
ett mer vetenskapligt sätt närma sig problematiken kring vallon-
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invandringen. Han tecknar bilden av vallonen som bärare av idel goda 
dygder. Boken avslutas med ett citat från "vallonskalden" Gabriel de 
Plumecoques, som karaktäriserar den vallonska mentaliteten som 
genomsyrad av "trohet, flit, pliktkänsla och ordningssinne". I sin egen 
skildring lägger Kilbom till frihetspatos och kampvilja. Kilbom, vallon 
från Österby, vänstersocialist och sedermera socialdemokrat, tillägnar 
sin bok Sveriges metallarbetare och vallonättlingar. Den bild han ska
par är den av vallonen som den idealt skötsamme arbetaren. Att det i 
tidningen Metallarbetaren under 1920-talet publicerades så mycket 
som ett sextiotal artiklar på temat valloner kan ses som ytterligare ett 
tecken på samma vilja att ge den skötsamme arbetaren en lång och 
ärorik historia. 

Tjugotalet år efter Kilbom, i Sixten Hages bildberättelse om vallo-
nerna upprepas samma dygder, men Hage plussar på med att valloner-
na också skilde ut sig genom sin renlighet och sin kultur. De var mer 
civiliserade än gemene man i bondsverige. Vallonerna förde med sig 
något nytt. De kom utifrån, från en högre civilisation, inte kanske 
främst på grund av att den var kontinentalt romansk, utan därför att 
den var industriell. Vallonerna var arbetare och företagsledare. De 
förebådade den utveckling som tre sekel senare skulle bryta igenom i 
det ordnade industrisamhällets välstånd och kultur. Louis de Geer, 
den svenska industrins fader, tydligare kan knappast gruppens lyskraft 
betonas. Att Hage refererar Lubbe Nordströms skildringar av "bonn
sveriges" smuts och stank, vilka ställs i motsats till vallonbrukens ba
dande smeder, understryker mytens poler mellan det traditionella och 
det moderna samhället. 

Vallonen var modern i ett samhälle som var traditionellt. På samma 
sätt sågs de samhällen som de skapade som framåtskridandets öar i ett 
kvalmigt stillastående agrart hav. I brukssamhällets ordnade samman
hang av arbetarbostäder och verkstäder sjöd det av liv. Förhållandet 
mellan företagsledning och arbetare var familjärt. Inte bara bostad och 
pension försäkrades arbetarna. Utefter de raka gatorna byggdes kyrka, 
skola, sjukstuga och affär. När den tyske författare Hans Magnus 
Enzenberger i början av 1980-talet besökte Lövsta bruk tyckte han sig 
se hela Sverige i miniatyr: ett rätlinjigt organiserat samhälle, väl
färdsinrättningar och avskiljt från omvärlden med hjälp av en mur. 
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Ekonomhistorikern Maths Isacson har senare menat att brukssamhäl
let fungerat som en viktig metafor eller tankefigur för det svenska folk
hemsbygget. Det var ett samhälle som präglades av arbetsfred och 
välfärd, där staten i brukspatronens ställe styrde allt till det allmännas 
bästa. Per Albin Hanssons yttrande att "Hela Sverige skola bliva som 
Surahammar syftade visserligen på den socialdemokratiska ung
domsklubbens oefterhärmliga framgångar på orten, men kan kanske 
också läsas som ett tecken på bruksmetaforens betydelse i 1930-talets 
politiska språk. 

Vallonen och bruket, främlingar i den agrara världen, förvandlades 
till symboler för det kommande, det eftersträvansvärda och igenkänn
bara samhället. De fick en viktig roll i den tankevärld som omslöt det 
moderna projektet. På motsatt sätt fick andra etniska grupper, exem
pelvis tattarna, stå som symbol för de drag som inte passade in i eller 
kanske till och med hotade det moderna: rotlösheten, smutsigheten, 
upproriskheten och oärligheten. 

