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Förord 

Dieu est mort, Marx est mort et la sidérurgie 
wallone elle-méme ne se sent pas tres bien. 

"Gud är död, Marx är död och den vallonska järnindustrin mår inte 
särskilt bra." På detta sätt sammanfattade den liberala belgiska dags
tidningen Le Soir, fredagen den 20 november 1992 innehållet i TV 
magasinet Striptease. Sentensen skulle kunna vara utgångspunkt för 
den följande framställningen av regionens järnhantering. Eller rättare 
sagt hanteringen som den såg ut innan järnverken i Liége och 
Charleroi — vilka idag dras med stora ekonomiska svårigheter — 
med stenkol, lönarbete och ånga omformade det industriella landska
pet. Industrin i denna framställning förknippas med ortnamn som 
Chimay, Spa och Orval, namn som belgaren av idag snarare binder 
samman med närande företeelser som ost, mineralvatten och öl än 
med masugnar, stångjärn och träkol. Det är en studie av tidiga 
industrialiseringsvågor i ett område, vilket under 1800-talets första 
hälft, utmärktes av industrinedläggelse och "agrarisering". Den illu
strerar det faktum att den industriella revolutionen är en komplex 
historia, som gör det svårt att upprätthålla bilden av en linjär och 
enkelriktad historisk utveckling. Delar av dessa mina resonemang och 
tankar kring den sydnederländska järnhanteringen har tidigare publi
cerats som artiklar i olika tidskrifter och antologier, men den helhet i 
vilken de nu infogats är ny.1 

Materialet som ligger till grund för framställningen har i huvudsak 
insamlats under ett års vistelse vid Université Catholique de Louvain 
(UCL) i Louvain-la-Neuve 1992-93. Jag är Knut och Alice Wallen-
bergs stiftelse ett stort tack skyldig för att de gjorde denna vistelse 
ekonomiskt möjlig. Brigitte Parez, vallon av födsel och ohejdad vana, 
men sedan många år bosatt i Uppsalas agrara omland, gjorde det 
socialt och vetenskapligt möjligt att med familj förflytta sig under ett 

1 Florén 1994a, 1994b, 1996,1997a, 1997b, 1998; Florén & Rydén 1996. 
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år. Vi är henne mycket tacksamma för de vetenskapliga och sociala, 

kontakter och kunskaper om det belgiska samhället hon delade med 
sig av, innan vår avresa. Professor Albert D'Haenens var en av 
nyckelkontakterna. Vid hans Centre de Recherches sur la Communica-
tion en Histoire fick jag en fast arbetsplats, ett översvallande generöst 
bemötande och många utvecklande lunchsamtal över Rhönevin och 
halva cigarrer. Detta tack går förutom till professor D'Haenens också 
till assistent Fran9oise Hiraux. 

Luc Courtois är en stor vallon och mycket nära vän. Som histori
ker vid universitetet och forskningsansvarig vid Fondation Wallonne 
Pierre-Marie et Jean-Francoise Humblet, har han lyckats göra klart för 
mig att den tunga industrins erfarenheter — järn och kol — vilar 
djupt i den vallonska identiteten.2 Jag vill också varmt tacka Michel 
Dorban, Claude de Moreau de Gerbehaye, Paul Servaise, Jean-Pierre 
Hendrickx, Xavier Rousseaux för att ni inte tröttnade på en dum ut
lännings frågor. 

Väl hemma igen öppnades möjligheter att utveckla kontakterna 
mellan belgisk och svensk historieforskning. Tack vare regeringens 
stöd till internationaliseringsansatser och historisk-filosofiska sektio
nens positiva inställning, har ett samarbete utvecklats mellan UCL 
och Uppsala Universitet. Som en del av detta samarbete ingår projek
tet Järnets människor: Uppland och Vallonien 1600—2000. Förutom att 
vara frukten av ett avslutat projekt skall den nu föreliggande studien 
således också ses som den första publikationen från ett pågående. 

Väl hemma igen vill jag tacka dem som tagit sig tid att läsa och 
kommentera manuskriptet. Tack således Gudrun Andersson, Maths 
Isacson, Åsa Karlsson, Marie Nisser, Göran Rydén, Erik Westholm 
och Henrik Ågren. Sofia Ling har varit en ovärderlig hjälp för att 
hitta språkliga fel och osnyggheter i det manuskript som förvandlats 
till korrektur och Ramön Pérez har på ett för mig obegripligt sätt för
vandlat Angersteins teckningar och andra bilder till ettor och nollor 
till förtjusning för det elektroniska tryckeriets hungriga pressar. 

2 Inte minst har Luc visat hur den tunga industrins erfarenheter, symboler och 
metaforer använts i de tecknade seriernas värld som markörer för det vallonska. 
Courtois 1991,1994a, 1994b. 
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Kapitel i 

Tidigindustri och region 

Trots att vår tid är postmodern och postindustriell, upphör inte den 
industriella revolutionens förlopp att vara föremål för diskussion. 
Pendeln i debatten har svängt flera gånger de senaste decennierna. 
En reaktion mot den revolutionära synen på utvecklingen var under 
1970-talet betoningen på dess långsamhet. Historiker och ekonom
historiker började att laborera med begreppet protoindustrialisering, 
det vill säga på svenska tidigindustrialisering.1 Väsentliga drag hos 
tidigindustrin var, menade man, att produktionen skedde på lands
bygden inom bondehushållets ram samt att färdigprodukten avyttra
des på en internationell marknad. I regel fanns en förmedlande länk 
mellan bondehand och fjärran land: städernas köpmän och förlags
kapitalister. Den tidiga industrialiseringens hem- och förlagsindustri 
betraktades som en förutsättning för den industriella revolutionen. 
Under denna fas skapades en egendomslös arbetarklass samt en 
ackumulation av kapital och produktionskunskap hos köpmän och 
handlande. 

Det första industriella genombrottet, det engelska, hade tidigare 
stått i forskningens centrum. Med förskjutningen av diskussionen till 
de förutsättningar för industrialiseringen som skapades i sexton- och 
sjuttonhundratalens samhälle, skedde en geografisk breddning av de
batten. Med all önskvärd tydlighet manifesterades detta i det intresse 
frågeställningen väckte vid ekonomisk-historiska världskongressen i 
Budapest 1982. Trots att brittiska historiker tidigt bidrog till diskus
sionen var det amerikanen Franklin Mendels studier av Flandern, i 

1 För en summering av dessa diskussioner se: Cannadine 1984; Verley 1991; Florén 
& Rydén 1992, kapitel 1; Hudson 1992, kapitel 1; Magnusson 1994, kapitel 1. 
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det som idag är den norra delen av Belgien, som satte ordentlig fart 
på meningsutbytet.2 Detta extremt tätbefolkade område med sin 
spridda landsbygdsindustri var ett eldorado att rikta frågorna om den 
tidiga industrialiseringen till. Inför kongressen 1982 fanns också hos 
flera belgiska historiker ambitionen att ställa liknande frågor som 
Mendels.3 

Främst var det relationen mellan befolkningsökning och ekono
misk förändring som stod i centrum för intresset. Hemindustrin 
ökade försörjningsutrymmet för landsbygdsbefolkningen och tillät 
såväl större hushåll som, och det var än viktigare, fler hushåll. Efter
som jordinnehav inte längre var ett krav för försörjningen, utan man 
kunde dra sig fram genom hemarbete kombinerat med minimala 
jordlotter, gav protoindustrialiseringen möjlighet för större delar av 
befolkningen att gifta sig och att gifta sig tidigare i livet. Förändring
arna ansågs leda till en snabb befolkningsökning och ett befolknings
överskott av jordlösa proletärer, vilka senare kunde tas i anspråk av 
den expanderande fabriksindustrin. På så sätt var tidigindustrin en 
förutsättning för fabriksindustrin: den levererade den nödvändiga 
arbetskraften. 

Mendels studie av Flandern fann inte bara efterföljare utan också 
kritiker. Den belgiske historikern Christian Vandenbroeke menade 
att orsakssambandet mellan befolkningsökning och protoindustri inte 
höll måttet. Han hävdade i stället att landsbygdsindustrin var ett svar 
på det ökade skattetrycket och pauperiseringen i området under 
1600-talet. Den textila hemslöjden drev inte bondebefolkningen till 
fattigdom och en proletär ställning, utan möjliggjorde tvärtom för 
dem att upprätthålla livhanken.4 På liknande sätt har historikern Paul 
Servaise visat hur bönderna i norra Vallonien, öster om staden Liége, 
kunde behålla sina jordegendomar tack vare de inkomster de hade 
från bisysslor inom textilhanteringen. Först när lanthantverket gick 

2 Thirsk 1961; Jones 1968; Mendels 1972; Mendels 1981. Om de brittiska 
historikernas misstänksamhet mot begreppet, se Hudson 1996, s. 49. 

3 Åtskilliga exempel i Revue du Nords temanummer om protoindustrialisering, nr 
63,1981. 

4 Vandenbroeke 1982, 1996. Liknande tolkningar hade tidigare framförts av Gut-
mann 1980 och Hélin 1980. 
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tillbaka till följd av textilhanteringens industrialisering under 1800-
talet, förlorade bönderna möjligheten att försvara sitt jordägande och 
de proletariserades.5 Inkomsterna från hemproduktionen återinveste
rades således i jordbruket, ett mönster som av Rudolf Braun och 
Ulrich Pfister också diskuterats för Schweiz del. Pfister understryker 
att en sådan reinvestering var beroende av typen av jordbruk. Den 
underlättades i områden där "agrarian capital could be traded in small 
units, i.e. in areas with a high proportion of pasture land, extensiv 
animal husbandry and arboculture ...".6 Bondeproduktionen i det 
området som Servaise studerade, vilken framför allt var inriktad på 
dagligvaruprodukter, inte minst ost, faller väl inom ramen för Pfisters 
tankegång. 

Den uppsjö studier som under 1980-talet följde av andra områden 
än Flandern visade ofta — på samma sätt som Vandenbroeke och 
Servaise hade gjort — att relationen mellan hemindustri och befolk-
ningsutveckling/proletarisering var betydligt mer komplicerad än den 
Mendels hade skisserat. Den tyske historikern Jiirgen Schlumbohm 
har nyligen konstaterat att: 

although the relationship between work process, household structure 
and demographic behaviour remains central, the requirements of the 
proto-industrial working economy could no longer be viewed one-
sidedly as the determining factor, generating a necessity for early mar-
riage and a high number of children.7 

Begreppet protoindustrialisering i Mendels tappning var främst län
kat till demografiska förändringsprocesser. Trots att hans tolkning av 
utvecklingen i Flandern kritiserades av belgiska historiker ifrågasatte 
de inte denna bindning. En vidare förståelse av begreppet föreslogs 
under slutet av 1970-talet av de tyska historikerna Peter Kriedte, 
Hans Medick och Jiirgen Schlumbohm. Med fast förankring i en 
historiematerialistisk tradition koncentrerade de sig främst på den 
sociala organiseringen av produktionen. De såg i produktionsproces-

5 Servaise 1982a, 1982b. Jämför även Francois Hendrickx liknande slutsatser utifrån 
sin studie av protoindustrin i holländska Twente, 1993. 

6 Braun 1990; Pfister 1996, s. 143. 
7 Schlumbohm 1996, s. 15. 
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sens förändrade maktförhållanden en väsentlig förutsättning för den 

industriella revolutionen. Proletarisering betydde i detta sammanhang 

inte i första hand att människorna blev fattiga eller egendomslösa, 

utan att de förlorade inflytande över produktionssammanhangen. 

Genom att det enskilda hushållet knöts till en produktion för mark

naden innebar protoindustrialiseringen också att såväl landsbygdens 

feodala relationer som dess bykollektivitet urholkades.8 Även om 

uppskattning inte saknades bland franskspråkiga historiker av de 

tyska historikernas insatser, så fann deras angreppssätt ingen omedel

bar efterföljd på fransk/belgisk botten.9 Under 1990-talet har de 

emellertid mött ett förnyat intresse. Dock inte för sina teorier om 

industrialiseringsförloppet, utan för den tradition av vardags- och 

mikrohistoria som utvecklats inom forskningstraditionen.10 

Antagandena om protoindustrialiseringens sociala implikationer 

kom att ifrågasättas av en rad historiker. På ett plan anfördes att be

nämningen tidigindustrialisering ledde tanken till en automatisk och 

förutsebar övergång till den "riktiga" industrialiseringen. Inte minst 

gällde invändningen försöken att sammanjämka teorin med historie

materialismens stadieschema för den historiska utvecklingen. För att 

nyansera bilden talade man visserligen också om möjligheten till 

deindustrialisering, men kritikerna ville se en mer öppen provkarta av 

alternativa utvecklingsvägar.11 Kritiken är typisk för tendenserna i 

1980- och 1990-talens historieforskning och orienteringen bort från 

uppfattningen om en historisk utveckling för att i stället försöka 
skildra de många alternativa förändringsvägarna. På ett mer konkret 

plan visade flera forskare att tidigindustrin mycket väl förmådde sam

existera, såväl med starka feodala institutioner, som med starka byar 

och skråkorporationer.12 

Debatten om protoindustrialiseringen kom till största delen att 

8 Kriedte, Medick & Schlumbohm 1981; Ogilvie 1993, s. 160. 
9 Bois 1988, s. 263. 
10 Intresset syns bland annat i det temanummer som Annales ägnade de tyska var

dagshistorikerna (1995) samt översättningen av Alf Ludtkes antologi Alltagsgeschkhte, 
till franska år 1994. En utmärkt introduktion till den tyska forskningen är Kaldal 1994. 

11 Diskussionen sammanfattas i Florén & Rydén 1992, samt Ogilvie 1996. Se även 
Mager 1993, s. 183 f; Kriedte, Medick & Schlumbohm 1993, s. 232 ff. 

12 Ogilvie 1993,1996; Ågren red. 1998. 
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handla om den textila produktionen, något som bland andra den 
franske historikern Pierre Jeannin tidigt kritiserade.13 I en principiellt 
hållen artikel inför Budapestkongressen nämnde Mendels och Pierre 
Deyon också de tyngre delarna av landsbygdens industri, exempelvis 
gruvor och järnhantering. Varken i rapporterna till kongressen eller i 
den forskning som den initierade avsatte dock dessa uppslag några 
direkta spår.14 Manufakturproduktionen studerades visserligen, i 
första hand då tillverkningen av vapen, spik, redskap etc. på lands
bygden. Den belgiske historikern René Leboutte anlägger perspekti
vet i sitt arbete om arbetskraftens demografiska förhållanden i Liége 
under främst 1800-talet.15 I Sverige har bland andra Maths Isacson, 
Sören Klingnéus, Lars Magnusson och jag själv utifrån liknande ut
gångspunkter behandlat den svenska järnmanufakturen och lanthant-
verket.16 Det traditionella bergsbrukets tyngre delar, gruvbrytning och 
tillverkning av tack- och stångjärn, lämnades emellertid länge utanför 

diskussionen. I lyckliga fall betraktades de, vilket Jiirgen Schlum-
bohm nyligen påpekat, som "a borderline case".17 

Orsakerna till detta var flera och mer eller mindre noga övervägda. 
Sannolikt har järnet, ur ett generellt europeiskt perspektiv, spelat en 
mindre roll för landsbygdsbefolkningens inkomster än textilindustrin. 
För vissa regioner, exempelvis i stora delar av vårt eget land liksom i 
södra delarna av dagens Belgien, var dock förhållandet snarare det 
motsatta. Forskarsamhällets tendens att stänga den tyngre industrin 
ute har emellertid aldrig varit helt utan undantag.18 Historikern 
Denis Woronoff talar exempelvis närmast självklart om den proto-
industriella järnhanteringen i Frankrike, dock utan att närmare preci
sera vad denna teoretiska markering innebär.19 Lika självklart men 
också lika oprecist inkluderar Marinette Bruwier järnhanteringen i 

13 Jeannin 1980. 
14 Deyon & Mendels 1981. 
15 Leboutte 1988; Gutman 1988,195 ff. För England se Hey 1972. 
16 Isacson & Magnusson 1983, kap. 5-7; Florén 1987; Magnusson 1988; Klingéus 

1997. Ett internationellt perspektiv på industrialiseringen av dessa näringar anläggs i 
Magnusson 1994. 

17 Schlumbohm 1996, s. 18. 
18 Mager 1993, s. 199; Belfanti 1993, s. 262; Cerman 1996, s. 178. 
19 Woronoff 1984. 
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sin diskussion om den belgiska protoindustrialiseringen.20 Ett mer ut
vecklat perspektiv återfinns i David Levines och Keith Wrightsons 
studie av den brittiska kolindustrin, The maktng of an industrial society, 
där inte minst relationen till den agrara produktionen uppmärksam
mas.21 Den franska kolindustrin har på ett liknande sätt diskuterats av 
Gwynne Lewis. Övertygande visar han hur arbetet vid stenkolsgru
vorna i Cévennes i sydöstra Frankrike fortfarande vid slutet av 1700-
talet var protoindustriellt organiserade. Den äldre produktionsstruk
turen bröts sönder först då kolbrytningen effektiviserades för att svara 
upp mot de behov som ställdes av 1800-talets stenkolsbaserade till
verkningsindustri.22 Järnhanteringens tyngre delar har också av flera 
svenska historiker satts i relation till teorierna om protoindustrialise
ringen.23 Diskussionen fördes upp på ett internationellt plan vid 
världskongressen för ekonomisk historia i Milano år 1994 och 
genomsyrar den av Maria Ågren redigerade komparativa studien av 
rysk och svensk järnhantering, Iron making societies.2A 

Förutom att begreppet protoindustri tämligen ensidigt har för
knippats med det textila, så har det också koncentrerats på de ar
betsmoment som var förlagda till landsbygden. Det täcker därmed 
bara en del av textilindustrins produktionskedja. Färgning, liksom 
tillskärning och produktion av klädespersedlar, var som regel arbeten 
som utfördes i staden. Redan 1983 påpekade Maxine Berg, Pat Hud
son och Michel Sonenscher dessutom att liknande driftsformer, som 
de inom landsbygdsindustrin var en självklar del också i den tidigmo
derna staden.25 Bakom stadsmanufakturernas storskaliga fasader dol
des ofta ett system av samverkande hantverkar- eller arbetarhushåll.26 

Maxine Berg har senare summerat debatten och menat att "proto-
industrialisternas" reaktion mot tidigare historikergenerationers fixer
ing kring handeln och staden som drivkrafter för utvecklingen gick 

20 Bruwier (1981) 1996, s. 28. 
21 Levine & Wrightson 1991. 
22 Lewis 1991. 
23 Karlsson 1990; Florén 8c Rydén 1992; Sjöberg 1993; Ågren 1992. 
24 Ågren red. 1998. 
25 Berg, Hudson & Sonenscher red. 1983. 
26 Reddy 1984; Nyberg 1992. 
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för långt och har lett till en negligering av dessa verksamhetsgrenar. 
Land och stad skall i stället ses, menar hon, som integrerade delar i 
en protoindustriell utveckling.27 

Liknande tankar har framförts av flera andra historiker. På den 
ekonomisk-historiska världskongressen i Bern 1984, var just frågan 
om relationen mellan stad och land i de protoindustriella områdena 
ett av de stora diskussionsämnena. Tillväxten av industrin på lands
bygden antogs ha inneburit att en ny roll skapades för staden: dess in
satser som producent av varor minskade till förmån för administrativa 
och finansiella uppgifter. Den amerikanske historikern Jan De Vries 
argumenterade just för att en tillbakagång för städerna skedde i de 
protoindustriellt mest aktiva regionerna.28 

För att råda bot på den ensidiga inriktningen på den textila in
dustrin — eller rättare sagt på den del av den textila tillverkningen 
som var förlagd till landsbygden — och samtidigt undfly risken av 
tveksamma evolutionistiska antaganden, har allt fler forskare förordat 
att den tidigindustriella produktionen skall ses som ett nätverk där en 
rad olika sociala former för produktionen samexisterade.29 Ett sådant 
betraktelsesätt rymmer möjligheten att studera hela produktionsked
jan av en näring och inte bara de agrara eller urbana, storskaliga eller 
småskaliga delarna. Vad som blir av särskilt intresse är hur de olika 
delarna av produktionsprocessen länkas samman. Även om nätverket 
givetvis har en naturgeograflsk och teknisk sida så är produktionsked
jans länkar också alltid sociala, de handlar om relationer mellan indi
vider och grupper av individer. Viktiga delar av nätverkets dynamik 
och förändring kan förstås genom att studera hur dessa relationer 
knyts och nyskapas. Den brittiska ekonomhistorikern Sheilagh C. 
Ogilvie har menat att man med hjälp av ett angreppssätt, vilket just 
fokuseras på produktionens sociala institutioner och dess institutio
nella förutsättningar i det omgivande samhällets normativa ramverk 
också kan förklara de många regionala skillnader och variationer, som 

27 Berg 1991, s. 55. Se även Dewerpe 1985, s. 31; Mager 1993, s. i8jf; Cerman 1993 
s. 284^ Magnusson 1994, s. 6. 

28 De Vries 1986. Se även diskussionen hos van der Wee 1988. 
29 Florén & Rydén 1992, s. i8ff. 
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konstaterats under de senaste två decenniernas forskning om tidig
industriella produktionsförhållanden.30 

Nätverket har en rumslig utbredning. Det är ett produktionsrum 
eller en funktionell region. Oavsett nätverksperspektivet har begrep
pet region alltid varit centralt i diskussionen om protoindustrialise-
ringen. Mendels underströk vikten av en abetsdelning mellan agrara 
och tidigindustriella regioner. Protoindustrins regionala sammanhang 
har senare utvecklats av bland andra Sidney Pollard och Pat Hud
son.31 För att fullfölja exposén över tematikens förskjutning vid de 
ekonomisk-historiska världskongresserna så var det inte den ekono
miska utvecklingen på landsbygden eller i staden som ägnades upp
märksamhet i Milano 1994, utan just regionen. 

Region är ett svårfångat begrepp. Mendels ansåg att samman
bindningen mellan stadens handelskapital och landsbygdens hem
industri konstituerade en region: en stad och dess omland.32 För Sid
ney Pollard innebar det regionala perspektivet i huvudsak en kritik av 
den nationella ram som industrialiseringen tidigare givits. Industriali
seringsprocessen var i stället en utveckling med olika regionala ryt
mer.33 I linje med tankarna här ovan och vilka jag tidigare utvecklat 
tillsammans med Göran Rydén, bör emellertid förhållandet mellan 
industriell och regional utveckling ses som än mer komplex.34 Det var 
inte bara så att industrialiseringen var ojämnt distribuerad i rummet 
och försiggick med olika hastighet, utan industrialiseringen skapade 
ett rum av specifika vävar av sociala relationer och beroenden. I stället 
för att isolera ekonomiska eller sociala processer till vissa på förhand 
givna rum, ofta genom att följa existerande administrativa gränser, får 
det studerade skeendet bilda avgränsningen. Produktionsnätverket 
skapar ett ekonomiskt och socialt rum, vilket stod i relation till och 
konkurrerade med andra nätverk. 

En viktig tanke i detta sammanhang, vilken tangeras av Sheilagh 

30 Ogilvie 1996, s. 23. För ett institutionellt angreppssätt se även Magnusson 1994. 
31 Pollard 1992, kapitel 3; Hudson 1992, kapitel 4. För en översikt av debatten se 

Florén & Rydén 1992; Aronsson 1995, s. 109 ff. 
32 Mendels 1972, s. 245,1980, s. 187. 
33 Pollard 1992. 
34 Florén & Rydén 1992. 
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C. Ogilvie i hennes diskussion av sociala institutioner, är att det inte 
är möjligt att studera produktionens sociala nätverk, dess region, som 
isolerad från det övriga samhället. Statsmaktens utformning, dess 
politiska vilja och förmåga att påverka det produktiva nätverket, lik
som de omgivande agrara och urbana samhällets utseende är viktiga 
för förståelsen av hur produktionen socialt kom att organiseras. 

Det nätverksperspektiv jag här har pläderat för blir alltså något av 
en social kartografi, men det blir en karta skapad ovanifrån och i 
efterhand. Regionen handlar emellertid också om identitet; om hur 
människan såg sin plats i rummet eller kanske snarare vilket rum, vil
ken social aktivitet, som fick bestämma hennes självbild och hand
lingar. En sådan mer kvalitativ syn på det sociala rummet hjälper till 
att begripliggöra, inte bara kartografiskt avbilda, handlingsmönster 
och beteenden. I stället för enbart en fråga om institutioner blir 
protoindustrialiseringen då också en fråga om olika gruppers sociala 
strategier.35 

Vallonskt järn i tidigare forskning 
Vid första anblicken förefaller den belgiska forskningen om järnhan
teringens äldre historia vara ringa. Vid sidan av Jean Yernauxs arbete 
La métallurgie liégeoise et son expansion au XVIIe siécle från 1939 och 
George Hansottes La métallurgie et le commerce international du fer 
dans les Pays-Bas autrichiens et laprincipauté de Liegependant la seconde 
moitié du XVIII6 siécle från 1980 saknas större sammanhållna verk. 
Skenet bedrar emellertid. Vid sidan av dessa finns en uppsjö regionala 
och lokala studier spridda i tidskrifter med lokalhistorisk anknyt
ning.36 Till flödet av tidskriftsartiklar skall också adderas otryckta 
doktors- och licentiatavhandlingar. Det senare materialet är minst 
lika svårt att spåra som det förra. Kommunikationerna mellan de 
olika belgiska universiteten lämnar åtskilligt att önska, bland annat 

35 För en liknande kvalitativ och aktörsinriktad syn på nätverket se Hasselberg, 
Muller & Stenlås 1997, s. 2 ff. 

36 Dorban, Yante 8c Lehners 1996, s. 3ff. 
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saknas information om vilka avhandlingar som skrivits vid systerinsti
tutionerna.37 

För att skriva järnhanteringens eller någon annan industris historia 
är man som svensk forskare bortskämd med att förfoga över en stor 
ansamling källmaterial i de statliga ämbetsverkens arkiv, med vilkas 
hjälp man lätt kan söka sig bakåt i tiden till åtminstone 1600-talets 
mitt. Kontinuiteten i den svenska järnhanteringens utveckling har 
dessutom inneburit att forskaren har god tillgång till äldre företags
arkiv. I Belgien saknas förutsättningarna för båda dessa typer av käll-
serier. Den centrala administrationen var outvecklad före 1800-talet 
och den industriella omvandlingen innebar för järnhanteringens del 
ett markant brott med tidigare traditioner, regioner och företagsfor
mer. Först från 1760-talet finns en industristatistik över Österrikiska 
Nederländerna och samtidigt, för delar av området, uppgifter om 
befolkningsstorlek, hushållssammansättning och egendomsinnehav. 
Vid samma tid sammanställdes greve Ferraris stora kartverk, som 
förutom att ge närgången geografisk information om Österrikiska 
Nederländerna också i detalj diskuterar dess olika näringar.38 

Dessa mer centrala källsamlingar har använts flitigt i forskningen, 
men har inte på något konsekvent sätt lagts till grund för att disku
tera en enskild industris utveckling i de södra delarna av Nederlän
derna. När det gäller de sparsamma företagsarkiven har viss forskning 
gjorts för äldre tid, men mycket återstår att göra.39 Inte minst gäller 
det de arkiv som samlats vid de kloster där järnhantering bedrevs 
under tiden före 1790-talets franska ockupation.40 

Förutom tidigare forskning samt industri- och befolkningsstatistik 
har svenska reseberättelser varit ett centralt källmaterial för denna 
studie. Mot bakgrund av att England var den viktigaste mottagaren 
av den svenska järnexporten, men också på grund av den tekniska ut
veckling som där skedde under 1700-talet, var landet det viktigaste 

37 Jag har därför nöjt mig med att använda de otryckta avhandlingar som har 
producerats vid universitetet i Leuven/Louvain-La-Neuve. Detta kan ha inneburit att 
hanteringen i Liége behandlats något styvmoderligt 

38 Bruwier 1976. 
39 Hansotte 1970,1977; Weber 1992. 
40 Se exempelvis Bourguignon 1927. 
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resmålet för de svenskar som sändes ut för att studera den industriella 
utvecklingen. Under det följande seklet blev sedan Belgien och i ökad 
utsträckning också USA, vid sidan om England, de dominerande 
resmålen. Från denna tid finns ett tjugofemtal reseberättelser från de 
stora järnverken i Liége och Charleroi bevarade. Ar 1854 besökte ex
empelvis ingenjör Hwasser Liége och bifogade till sin berättelse en 
detaljerad ritning över det stora valsverket i Seraing.41 

Redan tidigare hade emellertid svenska resenärer besökt det val-
lonska området. Järnproduktionen i Liége diskuteras i en anonym 
och odaterad berättelse, sannolikt från 1660-talet och skriven av 
Abraham Cronström.42 Trettio år senare vistades Erik Odhelius, 
adlad Odelstierna, i Liége och beskrev järnhanteringen i en diger 
rapport till bergskollegiet.43 Under första hälften av 1700-talet berör
des industrin av Emanuel Swedenborg i hans berömda arbete De 
Ferro och på 1770-talet diskuterades den av Samuel von Stocken
ström.44 Framställningen i dessa källor är tämligen summarisk. En 
betydligt fylligare bild av den tidigindustriella järnhanteringen i det 
Nederländska området ger Reinhold Riicker Angersteins reseberät

telse från 1755. 
Angersteins relation spelar en viktig roll i den fortsatta framställ

ningen. Genom att den är tillkommen under samma period för vilken 
mer detaljerade uppgifter finns tillgängliga i de belgiska arkiven, har 
hans uppgifter kunnat jämföras med och komplettera industristatistik 
och befolkningsuppgifter. Reseberättelsens särställning motiverar en 
något närmare presentation. 

Angersteins resa 
Med på det fartyg som den 29 januari 1755 avseglade från Dover till 
Calais var Reinhold Riicker Angerstein. I bagaget hade han digra 

41 Hwassers reseberättelse, JKA Fa: 13, R.A. 
42 Iron and Steel... 1982. 
43 Odhelius, Relation BKA EIII 136, RA. 
44 Swedenborg 1923, § 27; Stockenström, De utländska järn och stålprocesserna bd 

II, JKA, Fila: 26, RA; Stockenström, Samlade anmärkningar ..., JKA Fila, vol 28, 
RA. 
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luntor med anteckningar som han fört under det halvannat år som 

han hade uppehållit sig i England.45 Framför sig hade han ett drygt 
halvårs vistelse i de Österrikiska Nederländerna och furstbiskopdömet 
Liége. Sina intryck skulle han under resans gång komma att skriva 
ned och illustrera i åtta små häften. Senare under 1700-talet skedde 
en renskrivning av dessa anteckningar. De bands in i ett vackert 
skinnband, omfattande drygt femhundra textsidor och ungefär 
samma antal illustrationer.46 

Angerstein var knappt fyllda 40 år när han anlände till Nederlän
derna. Födelseåret skrevs till 1718 och platsen var faderns järnbruk i 
Wikmanshyttan. Alltsedan hans farfarsfar på 1630-talet hade invand
rat till Sverige från Tyskland var familjens verksamhet knuten till 
järn- och kopparindustrierna. Inte heller Reinhold bröt med denna 
tradition. Intresset för industrin och i synnerhet järnproduktionen 
lyser igenom i anteckningarna och teckningarna från resan. 

Efter universitetsstudier i Uppsala på 1720-talet fick Angerstein år 
1738 en lägre tjänst i bergskollegiet, från vilken han steg för steg avan
cerade för att år 1753 bli ansvarig för manufaktursmidet i riket. Sanno
likt blev det dock inte mycket tid över för att sköta denna syssla efter
som han under större delen av decenniet vistades på resande fot. 
Kosan styrdes till Tyskland, Österrike, Ungern, Italien, Spanien, 
Frankrike, England och Nederländerna. Resorna bekostades dels av 
bergskollegiet, dels av Jernkontoret. Under samtliga resor förde 
Angerstein anteckningar vilka renskrivna fyller åtta band om totalt 
närmare fyratusen sidor.47 

Att resa ingick i unga mäns bildning under 1600- och 1700-talen. 
Angerstein var inte någon ungdom som enbart färdades driven av den 
egna kunskapstörsten. Hans resor skedde på statens och brukspatro
nernas uppdrag. Till detta fanns särskilda orsaker. Vid mitten av 

45 På förmiddagen den 15/9 1753 hade han lämnat Holland för överfarten till 
England och sedan vistats där till januari 1755, Angersteins anteckningsböcker, JKA 
Fa:i3, RA. När det gäller Angersteins engelska och nederländska resor, se Florén & 
Rydén 1996. 

46 Angersteins nederlänska resa, JKA, Jernkontoret. Nedan refererad till som 
Angerstein. 

47 Fornander 1992, s. 9 ff. 
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1700-talet började såväl de politiska makthavarna som de ledande 
industriägarna i Sverige att oroas över en hårdare konkurrens på 
världsmarknaden. Hotet kom i synnerhet från den expanderade till
verkningen i Ryssland, där gigantiska järnbruk under seklets första 
hälft hade anlagts i Uralbergen.48 Samtidigt hade, menade de, den 
svenska tillverkningen nått ett tak och de oroade sig i synnerhet över 
en kommande skogsbrist. I ett försök att komma till rätta med pro
blemen infördes produktionsbegränsningar. Ett annat kännetecken 
för periodens järnbrukspolitik var den ökade betydelse man tillskrev 
järnmanufakturerna; stångjärnet skulle i högre grad förädlas inom 
rikets gränser. I det senare arbetet var Angerstein, som ansvarig för 
manufaktursmidet, direkt engagerad.49 

Utifrån hemmafrontens kunskapsbehov var den viktigaste uppgif
ten för Angerstein att rapportera om marknadssituationen för det 
svenska järnet i Europa. I sin skildring från England diskuterar han 
skillnaden mellan det ryska och det svenska järnet, i synnerhet det 
ryska så kallade sobeljärnet vilket i kvalitet kunde konkurrera med de 
förnämsta svenska sorterna.50 I början av sin resa i de Österrikiska 
Nederländerna besökte han järnhandlarna i Brygge, Gent och Bryssel 
och bekymrade sig över den höga tull som nyligen drabbat det 
svenska järnet.51 

En annan viktig uppgift var att studera manufakturtillverkningen.52 

Det var således inte bara marknadssituationen som intresserade 
honom, utan också produktionssättet. Inte minst därför kan hans resa 
placeras in ett vidare idéhistoriskt sammanhang. Den amerikanska 
historikern Cynthia J. Koepp har påpekat att encyklopedisterna ge
nom noggranna beskrivningar och teckningar av hantverkarnas verk
samhet gav skriftlig form åt en kunskap som tidigare hade förmedlats 
muntligt och i lärlingsskapets sociala form.53 På så sätt frigjordes 
kunskapen från sin bärare och kunde placeras in i nya sociala sam-

48 Ägren red. 1998. 
49 Florén 8c Rydén 1996, s. 26off. 
50 Ibid., s 275. 
51 Angerstein, ss. 14, 75, 91. 
52 Florén & Rydén 1996, s. 299. 
53 Koepp 1986, s. 233. 
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manhang. Den kunde bli ett redskap för industriägarens ambitioner 
att styra produktionen. Ur Angersteins uppdragsgivares perspektiv 
innebar det att den tid var förbi då det enda sättet att få del av ny 
produktionskunskap var att locka yrkesskickliga arbetare till landet. I 
de beskrivningar och de teckningar som Angerstein och andra resenä
rer förde med sig hem, fanns ny kunskap att hämta, med vars hjälp 
landets brukspatroner förhoppningsvis kunde förbättra den egna in
dustrin. Ambitionen att öka brukspatronernas produktionskunskap 
följdes av andra skriftställare och resenärer. Ett lysande exempel var 
Sven Rinmans encyklopediska arbeten, vilka publicerades i slutet av 

1700-talet.54 

Inom Jernkontoret insåg man värdet av dessa berättelser. När 
Angerstein avled år 1760 hade han bara hunnit att redigera och 
renskriva en försvinnande liten del av sina anteckningar, framför allt 
de från resorna i England. Medel för att fortsätta redigeringsarbetet 
tillsköts från kontoret. Uppgiften kom att ta fem år i anspråk. An
teckningarna från Angersteins resa i Österrikiska Nederländerna och 
Liége tillhör de som renskrevs efter hans död, vilket leder till vissa 
källkritiska problem. Skrivaren som arbetat med Angersteins an
teckningar har inte sällan haft svårigheter med stavningen av ort- och 
personnamn. Även i renritningen av skisserna har förändringar gjorts. 
Perspektivet har i alla bilder gjorts konsekvent och riktigt, vilket väl 
inte är mycket att orda om även om skelande vattenhjul och vinda 
väggar onekligen ger en naivistisk charm åt Angersteins originalskis
ser. Värre är att personer har raderats från vissa bilder för att lyfta 
fram de tekniska detaljerna. I andra har avbildade detaljer lyfts in i ett 
landskapssammanhang, som inte finns i originalskisserna.35 

Angersteins främsta intresse var järnproduktionen och i synnerhet 
järnmanufakturen. Reseberättelserna innehåller emellertid detaljerade 
uppgifter också om annan tillverkningsindustri. Han diskuterar ylle
industrin i Flandern och ger en ingående beskrivning av linhantering
en i Brabant. Detta vid sidan av diskussioner och avbildningar av 
slussverk, tegelugnar, pappersbruk, spetsknyppling etc. I motsats till 

54 Rinman 1782,1789. Florén & Rydén 1992, s. 35. 
55 Se de publicerade skisserna i Florén 1996. 
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de resenärer som under 1800-talets sändes ut av Jernkontoret, in
skränktes hans intresse heller inte till det rent tekniska. Angerstein 
skildrade även produktionens sociala och kulturella sidor, samt tog 
sig tid till reflexioner över det allmänna levnads- och tankesättet i de 
områden han besökte. Vid klostret i S.te Ghilain fascinerades han av 
en sömnsjuk flicka, som han utan resultat försökte väcka. Vid klostret 
i S.te Hubert beskrev han hur munkarna funnit ut ett sätt att bota 
rabies och i Bryssel förundrades han över de konstfulla fontänerna, 
vilka sprutade sitt vatten ur, i hans ögon, ganska olämpliga och smått 

obscena kroppsöppningar. 
Även om Angerstein således reste med ett särskilt syfte och även 

om den tekniska kunskapen hade börjat att specialiseras och 
abstraheras, så var den ännu inte helt skild varken från det praktiska 
handlaget eller från andra typer av vetande. Denna blandning av 
tekniska underrättelser, berättelser om märkvärdigheter och rena 
anekdoter — denna blandning av högt och lågt — gör reseberättelsen 
till en bitvis kapriciös källa, men höjer dess läsvärde och vidgar dess 
användningsfält utöver industri- och teknikhistoriens.56 

Studiens uppläggning 
I den fortsatta framställningen kommer teorierna om den tidiga in
dustrialiseringen och skildringen av den vallonska järnhanteringen att 
knytas samman ganska löst. I den belgiska forskningen har sådana 
försök inte gjorts tidigare och för att diskutera problematiken när
mare krävs empiriska studier av en omfattning som inte har varit mig 
mäktiga. 

