


När bergsmannen blev bonde 
- om arbetsdelning i det förindustriella Sverige 

Maria Sjöberg 

Inledning 
I begynnelsen när bergsmannen också var borgare var bergsmansfamilj ens 
ståndsmässiga hemvist oklar. Vilket politiskt stånd bergsmannen borde 
höra hemma i var till exempel inte självklart. I praktiken utgjorde 
bergsmannens verksamhet också rätt mycket av en borgerlig näring. Jag 
syftar dels på att bergsmännen behärskade hela produktionsprocessen, 
dels på att de självständigt handlade och köpte med järn. I den direkta 
driften, som de förmögnare bergsmännen kunde ha landbor för att 
genomföra, var hushållet oavsett förmögenhet ändå den grundläggande 
enheten. 

Arbetsdelningen mellan olika grupper var alltså inte helt entydig på 
1500-talet. Det gällde även arbetsdelningen mellan regioner. Den agrara 
produktionen var ännu otillräckligt uppdelad för att tillåta en dramatisk 
expansion i bergsbruket. Först under 1600-talets lopp blev det möjligt och 
då etablerades också bruken. Brukens tillkomst medförde även att en 
arbetsdelning inom järnproduktionens olika tillverkningsled kom till 
stånd. Det sociala och ekonomiska tryck som bruken utövade på bergsmans
näringen förstärkte bergsmännens sjunkande sociala status och bergs
männen blev definitivt inordnade bland bönderna. Detta märktes av de 
politiska förordningarna, men även av bergsmännens praktiska verksam
het. Nyodlingar och arvsfördelningar visade nämligen jordens förstärkta 
roll i bergsmännens ekonomi. 

Här vill jag alltså konkretisera detta förlopp och då knyta det till olika 
aspekter av begreppet arbetsdelning. Med detta begrepp vill jag fånga 
produktionens specialisering som en arbetsdelning mellan olika regioner, 
grupper, hushåll och kön. Sammantaget belyser dessa aspekter förutsätt
ningarna - eller svårigheterna - för att ett mer fullständigt utbyte av 
tjänster och produkter skulle kunna ske, men också de mekanismer som 
drev på, respektive förhindrade, att ett mer fullständigt utbyte mellan 
grupper och orter skulle komma till stånd. Mitt exempel är just bergs
männens förändrade roll och jag uppehåller mig särskilt vid utvecklingen 
i Dalarna. Låt oss därför börja med att översiktligt studera förhållandena 
där närmare. 
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Dalarnas regioner 
Redan på 1500-talet fanns olika ekonomiska regioner i Dalarna. Siljans
bygden var en, trakten runt Falun var en annan, Bergslagen var en tredje. 
Dessa regioner skilde sig åt på flera sätt. Det som människorna i allmänhet 
försörjde sig på var visserligen generellt knutet till jordbruket, men 
näringarna varierade ändå. I bergslagsdelen var det järn, i Siljansbygden 
saluslöjd, kreatursskötsel och spannmål, i Falun spelade förstås kopparn 
en viktig roll. Lite förenklat kan man därför dela in Dalarna i bondebygd 
och handelsbygd. Siljansbygden får representera bondbygden, medan 
Bergslagen och Falun förs till handelsbygd. Ser man till stadsväsendets 
utbredning i landskapet kan detta i stort sett bekräfta indelningen. Före 
1600-talet fanns bara en stad i Dalarna, nämligen Hedemora. Under 1600-
talet blev Falun stad, samtidigt som andra orter i bergslagsdelen också fick 
stadsrättigheter. Inte någon av Siljansbygdens orter blev stad och det är ett 
förhållande som hållt i sig långt in på 1900-talet. Tätorternas framväxt i 
Dalarna var nära samhörigt med bergsbrukets industrialisering. Flera av 
de större bruken blev bruksorter och viktiga tätorter. Ett exempel på det 
kan vara Ludvika, som på 1700-talet var Dalarnas största stångjärnsbruk. 
På 1900-talet fanns här en storskalig industri och Ludvika samhälle var en 
betydande tätort. Ett liknande mönster finns i de angränsande landskapen; 
Fagersta, Norberg och Surahammar i Västmanland, för att nu endast 
nämna några. 

Att brukssamhällena fick stadskaraktär är ingen slump. Redan i 1700-
talets ekonomiska debatt sågs bruken ibland som städer. Bruksägarna 
framhöll att bruken uppfyllde liknande ekonomiska funktioner, vilket 
städernas borgerskap satte sig emot. Brukens ekonomiska funktion lik
nade städernas i den meningen att de omfördelade arbete och kapital och 
därför var viktiga för arbetsdelningens utveckling. Det var också via 
bruken som den internationella marknaden nådde till de små bergsmans
byarna. I allt detta skilde sig Dalarnas bergslagsdel från den bondbygd 
som omgav Silj an. Och det var troligen en faktor som bidrog till att tätorter 
växte fram i bergslagsdelen. Men det fanns också en annan skillnad som 
var slående, både på 1700-talet och 1900-talet. Denna skillnad gällde 
j orden och hur den överfördes mellan generationer. Den arvssedvänj a som 
var den gängse i Söderbärke, i Dalarnas bergslagsdel, var den vanliga i 
Sverige, och även i Europa. I Siljansbygden däremot var det oftast så att 
alla syskon, både kvinnor och män, tog sin arvejord i faktisk besittning, så 
kallad realarvedelning. Kvinnor ärvde visserligen hälften så mycket jord 
som sina bröder, men de ärvde jord. 

I likhet med många andra följde bergsmännen i Söderbärke statsmakt
ens intentioner, och det är egentligen inte mycket att förvånas över. Snarast 
är frågan varför sedvänjorna överhuvudtaget varierade. Varför skiftade 
arvssedvänjan till och med inom samma landskap? 
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Ett allmänt svar på frågan om varför vissa arvssedvänjor tillämpades på 
en del håll, medan förhållandet kunde vara annorlunda på andra, är att 
arvssedvänjan var en del av familjernas strategier för att trygga sin 
nuvarande och framtida försörjning. Av detta följer att de båda jämförda 
regionerna i Dalarna hade skilda förutsättningar för försörjningen. Det var 
en olikhet som i högsta grad medförde skillnader för kvinnor. Kvinnorna 
i Dalarnas bergslagsbygd saknade i allmänhet jord, kvinnorna runt Siljan 
tycks ha fått jord. I den förra regionen var jordmarknaden ett manligt 
forum. Det bör den inte ha varit i Siljansbygden. Ett resultat av detta 
förhållande kan ha varit att kvinnorna runt Siljan var offentliga i högre 
grad. Men det återstår ännu att pröva. 

Fortfarande kvarstår frågan om upphovet till arvssedvänjornas varia
tion i ett landskap där avstånden var så små att bergsmannen borde ha varit 
välbekant med förhållandena vid Siljan. 