Den brittiske historikern Eric J Hobsbawm har talat om en sådan 
användning av historia i termer av uppfunna traditioner. Två svenska 
forskare Mathias Tydén och Ingvar Svanberg har, utan att utveckla re
sonemanget, överfört Hobsbawms tanke just på de berättelser och tra
ditioner som spunnits med vallonerna i centrum. För att använda 
historia på det sättet är inte det viktiga huruvida det som sägs är sant 
eller inte, det centrala är att det fungerar för att skapa identitet och 
sammanhållning hos den traditionsbevarande gruppen eller institutio
nen. Det är ett mytologiskt användande av det förflutna. 

Ändå kan man fråga sig vad det ligger för historisk verklighet bak
om "vallonmyten". Var det inte så att vallonerna förde med sig en del 
av sitt eget lands mer högtstående kultur till Sverige och på så sätt 
banade väg för det moderna samhället? Naturligtvis är frågan för om
fattande för att svara på här. Jag skall dock skrapa på ytan, bland annat 
genom att jämföra den vallonska järnhanteringen som den såg ut i det 
vallonska området under 1600- och 1700-talen och som den kom att se 
ut i Sverige. 

Den allra största delen av de vallonska arbetarna kom till Sverige 
under första hälften av 1600-talet. Yrkesmässigt var det en heterogen 
skara. Den bestod inte bara av smeder och masugns arbetare utan också 
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av kolare, skogshuggare och forkarlar. Mycket nära hängde de val-
lonska arbetarnas ankomst samman med Louis de Geers och Gerard 
de Besches finansiella verksamhet: först engagemanget i vapenverk
städerna i Finspång och Norrköping sedan arrendet, sedermera köpet, 
av de stora upplandsbruken Österby, Lövsta och Gimo. Invandrarna 
hade således olika destinationer. Förutom i Östergötland och Upp
land, hamnade vissa också i de traditionella bergslagerna i Närke, 
Västmanland och södra Dalarna. 

Invandringen lämnade spår av mycket varierande karaktär och var
aktighet. Vid upplandsbruken skapade vallonerna täta etniska gemen
skaper, medan invandrarna till bruk i andra områden relativt snabbt 
förefaller att ha integrerats i det övriga samhället. Upplandsbrukens 
etniska isolat innehöll dock inte alla de valloner som hade enrollerats 
till områdets järnhantering. I brukssamhället levde de yrkesskickliga 
arbetarna, smeder och masugnsarbetare. Skogshuggare, kolare och 
forkarlar, med sin verksamhet förlagd till det agrara omlandet runt 
bruket, sögs i stället upp i den svenska allmogen. 

Vad förklarar dessa skillnader — mellan olika geografiska områden 
och mellan olika yrkeskategorier — i vallonernas relationen till det 
omgivande samhället? En del av svaret till den regionala skillnaden 
står att söka i det faktum att olika arbetsmetoder användes vid Bergsla
gens och Upplandskustens järnbruk. Vallonerna förde med sig en smi-
desmetod som skilde sig från den som traditionellt användes i Sverige. 
Idag har vi vant oss att skilja dem åt som tysksmide och vallonsmide. 

Utifrån 1600- och 1700-talens horisont vore det emellertid fel att över
driva skillnaden. Det fanns en rad blandformer mellan de två, arbets
sätt som det senare 1700-talets svenska tekniker lade ned stor möda på 
att klassificera som tillhörande den ena eller andra smidesfamiljen. 
Det är från dessa klassificeringsglada upplysningsmän som vi sedan 
övertagit uppdelningen. 

Naturligtvis observerade också dåtidens smeder att arbetet gick an
norlunda till vid olika bruk. Skillnaden gällde inte bara vallon- och 
tysksmide, utan det fanns också en rad lokala och regionala varianter 
av tysksmide, koksmide, butsmide etc. Genom att mästersmeder inte 
sällan flyttade mellan olika bruk och olika bergslager spreds de olika 
varianterna. Smeden måste således vara flexibel och ha förmågan att 
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rätta sitt arbetssätt efter vad som krävdes vid det bruk han arbetade. Ä 
andra sidan hade han som mästare också möjlighet att själv styra och 
förändra teknik och arbetsorganisation. 

När det gäller vallonsmederna kände de säkert igen det sätt på vilket 
de svenska smederna arbetade — åtminstone från mitten av 1700-talet 
är det känt att tysksmide också bedrevs i det vallonska området — och 
hade hur som helst inga problem att använda båda metoderna. I Fin
spång övergick man exempelvis under 1600-talet från vallon- till 
tysksmide och de valloner som arbetade vid hamrarna i de traditionella 
bergslagerna smidde enligt den tyska metoden. Vid upplandsbruken 
däremot kom vallonsmidet att fram i modern tid dominera. 