Den lösa anknytningen beror också på att boken har fler syften än 
att diskutera de södra Nederländernas tidigindustri. Den är skriven 
med en komparativ tanke i bakhuvudet. Ambitionen är att jämföra en 
produktion som är tekniskt likartad i områden med olika agrara och 
politiska strukturer. Utgångspunkten är densamma som i den jämfö-

S6 Genom Jernkontorets försorg har delar av materialet, däribland den 
Nederländska resan, maskinskrivits och underkastats en textkritisk behandling av 
Marianne Fornander. Av dessa texter har ännu endast hans resa genom Ungern och 
Österrike år 1750 publicerats {ReinholdR. Angersteins resor ... 1992). 
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rande studie mellan rysk och svensk järnhantering, vilken jag till
sammans med en grupp svenska och ryska forskare varit sysselsatt 
med de senaste åren. Målet är också detsamma, nämligen att möjlig
göra en mer allmän diskussion om relationen mellan agrarstruktur, 
statsmakt och tidigindustriell produktion.57 

I vårt arbete om Ryssland och Sverige var en utgångspunkt att 
jämföra områden med en stark (Ryssland) och en svag (Sverige) feo
dal agrarstruktur samt en svagt (Ryssland) och en starkt (Sverige) ut
vecklad och integrerad statsapparat. Utifrån en sådan schematisk bild 
lägger det vallonska området till ytterligare en dimension: nämligen 
ett område med ett tidigt marknadspenetrerat jordbruk och en svagt 
utvecklad statsmakt. 

I viss mån relaterad till denna komparativa ambition finns också ett 
tredje och mer empiriskt kunskapsintresse. Invandringen av vallonska 
arbetare och företagare var på flera sätt viktig för den svenska bergs
hanteringen under 1600-talet. Kunskap om hur järnproduktionen var 
organiserad i dessa invandrargruppers hemland är självklart relevant 
för att förstå de svenska vallonbrukens form och funktion. Det är 
därför överraskande att svenska historiker som sysselsatt sig med val-
loninvandringen och vallonbrukens historia i så liten grad försökt sig 
på sådana jämförelser.58 De skall heller inte fullt ut göras här. Fram
ställningen inskränks i hög grad till att diskutera den vallonska bak
grunden och lämnar i stort sett frågan om hur den tekniska och 
sociala organisationen transformerats i mötet med den svenska 1600-
talsverkligheten.59 

För att ge en inramning till den tidigindustriella utvecklingen dis
kuteras inledningsvis politiska, agrara och demografiska förhållanden 
i området. I kapitel tre inleds diskussionen av järnhanteringens nät
verk, där begränsat till den tekniska organisationen av produktions
kedjan. I det följande kapitlet diskuteras produktionen ur ett regio
nalt perspektiv, det vill säga hur de olika produktionsstegen var 

57 Florén 1993a; Ågren red. 1998. 
58 Perspektivet lyser exempelvis helt med sin frånvaro hos Douhan 1985 och Isaks

son 1996. Hos Kilbom 1958, finns ambitionen, men mycket har sedan dess hänt inom 
forskningen. 

59 Något utvecklas denna diskussion i Florén 1994a, 1997a. 
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rumsligt fördelade i det vallonska området. Kapitel fem och sex be
handlar produktionens sociala organisering och skall ses som ett för
sök att åskådliggöra de relationer som höll samman regionen. Dels 
handlar det, i kapitel fem, om relationer mellan de olika produktions
leden: ägar- och marknadsförhållanden. Dels handlar det, i kapitel 
sex, om arbetsförhållandena och den sociala organiseringen i gruvan, 
kolskogen, hyttan, hammaren och manufakturverkstaden. I kapitel 
sju diskuteras sedan slitningar i den sociala väven, det vill säga mot
sättningar och konflikter vilka kan ha fungerat som ett dynamiskt 
drag i nätverkets utveckling. Framställningens frågeställningar kring 
järnhanteringen som protoindustri, den vallonska järnhanteringens 
utveckling och de svenska vallonbruken summeras i det avlutande och 
åttonde kapitlet 
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Kapitel 2 

Statsmakt och agrarsamhälle 

När Belgien efter de revolutionära tumulten på Bryssels gator år 1830 
nådde nationell självständighet hade området bara under ett knappt 
halvsekel utgjort en politisk enhet. Att tala om Belgien före denna 
epok är inte möjligt. Statsmaktens svaghet och den politiska desin
tegrationen hade en historisk grund i den feodala splittring som 
följde på uppdelningen av Karl den Stores rike 843, en splittring som 
sedan accentuerades, inte minst genom tillkomsten av omfattande 
jordegendomar under kloster och kyrkor.1 Kring biskopen i Liége an
samlades exempelvis stora egendomar. 

Till följd av sjunkande ränteinkomster från jorden, förvärrad av 
den stora pestens härjningar vid mitten av 1300-talet, skedde i de 
ledande staterna i Europa, England och Frankrike, en centralisering 
av statsmakten under senmedeltiden. Liknande tendenser syns också i 
det belgiska området, vilket kom att samlas under Filip den Gode, 
hertig av Burgund (1396-1467). Efter Filips död avstannade mycket av 
enhetsverket och under hans son Karl den djärve (1433-1477) följde en 
tydlig reaktion på centraliseringssträvandena. Även om Karl miss
lyckades med att stärka kungamaktens dominans över området så 
lyckades han i ett annat avseende, nämligen med sin giftermålspoli
tik: hans dotter Marie gifte sig med Maximilian av Habsburg. Detta 
ledde till att området från Karl V — som 1516 ärvde sin faders 
spanska krona och tre år senare farfar Maximilians österrikiska — 
fram till 1790-talets franska ockupation, kom att följa det habs-
burgska furstehuset. 

1 Följande avsnitt bygger där inte annat nämns på Uytterbrouck 1975. 
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1400-talets enhetssträvanden berörde också Liége, där släktingar 

till Filip kom att inneha biskopsvärdigheten. Senare markerade man 

dock kraftigt sin självständighet och fram till den franska ockupatio

nen kom biskopdömet att vara självständigt. Detta skapade problem 
då dess utsträckning skar tvärs genom Nederländerna. Vid sidan om 

Liége fanns dessutom ytterligare områden som inte på något sätt var 

knutna till den spanska eller senare den österrikiska centralmakten. 

Att säga att Liége skar tvärs igenom landet är en skönmålning av 

kartbilden. Gränserna mellan det självständiga furstbiskopdömet och 

Nederländerna var suddiga. Vid sidan av det sammanhängande terri

toriet fanns öar tillhörande Liége i Nederländerna, och vice versa. 

Den geopolitiska situation var med andra ord förvirrande komplice

rad. Ytterligare ett misstag vore att skildra gränsen som en mellan 

Liége och Nederländerna. Det senare området var i själva verket 

mycket löst sammanhållet och grunden för dess politiska enhetlighet 
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var att furstehusen i Namur, Luxemburg, Flandern, Hainaut och 

Brabant samtliga erkände den habsburgska överhögheten. 
Under Filip II :s regeringstid blev relationen mellan det neder

ländska området och Spanien allt mer konfliktfyllt. Kolonialmaktens 
ekonomi var stagnerande. Motsatsen var fallet i Nederländerna där 
såväl textilindustri som järnhantering och handel expanderade. Den 
politiskt beroende parten kom således ekonomiskt att överflygla kolo
nialmakten; banden upplevdes som hämmande och exploatativa.2 

Under de två avslutande decennierna av 1500-talet rådde inbördeskrig 
i området, strider som ledde till att Nederländerna — formellt dock 

först i samband med frederna efter 30-åriga kriget 1648 — delades i 
en spansk och en självständig del, en delning som varken följde 
språkgränser eller ekonomiska gränser. Antwerpen, som under sen
medeltiden övertagit hansestaden Brygges roll som merkantilt cent
rum, hamnade i de Spanska Nederländerna. Stadens handel förföll 
emellertid genom att den vattenled som förband den med havet 
hamnade på den holländska sidan av gränsen. Genom avtalet i Maas
tricht 1579 skars förbindelsen definitivt av och stadens öde beseglades. 
Tio år senare var Antwerpen ekonomiskt i ruiner och i de fria provin
serna i norr växte Amsterdam fram som merkantilt centrum.3 

Trots det religiösa inslaget i striderna, mellan protestanter och 
katoliker, förhöll sig biskopdömet Liége neutralt. Den politiska situa
tionen i området var med andra ord mycket komplicerad under 1600-
och 1700-talen. I någon högre grad påverkades detta inte av att de 
Spanska Nederländerna blev österrikiska efter spanska tronföljds
kriget och uppgörelsen i Utrecht år 1713. Den franska ockupationen 
1792 innebar att en politisk enhetlighet skapades vilken inte gick för
lorad när området hamnade under holländskt styre mellan 1815 och 
1830. Också sedan självständigheten 1830 har enheten bestått, om än 
starkt präglad av regional splittring. 

Naturligtvis finns en relation mellan politisk och ekonomisk ut
veckling, även om den inte, i någondera riktningen, är ensidig eller 
automatisk. Att de nederländska områdenas utvecklade ekonomi var 

2 van der Wee 1971; Wallerstein 1974, s. 186: Mandel 1992, s. 128. 
3 Hansotte 1974, s. 136. 
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en viktig orsak till brytningen med Spanien är ganska uppenbart. På 
samma sätt kan den splittrade politiska situationen tänkas ha haft en 
negativ inverkan på den fortsatta ekonomiska utvecklingen i Neder
länderna. Bland annat är det rimligt att förutsätta att den försvårade 
skapandet av sociala nätverk för produktionen. Förutom att vara av-
hängigt produktionsförutsättningarnas lokalisering, beror emellertid 
detta i hög utsträckning på huruvida de formella politiska gränserna 
också tog formen av administrativa sådana. Det vill säga det blir till 
en fråga om statsmaktens, eller rättare sagt statsmakternas, admi
nistrativa utveckling och dess näringspolitik. 

Splittringen ställer till problem med att i den fortsatta framställ
ningen finna adekvata benämningar för de olika områdena. När jag 
talar om Nederländerna åsyftar jag det habsburgska området, avskilt 
från Holland såväl som från Liége. Benämningen Vallonien samt 
södra Nederländerna används som synonymer för den romanska delen 
av området inklusive de tysktalande delarna i dagens Luxemburg och 
öster om Verviers. De senare bestämningarna bortser således från den 
geopolitiska splittringen, främst då mellan Liége och Nederländerna. 

Statsmakten 
Att studera statsmakten ställer forskaren inför lika stora problem som 
studien av produktionsapparat och ekonomi. Litteraturen om vad 
staten är närmar sig det omätbara. Liknande angreppssätt kan dock 
väljas för att närma sig båda problemfälten. I sina försök att fjärma 
sig från ett "metafysiskt" bestämmande av staten som sådan — dess 
innehåll och struktur — har Rolf Torstendahl och Bo Stråth före
slagit att se statsmakten som ett nätverk av olika instanser.4 Liksom 
när det gäller det produktiva nätverket handlar det om att normer 
och institutionella former bildas då sociala aktörer för en verksamhet 
träder i relation med varandra. Även om angreppssättet har utvecklats 
för att analysera den moderna staten, antyder författarna att det är 
generellt användbart. 

4 Stråth & Torstendahl 1992. 
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Här handlar det naturligtvis inte om att studera statsmakten som 
sådan, utan att ställa frågan om staten hade redskap att driva en nä
ringspolitik som kan tänkas ha påverkat och styrt utformningen av 
järnhanteringens nätverk. Styrförmågan bestämdes av om statens 
nätverk hade möjlighet att träda i kontakt med produktionens. I Sve
rige hade institutioner tidigt byggts upp som möjliggjorde sådana 
kontakter: bergskollegium under 1600-talet och Jernkontoret under 
1700-talets andra hälft. Hur var situationen i det vallonska området? 

Henri Pirenne har karaktäriserat den politiska situationen som en 
"absolut monarki, balanserad av en stark partikularism".5 Central
maktens maktambitioner var tydliga, men så var också lokalsamhälle
nas vilja att behålla sitt manöverutrymme. Liksom i Holland utveck
lades i de Spanska Nederländerna aldrig någon centraliserad statsför
valtning. En viktig förändring av centralmaktens förvaltning skedde 
under Karl V, då det administrativa ansvaret delades upp på tre olika 
ämbetsverk: statskansliet, det kungliga kansliet och räkningekamma
ren.6 Modellen överfördes till provinserna och ställdes under general
guvernörernas uppsikt. Grunddragen bestod, fram till den franska 
ockupationen då området inordnades i dess administration, som en 
del utav kejsardömet.7 Naturligtvis innebär inte detta att administra
tiva förändringar saknades från 1500-talets mitt till slutet av 1700-
talet. Tvärtom gjordes — i synnerhet under kejsarinnan Maria The-
resia och hennes son Josef II — upprepade försök att stärka den cen
trala administrationen och reducera det lokala självstyret. Den 
brittiske historikern P.G.M. Dickson har karaktäriserat utvecklingen 
av den kejserliga administrationen vid 1700-talets mitt som att den 
var på väg mot byråkratisering. Ambitionen till en mer rationell 
förvaltning fanns, inte minst när det gällde ekonomin och 
skatteuppbörden. Målet var dock vid sekelslutet långt ifrån uppnått. 

The Austrian Monarchy under Maria Theresia is usually depicted as a 
bureaucracy, Beamtenstaat [...] the breach with older forms of rule, in 
which royal household servants, aides or professional advisers exercise 

5 Pirenne 1927, s. 388; Mabille 1986, s. 20. 
6 Conseil d'état, conseil privé, conseil des finances. 
7 Uytterbrouck, 1975, 224 f. 
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power centrally while feudal lords exercise it locally was nevertheless by 
no means complete.8 

Intentioner fanns också att föra en mer aktiv näringspolitik, bland 
annat att uppmuntra manufaktur och bergverksdrift. Ar 1747 grunda
des därför ett ämbetsverk för bergverken, vars makt dock aldrig ut
sträcktes till det nederländska området.9 Även om således inte alla 
förändringar som skedde i centralregeringen i Wien fick genomslag 
på det regionala planet så var de långt ifrån oviktiga. Uppbörden 
lyckades man exempelvis redan på 1730-talet att centralisera till räk
ningekammaren i Bryssel, staden som under 1700-talet allt mer kom 

att inta positionen av administrativt centrum. Ar 1749 skapades dess
utom ett högsta råd för Nederländerna inom förvaltningen i Wien, 
till vilket administrationen i Bryssel var tredje månad var skyldig att 
redovisa situationen i statsfinanserna.10 

Försök gjordes också att mer direkt bryta igenom den regionala 
partikularismens murar, bland annat genom ett intendentsystem av 
fransk modell. Intendenterna verkade i de olika furstendömena, men 
var direkt knutna till centraladministrationen i Wien. Inte minst var 
det den lokala ekonomin som dessa skulle hålla under uppsikt och 
noga "känna de olika manufakturverk som har etablerats i och 
omkring städerna".11 På grund av det motstånd de kejserliga äm
betsmännen mötte från provinsernas ständerförsamlingar, vilka såg 
övervakningen som ett övergrepp på sina traditionella rättigheter, 
tvingades centralregeringen till en tillfällig reträtt på 1730-talet.12 

Försöken att skaffa sig en bättre överblick över det behärskade områ
dets ekonomi och näringsliv kom dock att fortsätta. Bland annat ville 
man öka kunskapen om det nederländska områdets näringar och be
folkning. 

"Österrikarna odlade statistiken lika omsorgsfullt som holländarna 
sina tulpaner".13 Populärhistorikern Jo Gérards inledning till att 

8 Dickson 1987, s. 305. 
9 Muntz- undBergivesendirections-Hofcollegium, Dickson 1987, s. 230. 
10 Moureaux 1971, s. 90. 
11 Hasquin 1968, s. 194. 
12 Hasquin 1968, s. 195. 
13 Gérard 1987, s. 151. 
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teckna bilden av den österrikiska regeringens strävanden är träffande. 

Idéhistorikern Karin Johannisson har beskrivit hur statistiken under 

1700-talet utvecklades till en omhuldad vetenskap i samhällets och 
ekonomins tjänst, i synnerhet i de tyskspråkiga områdena av 
Europa.14 Utvecklingen i de Österrikiska Nederländerna har i detalj 
analyserats av den belgiske historikern Philippe Moureaux. Främst 
ser han försvarsintresset som drivkraft, men menar också att stats
makten mer allmänt "började att sträva efter en styrande roll för sam
hällets sociala och ekonomiska liv och försökte med denna ambition 
att bättre lära känna det land man hade att administrera".15 För att nå 
målet att bättre styra samhället och människornas sociala och ekono
miska liv, användes flera olika hjälpmedel.16 Ar 1764 inleddes arbetet 
med att bygga upp en industristatistik; några år senare följde ett för
sök till en ambitiös omläggning av skattesystemet i furstendömet 
Luxemburg, vilket bland annat innebar en noggrann uppskattning av 
hushållens storlek och egendom; slutligen sammanställdes under 
1770-talet ett imponerande kartverk av greven Ferraris. Det senare ger 
inte bara en tydligare geografisk bild av provinserna. På samma sätt 
som i de svenska lantmätarnas beskrivningar, återfinns här noggranna 
kommenterar om jordnatur, skogens kvalitet samt förekomsten av 
sågar, kvarnar, hamrar med mera.17 

Idéhistoriskt kan åtgärderna sättas i samband såväl med de tyska 
kameralisternas ekonomiska tänkande som de franska merkantilister-
nas — Vauban, Colbert och andra. Båda riktningarna, i synnerhet 
den första, utpekade produktionen snarare än handel och cirkulation 
som de centrala delarna av ekonomin.18 Vid samma tid gjordes också 
försök med statligt dirigerade industrisatsningar. Ett saltraffinaderi 
anlades exempelvis i Ostende och ett saltpetersjuderi i Bryssel.19 

Något separat ämbetsverk byggdes emellertid inte upp för att förbe-

14 Johannisson 1988, kapitel 3. 
15 Moureaux 1971, s. 31. 
16 Cerman 1993, s. 287,1996, s. 182. 
17 Bruwier 1976. 
18 Moureaux 1971, s. 31, s. 274. Om kameralismen se även Dahlgren 1993; Karlsson 

1994, s 62 ff. 
19 Moureaux 1971, s. 276. 
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reda eller verkställa de "industripolitiska" besluten. I stället var det 
tullförvaltningen — vilken fått status av självständigt ämbetsverk år 
I737 — som hade hand om uppgiften att samla in den nödvändiga 
statistiska informationen.20 

Att tulladministrationen utnyttjades i detta syfte var ingen tillfäl
lighet. Dels var den en av de få fasta stödjepunkter som den centrala 
regeringen hade i de olika furstendömena, dels hade indsutriinvente-
ringen delvis som mål att avslöja fusk med tullarna, i synnerhet dem 
mellan områden tillhörande Liége och Nederländerna. Inte minst det 
sistnämnda syftet förklarar också industrialisternas kärva bemötande 
av tullarnas frågor om arbetsstyrka och produktionsstorlek, vart fär
digprodukten såldes samt hur mycket man betalade i skatt och avgif
ter. Inte sällan vägrade industriidkaren helt sonika att svara. Agaren 
till järnbruket La Claireau i furstendömet Luxemburg avfärdade ex
empelvis de frågvisa med svaret att de lämpligen kunde vända sig till 
räkningekammaren i Bryssel med sina frågor. Där skulle de nog finna 

21 svar. 
Att tullen tidigt fick rangen av självständigt ämbetsverk visar också 

att en aktivare tullpolitik stod högt på den österrikiska regeringens 
önskelista för att öka inkomsterna från området. Freden i Utrecht 
hade uttryckligen förbjudit Österrike från att driva en autonom tull
politik i Nederländerna, vilket öppnat området för grannländernas 
handelsintressen. Inte förrän vid seklets mitt, vid freden efter det 
österrikiska tronföljdskriget i Aachen 1748, gavs möjlighet att mer ak
tivt vakta de handelspolitiska intressena.22 Områdets läge var prekärt, 
inklämt som det var mellan Holland och Frankrike, vilka sedan länge 
drev en merkantilistisk skyddspolitik. Det var nu hög tid att också 
Nederländerna fick njuta de frukter som kunde skördas i skydd av 
höga tullmurar. Under 1750-talet kom således en allt mer medveten 
ekonomisk politik att drivas såväl i Nederländerna som i furstbiskop-

20 Hasquin 1968, s. 203. 
21 Den adlige bruksägaren till La Soye, i samma område, vägrade på samma sätt att 

svara på frågor om produktionens storlek vid anläggningen. Industristatistik, s. 1021, 
1029. 

11 Soly 1988, s. 243ff. 
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dömet Liége.23 Skyddet gällde också importen av järn. Reinholt 
Angerstein kommenterade oupphörligen att de nya höga tullsatserna 

näst intill hade utrotat det svenska järnet på marknadsplatserna i 
Biygge, Gent, Bryssel. 

[Den] svenska järnhandeln hade undergått samma öde uti Antwerpen 
som på andra ställen uti kejserliga Nederländerna, att den så gott som 
alldeles upphört härrörande dels av prisets dyrhet emot det järn som 
tillverkades kring Namur och Charleroi, vilket intet stort eftergiver det 
första i godhet, dels av den höga tull varmed det svenska järnet nyligen 
av det kejserliga hovet blivit belagt [...] Tullen för det utländska järnet 
nu 14 floriner per 1000 men var tillförene allenast 4 floriner.24 

Nederländerna förblev administrativt och politiskt splittrat fram till 
den franska ockupationen på 1790-talet. Ändock var tendenserna till 
en centralisering av administrationen och en fastare sammanhållning 
av området tydliga under det österrikiska styret på 1700-talet. Under 
denna period syns också ambitionen att åstadkomma en mer handfast 
övervakning och reglering av näringarna. Några särskilda 
administrativa organ för att åstadkomma detta skapades dock inte 
förrän under 1800-talets början då, under det franska styret, Bureau 
des Artes et Manufactures etablerades.25 

För att referera tillbaka till den inledande diskussionen förefaller 
det således inte ha existerat administrativa redskap för en mer detalje
rad övervakning och styrning av järnproduktionens nätverk. Skillna
den i jämförelse med den svenska situationen är slående, vilket jag 
återkommer till innebar detta dock inte att man från centralrege
ringen i Biyssel undanhöll sig från att under 1700-talet försöka forma 
ett nätverk för järnproduktionen som passade statsmaktens ekono
miska intressen. 

Det finns en risk med detta sätt att närma sig statsmakten. Mycket 
lätt sätts ett likhetstecken mellan stat och centraladministration, 
något som kan ses såväl som ett utslag av anakronism som hemma
blindhet. Den belgiske historikern Xavier Rousseaux har tillsammans 

23 Hansotte 1980, s. 47. 
24 Angerstein s. 91. 
25 Woronoff 1984, s. 40. 
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med sociologen René Levy invänt mot tendensen att se en utveckling 
av den offentliga makten som liktydig med en utveckling av central
makten. Främst är det rättskipningen de diskuterar och de pläderar 
för en syn där regionala och lokala initiativ vägs in vid sidan av de 
centrala.26 Deras perspektiv är relevant också när det gäller närings
politiken. Etienne Hélin har exempelvis understrukit hur städerna i 
furstbiskopdömet Liége ägnade sig åt en långtgående "municipal 
merkantilism" för att skydda den egna stadens hantverk och manu
fakturer.27 I staden Huy, strax väster om Liége vid floden Meuse, var 
politiken offensiv och stadsmagistraten tog i början av 1700-talet ini
tiativ till inrättandet av en klädesmanufaktur.28 Liknande försök gjor
des också av den lilla landsbygdskommunen Olne i nederländska 
Limburg. På 1780-talet sökte man tillstånd hos centralregeringen i 
Bryssel för att få avyttra en del av byns kollektiva egendomar. På det 
viset ville man få medel att anlägga ett skärverk för stångjärn, vilket 
skulle gynna traktens spiksmide. Regeringen avslog dock ansökan 
med hänvisning till det skärverk som med statligt stöd tidigare hade 
anlagts i Goffontaine, också det i Limburg.29 

Den agrara ramen 
Att tala om någon enhetlig agrarstruktur för området som helhet är 
lika omöjligt som att finna någon enhetlig politisk struktur. Med 
tanke på Nederländernas begränsade storlek är det anmärkningsvärt 
att så stora skillnader fanns såväl när det gällde jordbrukets inriktning 
som dess sociala organisationsformer. Gemensamt var att den for
mella livegenskapen avskaffats under senmedeltiden. Bonden var så
ledes inte längre i juridisk mening ofri, men fortfarande ofta skatte
pliktig till godsägaren liksom underställd hans jurisdiktion. Räntan 
omformades från arbets- till penningränta.30 Ingenstans bestod god-

26 Levy & Rosseaux 1992, s. 267. 
27 Hélin 1982, s. 58. 
28 Morsa 1982, s. 182. Se även Morsa 1981, s. 363. 
29 Dumont 1982, s. 131. 
30 Perissimo-Billen 1975, s. 306. 
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sets domändrift. Det vanliga under 1500- och 1600-talen var i stället 
att jorden överläts som individuella brukningsdelar under en viss 
stadgad tid, vanligtvis nio år.31 

Alla bönder var inte på detta sätt bundna till godsägare — många 
ägde också sin egen jord. Andelen varierade dock starkt mellan de 
olika regionerna. I det bördiga Hesbaye, väster om Liége, förfogade 
kyrkan och adeln under 1700-talet över 51% av jorden, och de själv
ägande bönderna för en så stor del som 40%. Liknande var situatio
nen i Luxemburg och Ardennerna. I Condroz å andra sidan, söder 
om staden Huy, var det adliga ägandet helt dominerande och bonde-
ägandet endast en dryg fjärdedel.32 

Pirenne hävdade att det fanns en avgörande skillnad mellan den 
agrara utvecklingen i de norra och de södra delarna av Nederlän
derna. I de norra kom tidigt det kapitalistiskt dominerade småbruket 
att härska, medan godsens dominans bestod längre i söder.33 Flan
dern kännetecknades således tidigt av ett individualiserat och in ab-
surdum parcellerat jordbruk. Även där fanns emellertid lokala skill
nader. I norra Flandern var näringsfånget helt dominerat av jordbru
ket, medan textilhantverket spelade en central roll i söder. Sysselsätt
ningsgraden i textilhantverket i byarna kring Gent, som utvecklades 
till ett centrum för näringen, var mycket stor. De jordbruksdomine-
rade områdena försåg textilhantverkarna med livsmedel. Det var uti
från denna situation som Mendels formulerade sina idéer om den 
protoindustriella arbetsdelningen mellan det agrara och industriella. 

En liknande utveckling skedde kring staden Liége. Väster därom 
dominerade en mer storskalig spannmålsproduktion med få inslag av 
landsbygdsindustri. Öster därom däremot, utmed stränderna av 
Meuse och dess biflöden, var jordbruken små och biinkomsterna vik
tiga. Sydost om Liége, i nederländska Limburg, blandades textil- och 
metallhantverk med ett jordbruk som var högt specialiserat på bo
skapsskötsel och mjölkprodukter.34 Även samtida betraktare hade 
mycket klart för sig sambandet mellan agrarstruktur och hemindustri. 

31 Perissimo-Billen 1975, s. 304. 
32 Moureaux & Ruwet 1973, s. 22if. 
33 Pirenne 1928, s. 143. 
34 Gutman 1980, s. 9. 
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Från Limburg rapporterade en myndighetsperson i slutet av 1700-
talet att: 

Grunden för deras välmåga ligger i Limburgs jordnatur, som uteslutan
de består av betesmark, vilket under två tredjedelar av året lämnar 
många osysselsatta, i Ardennernas sterila landskap och bringar en del av 
befolkningen till påtvingad lättja. Hela befolkningen ägnar sig åt spin
nande av ylle, som också har den fördelen med sig att barnen finner ar
bete och den konkurrensen behåller arbetslönen på en låg nivå.35 

Större delen av det nederländska området karaktäriserades av små 
brukningsenheter. En undersökning av gårdsstorleken vid mitten av 
1800-talet visar att en så stor del som 65 % av samtliga jordbruk var 
mindre än 5 ha.36 Pirenne såg i det nederländska jordbruket en tredje 
väg mellan det engelska kapitalistiska storjordbruket och det parcelle
rade och traditionalistiska franska. Trots småskaligheten skedde här, 
menade han, en kraftig jordbruksexpansion under 1700-talet, vilken 
skall sättas i samband med specialiseringen och den regionala arbets
fördelningen mellan protoindustriella och agrara regioner.37 

Vid sidan av de bonde-, kloster- och adels ägda egendomarna fanns 
allmänningar, till vilka bondesamfälligheterna hade gemensam bruk
ningsrätt. Förekomsten av starka bysamfälligheter var mer utmär
kande i områdets södra delar, Ardennerna och Luxemburg, än i de 
mer folkrika regionerna i norr.38 I söder var skogen en viktig gemen
sam tillhörighet och även i de adelsägda skogarna hade bönderna ofta 
rätt att ta ved till bränsle samt beta sina kreatur.39 

Olikheterna i agrarstruktur ger sig också tillkänna i skillnader i 
befolkningstätheten. Områdena i Flandern, liksom de kring Liége, 
var betydligt mer tätbefolkade än skogsområdena i Ardennerna eller 
de bördiga slättområdena i södra Luxemburg. Befolkningstillväxten 
var emellertid starkast i det sistnämnda området. 

35 Citerad efter LeBrun 1948, s. 441. 
36 Bruneel, Daelemans, Dorban, & Vandenbroeke 1987, s. 295. 
37 Pirenne 1928, s. 144. 
38 Dorban 1988; Henri 1988. 
39 Moreaux & Ruwet 1973, s. 224 ff. 
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Tabell i: Befolkningstillväxten i några belgiska rurala områden ijoo-

1800 

område kring: 1700 1709 1750 1780 

Brygge 100 98 141 
Charleroi (NL) 100 126 210 
Charleroi (Lie) 100 118 
Luxemburg 100 179 234 

Anm: Efter Bruneel et al 1987. Detta är ett urval av de regioner som presen
teras i Bruneel et al, där Luxemburg uppvisar den högsta befolkningstillväx
ten. Det som här benämnts Brygge är området söder om staden. Charleroi 
NL är det område i stadens utkanter som låg under Nederländerna och 
Charleroi Lie det som sorterade under Liége. Luxemburg representeras av 
området kring floden Semoise (haute Semoise). 

Bilden av jorbrukssamhället i Nederländerna och Liége under 
tiden före industrialiseringen uppvisar således stora variationer. 
Ingenstans har de feodala godsen bestått intakta. Ägosplittringen och 
individualiseringen har gått som längst i Flandern och områdena 
öster om staden Liége. Jordbruket var där specialiserat och marknads-
inriktat. Bonden förenade dessutom ofta sina jordbrukssysslor med 
olika typer av hemproduktion. I områdets södra delar spelade godsen 
liksom de traditionella bysamfälligheterna en större roll. Befolknings
tätheten var lägre, men en kraftig befolkningstillväxt skedde under 
1700-talet. 
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Kapitel 3 

Den tekniska ramen 

Att känna till vilken produktionsteknik som var tillgänglig och till-
lämpad är viktigt för att förstå det tidigindustriella produktionsnät
verkets utseende. Dock är tekniken inte den enda och inte heller den 
viktigaste faktorn. Teknik och teknisk förändring är aldrig fristående 
från produktionens sociala sida. När en ny produktionsteknik införs 
sker det sällan endast utifrån en strikt ekonomisk kalkyl, utan van
ligtvis också utifrån resonemang om förändringens sociala möjlighet 
och/eller önskvärdhet. Genom en löpande jämförelse mellan den 
tekniska organisationen av järnproduktionens olika steg — från 
malmbrytning, via tackjärnstillverkning och till stångjärns- och 
manufaktursmide — i Vallonien, Sverige och Ryssland kan en sådan 
diskussion av tidigindustriell teknik- och teknikutveckling fördjupas.1 

Järnindustrierna i de tre länderna utvecklades inte isolerade från 
varandra. Att de i viss utsträckning konkurrerade på samma avsalu-
marknader innebar att produkterna jämfördes. På lång sikt ledde 
detta till en homogenisering inte bara av produkten. Marknadens 
krav på pris och kvalitet påverkade också produktionsmetoderna. 
Konkurrensen skapade dessutom ett informationsbehov, vilket givet
vis förklarar 1700-talets "teknikresor". Som jag tidigare antytt krävdes 
dock att den tekniska kunskapen hade abstraherats och förflyttats 
från arbetarens till "ingenjören" eller brukspatronen för att resenärer
nas information skulle kunna omsättas i en förändrad produktions
teknik på hemmafronten. Innan den tekniska kunskapen fått en så-

1 Perspektivet utvecklas i Florén & Rydén 1998a. 
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dan form var teknikspridning nödvändigt förknippad med en migra-
tion av yrkesskickliga arbetare. 

Den svenska valloninvandringen var en sådan migrationsvåg och 
betydelsen av de tekniska nyheter som vallonerna förde med sig till 
Sverige har ofta lyfts fram i svensk historieskrivning. Omdömet om 
Louis De Geer som den svenska industrins fader hör hemma inom 
denna genre.2 Bilden av vallonen som innovatör i det nya hemlandet 
är av flera skäl förståelig. Jämfört med järnhanteringen i Bergslagen 
var upplandskustens vallonbruk stora och "moderna" anläggningar. 
Masugnarna var byggda av sten och den vallonska smidesmetoden 
innebar en tydligare uppdelning mellan de olika arbetsleden. I mot
sats till Bergslagens decentraliserade industri där hytta och hammare 
var geografiskt skilda åt samt ägdes och förvaltades av olika sociala 
grupper, bildade masugn och hammare vid vallonbruken ett enhetligt 
industriellt komplex. Socialt motsvarades det av det patriarkala 
brukssamhället med bostäder, kyrka, sjukstuga och skola. Vad vore en 
rimligare tanke än att det nya var ett resultat av de invandrades kun
skaper och traditioner? 

Men vad var det för kunskaper vallonerna förde med sig? Vad 
kunde de föra med sig? Hur såg järnhanteringen ut i deras hemland? 
Utifrån vad som tidigare diskuterats om de källmässiga problemen för 
studier av den vallonska järnhanteringens äldre historia, tvingas jag 
till en kronologisk omväg för att belysa vallonutvandringen ur, så att 
säga, hemlandets tekniska horisont. I stället för i början av 1600-talet 
kommer huvudvikten av studien att ligga vid mitten av 1700-talet, då 
det går att få en ganska närgången bild av de vallonska produktions
anläggningarna. Industristatistiken är en viktig källa. Ett problem är 
att den inskränks till Österrikiska Nederländerna. För att komplet
tera den har Hansottes inventering av järnindustrin i Liége använts 
samt Angersteins och andra svenska resenärers berättelser. 

2 Douhan 1985, s. 26 f, 1996, s. 8. Isaksson 1995, s. 111. Isaksson anför här dessutom 
den felaktiga uppgiften att vallonsmidet till Sverige införts från Flandern, en del av 
Spanska Nederländerna som helt och hållet saknade järnhantering, s. 160. 
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Malm 
Järnmalmen i de södra Nederländerna var av ett annat slag än den 
som användes i Sverige. Vanligtvis handlade det om limonitmalm. 
Nationalencyklopedin ger den en närmast poetisk beskrivning: "gul
bruna till mörkbruna, ibland jordiga massor av vattenhaltiga järn
oxider".3 Malmtypen kan innehålla en så hög järnandel som 60%, det 
vill säga i stort sätt i paritet med den svenska bergsmalmen, men i det 
vallonska området var järninnehållet lägre. I bästa fall nådde det upp 
till 45%, men råvara med så lågt järninnehåll som 30% kom också till 
användning. 

Även om man under 1600- och 1700-talen inte hade någon exakt 
uppfattning om malmens kemiska sammansättning visade sig skill
nader i denna när järnet skulle smidas. De fattigare malmerna etiket-
terades i det vallonska området fer tendre och de rikare fer fort. Be
nämningarna talar sitt tydliga språk vad gäller det utsmidda järnets 
egenskaper. Det starka järnet (fer fort) var mer motståndskraftigt än 
det sköra (fer tendre) vilket innehöll mer fosfor och var vad som i 
Sverige vid samma tid kallades kallbräckt.4 När Stockenström på 
1770-talet besökte ett skärverk i Liége beskrev han hur de kallbräckta 
stängerna delades med ett enkelt slag över städet, medan mejsel kräv
des för att klyva de som smitts av ferfort.5 

Den svenske forskaren Nils Björkenstam har menat att den mer 
högvärdiga malmen i stort sett var utbruten i södra Nederländerna 
vid 1600-talets ingång. Detta, menar han, var en av förklaringarna till 
varför vallonska arbetare och företagare begav sig till Sverige.6 Huru
vida tillgången till fer fort hade minskat är svårt att yttra sig om. 
Fortfarande under andra hälften av 1700-talet påpekade Stocken
ström att det några mil från Liége fanns god malm som gav ett "segt 

3 Nationalencyklopedin bd. 12, s 306. 
4 Michotte 1932, s. 45 ff; Hansotte 1980, s. 100, ff; Dorban, Yante 8c Lehners 1996, 

s. 5. En direkt motsvarighet till svenskans kallbräckt är den franska kategoriseringen 
cassant d froid. Om olika malmkvaliteter och problemen med kallbräckt och rödbräckt 
järn, se Björkenstam 1990, s. 54 ff. 

5 Stockenström, Samlade anmärkningar ..JKA Fila: vol 28, RA. 
6 Björkenstam 1990, s. 67. Yernaux 1939, s. 157, nämner att företagare från Liége i 

början av 1600-talet sökte sig till Luxemburg och Namur på grund av malmbrist. 
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och gott järn så väl till stångjärn som till gjutning".7 Brytningen av 
mer högvärdig malm fortsatte således under 1600- och 1700-talen. 
Inget fanns heller, som förhindrade att fer tendre användes som råvara 
i masugnarna. Under 1600-talet expanderade den vallonska järnhan
teringen, vilket jag strax återkommer till, just i områden med stora 
förekomster av fosforrikt järn. Visserligen tillverkades där ett kvalita
tivt sämre järn, vilket emellertid hade en säker och profitabel avsätt
ning.8 Att en malmbrist skulle ligga bakom utvandringsvågen under 
1600-talets början är således en mycket tveksam slutsats. 