Min utgångspunkt är ändå den att arvssedvänjan bör kopplas till 
respektive orters sociala och ekonomiska struktur. Den stora skillnaden 
mellan bergslagsdelen jämfört med Siljansbygden utgjordes, som sagt, av 
de skilda sätten folk försörj de sig på. Just detta gav också upphov till skilda 
sociala strukturer på respektive håll. I bergslagsdelen fanns bruk och 
brukspatroner, och brukspatronerna agerade på samma sätt som adeln 
gjorde på andra håll i landet. Bruksägarna försökte nämligen lägga under 
sig både jord och bönder. Tillgång på arbetande bönder, skog och jord var 
ju avgörande för att kunna driva ett järnbruk på 1600- och 1700-talen. 
Området kännetecknades därför av skarpa sociala och ekonomiska mot
sättningar mellan allmogen och ståndspersonerna på bruken. Det 
enarvingesystem som kom att bli allmogens sedvänja där, vill jag se som 
en försvars-, och överlevnadsstrategi gentemot bruksintressena. Ju min
dre jord, desto mer beroende av bruksarbete, och risk för skuldsättning 
med påföljande utmätning. Alltså gällde det att hålla egendomen intakt. 
Den ökade satsningen på jordbruk var också en del i samma strategi. De 
som inte ärvde jord bör ha varit de som flyttade till andra orter - till de 
tätorter som i anslutning till bruken växte upp under just 1600- och 1700-
talen. 

Siljansbygden var ett område som nog inte saknade sociala motsätt
ningar. Men det fanns inget överskikt som hade möjlighet att samla jord 
på det sätt som brukspatronerna gjorde i Bergslagen. Här fanns inte hotet 
från vare sig bruk eller adelsgårdar som ett skäl för att hålla egendomen 
intakt. Däremot blev det svårt att klara att försörja sig på de små jordlotter 
arvet efter föräldrarna gav var och en. Men det behövdes inte heller. 
Dalallmogen var ju sedan lång tid - oklart hur lång - vana vid att vandra 
till andra orter för att söka sig utkomster. Arbetsvandringarna till 
Mälarregionen, främst Stockholm, fungerade långt in i vår tid som 
komplement till det småskaliga jordbruket. Kanske var det just detta 
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komplement som bidrog till att det aldrig växte fram någon stad i närheten 
av Siljansbygden? 

Ställer man situationen i Bergslagen mot den som rådde i Siljansbygden 
kan man alltså urskilja följande mönster: 

Bruken och brukspatronerna har emellertid inte alltid tillhört bilden i 
Bergslagen. Det var först under 1600-talets första hälft som de etablerades 
och det är därför möjligt att tillkomsten av bruken även bidrog till att 
enarvingesystemet blev den dominerande sedvänjan i landskapets 
bergslagsdel. Det kan vi emellertid inte veta. Däremot kan vi även tillföra 
en politisk aspekt på det ekonomiska mönster som de skilda arvssedvän
jorna vittnade om. 

Dalarnas politiska regioner 
Dalarnas politiska betydelse under 1500-talet är välbekant. Dalallmogen 
spelade en viktig roll för till exempel Gustav Vasas trontillträde, en roll 
som gett upphov till stor mytbildning i landskapet. Under hans regerings
tid utbröt också en rad oroligheter i just Dalarna, varav Klockupproret 
kanske är det mest kända. Landskapets sociala geografi var rätt märklig 
och sammanföll med den ekonomiska. I de övre socknarna saknades 
nämligen fogdeborgar och frälsegods. Alla var bönder. Trakten runt Falun 
hyste däremot de välbeställda bergsmännen, vars verksamhet ägde rum 
vid Stora Kopparberget. Och det var också från denna grupp landskapets 
politiska ledarskikt rekryterades. 

Om så kopparbergsmännen var tongivande under 1500-talets första 
hälft minskade deras betydelse i rikspolitiken under den andra. Denna 
utveckling har satts i samband med att riksdagar och kungen själv 
utmanövrerade landskapens självstyrelse. Till riksdagen fick kopparbergs
männen tillsammans med borgerskapet i Falun, som då ännu inte var stad, 
skicka en representant. Järnbergsmännen däremot representerades av 
bondeståndet. Med fyrståndsriksdagens framväxt tycks Dalarnas infly
tande på rikspolitiken ha minskat. Riksdagens framväxt var visserligen 
trevande, men på lång sikt innebar den en tydlig politisk uppdelning av 
bergsmansgruppen. Kopparbergsmännen anslöts till borgarståndet, medan 
järnbergsmännen fördes till bondeståndet. Denna utveckling var dock inte 
självklar från början. 

Bergslagen: Siljansbygden 

* En man efterträdde föräldrarna 
* Medarvingarna flyttade 
* Tätorter 

* Alla ärvde jord 
* Alla bodde kvar 
* Arbetsvandringar 
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Kopparbergsmännens ledande roll hängde ihop med deras ekonomiska 
betydelse för landet i dess helhet. På 1600-talet var kopparn fortfarande 
viktig och tillverkningen omhuldades därför av statsmakten. Men det var 
en annan bransch som relativt vuxit i styrka och det var just järn
hanteringen, vilken var lokaliserad till landskapets södra delar - Bergsla
gen. I det fortsatta var det denna region som blev landskapets ekonomiskt 
ledande. Detta skedde parallellt med att de järntill verkande bergsmännen 
fick sin politiska hemvist i bondeståndet. Att de järntillverkande bergs
männen under 1600-talets andra hälft med självklarhet tog säte i bonde
ståndet var ett tecken på att deras socio-ekonomiska status sjönk. Bergs
männen skildes definitivt från de borgerliga näringarna och den status 
dessa var förknippade med. Samtidigt etablerades emellertid en annan 
ekonomiskt mäktig grupp i Bergslagen, nämligen brukspatronerna. 
Brukspatronerna hade generellt hög social status och en annan ekonomisk 
ställning än bergsmännen. Eftersom brukspatronerna, om de inte var 
borgare eller adelsmän, saknade representation i riksdagen, gick deras 
politiska inflytande genom andra kanaler. 

Allmänt sett återspeglade Dalarnas ekonomiska regioner såväl de 
politiska som sociala förhållanden. Landskapets ekonomiska geografi 
uppvisade nämligen ett mönster med tre klart urskiljbara regioner: Sil
jansbygden - Falun med omnejd - Bergslagen. Inom de olika områdena 
fanns variation, men gränserna mellan de olika regionerna var ändå rätt 
skarpa. Siljanstrakten var en utpräglad bondebygd, i Falun fanns borger
liga grupper knutna till koppartillverkningen och i Bergslagen utveckla
des en bruksbygd med ständiga spänningar mellan brukspatroner och 
bergsmän. 

Med det regionala utbytet av varor som utgångspunkt kan här urskiljas 
en regional arbetsdelning i landskapet. De olika orterna kompletterade 
varandra och detta utbyte framkom även indirekt av de skilda arvssed
vänjorna. Eftersom det inte var möjligt att vara självförsörjande på 
livsmedel i Bergslagen, är det ingen överdrift att framhålla den regionala 
arbetsdelningen som nödvändig för järntillverkningens fortbestånd. 