I skillnaden mellan olika smidesmetoder vid de olika bruk där vallo-
nerna arbetade ligger en del av svaret på frågan om den regionala skill
naden, men förhållandet var mer komplicerat än så. Integration är en 
fråga om socialt samspel, inte om tekniska processer. Det handlar om 
relationen mellan olika grupper, vilka agerar utifrån bestämda förut
sättningar och med bestämda mål. Frågan bör därför formuleras om 
till att beröra varför vissa vallonska grupper lät sig integreras medan 
andra, mer eller mindre frivilligt, valde att stå utanför. Ställd på ett så
dant sätt handlar det om en skillnad i strategieval hos de skilda invand
rargrupperna. 

Utanförskap eller integrering 

I 1600-talets Sverige liksom i Vallonien var hushållet den grundläg
gande enheten för såväl arbete som konsumtion. Oavsett om det 
gällde jordbruk, hantverk eller som i detta fall mer storskalig järnpro
duktion, så var det hushållet och familjen inte individen som var pro
ducent och konsument. I motsats till bondehushållet var emellertid 
grunden för smedernas och masugnsarbetarnas försörjning inte till
gång till jord, utan tillgång till kunskap. För att säkra hushållets fort
levnad var man, på samma sätt som bondebefolkningen försvarade sin 
jord, intresserad av att behålla denna livsviktiga resurs inom familjen. 
En viktig förutsättning för detta var att familjen hade möjlighet att 
styra fördelningen av arbetare på de olika platserna i smideslaget. 
Sonen tog plats som lärling vid faderns sida i smedjan och kunskap 
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förmedlades från den ena generationen till den andra. Familjen, skri
ver den franske historikern Denis WoronofF, fungerade som en "veri
tabel arbetsförmedling". En effekt av ett lyckosamt vaktande av 
hushållets intressen blev att släktaristokratier bildades av skickliga 
arbetare, vilka generation efter generation monopoliserade de mest 
eftertraktade yrkena. 

Vid upplandsbruken kom de invandrade arbetarna mycket snart att 
monopolisera de mest prestigefyllda platserna i hammare och masugn. 
De vallonska familjerna vaktade sedan i generationer de erhållna posi
tionerna. Strategierna känns igen från andra järnbruk och från andra 
näringar, vad som gör situationen annorlunda vid upplandsbruken är 
att den yrkesmässiga exklusiviteten sammanfaller och understryks av 
etniska och språkliga särdrag. 

Hushållsstrategin handlade emellertid inte bara om att behålla för
sörjningsresurserna inom släkten, utan också om att utveckla och ut
vidga dem genom äktenskapsförbindelser. I böndernas värld kunde 
man gifta sig till jord och på samma sätt kunde smeder genom fördel
aktiga äktenskap komma i åtnjutande av mästarplatser. I stället för att 
efterträda sin fader övertogs svärfaderns plats vid härden. Till följd av 
den etniskt färgade yrkesstrukturen vid upplandsbruken innebar detta 
att andelen "rena" vallonäktenskap bland smederna i Österby var så 
stor som 70% under 1700-talets andra hälft. 

Att man vid upplandsbruken fortsatte och utvecklade den traditio
nella vallonska smidestekniken gav de vallonska arbetarna ett kun-
skapsmässigt försteg framför andra smeder. Särställningen handlade 
således inte i första hand om att vallonerna var flitigare eller skickligare 
än sina svenska eller tyska kollegor. Tvärtom borde de till en början ha 
haft problem att bearbeta malm av en typ de alls inte var vana vid och 
smälta och smida med hjälp träkol som kolats av andra sorters virke än 
det som använts i hemlandet. De lärde sig bemästra de nya förhållan
dena och fortsatte att arbeta på det sätt som de var vana vid. Detta gav 
dem trumf på hand. 