Malmen förekom ofta i ytliga lager. I sin reserapport beskriver 
Angerstein flera gånger hur man använde något som snarast var järn-
haltig jord eller sand. När han besökte staden Huy, vid Meuse väster 
om Liége, beskrev han malmen som en brunröd järnjord med violetta 
inslag. Han påpekade också att malmen överallt i regionen användes 
orostad.91 Swedenborgs skildring från Liége år 1734, möter en något 
annorlunda bild. Swedenborg beskrev också han malmen som jordig 
och kallbräckt, däremot menade han att den rostades, dock endast 
under ett knappt dygn.101 Sverige skedde röstningen vanligtvis tre till 
åtta dygn för att rena den från svavel och för att underlätta kross-
ningen till mindre stycken, bokningen, som krävdes innan den kunde 
användas i masugnen.11 

I det vallonska området räckte det således att tvätta och möjligtvis 
"snabbrosta" malmen innan den bokades, om den nu ens behövde 
bokas. Vid det tjugotal masugnar i industristatistiken, för vilka 
arbetsstyrkan specificerats, omtalas malmvaskare vid så gott som 
samtliga medan bokare enbart återfinns vid var fjärde anläggning.12 

Hansotte menar att vattendrivna bokverk började att spridas först 
under 1700-talet, möjligtvis var det bara arbetarna vid dessa som om
talades i statistiken.13 

7 Stockenström, De utländska järn och stålprocesserna bd II, JKA Fila: 26, RA. 
8 Se nedan kapitel fyra 
9 Angerstein ss. 334, 255. 
10 Swedenborg 1923, s. 179. 
11 Swedenborg 1923, s. 4. 
12 Vid 23 masugnar specificeras arbetsstyrkan, en eller flera malmvaskare finns vid 

19 av dessa, bokare enbart vid 5. Industristatistik passim. 
13 Hansotte 1980, s. 68. 
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Bild i: Gruvarbete i Liége, sannolikt vid Morialmé eller en ort som Angerstein 
uppger som Grosnau. Här bröts en högvärdig malm som blandades upp med de mer 
fosforhaltiga. Angerstein kommenterar arbetet: "de fara ned i gruvorna på ett 
ganska smalt rep som på ändan med en träkrok är försett och deras uppfordrings
tunna är intet större än att man mäktar den uppvinda". (Angerstein s. 286.) 

Ofta verkar man ha tvättat malmen vid masugnen, men detta 
berodde på hur långt den hade transporterats. Vid gruvorna i Erque-
lines, söder om Charleroi, fördes malmen till Pont-de-Sambre för att 
tvättas innan den med båt transporterades vidare till masugnarna.14 

14 Industristatistik s. 686. 
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Kanske gick malmvaskningen där till på samma sätt som det Stock
enström beskrev efter sitt besök vid masugnen i Vennes, utanför 
Liége på 1770-talet. 

[DJenna inrättning var ganska simpel, men hade ett lutande plan av 
brädor lagt däruppä stjälptes på en gång 2-3 skottkärror malm. Igenom 
en liten ränna leddes vatten som föll på denna hop under det att en karl 
beständigt var sysselsatt med en spade röra malmen varigenom de lätta 
bräckliga delarna av vattnet bortsköljdes.15 

I industristatistiken nämns 10 gruvfält.16 Någon mer utförlig dis
kussion av hur malmen bröts förs inte, men det omnämnda arbetar
antalet antyder en mycket småskalig drift. Vid gruvan i Dalhem, i de 
tysktalande delarna av området, påpekades att det inte fanns några 
pumpanordningar, utan att gruvhålet övergavs om det vattenfylldes. 
Tullinspektörerna konstaterade uppgivet att arbetssättet ledde till att 
den bästa malmen lämnades obruten.17 Angersteins rapporter under
stryker draget av småskalighet. I vissa av de områden han besökte, 
fanns visserligen större sammanhållna gruvfält, men detta innebar 
inte att biytningstekniken var storskalig. 

Liknande beskrivningar av hur små lag av gruvarbetare bröt malm i 
dagbrott eller i gruvor där jorden hölls undan genom ringar av trä är 
kända från andra resenärers berättelser.18 Arbetssättet hade avbildats 
redan på 1500-talet av konstnären Lucas van Valkenborch och be
skrivningar från 1800-talets början berättar samma historia.19 Schak
ten var små. Angerstein nämner en diameter på en diyg meter och ett 

15 Stockenström, De utländska järn och stålprocesserna bd II, JKA Fila: 26, RA. 
16 Detta rör de fall där gruvfälten uttryckligen diskuteras. Indirekta omnämnanden 

när distriktets näring som helhet refereras eller när masugnens råvaruförsörjning dis
kuteras är fler. De gruvfält som här åsyftas är Boulers nära Chimay; Erquelines och 
Mertes-Le-Chateau i närheten av Charleroi; Vendrin, Coguelée, Houssay, Gelbres 
norr om Namur; Musson och Halanzy i provinsen Luxemburg samt Dalhem i de 
tyskspråkiga delarna av nuvarande Belgien. 

17 Beläget ungefär 2 mil söder om Schleiden i dagens Tyskland. Industristatistik 
s. 1119. 

18 Hansotte 1980, s. 100. Se även Discry 1968, s. 309. 
19 Avbildad hos Evrard 1955, fig. 22. Det gruvområde som lokaliserats vid Mirwart i 

Ardennerna, vilket var i bruk under mitten av 1500-talet tyder på en liknande bryt
ningsteknik. Weber 1992, s. 169. 
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Bild 2: Gruvorna i Grosnau. (Angerstein s. 284.) 

djup på mellan 18 och 25 meter. Precis som vid gruvan i Dalhem, på
pekar han att det på dessa gruvfält inte fanns några pumpar eller 
uppfordringsanläggningar. Skulle gruvhålet vattenfyllas tog man upp 
en ny fyndighet eller återvände till en gammal där vattnet dragit sig 
tillbaka, alternativt en där malmen tidigare sinat.20 Enligt Angerstein 
var arbetarna helt säkra på att "malmen växer igen och att de uti de 
åldriga utbrutna gruvskikten ännu finner tillgång på god malm".21 

Naturen var en oändlig resurs, som ständigt återskapades. 
För att skydda hålet mot regn byggdes halmskärmar som skydd.22 

En fransk gruvingenjör liknade därför i början av 1800-talet ett av 

gruvfälten i Liége vid ett fält fyllt med tält. 
3 Att malmen var lättåtkomlig och kunde grävas fram utan behov 
varken av sprängning eller länspumpning, förklarar givetvis det enkla 
arbetssättet. Historikern Nicole Caulier-Mathy har emellertid också 
velat sätta den outvecklade tekniken i relation till de juridiska ramar 
som kringgärdade produktionen. Eftersom jordägaren hade rätt att 
exploatera fyndigheterna under jord, ville han i möjligaste mån und-

20 Caulier-Mathy 1985, s. 38. Angerstein s. 286. 
21 Angerstein s. 286. 
22 Angerstein s. 284. 
23 Caulier-Mathy 1985, s. 39. 
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vika svårläkta sår i åker och betesmark.24 Också detta illustreras av 

gruvan i Dalhem där det i industristatistiken påpekas att "var och en 
gräver malm på sin egen jord".25 

Den typ av malm som användes och de sätt på vilket den bröts, 
skilde sig mycket åt mellan Vallonien och Sverige. För att frilägga 
malmen i Sverige krävdes sprängning och den bröts i stora dagbrott. 
För att kunna användas i masugnen, måste den sedan noga rostas och 
bokas. Att gruvarbetare inte nämns bland de valloner som invandrade 
till Sverige under 1600-talet, är således inte så underligt med tanke på 
de stora skillnaderna i brytningsteknik. Varken de vallonska arbetare 
eller brukspatroner som bosatte sig i bruken kring Dannemora gruvor i 
Norduppland, kunde således ha några förebilder med sig från hem
landet hur arbetet i gruvan och förberedandet av malmen skulle ske.26 

Tackjärn 
Åtminstone från slutet av 1300-talet var den indirekta metoden att 
förvandla järnmalm till smidbart järn känd i området. I belgisk och 
fransk historieskrivning har man ofta velat förlägga masugnstekni
kens födelse till just Meusedalen. Uppfattningen torgförs också i helt 
nya arbeten.27 Formande för synsättet har sannolikt Bertrand Gilles 
populärt hållna Histoire de la Métallurgie varit. Gilles förfäktade 
dessutom att tekniken fördes till Sverige av de utvandrade vallo-
nerna.28 De dateringar som svenska arkeologer under 1980-talet har 
gjort av bland annat Vinnar- och Lapphyttan, vilka pekar på en pro
duktion av tackjärn redan under 1200-talet, har haft svårt att slå 
igenom. Därmed dock inte sagt att det svenska området skulle vara 
ursprunget för tekniken. På grund av befolkningstätheten och 

24 Damin 1967, s. ig^f. 
25 Industristatistik s. 1119. 
26 Om arbetsorganisationen vid Dannemora se Nisser 1987. 
27 Hansotte 1980, s. 66. Fortfarande 1988 skriver Jean-Franfois Belhost (1988, s. 13) 

att masugnen sannolikt är en Vallonskt upptäckt som skall dateras till andra hälften av 
1400-talet. Se även Woronoff 1994, s. 124. 

28 Gille 1966, s. 33. 
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odlingsintensiteten i det vallonska området är liknande arkeologiska 
dateringar svåra att göra, varför man får förlita sig på skriftliga 
källor.29 

Att göra sig en säker bild av hur många masugnar som fanns i om
rådet under medeltiden eller vid den moderna tidens början är svårt. 

Bilden klarnar under 1700-talet. I industristatistiken nämns 64 
stycken i de Österrikiska Nederländerna och Hansotte listar 24 

stycken i furstbiskopdömet Liége.30 Liksom under medeltiden använ
des träkol som bränsle i masugnen. Den engelska metoden att ersätta 
träkol med stenkol var emellertid tidigt känd och under andra hälften 
av 1700-talet provades den nya tekniken i Liége så väl som i Österri
kiska Nederländerna. Resultaten var inte särskilt upplyftande. I Liége 
menade man att järnet varken dög till stångjärnssmide eller till gjut
järn. Bättre lyckades man i Charleroi, men de lokala industriägarna 
klagade över att produkten lämpade sig sämre än träkolstackjärn et för 
spiksmide och manufakturproduktion.31 

Först under första hälften av 1800-talet slog den nya tekniken på 
allvar igenom och ungefär samtidigt introducerades blåsmaskiner.32 

Till skillnad från bälgar i trä eller läder innebar den nya tekniken att, 
vilket påpekades i en statlig rapport från Luxemburg år 1813, bränsle
ekonomin i masugnen förbättrades.33 Att man fortfarande i början av 
1800-talet omnämnde läderbälgar i de vallonska masugnarna är över
raskande. Sannolikt handlade det om undantagsfall. I sin skildring 
från Liége år 1734 skrev Swedenborg att "bälgarna gjordes förr av 
läder och voro 6 å 7 alnar långa".34 När förr var preciserade han inte, 

29 Den första beskrivningen av masugnstekniken stammar från Ardennerna år 1517, 
Tylecote 1987, s. 331. 

30 Industristatistik passim, Hansotte 1980, s. 128, s. 364 ff. I Hansottes siffror ingår 
också, här liksom fortsättningsvis de anläggningar som var belägna i det halvt själv
ständiga biskopdömet Stavelot. 

31 Douxhamps-Fevebre 1968, s. 25—35. 
32 Hansotte 1980, s. 64; Mokyr 1976, s. 51. 
33 Dorban, Yante & Lehners 1996, s. 14. Industrisstatistiken nämner inget om hur 

bälgarna var gjorda, men på Angersteins teckningar förefaller han avbildat träbälgar. 
Woronoff 1984 s. 268, nämner att läderbälgar fortfarande förekom i franska hammar
smedjor under slutet av 1700-talet. Under 1790-talet ersattes de allt oftare av blås
maskiner. 

34 Swedenborg 1923, s. 179. 
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men uttalandet betyder rimligtvis att bälgar av trä användes i de mas
ugnar han besökte i furstbiskopdömet. Av Odhelius berättelse, fram
går att Swedenborgs förr låg tämligen nära i tiden. I början av 1690-
talet slog han nämligen fast att bälgarna i de masugnar han såg i 
Liége var av läder.35 Sannolikt har man först under början av 1700-
talet börjat att byta ut läderbälgarna mot sådana av trä, vilket ökade 

masugnens effektivitet. Teknikförändringen skedde ungefär samtidigt 

i Frankrike, medan man i Sverige och Tyskland övergått till träbälgar 
redan under 1600-talets första hälft.36 

Hur masugnen var byggd ger statistiken inga uppgifter om, där
emot ger Angerstein besked. Han beskrev hur masugnspiporna i när
heten av Beaumont i Österrikiska Nederländerna byggts av en sandig 
kvartssten, som väl stod emot hettan i ugnen.37 Byggnadssättet skilde 
sig från det traditionella i Sverige där pipan var byggd av sten, men 
ytterväggarna bestod av timmer fordrade med jord. Vid sidan av dessa 
så kallade mulltimmerhyttor, fanns också i Sverige stenmasugnar, ett 
byggnadssätt som introducerats av de invandrande vallonerna på 
1600-talet. 

Höjden på masugnen i Rouillon uppskattade Angerstein till 22 fot 
det vill säga närmare sju meter. Odhelius såväl som Swedenborg 
nämner att masugnarna kring Liége var omkring 20 fot, medan den 
ugn som Stockenström såg på 1770-talet var hela 24 fot. Stocken
ström omtalade också att masugnspipan i Vennes var fyrkantig, men 
att han av ägaren fått veta att man i Namur alltmer börjat bygga 
runda pipor, en förändring som patronen inte hade mycket till övers 
för.38 Resenärernas uppgifter stämmer tämligen väl med Hansottes 

35 Odhelius, BKA, ha, EIII: 36. 
36 Hildebrand 1987, s. 40; Belhost 1997, s- 31- Det stora avståndet i tid mellan dessa 

förändringar ger viss anledning att fundera över de s.k steffenska träbälgarnas reella 
spridning i Sverige under 1600-talet. 

37 Angerstein s. 214. Swedenborg skriver att masugnen gjordes av "den bästa sortens 
sten, som besitter hög eldfasthet, så att smältningen i masugnen kan oavbrutet fortgå 
under hela året, 1923 s. 179. 

38 Angerstein, s. 215; Odhelius, BKA, HA, EIII: 36, RA.; Stockenström, De 
utländska järn och stålprocesserna bd. II, JKA, Fila: 26; Swedenborg 1923, s. 179. 
Stockenström preciserar inte namnet på masugnen, men av ägaren att döma, Le 
Chevalier de Posson, rörde det sig om masugnen i Vennes, jfr Hansotte 1980, s. 384. 
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Bild j: Masugnen i Rouillon längs Meuse mellan städerna Namur och Dinant i 
dagens Belgien. Industristatistiken nämner hela tre masugnar på orten. Lägg 
märke till att Angerstein avbildat bälgar av trä. (Angerstein s. 214.) 
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antagande om en hyttstorlek i Nederländerna och Liége på mellan 
sex och åtta meter under andra hälften av 1700-talet och 1800-talets 
början. Däremot skiljer de sig åt i åsikten om masugnspipans form då 
Hansotte hävdar att man i Vallonien, i motsats till i Sverige och 
Tyskland, byggde dem rektangulära.39 

De vallonska stenmasugnarna var inte högre än de svenska mull-
timmerhyttorna, medan de svenska masugnarna i sten i genomsnitt 
var mellan 8 Vi och 9 Vi meter höga.40 I den expanderande uralska 
järnindustrin under 1700-talet fanns masugnar som mätte hela tretton 
meter, även om det normala precis som i Sverige var masugnar om 
mellan åtta och nio meters höjd.41 Internationellt sett var således de 
vallonska masugnarna på 1700-talet inte särskilt imponerande. 

Även om masugnen i sten till Sverige hade införts av vallonska 
bruksföretagare och arbetare hade den således fått en annan utform
ning eller gått en annan utveckling till mötes i det nya landet; de 
svenska vallonmasugnarna var större än föregångarna i hemlandet 
och bytte sannolikt tidigare ut läderbälgarna mot sådana i trä. Där
emot vore det en överdrift att hävda, vilket år 1822 gjordes i en rap
port om den vallonska industrin, att masugnstekniken i stort sett stått 
stilla.42 Av de svenska reseberättelserna att döma har man under 
1700-talet övergått från läder- till träbälgar, börjat bygga runda mas
ugnspipor samt, åtminstone i Liége, ökat höjden på pipan med en 
dryg meter. 

Vid de svenska och vallonska masugnarna tillverkades tackjärn, 
vilket sedan användes som råvara i smedjorna. Produkterna såg 
emellertid mycket olika ut. I Sverige tillverkades tackjärn i form av 
mindre stycken, så kallade galtar, medan man i det vallonska om
rådet, liksom vid vallonbruken i Sverige, göt jättelika tackjärns
stycken, så kallade gösar, vilka var och en vägde ett knappt ton styck. 
Produkten var otymplig att hantera. På bilderna i Didérot och 
D'Alemberts encyklopedi förflyttar arbetarna järnet med hjälp av 

39 Hansotte 1980, s. 66. Se även Leboutte 1984, s. 15. 
40 Hildebrand 1987, s. 41. 
41 Florén & Rydén 1998b, s 86. 
42 Hansotte 1980, s. 66. 
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spett och trärullar.43 I en inventering år 1631 av furstbiskopens egna 

bruksanläggningar i Couvin, beläget i området mellan floderna 

Sambre och Meuse, nämns sådana rullar för förflyttningen av tack

järnet till smedjan.44 

Från sitt besök vid den ovan avbildade hyttan i Rouillon beskriver 

Angerstein på följande sätt gjutningen av gösarna. 

Dammen och utloppshålet går längre fram än uti Sverige brukligt är. 
Måttet [dvs gjutformen, min anm.] är så mycket snarare färdigt som de 
omtalte järngösarna vilka ligga på vardera sidan där järnet skall rinna 
fram redan formerar det samma, men icke desto mindre packas våt sand 
på sidorna och uti bottnen av måttet som göres ända fram och utan av
delningar.45 

I väntan på att det gjutna stycket skulle stelna kunde man ta tillvara 

den värme det lämnade ifrån sig. Angerstein berättar hur 

Soppor som kokas med vatten, bröd och litet smör uti, uppå gösarna då 
de samma börjar att stelna, sägas smaka övermåttan väl, och det tillika 
med en tartin eller smörgås samt ystning synas vara arbetsfolkets för
nämsta föda på denna orten. 

Hur mycket järn som kunde tillverkas var beroende av storleken på 

masugnspipan och den tekniska utrustningen, men i än högre grad av 

huruvida masugnen kunde hållas i kontinuerlig drift eller ej. Det se

nare var beroende av byggnadssättet. Karl-Gustav Hildebrand menar 

att en normal svensk masugn under 1700-talet mäktade med ungefär 

tio blåsningskampanjer innan den var i behov av en mer grundlig 

genomgång.46 Vid masugnen i Rouillon påpekade Angerstein att 

ugnen fylldes på med sexton fat malm och sex fat kol elva gånger om 

dagen.47 Vid Gonrieux och Bouttonville, strax öster om staden 

Chimay, konstaterade han att den förra ugnen varit i drift i två år 

43 Leboutte 1984, s. 26. 
44 Yernaux 1939, s. 308. 
45 Angerstein s. 217. 
46 Hildebrand 1957, s. 224. 
47 Angerstein s. 215. Swedenborg påpekade att masugnarna i Liége fylldes på med 

22 korgar per dygn, 1923 s. 179. 
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utan uppehåll och den senare i hela fem år. Av arbetarna i Boutton-
ville inhämtade han dessutom att "de ännu skulle kunna fullfölja med 
smältningen på samma ställning detta året ut".48 

Stenmasugnen var mulltimmerhyttan överlägsen när det gällde 
livslängd och driftstiden kan därför antas ha varit längre i det val-
lonska området än i Sverige. Hildebrand understryker emellertid att 

det snarare var vattentillgång och efterfrågan på tackjärn än bygg
nadssättet som bestämde huruvida driften verkligen hölls kontinuer
lig under en längre tid eller ej.49 Detta illustreras mycket väl av in
dustristatistiken. Om masugnen i Boutonville inflikas exempelvis att 
den ofta stod i brist på malm.50 Försörjningsläget förefaller således ha 
försämrats under de knappa tio år som förflutit sedan Angerstein be
sökt området. Vid masugnarna i Ste Ode i Ardennerna samt vid La 
Claireau i Luxemburg var det inte råvara som felades utan i stället 
vatten.51 Om masugnen i Champion, i Ardennerna, sades att den en
dast gick halva året och samma bedömning gjordes av hyttan i Luxe-
roth i Luxemburg; orsakerna till detta preciserades dock inte.52 

Vid sidan om dessa exempel är liknande anmärkningar sällsynta i 
industristatistiken, vilket emellertid inte betyder att de resterande 
anläggningarna var i kontinuerlig verksamhet över året. Hansotte 
menar att eftersom det numerära förhållandet mellan masugnar och 
hamrar inte var i jämvikt, så tvingades hyttorna stå långa tider i brist 
på avsättning för tackjärnet. Situationen tog sig uttryck i en starkt 
fluktuerande produktionsvolym. Vid två av de tre masugnarna i 
Buzenol, i södra Luxemburg, varierade årsproduktionen 1766-1784 
mellan 292 och 598 ton. Om 600 ton ses som maximal årsproduktion 
innebar det att masugnarna i Buzenol i genomsnitt under perioden 
endast brukades under åtta av årets tolv månader.53 

Bristen på källmaterial gör det svårt att mer noga beräkna årspro-

48 Angerstein s. 278. 
49 Hildebrand 1987, s. 42. 
50 Industristatistik s. 660. 
51 ibid. s. 887, s. 1021. 
52 Ibid. s. 855, s. 1048. 
53 Hansotte 1980, s. 70. Weber 1992, s. 162, har visat att hyttan i Mirwart i 

Ardennerna år 1540, endast var igång i 161 dagar. 

5° 



duktion och produktivitet för masugnarna i området. För mitten av 

1700-talet räknar Hansotte med en normal årstillverkning på mellan 

400 och 650 ton, i enstaka fall upp till 800 ton. Han konstaterar att 

produktionen sannolikt ökat från 1600-talet, men att utvecklingen 

sedan tycks ha stannat av. Under början av 1800-talet var den genom

snittliga produktionen i de vallonska masugnarna fortfarande mellan 

350 och 750 ton.54 I motsats till Hansotte hävdar den brittiske eko

nomhistorikern Joel Mokyr att det skedde en betydande produk

tionsökning under den franska ockupationen, till följd av att mas

ugnarnas storlek ökat och att de försetts med bättre blåsanordningar. 

Vid mitten av 1810-talet uppger han dygnsproduktionen till omkring 

tre ton mot att tidigare ha varit omkring ett ton.55 Skillnaden mellan 

Hansottes och Mokyrs uppgifter beror sannolikt delvis på att de 

hämtat dem från olika delar av det vallonska området, Liége respek

tive Charleroi.56 

Hansotte grundar sina beräkningar på enstaka bruksräkenskaper 

samt reseberättelser. I industristatistiken finns uppgifter om års- eller 

dygnsproduktion för 22 stycken masugnar. I genomsnitt producerade 

dessa drygt 400 ton gös om året.57 Spridningen är dock mycket stor, 

från masugnen Dieupart, i Ardennerna, som tillverkade knappt 200 

ton till Manternacht, i tysktalande Luxemburg, med en tillverkning 

på 1.000 ton.58 Att Hansotte valt att inte använda detta material kan 

förefalla klokt. Uppgifterna är sporadiska och brukspatronerna hade, 

på grund av rädslan för beskattning, intresse av att ange en produk

tionsvolym i underkant.59 Vid masugnen Berchiwé i fransktalande 

Luxemburg konstaterade tullinspektörerna uppgivet att det inte gick 

att ta reda på hur mycket som tillverkades, men att det sannolikt var 

lika mycket som vid de andra fabrikerna i området.60 

I andra fall nöjde sig tullinspektörerna emellertid inte med sådana 

54 Hansotte 1980, s. 69. I Hansotte 1977, s. 36, nämns emellertid en så hög produk
tion som 1.195,73 ton ett enstaka år vid masugnarna i Buzenol (Montauban). 

55 Mokyr 1976, s. 51. 
56 Se nedan kapitel fyra 
57 Siffran har beräknats på de 15 fall där årsproduktionen anges. 
58 Industristatistik s. 660, s. 978. 
59 Hansotte 1980, s. 49. 
60 Industristatistik s. 1010. 
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uppgivna konstateranden, utan utvecklade sina reflexioner om vad de 

ansåg vara den rimliga produktionen vid den masugn de besökt. Att 
de lokala inspektörerna, vilket Michel Dorban påpekat, ofta hade en 
mycket god kännedom om traktens industrier ökar tillförlitligheten 
hos dessa uppgifter.61 Vid masugnarna i Pierrard utanför Virton i 
Luxemburg liksom vid La Soye nära Orval i samma provins, försökte 
inspektörerna att resonera sig fram till en rimlig produktion. I bägge 
dessa fall var de överens om att masugnen om den gick kontinuerligt 
borde producera omkring 1.300 gösar om året och inte 500 som ägar
na ville göra gällande.62 Samma argumentation användes vid La 
Claireau, också det i Luxemburg, där den sammanlagda produktio
nen vid de två masugnarna sades vara 1.000-1.200 gösar om året. 
Detta var, menade de, inte mer än vad en masugn normalt borde till
verka, men de underströk också att hyttorna ofta stod stilla till följd 
av vattenbrist.63 Vid de två masugnarna i Ste Ode i Ardennerna angav 
ägaren att de årligen tillsammans tillverkade 700.000 livrés. Inspek
törerna menade att eftersom man vid de två intilliggande smedjorna 
dit gösen levererades smidde 1.400.000 livrés stångjärn så måste 
masugnarnas produktion vara angiven i underkant.64 

Inspektörernas åsikt var således att en masugn som gick året om 
kunde tillverka mellan 1000 och 1.200 gösar. Eftersom varje gös 
vägde omkring 800 kilo skulle det ge en årsproduktion på närmare 
1.000 ton per år. Tillverkningen vid Manternacht förefaller därmed 
inte ha varit något så abnormt undantag, utan snarare är Hansottes 
beräknade maxkapacitet i underkant. Just när det gäller Buzenol, som 
Hansotte baserar sitt räkneexempel på, är det anmärkningsvärt att 
industristatistiken anger en produktion på 2.400 ton för de tre mas
ugnar som samtidigt var igång på orten, det vill säga i runda tal 800 
ton per år och masugn eller vad Hansotte beskriver som extremfall.65 

Eftersom såväl driftstid som arbetsstyrka kan ha skiftat mellan 
olika anläggningar samt över tid, är naturligtvis årsproduktionen ett 

61 Dorban 1983, s. 240. 
62 Industristatistik s. 1017, s. 1029. 
63 Ibid., s. 1021 
64 Ibid., s. 887. 
65 Ibid., s. 1048. 
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trubbigt mått på produktiviteten. För svenska förhållanden har Hil-
debrand exemplifierat detta med situationen vid Horndals bruk. Lika 
stor mängd tackjärn tillverkades där under perioden 1729-38 som 
perioden 1790-99, skillnaden var att det under den första perioden 
behövdes 125 dygn för produktionen medan den under den senare 
klarades av på 75 dygn.66 Dygnstillverkningen är således ett bättre 
mått på produktionsutvecklingen än årsproduktionen. 

För vissa masugnar i området mellan floderna Sambre och Meuse 
liksom i den tysktalande delen av Nederländerna nämner industri
statistiken en tillverkning om en gös per dygn, vilket således stämmer 
ganska väl med Mokyrs uppgifter för 1700-talet.67 Även i andra om
råden nämns en liknande tillverkningsvolym. För masugnen Cham
pion, i Ardennerna, meddelas att produktionen under tre månader 
varit 102 ton, det vill säga drygt ett ton om dagen.68 

För att komma upp i en årsproduktion på 600 ton eller mer, måste 
dygnsproduktionen emellertid ha varit högre. Redan på 1660-talet 
nämnde Cronström att den medelstora masugn han besökte utanför 
Liége tillverkade två gösar om dagen.69 I ett räkneexempel på pro
duktionskostnaden för tackjärnet i området mellan Sambre och 
Meuse räknade också Angerstein med en dygnsproduktion om nio 
skeppund, det vill säga 1,7 ton eller två gösar.70 Från masugnarna i 
Liége nämns en liknande dygnsproduktion av Odhelius på 1690-talet 
och Swedenborg på 1730-talet. Den senare påpekade att detta skedde 
under två utslag, vilket innebär att två gösar tillverkades per dygn.71 

Även dessa uppgifter stämmer med senare forsknings. Hansotte 
menar att man som regel tillverkat två gösar per dygn, motsvarande 
således en dygnsproduktion på knappt två ton. Industristatistikens 

66 Hildebrand 1987, s. 43. 
67 Industristatistik passim. 
68 Industristatistik s. 855. 
69 Iron and steels. 67. 
70 Angerstein s. 264. Förutsatt att det är stångjärn tackjärnsvikt som han avser. 
71 Odhelius, BKA, Ha, EIII: 36, RA: preciserar dygnstillverkningen till 3.400 £ 

gösjärn. Swedenborg 1923, s. 179, nämner en dygnsproduktion på sju skeppund. Stock
enström, De utländska järn och stålprocesserna, bd. II, JKA Fila: 26, RA: omtalar en 
tillverkning på 3000 livrés, men vid det verk han besöker gick det huvudsakligen till 
gjutning. 
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siffror om en rimlig årsproduktion på upp till iooo ton förutsätter 

emellertid snarare en dygnsproduktionen på minst tre gösar, något 

som tullinspektören Delenne i Charleroi år 1762 menade var möjligt i 

extrema fall.72 

Bilden av masugnarnas produktionskapacitet blir motsägelsefull. 

Källmaterialet är fragmentariskt och regionala och individuella skill

nader komplicerar förhållandena. Tullinspektörernas rapporter och 

antaganden om en mycket hög årsproduktion härrör samtliga från 

furstendömet Luxemburg, medan en tillverkning på en gös om dagen 

omtalades från Namur, Charleroi och de tysktalande delarna i östra 

Nederländerna. Eftersom Mokyr framför allt diskuterar masugnarna 

kring Charleroi, stämmer sannolikt hans uppfattning om en bety

dande produktionsstegring under slutet av 1700-talet. När det gäller 

området som helhet är slutsatsen emellertid sannolikt mer tveksam. 

Ett maximivärde för de vallonska masugnarnas årsproduktion vid 

mitten av 1700-talet kan sättas vid omkring 1.000 ton per år och för 

dygnsproduktionen vid omkring tre ton. Detta kan jämföras med 

svenska förhållanden vid samma tid. Eftersom de vallonska mas

ugnarna var mindre och vissa av dem sannolikt fortfarande använde 

bälgar av läder, är det rimligt att förutsätta en lägre produktion. Så 

förefaller också ha varit fallet. Allan Weinhagen har beräknat att 

dygnsproduktionen vid hyttorna i Norberg steg från omkring 600 

kilo vid början av 1600-talet till 1V2 ton vid århundradets slut.73 Hil-

debrand visar att dygnsproduktionen under 1700-talet ytterligare ökat 

till mellan tre och fyra ton. Ar 1810 producerade masugnen i Österby 

nära fyra ton gös per dygn.74 Vidgas det internationella perspektivet 

till att också inbegripa den uralska järnhanteringen, så var dygnspro

duktionen där omkring sju ton under 1700-talets andra hälft.75 Inter

nationellt sett så förefaller således produktionen vid de vallonska 

masugnarna ha varit måttlig under 1700-talet och närmast i paritet 

med vad som tillverkades vid de svenska anläggningarna under slutet 

av det tidigare århundradet. 

72 Hansotte 1980, s. 68. 
73 Weinhagen 1947, s. 66. 
74 Hildebrand 1957, s. 221. 
75 Florén & Rydén 1998b, s. 87. 
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Ett förhållande som ytterligare komplicerar försöken att beräkna 
masugnens årsproduktion i Vallonien, liksom i andra områden, är att 
det vid flera enheter inte bara tillverkades tackjärn utan också grytor 
och andra gjutna produkter. För att kunna använda masugnen till 
gjutning krävdes att temperaturen höjdes genom ökad lufttillförsel, 
med ökad bränsleåtgång som följd. Detta innebar naturligtvis att 
masugnens produktivitet minskade.76 Kanske var det för att inte för
lora värme som man, enligt Swedenborg, i liégeområdet valde att till
verka tackjärn om vintern för att om sommaren ägna sig åt tillverk
ning av gjutgods.77 

I industristatistiken nämns enbart tre gjuterier, men utifrån arbe
tarnas titlar och den angivna produktionen framgår att gjutna järn
produkter tillverkades vid åtminstone ytterligare ett knappt tiotal 
masugnar.78 I vissa fall var produktionen ansenlig. Vid masugnen i 
Dommeldange, i tysktalande Luxemburg, tillverkades 1764 hela 350 
ton gjutgods, det vill säga mer än dubbelt så mycket som vid samma 
tid göts vid gjuteriet i Koeckelberg utanför Bryssel.79 Förhållandet 
mellan tillverkning av gös och gjutjärn går det inte att yttra sig om 
vid Dommeldange, men sannolikt upptog gjutningen en stor del av 
tillverkningen. Förhållandena var liknande vid andra anläggningar. 
Vid Ethe i Luxemburg utgjorde gjutjärn år 1766 drygt halva årspro
duktionen.80 Vid masugnen i Vennes i staden Liéges utkanter, där 
Louis De Geer under början av 1600-talet varit en av intressenterna, 
kom man under 1700-talet att alltmer specialisera sig på produktion 
av gjutna manufakturprodukter.81 Stockenström ger en god bild av 
variationen av produkter som tillverkades i Vennes, men är förvånad 
över att man vid gjutningen inte lät det smälta järnet rinna ned i for
men utan öste ned det i måttet. Detta, konstaterade han, var natur
ligtvis en fördel för gjutningen av de finare produkterna — grytor, 

76 Hansotte 1980, s. 72. 
77 Swedenborg 1923, s. 179. 
78 Gjuterierna var de i Koeckelberg utanför Bryssel samt de i Spirmont-Cranxhe 

och Feret. Industristatistik ss. 98, 860, 870. 
79 Ibid., ss. 98, 935. 
80 Vid Ethe tillverkades 93 ton gös och 58 ton gjutna produkter. Ibid., s. 1020. 
81 Evrard & Descy 1948, s. 60, s. 113 ff. 
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pannor, pumpar, statyer etc. — men knappast då närmare ett ton 
tunga kanoner skulle tillverkas. Utan att lyckas, försökte han få ett 
nöjaktigt svar av brukspatronen på frågan varför denne valt det något 
udda produktionssättet.82 

För en rättvisande jämförelse med andra områden eller för att uti
från produktionssiffrorna över göstillverkningen kunna yttra sig om 
huruvida masugnen gick hela året eller ej, måste man således också 
väga in gjutjärnsproduktionen. 

Från 1400-talet omtalas den bearbetningsmetod av tackjärnet som 
senare gått under namnet vallonsmide. De stora gösarna fördes först 
till en härd, smältarhärden. Efter att en del av den smälts ned, slogs 
den samman till ett smältstycke, innan det fördes vidare till nästa 
härd, räckarhärden, för att värmas och smidas till stänger under en 
vattendriven hammare.83 Att arbetsprocessen var uppdelad på två 
härdar skiljer den från den metod som dominerade i Sverige, det så 
kallade tysksmidet. I tysksmidet smältes och smiddes tackjärnet till 
stänger vid samma härd. En viktig orsak till vallonmetodens uppdel
ning av arbetsprocessen har ansetts vara den fosforrika malmen. 
Föroreningarna fanns kvar i tackjärnet och vallonsmidet ökade möj
ligheten att åstadkomma en renare slutprodukt.84 

Industristatistiken omtalar drygt hundra hamrar i Nederländerna 
och Hansotte listar ett knappt tjugotal i Liége.85 Vilken teknik som 
användes i hamrarna säger industristatistiken inget om. När teknik 
eller arbetsstyrka beskrevs användes emellertid en terminologi hämtad 
från vallonsmidet. Man talade således om smältarhärdar och 
räckarhärdar liksom om smältarsmeder och räckar- eller hammar
smeder. Precis som senare tiders historiker förefaller man ha förutsatt 
att hammaren arbetade i enlighet med vallonmetoden. Antagandet är 

82 Stockenström, De utländska järn och stålprocesserna bd II, JKA Fila: 26, RA. 
83 Hansotte 1975, s. 271 
84 Hansotte 1980, s. 78; Nisser 1987, s. 42. 
85 Hansotte 1980, ss. 128, 364 ff, 380 ff. 
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Bild 4: Neuforge öster om Namur vidfloden Meuse. (Angerstein s. 2j6.J Ifonden 
syns två smälthärdar, medan arbetarna är sysselsatta med att räcka ut järnet till 
stänger under den vattendrivna hammaren. Angerstein kommenterade att man 
här valt att lägga smälthärdarna nägon meter högre ån räckarhärden, för att på så 
sätt undvika fuktighet. Smederna var dock missnöjda med ordningen och menade 
att smälthärdarna låg för högt och räckarhärden för lågt. Intressant är att 
industristatistiken bara nämner en smältarhärd vid hammaren (Industristatistik 
s. 766). 

rimligt; samtidigt är det något förvånande att Hansotte liksom 
Mokyr så klart tonar ned förekomsten av en teknisk variation och 
utveckling inom områdets stångjärnssmide under 1700-talet.86 Histo
rikerna Michel Dorban, Jean-Marie Yante och Jean-Paul Lehners 
har nyligen i en gemensam artikel ställt sig tveksam inför Hansottes 
kategoriska inställning.87 De utvecklar inte sin kritiska ståndpunkt, 

86 Hansotte 1980, s. yyff-, Mokyr 1976, s. 51. 
87 Dorban, Yante & Lehners 1996,14. 
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men det förefaller som om den tekniska variationen var större än vad 

tidigare forskare har gjort gällande, liksom att det förekom en teknisk 
utveckling av smidet. Kanske är det den dramatiska övergången till 
en stenkolsbaserad järnhantering under 1800-talets första hälft som 
förhindrat forskarna att se variationer och teknikutveckling under det 
tidigare århundradet.88 Med andra ord är det möjligt att Hansotte 
med flera belgiska historiker riktat blicken lite för högt. 

Det finns ingen möjlighet att här göra någon utförlig undersök
ning av mikrotekniska förändringar i de vallonska smedjorna under 

1700-talet, men Angersteins reseberättelse tillsammans med industri
statistiken ger intressanta glimtar av skeendet. Under sin resa besökte 
Angerstein hamrar där andra arbetssätt än vallonsmidet användes. 
Vid Samson, ett biflöde till Meuse strax öster om Namur, låg enligt 
industristatistiken hela sex stångjärnshamrar och en plåthammare. En 
av dem ägdes av baronen till Houchenée, om vilken Angerstein skrev 

har en järnhammare med en härd efter tyska sättet, som här kallas 
rénardiére. Smederna kommer från Stablo, som ligger under Spa och 
varest detta smidet allenast brukas.89 

Att Angerstein skulle tagit miste på vilken smidesmetod som använ
des i smedjan är knappast troligt. I viss mån stöds hans uppgifter 
också av industristatistikens. I beskrivningen av baronens smedja görs 
visserligen en uppdelning av smederna i räckar- och smältarsmeder, 
men de var bara fyra till antalet, det vill säga ett mycket litet arbetslag 
för att bedriva vallonsmide.90 Ytterligare en intressant uppgift är att 
tysksmide dominerade i Stavelot och Spa. I Theux strax norr om Spa 
besökte Angerstein ytterligare en tyskhammare, vilken låg i anslut
ning till en stekpannefabrik.91 Hansotte nämner bara två masugnar 
och en hammare i området, masugnen Le Marteau i Spa och mas-

88 Jfr., Rydén 1994; Florén & Rydén 1998a. 
89 Angerstein s. 246. Beteckningen rénardiére förklaras sannolikt av att ett annat 

namn för smältarhärden i smedjan var just rénardiére (Leboutte 1984, s. 32). Rénar-
diéresmide betydde således att man endast arbetade vid en härd. 