Om så bergsmännen i 1500-talets politik inte utvecklats som ett särskilt 
stånd, blev bergsmännens politiska hemvist bland bönderna ändå alltmer 
fastställd. I den praktiska verksamheten utgjorde bergsmännen däremot 
länge ett märkligt biandstånd - några kombinerade sin bondenäring med 
borgarens - vilket sannolikt var en följd av en viss arbetsdelning och 
resursfördelning inom bergsmansgruppen. På den ideologiska och prak
tiska nivå var därför arbetsdelningen mellan stånden - de privilegiebärande 
grupperna - ofullständig, men på 1600-talet förändrades detta. Då fördju
pades en process som innebar en större enhetlighet inom bergsmans
gruppen och det var egentligen under detta århundrade bergsmannen 
slutgiltigt formerades till bonde. Låt oss därför ta det från böljan. 

18 



I begynnelsen 
När bergsbruket uppstod är en omtvistad fråga som nog är omöjlig att 
besvara. På medeltiden var dock möjligheten att utvinna järn ur bergmalm 
både känd och prövad. Mycket talar för att masugnen togs i bruk någon 
gång på 1200-talet och då i trakten av Norberg. Arkeologernas rekonstruk
tion av Lapphyttan där, har redan nu lett till att man tror att masugnen var 
en inhemsk uppfinning och därmed inte något som infördes av de många 
tyskar som fanns i landet under medeltiden. Norbergstrakten tycks ha varit 
ledande i utvecklingen av det svenska bergsbruket. Från detta område 
spreds bergsbruket sedan västerut mot Värmland. Det skogs- och bergs
område i Mellansverige som sedan kom att benämnas Bergslagen var 
omslutet av gamla bondbygder, och det tidiga bergsbruket utövades i 
samklang med bondbrukets årsrytm. Bergsbruket var i hög grad ett 
säsongsbruk och bebyggelsen kring de tidigt etablerade hyttorna var till en 
början troligen inte ens permanent. Spridda notiser i källorna från tiden 
före 1300-talets mitt, antyder att både andliga och världsliga stormän -
präster och adel - tillsammans med invandrade tyskar då hade intressen i 
bergsbruket. Därefter tycks bergsbruket i huvudsak ha blivit en angelä
genhet för de småföretagande bergsmännen. Men bergsmansgruppen var 
långt ifrån en homogen grupp. På toppen fanns 1400-talets bergsmän som, 
i likhet med Engelbrekt, hade betydande förmögenheter. Längre ned i 
hierarkin fanns bergsmän som inte bara saknade förmögenhet, de hade till 
och med ekonomiskt svårt att överhuvudtaget genomförajärntillverkning. 
De förmögnas bättre ekonomiska ställning kom sig inte av att deras 
anläggningar var så mycket större än andras, eller att driften där var mer 
rationell. I stället var tillgångarna ett resultat av att de förfogade över ett 
stort antal gårdar och därmed flera hyttor. Deras verksamhet var också -
såvitt man vet - direkt knuten till handel och köpenskap. Vissa bergsmän, 
som till exempel Engelbrekt, förenade alltså bergsmanssysslan med att 
också vara köpman. Hos dessa bergsmän blev stadens näring nära knuten 
till landsbygdens och då kan det vara befogat att betrakta dem som ett slags 
handelsmän. Det är oklart hur många de så kallade handelsmannabergs-
männen var. Jag utgår emellertid från att denna grupp var relativt mer 
betydande på 1400- och 1500-talen än den senare kom att vara. 

Bergsbruk som hushållsarbete 
När de medeltida bergsmännen slog sig samman för att bygga masugnar 
och smedjor var detta en lösning på flera problem. Uppbyggnads- och 
underhållskostnaderna blev mindre för var och en och smältningen kunde 
fortgå utan avbrott. Trots detta genomfördes smältningen bara en viss tid 
på året. Till stor del berodde det på att smältningen av malmen krävde 
omfattande förberedelser. Bergsmännen skulle först tillverka all kol som 
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gick åt. Kolning och förberedelserna med den brutna malmen ägde rum i 
hushållets regi. Här samarbetade inte hyttelaget eller bergslaget. I stället 
utgjorde familjen och hushållet den huvudsakliga arbetskraften. Trots att 
själva tillverkningsprocessen kunde ha genomförts av de enskilda bergs
männen tillsammans, var också hushållet där av avgörande betydelse. 
Vaije bergsmanshushåll kom till hyttan med egen malm och kol. Sedan 
turades de olika hushållen om i tillverkningen, som för vart och ett av 
hushållen kanske var på ett dygn eller två. Kooperationen mellan hus
hållen gällde därför främst förvaltning och underhåll av den gemensamt 
ägda produktionsanläggningen, medan hushållen stod för själva tillverk
ningen. 

Eftersom bergsbruket i så hög grad präglades av vad hushållet förmådde 
prestera, säger det sig självt att kvinnorna inte var uteslutna från arbetet. 
Men källorna erbjuder mycket små möjligheter att fastställa hur arbetet 
var fördelat på män och kvinnor. Kanske kolningen utfördes av männen 
medan kvinnorna skötte gården? I förberedelserna med malmen har 
särskilt krossning och sortering pekats ut som en syssla för kvinnor. Precis 
som i många andra näringar tyder alltså mycket på att kvinnorna också här 
var flexibla och utförde varierande uppgifter. Männen däremot, var 
sannolikt mer låsta till det arbete som utfördes utanför gården, kolningen 
och själva tillverkningsprocessen. 

Den hushållsbaserade produktionen innebar att alla hushållsmedlemmar 
deltog i arbetet, alltså även kvinnor. I räkenskaper och andra källor som 
historikerna är hänvisade till noterades emellertid oftast männen. Männen 
representerade hushållen utåt och man skulle kunna säga att först med 
fokus på hushållet i olika typer av äldre produktion framgår också det 
självklara; nämligen att även kvinnorna arbetade. Men det betyder inte att 
maktrelationen mellan män och kvinnor var jämlik; tvärtom var hierarkin 
mellan könen tydlig. Mannens uppgift var klart och precist definierad till 
sj älva tillverkningsprocessen. Kvinnans uppgift var den flexibla assistent
ens, som ständigt var sysselsatt med flera och samtidigt pågående sysslor. 
Det finns exempel på att kvinnan assisterade mannen vid blästerugnen 
genom att trampa bälgarna samtidigt som hon nystade upp garn på en 
slända. Uppenbarligen har den traditionella kvinnobilden en lång - men 
även motsägelsefull - historia. Med motsägelsefull syftar jag på de 
möjligheter änkorna hade att överta de uppgifter deras makar tidigare 
hade innehaft. När - och om - en kvinna blev änka var nämligen hon den 
som förestod hushållet utåt. Det kunde till exempel gälla att svara för 
hushållet i kronans räkenskaper, men också att representera hushållet i de 
meningsskiljaktigheter den lokala rättskipningen hade att lösa. Protokol
len från den lokala rättsinstansen är en av de få källor som kan vittna om 
att bergsmansnäringen baserades på hushållets arbetskraft. Denna slutsats 
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är möjlig att dra bland annat av skälet att kvinnor inte saknades i tingets 
arbete. 