Men varför lärde sig inte svenska smeder vallonernas metoder? Det 
tekniska steget borde inte ha varit oöverstigligt. Den avgörande skill
naden mellan de båda arbetssätten var snarast att arbetsstyrkan i val-
lonsmedjan var större och arbetsuppgifterna tydligare uppdelade på 



olika yrkesgrupper. Snarare än nya handgrepp ställde arbetssättet såle
des krav på en ny och utvidgad typ av samarbete i och mellan arbetsla
gen. Spärren var därför till sin natur snarare social och kulturell än rent 

teknisk. 
Kunskap fördes vidare från mästare till lärling, oftast från far till 

son, och det skedde på hemlandets språk. Även om den andra och 
tredje generationens invandrade valloner lärde sig att såväl tala som 
skriva svenska, förblev arbetsspråket sannolikt starkt uppblandat med 
vallonska eller franska uttryck. Den franske resenären Jars, som på sin 
resa genom Sverige år 1769 besökte upplandsbruken, konstaterade att 

Det finns fortfarande många i Roslagen och i synnerhet i Löffstad, vilka 
mellan sig till och med behållit sitt vallonska språk. 

Fortfarande i de arbetarminnen som samlades in av Nordiska museet i 

Stockholm under 1940-talet ger smeden John Gauffin vid Österby 
bruk en minnesbild av detta. Han beskriver skiftgången i smedjan och 
påpekar att man kunde ta sig några timmars sömn mellan arbetspas
sen i "labbyt". Det främmande ordet ger honom anledning till en 
reflexion. 

Namnet lever nog kvar än idag och härstammar väl från vallonernas 
modersmål. Flera sådana exempel finnes så t.ex. goujard, så kallades en 
hjälpare i vallonsmedjan, och syffy, som var en linneduk att torka sig 
med som förvarades i huvudbonaden. 

Det mer uppdelade arbetet i vallonsmedjan ställde större krav på sam
verkan och därmed på ett gemensamt språk för hela arbetsstyrkan. 
Eftersom också brukspatronen och arbetsledningen bestod av valloner 
skedde sannolikt även ordergivningen på vallonska. Sättet på vilket 
kunskapen vidareförmedlades och arbetsplatsen kommunikativt hölls 
samman, spädde därför på invandrarnas övertag. 

Arbetets språk tillsammans med den särpräglade smidestekniken 
innebar att de vallonska arbetarna kunde använda sitt främlingsskap 
som en maktstrategi med syfte att slå vakt om sin privilegierade posi
tion i verkstaden. De svenska smeder som funnits vid upplandsbruken 
konkurrerades snabbt ut av de invandrande och även 1700-talets tek-
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niska experter klagade över problem med att få tillträde till vallon-
smedjorna och över smedernas ovilja att låta dem studera deras 
arbetssätt. 

Vid Bergslagens bruk där arbetssättet var annorlunda kunde vallo-
nerna inte använda samma strategi. Varken med hjälp av produktions
tekniska särdrag eller arbetets språk kunde de hävda någon sär
ställning. För att få en plats i arbetslaget och ha möjlighet att behålla 
den eller avancera, var de tvungna att lära sig de inhemska smedernas 
traditionella metoder, vilka förmedlades på svenska. Likhet och iden
tifikation, inte exklusivitet och självvalt utanförskap, blev för dessa in
vandrare en mer framkomlig strategi. Några problem att bli insläppta i 
arbetslaget — eller kanske snarare att få möjlighet att som mästare 
själva bilda arbetslag — förefaller de inte ha haft. Sannolikt förklaras 
detta bland annat av brukshanteringens starka expansion under 1600-
talet och den ständiga bristen på yrkesskicklig arbetskraft. 

De invandrade smederna konkurrerade således inte i egentlig 
mening om platserna vid smideshärden med inhemsk arbetskraft. 
Från småstäderna i och kring Bergslagen förekom däremot upprepade 
klagomål mot de främmande brukspatroner som lade under sig järn-
och kopparhanteringen. Angreppen skall emellertid inte i första hand 
förstås ur ett etniskt perspektiv. Snarare handlade de om att småstä
dernas borgare såg risken att gå miste om den lukrativa näring handeln 
på Bergslagen var. De nya patronerna var inte borgare i deras städer 
och hade rätt att på egen hand driva handel med såväl järn som daglig
varuprodukter till och från utskeppningshamnen i Stockholm. Främ
mande betydde i detta sammanhang att nykomlingarna inte ägde 
burskap och angreppen riktades därför såväl mot Stockholmsköpmän 
som mot tyska och vallonska patroner. 