90 Om arbetsstyrkan se vidare kapitel 6. 
91 Angerstein, s. 453. Hansotte 1980, s. 385, nämner sammanlagt fyra plåthammare 

och en "maka" i Theux. 
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ugnen och hammaren Chabot i Hamoir under biskopdömet Stavelot. 
Hammaren i Hamoir var bestyckad med endast en härd vilket ökar 
sannolikheten för att det, precis som Angerstein antytt, rörde sig om 
en tyskhammare.921 närheten av Aywaille strax sydväst om Spa näm
ner industristatistiken ytterligare en liten hammare med enbart två 
arbetare, vilken sades tillverka dåligt stångjärn.93 Även om hamma
rens bestyckning eller smidesmetod inte preciseras, talar den begrän
sade arbetsstyrkan för att det knappast har rört sig om en vallon-
smedja. 

Spa och Stavelot är belägna i östra delarna av Vallonien, nära grän
sen till de tysktalande områdena. Det är möjligt att man i de senare 
områdena använde tysksmide. Vid hammaren i Hellentahl, i Eifel i 
dagens Tyskland, nämner industristatistiken att arbetarnas positioner 
i smedjan inte var fasta, utan att de arbetade på varandras platser. 
Detta antyder att uppdelningen i smältar- och räckarhärd saknades 
och att arbetssättet mer liknade det vid tysksmide.94 Stavelot och 
Eifel var förvisso perifera produktionsområden; mer intressant är det 
då att tysk- eller rénadiérsmide förekom i Namur, vilket Angerstein 
hävdade, och i Luxemburg. 

Under 1600-talet nämns att en "rénardiére" var knuten till en av 
masugnarna i Buzenol.95 Någon sådan hammare nämns inte i in
dustristatistiken. Sannolikt fanns den inte längre kvar. Att den skulle 
förbigått tulltjänstemännen på grund av sin annorlunda bestyckning 
är mindre troligt. Liknande "udda" hamrar förtecknades nämligen vid 
andra masugnar i området. Vid masugnen i Ethe, strax norr om 
Virton, nämndes en plåthammare med två arbetare. Inspektörerna 
menade emellertid att det inte var en plåtsmedja, eftersom tackjärn 

92 Hansotte 1980, s. 121. Se även Hansotte 1968, s. 100, där han antar att hamrarna 
även i detta område brukat vallonsmide. En intressant detalj i sammanhang är Han-
sottes påstående ( 1968, s. 127) att Jean Guillaume de Requille som i början på 1700-
talet effektiviserade driften vid hammaren Chabot, var inspirerad av de brukskomplex 
som Jean Mariotte under 1600-talet byggt upp i Tyskland (se även Yernaux 1939, 
s. 171). 

93 Hammaren i Salviaux, industristatistik s. 884. 
94 Ibid., s. 1059. Tyvärr diskuteras produktionstekniken aldrig mer utförligt hos 

Neu 1989. 
95 Hansotte 1970, s. 22. 
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användes som råvara och man tillverkade runt 40.000 kilo stångjärn 
om året. Liksom vid den lilla hammaren i Aywaille, kan man här 
knappast ha brukat vallonsmide.96 

Tydligare var inspektörerna när hammaren i Ste Léger, belägen en 
dryg halvmil nordost om Ethe, beskrevs år 1770. Endast tre personer 
sades det året sysselsättas i hammaren, vilka brukade rénadiérsmide. 
Orsaken till den udda smidesmetoden sades vara att anläggningen 
året innan hade skadats vid en brand.97 Sannolikt hade man tidigare 
arbetat i enlighet med vallonmetoden och lika troligt var det samma 
smeder som arbetade i smedjan efter branden som före, vilket visar att 
skillnaden mellan de båda metodernas krav på yrkeskunnande inte 
bör överdrivas. Detta är också uppenbart utifrån den svenska utveck
lingen, där valloner som fick arbete i Bergslagens smedjor arbetade 
efter den tyska metoden. 

I sin reseskildring från Frankrike på 1770-talet diskuterade Stock
enström rénardiéresmidet, eller halwallonsmidet, mer i detalj. Smi-
dessättet hade, menade han, införts från Tyskland och brukades 
främst i Elsass, Lothringen, Bourgogne och France Comté. Vad som 
utmärkte det var att man enbart använde en härd. Den tidigare räck-
arhärden hade gjorts större och tjänade både för att smälta tackjärnet 
och att smida ut det till stänger. Smältan var också större och vägde i 
vissa fall drygt åttio kilo, det vill säga ofta dubbelt så mycket som vid 
vallonsmide. Vid den hammare han besökte i Elsass räknade Stock
enström till tre arbetare vid varje härd, vilka arbetade i skift, samt 
dessutom två kolgossar.98 Tre arbetare och en kolgosse behövdes så
ledes samtidigt vid härden, vilket skulle stämma med den arbetsstyrka 
som nämndes vid hamrarna i Samson och Ste Léger. 

I Ste Léger hade man valt att förändra smidestekniken för att lösa 
en tillfällig kris. Det kunde emellertid också finnas andra mer lång
siktiga mål bakom ett sådant beslut. Till följd av vallonsmidets ut
vecklade arbetsdelning har det beskrivits som mer produktivt än 
tysksmidet. Dess större arbetsstyrka och inte minst den högre trä-

96 Industristatistik s. 877 
97 Industristatistik s. 1005. 
98 Stockenström, De utländska järn och stålprocesserna, bd III, JKA, Fila: 27, RA. 
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kolskonsumtionen var emellertid uppenbara nackdelar. Att enrollera 
yrkesskickliga arbetare var sannolikt ett mindre problem i det val-
lonska området än att få fram den nödvändiga kolen. Huvudbryet att 
säkra kolförsörjningen hade man gemensamt med de flesta järnpro
ducenter i Europa under 1700-talet, möjligtvis med undantag av den 
ryska industrin i Ural." Målet med många av den tidigindustriella 
järnhanteringens teknikförändringar var därför inte i första hand att 
höja produktionen, utan i stället att minska träkolsåtgången. 

I Frankrike reformerades av den anledningen vallonsmidet i många 
områden under 1700-talet. Det av Stockenström diskuterade rénar-
diéresmidet var ett led i denna strävan. Fördelarna med den nya smi-
desmetoden var enligt honom tre: kol sparades eftersom samma 
mängd järn gjordes vid en som förut vid två härdar; arbetsstyrkan 
kunde minskas, eftersom samma arbetare används för smältning och 
räckning; järnet blev bättre uträckt.100 Att Stockenström nämner att 
detta smide, förutom i Elsass och Lothringen, också brukades i 
France Comté är mycket intressant eftersom reformeringen av det 
franska vallonsmidet brukar sammanfattas som en övergång till det så 
kallade franchecomtésmidet.101 Sannolikt var således det Angerstein 
och Stockenström kallade rénardiéresmide detsamma, eller en tidig 
variant av, franchecomtésmidet. 

Beroende av produktionsinriktning har franska forskare hävdat att 
en kolbesparing på mellan 6-20% gjordes med den nya smidesmeto-
den.102 Samma ambitioner att förändra smidestekniken förefaller 
alltså tidigt funnits i det vallonska området, men händelseförloppet är 
mycket lite studerat. En passant nämner George Hansotte att com-
toisemetoden användes i Luxemburg i början av 1800-talet, men 
uppenbarligen hade förändringsprocessen börjat betydligt tidigare.103 

Ett annat sätt att spara träkol var att övergå till stenkol som vär-

99 Ägren 1998. 
100 Stockenström, De utländska järn och stålprocesserna, bd III, JKA, Fila: 27, RA. 
101 Benoit 1988, s. 95. 
102 Woronoff 1984, s. 288; Claerr-Rousell 1995, s. 203 ff; Belhoste et. al. 1994, s. 139 f. 
103 Dorban, Yante & Lehners 1996, s. 14; Hansotte 1980, s. 64. Woronoff 1984, 

s. 228 nämner att metoden började spridas i Ardennerna först under början av 1800-
talet, s. 288. 
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mekälla i räckarhärden.104 Enligt Angerstein handlade det emellertid 

inte om ett fullständigt skifte av värmekälla. Man använde det i stäl
let, skriver han, för att behålla värmen i härden. Vid den ovan avbil
dade hammaren brukades stenkol från Charleroi, som "tjäna till att 
lägga ovanpå träkolen för att hålla värmen inne".105 En annan anled
ning till teknikförändring kunde vara malmkvaliteten. I en berättelse 
från början av 1800-talet omtalades att också den direktreducerande 
katalanmetoden användes i det vallonska området.106 

Det finns ingen anledning att betvivla att vallonsmide var den 
dominerande smidesmetoden i de södra Nederländerna under 1700-
talet, men det fanns en viss variation, liksom tecken på en teknisk ut

veckling med syfte att minska träkolsberoendet. Att skilja mellan 
tysksmedjor och vallonsmedjor är emellertid en mycket grov kate-
gorisering. Bestyckningen av vallonsmedjorna skiftade. Precis som 
det i Sverige fanns tysksmedjor med både en och två härdar så fanns i 
det vallonska området verkstäder med en eller två smältarhärdar. För 
knappt hälften av hamrarna finns uppgifter om detta i industri
statistiken. 

De flesta smedjor bestod av en smältarhärd och en räckarhärd (28 
av 47). Uppgifterna är emellertid sporadiska och den bästa bilden ges 
av området kring Namur och Charleroi, medan den är mer översikt
lig för Luxemburg. Angersteins reseberättelse lider av samma brist, 
men hos honom uppvägs knappheten på detaljer i berättelsen från 
vistelsen i Luxemburg av en sammanställning av de större stångjärns
bruken i området. I denna har han noterat hur hamrarna var be
styckade. Angersteins lista upptar tjugo av det knappa trettiotal an
läggningar, som nämns i industristatistiken. För samtliga hamrar 
noterade han att de var utrustade med tre härdar.107 

Att det fanns variationer i vallonhammarens bestyckning var ingen 
nyhet för 1700-talet. I ett furstligt dekret från 1630-talet, vilket regle-

104 Benoit 1988, s. 125 
105 Angerstein s. 240. Rinman, 1782 s. 410, nämner att man i England på liknande 

sätt använde stenkol blandat med träkol i räckarhärden. 
106 Craeybekx 1968, s. 123. Franska försök att sprida och utveckla katalanmetoden 

under början av 1800-talet diskuteras hos Woronoff 1984, s 286ff. 
107 Angerstein s. 496ff. 
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rade hammarskatten i Namur, skildes mellan hamrar med en och två 
smältarhärdar.108 Eftersom räckarsmederna arbetade snabbare än 
smältarlaget, var den mest rationella bestyckningen sannolikt en 
hammare med två smältarhärdar.109 Med detta i åtanke var den 
smedja som bevarats i Österby, med sin ensamma smältarhärd, en 
med vallonska mått mätt liten hammare redan på 1630-talet.110 I 
samband med sin resa i Frankrike på 1770-talet konstaterade Stock
enström denna egenhet hos det svenska vallonsmidet. Det franska 
smidet, skrev han, "skiljer sig från det svenska då det i Sverige finns 
en smältarhärd för var räckarhärd finns det i Frankrike tre".111 Be
styckningen av de franska, och även många av de brittiska, vallon-
hamrarna var således större än både de vallonska och svenska.112 

Huruvida hammaren effektivitetsmässigt var rationell, kan emellertid 
inte enbart bestämmas utifrån bestyckningen, utan var också bland 
annat beroende av tackjärnskvalité och arbetssättet i smältarhärden. 

Hammarens årsproduktion bestämdes av hur den var bestyckad, 
men också hur länge den hölls igång. I samband med sina besök vid 
hamrarna i Namur år 1764 reflekterade tulltjänstemännen över rela
tionen mellan bestyckning, arbetssätt och produktion. En hammare 
med två smältarhärdar vilken drevs kontinuerligt, dubbelt, antog de 
kunde tillverka i runda tal 250 ton (500.000 livrés) stångjärn om året. 
En hammare med en smältarhärd som arbetade dubbelt däremot en

bart 175 ton (350.000 livrés) och en enkelarbetande 125 ton (250.000 
livrés). Hur stor tillverkningen var i en hammare med två smältarhär
dar, vilken enbart drevs dagtid, enkelt, nämns inte i sammanställ
ningen.113 Paul de Dinants hammare i Walcourt i Namur bestod av 
två smältarhärdar. Ar 1763 omtalade tullinspektörerna att produktio
nen, då den arbetade enkelt, var omkring ett ton och då den arbetade 
dygnet runt drygt ett och ett halvt ton.114 Tillverkningen vid den 

108 Damin 1967, s. 130. 
109 Hildebrand 1957, s. 230. 
110 Om bestyckningen av smedjorna i Österby, se Attman 1958, s. 122. 
111 Stockenström, De utländska stål- och stångjärnsprocesserna, JKA, Fila: 26, RA. 
112 Rydén 1998b, s. 34. 
113 Industristatistik s. 758. 
114 Ibid., s. 766. 
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dubbelarbetande hammaren med två smältarhärdar var drygt 50% 

högre, varför årsproduktionen vid en sådan hammare om den enbart 
arbetade dagtid sannolikt stannade vid omkring 170 ton. 

Under sin vistelse i Luxemburg gjorde Angerstein liknande beräk
ningar. Även han skilde mellan hamrar som arbetade enkelt och dub
belt, men förutsatte att samtliga var bestyckade med två smältarhär
dar. Hans siffror skiljer sig från tullinspektörernas. För den dubbelar
betande hammaren beräknade han en årsproduktion på närmare 400 
ton, medan den som arbetade enkelt stannade vid ett produktions
resultat på knappa 300 ton.115 Skillnaden mellan Angersteins och 
tulltjänstemännens beräkningar kan naturligtvis vara en följd av 
missuppfattningar eller svårigheter med att omvandla viktmåtten. 
Den kan emellertid också betyda att även om bestyckning och arbets
sätt var desamma, så var hamrarna i Luxemburg betydligt mer 
effektiva. 

250 ton om året var alltså den norm som tull tjänstemännen satte 
upp för den mest rationellt bestyckade och drivna smedjan. Hur 
många hamrar i området nådde då upp till detta? Hansotte menar att 
hamrarna i Luxemburg oftast nådde en årsproduktion på omkring 
300 ton, ibland så mycket som 400 ton och att produktionen i andra 
områden var lägre.116 Siffrorna ligger i närheten av Angersteins och 
stöder antagandet att de flesta av hamrarna i Luxemburg var utrus
tade med två smältarhärdar, samt att de sannolikt drevs kontinuerligt. 

Industristatistiken uppger ibland årsproduktion, ibland dygnspro
duktion. Vid flera hamrar nämns att smidet drevs från midnatt mot 
måndag till midnatt mot söndag, vilket gör sex arbetsdagar per 
vecka.117 Angerstein som i sina beräkningar från Luxemburg utgår 
från produktionen per vecka, beräknar att man arbetade 42 veckor om 
året.118 Detta innebär att en hammare som om året skulle tillverka 

115 Angersteins s. 499. Angerstein räknar vikten i pund inte i livrés. 275 pund 
motsvarade enligt honom ett skeppund (149,6 kg), vilket innebär att i£ var lika med 
0,54 kilo. 

116 Hansotte 1980, s. 79 f. 
117 Exempelvis vid hammaren i Walcourt söder om Charleroi. Industristatistik, 

s. 765. 
118 Angerstein s. 499. Från skärverken i Liége nämnde Stockenström ett arbetsår på 

omkring 40 veckor. Stockenström, Samlade anmärkningar JKA Fil: a, 28, RA. 

64 



500.000 livrés (250 ton) stångjärn borde ha en dygnsproduktion på 
åtminstone 2.000 livrés. Industristatistiken lämnar produktionsupp
gifter, i de flesta fall årsproduktion, för ungefär två tredjedelar av 
hamrarna. 

Tabell 2: Hamrarnas årsproduktion i Österrikiska Nederländerna vid 
mitten av ijoo-talet, i livrés stångjärn 

< 250.000 250-350.000 350-500.000 > 500.000 

19 6 10 23 

Källa: Industristatistik. 

Av de tio hamrar där dygnsproduktion angavs, var den endast i två 
fall så hög att årsproduktionen sannolikt översteg 500.000 livrés. 
Bland de hamrar som uppvisar den högsta årsproduktionen var alla 
utom en belägna i Luxemburg. Att hammaren producerade 250 ton 
eller mer stångjärn om året, var således ingen ovanlighet i Luxemburg 
vid 1700-talets mitt, medan så höga produktionssiffror var sällsynta i 
resten av Nederländerna och sannolikt också i Liége. 

I jämförelse med svenska och ryska hyttor så var de vallonska mas
ugnarna låproducerande. Hur var det då med hamrarna? Att göra en 
sådan jämförelse är än mer problematiskt, eftersom olika smides-
metoder användes i områdena. I början av 1800-talet räknade man 
med att det vid en tyskhammare i Sverige tillverkades ungefär 65 ton 
per härd och år. En smedja med två härdar, vilket var det vanliga, 
skulle således tillverka ungefär lika mycket som en vallonsmedja med 
en smältarhärd som inte arbetade dygnet runt, det vill säga som en 
ordinär anläggning i Namur. I Ryssland var produktionen högre, 
ungefär 90 ton per härd i början av 1700-talet. En tysksmedja i Ryss
land med två härdar matchade således ungefär vad en vallonsmedja 
med en smältarhärd som brukades kontinuerligt tillverkade i Neder
länderna.119 I motsats till masugnarna var således smedjorna interna
tionellt sett högproducerande, i synnerhet de i Luxemburg. 

119 Florén & Rydén 1998b, s 119. 
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Huruvida vallonsmidet var mer effektivt än tysksmidet var således i 

hög grad beroende av hur smedjorna var bestyckade. Hur stod sig då 
det svenska vallonsmidet i en jämförelse med det vallonska? I slutet 

av 1700-talet beräknade Sven Rinman veckoproduktionen i en val-
lonhammare till närmare nio ton, medan siffran för tyskhammaren 
stannade på lite drygt fyra. Nio ton i veckan är en mycket hög siffra. 
Från sitt besök vid hammaren i Ardent i Frankrike, vilken drevs kon
tinuerligt och var bestyckad med tre smältarhärdar, rapporterade 
Stockenström på 1770-talet om en produktion per vecka på ungefär 
7% ton.120 Från Älvkarleby, Vattholma och Skebo bruk rapporterade 
bergmästaren på 1690-talet om en veckotillverkning på i gynnsamma 
fall 6 ton.121 

Rinmans siffror för veckoproduktionen motsvarar väl Angersteins 
beräkning för de mest högproducerande hamrarna i Luxemburg.122 

Detta skulle innebära att de svenska vallonhamrarna trots att, av 
smedjorna i Österby att döma, bestyckningen var enkel stod sig väl 
vid en jämförelse med sina vallonska eller franska motsvarigheter. 
Rinman motiverade den höga produktionssiffran med den större 
arbetsstyrkan, men också med att tackjärnet av dannemoramalmen 
var mer lättsmält, blästern starkare samt att smederna vid upplands
bruken tillverkade grövre sorts järn och inte behövde vara lika noga 
med att följa givna dimensioner.123 När han diskuterade det brittiska 
vallonsmidet i Pontypool återkom han till blästern och konstaterade 
att: "smältningen forceras inte lika hårt varför det där finns två smäl
tarhärdar som nyttjas tillsammans med en räckarhärd."124 

Slutsatsen om de svenska vallonsmedjornas internationella ställ
ning modifieras emellertid om de faktiska produktionssiffrorna från 

120 Stockenström, De utländska stål- och stångjärnsprocesserna, JKA, Fila: 27, RA. 
121 Bergmästarens konceptböcker 1691-95, BMA, BIII: 1, ULA. George Haggrén, 

Helsingfors universitet har frikostigt låtit mig ta del av hans excerpter ur detta mate
rial. T ack George! 

122 Angerstein s. 499. 
123 Rinman 1789, bd IV, s. 1096; Hildebrand 1957, s. 237. Hildebrand nämner, också 

han utifrån Rinman, en mer modest produktion om 7 ton per vecka. Exakt var denna 
siffra är hämtad omtalas inte. 

124 Rinman 1782, s. 409. 
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de tre hamrarna i Österby läggs till grund för jämförelsen.125 Aren 
1702-1710 tillverkade de i genomsnitt knappt 200 ton vardera, vilket 
på 1740-talet stigit till knappt 300 ton.126 Tre hundra ton verkar vara 
något av en toppnotering. Under det fortsatta 1700-talet och under 
1800-talets början höll sig årsproduktionen kring 200 ton, det vill 
säga något mer än en hammare med en smältarhärd som gick dygnet 
runt ansågs kunna tillverka i Namur.127 

På samma sätt som då masugnsproduktionen diskuterades är det 
naturligtvis otillfredsställande att stanna vid årsproduktionen. Ett 
sannolikt antagande är att ytterligare en orsak, vid sidan av de rent 
tekniska skillnaderna, till att hamrarna i Österby noterade en högre 
årsproduktion än anläggningar i Vallonien med motsvarande be-
styckning, var att arbetsåret förlängts i Sverige. Vid några gästrike
bruk ökade antalet arbetsveckor ökade från 35 till 45 under första 
hälften av 1800-talet.128 Ett arbetsår på 35 veckor vid Österby skulle 
innebära att veckoproduktionen vid en årsproduktion om 200 ton var 
sex ton, det vill säga det samma som de uppgifter som bergmästaren 
gav för några andra uppländska vallonhamrar på 1690-talet eller 
knappt vad Angerstein skattade för de enkelgående hamrarna i Lux
emburg. Vid en årsproduktion om 300 ton däremot, närmar sig 
veckoproduktionen Rinmans påstående om tillverkningen vid upp
landsbruken. Rinmans uppgifter om de svenska vallonhammarens 
produktion förefaller således överdrivna, men ytterligare forskning 
krävs för att reda ut förhållandet mellan årstillverkning, arbetstid och 
veckoproduktion. 

Lågproducerande masugnar och högproducerande hammare. 
Resultatet understryker Hansottes slutsats att det i området rådde en 
disproportion mellan antalet hammare och masugnar. Han konstate
rar att det skulle behövts två till tre hamrar för att omvandla produk-

125 För Englands del nämner Rinman en veckotillverkning om åtta ton för en 
hammare med tre smältarhärdar och en räckarhärd. 

126 Hildebrand 1957, s. 428. 
127 Under 1800-talets början var produktionen i de två kvarvarande hamrarna unge

fär 200 ton, Attman 1958, s. 122. 
128 Florén 8c Rydén 1998b, s. 115. 
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tionen från en fullt arbetande masugn. I verkligheten gick det ungefär 
en och en tredjedels hammare på var hytta.129 Områdets produktions
resurser skulle således kunna sägas vara irrationellt fördelade. 

Plåtar, vapen och spik 
Den svenska järnhanteringen under 1600- och 1700-talen var inriktad 
på export av stångjärn. Inte minst gällde detta vallonbruken efter 
upplandskusten, vars produkter var eftersökta på den brittiska mark
naden. Järnproduktionen i södra Nederländerna vände sig huvudsak
ligen mot en annan marknad med andra produkter och produktions
kedjan hade därför också ett annat utseende.130 Uträckningen av 
stänger under den vattendrivna hammaren i smedjan var sällan slutet 

på tillverkningsprocessen. Oftare markerade arbetet i stället början på 
en omfattande manufakturtillverkning av framför allt vapen och spik. 
Mellan halvfabrikatet, stångjärnet, och färdigprodukten fanns flera 
mellanled: plåthamrar, knipphamrar, skärverk och borrkvarnar. 
Antalet sådan enheter i området ökade snabbt under slutet av 1500-
talet och början av 1600-talet.131 

Det var således bara delar av vallonjärnets produktionskedja som 
fördes över till Sverige, de som passade den redan existerande pro
duktionsstrukturen och dess anknytning till den europeiska markna
den. Den tekniska påverkan gällde tack- och stångjärnsproduktionen. 
Någon spik- eller gevärstillverkning växte aldrig upp kring de svenska 
vallonbruken lika lite som plåthamrar, knipphamrar eller skärverk 
anknöts till de industriella komplexen i Uppland. Först vid mitten av 
1700-talet började man där att anlägga manufakturverk. Bland annat 
uppfördes ett skär och valsverk under Sven Rinmans ledning vid 
Johannisfors, i anslutning till Forsmarks bruk.132 Enligt Stockenström 
var det rinmanska skärverket av samma typ som de vilka han besökte 

129 Hansotte 1980, s. 72. 
130 Florén & Rydén 1996, s 299. 
131 Hansotte 1980, s. 80. 
132 Nisser 1987, s. 59. 
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i Liége.133 En avgörande skillnad var dock att man vid Forsmark 
valde att inte använda vallonjärn för manufakturtillverkningen. Bland 
annat för att förse skärverket med råvara lades nämligen på 1760-talet 
driften vid två av brukets hamrar om från vallon- till tysksmide.134 

Tabell j. Antal plåthamrar, knipphamrar, skärverk, borrkvarnar och 
spiksmedjor i Nederländerna och Liége omkring år 1760 

område plåth. kniph. skärverk borrkvarn spiksmedja 

Liége 20 15 9135 16 -

Nederl. 29 8 14 0 250 

Källa: Industristatistik, Hansotte 1980, s 128. 

Anm: För Nederländerna har industristatistiken använts, vilket innebär att 
siffrorna avviker från de Hansotte anger för samma område (1980, s. 128). 
Hansotte redovisar inte varifrån han hämtat sina uppgifter. Några uppgifter 
om antalet spiksmedjor finns inte hos Hansotte. Det här angivna antalet får 
ses som ett minimiantal, då det är osäkert vad industristatistiken avser med 
benämningen "spikfabrik". I vissa fall åsyftas smedjan som sådan, medan det i 
andra uppenbarligen snarare rört sig om spikköpmannens affärsrörelse. 

Plåten från det knappa femtiotalet plåthamrar exporterades eller 
förädlades vidare till vapen och redskap. På 1780-talet uppfördes i 
Liége de första anläggningarna för valsad plåt, en teknik som under 
1800-talets första hälft integrerades med de koksbaserade järnver
ken.136 Tidigare tillverkades den under en hammare, vilken, skrev 
Angerstein, "är inrättad på samma sätt som en ordinär järnhammare 
allenast något mindre och icke 500 pund överstigande, då de andra 
gemenligen väga 700 marker".137 Han beskrev den sedan inte när-

133 En skillnad var dock att valsstommen i Rinmans skärverk var gjuten medan den 
bestod av smittjärn i Liége. Stockenström, samlande anmärkningar rörande ..., JKA, 
Fila: 28, RA. 

134 Nisser 1987, s. 56. 
135 Antalet stämmer väl med von Stockenströms uppgifter från 1770-talet att sam

manlagt åtta vals- och skärverk fanns i området, JKA Fila, Samlade anmärkningar ..., 
vol 28. 

136 Hansotte 1980, s. 125. 
137 Angerstein s. 299. Ett svenskt skeppund motsvaras här av 275 pund. 
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mare. Kanske tyckte han det var onödigt; eftersom plåthamrar också 
fanns i Sverige borde hans uppdragsgivare och läsare vara väl för
trogna med arbetssättet. 

En bevarad inspektion av två hamrar i Nora och Linde år 1695 ger 
en mer detaljerad bild av skillnaden mellan den vanliga stångjärns
hammaren och plåthammaren. Vid hammartinget befanns bruks
patronen ha förändrat hammaren till en plåthammare genom "att 
hammaren i pannan är rund gjord, städet bred och platt, städstocken 
in på hammarhjulstocken flyttad [...] och i stället för träbälgar är 
läderbälgar föresatte".138 Hammaren var lättare och huvudets form 
liksom städet anpassades till det nya smidet. Träbälgarna byttes mot 
sådana i läder, sannolikt för att man inte behövde samma hetta i här
den när utgångsmaterialet var stångjärn.139 

Fer de maka, skriver Angerstein, "kallas det järn som tvenne gånger 
blivit uträckt, först under stora hamrar i hammarsmedjan, sedermera 

under en mindre som drivas med kugghjul".140 Liknande förklaringar 
finns inflikade i industristatistiken. "Makan" i Gougnies, i närheten 
av Charleroi, tillverkade, rapporterade man, "les fers maquetes, det vill 
säga mindre järnstänger till klensmeder och hovslagare".141 

Liksom i Sverige användes således en lättare hammare, en knipp-
hammare, med snabbare gång för att framställa olika typer av halv
fabrikat — knippjärn, bandjärn, bultjärn etc. — vilket kom till an
vändning inom manufakturindustrin. När Odhelius på 1690-talet 
omtalade dessa makas eller som han skriver macahse, beskrev han dem 
just som knipphammare.142 Dessa spelade emellertid, vilket Anger
stein hade uppsnappat, en annan roll i den nederländska produk
tionskedjan än i den svenska. Genom att räcka ut järnet ytterligare en 

138 Hammartingsprotokoll Nora och Linde med flera bergslagar, 10/2 1696. BKA, 
RA. 

139 Sven Rinman beskriver plåthammaren som en lättare stångjärnshammare. Han 
nämner att man vid vissa typer av plåtsmide använde två olika hamrar varav den ena, 
bredhammaren, var bredare och den andra, urvällshammaren, var smalare och mer 
kullrig i pannan. Rinman 1789, bd III, s. 288 

140 Angerstein s. 303. 
141 Industristatistik s. 758. 
142 Odhelius, BKA EIII: 36. Cronström gör samma översättning. Iron and steel ... 

1981 s. 69. 
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Bild j: Knipphammare eller så kallad "Maka". "Uppvärmningen sker förmedelst 
stenkol. För övrigt är intet något synnerligt att anmärka vid hammarställningen, 
undantagandes att de uti städstubben som år bekväml., hög för smeden hava häftat 
ett järn på sidan av städet (a), som hindrar järnstången att glida, besynnerligen 
då bultjärn och andra fina schampeloner uträckas." (Angerstein s. J02.J 

gång under knipphammaren, menade han, kunde man förvandla 
sprött kallbräckt järn till ett segt och hållbart sådant.143 Att större 
delen av det järn som producerades i det vallonska området var fos-
forrikt och kallbräckt bidrar således till att förklara det stora antalet 
"makas".144 

143 Angerstein s. 314. 
144 I motsats till Angersteins användning av beteckningen maka, har det i modern 

belgisk forskning ofta förståtts som likalydande med vattendriven hammare. Denna 
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Bestyckningen av plåt- och knipphamrarna preciseras bara undan
tagsvis i industristatistiken. Vid en av knipphamrarna i Gouignes 
nämns att den bestod av en härd och en hammare.145 Att antalet 
arbetare i plåt- och knipphamrarna varierade från två till hela sex 
stycken, innebar rimligtvis att det också fanns anläggningar med fler 
härdar. Vad gäller produktionsstorleken nöjer sig Hansotte med att 
konstatera att driften sällan var kontinuerlig och att tillverkningens 
kvantitet därför varierade från ett år till ett annat liksom från ett om
råde till ett annat.146 Variationerna förefaller inte ha varit helt slump
mässiga. 

Uppgifterna i industristatistiken är fragmentariska och årsproduk
tionen uppgavs skifta mellan tio och hundra ton. Plåthammaren vid 
La Trapperi i Luxemburg tillverkade omkring tio ton och lika mycket 
tillverkades vid Berg i den tysktalande delen av fiirstendömet. Båda 
dessa hamrar var delar av industrikomplex bestående av såväl mas
ugnar som stångjärnshamrar. Vid Berg omtalades två plåtsmeder, 
medan det är möjligt att det var stångjärnshamrarnas räckarsmeder 
som också gjorde tjänst vid plåthammaren i La Trapperi,147 vilket i så 
fall innebar att driften inte var kontinuerlig. 

Vid plåthammaren vid Bersilles — strax väster om Maubeuge till 
vilken stångjärn köptes från Rance, fågelvägen ungefär två mil söder 
därom — var produktionen hela 100 ton per år. Sannolikt hade man 
en säker avsättning för plåten vid den franska fästningen i Maubeuge, 
från vilken Angerstein visste att berätta om en omfattande vapen
manufaktur.148 För några hammare i närheten av Charleroi och 

betydelseförskjutning är olycklig. Den förvirrar i onödan bilden av det vallonska pro
duktionslandskapet eftersom man i industristatistiken inte sällan finner isolerade 
"maka-hammare". Om "maka" i dessa fall förstås som stångjärnshamrar skulle det 
förutsätta att det förekommit en handel, eller åtminstone ett utbyte av smältstycken 
från anläggningar med smälthärdar vilka saknat hammare. Några tekniska hinder för 
en sådan arbetsdelning fanns inte, men någon handel av smältstycken omtalas varken i 
industristatistiken eller i den senare handelsstatistiken. 

145 Industristatistik s. 758. 
146 Hansotte 1980, s. 82. 
147 Industristatistik s. 1048, 1080. 
148 Detta preciseras inte för hammaren i Bersilles men däremot för den närbelägna 

hammaren i Grignard. Industristatistik s. 682, s. 692. Angerstein s. 180. 
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Namur nämndes en dygnstillverkning på mellan 250 och 500 kilo.149 

Om arbetsåret var detsamma, som det Angerstein räknade med för 
Luxemburg, det vill säga 42 veckor, skulle det innebära en årspro

duktion på mer än hundra ton. 
Att det i dessa fall rört sig om specialiserade plåthammare, förkla

rar delvis den höga produktionen, men det finnas också ett regionalt 
mönster i produktionssiffrornas spridning. Årsproduktionen vid plåt-
hamrarna i Luxemburg stannade vid mellan tio och tjugo ton, oavsett 
om det rörde sig om specialiserade manufakturhamrar, som i Ste 

Cécile, eller om hammare integrerade i större anläggningar.150 Endast 
plåthammaren i Orval, med en årstillverkning på knappt sextio ton, 
kunde någorlunda mäta sig med hamrarna vid Charleroi och 
Namur.151 Det regionala mönstret är det motsatta, mot det som 
framträtt för masugnar och stångjärnshammare. Orsakerna till skill
naden står att söka i den lokala avsättningsmarknaden, men kanske 
framför allt i tillgången på råvara. Vid plåt- och knipphamrarna 
kunde stenkol användas, vilket fanns i stora kvantiteter i närheten av 
Charleroi, men saknades i Luxemburg. 

Hansotte ser spridningen av plåt- och knipphamrar som en ut
veckling av industrins arbetsdelning. Tidigare hade manufaktursme
den själv måst göra sitt ämnesjärn av stångjärn. Nu förlades detta till 
särskilda verk, vilket ökade manufaktursmidets produktivitet. Plåt-
och knipphamrarna fyllde en sådan funktion, men tydligast var den 
rationalisering skärverken och borrkvarnarna innebar för spik- och 
vapensmidet.152 

Skärverk omnämns från området kring Liége redan i slutet av 
1500-talet och år 1650 arbetade åtta stycken med att förse stadens 
smeder med spiktenar.153 De bestod av en eller två värmeugnar samt 
ett enkelt valsverk där järnet efter uppvärmning plattades ut. Efter en 

149 Indust^rjstatistik s. 716 ff, 758, 767 
150 Vid S Cécile fanns tre plåthamrar med en årsproduktion om 15 ton vardera, 

Industristatistik s. 1041. 
151 Omräknat efter samma mall som tidigare använts skulle det innebära en dygns

produktion på knappt 250 kg. Industristatistik s. 1018. 
152 Hansotte 1975 s. 272; Hansotte 1980 s. 80. Angerstein omtalar exempelvis att 

bössämnena tillverkades under knipphammaren, s. 350. 
153 Hansotte 1974, s. 131. 
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ny uppvärmning och valsning skars det sedan av två cylindrar till kle

nare dimensioner, så kallade baguettes des fer, vilka användes som ut

gångsmaterial av tråddragare och spiksmeder.154 Stockenström ger en 

mycket noggrann beskrivning av skärverken vid Liége. Han skiljer 

mellan sådana med dubbla och enkla vattenhjul, samt de med en och 

två ugnar, distinktioner som inte återfinns i industristatistiken. Av de 

åtta verken runt staden bestod fem av dubbla hjul.155 

Ytterligare intressanta skillnader finns mellan industristatistikens 

och Stockenströms skildringar. Den förra källan förutsätter att stång

järn användes som råvara i skärverket, medan Stockenström beskriver 

ett ämnesjärn som var klenare och ungefär hälften så långt, endast tre 

alnar. Stängerna, skrev han, slogs sedan av i mindre stumpar innan 

det värmdes i ugnen.156 Det är således sannolikt att järnet, åtminstone 

vid det skärverk han besökte, först hade bearbetats till klenare di

mensioner vid en knipphammare, vilket ger en än mer komplex bild 

av det vallonska produktionsnätverket. 

Produktiviteten var beroende av om verket var utrustat med dubbla 

eller enkla ugnar och vattenhjul. Varje ugn rymde 1V2 ton ämnesjärn 

och man räknade med att järn från sex ugnar kunde valsas och skäras 

under ett dygn. För ett dubbelt verk uppger Stockenström en pro

duktion på 50 ton i veckan, men menar att ägaren var nöjd med 40. 

För ett verk med en ugn var tillverkningen hälften så stor, omkring 

20 ton per vecka. För hela furstbiskopdömet räknade han med en 

samlad tillverkning på 25.000 ton.157 

I industristatistiken nämns genomgående lägre produktionssiffror. 

En dygnsproduktion på nära tre ton omtalas vid skärverket i 

Goffontaine i nederländska Limburg, vilket skulle göra en åsproduk-

tion på närmare 800 ton.158 Samma dygnsproduktion omtalas vid 

Desandroins skärverk i Charleroi, medan de fåtaliga anläggningarna i 

154 Vid Plomcoz i närheten av Charleroi nämner industristatistiken ett integrerat 
skärverk och tråddrageri, s. 202. 

155 Stockenström, Samlade anmärkningar ..JKA Fila: 28. 
156 Det stångjärn som exporterades från Sverige var mellan 7 och 7% alnar långt, 

Hildebrand 1987, s. 58. 
157 Stockenström, Samlade anmärkningar ..., JKA Fila: 28, RA. 
158 Industristatistik s. 1146; Hansotte 1980, s. 82. 
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Luxemburg visade lägre tillverkningssifFror. Vid Orval skars ungefär 
250 ton om året och i Muno 300 ton.159 De lägre tillverkningssiffrorna 
var sannolikt bland annat en följd av en enklare bestyckning. En 
dygnsproduktion på tre ton, som i Goffontaine och Charleroi, tyder 

på att verken bara var utrustade med en ugn. 
Den höga produktionen innebar att slitaget på valsar och skär

skivor var stort. I bästa fall kunde man, skriver Stockenström, an
vända en vals i åtta veckor, sedan måste den bytas. Skärskivorna la
gade mästaren efter hand, medan valsbytet krävde större yrkesskick
lighet. Ett "segt, tätt och fast tackjärn från Namur" sattes på plats och 
slipades till den form valsen skulle ha. 160 

Betydelsen av den tekniska innovation skärverket innebar poängte
ras ofta i belgisk forskning. I sitt klassiska arbete La formation du 
capitalisme möderne dans la principauté de Liége au XVI6 siécle såg Jean 
Lejeune uppfinningen som en teknisk revolution, vilken gjorde det 
möjligt att avsevärt förbilliga spikproduktionen.161 Tekniken spreds 
bland annat till Tyskland och Sverige.162 I Sverige fick den dock ald
rig någon större betydelse. Vid Jäders bruk i Västmanland, där en stor 
del av spiken till kronans varv och befästningar tillverkades under 
1600-talet, förberedde spiksmederna själva sitt ämnesjärn av stång
järn.163 På andra ställen inrättades emellertid skärverk. 