Kvinnorna på tinget 
Mellan åren 1544 och 1549 var det bortemot 20% av de lokala tingens 
ärenden i Norberg som drevs av kvinnor, vilka även var änkor. (Norberg 
ingick vid denna tid i Dalarnas lagsaga.) Att kvinnorna, inte bara i teorin 
utan också i praktiken, kunde överta de avlidna männens uppgifter 
bekräftade att kvinnorna redan under sina makars livstid var delaktiga i 
produktionen och just kvinnornas delaktighet understryker även att pro
duktionen utfördes hushålls vis. 

Att kvinnan som änka också kunde ansvara för järnproduktionen 
framgår till exempel av hustru Elins framträdande på tinget år 1545 i 
Norberg. Hon tillkännagav då att någon under natten hade tagit järn från 
henne. På morgonen hade hon gått till sina grannar ".. .och lyste det för dem 
och fick sällskap...". Eftersom det var viktigt att den kärande kunde styrka 
sin sak med vittnesmål vandrade hela sällskapet i väg till platsen där 
järnet, enligt Elin, varit förvarat. Där fann de tråget, där järnet tidigare 
varit förvarat, och lite järn som låg löst utspritt på golvet. Hon hade då fått 
veta att Olof i Hyppenbenning hade synts till i boden kvällen dessförinnan. 
Olof närvarade själv på tinget och förnekade att han rört hustru Elins järn. 
Men nämnden, vars ord vägde tungt för domsluten, ville inte frikänna 
honom eftersom han utfört liknande handlingar tidigare. Olof dömdes 
därför efter tjuvabalken. 

Hustru Elins fall säger visserligen inget om hon själv varit involverad 
i själva tillverkningen av järnet. Men hennes ärende visar att det var hon 
som vid tidpunkten för stölden hade ansvaret för hushållets egendom, och 
i vaije fall ägde hon slutprodukten, järnet. 

På samma ting där Elin framträdde kungjorde hustru Britta påNyhyttan 
att hon hade sålt sin del i Königshyttan - beläget i Hedemora socken - till 
hustru Anna i Gylle. Britta hade redan uppburit betalningen av Annas man, 
Anders Rawalsson. Hustru Brittas ersättning för delen i Königshyttan var 
en av de fåtaliga betalningar som inte utgjordes av järn i tingsprotokollen 
från Norberg. I stället hade hon fått 20 mark, en silversked om knappt tre 
lod, ett litet korallband med silverstenar och ett litet kors. Detta ärende 
väcker flera frågor. Den första frågan gäller hur hustru Britta kommit i 
besittning av Königshyttan. Det troliga svaret är att hon sannolikt hade 
ärvt andelen efter sina föräldrar, eller efter sin make. Den andra frågan 
gäller hustru Anna. Hur kom det sig att hon som kvinna hade möjlighet att 
köpa en del av Königshyttan? Som änka kunde hon visserligen köpa och 
handla med egendom, men som gift hade hon inte denna möjlighet. 
Mycket tyder på att hon var gift och därför överskred sina befogenheter. 
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Så sent som den 7 maj 1546, det vill säga ett och ett halvt år efter hustru 
Annas förvärv i Königshyttan, var Anders Rawalsson, Annas make, en av 
nämndemännen på tinget i Stora Tuna. 

Ärendet mellan hustru Britta och hustru Anna visar att lagstiftningens 
regleringar av kvinnors verksamhet inte alltid följdes i praktiken. I lagen 
saknade kvinnorna rättigheter, i praktiken överskred de ibland sina 
befogenheter. I de anförda exemplen framgår att kvinnor avyttrade egen
dom. Det är därför lätt att tro att när kvinnan blivit änka, saknade hon 
möjlighet att driva bergsbruket vidare. Så kan åtminstone affären mellan 
Anna och Britta tolkas. Men i likhet med sina manliga kollegor var också 
bergsmansänkorna hänvisade till vad hushållet förmådde prestera. Där
med var inte mannens frånfälle skäl nog för att motivera försäljningar 
generellt sett. Det förekom också exempel i tingsarbetet som visar att 
änkorna inte saknade möjlighet att driva bergsbruket vidare. Hustru Karin 
i Bännbo, Johan Masmästares efterleverska, och Hustru Kerstin i Olsbening, 
Herman Olssons efterleverska, ville exempelvis skifta ägor mellan sig. 
Hustru Karin bytte bort ägorna i Bännbo med hus, hustomt, täkter, hytta 
och kvarn. I utbyte fick hon ägor i Olsbennning och eftersom hustru 
Kerstin genom bytet erhöll mera gav hon hustru Karin tio fat järn, vilket 
pekar på att betalningsmedlet i Bergslagen var järn, inte pengar. Hustru 
Karin bytte visserligen bort sina möjligheter att idka bergsbruk, och vi vet 
inte vad hon fick i gengäld. Men hennes hytta med mera övertogs av en 
annan änka, som i och med bytet nu hade möjlighet att fortsätta driften. 

Sammantaget bekräftar dessa exempel att kvinnorna var väl insatta i 
bergsbrukets angelägenheter. Därmed bekräftas även att bergsbruket 
tidigt etablerats som ett 'hushållsarbete'. Att änkorna var färre än männen 
berodde snarast på att de allra flesta var gifta. Giftermål var ju en 
nödvändighet i en produktion som baserades på vad hushållen kunde 
åstadkomma. Om båda makarna, tillsammans med husfolket, deltog i 
själva framställningen av tackjärn kan inte mina exempel säga något om. 
Från andra trakter vet vi att kvinnor deltog i åtminstone förberedelse
arbetet med malmen, och det finns ingen anledning att tro att förhållan
dena var annorlunda i Norberg. De direkta bevisen därför är dock inte så 
lätta att finna. Men det är viktigt att framhålla att delat arbete inte, varken 
då eller nu, medförde delad makt. Hela samhället organiserades efter 
könstillhörighet; vissa företeelser var manliga och andra kvinnliga. Män 
och kvinnor hade därför olika befogenheter och det gällde såväl i lagen 
som i praxis. 

Arbetsdelning inom bergsmansgruppen 
Tingets arbete i Västerbergslagen under 1540-talet gav få belägg för att 
våldet hörde till bergsmännens vardagsliv. Däremot fanns många ärenden 
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som bekräftade hur centrala de ekonomiska villkoren var. Bergsbruket 
krävde skogar och betesmarker för att fortleva och tinget var därför i 
huvudsak inriktat på att lösa konflikter om naturresurserna. Det hittills 
sagda pekar på att bergsbruket var en småskalig bondenäring, där hushål
let utgjorde basen, och tingsmenigheten utgjordes därför mest av bönder 
som kombinerade jordbruket med att också tillverka järn. 