Olikheten mellan olika vallonska yrkesgruppers grad av integration 
kan inte förklaras på samma sätt som skillnaden mellan vallonsmeder-
na i Uppland och Bergslagen. I synnerhet kolarna hade en viktig och 
unik yrkeskunskap att slå vakt om och förmedla. Liksom smeder och 
masugnsarbetare införde de ett nytt sätt att arbeta. I stället för att lägga 
stockarna till en fyrkantig mila, reste de dem upp till en rund. Trots 
detta så liknar deras strategival mer smedernas vid bergslagsbruken än 
de uppländska vallonsmedernas "splendid isolation". 
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En förklaring till detta var sannolikt skillnaden i kolningsarbetets 
organisation mellan Vallonien och Sverige. Åtminstone att döma av 
1700-talets förhållanden i det vallonska området, så hade man i hem
landet utgjort en specialiserad arbetarkår med mycket begränsad jor
degendom. I Sverige var kolningsarbetet inte lika arbetsfördelat, utan 
utfördes som en syssla bland andra inom bondehushållet. De vallonska 
kolarna var för få för att ensamma stå för hela brukens kolförsörjning. 
Kolningsorganisationen måste därför innehålla såväl svenska som val
lonska arbetare. I detta möte övertog de svenska kolbönderna vallo-
nernas teknik och började kola med hjälp av resmilor. Men den 
svenska mindre arbetsdelade organisationen överlevde. Detta innebar 
att det för de vallonska arbetarna blev viktigare att få tillgång till jord 
än att slå vakt om sin exklusiva yrkeskunskap. För att uppnå ett sådant 
mål var ingiften i och integration med bondebefolkningen kring bru
ken en mer framkomlig väg än att bevara sin särart. 

På grund av att de kom att arbeta och leva under olika villkor skifta
de således valloninvandrarnas förhållande till det omgivande sam
hället. För smederna vid tyskhamrarna, liksom för kolare och 
skogshuggare, var integration en lämplig försörjningsstrategi. För 
smederna vid de stora upplandsbruken var isolationism en väg som 
försäkrade hushållet en fortsatt försörjning över generationsgränserna, 
en strategi som förstärktes av brukssamhällets slutenhet mot det övriga 
samhället. 

En uppländsk vallonidentitet 

Förverkligandet av en isolationistisk strategi vid upplandsbruken var 
emellertid mer komplicerad än vad det i förstone kan verka. Att vallo-
nerna bestod av många olika yrkeskategorier kan förleda till slutsatsen 
att kompletta produktionsanläggningar flyttades över från Vallonien 
till Sverige. Så var det inte. Järnbruk av den skala och "modernitet" 
som exempelvis Österby och Lövsta representerade med masugn och 
hytta samlade till ett komplex, existerade knappast i 1600-talets Vallo
nien. Det dominerande draget där, liksom i de traditionella svenska 
bergslagerna, var i stället att masugnen var belägen på ett ställe och 
hammaren på ett annat. Stora sammanhållna bruk började emellertid 
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att anläggas i Nederländerna ungefär samtidigt med utvandringen, 
men då i en del av det vallonska området, i furstendömet Luxemburg, 
från vilket knappast några av de svenska vallonerna förefaller ha stam
mat. 

De invandrade kom från olika produktionsanläggningar. De var 
främlingar inte bara för det nya samhället utan också för varandra. Det 
vallonska området utmärktes då liksom idag av stora lokala skillnader, 
vilka förstärktes av tydliga kulturella särdrag. Skilda invandrargrupper 
talade olika dialektala varianter av vallonska. Arbetarna som härstam
made från området kring staden Liége talade ett språk med starka in
slag av tyska, vilket saknades i de dialekter som brukades av dem som 
kom från de andra två stora utflyttningsområdena, furstendömena 
Namur och Sedan. Upplandsbruken blev således något av en smält
degel där olika vallonska dialekter och kulturer formades till ett 
gemensamt språk och en gemensam identitet. 