När Swedenborg på 1730-talet besökte Liége besåg han naturligtvis 
ett skärverk och passade på att nämna att sådant installerats vid We-
devågs manufakturbruk. Dessutom meddelade han att Christopher 
Polhem nyligen uppfört en ny och förbättrad skärmetod vid Stjärn
sunds bruk.164 Enligt Angerstein hade anläggningen i Wedevåg inrät
tats av en M. Grisard med son från Liége på uppdrag av kommer-
sierådet Kalmeter. Han sammanträffade med sonen i Liége, vilken 
berättade att han under det halvannat år han arbetat i Sverige erhållit 

159 Industristatistik, ss. 716,1018,1041. 
160 Stockenström, Samlade anmärkningar JKA Fila: 28, RA. 
161 Den moderna kapitalismens formering under 1500-talet i furstbiskopdömet Liége 

Lejeune 1939, s. 149; Yernaux 1939, s. 31. 
162 Leboutte 1984, s. 40. 
163 Florén 1987, s 8ff. 
164 Swedenborg 1923, s. 299 ff. 
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Bild 6: Skärverk efter Swedenborgs avritning. (Swedenborg ip2j, s. 298.) 

1.400 ecu samt kost och resor. När han slutfört arbetet för Ehren-
preus i Wedevåg hade han begivit sig vidare och byggt ytterligare en 
anläggning utanför Trier i dagens Tyskland.165 

Grisard & son förefaller ha varit något av tekniska entreprenörer 
med Europa som arbetsfält, något som vidgar perspektivet på såväl de 
internationella kontakterna inom den tidigindustriella järnhantering
en som formerna för teknikspridningen.166 Viktigt är också att notera 
att skärverken i Sverige integrerades i storskaliga manufakturanlägg
ningar och syftade inte som i Nederländerna till att förse de kring
boende allmogesmederna med arbetsmaterial. 

Borrkvarnarna hade en liknande funktion inom vapentillverk
ningen, som skärverket inom spiksmidet. Efter att ha värmt upp 
bösspipan borrades den med en vattendriven borr.167 Innovationen 
togs i bruk vid ungefär samma tid som skärverket, det vill säga i slutet 
av 1500-talet.168 Hansotte räknar 16 stycken kvarnar i närheten av 

165 Angerstein, s. 547. 
166 Se även diskussionen i Lindqvist 1984, s. 135 ff. 
167 Hansotte 1980, s. 82. 
168 Hansotte 1962, s. 169. 
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Liége vid mitten av 1700-talet. Angerstein nämnde hela 26 stycken, 
vilka om de arbetade dygnet runt var och en kunde borra 200 pipor i 
veckan.169 

Plåt- och knipphamrar, skärverk och borrkvarnar hade det gemen
samt att samtliga drevs med vattenkraft — även om bälgarna i borr
kvarnen drevs för hand — samt att de kunde använda stenkol som 
värmekälla. Stenkolsåtgången i de stora skärverk som Stockenström 
besökte i Liége var betydande. Han beskrev hur man för 25 kilo skär
järn konsumerade "sju kärror stenkol vardera så stora att en häst be
hövs vid transporten, kan väga 3.500 livrés", (drygt halvannat ton).170 

Angerstein påpekade att man vid Wedevåg i stället för med sten
kol eldade skärverkets ugn med ved.171 Samma bränsle användes i de 
vallonska områden där ingen stenkol fanns att tillgå, exempelvis vid 
skärverket i Muno i södra Luxemburg.172 Även inom spik- och 
vapensmidet kunde stenkol användas, men tekniken var där liksom i 
den övriga manufakturtillverkningen, påfallande enkel och hant
verksmässig. Spiksmedsmästaren arbetade i en handsmedja med hjälp 
av hand- eller fotdrivna bälgar173 Noteras skall emellertid omnäm
nandet i industristatistiken att den nybyggda spikmedjan i Pin i Lux
emburg drevs med vattenkraft.174 

En viktig skillnad mellan spik- och vapensmidet var den långtgå
ende arbetsdelningen inom den senare industrin. En bössa, skriver 
Angerstein, löpte genom 12-14 händer innan den var färdig. Just ar
betsdelningen och det stora antalet arbetare såg Angerstein som 
hemligheten bakom det låga priset på de vapen som tillverkades.175 

Frågan om en effektivisenng av gevärsmidet var vid tiden för hans 
resa mycket aktuell i Sverige, inte minst för Angerstein själv som var 
ansvarig för rikets järnmanufaktur. Ar 1752 hade en kommitté tillsatts 
för att åstadkomma en ökad centralisering och en arbetsmetod ur 

169 Angerstein s. 345 
170 Stockenström, Samlade anmärkningar ..JKA Fila: 28, RA. 
171 Angerstein s. 547. 
172 Industristatistik s. 241. 
173 Hansotte 1972, s. i2f. 
174 Industristatistik s. 1034. 
175 Angerstein s. 344 ff. 
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"hand i hand" efter engelsk förebild vid de svenska gevärsfabrikerna. I 
bland annat Huskvarna mötte emellertid försöken starka protester 
bland arbetarna, varför de efter en tid fick läggas på hyllan.176 

Den vallonska järnhanteringen var således inte som den svenska 
inriktad på en export av oförädlat stångjärn, utan på försäljning av i 
första hand vapen och spik. Ur ett teknikhistoriskt perspektiv är det 
intressant att man i produktionkedjans slutled inte använde vatten
kraft. Att smida redskap och spik under vattendrivna hamrar — som 
man i Sverige gjorde vid Wedevåg, Stjernsund, Jäders bruk och an
norstädes — kan tekniskt inte ha inneburit några svårigheter. I det 
vallonska området gjordes emellertid i stället innovationer i de förbe
redande leden, vilket innebar att man åstadkom en högproducerande 
manufakturindustri trots att den enkla tekniken behölls i produk
tionskedjans slutled. 

Den brittiske historikern Chris Evans har uppmärksammat att en 
biprodukt från den omfattande manufakturproduktionen i Bedling-
ton var stora mängder skrot. Skrotet togs tillvara genom att särskilda 
smidesmetoder utvecklades.177 Samma återvinningsambition syns i 
Sverige, där exempelvis brukspatronen och smederna vid Jäders bruk 
köpte upp kasserat järn vid järnvågarna i de närliggande städerna för 
att använda till tråddragning och manufaktursmide.178 Med tanke på 
manufakturproduktionens stora omfattning i det vallonska området 
måste skrottillgången varit av en helt annan magnitud än i Sverige. 
Intressant är i det sammanhanget det näringstillstånd, eller med ti
dens egen term den oktroj, som 1755 utfärdades till ägaren av mas
ugnen i Manternacht i tysktalande Luxemburg, att under tio års tid 
tullfritt få införa skrotjärn och "houille", det vill säga stenkol. Sanno
likt importerades dessa produkter från Liége. Industristatistiken 
nämner emellertid ingen skrotjärnssmedja på platsen, utan omtalar 
endast tillverkning av tackjärn och gjutna produkter.179 Hansotte 
menar att där möjligtvis har funnits ett skärverk eller en plåtsmedja, 

176 Meyerson 1937, s. 90—102. 
177 Evans 1992, s. 187. 
178 Florén 1995, s. 56. 
179 Industristatistik s. 978. 
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vilket förklarar importen av stenkol.180 Hur skrotet var tänkt att an
vändas förblir emellertid ett mysterium. 

En viktig marknad för det svenska vallonjärnet var den brittiska 
stålmanufakturen. Det högkvalitativa järnet från bruken i Nordupp
land var genom sin renhet särskilt lämpat för ståltillverkning.181 Or
saken till det goda produktionsresultatet var emellertid snarare malm
kvaliteten än den vallonska smidesmetoden som sådan. I det val-
lonska området förekom i stort sett ingen tillverkning av stål före 
första hälften av 1800-talet. Skälet var den dåliga råvaran.182 På 1750-
talet gjordes visserligen försök att tillverka stål i Rance, strax norr om 
Chimay i Nederländerna. Verket drevs med importerat svenskt järn, 
kanske från de svenska vallonbruken. Angerstein besökte bruket och 
lät sig inte imponeras. Stålet som tillverkades fann han så förorenat 
att det knappast, åtminstone inte så länge det fanns tyskt stål att 
köpa, kunde få någon avsättning varken på den lokala marknaden 
eller än mindre på den internationella. Eftersom ägaren var bortrest 
till Bryssel, kunde han dock inte få några närmare upplysningar om 
stålmakeriet.183 

Vallonsmidet kännetecknades av en längre driven arbetsdelning än 
tysksmidet. Ur ett sådant perspektiv kan den tekniköverföring vallon-
invandringen till Sverige innebar ses som ett tekniskt framsteg. Där
emot kunde varken de vallonska arbetarna eller brukspatronerna be
sitta några hemliga kunskaper om hur man tillverkade ett högkvalita-
tivt stångjärn lämpat för ståltillverkning. Snarare var Oregrundsjärnet 
ett slumpens verk: en ny smidesteknik kom att användas på en råvara 
av en betydligt högre kvalitet än den de vallonska arbetarna känt till 
från sitt hemland.184 

180 Hansotte 1980, s. 377. 
181 Ekman 1987, s. 137 ff. 
182 Yernaux 1939, s. 31; Moureaux 1964, s. 140. 
183 Angerstein s. 267; Hansotte 1980, s. 126, nämner två stålmakerier i Liége i slutet 

av 1700-talet. 
184 Se även diskussionen i Florén 1997a. 

79 



Det protoindustriella komplexet 
Så såg de ut, de delar som tillsammans utgjorde det vallonska järnets 
tillverkningskedja. Med hur var de placerade i rummet? En viktig ut
gångspunkt för att börja utreda produktionskedjans utsträckning är 
att ställa frågan om leden var centraliserade till sammanhållna 
komplex, från vilka de färdiga produkterna transporterades till av-
salumarknaden. Organisationen av de svenska vallonbruken ökar frå
gans relevans. Vid såväl Österby som Lövsta fanns under 1600-talet 
två masugnar, samt vid det förra bruket två och vid det senare tre 
hammarsmedjor.185 Även om masugnarna förlades en bit från smed
jorna, så förknippas vallonsmidet i Sverige med en industriell stor
skalighet. Centraliseringen av driften skilde vallonbruken från det sätt 
på vilket järnhanteringen var organiserad i resten av landet, där 
rumslig och social åtskillnad mellan hyttdrift och hammarsmide var 
ett genomgående drag. I vilken mån var då vallonbrukens karaktär av 
protoindustriella komplex vallonsk? Kan den annorlunda produk
tionstekniken eller arvet från de södra Nederländerna förklara att 
upplandsbruken fick det utseende de fick? 

Produktionstekniskt ligger det nära till hands att anta att eftersom 
de väldiga gösarna var svåra att transportera, så placerades hammaren 
nära masugnen. Men hur såg järnhanteringen ut i Vallonien under 
tiden för emigrationen? 

En viktig källa för kunskapen om 1500- och 1600-talens järnhan
tering i området är samtida avbildningar. Henri Blés, född i Dinant 
omkring år 1490, smyger ofta in scener som skildrar järnproduktionen 
i sina landskapsmålningar. Han visar hela produktionsförloppet i en 
bild: gruvbrytningen, masugnen och hammaren.186 Det är lätt att av 
hans verk förledas att dra slutsatsen att den vallonska järnhanteringen 
vid denna tid kännetecknades av en industriell storskalighet. Den 
brittiske arkeologen R.F. Tylecote har emellertid hävdat att Blés av 
artistiska skäl valt att skildra processerna på ett tidsligt och rumsligt 
sammanhållet sätt.187 

183 Douhan 1985, s. 55. 
186 £vrarc[ s 28-37. 
187 Tylecote 1987, s. 343 
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Bild y: Cantagallina, La métallurgie ä Spa. (Evrard /pjj, s 61.) 

Tylecotes tolkning stöds om Blés framställningar jämförs med 
andra bildkonstnärers. Den italienfödda konstnären Remegio Canta
gallina har i en rad teckningar skildrat den vallonska järnhanteringen 
under 1600-talets början. Hos honom möter en annan bild, en små-
skalighet där anläggningarna nästan framstår som torftiga. Han teck
nar smedjor med stråtak och masugnar vars murade väggar syns 
halvfärdiga.188 

Visst förekom det under 1500- och 1600-talen att masugn och 
hammare var koncentrerade till samma anläggning. Ett exempel var 
biskopfurstens egen anläggning i Couvin, vilken byggdes upp under 
slutet av 1500-talet.189 Couvin var emellertid snarast undantaget som 
bekräftade regeln. Flera belgiska historiker har understrukit att det 
normala förhållandet var att hamrar och hyttor, för att spara på vat
tenkraft och skog, var skilda åt i rummet.190 När Odhelius besökte 

188 Évrard 1955, s 6off. 
189 Hansotte 1980, s. 364; Lejeune 1939, s. 149. 
190 Hansotte 1975, s. 271; Bogaert- Damin 1977, s. 14; Hansotte 1980, s. 78; Dorban 

1987, s. 130. 
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Liége på 1690-talet beklagade han att han inte kunnat besöka någon 
hammare eftersom ingen sådan fanns i nejden. Gösjärnet fraktades i 
stället från masugnen två mil för att smidas ut till stänger.191 

Av flera skäl är det svårt att utifrån periodens skriftliga källor med 
säkerhet yttra sig om anläggningarnas utseende. Historikern Marcel 
Bourguignon har påpekat att "forge", det vill säga hammare, emellanåt 
kunde betyda en anläggning bestående av såväl hytta som stång
järnhammare.192 Hansotte omnämner att "usine", det vill säga fabrik, 
fortfarande under 1700-talet egentligen inte sade mer än att anlägg
ningen drevs med vattenkraft.193 Först 1700-talets industristatistik 
erbjuder en någorlunda säker kunskap om hur anläggningarna såg ut. 

Tabell 4: Järnhanteringens grad av koncentration i Nederländerna och 
Liége vid mitten av ijoo-talet. 

område m+h m+h+p/k/s h+p/k/s 

Liége 9 2 2 
Nederl. 20 14 14 

Källa: Industristatistik, Hansotte 1980, s. 349 ff. 

Anm: m+h = masugn och stångjärnshammare; m+h+p/k/s = masugn, stång
järnshammare och plåt- och/eller knipphammare och/eller skärverk; h+p/k/s 
= stångjärnshammare och plåthammare och/eller knipphammare och/eller 
skärverk. Att utifrån industristatistiken få en uppfattning om anläggningarnas 
utseende är inte alltid det lättaste. I somliga fall nämns de som komplex, i 
andra att hammaren får råvara från masugnen intill. Det svagaste indiciet på 
ett större komplex, som här använts, är då fler än en anläggning med samma 
ägare nämns på samma ort. 

I området som helhet låg det således hamrar i direkt anslutning till 
ungefär varannan masugn. Vid knappt 20% av masugnarna fanns 
dessutom en manufakturhammare. Vänder man på siffrorna innebär 
det att tackjärnet måste fraktas till närmare två tredjedelar av områ
dets hamrar. 

191 Odhelius, B KA, Ha, EIII: 36, RA. 
192 Bourguignon 1963, s. 93; Pirotte 1967a, s. 166. 
193 Hansotte 1980, s. 82, not 2. 
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Bild 8: Planritning över bruket Chatelet i Södra Luxemburg. Ritningen sannolikt 
från Anläggningen var belägen vid Rulles i närheten av La Trapperie. De 
två masugnarna syns vid bokstav L, smälthärden vid bokstav G och räckarhården 
vid H. Enligt en skriftlig beskrivning skall här dock finnas två smälthärdar vilka 
bägge sannolikt var placerade vid G. Q är ett vattendrivet bokverk och A en 
enbladig såg. De båda rummen C, av vilka endast ett år 1796 var möjligt att 
utnyttja, användes av smederna för att vila upp sig mellan arbetspassen. Det är 
detta utrymme som vid de svenska vallonbruken brukar kallas Labbi och hår 
benämns "Habit". (Efter Piret 1982.) 

Bilden skiljer sig emellertid drastiskt åt beroende på vilken del av 
det vallonska området som studeras. I Nederländerna var samtliga 
utom fyra komplex uppbyggda kring masugnar belägna i Luxemburg 
och de tysktalande delarna av riket.194 Det var också i Luxemburg de 

194 Dessa, vilka bestod av masugn, hammare och knipphammare/plåthammare, var 
Grignard och Gouignes i närheten av Charleroi samt Rouillon och Marche-les-
Dames vid Namur. För Rouillon är emellertid indicierna svaga. En Madame Moureu 
sägs i Boutonville äga såväl masugn som två hammare. I Rouillon och de närliggande 
orterna Annevoi, Burnot och Ermeton, nämns fem knipphamrar med samma ägare 
som hamrarna. Däremot preciseras inte var dessa hamrar fanns belägna. Industrista-
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riktigt stora anläggningarna låg. Vid klostret i Orval fanns exempelvis 
masugn, två stångjärnshamrar, plåthammare och skärverk. La Trap-
perie vid vattendraget Rulles några mil norr därom bestod av två 
masugnar, två stångjärnshamrar och en plåthammare.195 Koncentra
tionen var således driven som längst i Luxemburg. I de övriga områ
dena var tendensen snarast att samla hammare och manufakturverk. 

Naturligtvis är det vanskligt att läsa tillbaka industristatistikens 
bild till 1600-talet. Liksom vid de svenska vallonbruken, är det 
möjligt att masugnar och hammare när skogen tröt flyttades eller 
lades ned. Utvecklingen skulle i så fall vara en från centraliserade till 
decentraliserade anläggningar. Att döma av Hansottes kortfattade 
historiker över de olika verken var det emellertid ovanligt att driften 
decentraliserats under 1600- eller 1700-talens lopp.196 Av detta följer 
också att det är ytterst tveksamt att hävda att de storskaliga 
anläggningar, som de vallonska företagarna byggde upp i Sverige, var 
ett vallonskt arv. I stället var de svenska vallonbrukens skala ofta mer 
imponerande än vad som var vanligt i södra Nederländerna och fullt 
jämförbara med de komplex som under 1600- och 1700-talen byggdes 
upp i Luxemburg. 

Transporter 

Nothing merits the regard of a nation more, not anything abounds 
more to its honour or gives it such grace and beauty, so facilitates its 
commerce, or affords such ease and pleasure to its inhabitants as good 
roads (Daniel Bourn 1763).197 

Att hammare och hytta ofta låg skilda åt innebar att de stora gösarna 
måste fraktas. Transporterna skedde antingen med båt eller på lands
väg.198 Rick Szostak har diskuterat fördelar och nackdelar med de 

tistik ss. 692, 758. I Liége finns de mer integrerade anläggningarna, alla utom två, i 
området mellan floderna Sambre och Meuse, Hansotte 1980, s. 113, s. 119. 

195 Industristatistik ss. 1018,1048; Bourguignon 1926-27; Bourguignon 1971-72. 
196 Hansotte 1980, s. 349 ff. 
197 Citerad efter Szostak 1991, s. 53. 
198 Bogaert-Damin 1977, s. 18; Hansotte 1980 s. 79. 
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båda transportsätten i det förindustriella Europa. Ett vanligt anta

gande bland historiker idag är, menar han, att man i så hög grad som 

möjligt valde vattentransport. Szostak påpekar att detta var billigare, 

men oftast också betydligt långsammare än landsvägsfrakt. Hans 

slutsats blir att det inte handlade om ett antingen eller, utan att ett 

utbyggt nät för landsvägstransport tillsammans med kanaler och ord

nade vattenvägar gav de bästa kommunikationsförutsättningarna för 

ekonomisk och industriell expansion under perioden före järnvägar-
, 1QQ 

nas entre. 

När det gällde skrymmande råvaror som järn, malm och träkol var 

vattentransport oftast att föredra. På en kärra fick man nämligen inte 

med sig mer än högst två tackjärnsstycken, förutsatt att gösen frakta

des hel, eller 1V2 ton stångjärn.200 Mot detta måste emellertid vägas 

järnets och inte minst kolets känslighet för fukt och väta. I det syd

nederländska området mötte också mer specifika svårigheter att ut

nyttja vattentransporterna som alternativ till landsvägen. När det 

gäller floden Meuse, den kanske viktigaste vattenleden i området, har 

historikern Marc Suttor påpekat att den politiska och administrativa 

splittringen gav upphov till en mängd regionala och lokala tullavgif

ter, vilka i hög grad undergrävde transportsättets ekonomi. Fisk från 

Antwerpen till de inre delarna av riket fraktades således vid mitten av 

1500-talet på kärra, inte flodbåt. Till fraktsättets dyrhet och långsam

het kom dessutom risken för plundring, vilket gjorde att man i möjli

gaste mån undvek vattentransport av mer värdefulla varor som exem

pelvis vapen.201 

Det var inte alla vallonska bruksägare som stod inför ett möjligt val 

mellan väg- eller vattentransport. Järnindustrin i Namur kunde ut

nyttja de stora vattendragen, medan bruksägarna i Luxemburg i 

högre grad var hänvisade till landsvägstransporter. Från masugnen i 

Scaligneaux, strax öster om Namur, fördes tackjärnet till hamrar i 

Annevoi och Yvoir drygt två mil söderut. Eftersom både masugnar 

och hammare låg invid Meuse skedde transporten sannolikt på 

199 Szostak 1991, s. 49 ff. Simon P. Ville har också konstaterat att de båda 
transportsätten ofta opererade på olika marknader, 1990, s. 40. 

200 Hansotte 1980, s. 130. 
201 Suttor 1994, s. 7-25; Ville 1990, s. 22.  
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floden.202 Den möjligheten fanns inte för ägaren till masugnen i 
Chåtillon i Luxemburg, vilken till de inspekterande tullnärerna upp
gav att han sände sina gösar till sina hamrar i Pont d'Oie, diygt en 
mil bort.203 Några vattenvägar som förband hans masugn med ham
maren längre norrut fanns inte, utan landsvägstransport var det enda 
alternativet. Han var inte den enda som ställdes inför problem med 
långa tackjärnstransporter. Från masugnen Pierrard nära Virton för
des tackjärnet drygt tre mil till hamrarna i Epioux, hamrar som också 
tog emot gös från masugnarna i Buzenol vilka låg en halvmil när
mare.204 Från en av masugnarna i la Trapperie sades att gös leverera
des till hammaren Neupont i Ardennerna, drygt fem mil norrut.205 

I vissa fall valde brukspatronerna i Luxemburg att ta långa om
vägar för att om möjligt använda vattenvägarna och därigenom ratio
nalisera transporterna. Under sin resa besökte Angerstein järnbruket 
Ste Ode som med sina två stångjärnshamrar låg isolerat i Ardennerna. 
Trots att det fanns två masugnar vid anläggningen, var bruks
patronen beroende också av köpt tackjärn, vilket hämtades från 
Buzenol.206 De tre masugnarna i Buzenol låg nära de rika järnmalms-
fyndigheterna i Montauban, men fågelvägen närmare fem mil söder 
om Ste Ode. För att forsla tackjärnet valdes inte den närmaste vägen. 
I stället fraktades det först på landsväg sju mil till Barvaux. Där lasta
des det om till båt och skeppades ytterligare tre mil. Sedan avslutades 
resan med ytterligare en kortare landtransport till hammaren. För
utom den förbättrade ekonomi det sannolikt innebar att använda 
vattenvägen var ytterligare en fördelen med dessa tillkrånglade trans
portrutiner att vagnar och båtar slapp gå tomma på tur- eller retur
vägen. Barvaux var nämligen stapelplats för det stångjärn som såldes 
från Luxemburg till Liége, varför tackjärnet kunde tas med på till
bakavägen till Ste Ode. 

202 Industristatistik s. 789. 
203 Ibid., s. 1005. 
204 Ibid., s. 1017,1019. 
205 Ibid., s. 1048. 
206 Se diskussionen ovan av den låga produktionen vid dessa masugnar. Industrista

tistiken stöder Angersteins uppgift om att tackjärn köptes från Buzenol. Industrista
tistik, s. 887. 
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På samma sätt sker det med tackjärnet samt stångjärnet och kol mellan 
Ste Ode och Barvaux så att när stångjärn och kol sändas från Ste Ode 
hämtas tackjärnet tillbaka, vilket sker dels till lands dels på Ourte 
floden.207 

Några initiativ togs knappast av centralmakten, varken i Liége eller 

Nederländerna, för att underlätta transporterna. Kanaler byggdes 

aldrig för den träkolsbaserade järnhanteringens behov, de var kon

centrerade till de norra delarna av landet. Fram till mitten av 1700-

talet var vägnätet dessutom endast mycket rudimentärt utbyggt, samt 

avpassat för lokala behov. Under den österrikiska regimen togs initia

tiv till ett nationellt vägnät av stenlagda chausséer. Liksom när det 

gällde kanalbyggandet koncentrerades insatserna till den norra delen 
av Vallonien och Flandern. Eftersom centralregeringen helst såg att 

initiativet kom från städerna, gynnades dessa mer urbaniserade och 

folkrikare delarna av området. Dessutom fanns en strävan att gynna 

trafiken mellan det merkantila experimentet med atlanthamnen Ost-

ende och Rhenlandet.208 

Liége försökte i möjligaste mån, för att slippa tullavgifter, undvika 

vägbyggen som korsade nederländskt territorium. Med tanke på att 

landets kartbild mest av allt liknande ett icke färdiglagt pussel, med 

nederländska områden insprängda här och var, var detta ingen lätt 

uppgift. 1700-talets stora vägprojekt i området var riksvägen mellan 

den holländska och franska gränsen, ett projekt som på grund av 

medelbrist aldrig kunde fullföljas.209 

Naturligtvis byggdes också vägar i södra Vallonien, men som hel

het förefaller järnhanteringens intressen ha vägt lätt då nya vägar pla

nerades och byggdes. De chausséer som under 1700-talet projektera

des mellan Luxemburg och Namur samt Luxemburg och Bryssel 

syftade inte i första hand till att underlätta transporterna av stångjärn, 

vilket till största delen såldes till Liége.210 En uttalad mening var i 

stället att genom dessa vägbyggen fastare knyta Luxemburg till 

207 Angerstein s. 502. Se även Hansotte 1970, s. 30. 
208 Hansotte 1980, s. 132 f; Genicot 1948; Yernaux 1939, s. 236; Szostak 1991, s. 54. 

För försöken att utveckla handeln på Ostende, se även Carlsson 1984, s. 66 ff. 
209 Hansotte 1980, s. 133. 
210 Genicot 1948, s. 16 f; Sprunck 1980, s. 334. 
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Nederländerna och på så sätt slippa de tullavgifter som drabbade 
godset då det passerade liégiskt territorium.211 

Det finns exempel på hur järnhanteringen direkt drabbades av det 
dåliga transportnätet. Inför tullinspektörerna ondgjorde sig ägaren till 
masugnen i Ste Rémy, strax väster om Chimay, över att hans anlägg
ning stod still på grund av brist på malm. Han hade försökt att frakta 
malm från gruvor i närheten av Rance en mil norrut, men påstod att 
det, trots att åtta hästar spänts för de knappa tonnet tunga malm-
fororna, inte gått att få fram malmen i tid. De usla vägförhållandena 
måste, menade han, förbättras och bygget av den planerade riksvägen 
mellan Rance och Chimay fullföljas.212 

Vägar skulle inte bara byggas utan också underhållas. Liksom i 
Frankrike skedde det av bönder, vilka på så sätt betalade en del av sin 
ränta, antingen till lokala godsägare eller till furstehuset. För Frank
rikes del konstaterar Szostak att systemet med tvångsarbete resulte
rade i ett miserabelt vägunderhåll.213 En följd blev att framkomlig
heten i hög grad var säsongsbetonad. Regnen under vinterhalvåret 
omöjliggjorde i de flesta fall tunga transporter, varför de flesta foror 
till järnindustrins behov fick göras under sommaren.214 

Brukspatronen vid Ste Ode fraktade stångjärn och kol till Barvaux 
för vidare transport vattenvägen uppför Ourthe till marknadsplat
serna och magasinen i Liége. På samma sätt skedde, enligt Anger-
stein, med större delen av det järn som från Luxemburg såldes till 
Liége. De små städerna La Roche en Ardenne och Barvaux blev 
stapelplatser. På sommaren var man hänvisad till den senare, efter
som vattnet i floden då var för lågt för att möjliggöra flodfrakt från 
La Roche. Intensiteten i handeln och den tunga lasten ställde krav på 
de farkoster som användes. Yernaux menar att storleken på flod
båtarna under 1700-talets lopp ökade från 120 fot (omkring 36 meter) 
till 150 fot (omkring 45 meter).215 Hansotte nämner en mer modest 

211 Sprunck 1980, s. 339. 
212 Industristatistik s. 652. 
213 Hansotte 1980, s. 132; Szostak 1991, s. 66. 
214 Hansotte 1980, s. 130; Woronoff 1984, s. 153. 
215 Yernaux 1939, s. 95. Omräkningen här efter pied de Saint-Lambert, 0,3 m. Det 

är emellertid möjligt att de mått Yernaux anger är lokala variationer på detta. 
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Bild p: Barvaux. I Barvaux lastades järnetfrån Luxemburg om från landsväg till 
båtar för att foras vidare till Liége. Att båtarna kallades betchétes, ungefär liten 
näbb, forstår man när man ser Angersteins teckning. (Angerstein s. 511.) 

längd på farkosterna, omkring tjugo meter, en bredd på två meter och 
ett djupgående på 45 centimeter.216 

Sammantaget innebar transportproblemen i området att fraktkost
naderna utgjorde en stor del av avsalupriset. Hansotte menar att i 
vissa fall så mycket som 50% av kolpriset under slutet av 1700-talet 
bestod av forlön. I takt med att man under seklet fått söka sig allt 
längre bort från hammaren och hyttan för att finna det nödvändiga 
kolet, hade transportkostnaderna successivt ökat.217 Transportkostna
dens del i priset för det stångjärn från Ste Ode som såldes i Liége var 
omkring 15%. Större delen stammade inte från landsvägstransporten, 

216 Hansotte 1980, s. 136. 
217 Hansotte 1980, s. 131; Hansotte 1970, s. 28. 
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utan från den sex mil långa färden längs floden Ourthe.218 Den höga 
kostnaden berodde i första hand varken på sträckans längd eller de 
problem som var förknippade med flodfrakten, utan på de tullavgifter 
som lades på godset. Inte bara på floden utan också vid landsvägs
transporter betalades avgifter och tullar till lokala godsherrar. I Lux
emburg hade bruksägarna visserligen, genom ett dekret år 1719, be
friats från alla vägskatter andra än de som ålder och sedvana påbjöd. 
Ar 1734 klagade bruksägarna över att detta påbud inte respekterades. 
Inte minst gällde problemet de nya vägar, vilka brukspatronerna häv
dade att de själva byggt, för att underlätta transporterna av kol och 
malm, men som jordägarna ändock krävde avgifter för.219 

Centralisera eller ej? 
Även om det av flera anledningar skulle ha underlättat produktionen 
att sammanföra masugn och hammare, så var det ingen teknisk nöd
vändighet. Sannolikt betraktades hindren och nackdelarna ofta som 
större än fördelarna. Den brittiske ekonomhistorikern Peter Mathias 
har argumenterat för att försök att trygga en gynnsam råvarusituation 
snarare än en strävan att söka öka produktiviteten, var det överord
nade målet under dessa tidiga etapper av industrialiseringsprocessen. 
Denna situation ledde till en industristruktur i form av ett nätverk 
med små splittrade enheter. 

Expansion with such a matrix of raw materials and technology enforced 
a greater diaspora of tiny blast furnaces and forges to more remote 
woods and streams, in a search for sources of charcoal and power for 
the tilt hammers. This precluded concentration at sites favourable for 
the märket or the labour force, larger plant and furnaces, economics of 
scale and external economies leading collectively to low-cost mass out-
put.220 

Mathias beskrivning passar in på större delen av såväl den svenska 
som den vallonska hanteringen. På några punkter bör man emellertid 

218 Hansotte 1970, s. 30. 
219 Sprunck 1980, s. 328. 
220 Mathias 1991, s. 20. 
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förhålla sig kritisk till hans generalisering. Råvaruberoendet, främst 
av träkol, var inte den enda förklaringen till näringens decentralise
rade struktur. I Ural i Ryssland växte under 1700-talet stora integre
rade anläggningar upp vilka tekniskt baserades på träkol och vatten
kraft. Vad som möjliggjorde detta var inte enbart bättre råvaruförut-
sättningar, utan också institutionella faktorer. I Ryssland möjlig
gjorde livegenskapen att binda stora arbetargrupper till produktio
nen.221 Den sociala organisationen måste således vägas in som en 
variabel vid sidan om den tekniska, för att produktionsnätverkets ut
formning skall kunna förstås. 

Naturligtvis går det heller inte att tala om råvaruförutsättningarna 
som en samlad faktor. 1600- och 1700-talens företagare ställdes inför 
problemet huruvida kostnaden för att koncentrera anläggningar upp
vägdes av en besparing av transportkostnaderna av råvara och halv
fabrikat. Lösningen bestämdes bland annat av, vilket är en Szostaks 
centrala poänger, transportsystemets utseende. Bestämde sig bruks
ägaren för att det var lönsamt att transportera råvara hamnade han 
emellertid i ytterligare en valsituation: vilken råvara var bäst att 
frakta? 

För att återvända till den vallonska järnhanteringen förefaller de 
regionala skillnaderna när det gäller produktionsanläggningarnas 
grad av koncentration i hög grad kunna förklaras av tillgången på 
träkol. Skogsresurserna var större i det relativt glesbefolkade Luxem
burg än i Namur, vilket möjliggjorde en centralisering i det först
nämnda området. Att förlägga en manufakturhammare eller ett skär
verk till stångjärnshammaren, kunde man emellertid kosta på sig även 
i Namur, eftersom man där använde stenkol. Den mindre gynn
samma råvarusituationen i Namur vägdes rimligtvis till en del upp av 
mer favorabla transportförhållanden. Meuse och Sambre kunde ut
nyttjas som transportleder av såväl kol och malm som tackjärn. I 
Luxemburg däremot, var man hänvisad till landsvägstransport eller 
en krånglig blandning av frakt till lands och sjöss, vilket exemplet 
från Ste Ode visar. Skogtillgången möjliggjorde en centralisering; 
transportförhållandena gjorde den i hög grad tilltalande. 

221 Ågren 1998. 
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Sannolikt strävade man efter att i så hög grad som möjligt undvika 
att frakta träkol. Detta dels på grund av varans ömtålighet, dels vilket 
sammanhängde med detta, den höga transportkostnaden. I Luxem
burg anlades därför de centraliserade anläggningarna nära träkolstill-
gångarna. La Trapperie, Chåtelet och flera större bruk efter vatten
draget Rulle i södra Luxemburg var exempel på detta. Problemet blev 
att man då i stället tvingades frakta malmen långa sträckor. Till bru
ken efter Rulle hämtades malm bland annat från Halancy och 
Torgny mellan en och en och en halv mil bort.222 La Trapperie och 
Chåtelet var härvidlag inga extremfall. Till masugnarna i Jamoigne, 
Mellier och Orval förekom malmfrakter på mellan två och tre mil.223 

Frågan om centralisering eller decentralisering styrdes inte av 
något tekniskt imperativ, utan var ett spel mellan en rad olika kom
ponenter. En god tillgång till träkol möjliggjorde en centralisering, 
samtidigt som dåliga transportförhållanden gjorde den än mer ange
lägen. Luxemburg var ett område där dessa faktorer samverkade och 
talade för en centraliserad drift. Kanske var förhållandena desamma 
vid vallonbruken i Norduppland. I vart fall var det inte så att de val-
lonska brukspatronerna helt enkelt flyttade över en modell för hur ett 
järnbruk skulle anläggas från det gamla hemlandet till sitt nya. Det 
dominerande draget inom den vallonska och svenska järnhanteringen 
under 1600- och 1700-talen var att produktionskedjan, i enlighet med 
Mathias resonemang, var decentraliserad. 

Att stanna vid konstaterandet att industrierna bestod av decentrali
serade anläggningar är att göra halt halvvägs. En central fråga är hur 
dessa enheters fördelning i rummet såg ut och hur nätverket funge
rade. Det blir en fråga om produktionens regioner och dess sociala 
organisation. 
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Kapitel 4 

Den vallonska järnhanteringens 
regioner 

Att förstå begreppet region som associerat till produktionens nätverk 
innebär att ge det ett funktionellt innehåll: det rum som hålls ihop av 
och håller ihop en specifik produktionskedja. Regionen ses därmed 
inte som statisk och oföränderlig utan dynamisk och historisk. Den 
förändras med den verksamhet som definierar den. En sådan syn på 
regionen innebär att det i samma geografiskt avgränsade område kan 
finnas flera funktionella rum. Människorna i Vallonien tillverkade 
inte enbart järn utan de var också jordbrukare, hantverkare, handels
män etc. Dessa olika sysslor krävde skilda typer av kontakter och bil
dade särskilda sociala nätverk. Järnproduktionens region bör därför 
studeras i relation till sociala rum skapade av andra verksamheter. 
Det handlar inte bara om olika typer av produktion, utan också om 
administrativa och politiska nätverk. I de följande avsnitten är det 
framför allt järnproduktionens relation till de senare som kommer att 
studeras, medan relationen till den agrara produktionens sociala rum 
berörs i kapitel sex. 

Ur ett naturgeografiskt perspektiv bestod järnets produktionsom
råden i stort sett oförändrade från 1500-talet till början av 1800-talet. 
Järnhanteringen var koncentrerad till floddalarna, närmare bestämt: 

• Söder om städerna Namur och Charleroi, det vill säga mellan 
floderna Sambre och Meuse. 

• Efter Meuse fortsatta sträckning österut och längs dess biflöden 
Ambléve, Ourte och Vesdre. 
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• I Luxemburg, i synnerhet i dess södra delar efter Meuse biflöde 
Semois och dess förgreningar. 

• I de tysktalande delarna av östra Nederländerna, i synnerhet i 

Eifel. 