Rättsprotokollen ger inte besked om hur de ekonomiska tillgångarna 
generellt sett varierade mellan bergsmännen. Eftersom aktörerna på tinget 
i allmänhet ägde jord, hörde sannolikt de allra flesta ändå till en någor
lunda välbärgad skara. Men det var sällsynt att de var så välbärgade att de 
inte själva behövde delta i produktionen. Undantag fanns, som till exem
pel Jöns Persson i Vibberbo, som ägde fastigheter på flera ställen. Trots att 
Jöns Persson var ett undantag bland tingets aktörer visas ändå på en 
arbetsdelning - alltså skiktning - inom bergsmansgruppen. Några av 
bergsmännen ägde produktionsresurser men upplät själva driften åt andra 
- som alltså inte innehade tillräckligt med resurser för att sj älva genomföra 
produktionen. Spännvidden mellan ytterligheterna - den rike och den 
fattige - kunde vara stor. Präktiga gårdar med den traditionella gjutjärns
skorstenen som kronan på verket fanns vid sidan av små och enkla 
koj liknande gårdar. Hur kunde de ekonomiska villkoren för olika bergs
män variera så? En viktig faktor var nog att bergsmännen själva förfogade 
över sin slutprodukt, osmundarna, som de kunde sälja vidare på olika 
marknader, inhemska som internationella. Här kan man föreställa sig att 
det var några som skötte om flera bergsmäns försäljning mot avgift och på 
så sätt blev förmögnare än sina kollegor. Trots att detta bara är en 
spekulation, är det ändå rimligt att utgå från att det var handeln som gav 
möjligheter till såväl ekonomiska framgångar som bakslag och därmed 
också orsakade skiktning inom bergsmansgruppen. 

Oavsett ekonomisk tillgång genomfördes dock själva arbetsprocessen 
på samma sätt. Bergsmännens varierade ekonomiska ställning berodde 
snarast på att de välbeställda förfogade över flera enheter förproduktionen 
och därmed inte själva genomförde driften. Som ett exempel kan jag 
nämna Måns Nilsson (Svinhuvud) som när han avrättades efter Klockupp
roret befanns ha 41 hemman plus en del lägenheter i Kopparbergslagen. 
Den välbeställde Måns Nilssons situation var självklart inte den vanliga. 
Hans fall kan ändå säga något generellt om dem som hade stora tillgångar, 
det vill säga flera bergsmansgårdar. Med sina hushåll kan de knappast ha 
genomfört driften själva. I stället brukades deras bergsmansgårdar sanno
likt av landbor. Måns Nilsson och andra bergsmän som levde med 
liknande tillgångar påminner därför om 1600- och 1700-talens 
brukspatroner. I Måns Nilssons fall kan förmögenheten även ha varit ett 
resultat av att han var kopparbergsman. De ädlare metallernas bergsmän, 
silver- och kopparbergsmän, tillhörde nämligen ett så kallat bergsfrälse 

23 



med andra ekonomiska villkor än dem som gällde för järnbergsmännen. 
Men också inom järngruppen fanns förmögna bergsmän som hade land-
bor. På exempelvis tinget år 1548 i Söderbärke kom kyrkoherden herr Lars 
inför rätten och klagade på Wij dekes landbo, vars drift åsamkat besvär för 
kyrkoherden. Om Wij dekes förmögenhet vet vi inget. Men han hade 
tydligen en landbo som tycks ha stått för produktionen, vilket vittnar om 
en viss ekonomisk styrka - och en viss arbetsdelning - inom bergsmans
gruppen. 

Trots de knapphändiga beläggen är det alltså möjligt att föreställa sig att 
den förmögnare bergsmansgruppen förfogade över avkastning från flera 
bergsmansgårdar och att de hade nära förbindelser med den utländska 
marknaden. Det var i så fall dessa bergsmän som förenade borgarens 
syssla med bergsmannens. 

Om så grunddragen i bergsbruket fram till och med 1500-talet fixerats 
är det viktigt att understryka att bergsbrukets utveckling också var 
beroende av den ekonomiska utvecklingen i stort. 

1500-talets ekonomiska geografi i Sverige 
Förutsättningarna för att odla varierade mellan landets olika delar. De 
områden vi känner som kornbodar i dag, var det också på 1500-talet. 
Under 1500-talets andra hälft var det tydligt att Bergslagen var som en 
spindel i det regionala utbytesnätet. Skälet var förstås det stora behovet av 
spannmål, vilket inte tillgodosågs av de magra bergsmansjordarna. Till 
Bergslagen fördes spannmål och boskap i en strid ström under 1500-talet. 
I utbyte lämnades järn, vilket var en åtråvärd vara för alla, oavsett om man 
var bonde eller borgare. När det gällde oxar var kedjan fram till bergsmans
familjens matbord lång. Oxarna kunde födas upp i Småland och Väster
götland för att sedan transporteras till bönder i Mellansverige för gödning. 
Slutligen nådde de Bergslagen och alltihop, från början till slut, skedde 
under kontroll av de sydsvenska borgarna eller kronan själv. Den långväga 
handeln med oxar täckte troligen en stor del av Bergslagens behov av 
nötkött. Men oxar var inte bara viktiga för bergsmansfamiljens livsmed
elsförsörjning. Av hudarna tillverkades exempelvis rep och bälgar, som 
behövdes i tackjärnsblåsningen. 

Oxar, borgare och krediter var tidigt viktiga inslag i bergsbruket. Helt 
klart är att den regionala arbetsdelningen inom den agrara produktionen 
under 1500-talet var en förutsättning för att bergsbruket skulle fortleva. I 
allt detta var bönder och borgare i större delen av landet involverade, vilket 
understryker att järnet var en viktig bytesvara i inrikeshandeln. Kronan 
spelade också en viktig roll när den genom olika politiska beslut dirige
rade oxar mot just Bergslagen. 
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Bergslagen var alltså inte självförsörjande på spannmål eller nötkött 
och det var länge ett bekymmer. Gustav Vasa skrev exempelvis år 1551 till 
bergsmännen i Noraskog att om inte han haft råd att undsätta dem med säd, 
hade många i Noraskog säkert inte haft till brödfödan. Men kungen ansåg 
att han inte alltid kunde hjälpa till, bergsmännen måste hjälpa sig själva. 
Om bergsmännen hade möjlighet att odla åker och äng borde de därför 
svara för att så skedde. Hade de råd eller makt fick de driva bergsbruk. 
Jordbruket kom alltså i första hand, bergsbruket i andra. Att det regionala 
utbytet ändå tilltog, visade att Gustav Vasas råd inte efterföljdes i prakti
ken. Bergsmännen prioriterade alltså inte jordbruket. 