De drag av utpräglat ingifte inom den egna yrkesgruppen samt den 
tydliga avgränsningen gentemot den agrara omvärlden förefaller heller 
inte vara något som ingick i det kulturella bagage som gruppen förde 
med sig. I jämförelse med situationen vid de svenska vallonbruken 
förefaller andelen smedsöner och -döttrar som gifte in sig i bonde- och 
hantverkarfamiljer ha varit betydligt större i det vallonska området. 
Orsaken var en suddigare gräns mellan bruk och agrart omland. 

De sammanhållna komplex av verkstäder, arbetarbostäder och olika 
typer av "välfärdsinrättningar" som byggdes upp vid de svenska vallon-
bruken saknar helt sin motsvarighet i det vallonska området före 1800-
talets patriarkala industri- och kolgruvesamhällen. I stället bodde 
bruksarbetare, hantverkare och bönder tillsammans i byar, vilka i 
många områden utvecklades till smärre landsortsstäder. Som byinne-
vånare hade smeder och masugnsarbetare del i byns allmänningar och 
röst i bystämman. Frapperande är också att bruksarbetarna, åtminsto
ne i Luxemburg under 1700-talet, förvärvade och brukade relativt stora 
åkerarealer, ofta betydligt mer omfattande än vad byarnas kolare och 
skogshuggare besatt. Närheten mellan bruksarbetarens och bondens 
liv och sysslor var således betydligt större än i Sverige. 

I Vallonien var sannolikt tillhörigheten till byn, inte i första hand 
yrket, bestämmande för bruksarbetarens självuppfattning och identi-
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tet. Hamrar och masugnar låg isolerade utanför byn, med boningshus 
enbart för brukspatronen eller hans förvaltare. Arbetarna begav sig dit 
för att arbeta och återvände till byn när arbetspasset var över. Med tan
ke på avståndet mellan bostad och arbetsplats måste därför labbyt — 
eller 1'habit (bostaden) som det skrivs på ritningar över vallonska bruk 
på 1700-talet — det vill säga övernattningsrummet för arbetarna, ha 
spelat en betydligt viktigare roll vid de vallonska bruken än vid de 
svenska. 

Vallonbruket, som vi känner det i Sverige, hade således ingen mot
svarighet i Vallonien. Där fanns varken storskaligheten, det patriarkala 
draget eller avgränsningen gentemot det agrara samhället. I stället för 
en överföring av en produktions- och samhällsorganisation var de upp
ländska vallonbruken en nyskapelse. Vilka orsaker låg bakom detta? 

För det första är det viktigt att understryka att bruk som Österby 
och Lövsta redan då de Geer och de Besche övertog dem var stora an
läggningar. Masugnar och hammare fanns redan på plats och stats
makten hade satsat stora resurser för att få dem att bära sig. Sannolikt 
såg de nya ägarna utvecklingsmöjligheterna i denna organisation, eller 
fann åtminstone ingen anledning att förändra den. 

Intressant är emellertid att, vilket tidigare antytts, liknande indu
striella komplex började att uppföras i furstendömet Luxemburg un
der de första decennierna av 1600-talet. Delvis kan man förklara detta 
med den bättre tillgången på skogsresurser i det nya expansionsområ
det, en råvara som det också fanns gott om kring de svenska vallonbru
ken. En annan förklaring är att bruksägarna i Luxemburg sannolikt 
hade bättre möjligheter att hävda och försvara sin egendom. Stats
makten var svag, på gränsen till obefintlig i hela det vallonska området. 
Från staten stod inget stöd att få. De mer traditionella samhällsför
hållandena i Luxemburg erbjöd emellertid möjligheten att genom 
adelskap och feodala rättigheter till jorden skydda sina investeringar. 
Ur ett sådant perspektiv måste den välorganiserade svenska statsmak
tens stöd till bruksnäringen ha fungerat som en solid garant av en typ, 
vilken de vallonska företagarna aldrig tidigare kunnat luta sig mot. 