Politiskt var det första området splittrat mellan Nederländerna och 
Liége. Det andra var helt och hållet beläget inom furstbiskopdömet 
medan de avslutande två var delar av Nederländerna. Fram till den 
franska ockupationen låg de politiskt/administrativa gränserna mellan 
de bergsbrukande områdena fast. Utbytet dem emellan förändrades 
under samma period tämligen radikalt. För att skildra denna utveck
lingen har jag valt att utifrån de ovan gjorda naturgeografiska bestäm
ningarna skilja mellan fyra olika typer av funktionella produktions
regioner. 

1. som fullständiga och internt arbetsfördelade produktionsnätverk 

2. som interregionalt arbetsfördelade produktionsnätverk 

3. som nationella produktionsnätverk 

4. som industriella produktionsnätverk 

Mot den internt arbetsfördelade regionen står ett produktionsnätverk 
som utmärks av en regional arbetsfördelning. Den regionala arbets
fördelningen sker dock inte nödvändigtvis inom ramen för en natio
nell ekonomi med en gemensam och formaliserad institutionell ram 
— enhetlig näringspolitik, administration, rättsväsende etc. Banden 
mellan det nationella nätverkets olika delar kan men behöver inte sty
ras av marknaden. Det kan också vara statligt konstruerat, exempelvis 
genom att monopolrättigheter givits till olika områden eller olika 
personer. Per-Arne Karlsson diskuterar den svenska järnproduktio
nen under 1600- och 1700-talen som uppbyggd utifrån politiska av
väganden om en rationell fördelning av rikets resurser, syftande till 
det allmänna bästa.1 I motsats till detta styrs arbetsfördelning och 
utbyte i den industriella regionen av marknaden. 

1 Karlsson 1990, kap II. 
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Kategoriseringen är tentativ. Dess främsta syfte är att skildra och 
lyfta fram brotten i den sydnederländska järnhanteringens historia, 
inte att formulera en allmän modell av sambanden mellan regionfor-
mering och ekonomisk förändring. På ett teoretiskt plan får de olika 
kategorierna således inte förstås som steg på en utvecklingstrappa. 
Som berättartekniska verktyg för den sydnederländska industrihisto
rien lider de av att de kronologiskt överlappar varandra. Eftersom 
historien är ett mer komplicerat förlopp än vad som kan knytas vid en 
rät tidslinje, ser jag inte detta som något enbart negativt. 

Intraregional arbetsfördelning 
Då järnhanteringen under medeltiden tog steget från direktreduce-
rande blästerugnar till masugnar och stångjärnshammare förändrades 
lokaliseringen av anläggningarna till platser där de kunde försörjas 
med vattenkraft. I Vallonien syntes detta tydligt under 1400- och 
1500-talen, då industrin lokaliserades till floddalarna.2 

Hansotte betraktar detta skede som ett där behovet av vattenkraft 
och råvara vägde tyngre än behovet av penningkapital och tillgången 
till marknader: " vid var och en av dessa fyra [se karta nedan] svarar 
lokaliseringen av järnhanteringen mot en enda grundläggande tanke: 
man använde uteslutande vattenkraft, som man fann i de mindre 
vattendragen."3 

Produktionsnätverket utmärktes av en intraregional arbetsdelning, 
vilken i stort sett höll sig inom de olika furstendömenas administra
tiva gränser. Spår av en sådan organisationsform, knuten till flod
dalarna, syns fortfarande i 1700-talets industristatistik. Längs Meuse 
söder om staden Namur låg hyttor och hamrar enklavvis samlade 
efter floden. Masugnarna låg nära malmfälten, exempelvis i ett 
område strax öster om staden (vid Marche-les-Dames, Naméche och 
Scaligneaux) och strax söder om orten Profondeville (Rouillon, 
Burnot). Liknande kluster av hamrar fanns vid biflödet Samson, nära 

2 Hansotte 1975, s. 271. 
3 Hansotte 1984, ss. 41, 49. 
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Karta 2: De centrala produktionsområdena i det vallonska området 1500—1800. 
(Efter Hansotte 1974.) 

Namur, samt vid Annevoi och Yvoir, i närheten av Profondeville.4 

Möjligheterna till flodtransporter var en viktig grund för denna ar
betsfördelning. 

Att produktionsnätverken i de olika områdena i liten grad var in
tegrerade innebar att järnet avsattes lokalt. I Namur och andra järn-
producerande områden fanns under senmedeltiden ett livaktigt 
vapen- och spikhantverk.5 Vid hammaren och masugnen Mirwart i 
Ardennerna såldes exempelvis vid mitten av 1500-talet ungefär halva 
produktionen till lokala hantverkare. Klensmeden Andrion i Ste 

Hubert och andra smeder i området var stora kunder vid hammaren. 
Också yrkesutövare, vilka inte direkt kan knytas till en vidareföräd
ling av järnet, köpte eller fick järn som betalning för arbete vid bru-

4 Industristatistik passim. 
5 Bruwier (1981) 1996, s. 29. 
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ket: körare, stenhuggare, snickare, kolare etc. Den andra halvan av 
produktionen köptes av köpmän, av vilka en del hade anknytning till 
Liége.6 

Förekomsten av städer som Liége och, i än högre grad, Antwerpen 
var en viktig förutsättning för den lokala produktionen. Ar 1562 
nämnde en italiensk resenär att hela områdets järnhandel monopoli
serats ett tjugotal köpmän med kontor i såväl Antwerpen, Holland 
som Zeeland. Vad det var som såldes från Antwerpen, om den domi
nerade exportprodukten var stångjärn eller manufakturprodukter, 
omtalade han inte.7 

Liéges relation till exporthamnen borde problematiseras ytterli
gare. Var det så att stångjärnet såldes till Liége och därifrån vidare till 
Antwerpen? Spelade andra städer som Namur och Huy en liknande 
roll för järnhandeln? Mönstret skulle i så fall likna det som under 
senmedeltiden skapades i Sverige, där exempelvis Arboga, Västerås 
och Köping expanderade till följd av sin förmedlande roll mellan jär
nets produktionsområden i Bergslagen och exporthamnen i Stock
holm.8 

Den vallonska järnproduktionen expanderade kraftigt under 1500-
talet. I Liége fanns år 1500 omkring 17 masugnar och fem hamrar, ett 
antal som drygt sextio år senare ökat till 30 masugnar och åtta ham
rar. 9 Blomstringen kan inte enbart förklaras av Antwerpens position 
som centrum för den internationella handeln, utan var också en följd 
av en mer allmän ekonomisk tillväxt i området.10 Till en del, vilket 
Hansotte förordar, kan expansionen sättas i samband med 1500-talets 
prisinflation och det penningkapital som strömmande in från Spanien 
och dess kolonier.11 Den expansiva utvecklingen av städer som Liége, 
Huy och Namur var en del i detta mönster. Den urbana expansionen 
ökade efterfrågan på järn och städerna blev finansiella centra för järn
hanteringen. Tydligast syns denna utveckling i Liége. 

6 Weber 1992, s. rjyi. 
7 Lejeune 1939, s. 174; Discry 1957. 
8 Florén & Rydén 1992, s. 97. 
9 Hansotte 1984, s. i^f. 
10 van der Wee 1988, s. 315. 
11 Hansotte 1975, s. 274. 
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Staden hade en stark dragningskraft på hela regionens borgare. 
Louis De Geers föräldrar var bara ett exempel på affärsmän som 
lämnade landsbygdsstäderna för att bosätta sig i den expanderande 
metropolen.12 Borgarna intog en viktig plats i staden, inte minst som 
långivare till den statsmakt som byggdes upp kring biskopen. För att 
förbättra sin ekonomi avyttrade staten skatteintäkter och räntor, vil
ket innebar att medel fördes över från den agrara sektorn till den 
kommersiella.13 Goda möjligheter gavs till reinvestering av tillgång
arna. Handelsföretagen i Antwerpen var till en början den stora 
lockelsen. Att investera penningmedel i produktionen mötte större 
svårigheter. Näringslivet i Liége dominerades av skråorganisationer, 
vilka hade ett starkt politiskt inflytande. Återstod att satsa sina medel 
i de nya industrier där inga skråband fanns — textilindustrin och 
järnhanteringen.14 Händelseförloppet stämmer väl med de antagan
den som inledningsvis diskuterats, att protoindustrialiseringen ut
vecklades tidigast i områden utan skråorganisationer. Utvecklingen 
liknade landsbygdsindustrialisering inom de textila näringarna i 
Flandern och Brabant under samma period.15 

Borgarna i Liége var emellertid inte de enda, vilka under 1500-talet 
investerade stora summor i järnhanteringen. Furstbiskopens egna 
storslagna anläggningar i Couvin har redan tidigare omnämnts. Även 
i Luxemburg anlade den regionala furstemakten hamrar och hyttor, 
exempelvis hammaren Forge du Prince, prinshammaren, i områdets 
södra del.16 Andra adelsmän följde furstarnas exempel. I Durby, i 
norra Luxemburg, stod adelsmän för en stor del av de anläggningar 
som uppfördes under början av 1500-talet. Under det fortsatta seklet 
ökade dock inflytandet från storborgare från Liége, däribland 
Mathieu De Geer.17 

Inom den naturgeografiskt och administrativt bestämda regionen 
(floddalen, furstendömet) fanns ett fullständigt nätverk för produk-

12 Lejeune 1939, s. 40; Discry 1970, s. 25. 
13 Lejeune 1939, s. <)$££. 
14 Ibid., s. 104. 
15 För en översikt se van der Wee 1988. 
16 Evrard 1956, s. 76. 
17 Pirotte 1967a, s. i72ff, 1967b, s 114. 
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tionen. Detta innebar dock varken att hela avsättningen av produk
tionen skedde lokalt eller att det skulle ha saknats finansiella eller 
kommersiella centra för verksamheten. En poäng är i stället att Ant-
werpens starka ställning hypotetiskt kan tänkas ha fungerat som en 
sammanhållande ram för ett område med lokala produktionsområden 
och regionala centra. 

Resonemanget innehåller en rad osäkerhetsfaktorer, inte minst på 
grund av att järnhandeln i Antwerpen är mycket bristfälligt stude
rad.18 Antalet och typen av produktionsanläggningar i de olika områ
dena under 1500-talet indikerar dessutom förekomsten av en viss 
interregional arbetsfördelning. I Liége dominerade masugnarnas 
antal, vilket ovan påpekats, kraftigt över antalet hamrar. Förhållandet 
i Durby var detsamma medan man i närheten av Huy och Namur 
koncentrerade sig på hammarsmide.191 de senare områdena gick det 
mellan två till tre hammare på varje masugn, vilket skulle kunna be
traktas — utifrån det resonemang som förts i kapitel tre — som en 
mycket rationell fördelning av produktionsresurserna. Men hur skall 
masugnarnas övervikt i Liége och Durby kunna förklaras? En möj
lighet var att produktionen av gjutna järnprodukter var betydande, en 
annan, och sannolikt mer rimlig, var att gösen såldes utanför regio
nen för att förädlas. Om det senare förhållandet var för handen, 
innebar det att den administrativa regionens skrankor hade över
skridits, vilket leder till en diskussion av framväxten av en interregio
nal arbetsfördelning. 

Interregional arbetsfördelning 
1500-talets ekonomiska blomstring följdes av en nedgångsperiod 
under slutet av seklet. Den drabbade järnindustrin liksom andra delar 

18 Något märkligt är det i detta sammanhang att Herman van der Wee (1966) i sitt 
magistrala arbete om Antwerpen under perioden 1300-1500 inte alls diskuterar han
deln med järn. 

191 Durbuy fanns år 1566 28 masugnar och 16 hamrar. I Huy år 1570 tre enskilda 
masugnar, fyra anläggningar med masugn och hammare samt tiotalet enskilda ham
mare och mellan 6—7 skärverk, Hansotte 1984, s. 13 2f. 
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av den varuproducerande sektorn.20 De norra provinsernas uppror 
innebar att kontakten med Antwerpen skars av och att staden förlo
rade sin position som merkantilt centrum. Dess roll i Nordeuropa 
togs över av Amsterdam, en utveckling som inte direkt kom den 
nederländska industrin till del eftersom all handel mellan Spanska 
Nederländerna och de fria provinserna i norr var förbjuden fram till 
år 1603.21 

Ett första intryck av det sena 1500-talets järnhantering är att in
dustrin gick tillbaka i hela området. Emellertid var stagnationen en i 
hög grad regional afFär och nära kopplad till en genomgripande om
strukturering av näringen. Antalet masugnar och hamrar minskade 
kraftigt kring Liége, Huy och i Chimay, söder om Charleroi. Något 
senare skedde en liknande tillbakagång i det lilla självständiga fiirs-
tendömet Bouillon.22 Angerstein beskrev förhållandena i Huy där "för 
60 år tillbaka ej mindre varit än 18 hammarverk, varav nu allenast 
tvenne återstå".23 Situationen var liknande i Liége. Av det tjugotalet 
hamrar och hyttor som funnits i stadens nära omland på 1570-talet, 
återstod vid mitten av 1700-talet enbart masugnarna i Vennes och 
Grivegnée samt hammaren i Angleur.24 

I andra områden däremot skedde en kraftig expansion. Luxemburg 
var det mest dynamiska området, till vilket arbetskraft och kapital i 
början av 1600-talet överfördes från Chimay och Liége. Pierre Du-
mostier från Virelles, strax norr om Chimay, var en av de brukspatro
ner som i seklets inledning flyttade över sin verksamhet till södra 
Luxemburg. Han började med att arrendera järnbruket vid Orval år 
1613 och fortsatte sedan med att uppföra och köpa upp ett stort antal 
hammare och masugnar, bland annat i Pont d'Oie, Epioux och 
Mellier.25 

Samtidigt med denna olikformade utveckling av den vallonska 

20 Hansotte 1975, s. 278. 
21 Hasquin 1973, s. 431. 
22 Gällande Bouillon se Bodard 1970, s. 101. 
23 Angerstein s. 329. På 1730-talet återstod endast en hammare, men vid tiden för 

Angersteins besök hade driften återupptagits vid ytterligare en, Hansotte 1967, s. 64. 
24 Hansotte 1955; Hansotte 1962; Hansotte 1968; Hansotte 1988, s. 42. 
25 De Moreau de Gerbehaye 1985, s. 86. 
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Karta j: Det arbetsdelade produktionsnätverket i Vallonien vid iyoo-talets mitt. 
Observera att kartan är gjord utifrån dagens belgiska gränser, vilket innebär att 
stora delar av Luxemburg uteslutits. (Floren 1994b, s. pj.) 

järnhanteringens regioner skedde en arbetsfördelning mellan dem. I 
synnerhet kring Liége ersattes masugnar och hammare av ett stort 
antal skärverk, knipphamrar, plåthamrar, och borrkvarnar, vilka för
såg stadens expanderande spik- och vapensmide med halvfabrikat.26 

Inom manufakturindustrin skedde en specialisering mellan olika om
råden i stadens närhet. Skärverken koncentrerades till floden Ourte, 
medan flertalet borrkvarnarna kom att ligga invid Meuse andra 
biflöde, Vesdre.27 Något senare växte en liknande industristruktur 
fram kring Charleroi samt, vilket varit mindre uppmärksammat i den 
belgiska diskussionen, strax norr om den franska gränsen i närheten 
av dagens Charlesville-Meziers.28 

Områdets järnproduktion delades under 1600-talet upp i två poler, 

26 Hansotte 1975 s. 281; Hansotte 1955, s. 29. 
27 Hansotte 1962, s. 168. 
28 Industristatistik passim. 
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en i vilken den tyngre hanteringen dominerade och en annan med in
riktning på manufakturproduktion. Manufakturproduktionen i Liége 
kom att nära anknytas till de järnproducerande områdena i Luxem
burg, först till Durbuy i norra delen av provinsen och senare framför 
allt till de högproducerande anläggningarna i furstendömets södra 

del. I bägge områdena tog handelsmän från Liége direkt del i expan
sionen. I Durbuy var Mathieu De Geer, en kusin till Louis De Geer 
som också han senare utvandrade till Sverige, en av de ledande intres
senterna. Vid vattendraget Rulle i södra Luxemburg anlades en av de 
mer betydande anläggningarna, bruket La Trapperie, år 1613 av liége-
borgaren och tillika Louis De Geers svåger, Herman Trappé.29 

Stångjärnet i Luxemburg var kallbräckt, fer tendre. I bösspipor var 
det inte att föredra; till detta smide krävdes ett järn av högre kvalitet, 
men till spik- och trådtillverkningen dög det utmärkt. Det fanns 
visserligen järnbruk i Luxemburg som tillverkade gott järn, bland 
annat i de östra tysktalande delarna samt vid klostret Orval längst ned 
i söder.30 Vid klostret hade man tillgång till högklassig malm från 
gruvor på den franska sidan gränsen och det var också till Frankrike, 
inte till Liége, som större delen av produktionen såldes.31 

Utvecklingen innebar att Vallonien, betraktad som helhet, beva
rade en livskraftig järnhantering under 1600-talet. Dess regionala 
profil hade emellertid förändrats. I stället för naturgeografiskt beting
ade regioner med en intern arbetsfördelning inom fiirstendömenas 
administrativa gränser, hade en arbetsfördelning växt fram med Liége 
som centrum. Bourguignon menar att ett närmast kolonialt förhål
lande etablerades mellan Luxemburg och Liége under 1600- och 
1700-talen.32 Luxemburg var råvaruexportör och någon mer omfat
tande manufakturproduktion utvecklades aldrig. Denna rumsliga 
fördelningen mellan järnhanteringens tyngre delar och manufaktur
industrin var det mest utmärkande draget i den vallonska industrins 
utveckling under 1600-talet. Den decentraliserade produktionsorga
nisationen samt den ojämna fördelningen av hamrar och hyttor mel-

29 Yernaux 1939, s. 116. 
30 Hansotte 1980, s. 102, s. 209. 
31 Bourguignon 1972, s. 80. 
32 Bourguignon 1963. 
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lan de olika produktionsområdena, ger emellertid också anledning att 
reflektera något över arbetsfördelningen inom industrins tyngre delar. 

Redan tidigt hade man sannolikt bytt malm mellan olika områden, 
för att åstadkomma en lämplig blandning.33 Under sin vistelse vid 
Rouillon, söder om Namur, beskrev Angerstein hur man där blan
dade fyra olika sorters malm för att tillverka ett acceptabelt tackjärn.34 

Bytesverksamheten försvårades av det faktum att förekomsterna av 
olika sorters järnmalm i hög grad sammanföll med de poli
tiskt/administrativa gränserna mellan skilda furstendömen och natio
ner. Malmen som gav det kallbräckta järnet fanns i områden som 
tillhörde Namur, medan en högkvalitativ råvara främst utvanns i 
Liége. Detta gav upphov till malmbyten, men också en arbetsfördel
ning där masugnarna i Liége tillverkade tackjärn till hamrarna i Na
mur.33 Av uppgifterna i industristatistiken framgår att ungefär hälften 
av hammarpatronerna i området hämtade tackjärn och ofta också kol 
från Liége.36 Inte bara råvara och halvfabrikat utan även arbetskraften 
var en rörlig resurs mellan Liége och de järnproducerande områdena 
vid Namur och Charleroi. Vid hammaren Marlonvetz, mellan 
Charleroi och Mons, nämner industristatistiken en arbetsstyrka be
stående av två mästare från Nederländerna, två från Liége och en 
fransman.37 

När det gäller kolen eller träråvaran till kolning var det inte, som 
för malmen, tal om ett ensidigt tagande eller givande. Kol såldes från 
Namur till Liége och vice versa. Rimligtvis var man mån om att ut
nyttja de skogar som fanns i närheten av hyttan oavsett på vilken sida 
av gränsen de var belägna. Som ensidig kolexportör utgjorde emeller-

33 Bourguignon 1963, s. 91; Leboutte 1984, s. 10. 
34 Angerstein, s. 214. Också Odhelius (BKA, E : 36, RA) och Stockenström (De ut

ländska järn- och stålprocesserna bd., II, JKA Fila: 26, RA) omtalar sådana bland
ningar av malm från olika områden. 

35 Hansotte 1975, s. 288; Hansotte 1980 s. 112. I franska Hainaut, Charleroi och 
Beaumont Chimay dominerade hamrarna, i de Liégedominerade områdena i stället 
masugnarna. 

36 Industristatistik passim. I stort sett var det bara det i det tidigare avsnittet disku
terade området efter Meuse söder om Namur med sina enklaver av masugnar och 
hamrar som fungerade som en "självförsörjande" region. 

37 Industristatistik s. 577. 
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tid Luxemburg ett undantag från denna ömsesidighet. Tidigare har 

nämnts hur brukspatronen vid Ste Ode, i norra delen av Luxemburg, 
sände träkol till Liége. Eftersom kolen var känslig att frakta, valde 
man ofta att i stället köpa ved och sedan kola den på plats nära ham
maren eller hyttan.38 Angerstein konstaterade att 

en stor del av kolen som konsumeras vid järnverken uti det namuriske 
kommer ifrån det luxemburgske. Masugnarna och hammarverken som 
uti landskapet emellan Sambre och Meuse belägne äro taga till en del 
sina kol utur Pays de Liége och de järnverken, återigen, som uti samma 
land är situerade draga lika mycket kol utur det namurske emellan 
Sambre och Meuse.39 

I ett område, som genom sin nationella och administrativa splittring 
och dåligt utvecklade transportnät förefaller ha haft ringa förutsätt
ningar, växte en komplex väv av specialiserade produktionsenheter 
fram under slutet av 1500-talet och under 1600-talet. I den tullstatis
tik, som finns tillgänglig från mitten av 1700-talet, framträder arbets
fördelningen tydligt. Till de Österrikiska Nederländerna som helhet 
infördes bleck och stål, medan stångjärn och vapen exporterades. Till 
Namur importerades tackjärn från Liége, medan Luxemburg i stort 
sett var självförsörjande när det gällde järnråvaror. Omkring 90% av 
Luxemburgs stångjärnsexport gick till Liége, som i sin tur främst ex
porterade spik och vapen.40 

Under 1600- och 1700-talen är det rimligt att tala om den val-
lonska industrin som ett arbetsdelat och sammanhållet produktions
nätverk. Under samma period skedde även i Sverige en tydligare upp
delning mellan tackjärns- och stångjärnsproducerande regioner, en 
utveckling i vilken statsmakten hade en dirigerande position. Detta i 
motsats till i Vallonien där nätverket formades utan statlig inbland
ning och lades över såväl nationella gränser — mellan Liége och 
Nederländerna — som administrativa gränser — mellan de olika 
halvt självständiga nederländska fiirstendömena. Det är rimligt att 

38 Bogaert-Damin 1977 s. 21; Hansotte 1980 s. 94, s. 99. 
39 Angerstein s. 239. 
40 Hansotte 1980, s. 187-347. 
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betrakta industrin, som en viktig sammanbindande faktor för ett 
annars mycket splittrat geografiskt område. Järnhanteringen produce
rade en egen region. Det var en region med ett tydligt utpekbart 
centrum, Liége. För att förstå hur regionen kunde skapas är det där
för viktigt att närmare diskutera hur Liége kunde få denna centrum
position. 

Varför Liége? 
Liége var den största staden med de mest välmående borgarna i om
rådet. Tillgången på penningkapital förklarar dock varken varför 
detta investerades inom järnhanteringen eller varför det skedde en 
förändringen av investeringarna — från att ha gjorts i industrins 
tyngre delar under början och mitten av 1500-talet till att gälla manu
fakturproduktionen under seklets sista decennier. Att liégeborgarna 
allt mer undvek att investera i masugnar och hammarverk är inte helt 
sant, men de valde att göra det på andra ställen än i närheten av sta
den. De sökte sig utanför furstbiskopdömets gränser, till Luxemburg, 
Rhenlandet, Sverige eller Spanien. Kanske var det en följd av en till
tagande brist på råvaror, skog och kanske även malm, i Liéges närhet. 
Att frakta dessa vattenvägen till staden från norra Luxemburg, borde 
emellertid inte ha varit någon omöjlig lösning. Sannolikt bestämdes 
investeringsvalet därför också av andra faktorer, däribland institutio
nella förhållanden. 

En viktig faktor bakom beslutet att investera stora summor i fast 
kapital var rimligtvis den trygghet köpmannen åtnjöt för sina gjorda 
satsningar. Skattebefrielser och monopolrättigheter till råvaru- och/ 
eller avsalumarknader liksom säkra ägarförhållanden och skydd av 
egendomen ökade hans chanser att på sikt få njuta frukten av sina 
satsningar. I Luxemburg fanns gott om skog och malm, därtill 
kännetecknades området av en mer traditionell agrarstruktur. Det 
senare ökade möjligheterna att förvärva feodala rättigheter till de 
nödvändiga råvarorna, samt sannolikt också att dra nytta av bönder
nas penning- och arbetsräntor till järnbrukens behov.41 Den tidigare 

41 Hansotte 1988, s. 44. 
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omtalade Pierre Dumostier och hans hustru Jeanne Petit, under vil
ken expansionen av familjens egendomar fortsatte, kom att tillhöra de 
största jordägarna i romanska Luxemburg under 1600-talet. Vid sek
lets mitt försäkrades änkan och sönerna feodala rättigheter till egen
domen och juridisk överhöghet över de kringliggande byarna.42 

Institutionella förhållanden gjorde det således sannolikt tryggare 
att investera i fast kapital i Luxemburg än i Liége. Något som ytterli
gare talar för en sådan slutsats är den svaga statsmakten i furstbiskop-
dömet samt dess inställning att i stort sett låta borgarna sköta sig 
själva och låta marknaden i staden regleras av korporationerna, en 
inställning som skapade stor frihet men också bristfälligt skydd av 
gjorda investeringar.43 Stämde lokaliseringen av järnhanteringen 
under 1500-talet väl med protoindustrialiseringsteorins ursprungliga 
antaganden om relationen mellan sociala institutioner (frånvaro av 
skråband och feodala institutioner) och landsbygdsindustrialisering, 
så uppvisade 1600-talets omstrukturering av industrin starkt avvi
kande drag: den institutionellt mer traditionella sociala miljön i Lux
emburg attraherade investeringar. 

Investeringarna upphörde inte i Liége, utan ändrade riktning till 
att i huvudsak göras inom manufakturindustrin. Det fasta kapitalets 
roll inom dessa näringar var ringa. Ofta handlade det i stället om att 
ge krediter. När köpmannen Antoine Succa exempelvis år 1635 sålde 
sin spikindustri till änkan Catherine Becker så bestod den huvudsak
ligen av ekonomiska krav på 53 namngivna spiksmeder.44 Flera fors
kare har just påpekat en tendens hos handelskapitalisten att om möj
ligt undvika att göra för stora investeringar i fast kapital, vilket skulle 
låsa honom och begränsa följsamheten med marknadens svängningar. 
Köpmannen strävade, som Braudel skriver, efter att behålla en viss 
distans till produktionen.45 Att överföra slutsatsen till liégeborgarnas 
beteende är lockande. Angerstein påpekade just att köpmännen inte 

42 Bourguignon 1926-27, s. 35 ff. 
43 Lejeune 1939, s. 43. 
44 Yernaux 1939, s. 311. 
45 Genovese & Genovese 1983, s. 36 ff; Thomson 1983, s 74; Braudel 1986, s., 295 ff, 

särskilt s. 299 där han diskuterar detta i relation till bergsbruket. 
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var skyldiga att försörja sina arbetare om avsättningen tillfälligt vek.46 

Bakom liégeborgarnas intresse för investeringar i manufakturpro
duktionen, går det också att skönja en rad andra orsaker. Först och 
främst så ökade efterfrågan på järnmanufaktur, inte minst då på spik, 
och Liége hade en fördelaktig position visavi den nya marknaden. I 
konflikten mellan Spanien och Holland hade Liége hållit sig neutralt. 
Man drabbades därför i mindre grad än de Spanska Nederländerna av 
att det tidigare handelsnätverket bröt samman med Antwerpens fall. 
Stadens förbindelser med Amsterdam kom att bli nära. Louis De 
Geer var en av de handelsmän från Liége som etablerade sig i Am
sterdam. 

Industrin i Liége kom att bli en viktig exportör av spik och vapen. 
En stor lokal marknad fanns runt den nya världsmetropolen.47 De fria 
provinsernas skeppsindustri och de växande städerna slukade mäng
der av spik och manufakturjärn. De Vries har dessutom konstaterat 
en tydlig ökning av antalet järnföremål i de holländska böndernas bo
uppteckningar under 1600-talet.48 En del av spiken exporterades 
också vidare. Priset var mycket lågt. Angerstein konstaterade att spik
priset i Amsterdam var lägre än vad järnråvaran kostade i England, 
ett land från vilket han nyligen anlänt.49 

Den politiska närheten var viktigare än den fördel Liége hade av 
att geografiskt ligga nära den holländska marknaden. Meuse var svår 
och dyr att använda som transportväg. Angerstein kommenterade att 
spikköpmännen, för de många tullarnas skull, föredrog landsvägen.50 

Holland var heller inte Liége enda handelspartner. Under början av 
1600-talet kom man att bli en viktig exportör av vapen till Frank
rike.51 Den fortsatta stadstillväxten i Flandern och Brabant fram till 
åtminstone mitten av 1600-talet, är också central för att förstå ut
vidgningen av marknaden för de järnprodukter som framställdes i 

46 Angerstein s. 247. 
47 Hansotte 1972, s. 8. 
48 de Vries 1974, s. 216 
49 Ibid., s. 420 
50 Angerstein s. 382. 
51 Lejeune 1939, s. 184. 
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Liége. I en syntetiskt hållen artikel har Herman Van der Wee anlagt 

ett liknande perspektiv på textilindustrins relation till stadsutveck
lingen. Utan att motivera varför, inkluderar han dock inte den val-
lonska järnhanteringen i resonemanget.52 

Efterfrågan på järnmanufaktur ökade, men varorna skulle också 
tillverkas. Etableringen av industrin krävde råvaror och arbetskraft. 
Var Liége fattigt på skog så hade man desto rikare tillgång på sten
kol, vilket kunde användas såväl i skärverket, knipphammarhärden 
som vid spik- och vapensmide.53 Stenkolsindustrin hade gamla anor i 
området, men expanderade under 1500- och 1600-talen. En anled
ning var sannolikt att Nederländerna tvingades att förändra sin 
"energipolitik" efter de norra provinsernas självständighet. Tidigare 
hade stora mängder holländsk torv fraktats till dess städer. Från slutet 
av 1500-talet var det slut med denna trafik.54 Stenkolet blev ett alter
nativ, vilket snart också kom att efterfrågas i de fria provinsernas stä
der. Liksom i England ledde urbaniseringen till ökad stenkolsutvin
ning och i bägge länderna kom den intensivare brytningen att 
underlätta bränsletillgången för en rad industrier: bryggerier, socker-
sjuderier och naturligtvis för järnmanufakturen.55 

Gutman har påpekat att kapital, stenkol och produktionsteknik 
fanns i många områden; det förklarar således inte framgången för 
Liége. I stället framhåller han tillgången på arbetskraft, och en ar
betskraft som dessutom var billig att nyttja.56 Liéges befolkning växte 
kraftigt under 1500- och 1600-talen, men det var inte i själva staden 
som spiksmidet fann sina arbetare, utan i dess agrara omland.57 Också 
i detta sammanhang är mönstret detsamma som i utvecklingen av 
textilindustrin i de norra delarna av Nederländerna; manufaktur
industrin utvecklades på landsbygden runt de större städerna. Att 
säga att spiksmidet var lokaliserat till biskopfurstendömet är i detta 
sammanhang inte helt korrekt. Produktionsområdet lät sig inte be-

52 Van der Wee, 1988. 
53 Hansotte 1975, s. 285 
54 de Vries 1974, s. 202. 
55 Lejeune 1939, s. 174; Levin & Wrightson 1991, s. 8. 
56 Gutman 1988, s. 68 f. 
57 Lejeune 1939, s. 150; Bogaert-Damin 1977, s. 29; Gutman 1988, s. 69 ff. 
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gränsas av de politiska gränserna mellan Liége och Nederländerna, 
utan inkluderade också delar av nederländska Limburg. 

Landsbygdsproletariatet var en resurs, men det hade inte alltid 
funnits där. Gutman påpekar att de kontinentala krigen under 1500-
och 1600-talen var en viktig bakgrund till hemmansklyvningen och 
för tillväxten av proletariatet. Situationen förbättrades inte av att 
landet i stort sett saknade krigsmakt. Trupper på tillfällig genomresa 
eller längre besök skulle förses med mat och logi, vilket ömsom 
skedde genom plundring, ömsom genom inkvarteringar och mer 
organiserad uppbörd.58 Den åderlåtning som krigsekonomin i om
rådet kring Meuse innebar befäste, eller kanske till och med skapade 
den protoindustriella näringsinriktningen i området. Den gynnade 
hur som helst en mångfasetterad hushållsekonomi med många ben 
att stå på när kriser, av den ena eller andra sorten, drabbade. Den 
belgiske historikern Elin Hélin hävdar att bönderna trots de svåra 
tiderna, när jordens skördar bränts eller plundrats av krig och soldat
hopar, oftast kunde räkna med att tillgodogöra sig samtidiga pris
ökningar på produkter som träkol, spik och vapen.59 Eftersom upp
börden inte sällan skedde i pengar, gynnades en sådan marknads-
inriktad produktion ytterligare. 

Det fanns således en naturgeografisk bakgrund till Liéges cent
rumposition: tillgången till kol. Råvaran blev emellertid värdefull 
först i en specifik historisk situation, när den kom till användning 
som bränsle inom spik- och vapenmanufakturens olika delar. Till
sammans med kolet skapade de tekniska innovationerna, framför allt 
skärverk och borrkvarnar, förutsättningar för en högproducerande 
och konkurrenskraftig järnmanufaktur. Uppfinningarna hade, skulle 
man kunna säga, en tydlig social design. De tillät en industri utan 
stora investeringar i fast kapital, vilken kunde tillgodogöra sig arbets
kraften från det agrara underskikt som skapades i stadens omgiv
ning.60 

ss Gutman 1980, s. 79ff, 2c>5f. 
59 Hélin 1980, s. 176. 
60 Från andra områden har hävdats att producentens kapitalbehov förhindrade att 

metallhantverket blev lika spritt som den textila hemslöjden. Det blev förbehållet 
bondebefolkningens övre skikt. Ogilvie 1996b, s. 130. 
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Omstrukturering och utvandring 
Omstruktureringen av den vallonska industrin bidrar till att förklara 
utvandringen av vallonska arbetare och brukspatroner, bland annat 
till Sverige. Det verkliga startskottet för sverigeinvandringen gick år 
1626, då Louis De Geer och Wilhelm De Besche arrenderade Öster
by, Lövsta och Gimo bruk. I arrendekontraktet lovade de att vid

makthålla och förbättra anläggningarna. Detta sades bland annat 
betyda att de skulle inskriva främmande hantverkare. Löftet kom de 
att hålla. Aret efter det att arrendekontraktet hade undertecknats an
lände De Geer själv till Sverige och sedan under de närmaste trettio 
åren nästan tre fjärdedelar av de sammanlagt knappt nio hundra val
lonska immigranterna. Drygt två hundra kom under seklets första två 
decennier och efter 1650 upphörde i stort sett invandringen. Destina-
tionerna var framför allt två. Under det första skedet dominerade 
inflyttningen till vapensmedjorna i Norrköping och Finspång, från 
1620-talets slut till bruken i Österby, Lövsta och Forsmark.61 

Arbetarna kontrakterades för ett begränsat antal år. Vissa åter
vände till hemlandet när kontraktstiden var över, men den största 
gruppen blev kvar. Kvar blev också kontrakten, som de hade tecknat 
med De Geers och De Besches värvare. Dessa, drygt två hundra till 
antalet, gör det i många fall möjligt att precisera ursprungsregion för 
invandrarna samt deras yrken. De ger också information om löne-
och arbetsvillkor, uppgifter som dock ännu i mindre utsträckning har 
utnyttjats av forskningen.621 en knapp tredjedel av kontrakten uppges 
inte enbart var överenskommelsen ingåtts, utan också arbetarens 
hemort. Uppgifterna visar att den största delen invandrare kommit 
från de självständiga furstendömena Liége och Sedan, samt en mind
re grupp från Chimay. Invandrarna kom alltså från de områden i 
södra Nederländerna där omstruktureringen av järnindustrin slagit 

61 Douhan 1985, s. 60. 
62 Några få kontrakt finns publicerade i Louis De Geers brev och ... samt hos Yer-

naux 1939. En angelägen forskningsuppgift är i detta sammanhang en gemensam stu
die av kontrakten av svenska och belgiska historiker, bland annat för att sätta dess 
uppgifter om det sätt på vilket produktionen organiserades i relation till vad som för 
övrigt är känt om förhållandena inom 1600-talets vallonska och svenska industri. För 
ett allmänt anslag till en sådan jämförelse se Florén 1993b. 
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hårt. Att kontrakts- och hemort inte alltid överensstämmer har 
emellertid skapat problem för de svenska forskare som har försökt att 
identifiera arbetarnas geografiska ursprung. Således förefaller perso
ner från de södra delarna av Luxemburg ha varit bland dem som har 
tecknat kontrakt i Sedan.63 

För omkring tre fjärdedelar av immigranterna finns yrket angivet. 
Utifrån dessa uppgifter utgjorde de yrkesskickliga mästarna i smedjor 
och masugnar en minoritet. Sådana yrken uppges för drygt en tredje
del av invandrarna medan det för hälften av dem nämns sysslor som 
skogshuggare, kolare och körare.64 Yrkesfördelningen skilde sig emel
lertid under de olika invandringsperioderna. Övervikten av skogshug
gare och kolare var tydligare under 1620-talet än den varit tidigare 
eller kom att bli senare. Detta förklaras av den större tonvikt som då 
lades vid uppbyggandet av ett fungerande stångjärnssmide vid Öster
by och Lövsta, till vilket enbart vallonsk arbetskraft användes.65 

Att De Besches och De Geers behov av att värva arbetare i södra 
Nederländerna ökade under 1620-talet är uppenbart. Detta är dock 
bara en halv förklaring till migrationen, eftersom den inte klargör vad 
de vallonska arbetarna hade för intresse av att lämna hemlandet. Lik
som ofta när det gäller att begripliggöra handlingar hos grupper och 
kollektiv, är det svårt att peka ut en enstaka orsak. Traditionellt har 
det hävdats att den religiösa förföljelsen i Frankrike och Spanska 
Nederländerna skulle ha nödvändiggjort flytten. En sådan stånd-

63 Douhan 1985 s. 46 f; Douhan 1996, s. i2f. För 5 arbetare som tecknat kontraktet i 
Sedan anges hemorten Haracourt, vilket förefaller mig rimligt att tolka som Harnon-
court i Lorraine. I samma område fmner man Ste Cécile, vilket en arbetare som teck
nar sitt kontrakt i Sedan anger som hemort. Det är således sannolikt att arbetare från 
furstendömet Luxemburg också finns bland emigranterna. En noggrannare gransk
ning av de uppgivna hemortsnamnen är nödvändig för att nå större tillförlitlighet. 