Gustav Vasas stora intresse för sådant som kunde öka kronans inkom
ster är välkänt. Självklart var även bergsbruket ett område som låg 
monarken varmt om hjärtat. På 1540-talet infördes stångjärnssmidet och 
med detta har det sagts att Sverige tog ett första steg på vägen i riktning mot 
kapitalistiska förhållanden. (Stångjärn åstadkoms genom att den smälta 
malmen färskades om och utsmiddes till stänger.) Med stångjärnssmidet 
ifrågasattes bergsmännens självständiga handel med osmundjärn. Kronan 
strävade efter att exportera stångjärn, inte osmundjärn och detta var en 
viktig förändring. Kronan förutsatte vidare att bergsmännen skulle leve
rera tackjärn till smedjorna, det vill säga fungera som brukens underhug
gare. Och detta var en annan viktig förändring. Kronans egna 
hammarsmedjor blev tekniskt ledande i stångjärnstillverkningen och den 
tyske fackmannen Markus Hammarsmed, eller Klingensten, fungerade 
som uppsyningsman över dem alla. 

Mot slutet av 1500-talet var alltså grunden lagd för järntillverkningens 
expansion. Här fanns ett regionalt utbyte - en regional arbetsdelning - i 
den agrara produktionen som möjliggjorde tillförsel av livsmedel till 
Bergslagen. Den regionala arbetsdelningen inom jordbruket förbättrade 
möjligheterna att överleva i Bergslagen utan att bergsmännen själva måste 
producera de livsmedel som behövdes. Det regionala handelsutbytet 
involverade alla; från den enkle bonden i Småland och borgaren i Jönkö
ping till bergsmannen i Bergslagen. Stångjärnssmidet var etablerat och 
avsett för den utländska marknaden. Landet var med andra ord grovt och 
ytligt sett indelat i de ekonomiska regioner som under 1600-talets lopp 
stöptes än fastare. 

Ståndsideologi och "industripolitik" 
Fram till 1600-talet utgjordes järnproducenterna i princip av kronan och 
bergsmännen. Med 1600-talet svepte nya vindar in i bergsbruket. Kronan 
kom, som sagt, att motarbeta export av tackjärn och osmundjärn. När 
kronan bestämde att exporten skulle utgöras av stångjärn inleddes även 
arbetet på en mer genomgripande och samhällelig uppdelning av syss-
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lorna i bergsbruket. Under 1600-talets första hälft sålde kronan ut sina 
stångjärnsbruk till borgare och andra ståndspersoner, samhällets kapital
starka grupper. Dessa grupper anlade själva en rad bruk under samma tid 
och kronan övergav alltså sin roll som företagare. Den satsade i stället 
krafterna på att politiskt dirigera bergsbruket. Målet var tillväxt. Landet 
saknade heller inte de naturliga förutsättningarna för att nå målet. Här 
fanns malm och skog i riklig mängd, om än inte oändlig. Därför måste även 
en viss hushållning med resurserna genomföras. Larmrapporter från det 
skogsbristdrabbade England ingav oro för vad som annars kunde hända. 
Mot 1600-talets mitt, med det nyligen inrättade Bergskollegiet i spetsen, 
anvisades därför bruksanläggningarna till områden utanför Bergslagen. 
Därmed borde skogen i Bergslagen räcka för gruvbrytning och tackjärns-
blåsning. Stångjärnssmidet kunde i sin tur försörjas av andra skogstill
gångar. Hushållningen med naturresurser var enligt kronans uppfattning 
nödvändig för att Sverige skulle kunna öka exporten. Men den löste också 
ett annat problem, ett problem som varit aktuellt i bergsbruket sedan 
medeltiden, nämligen bristen på arbetskraft. Sverige var ett glest befolkat 
land. Ett effektivt utnyttjande av den arbetskraft som fanns blev nödvän
dig. Men det måste ske på ett sådant sätt att den sociala ordningen inte 
rubbades, och medlet blev en uppdelning av sysslorna efter geografi, men 
också efter socialgruppstillhörighet. 

De första leden i produktionen, malmbrytning och tackjärnsblåsning 
blev uppgifter för allmogen. Stångjärnssmidet överläts däremot till 
ståndspersonerna. Hur kunde denna uppdelning motiveras? På flera sätt 
framhölls att stångjärnssmidet inte var lämpligt för bergsmännen. År 1637 
förbjöds byggande av nya hamrar i Bergslagen. Då hette det att bergs
männen smider så "elaktjärn att det alldeles fördärvar handeln". De hade 
inte "lärt det ämbetet, utan deras ämbete är att vara bergsmän". Att vara 
bergsman innebar, enligt kronans uppfattning, att endast ombesörja järn
tillverkningens första faser. Drottning Kristina skrev till bergskollegiet år 
1649 i samma ärende: "låtandes bergsmännen, i det stället de hångla vid 
hamrarna, dess flitigare bli vid deras blåsningar". 

Varför ville kronan spara dessa uppgifter till bergsmännen? Ett skäl var 
just hushållningen med natur- och arbetskraftsresurser. Om bergsmännen 
framställde tackjärnet var det också bergsmännen själva och deras skogar 
som utnyttjades för kolförbrukningen. Ett annat skäl var det motiv som 
framfördes av de ledande ämbetsmännen i bergskollegiet, Christer Bonde 
och Erik Fleming, i en skrivelse från år 1652. De påpekade att bergs
männens hyttebruk hade en särskild stabilitet därför att det så självklart 
förenades med bergsmannens innehav av "gård och grund, varest han med 
boskap och åtskilliga medel haver stor hjälp till sin födo; eljest går han 
själv i arbetet med hustru och barn, som han likväl borde föda, och behöver 
icke taga så stort till." I klartext innebar skrivelsen att här förlitade man sig 
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på allmogens enfald, den grundade inte sin produktion på räken-
skapsmässiga överväganden. Det hade man bevis för under krigsåren då 
bergsmännen fortsatt att producera, trots att priserna på deras produkter 
stadigt sjönk. Borgaren däremot, skulle raskt överge gruvor och hyttor om 
verksamheten inte bar sig. Fleming och Bonde pekade därmed ut ett 
framträdande drag i all bondeproduktion. Den var inriktad på försörjning 
- inte vinst - och därför måste bergsmannen producera även om priserna 
sjönk. Detta gav bergsmännens produktion en stabilitet som borgaren inte 
kunde garantera. Dessutom försäkrade bergsmansbruket att borgarna 
kunde köpa tackjärnet billigt till sina stångjärnsbruk. Detta förbilligade 
stångjärnssmidet totalt sett. Och det var just det låga priset som kunde ge 
Sverige en stormaktsställning på exportmarknaden. Detta var i korthet 
idealet, men hur blev det i praktiken? 

Mot slutet av 1600-talet stod det klart för kronan att bergsmännen hade 
svårt att fullgöra sin uppgift. De drabbades av skuldsättning, vilken ledde 
till att de så småningom fick lämna sina gårdar till sina kreditgivarna. Men 
precis som Fleming och Bonde förutspått var ståndspersonerna inte 
intresserade av att själva tillverka tackjärn. Många hyttor lades öde och 
risken var stor för att hela bergsbrukets arbetsorganisation skulle rasa 
samman. Kronan insåg det allvarliga i situationen och bestämde att 
bergsmännens jord bara fick innehas av bergsmän. Bruks förvaltare och 
borgare fick alltså inte lägga beslag på bergsmansjord. Kronan ville gärna 
att borgarna skulle bevilja bergsmännen krediter, antingen det var livs
medel eller pengar, men de fick bara ta betalt i produktion, det vill säga 
färdigt tackjärn. 