Den risk som var förknippad med stora fasta investeringar var såle
des mindre i Sverige och Luxemburg än i övriga delar av Vallonien. I 
dessa områden tordes de vallonska brukspatronerna satsa och satsa 
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stort. Kanske förekom också kontakter mellan "nyföretagarna" i Lux
emburg och Uppland. Herman Trappé, en av de ledande brukspatro
nerna i Luxemburg, som byggde upp sin verksamhet i början av 1600-
talet var svåger till Louis de Geer. Parallellerna i tid och bakgrundsför
hållanden liksom frågan om direkta personliga länkar mellan expan
sionen av brukskomplex i Luxemburg och Uppland är intressant. På 
åtminstone en punkt haltar emellertid jämförelsen betydligt. Några 
egentliga brukssamhällen växte aldrig upp i Luxemburg, utan arbetar
na bodde kvar i sina byar. 

Det var inte bara till Sverige som vallonska arbetare och finansiärer 
utvandrade under början av 1600-talet. Också i Spanien och i det tyska 
området byggdes vallonska kolonier upp kring järnhanteringen. Åt
minstone i det senare området liknade dessa de svenska vallonbruken: 
de var sammanhållna samhällen av verkstäder och arbetarbostäder. 
Det vallonska brukssamhället förefaller således att vara en emigra
tions- eller kanske snarare kolonisationsföreteelse. En viktig grund var 
sannolikt de vallonska arbetarnas vana att leva i den täta sociala 
gemenskap som byn utgjorde. I Sverige fanns ingen motsvarighet till 
dessa byar. De skapades kring vallonbruken och fick därmed en betyd
ligt starkare professionell prägel än de hade haft i Vallonien. Gränsen 
mellan det agrara och det "industriella" blev skarp. 

Det samhälle som byggdes runt vallonbruken svarade emellertid 
inte bara mot arbetskraftens behov, utan också mot brukslednings 
önskningar. Bruket skulle vara möjligt att övervaka och bruksarbe
tarna skulle kunna kontrolleras. Vid sidan om sådana maktambitioner 
riktade inåt, ville brukspatronen med hjälp av sitt bruk synas utåt gent
emot det övriga samhället. Det skulle utstråla makt, rikedom och pro
duktivitet. Designen, med ett funktionsindelat rum och geometriskt 
gatunät, hamnade därmed mycket långt ifrån såväl den traditionella 
byns som de vallonska städernas utseende, vilka behållit sin medeltida 
mångfald och vindlande oordning. Det nya samhälle som byggdes var 
välordnat som ett kloster eller som de nya städer 1600-talets makt
havare drömde om, där rätlinjighet och regularitet vittnade om för
nuft, ordning och modernitet. 

Vallonbruken byggdes upp under 1600-talet och i stort sett drevs 
tillverkningen under oförändrade former under de två följande seklen. 
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Andelen av den samlade svenska järnproduktionen var som högst om
kring en tiondel, men man tillverkade ett kvalitetsjärn som var hett 
eftertraktat på världsmarknaden och därför betingade ett högre pris än 
det ordinära "tyskjärnet". Att vallonbruken tidigt, och sannolikt av en 
slump, funnit en egen nisch innebar att de gick oskadda ur 1800-talets 
kriser för den svenska järnhanteringen. Priset de fick betala för den 
säkra avsättningen på den brittiska marknaden, var emellertid att bru
ken i hög grad kom att stå vid sidan av den modernisering och effekti-
visering som skedde av bruksindustrin i andra delar av landet. Var 
Louis de Geer den svenska industrins fader missade hans ättlingar vid 
upplandsbruken själva industrialiseringen. Vallonsmidet kom aldrig 
att i egentlig mening industrialiseras och vid sekelskiftet var de flesta 
vallonbruken ordentligt förbiåkta av de moderna järnverken. Deras 
andel av exporten hade sjunkit till några få procent och under första 

hälften av 1900-talet lades vallonsmidet ned vid bruk efter bruk. Den 
industriella småskalighet och ålderdomlighet som vallonbruken repre
senterade i början av 1900-talet gjorde dem emellertid sannolikt än 
mer eftertraktade som symbol: det moderna i sin linda orört av tidens 
tand. 