64 Även när det gäller yrkesbeteckningarna behöver sannolikt en ny granskning 
göras. Tre arbetare från Liége anställdes år 1626 för att uppföra och arbeta vid ett skär
verk. Några skärverksarbetare omtalas dock inte i Douhans sammanställningar. 
Sannolikt har de där räknats som hammarsmeder, martelleurs, i enlighet med den 
korta resumé som Dahlgren på svenska har givit av varje kontrakt, varvid han i detta 
fall gjort sig skyldig till en felläsning. I ett annat avsnitt nämner dock Douhan (s. 40) 
Pasque som kontrakterad att uppföra ett skärverk, vilket också är en felläsning, varför 
han kan ha kategoriserats som byggmästare. 

65 Dahlgren 1923, s. 427. 
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punkt har visat sig vara svår att upprätthålla. Bland emigranterna 
fanns visserligen många protestanter, men också enstaka katoliker. 
Svårt att avgöra är också vilka av arbetarna som varit reformerta tros-
bekännare redan innan flytten och vilka som valt att byta konfession i 
samband med att de tagit arbete för en reformert brukspatron i det 
lutherska Sverige.66 Oavsett vilket, skall man varken överdrivna den 
religiösa fanatismen vare sig i Liége eller i Nederländerna. Lika lite 
får statsmaktens och kyrkans möjligheter att kontrollera och övervaka 
sina undersåtars verkliga religiösa övertygelse, i de landsbygdsområ
den som det här rörde sig om, tas för given. Dorban har påpekat att 
de kyrkliga myndigheterna före mitten av 1600-talet hade ytterst be
gränsad kunskap om sina församlingsbors religiösa tillhörighet och 
kristendomskunskaper.67 

I stället för de religiösa motiven har forskningen allt mer kommit 
att understryka den ekonomiska bakgrunden till emigrationen.68 Med 
ekonomiska orsaker kan man mena olika saker. Så gynnsamma vill
kor som den svenska statsmakten gav brukspatronerna kunde de inte 
räkna med i hemlandet. Sannolikt var de löner som arbetarna erbjöds 
också högre, men detta återstår att visa. Femtonhundratalets andra 
hälft och början på 1600-talet var dessutom, vilket tidigare berörts, en 
tid av krig och oroligheter i södra Nederländerna. De oroliga tiderna 
försvårade givetvis villkoren såväl för handel som för produktion.69 

Det är emellertid också möjligt att diskutera ekonomiska orsaker på 
ett mindre konjunkturellt och mer strukturellt plan, vilket inte på 
samma direkta sätt har att göra med de enskilda individernas eko
nomiska kalkyler. Den genomgripande omstrukturering som skedde 
av den vallonska industrin under slutet av 1500-talet och början av 
1600-talet, blir då central för att förstå emigrationen. Sannolikt ska
pade den en omfattande arbetslöshet, inte minst kring Liége. Särskilt 

661 en kommande doktorsavhandling kommer dessa förhållanden att utredas av 
kyrkohistorikern Tore Hållander. 

67 Dorban 1983, s. 208. 
68 Kilbom K, 1958, s. 147 f; Hansotte 1974, s. 142; Montelius 1959, s. 23; Douhan 

1985, s. 99. 
69 De långsiktiga ekonomiska effekterna av kriget har bland annat diskuterats i 

Gutman 1980. 
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drabbades de tyngre delarna av industrin, masugnen och hammaren. 
Eftersom den manufakturhantering, som samtidigt expanderade, an
vände stenkol och inte träkol frigjordes också grupper av skogshug
gare och kolare. 

Förlusten av arbetskraft fördjupade sannolikt ytterligare krisen för 
järnhanteringen och skyndade på processen av regional arbetsfördel
ning, men orsakade den inte. Reaktionen på utvandringen skiftade 
mellan olika regioner. I Liége finns inga tecken på aktioner mot vär-
varnas verksamhet, medan man i de Spanska Nederländerna år 1624 
försökte att hindra emigrationen från Namur och tre år senare för
bjöd värvare att vistas i landet.70 Att döma av imigrationssiffrorna till 
Sverige var dock respekten för förbuden långt ifrån fullständig. 

Flyttvägarna gick inte bara till Sverige. Som tidigare nämnts 
flödade kapital och arbetskraft i början av 1600-talet från Chimay och 
Liége till Luxemburg. Andra grupper sökte sig längre bort. Ungefär 
samtidigt som De Geer och De Besche tillträdde de uppländska bru
ken etablerade sig Jean Mariotte och Thomas Lyon, den senare för 
övrigt genom hustrun släkt med Louis De Geer, i Rhenlandet. Under 
seklets gång byggde sedan familjen Mariotte med hjälp av invandrad 
vallonsk arbetskraft upp ett omfattande industriellt komplex, vilket i 
likhet med de svenska vallonbruken fortlevde in i modern tid.71 En 
utvandring skedde också till England och ett försök att reformera den 
spanska bergshanteringen gjordes på 1610-talet av Jean Curtis.72 

Louis De Geer stod sannolikt i kontakt med de av sina släktingar, 
som liksom han själv flyttat sitt ekonomiska engagemang från den 
liégiska järnhanteringen till andra områden. Säkert visste han vad 
hans svåger Trappé sysslade med i södra Luxemburg och vad Lyon 
hade för planer i Tyskland. Kanske förekom dessutom redan på 
1600-talet en migration av arbetskraft mellan dessa olika vallonska 
kolonier, på samma sätt som vallonska arbetare senare kom att flyttas 
över från upplandsbruken till vallonsmedjor i Finland.73 Ar 1623 
nämner en svåger till De Geer att han träffat valloner i Västerås som 

70 Yernaux 1939, s. 142; Moureaux 1972, s. 235. 
71 Yernaux 1939, ss. 186, 221. 
72 Ibid., s. 164. 
73 Haggrén 1997. 
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arbetade vid ett bruk i Värmland. Vid samma bruk fanns också, med
delade de, en man som talade god vallonska och som skröt om att 
han hade förestått ett järnverk i Viscaya, men som i verkligheten inte 
förstod sig på smide "mer än ett barn".74 Viscaya var just det område i 
Spanien där Curtis anlagt flera järnbruk. 

Nationell arbetsfördelning 
Den vallonska järnproduktionens regionala nätverk hade formats 
utan statlig inblandning. Varken för makthavarna i Nederländerna 
eller Liége framstod emellertid skapelsen som till alla delar fördelak
tig. I synnerhet inte utifrån merkantilistiska eller kameralistiska idéer 
om hur nationens näringsliv borde vara organiserat. Luxemburg för
såg Liége med billig råvara på samma sätt som masugnarna i furstbis-
kopdömets enklaver i området mellan Sambre och Meuse försörjde 
hamrarna i Namur med tackjärn och kol. I nederländska Limburg 
arbetade spiksmeder dessutom för handelsmän i Liége. Under 1700-
talet var det främst den nederländska statsmakten som försökte för
ändra detta sakernas tillstånd — vilket inte var så konstigt med tanke 
på att man ofta var den förlorande parten i nätverkets utbyte. Målet 
var att skapa en järnhantering där samtliga produktionsled rymdes 
inom det nationella området. Den politiska viljan tog sig dels uttryck 
i statligt styrda industriinvesteringar, dels i en merkantilistisk tull
politik med syfte att gynna den nationella produktionen. 

En central uppgift var att bygga upp ett inhemskt centrum för 
manufakturproduktionen, vilket kunde utmana Liéges ställning. An
strängningar gjordes att lokalisera skärverk och spiksmide till Namur, 
men eftersom området saknade stenkolstillgångar kunde det, trots 
generösa privilegier, aldrig tävla med Liége.75 Visserligen förekom i 
Namur ett ganska utbrett knivsmide, vilket enligt industristatistiken 
sysselsatte över två hundra arbetare. Eftersom importerat stål från So
lingen användes för tillverkningen, så var anknytningen till den lokala 

74 Dahlgren 1923, s. 422. 

75 Hansotte 1980, s. 114. 
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järnhanteringen begränsad.76 Angerstein som besökte staden, var inte 
imponerad av knivmanufakturen. Arbetsdelningen var så gott som 
obefintlig. Varje arbetare konstaterar han, "både börjar och slutar 
arbetet på den kniven som han har under händer". Den enda speciali
seringen var att mästaren ansvarade för att härda den färdiga produk
ten.77 

Den verkliga förändringen kom i stället genom expansionen av 
spiksmidet i Charleroi. Staden grundlades år 1666 och kom under 
1700-talet att spela en central roll som avsättningsområde för järn
produktionen i området mellan Sambre och Meuse. Ett metallhant
verk runt staden fanns sedan tidigare. Statsmaktens strävan var att 
effektivisera detta genom att knyta det till en utvecklad handelsorga
nisation. Köpmän lockades från Liége med löften om betydligt bättre 
villkor, än vad de hade i hemstaden.78 Ar 1686 anlades det första skär
verket i närheten av staden.79 Antalet anläggningar ökade snabbt och 
man försökte också att förfina tekniken. Ar 1782 provade man exem
pelvis att driva ett skärverk med hjälp av hästkraft, för att på sätt göra 
sig oberoende av vattenkraften.80 

Spiksmeder förlades med råvara. Verksamheten inskränktes inte 
till Nederländerna. I industristatistiken nämns att borgarna i Fon-
tain-1'Evéque — strax öster om Charleroi och ett av tillverkningens 
kommersiella centra — också försåg smeder i de närliggande byarna 
på liégiskt territorium med spikämnen.81 

Till en början hade man svårt att etablera den nya produkten på 
marknaden i Amsterdam, där köpmännen var uppknutna till sina 
redan etablerade kontakter med Liége.82 Under 1700-talets andra 
hälft undanröjdes dessa problem och smidesverksamheten i området 
fick verklig fart. Antalet spiksmedjor växte från knappt två hundra till 

76 Industristatistik s. 783. 
77 Angerstein s. 205. Situationen var således densamma som i Eskilstuna där en mer 

utvecklad arbetsdelning av knivsmidet först kom till stånd vid mitten av 1800-talet, 
Magnusson 1988, s. 131 ff. 

78 Hasquin 1971, s. 59 ff, s. 189. 
79 Ibid., s. 184. 
80 Hansotte 1980, s. 83. 
81 Industristatistik s. 585. 
82 Moureaux 1964, s. 142. 
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mer än det dubbla mellan år 1764 och 1785.83 Samtidigt ökade sten
kolsproduktionen i område och transportnätet byggdes ut och för
bättrades för att tjäna de nya industriernas behov.841 hög grad som en 
följd av expansionen kring Charleroi, så gick spiksmidet kring Liége 
tillbaka, en kris som undan för undan fördjupades under seklets 

lopp.85 

Belgiska forskare har hävdat att spiksmidet vid Charleroi hade en 
viktig konkurrensfördel framför Liége, i det att man använde bättre 
järn.86 Fer fort fanns också att tillgå på marknaden i Liége. Det var 
dyrare än det kallbräckta och användes sannolikt framför allt av sta
dens vapensmeder, men också i begränsad omfattning inom spiktill
verkningen. När Angerstein diskuterade de olika typer av spik som 
han sett på marknaden i Liége kommenterade han att för vissa spikar 
användes fer fort i huvudet.87 Han gör dock inga reflexioner när det 
gäller skillnader i kvalitet eller pris mellan spiken från de två produk
tionsområdena. 

Konkurrensförhållandet handlade inte bara om skillnader i järn
kvalitet. Lägre transportkostnader för stångjärnet måste ha utgjort 
ytterligare en viktig fördel för Charleroi. I Liége hämtades järnet 
från Luxemburg och fördes mestadels landsvägen till staden. Invid 
Charleroi fanns hamrar på närmare håll och vattentransporter kunde 
användas i högre utsträckning. Dessutom förefaller det statliga stöd 
näringen fick i Charleroi inte ha haft någon motsvarighet i Liége. 

Framgångarna för den "hårda" spiken från Charleroi innebar att 
produktionen började att förändras också i Liége. Därmed minskade 
efterfrågan på det kallbräckta järnet från Luxemburg. Den minskade 
efterfrågan var en orsak till att järnhanteringen i Luxemburg började 
att stagnera under slutet av 1700-talet. Någon inhemsk manufaktur
industri, som kunde kompensera exportbortfallet, växte aldrig fram i 

83 Hansotte 1980, s. 108. 
84 Hasquin 1971, s. 169. 
85 Hansotte 1972, s. 29. 
86 Hasquin 1971, s. 193; Hansotte 1972, s. 9. Vid en av spikfabrikerna i Chåtelineau, 

idag i Charlerois östra utkanter, påpekades i industristatistiken (s. 742) att spik av såväl 
hårt som mjuktjärn tillverkades. 

87 Angerstein s. 378. 
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området. Visserligen anlades skärverk och ett tjugotal spiksmedjor 
fanns kring städerna Arlon och Luxemburg, från vilka avsättningen 
främst skedde lokalt.88 För skärverken i området meddelar industri
statistiken att de i första hand exporterade spiktenarna till Liége eller 
Frankrike. Den tidigare omtalade spiktillverkningen norr om Char-
lesville, vid kolgruvorna i La Grandeville, låg drygt tre mil väster om 
de centrala produktionsområdena i södra Luxemburg och borde ha 
kunnat utgöra ett avsättningsområde för järn- och spikämnen. I stäl
let för att använda järn från Luxemburg, uppger emellertid industri
statistiken att man i de tjugotalet spiksmedjorna hämtade råvara från 
den franska sidan av gränsen dit spiken sedan såldes åter.89 Manufak
turproduktionen i Luxemburg drogs således med svårigheter. Områ
det var glest befolkat och saknade såväl stenkol som merkantila cent
ra. Den vattendrivna spikhammare som vid 1700-talets mitt anlades i 
Pin skall sannolikt ses som ett försök att, med hjälp av en annan pro
duktionsteknik, lösa problemet med bristen på arbetskraft.90 

När spiksmidet i Liége i högre grad började att efterfråga "hårt" 
järn var Luxemburgs skogstillgångar inte längre en tillräcklig konkur
rensfördel för att industrin skulle kunna fortsätta att växa till. Frågan 
är också hur goda dessa tillgångar verkligen var under andra hälften 
av 1700-talet. Visst var området skogrikt i jämförelse med övriga 
Vallonien, men även i Luxemburg ökade träkolen i pris.91 Oro för 
skogtillgången uttrycktes i industristatistiken och Angerstein förmed
lar samma information.92 Han påtalade också att brukspatronerna 
försökte förhindra en vidare ödeläggelse av skogen genom att begrän
sa produktionen. Inte mer än 65.000 skeppund skulle tillverkas årli
gen. Angerstein konstaterade dock att beslutet inte alls följdes av de 
enskilda patronerna.93 Åtgärden är intressant. Förekomsten av dylika 
kollektiva aktioner från bruksägarnas sida, för att ordna upp och 
kontrollera den samlade produktionen, har inte diskuterats i belgisk 

88 Hansotte 1980, s. 119; Hansotte 1972, s. 19; Dorban, Yante 8cLehners 1996, s. 17. 
89 Industristatistik s. 900. 
90 Industristatistik s. 1034. 
91 Bourguignon 1963, s. 104. 
92 Industristatistik s. 38. 
93 Angerstein s. 500 

ir7 



forskning. Tanken att skydda skogen genom produktionstak för 
järntillverkningen påminner om de smidesregleringar, som ungefär 
samtidigt infördes i Sverige. En väsentlig skillnad var att det i Sverige 
fanns statliga organ som övervakade efterlevnaden, varför effektivite
ten blev desto större. 

I Liége försökte man förhindra utvecklingen av järnmanufakturen i 
Nederländerna. Ar 1700 förbjöd statsmakten ägarna av skärverken att 
visa upp dem för främlingar eller meddela hur de var byggda. Skär-
verksarbetarna förbjöds också att emigrera. Förbuden upprepades un
der det fortsatta seklet, men kunde inte hindra teknikspridningen. 
Utlösande för förordningarna var inte i första hand expansionen av 
spiksmidet kring Charleroi, utan ambitionen att bygga skärverk i 
nederländska Limburg. Under 1700-talets första två år anlades där två 
skärverk för att bryta smedernas beroende av Liége. Bandet handlade 
dock inte bara om ett behov av råvara, utan också av handels- och 
marknadskontakter. Någon egen handelsorganisation byggdes aldrig 
upp i Limburg, varför beroendet till Liége bestod. När spikköpmän
nen i Liége förbjöds att köpa järnkram utanför biskopdömet, ham
nade därför spikindustrin i Limburg i kris.94 

Mellan spikindustrin i Charleroi och järnindustrin i området mel
lan Sambre och Meuse kom en liknande beroendesituation att ut
vecklas, som den mellan Liége och Luxemburg.95 Det var emellertid 
inte alla hamrar och masugnar i området som fullt ut kunde dra nytta 
av den nya expanderande marknaden. Under början av 1700-talet 
brottades järnhanteringen i Chimay och Beaumont, söder om 
Charleroi, med stora problem.96 Transportförhållandena mellan detta 
område och Charleroi var usla, men det var inte hela förklaringen till 
det uteblivna samarbetet. Masugnarna i området tillverkade ett kall-
bräckt järn på vilket efterfrågan i Charleroi var ringa. Visserligen 
fanns malmfyndigheter i området, som skulle tillåta produktion av fer 
fort, men de låg oländigt till och skulle bli kostsamma att bryta.97 

Eftersom masugnarna och hamrarna i Beaumont och Chimay 

94 Hansotte 1972, s. 33. 
95 Hansotte 1975, s. 283. 
96 Moureaux 1972, s. 235. 
97 Ibid., s. 239 
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hade skilda ägare, valde hammarpatronerna i stället att arbeta med 
importerat tackjärn från Liége. Masugnarna i de liégekontrollerade 
områdena hade i sin tur problem med koltillgången. Detta lägger till 
ytterligare en bit i utbytespusslet mellan områdena. I takt med att fler 
masugnar stod stilla i Beaumont och Chimay kunde den överflödiga 
kolen fraktas till de liégeägda ugnarna.98 Vid 1700-talets mitt existe
rade fortfarande två masugnar i området, men de använde importerad 
malm från gruvor i Liége." 

Den österrikiska statsmakten försökte råda bot på problemen. För
sök gjordes att med statligt stöd etablera nya industrier i området. Ett 
skärverk anlades exempelvis 1749, vilket främst var inriktat på export 
till den franska marknaden. På grund av de franska tullhindren kom 
det aldrig i full gång. På 1750-talet gjordes, vilket tidigare omtalats, 
försök med ståltillverkning i Rance. Trots att regeringen konstaterade 
att stålet både blev dyrare och sämre än det importerade, drevs till
verkningen vidare med statligt stöd.100 

Förutom en livaktig etablering och privilegiepolitik, syns under 
1700-talet också en alltmer aktiv tullpolitik. Möjligtvis kunde textil
industrin, som var koncentrerad till Flandern och Brabant i Neder
länderna, dra direkt och odelad nytta av de nya skyddstullarna. För 
järnhanteringen var situationen mer problematisk. Naturligtvis skyd
dade tullarna, vilket Angerstein förbannade, den nederländska mark
naden mot konkurrens av svenskt järn. Eftersom järnhanteringens 
produktiva nätverk spände över nationsgränserna mellan Liége och 
Nederländerna skapade den nya protektionismen samtidigt stora 
problem. Som Hansotte har understrukit gällde detta inte minst om
rådet mellan Sambre och Meuse där: "många av de enkla överföringar 
från en industrianläggning till en annan inom samma produktions
kedja i detta område förvandlades till internationell handel".101 

Tullpolitikens negativa effekter illustreras väl av exemplen Chimay 
och Beaumont. Ar 1716 beslutades att införseln av tackjärn från Liége 
skulle vara fri. Samtidigt beskattades exporten, vilken tidigare främst 

98 ibid., s. 240 
99 ibid., s. 247; Hansotte 1980, s. 108. 
100 Moureaux 1972, s. 244 
101 Hansotte 1980, s. 105 
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gått till Frankrike, för att underlätta försörjningen av tackjärn till de 
existerande hamrarna. Eftersom de lokala hammarägarna ratade 
detta, fungerade politiken snarare som ett ytterligare hot mot, än som 
ett skydd av, de kvarvarande masugnarna.102 Detta ledde till kon
flikter mellan hammar- och masugnsägare vilka båda använde sig av 
nationalistiska argument för att inför regeringen överflygla mot
ståndaren. Masugnsägarna hävdade att hammarägarna genom att 
föredra tackjärnet från Liége saboterade det nationella ekonomiska 
uppbygget. Hammarägarna å sin sida menade att masugnsägarna i 
lönndom smugglade tackjärn förbi tulltjänstemännens spejande 
blickar.103 För områdets kvarvarande masugnar blev det ett hårt slag 
när Liége år 1756 förbjöd export av järnmalm. Det tilltagande pro
blemet med malmförsörjningen, vilket tidigare nämnts, för masugnen 
i Boutonville nära Chimay, kan direkt relateras till förändringarna av 
tullpolitiken.104 Förbudet mot malmexporten sågs i Nederländerna 
som något av en krigsförklaring. Aret därefter svarade regeringen i 
Bryssel med att lägga tull på allt järn som utfördes från Luxemburg, 
samt förbjuda all export av träkol.105 Efter starka påtryckningar från 
bruksidkarnas sida upphävdes kolexportförbudet året därefter och 
motsättningarna slutade med att regeringarna tvingades att modifiera 
tullpolitiken.106 

Vid den norra gränsen mellan Luxemburg och Liége blev Anger-
stein vittne till ett drama av samma typ som det som utspelade sig i 
Beaumont och Chimay, om än i mindre skala. I Teux besökte han 
först en fabrik för tillverkning av stekpannor. Drygt två mil därifrån, 
på den luxemburgska sidan av gränsen, hade nyligen en liknande 
fabrik anlagts. Arbetare hade värvats från liégefabriken. Agaren till 
det nya verket ägnade sig dock inte bara åt produktion av stekpannor, 
utan hade sedan gammalt ett glasbruk där buteljer tillverkades och 

102 Moureaux 1972, s. 236 ff. 
103 Ibid., s. 237 
1041 industristatistiken förs ett liknande resonemang när det gäller hamrarna i 

Acoz, strax söder om Charleroi. Förbudet mot malmexport sägs ha inneburit att mas
ugnarna i området stod stilla, s. 755. 

105 Bogaert-Damin 1977, s. 29. 
106 Hansotte 1975, s. 289. 
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såldes till hälsobrunnen i Spa. Han fick svårt att bedriva båda näring
arna. Angerstein berättade att 

sedan ägaren därav inrättat pannsmidet uti det Luxemburgske, hava de 
belagt buteljerna med en dryg tull att de därigenom blivit nödgade att 
inrätta ett annat glasbruk för buteljer vid Leve [sannolikt åsyftas floden 
Ambléve, min anm.] som ligger inom gränsen av Liége och således 
ifrån tullen frikänt.107 

Tullen användes i detta fall som ett sätt att bestraffa en enskild in-
dustriidkare. Han undgick emellertid hindret genom att etablera ett 
nytt glasbruk på rätt sida gränsen. Om sedan glaset verkligen produ
cerades i den nya anläggningen eller smugglades från den gamla fab
riken, var en samvetsfråga. Att avslöja sådan olovlig handel var en 
huvuduppgift för tullinspektörerna och en viktigt mål med 1764 års 
industristatistik. Vid Anderlues, strax väster om Charleroi, konstate
rade tullinspektörerna att det var svårt att förhindra smuggling av 
spik från Liége. I närheten, men på liégisk sida av gränsen, skrev 
man, 

finns ett hus som kallas maison au bois [trähuset, min anm.] där man 
handlar med spik som tillverkats i Liége och för sedan in den i Neder
länderna som om den hade tillverkats här i distriktet.108 

Liknande problem hade man med övervakningen av produktflödet 
mellan hamrar och masugnar. Tullinspektörerna underströk att allt 
stångjärn, i enlighet med utfärdade förordningar, skulle märkas i 
bägge ändar med hammarens märke. De menade också att brukspat
ronerna borde uppge vilka anläggningar de ägde i Liége. För att 
sedan undersöka att järnet verkligen var tillverkat i Nederländerna 
och inte olovligt infört från furstbiskopdömet eller framställt av tack
järn som inte var tullat, skulle bokhållaren var vecka meddela hur 
mycket järn som fanns vid hammaren och hur mycket som produce
rats under veckan. Han var också skyldig att meddela tullen om 

107 Angerstein, s. 463. Hansotte 1980, omnämner ett flertal plåthamrar vid Theux 
under 1700-talet, s. 385. 

108 Industristatistik s. 590. 
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hammaren av någon anledning stod stilla.109 Övervakningsambitio
nerna var höga, men förblev luftpastejer.110 

De nationella gränserna hade inte varit något hinder för etable-
ringen av järnproduktionens nätverk under 1500- och 1600-talen. 
De produktionsregioner som då skapades var transnationella. Den 
näringspolitik som Liége och Nederländerna allt ivrigare började att 
föra under 1700-talet syftade till att bryta upp detta nätverk. Särskilt 
angeläget syns det ha varit för Nederländernas del, som oftast var den 
part som förlorade på bytet. Politiken ledde till problem för järnhan
teringen och till konflikter mellan dess företrädare och statsmakten. 
Slutgiltigt kom motsättningen inte att lösas förrän under den franska 
ockupationen av området på 1790-talet.111 Genom att de nationella 
skrankorna då föll, kunde den regionala arbetsfördelningen åter ut
vecklas och denna gång dessutom med direkt tillgång till den franska 
avsättningsmarknaden.112 

Industriella regioner 
En viktig orsak till den regionala arbetsfördelningen var den ojämnt 
fördelade tillgången till råvaror och arbetskraft. När det gällde lokali
seringen av masugnar och hamrar hade Luxemburg, tack vare sina 
stora skogstillgångar, en komparativ fördel framför andra områden. 
För den vallonska järnhanteringen, liksom på andra ställen i Europa, 
var kolet den stora utgiftsposten. Hansotte har beräknat att kolkost
naden vid seklets mitt uppgick till mellan 47% och 69% av tackjärns
priset. Han antar att den högre siffran motsvarade normalfallet, den 
lägre var nämligen det man betalade vid klostret i Ste Hubert där egen 
skog användes till kolningen. Malmkostnaden stod på samma sätt för 

109 Industristatistik s. 772. 
110 Några hänvisningar till förekomsten av ett sådant källmaterial finns inte i 

litteraturen. Existerar det borde det ge rika möjligheter att i detalj studera produktio
nen vid dessa hamrar. 

111 Bogaert-Damin 1977, s. 30. 
112 Ibid., s. 34. 
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mellan 23% och 47%.113 Angerstein gjorde under sin vistelse i Beau-
mont en uträkning av de olika kostnadsposterna för en dags tack-
järnsblåsning. Resultatet överensstämmer med Hansottes. Kostnaden 
för de 25 tunnorna träkol utgjorde drygt 60% av totalkostnaden, 
medan malm och kalk svarade för knappt 25%. Arbetslönen till hytt
folket var närmast försumbar, under 5% av utgifterna och närmast 
jämförbar med den summa som erlades i tackjärnstionde.114 

Den brittiske historikern C. H. Hyde har hävdat att den stenkols-
baserade järnframställningen i England, trots att tekniken länge varit 
känd, började att spridas först då träkolspriset blivit oacceptabelt 
högt.115 Metoden var välkänd också i det vallonska området och pro
vades, vilket tidigare nämnts, bland annat i Liége redan på 1760-talet. 
Precis som man har kunnat se vid de tidiga försöken i England, så 
blev produktionen lägre och järnkvaliteten sämre med den nya tekni
ken.116 Om de engelska bruksägarna småningom lät sig övertygas så 
var deras vallonska kollegor mer svårflörtade. Orsakerna till detta var 
flera. 

På den engelska marknaden konkurrerade det inhemska järnet 
med svenskt och ryskt järn, vilket tvingade brukspatronerna att för
söka sänka sina tillverkningskostnader. I det vallonska området var 
man genom tullhindren effektivt skyddade mot en sådan konkur
rens.117 Något behov av att effektivisera produktionen för att möta 
konkurrensen på den internationella marknaden, vilket var den ut
maning som bruksidkarna i Sverige och Ryssland stod inför, hade 
man heller inte eftersom största delen av stångjärnet avsattes på 
hemmamarknaden. 

Trots skydd och marknadsfördelar så sjönk emellertid vinsterna för 
de vallonska bruksidkarna under slutet av 1700-talet. Vid mitten av 

113 Hansotte 1980, s. 89. 
114 Angerstein s. 263. Även Odhelius beräknade produktionskostnaderna för mas

ugnarna i Liége och fann att malmkostnaden stod för 50 % av utgifterna och kolen för 
47%. Han påtalade emellertid att råvarupriserna till följd av den rådande ofredstiden 
var ovanligt höga. Odhelius, BKA, Ha, EIII: 36, RA. 

115 Hyde 1977. 
116 Hansotte 1980, s. 90. 
117 Hansotte 1980, s. i5of. För det skydd masugnarna i Liége åtnjöt se Evrard & 

Descy 1948, s. 87. 
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seklet var avancen omkring 30% för det goda järn (fer forte) som 

brukspatronen i Ste Ode sålde i Liége, medan den vid seklets slut 
sjunkit till omkring 20%.118 Sannolikt betraktades en vinst på 20 % 
som fullt tillräcklig. Att den kunde behållas samtidigt som priset för 
den viktigaste råvaran snabbt ökade måste ha inneburit att brukspat
ronerna kompenserades genom ett höjt avsalupris. Förmodligen var 
de komparativa fördelar spik- och vapensmidet i Liége hade av att 
kunna använda stenkol och billig arbetskraft så stora, att man kunde 
fördra ett dyrare järn. Det fanns emellertid gränser. Spikindustrin i 
Liége kom att dras med stora ekonomiska problem under 1700-
talet.119 

Det politiska och administrativa enandet av området, som skedde 
under den franska ockupationen, innebar att en del av dessa problem 
kunde lösas. Tullhindren mellan Luxemburg och Liége försvann, 
men transportproblemet bestod. Snarare var det industrin i området 
mellan Sambre och Meuse där transportproblemen var mindre, som 
tjänade mest på de politiska förändringarna. Järnproduktionen före
faller under slutet av 1700-talet ha expanderat särskilt starkt kring 
Charleroi.120 

Vidare kan den arbetsfördelning som under två sekler hade byggts 
upp inom den vallonska järnhanteringen betraktas som ett hinder, 
vilket försenade den tekniska utvecklingen av industrins tyngre delar. 
De största och mest moderna järnbruken låg i Luxemburg, men det 
var inte där utan vid de fåtaliga hyttor och hamrar i närheten av Liége 
och Charleroi som intresset var som störst för den nya tekniken. I 
dessa områden fanns rika stenkolstillgångar, vilket saknades de tradi
tionella produktionsområdena.121 Att transportera stenkolen söderut 
till hyttorna i Luxemburg var kostsamt. Till följd av de nationella 
gränserna hade järnindustrins arbetsdelning aldrig genererat något 
transportsystem av vägar och/eller kanaler, vilket avsevärt skulle ha 
underlättat ett sådant utbyte. Den franska ockupationsmakten visade 

118 Hansotte 1980, s. 92. För det mjuka järnet, fer tendre, gjordes en förtjänst på 
18%. 

119 När det gäller krisens sociala verkningar se nedan kapitel sju. 
120 Mokyr 1976, s. 51. 
121 Evrard öcDescy 1948, 95 ff 
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heller inget överdrivet intresse för investeringar i infrastrukturen.122 

För Englands del konstaterar David Levine och Keith Wrightson att 
stenkolen vid landsvägstransport fördubblades i pris varje två miles.123 

Med tanke på att vägstandarden i England var den högsta i Europa 
under 1700-talet, skulle kostnaderna i de södra Nederländerna san
nolikt blivit betydligt högre.124 

Genombrottet för en stenkolsbaserad järnhantering i de södra 
Nederländerna kom under det holländska styret på 1820-talet. Intro
duktionen av den nya tekniken har i belgisk forskning i synnerhet 
förknippats med engelsmannen John Cockerill och förefaller närmast 
ha haft något nästan slumpmässigt över sig. Järnproduktion hade 
tidigare varit en bisyssla för Cockerill, ett sidospår till textilproduk
tionen. Fadern hade emigrerat från England och först försökt att 
starta storskaliga bomullsfabriker i Sverige, sedan i Ryssland för att 
slutligen slå sig ned i de vallonska delarna av det revolutionära 
Frankrike. I sin mekaniska verkstad tillverkade han utrustning till de 
ångdrivna spinn- och vävmaskinerna. För produktionen behövde han 
järn och stenkol, vilket förde honom över till nya näringar.125 Cocke
rill samlade ett ägande av textilfabriker, mekaniska verkstäder och 
stenkolsgruvor. Sannolikt såg han det som ett problem att behöva 
förlita sig på järn från Luxemburg, ofta av låg kvalitet och dyrt att 
transportera. Hur som helst framstod det som fördelaktigt att till det 
industriella komplexet knyta en produktion av järn. 

Bilden av näringens industrialisering som genomförd av en stark 
man, den geniale entreprenören, är en del av den industriella revolu
tionens mytologi. Visst var Cockerills insatser viktiga och visst var det 
industrikomplex han byggde upp i Seraing i Liéges utkant med sina 
två tusen arbetare imponerande, men han var långt ifrån ensam. I den 

122 Under den franska regimen byggs 230 km väg, att jämföras med de 2.600 km 
som konstruerats under den österrikiska regeringen: Mokyr 1976, s. 225. Fortfarande 
under första hälften av 1800-talet byggdes den största delen av vägarna i Flandern och 
de norra delarna av Vallonien (Hainaut och Brabant). Först under senare delen av 
seklet kom ett större intresse att ägnas åt kommunikationerna i de mer glesbefolkade 
områden, som exempelvis Ardennerna: Ville 1990, s. 16. 

123 Levine & Wrightson 1991, s 9. Se även Ville 1990, s. 44. 
124 Szostak 1991, s. 49. 
125 Pasleau 1992, s. 47 ff. 
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belgiska historieforskningen förefaller dock lys- och livskraften hos 

det företagskomplex som han skapade, att ha skymt andra initiativ till 

teknisk förändring som togs under början av 1800-talet.126 Sprid
ningen av franchecomtésmidet är dåligt utrett liksom andra försök att 
med träkol som bas effektivisera produktionen. I Couvin byggdes 
exempelvis en puddelugn år 1822 av två inlånade engelska ingenjörer. 
Fortfarande användes träkol i smedjan såväl som i den intilliggande 
masugnen, men redan året därefter, samma år som Cockerill satte 
igång sin masugn i Seraing, började man att använda koks. Trots 
ivriga prospekteringar fann emellertid brukspatronen, Hannonet, 
ingen stenkol i området. Behovet av att köpa stenkol, antingen från 
Charleville-Meziers i Frankrike, fågelvägen tre mil bort, eller i 
Charleroi, fyra mil bort, förklarar sannolikt de ekonomiska problem 
som det storstilade försöket att göra järn ä l'anglaise drogs med innan 
fabriken stängdes år 1851.127 Visserligen innebar användningen av 
stenkol och ånga inom järnhanteringen att industrietableringen blev 
oberoende av vattenkraft och träkol. Så länge transportnätet endast 
var rudimentärt utbyggt, vanns emellertid detta oberoende till priset 
av ett nytt beroende, nämligen tillgången till närliggande stenkolstill
gångar. 

Ytterligare i ett avseende är det en vrångbild att se dessa entre
prenörer som ensamma i en oförstående omvärld. De hade stöd, ett 

starkt stöd från den holländska statsmakten. Inordningen i det hol
ländska kungadömet efter slaget vid Waterloo framstår som något av 
ett lyckokast för den industriella utvecklingen i det vallonska områ
det. Visserligen förlorade man tillgången till den franska marknaden, 
men tvingades sannolikt just därför att försöka sänka produktions
kostnaderna för att industrin skulle bli konkurrenskraftig på världs
marknaden. Den vallonska industrin kom också att knytas till ett om
råde med ett välmående finanskapital och välutvecklat bankväsende, 
vilket dessutom i stort sett saknade en inhemsk industri att investera 

126 Typiskt är också att George Hansotte i en magsur recension av Mokyr 1976, 
menar att författaren bland annat glömt bort de stora entreprenörerna, i synnerhet då 
Cockerill, Hansotte 1979, s. 121 ff. 

127 Lepatrimoine ... 1994, s. 424 
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i. Den holländske marinofficeren Roentgen uppmärksammade år 1822 
i en omfattande undersökning de slumrande utvecklingsmöjligheter 
som fanns inom den vallonska järnhanteringen. Dessa kunde, me
nade han, väckas till liv genom att de tekniska framsteg som gjorts 
inom den engelska industrin togs till vara.128 

Den tekniska förändringen av järnhanteringen var således en del av 
en statlig näringspolitik med syfte att befordra den industriella ut
vecklingen i området. Cockerill njöt ett närmast oreserverat ekono
misk stöd av den holländska kungen, William I, vilken också, år 1825, 
blev delägare i företaget. Hannonet och andra brukspatroner försågs 
också de med frikostiga lån och krediter av statsmakten.129 Under 

perioden av tekniska omvandlingar förstärktes dessutom tullskyddet 
mot framför allt importerat engelskt puddeljärn.130 Stödet till indust
rin institutionaliserades under slutet av det holländska styret genom 
investeringsbanken Société Générale, vilken efter självständigheten fick 
sällskap av flera liknande institutioner.131 

Under första häften av 1800-talet skedde således en snabb utbygg
nad av koksdrivna järnverk kring stenkolsfälten i Liége, Charleroi 
och Mons.132 Redan 1831 drevs 70% av masugnarna kring Charleroi 
med koks. Tre år senare var andelen 95%.133 En förutsättning för in
dustrins expansion var att en effektivisering hade skett av stenkols
brytningen. På samma sätt, som i Gwynn Lewis skildring av den 
sydfranska gruvorna, så dominerades den vallonska industrin fort
farande under 1700-talet av en allmogesmässig småskalighet.134 Detta 
innebar i och för sig inte att arbetet skulle vara improduktivt, men 
gruvfälten var irrationellt ordnade och bestod ofta av en mängd små 
schakt med olika brukare. Under franskt styre centraliserades driften 

128 Mokyr 1976, s. 54. 
129 Mokyr 1976, s. 64. 
130 van Neck 1979, s. 122. 
131 Mokyr 1976, s. 65. 
132 Redan 1833 förändras driften vid masugnarna i Vennes till att drivas med hjälp 

av koks, Evrard & Descy 1948, s. 121. 
133 Mokyr 1976, s. 55. 
134 Hasquin 1971, p 288; Watelet 1980, s. 100. Jämför också situationen i England i 

Levine & Wrightson 1991, s. 221; Hatcher 1993, s. 11 och i Frankrike; Trempé 1971, 
kap., II: 2. 
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på många håll. Industriägare köpte in sig och tog över allt större delar 
av näringen. 