På ett elegant sätt delade kronans regleringar upp arbetet i bergsbruket. 
Stadsborgarens uppgift att se till att stångjärnet såldes på export var det 
sista ledet. Före dess kom brukspatronens stångjärnstillverkning som i sin 
tur baserades på att bergsmannen producerade och levererade tackjärn. 
Mellan järnets samtliga stationer cirkulerade krediter, och det var just 
behovet av krediterna som ledde till ökad skuldsättning bland bergs
männen. För att hålla kvar den nämnda arbetsorganisationen förbjöds 
alltså kreditgivarna att ta betalt i bergsmansgårdar. 

Den arbetsorganisation som kronan via lagstiftning försökte åstad
komma byggde på en lång tradition och utgick egentligen från den grupp 
som redan på 1500-talet fanns på plats, nämligen bergsmännen. Bergsmans
produktionen utfördes hushållsvis i den av flera bergsmanshushåll ge
mensamt ägda och förvaltade hyttan. Det innebar att familj emedlemmarna 
deltog i järnproduktionens olika moment. Vem i hushållet som gjorde vad 
är inte undersökt fullt ut, men hushållet representerades här, som i annan 
bondeproduktion, i regel av män. Här var ingen skillnad mot 1500-talet. 
Den stora olikheten för 1600-talets bergsmansfamiljer som grupp jämfört 
med 1500-talets var underordning. På 1500-talet idkade bergsmannen 
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själv köpenskap med sitt järn. Bergsmannen förenade järntillverkning 
med lite jordbruksproduktion och handel med sin vara. Bergsmannen var 
alltså i betalningsbalans. 1600-talsbergsmannen producerade järn och 
sysslade också med viss jordbruksproduktion. Däremot var handel och 
köpenskap inte längre en bergsmanssyssla, det hade blivit brukspatronens 
uppgift. Den ideala bergsmansfamiljen på 1600-talet borde, enligt kro
nans uppfattning, också vara i balans - genom att kombinera järn och jord 
- men på kredit. Hur blev det sedan? 

1700-talets bergsbruk - en konserverande historia 
Den sociala arbetsorganisationen i bergsbruket under 1700-talet skilde sig 
inte mycket från den som stakats ut i mitten på 1600-talet. Bergsmannen 
i hyttan skulle komma till ståndspersonen på bruket. Därmed blev tackj ärn 
förvandlat till stångjärn. Det färdiga stångjärnet togs omhand av köpman
nen i staden. Därifrån skeppades det ut på den internationella marknaden. 
Ser man systemet i form av krediter kan man säga att länken från till 
exempel Saxe by, gick via Larsbo bruk via Stockholm och ända till de 
kreditgivande handelshusen i Amsterdam. 

På 1700-talet var denna arbetsorganisation fullt utbyggd i de statliga 
regleringarna. Bergsmännen hade blivit underordnade ett ekonomiskt 
intresse, som till skillnad från dem inte behövde producera för försörj
ningen, utan i stället för den vinst som utrikeshandeln förväntades ge. Det 
var inte bara arbetsorganisationens övergripande uppdelning som var 
föremål för de statliga regleringarna. Även bergsmännens hyttdrift påkal
lade förordningar. Redan i slutet på 1600-talet menade Kungl Maj :t att de 
svenska masugnarna hölls i gång för kort tid. Bergsmännen borde med 
andra ord blåsa mera. Dessutom hade de gamla läderbälgarna gj ort sitt. De 
kungliga påbuden förmanade bergsmännen att i fortsättningen tillverka 
sina bälgar av trä. Med 1638 års masmästareordning bestämdes att 
bergsmännen skulle ha en lejd masmästare som skulle leda arbetet i 
hyttan. Masmästarens uppgift var också att förhindra bergsmännen från 
att använda dåligt tillverkad kol, och malm som inte höll för kvalitets
kraven. 

Med de olika förordningarna inleddes en process som, åtminstone i 
lagarnas mening, innebar att bergsmännens inflytande över själva 
arbetsprocessen minskade. I praktiken var kanske förändringen inte så 
stor. Det var nog ofta så att de olika ämbetsinnehavarna var en av de 
brukande bergsmännen. Grunden för bergsmännens arbete - hushållet -
förändrades heller inte. I exempelvis hyttan i byn Saxe i Söderbärke 
socken var hyttfogden, uppsättaren och masmästaren bergsmän i samma 
hytta. Allt detta pekar på att arbetsdelningen var ofullständig - gränserna 
mellan befattningarna i byn och i hyttan var inte särskilt skarpa. Frånsett 
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de tre nämnda befattningarna var det alltså fortfarande hushållet som var 
produktionens viktigaste enhet. Det märktes av att bergsmännen i tur och 
ordning genomförde sin blåsning. Vidare, när det var dags för blåsning var 
egentligen det mesta arbetet gjort. Det mest tidskrävande var nämligen 
kolningsarbetet. För varje skeppund färdigt tackjärn var kolåtgången 
ungefar två tolv-tunnorsstigar. Två 12-tunnorsstigar motsvarade bortemot 
fem arbetsdagar. Räknar man med att en bergsman åstadkom ungefår 30 
skeppund, vilket var en vanlig mängd för en bergsman i 1700-talets Saxe, 
finner man att bara kolningsarbetet motsvarade 150 arbetsdagar. Jan 
Ersson, som var byns rikaste bergsman, blåste fyra dygn och de få 
blåsningsdygnen säger därför något om hur bergsbruksarbetet var förde
lat. I praktiken var alltså bergsmannen till största delen kolare och det 
försökte myndigheterna även genomdriva i allt större omfattning. 11766 
års masmästareordning reglerades till exempel verksamheten i hyttan i 
minsta detalj. Masmästaren fick utvidgade befogenheter, medan bergs
mannens arbete reducerades till råvaruleveranser. Det är emellertid oklart 
hur stor effekt förordningen fick i praxis. I Saxe hytta fortsatte man som 
förut - en av de brukande bergsmännen skötte sysslan som masmästare. 

Vid sidan av de kungliga regleringarnas försök att organisera blåsning-
en i hyttan under 1700-talet ägde också en omfattande driftskoncentration 
rum. Många hyttor lades ned, men bergsmännen slutade inte med tack
järnstillverkningen. I stället slog de sig ihop med andra hyttelag i den hytta 
som de ansåg vara bäst. I Saxe var det två byar, det vill säga runt 25 
bergsmansfamiljer, som tillsammans innehade produktionsanläggning
en. Driftskoncentrationen underlättades troligen av att bergsmännen, var 
och en med sina hushåll, stod för sina respektive reden (kol och malm). För 
bergsmännen kunde alltså den ofullständiga arbetsdelningen vara en 
tillgång - och detta gällde även i utbytet med bruken. 