Bakom myten 

Inte mycket av det som vi idag ser spåren av vid upplandskustens val-
lonbruk är således vallonskt i meningen att det rört sig om en import 
av livs- och kulturmönster från vad som idag är södra delarna av Belgi
en. Bilden av en högre kulturform som planteras in och överlever tack 
vare sin egen överlägsenhet är felaktig. Bruket som samhällsform med 
sina storskaliga produktionsanläggningar och närhet mellan arbete, 
bostad och "serviceinrättningar" var en kolonisationsföreteelse utan 
motsvarighet i Vallonien. Vid upplandsbruken samlades valloner från 
olika områden, vilka göts samman till ett samhälle med ett gemensamt 
språk, eller kanske snarare en gemensam jargong. 

I stället för att överleva i ett kärvt klimat skapades en vallonsk iden
titet vid upplandsbruken. Sannolikt hade den mycket lite gemensamt 
med ursprungslandets vanor, utan formades i ett nytt och speciellt syf
te, nämligen att slå vakt om gruppens privilegierade plats i produktio-
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nen. Den vallonska identiteten vid upplandsbruken var således fast 
knuten till arbetet i smedja och masugn. I andra områden, där odlan
det av särarten inte tjänade sitt syfte att behålla gruppens maktposi
tion, integrerades vallonerna snabbt i det svenska samhället. 

Identitetens knytning till arbetet och bruket innebar att den kultur 
som under nära tre sekler byggts upp hotades när vallonsmidet lades 
ned under början av 1900-talet. Upplandsbruken blev utflyttningsorter 
och vallonerna skingrades, inte minst till de närliggande städerna 
Uppsala och Stockholm. Genom att kulturens konkreta förankring i 
upplandsbrukens arbete och vardagsliv bröts, frigjordes vallonen som 
metafor. Den kunde användas i samhällsdebatten som en allmän bild 
för modernitet och framåtskridande. På ett annat plan kunde den an
vändas för att stärka och förankra den personliga identiteten. Kulturen 
höll inte längre samman arbete och liv vid vallonbruken, utan gav som 
myt mening och innehåll till andra grupper och sammanhang. Arbete, 
flit, framåtskridande och modernisering betraktades som viktiga och 
positivt värdeladdade dygder och företeelser. 

Myten har en tydlig könsfärg. Den handlar om de vallonska män
nen och bilden av vallonen strålar av manlighet, något som inte minst 
Olov Thunmans dikt ger uttryck för. Efter att inledningsvis skildra 
hur vallonens vardag fylldes av arbete i smedjans enkönade värld, ger 
han senare en bild av dansbanans smeder. 

Men gavs där en vilstund från arbetets möda 
nog kunde de dansa små flickorna röda 
och lustigt de lyfte sin stånka 
i midsommarvakornas ljus. 
I allvar som glädje de stodo som männer 
de mästare alla och mästersvenner 
tills stunden var inne att sova 
för alltid vid furornas brus 

Den goda förändringen kom med främlingen, mannen, vallonen. 
Med hans hjälp bröt Sverige upp från det agrara och traditionella. 
Historien om vallonen fungerade och fungerar som myt. I diskussio
nen om invandringen har han än en gång kommit till användning i en 
ny metaforisk roll, denna gång som den gode invandraren, han som 
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betytt så mycket positivt för landet. Slutsatsen bygger vidare på den 
traditionella synen på vallonens högre kultur, bättre arbetsmoral större 
yrkesskicklighet etc. Naturligtvis var vallonerna viktiga för landets 
järnhantering, men knappast viktigare än de tyskar, skottar, finnar, 
holländare och svenskar som också arbetade i hytta, hammare och 
kolskog. 

Lika lite som dagens invandrare kan behandlas som en grupp, kan 
man betrakta vallonerna som en sådan. Vallonerna kom från olika 
områden, vart och ett med sin kulturella särart. De talade olika språk, 
eller åtminstone olika dialekter. I mötet med det svenska betedde de 
sig olika. Vissa integrerades medan andra odlade sin särart. Orsaken 
till dessa båda vägar har jag velat söka i samspelet mellan den invand
rande gruppens mål och medel och det övriga samhället. Den identitet 
som vallonerna vid upplandsbruken skapade var därför inte en enkel 
spegling av det gamla landets förhållningssätt, utan en nyskapelse med 
specifika syften och funktioner i den nya situation som gruppen be
fann sig i. 
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