Bruken var betjänta av att bergsmännen kontinuerligt producerade 
tackjärn till låga priser. För att uppnå detta tillämpades en strategi som var 
vanlig i all tidig industri - kreditgivning. Bergsmännens drift var småska
lig och därför fanns gränser för hur mycket den hushållsbaserade organi
sationen kunde klara. Och det var också detta som medförde att bergs
männen i stor utsträckning blev skuldsatta. De hade tagit betalt i förskott 
för en produktionsstorlek som det många gånger inte var möjligt att klara. 
Kring detta olösliga problem kretsade många klagomål. Bergsmännen 
klagade över att deras jord hamnade i orätta händer, det vill säga hos 
brukspatronerna, och de senare klagade på att bergsmännen misskötte sin 
uppgift. I och med att lagen inte tillät bruken att ta betalt i fast egendom 
var problemet svårlöst. Successivt mjukades därför den hårda regleringen 
kring bergsmansjorden upp. Förläggarna fick ta över bergsmansgårdarna, 
men då var de också tvungna att använda gårdens resurser för tackjärns
tillverkning. Hela tiden hade bergsmännen rätt att köpa tillbaka jorden. 
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Mot bakgrund av alla dessa klagomål framträder en bild där bergsmans
gruppens svåra och utsatta läge dominerade. Denna bild var dock varken 
entydig eller oföränderlig. Under 1700-talets lopp förekom alltmer sällan 
skuldsatta bergsmän i bergstingets arbete. Bergsmännen från Saxe hytta 
upphörde att vara det närbelägna Larsbo bruks leverantör av tackjärn. I 
stället for de till Ramnäs för att sälja sina produkter. Ramnäs bruk var, 
liksom Surahammar, beroende av att köpa kol och tackjärn från de många 
omkringliggande byarna i Bergslagen. Detta medförde visserligen dryga 
transporter för bergsmännen, men det innebar också att de kunde upprätt
hålla en någorlunda självständig ställning gentemot bruks intressenterna. 
De kunde köpa och sälja till vem de ville. Bergsmännen blev därför mot 
slutet av 1700-talet alltmer betydelsefulla för det regionala handelsutby
tet. Deras verksamhet påminde därvidlag om den som bergsmännen på 
1500-talet vidmakthöll. I de fall där handelsutbytet skedde mellan bergs
män och bruk fanns dock en viktig skillnad jämfört med tidigare, bergs
männen saknade kontroll över produktens slutliga destination. Bergs
männen hade alltså gått miste om den delen av verksamheten som tidigare 
medfört oklarheter om i vilket politiskt stånd bergsmännen skulle place
ras. Bergsmännen hade definitivt tagit steget mot att bli bonde. 

Avslutning: bergsmännen och jorden 
Att bergsmännen kunde vidmakthålla sin ställning har ingen enkel förkla
ring. Jag vill peka på två faktorer som båda har med jorden att göra. Den 
ena gäller jordbrukets utveckling. Bergslagen var länge ett underskotts
område när det gällde spannmålsodling. Under 1700-talets lopp var 
nyodlingarna emellertid omfattande. Från flera bergslagslän, inte bara 
Dalarna, rapporterades det om nyodlingar. I Saxe ökade åkerarealen med 
ca 500% från 1600-talets mitt till en bit in på 1800-talet. Jordbruket 
expanderade med andra ord på ett sådant sätt att det inte befrämjade den 
regionala arbetsdelningen. Den andra faktorn bidrog troligen indirekt till 
att den regionala arbetsdelningen utvecklades. Då gäller det den arvs
sedvänja som uppenbarligen var den gångbara i Bergslagen på 1700-talet. 
Det vanliga var nämligen att ett av barnen - som regel äldste sonen -
övertog föräldrarnas gård. Eftersom det bara var ett av syskonen som 
kunde erhålla gården var sålunda de övriga tvungna att söka sin utkomst 
på andra håll. De fick med andra ord flytta till orter som behövde 
arbetskraft. Många gånger var det just bruksorter som hade arbetskrafts
behov. Utvecklingen i Söderbärke - där jordbruket kom att utvecklas -
påminde därför om den i Linde, där jordbruket också kom att få en allt 
viktigare roll. På andra håll, som till exempel i Grangärde och Nora, var 
det i stället bergsbruket som utvecklades. Inom bergsbruksområdet upp
stod följaktligen variation som ledde till att orterna där specialiserades 
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alltmera. Skillnaderna kan ses som att bergsmännen tillämpade olika 
strategier för att bemöta ekonomiska svårigheter i bergsbruket. Dessa 
strategier fick konsekvenser för orten, men även för arbetsdelningen inom 
hushållet. Anders Florén, som skrivit om kvinnorna i bergsbruket, menar 
att med en relativt sett minskning av bergsbruket koncentrerades de 
kvinnliga sysslorna till den inre hushållningen. Det var fallet i Linde. 
Utvecklingen där påminde därför om den i Söderbärke. Man kan därför 
tänka sig att också kvinnorna i Söderbärke kom att lägga ned mer tid på 
spinnarbete och liknande än tidigare. Följaktligen blev arbetsdelningen 
mellan kön en annan än den i områden där bergsbruket utvecklades vidare, 
som till exempel i Nora där kvinnorna fortsatte att medverka i den "yttre 
hushållningen". 

Generellt bekräftar uppdelningen i stort sett den traditionella 
arbetsdelningen mellan kön, vilken vi fortfarande lever med. Kvinnorna 
hölls nämligen i allmänhet till sysslor som var nära samhöriga med dem 
i den inre hushållningen. Expanderade gårdens bergsbruk var det kanske 
kvinnorna som tog hand om jordbruket? En annan iakttagelse är att 
kvinnornas arbete var mer flexibelt än männens och att deras arbete var 
ständigt pågående. 

Skilda strategier för försöijning i olika delar av Bergslagen komplicerar 
bilden av arbetsdelning mellan regioner. I stort sett kan man ändå säga att 
Bergslagen länge kom att präglas av järn och järnarbete. Ser man till 
förhållandena i Dalarna kan man se att detta fick konsekvenser långt in i 
vår tid - och att grunden var lagd långt tidigare. 

Slutligen vill jag även påpeka att de kvarvarande bergsmännen ibland 
också kunde nå ett visst välstånd. Bergsmansgårdarna var präktiga och 
kunde på vissa håll till och med mäta sig med prästgårdarna. Dessa gårdar 
fanns emellertid i ägo på den grupp bergsmän som var framgångsrika -
vinnarna - vars ställning på 1700-talet ändå var socialt lägre än den som 
innehades av bergsmännen på 1500-talet. 1600-talet framstår alltså som 
det århundrade då de bergsmännen som århundradet därpå skulle framstå 
som vinnare, defintivt inordnades i böndernas led - och det gällde i såväl 
politiskt som i praktiskt hänseende. Om utvägen för vinnarna var att bli 
bonde, återstår ändå många frågor - och då i synnerhet med sikte på att 
klargöra förlorarnas del i denna process. 
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