En väg för statsmakten att befordra en koncentration av ägandet 
och samtidigt modernisera driften var att ställa som villkor att ång
maskiner skulle installeras i gruvan för att brytningsrätt skulle bevil
jas.135 Medlen att åstadkomma effektiviseringen var emellertid också 
mer direkta. Gruvpatronerna lät sina arbetare stänga igen de små 
gruvlyckor, vid vilka brukarna tidigare ofta hade kunnat kombinera 
småskaligt gruvarbete med jordbruk och ibland också spiksmide. På 
andra håll lät administrationen helt enkelt förbjuda de tidigare små
brukarna att fortsätta arbetet och gendarmeriet avväpnade dem deras 
gruvredskap.136 

Typiskt för många av det tidiga 1800-talets vallonska storföreta
gare var att de, liksom Cockerill, samtidigt hade intressen inom kol-
gruve- och järnindustrin. Teknik, kapital och organisationsmodeller 
kunde på så sätt föras över från den ena industrin till den andra och 
ett ökat behov av stenkol inom järnhanteringen kunde snabbt kanali
seras i en ökad produktion.137 

Utvecklingen av de koksdrivna järnverken i norr fördjupade krisen 
för järnhanteringen i söder. För att förbilliga transporten av stenkol 
till dess masugnar diskuterades kanalbyggen. Bruksägarna förenade 
sig också på 1830-talet för att om möjligt kunna stå emot den nya 
tidens tendenser.138 Till en början överlevde de genom att sälja en 
större del järn, i första hand tackjärn, till Frankrike, i stället för som 
tidigare till Liége. 

Högt på den nya statens dagordning stod utvecklingen av ett 
nationellt järnvägsnät som skulle kunna binda samman det splittrade 
området till en nation.139 Järnvägen skulle kunna ha löst den träkols-
baserade industrins transportbehov liksom den skulle kunna befordrat 

133 van Neck 1979, s. 89. Se även Caulier-Mathy 1975. 
136 Pannecock 1950, s. 22ff. Caulier-Mathy 1971, s. 259 ff, ser såväl den motsträviga 

arbetskraften som okunniga gruvägare som bromsar för moderniseringen av stenkols
gruvorna under början av 1800-talet, en utveckling som hon menar främst driv på av 
gruvingenjörer och tekniker 

137 Lebrun et. al. 1981, s. 162. 
138 Bourguignon 1963 s. 112. 
139 Ville 1990, s. 122. 
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Bild 10: Stenkolsgruvorna utanför Mons. De små sockertoppslika byggnaderna på 
fältet är gruvlavar, en enkel hydda över schaktet. Om de två kvinnorna på vägen 
skrev Angerstein förklarande: "Kolen som här vinnas säljas efter mått om de åro 
grova [...] men de små till käringar för 4-5 patarder la mesure [måttet] vilka 
sedan bära kolen på ryggen till Mons understundom V2 mil och vinna däruppå 1V2 
patard [...] och ibland inte mer än 1 patard som gör 4V2 öre kopparmynt. 
(Angerstein s. 118.). 

en övergång till stenkol vid järnbruken i Luxemburg. Effekten blev 
dock snarast den motsatta. De billigare transporterna gjorde att 
järnindustrierna kring Liége och Charleroi stegvis också tog över den 
franska tackjärnsmarknaden.140 Samtidigt kom efterfrågan på räls och 
lokomotiv att ytterligare gynna den industriella utvecklingen i de två 

140 Bourguignon 1963, s. 114. 
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städerna.141 Vid mitten av 1800-talet drabbades Luxemburg av en 
veritabel bruksdöd. Vissa anläggningar överlevde, bland annat genom 
att övergå till stenkol eller genom att specialisera sig på produktion av 
jordbruksredskap och manufakturprodukter. Andra anläggningar för
vandlas till sågverk eller mjöl- och papperskvarnar.142 Från att i sek
lets början ha tillverkat omkring 80% av regionens järn stod Luxem
burg och Namur vid dess mitt endast för 11% av produktionen.143 

Naturligtvis slog förändringen igenom kraftigt i sysselsättningsstruk
turen. Vid slutet av 1800-talet var andelen sysselsatta inom industrin i 
Luxemburg under 10% och i regionen mellan Sambre och Meuse 
mellan 15 och 20%, siffror som skall jämföras med situationen i Liége 
och Charleroi, med en andel på mellan 40-50% industrisysselsatta.144 

Charleroi och Liége behöll under 1800-talet den centrumposition 
de tillförskansat sig under de två föregående seklen. Nu inte i första 
hand i egenskap av centra för järnmanufaktur och handel, utan för de 
tyngre delarna av industrin. Industrialiseringen av järnproduktionen 
påverkade, på samma sätt som centraliseringen av textilproduktionen 
något tidigare hade gjort, landsbygdsindustrin kring städerna.145 Följ
derna för spik- respektive vapentillverkningen skilde sig emellertid 
kraftigt åt. Även om vissa försök till centralisering och effektivisering 
gjordes — kanongjuteriet i Liége var exempelvis den första tillverk
ningsindustri i området som använde ångkraft (1802)146 — bestod 
vapenhantverket som en decentraliserad industri och sysselsatte fort
farande i slutet av 1800-talet närmare 9.000 personer, varav drygt 
hälften karaktäriserades som hemarbetare.147 Till följd av att den 
amerikanska marknaden blev tillgänglig för belgisktillverkade vapen, 

141 Det första lokomotivet byggdes i Seraing i Liége 1835. Det tidigare gjuteriet i 
Marcinelle, i närheten av Charleroi, specialiserade sig under 1840-talet på produktion 
av järnvägsräls. Ville 1990, s. 150. 

142 Evrard 1956, s. 6iff ger många exempel på detta. 1859 drevs endast en masugn i 
området fortfarande med träkol, vid Géronville. 

143 Mokyr 1976, s. 55. 
144 Yante 1984, s. 107. 
145 Lebrun et. al. 1981, s. 167 f. 
146 van Neck 1979, s. 98. 
147 Julin 1908, s. 25. På 1830-talet uppfördes en centraliserad anläggning av familjen 

Malherbe-de-Goffontaine i Liége. Ett kanongjuteri byggdes också under den franska 
ockupationen. Mokyr 1976, s. 67 f. 
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expanderade produktionen från cirka 100.000 gevär på 1820-talet till 
350.000 vid mitten av det följande decenniet.148 

Inom spiksmidet var förändringarna större. På 1810-talet planerade 
några spikfabrikanter i Liége att driva såväl anläggningens knipp-
hammare som dess vals- och skärverk med ånga. De utverkade ett 
tioårigt kungligt privilegium, men det är osäkert om den modernt 
industrilika produktionen någonsin kom igång.149 Förändringen av 
industrin hade i stället andra orsaker än en sådan inre teknisk om
vandling. Efter napoleonkrigen blev konkurrensen från importerad 
engelsk spik kännbar.150 Den arbetsdelade organisationen och hem
arbetet var inte längre tillräckliga fördelar för att kompensera den 
dyra råvaran. När råvarupriserna sjönk till följd av expansionen av det 
koksbaserade järnet på 1820- och i830-talen,151 reformerades också 
spiksmidet efter modernt snitt. En övergång skedde, särskilt när det 
gällde de mindre dimensionerna, från smidd till valsad spik.152 En 
katastrofal investering var i detta sammanhang det skärverk, som så 
sent som 1806 anlades i furstendömet Luxemburg för att förse smed
jorna i Liége med spiktenar. Redan efter tio år förvandlades skärver
ket till papperskvarn.153 

Det tekniska steget från skärverk till enkelt valsverk var kort. 
Många av ägarna till de nya valsverken hade tidigare ägt skärverk.1541 
slutet av 1700-talet byggdes exempelvis skärverket i Tilff, i närheten 
av Liége, om till valsverk, vilket kompletterades med en knippham-
mare.155 Industrin centraliserades dock vidare. Valsverken kom att 
drivas med ånga och integrerades med järnverken, vilket raderade ut 
det mer småskaliga ägandet.156 Skärverket som blivit valsverk i Tilff 
köptes år 1837 upp och förvandlades till valsverk för zinkplåt.157 

148 Mokyr 1976, s. 67. 
149 van Neck 1979, s. 98. 
150 Mokyr 1976, s. 66. 
151 van Neck 1979, s. 130. 
152 Évrard 1956, s. 43; Mokyr 1976, s. 66; Bruwier (1981) 1996, s. 30. 
153 Évrard 1956, s. 125. 
154 Hansotte 1988, s. 160. 
155 Le patrimoine ... 1994, s. 392. 
156 Évrard 1956, s. 34. 
157 Le patrimoine ... s. 392. 

J3J 



Epoken av förlagsbaserade spikindustrin var därmed i stort sett av

slutad. I det samlade belgiska området räknar Hansotte med en drygt 
30% minskning av antalet spiksmeder, från omkring 10.000 till 6.765 
personer, mellan slutet av 1700-talet och 1800-talets mitt.158 Minsk
ningen av antalet sysselsatta fortsatte. På 1890-talet var det totala an
talet spiksmeder färre än 700, varav drygt 400 arbetade i verkstäder 
knutna till hemmet, det vill säga 90% minskning av antalet anställda 
i jämförelse med situation vid seklets mitt.159 Större delen av det 
landsbygdsproletariat som järnmanufakturen hade skapat stod utan 
sysselsättning och kunde tas i bruk av den industriella textil-, järn-
och kolindustrin.160 

Marinett Bruwier har invänt mot ett sådant synsätt och påpekat att 
eftersom manufakturindustrin mekaniserades senare än järnhante
ringens tyngre delar så måste arbetskraftsbehovet till dessa initialt ha 
täckts från annat håll och hon pekar på den invandring av arbetare 
som skedde från den traditionella järnhanteringens produktionscentra 
i Luxemburg.161 Även om den stora minskningen av antalet arbetstill
fällen skedde under seklets senare del, började emellertid omvand
lingen av näringen, vilket ovan omtalats, betydligt tidigare. Att en 
stor del av arbetskraften till järnverken i Liége rekryterades från de 
anläggningar som tidigare levererat råvara till såväl den decentralise
rade manufakturindustrin runt staden som till Cockerills mekaniska 
verkstäder, markerar ytterligare den omstrukturering av järnhante
ringens nätverk som skedde under 1800-talet. 

Allt kastas således om och ställs på huvudet. Den belgiske histori
kern René Evrard har konstaterat att "de regioner som tidigare hade 
förknippats med industri förvandlades till jordbruksområden och vice 
versa".162 Den regionala omstöpningen var brutal och vad som föddes 
fram var den struktur som det belgiska näringslivet sedan har haft 

158 Hansotte 1980, s. 182. 
159 Julin 1908, s. 25, s. 87 ff. För det spikhantverk som fortsatte under början av 

1900-talet behöll handels- och köpmän sin roll av förläggare, se Bal 1973, s. 118. 
160 Under perioden 1810-1820 skedde en stor inflyttning från landsbygden till städer 

som Liége och Vervier, se LeBrun et. al. 1981, s. 185; Mokyr 1976, s. 66. 
161 Bruwier (1981) 1996, s. 30. 
162 Evrard 1956, s. 4. 
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under den industriella epoken: jordbruk i Flandern och södra Vallo-
nien och tung industri efter stenkolsbältet i norra Vallonien. 

Järnproduktionens regionala nätverk 
Jag har ovan diskuterat fyra faser av järnproduktionens regionala ut
veckling i de södra Nederländerna. Under 1500-talet låg hamrar och 
hyttor samlade efter vattenvägarna. Under det följande seklet skedde 
en ökad specialisering och arbetsfördelning mellan olika produk
tionsområden. Ett centrum för manufakturproduktion skapades 
kring Liége och för de tyngre delarna av industrin i Luxemburg. I 
regionen mellan floderna Sambre och Meuse skedde en uppdelning 
mellan områden med masugnar och sådana med hamrar. I motsats 
till den svenska utvecklingen skedde arbetsfördelningen i Vallonien 
utan statlig inblandning och kom att spänna tvärs över nationsgrän
sen mellan Liége och Nederländerna. 

Förekomsten av stenkol var en viktig men inte nödvändig för
utsättning för expansionen av manufakturindustrin. Träkol duger lika 
bra till att värma härden i spik eller vapensmedjan. När det gäller 
behovet av penningkapital kan ett liknande resonemang föras. Några 
större kapitalmängder krävdes inte inom manufakturproduktionen; 
de stora investeringarna skedde i stället inom de tyngre delarna av in
dustrin. Den kanske viktigaste förutsättningen var i stället tillgången 
på arbetskraft. I motsats till de områden som var rika på skog och 
träkol, fanns ett stort agrarproletariat kring städerna Liége och 
Charleroi. Användningen av skärverk och knipphamrar effektivise
rade produktionen, samt tillät att man tog till vara den "proto-
industriella" arbetskraften. Amnesjärnet kunde lätt förvandlas till spik 
eller tråd i enklare verkstäder, vilka inte krävde vattenkraft. 

I de tyngre delarna av järnproduktionen krävdes större fasta inves
teringar. Under 1600-talet valde Liéges borgare att göra dessa på 
andra ställen än i stadens närhet. En orsak till detta var sannolikt att 
de sociala institutionerna i exempelvis Luxemburg och Sverige erbjöd 
en större trygghet för de satsade medlen. Ur ett mer övergripande 
perspektiv innebar detta att tidigindustrin således inte undvek om-
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råden med en mer traditionell institutionell struktur, utan i stället 
förmådde att dra nytta av dem. 

Betraktat utifrån järnproduktionens nätverk utgjorde det vallonska 
området en enhet, vilket inte hade vare sig någon politisk eller admi
nistrativ motsvarighet. På ett mer allmänt plan problematiserar detta 
synen på relationen mellan ett samhälles ekonomiska och poli
tiskt/administrativa gränser. Det förefaller rimligt att hävda att de 
svaga centralmakterna i Nederländerna och Liége var en förutsätt
ning för framväxten av ett övernationellt produktionsnätverk. Cent
raliseringen av den politiska makten i området under 1700-talet ledde 
till försök att skapa nationella nätverk och därmed bryta sönder den 
tidigare arbetsdelningen. Naturligtvis kan man också vända på 
förhållandet och hävda att förekomsten av sådana nätverk ytterligare 
försvårade konstitueringen av en stark centralmakt och en nationell 
ekonomiska politik. De protester och svårigheter som formeringen av 
det nationella nätverket ledde till, innebar att ambitionerna modere
rades. 

Hur som helst är det rimligt att hävda att järnet skapade sin egen 
region. Det är också värt att notera att den regionala arbetsfördel
ningen utvecklades, utan att produktionsnätverket motsvarades av ett 
utvecklat transportnät. Szostaks syn på transportnätet som en förut
sättning för en mer utvecklad arbetsfördelning, är svår att applicera 
på järnhanteringens utveckling i de södra Nederländerna under 1600-
och 1700-talen. Att arbetsdelningen ändå kom till stånd berodde san
nolikt på att industrin som helhet hade andra kostnadsfördelar. 
Manufakturindustrin kunde bära de dyra transporterna och ändå till 
ett gångbart pris sälja spik och vapen på den europeiska marknaden. 
Naturligtvis berodde det också på att stångjärnsmarknaden var skyd
dad av höga tullmurar och således inte, som exempelvis den brittiska, 
var utsatt för konkurrens från svenskt och rysktjärn. 

A andra sidan är det rimligt att hävda att det fanns en gräns för 
hur långt arbetsdelningen kunde utvecklas på grundval av det äldre 
transportnätverket. Ur ett sådant perspektiv understryker utveckling
en i södra Nederländerna det samband Szostak vill se mellan trans
portrevolution och industriell revolution. Att industrialiseringen av 
järnhanteringen skedde i Liége och Charleroi kan förklaras av när-
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heten till stenkolsfälten samt frånvaron av transportleder. Hade ett 
iitbyggt nät av vattentransporter funnits mellan stenkolsfälten i norr 
och de traditionella områdena för tackjärnstillverkning och stång-
järnssmide i söder, hade brukspatronerna där på ett helt annat ställts 
inför industrialiseringen som en reell möjlighet. På flera plan förefal
ler de ha varit väl förberedda för ett sådant steg. Det var i Luxemburg 
centraliseringen av produktionsenheterna hade gått som längst och 
produktionen var som störst. Däremot fanns uppenbara nackdelar när 
det gällde tillgång till arbetskraft och sannolikt också penningkapital. 
Luxemburg såg ingen fortsättning på den tidigindustriella järnhante
ringen. Protoindustrialisering ledde till deindustrialisering. 

Liége och senare Charleroi fungerade som centra i det produktio
nens nätverk som etablerades under 1600- och 1700-talen. I städerna 
och dess omland förädlades stångjärnet från Namur och Luxemburg 
till konsumtionsprodukter. Detta innebar dels att det främst var i 
detta område som kapitalet ackumulerades, dels att det, till följd av 
produktionens tekniska och sociala organisation, ledde till en kraftig 
tillväxt av landsbygdsproletariatet. Tidigindustrin följdes här av en 
industriell produktion, vilken inte inskränktes till järnmanufakturen, 
utan inkluderade de tyngre delarna av industrin. Protoindustri för
vandlades till industri i det gamla nätverkets centra — de som varit 
lokaliserade närmast avsalumarknaden — medan en deindustrialise
ring skedde i dess råvaruproducerande delar. 
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Kapitel 5 

Den sociala organiseringen av 
produktionen: ägarförhållanden 

Jag har tidigare behandlat teknik och produktionsvolym inom järn
hanteringens olika delar, produktionsanläggningarnas rumsliga ut
sträckning samt deras regionala fördelning. I de två följande kapitlen 
kommer frågan om nätverkets sociala innehåll att diskuteras. Det 
handlar dels om hur nätverkets olika delar hölls samman och dels om 
hur arbetet i de olika delarna organiserades. Hur såg egendomsför
hållandena ut? Underlättade de eller försvårade de produktflödet i 
nätverket? För att svara på den frågan är det viktigt att närmare se på 
vilka det var som ägde, hur detta ägande såg ut och om det för
ändrades över tid. 

Hyttor, hamrar och manufaktursmedjor 
I många områden, exempelvis i 1500-talets Sverige och 1700-talets 
Ryssland, var statsmakten en viktig bruksägare. Som tidigare nämnts 
ägde furstbiskopen i Liége och furstehuset i Luxemburg också hamrar 
och hyttor. I bägge dessa fall arrenderades emellertid anläggningarna 
ut till andra brukare under 1500-talets lopp. 

När järnhanteringens ägarförhållanden i Sverige börjar bli tydligt 
avläsbara under andra hälften av 1500-talet var det statliga ägandet 
viktigt, men det var bergsmännen som gav industrin dess sociala 
karaktärsdrag. Bergsmansorganisationen innebar att en grupp små
producenter löste industrins kapitalbehov genom att kollektivt stå för 
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de kostnader som krävdes i gruvan, hyttan och hammaren. På lik

nande sätt förekom i de senmedeltida och tidigmoderna sydneder

ländska städerna, inte minst i Liége, att skrået inom kapitalintensiva 

hantverk som garveri, bryggeri etc. tog gemensamt ansvar för an

läggningar av större format.1 Denna form av förfogande var också 

vanlig inom den tidigmoderna vallonska järnhanteringen. Ofta de

lade olika köpmän upp användningen av masugnen eller hammaren 

mellan sig så att var och en brukade den en viss tid. Historikern Jean 

Lejeune har understrukit de svårigheter som var förknippade med ett 

sådant ägande. I motsats till många andra hantverksanläggningar, 

menar han, hörde det till ovanligheten att driften var kontinuerlig. 

Masugnen och hammaren stod inte sällan stilla för brist på vatten, 
varför systemet lätt skapade orättvisa för de delägare vars bruknings-

dygn inföll under dessa väntans tider.2 Ett individuellt ägande var att 

föredra, vilket också alltmer kom att dominera inom industrin under 

slutet av 1500-talet. 

Det är svårt att bedöma vilken tyngd Lejeunes argument har. 

Fortfarande under 1800-talet bedrev de svenska bergsmännen sam

bruk av gruva och hytta. En viktig skillnad mellan områdena var 

emellertid att det i Sverige fanns institutioner att tillgå — bergskol

legium, bergmästare och bergsting — för att slita de tvister som upp

stod till följd av samägandet. Statsmaktens politik var också att 

skydda bergsmansnäringen från att köpas upp av brukspatroner och 
borgare. Det fanns med andra ord en politisk vilja att behålla det 

korporativa ägandet. I Vallonien syns inga spår av en sådan politik, 

men däremot av överordnade sammanslutningar vilka liknade den 

svenska bergsadministrationen.3 Exempel på en utveckling av särrät-

tigheter för bergsbruket går att finna också på tyskt och franskt om

råde och skall kopplas till furstemaktens försök att kontrollera den 

ekonomiskt och strategiskt viktiga bergshanteringen.4 

I Namur fungerade, från 1300-talets mitt och fram till den franska 

ockupationen, en särjurisdiktion för järnhanteringens arbetare, cour 

1 Poncelet 1899, s. 33. 
2 Lejeune 1939, s. 2^of. 
3 Bourguignon 1972, s. 93. 
4 Braunstein 1989. 
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des ferons.5 Värt att uppmärksamma är samtidigheten i tillkomsten av 

de första kungliga bergsprivilegierna i Sverige — 1340 och 1354 — och 
de furstliga i Namur 1345. Drottning i Sverige var vid denna tid 
Blanka av Namur, varför det inte går att utesluta att det förekommit 
influenser mellan de båda furstehusen i försöken att ställa bergshan
teringen under sin respektive maktsfär. En liknande rättsinstans 
fanns på 1500-talet också i Durbuy under namn av cour des terres et 
miniéres.6 Efter 1610 upphörde dess verksamhet och järnhanteringen 
inordnades under det gängse rättsväsendet.7 Spår av en särjurisdiktion 
syns också i senmedeltidens Luxemburg, medan sådana helt saknas i 
Liége.8 Specialdomstolarna var organiserade på fiirstendömesnivå. 
Att de i flera områden försvann under senmedeltiden kan sannolikt 
kopplas till det interregionala produktionsnätverk som då växte fram. 
Det nya produktionslandskapet krävde att domstolens befogenheter 
sträckte sig såväl över furstendöms- som nationsgränser för att vara 
ett verkningsfullt redskap för att slita konflikter. Vilket jag återkom
mer till senare, så hade domstolen i Namur svårt att hantera den 
nationella blandningen av arbetare och brukspatroner i området.9 

För att återvända till Lejeune är det viktigt att understryka att de 
fall av samägande han diskuterar skiljer sig från det som de svenska 
bergsmännen representerade: det var i de flesta fall inte producenter 
utan kapitalägare som samverkade. Det förekom emellertid också 
socialt mer blandade ägarkorporationer. Lejeune menar att de pro
duktionsgemenskaper som överlevde 1500-talet just var sådana där 
delägarna själva deltog i produktionen. Detta gav dem, menar han, 
möjlighet att mer flexibelt och i samklang med de yttre villkor pro
duktionen ställdes inför reglera brukningsrätten.10 Sannolikt hand
lade det ofta inte om rena producentkollektiv, utan om ett samägande 
mellan kapitalägare och hantverksarbetare. Ar 1502 sålde exempelvis 
en Michel Porime delar i sin smedja i Huy till två "associés qualifiés 

5 Masoin 1927, s. 44. 
6 Pirotte 1967a, s. yof; Pirotte 1967b, s. 150. 
7 Pirotte 1967a, s. 169^ s. 152. Sista gången den omtalades var år 1626. 
8 Yante 1981/82, s. 23. 
9 Se nedan kapitel 7. 
10 Lejeune 1939, s. 232. 
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des martelleurs", det vill säga två hammarsmeder. Fyrtio år senare var 
det samma familjer som ägde hammaren, men gruppen utökades då 
med tre nya smeder samt tre borgare.11 Lejeune har diskuterat lik
nande ägandeformer när det gäller Liége och Alphonse Gillard har 
givit flera exempel från den senmedeltida och tidigmoderna järnhan
teringen i Namur, där delägarna till hamrar och hyttor bar titlar som 
mästersmed, masmästare eller smältarsmed 12 

Denna typ av socialt blandat ägande var ett genomgående drag 
också inom den nederländska stenkolsindustrin. Här är formerna 
bättre belagda.13 Vid Bois du Luc — ett av de i senare tid domine
rande gruvfälten — ingick 1685 tre arbetare ett kontrakt med två lo
kala köpmän och två notarier. De senare två hade dock snarast drag 
av handelskapitalister, med goda relationer till jordägaren i området. 
De tre samhällsskikt som delägandet förenade ger en bild av vad som 
krävdes för driften: arbetarnas yrkesskicklighet, handelsmannens 
kunskap om marknader och jordägarens tillgång till markrättigheter. 
Övervakning av driften sköttes av de tre arbetarna.14 På ett allmänt 
plan skriver Philippe Moreaux och Maurice Ruwet om kolhantering
en under 1700-talet att: 

I stenkolsregionerna fortsatte som regel grupper av arbetare att utvinna 
kol, men nya sammanslutningar av borgare och adliga finansierade de 
allt viktigare fasta investeringarna, som exempelvis byggandet av ång
maskiner.15 

Det socialt splittrade ägandet ledde till problem. Ar 1734 klagade 
direktionen vid Bois du Luc över att många av arbetarna hävdade att 
de själva var ägare till gruvan och därför bröt den som de fann det 
vara bäst. Det månghövdade ägandet försinkade också beslutsproces
sen. De tre arbetarnas ägarlotter splittrades genom arv och delning. 

11 Discry 1970, s. 59. 
12 Gillard 1971, s. 66 ff. Se även Belmont 1992, s. 44; Belhoste 1997. 
131 en kommande doktorsavhandling behandlas tidiga aktiebolagslika former för 

företagandet inom stenkolsindustrin i närheten av Charleroi av Claude Vael, UCL, 
Louvain-la-Neuve. 

14 Pourbaix 1983, s. 11 f. Société civile ... 1929, s. 6 ff. 
15 Moreaux-Ruwet 1973, s. 338. 
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Samtliga delägare krävde dock att få vara representerade vid stäm
morna, inte minst för att få del av den mat och dryck som då servera
des. För att lösa situationen beslutades att varje ursprunglig del skulle 
utse en deputerad till mötena.16 

Även om formerna för driften vid Bois du Luc således förändrades 
bestod gruvan i princip att vara ett korporativt ägt företag fram till 
ombildningen till aktiebolag år 1936.17 Vid många andra gruvor, vilket 
tidigare berörts, individualiserades ägandet under slutet av 1700-talet 
i samband med den "rationalisering" och utveckling mot storskalighet 
som då skedde.18 

Inom järnhanteringen hade individualiseringen skett två sekel tidi
gare. Med en doft av neoklassisk metafysik skildrar Lejeune föränd
ringen som en process där "capital, travail et commerce sont ainsi 
harmonieusement accordés", arbete, kapital och handel slutligen 

harmoniskt förenats.19 Var grupp hade funnit sin uppgift! Det är 
vackert, men förklarar inte skillnaden i jämförelse med förhållandena 
vid kolgruvorna. Arbetsstyrkan vid hammare och masugnar var mer 
begränsad än vid gruvorna, varför det knappast kan ha haft att göra 
med att man upplevde problem med beslutsgången. En viktigare 
faktor bakom förändringen var sannolikt den samtidiga omstrukture
ringen av järnhanteringen. Förmodligen slogs de tidigare ägarkorpo-
rationerna sönder när verksamheten flyttades. 

1760-talets industristatistik gör det möjligt att ge en bild av ägar
förhållandena i Nederländerna. Ägare uppges för drygt 70% av an
läggningarna. Uppgifterna har delvis kunnat kompletteras med hjälp 
av senare forskning, i huvudsak Hansottes minihistoriker över de 
olika anläggningarna. Utifrån Hansotte har det också varit möjligt att 
teckna en bild av situationen i Liége vid samma tid. 

Att det skett en individualisering av ägandet är tydligt, men bilden 
måste nyanseras. Ett korporativt ägande antyds exempelvis vid ham-
rarna och hyttorna i Eifel, i de tysktalande delarna i östra Nederlän
derna. Vid Blumental angavs sex maitres vara ägare och i Oberhausen 

16 Résolution 27/8 1734, i Société civile ... 1929, s. iy£. 
17 Pourbaix 1983, s. 55. 
18 Se ovan kapitel 4. 
19 Lejeune 1939, s. 243. 
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och Gangfurth hela tio.20 Benämningen maitre är dubbeltydig. Den 
kan betyda mästare men också patron, jämför maitre des forges 

(hammarpatron). Eftersom arbetarnas antal redovisades för sig och 
inte överensstämmer med antalet maltres är det mest rimligt att tolka 
benämningen i den senare betydelsen. Ett liknande samägande före
kom också vid enstaka anläggningar i andra delar av Nederländerna 
och i Liége, dock mer sällan inom industrins tyngre delar. I Neder
länderna finns inga exempel på samägande av hammare och/eller 
masugnar. I Liége arrenderades furstbiskopens bruk i Couvin på 
1750-talet av ett konsortium av tre brukspatroner och vid ytterligare 
tre anläggningar var ägandet delat.21 Den regionala skillnaden skulle 
kunna ses som ett tecken på att de korporativa traditionerna hade 
överlevt i Liége, men antalet samförvaltade eller samägda anlägg
ningar var också där mycket litet och olikheten kan lika gärna vara en 
slump till följd av källmaterialens varierande art och kvalitet. 

I de lättare delarna av järnproduktionen — vid skärverken, borr
kvarnarna, plåt- och knipphamrarna — finns fler exempel på sam
ägande. I Yvoir, söder om Namur, ägdes ett skärverk gemensamt av 
sieur Joseph Mission, dame Moreau och baronen Barré d'Ouchenée. 
I Burnot strax intill, låg ytterligare ett, ägt av Rasquins änka, sieur 
Montpellier d'Annevoi och änkan Francine Raymond.22 Samtliga 
personer ägde också hyttor och hamrar i området. Att de valde att 
samäga skärverket hade sannolikt att göra med att de enbart använde 
det till en del av sin stångjärnsproduktion, varför det var måste varit 
enkelt att dela upp användningen på skilda tillverknings dygn. 

Ytterligare ett samägt skärverk omtalades i byn Betrix, i Luxem
burg. Samägandet var här av en annan typ. I industristatistiken fram
går att rättigheterna tillhörde byn och Hansotte tillägger att det ut
nyttjades av en rad småproducenter.23 Sannolikt rörde det sig således 
om en form av korporativt samägande som påminner om den vid 
hamrarna och hyttorna i Eifel. Skärverket i Trooz, vilket förvandlades 

20 Industristatistik s. 1108 ff. 
21 Dessa var Thy-le-Bauduin, Rossignol, Grivegnée, Hansotte, 1980, s. 368, s. 383. 
22 Industristatistik s. 800 ff. 
23 Industristatistik s. 900; Hansotte 1980, s. 371. 
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till knipphammare omkring år 1700, förefaller på liknande sätt ha 
samägts av en rad småbrukare innan det på 1780-talet övertogs av 
familjen Malherb, vilken ägde flera liknande anläggningar i området.24 

Hansotte nämner också två fall där skärverk av ägaren har hyrts ut till 
småbrukare.25 Att anläggningarna arrenderas ut komplicerar bilden av 
ägarförhållandena. Av såväl industristatistiken som Hansottes upp
gifter att döma så berörde detta emellertid en mindre del av verkstä
derna, vilket innebär att ägaren i de flesta fall var ansvarig för driften.26 

Vilka var då dessa ägare? Att göra en social kategorisering enbart 
efter ägarens eller arrendatorns namn är svårt. En mycket grov bild av 
ägargruppen kan emellertid skisseras utifrån de adelstitlar som före
kommer i industristatistiken. Tyvärr lämnar Hansotte bara undan
tagsvis sådana uppgifter, varför det är svårt att ge en liknande bild av 
Liége. Enklare är att använda statistikens uppgifter för att göra en 
kategorisering efter kön. Inte minst exemplet med de samägda skär
verken ovan, aktualiserar en sådan undersökning. På ett djupare plan 
innebär studien av det kvinnliga bruksägandet en problematisering av 
huruvida utvecklingen av ägandeförhållandena i det belgiska området 
verkligen skall ses som en individualisering eller om det fortfarande 
vid 1700-talets mitt snarast hade form av familjeägande, där änkan 
fortsatte verksamheten efter makens död. 

De kyrkliga, eller rättare sagt klosterägda anläggningarna var få. I 
Namur ägdes endast plåthammaren i Bersilles fram till 1767 av klost
ret därsammastädes.27 I Luxemburg ägdes skärverket i Muno, fram 
till 1766, av jesuiterna i Liége och brukskomplexen i Orval och 
Bollendorf innehades av klostren med samma namn.28 Klosterord
narnas betydelse för teknikspridning och järnproduktion under 
medeltid och senmedeltid har diskuterats flitigt i litteraturen.29 Järn
hanteringen i Orval hade medeltida rötter, medan intresset bland 

24 Industristatistik s. 900; Hansotte 1980, s. 382. 
25 Skärverken var La Rochette och Hoster. Industristatistik s. 381, s. 386. 
26 Arrendatorer nämns vid i runda tal femton anläggningar. Industristatistik 

passim; Hansotte 1980, 349 ff. 
27 Industristatistik s. 682. 
28 Industristatistik s. 959, s. 1026. 
29 Girardot 1970; Benoit & Cailleaux 1991. För Sverige se Götlind 1993. 

142 



Tabell 5: Bruksägare efter social ställning och kön i Österrikiska Neder

länderna år 1764. 

adel kyrka övriga summa andel kvinnor 

Namur* 11 (31 %) 1 (3 %) 23 (66 %) 35 9 (26 %) 
Luxemb. 18 (62 %) 3 (10 %) 8 (28 %) 29 2 (7 %) 

Summa 29 (45 %) 4 (6 %) 31 (48 %) 64 11 (17%) 

* egentligen området mellan Sambre och Meuse på Nederländskt territorium, 
det vill säga inkluderandes även delar av Hainaut kring Charleroi och Beau-
mont/Chimay. 

Källa: Industristatistik, Hansotte 1980. 

bröderna i Bollendorf var av senare datum. Sina bruksegendomar för
värvade de år 1763 och var inte det enda kloster, som vid den tiden 
engagerade sig i bergshanteringen.30 Den mest storstilade satsningen 
inom den stagnerande luxemburgska järnhanteringen under slutet på 
1700-talet gjordes av abboten för klostret i Ste Hubert. Abbé Nicolas 
Spirlet anlade i Ste Michelle en anläggning som omfattade hela pro
duktionskedjan från masugn till manufakturtillverkning och kanon-
gjuteri. Satsningen blev emellertid till ett ekonomiskt fiasko, vilket 
gjorde Spirlet så impopulär att han tvingades lämna klostret.31 

Det adliga ägandet var omfattande. För svenska förhållanden räk
nar Rita Bredefelt att omkring 30% av bruksägarna var adliga under 
slutet av 1600-talet, en siffra som ökade under seklet främst till följd 
av nyadlingar av bruksidkande borgare.32 Andelen adliga ägare i 
Namur motsvarade således ungefär svenska förhållanden medan 
siffran var dubbelt så hög i Luxemburg. Detta stöder det tidigare 
resonemanget att expansionen i furstendömet Luxemburg hade att 
göra med de institutionella fördelar områdets mer traditionella gods
ekonomi innebar för investeringar inom järnhanteringen. Liksom i 
svensk forskning har belgiska historiker diskuterat den höga andelen 
adligt ägande i termer av en aristokratisering av industrin: den adlige 

30 Industristatistik s. 959. 
31 Bourguignon 1963, s. 106; Evrard 1956 s. 53ff. 
32 Bredefelt 1994, s. 22 
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bruksägarna fördrog livet i staden eller på huvudgården och lät sin 

förvaltare, sin faktor, sköta bruksegendomen.33 Philippe Moureaux 

har menat att bruksägarna i Namur mer liknade moderna entre

prenörer än vad patronerna i Luxemburg gjorde. Viktigt för denna 

skillnad var, menar han, de institutionella skillnaderna mellan om

rådena. Den korporativa ram som cour de feron gav järnhanteringen i 

Namur var ett alternativ till de seigneurala rättigheterna, förvärvade 

genom adelskap i Luxemburg.34 

Bruksegendomen såg annorlunda ut i Luxemburg än i Namur. 

Som tidigare påpekats var andelen koncentrerade anläggningar med 

hammare, hytta och ibland också manufaktursmide på samma plats 

större i Luxemburg. Detta innebar emellertid inte att ägandet var mer 

spritt och småskaligt i Namur. Även om hammare och hytta var 

skilda åt i rummet så ägdes de ofta av en och samma person.35 Lau-

rent Butbach i Liége var en tidig exponent för en sådan vertikal 

integration. Mot slutet av 1500-talet förfogade han såväl över mas

ugnar som hammare, skärverk och spiksmedjor. Han hade således 

byggt upp ett industrikomplex som socialt om än inte geografiskt var 

väl sammanhållet.36 

I industristatistiken framträder ett sådant mönster. Av de fjorton 

personer som ägde och/eller brukade en masugn i området mellan 

Sambre och Meuse, var det möjligtvis en som inte samtidigt ägde 

hamrar.37 Ofta ägde man också manufakturanläggningar och fam

nade således om hela järnets produktionskedja. Ankan efter Jacques 
Ruffle besatt en masugn i Moniat, hammare i Everehailles och en 

knipphammare i Yvoir.38 Att hammare och hytta eventuellt var be

lägna på olika sidor av den politiska gränsen mellan Liége och 

Nederländerna spelade i detta sammanhang en underordnad roll. En 

dryg tredjedel av bruksägarna i området innehade egendomar på båda 

33 Hansotte 1974, s. 141; Hansotte 1980 s. 170 f. 
34 Moureaux 1964, s. 143. 
35 Hansotte 1975, s. 280. 
36 Evrard 1963. 
37 Industristatistik passism. Undantaget utgörs av Ducarme som arrenderar mas

ugnen i Saint-Remy. Ducarme ägde emellertid masugnar i andra områden, Hansotte 
1980, s. 352 f. 

38 Industristatistik, s. 8ooff. 
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sidor gränsen. En av de största var vicomten Desandroin från Charle-
roi, som vid sidan av stenkolsgruvor och glasbruk innehade masugnar 
i Chimay, hammarsmedjor i Couvin (Liége), samt skärverk och plåt-

hamrar i Charleroi.39 

Mindre vanligt var att ägandet spände över furstendömesgränsen 
mellan Hainaut/Namur och Luxemburg. På 1790-talet, när den 
franska ockupationen suddat ut de gamla gränserna, byggde emeller
tid bröderna Chapelle från Charleroi upp ett komplex där järnbruken 
i norra Luxemburg försörjde deras skärverk och spiksmedjor i grann
skapet runt Charleroi. I Bryssel hade de dessutom etablerat ett kontor 
för att samordna spikexporten till Holland.40 Att ägandet under 
1'Ancien Régime var transnationellt — dessutom förekom franska 
ägare och arrendatorer både i Namur/Charleroi och Luxemburg — 
skapade ytterligare band mellan de olika "nationerna". Inom stats
administrationen oroades man dock, vilket tidigare har omtalats, av 
att de "multinationella" företagen till en del bestod av "postbox-före
tag", vars förnämsta syfte var att fly undan tullhindren.41 

Att omedelbart tolka skillnaden mellan Namur/Charleroi och 
Luxemburg i termer av kapitalistiskt respektive feodalt ägande är för
hastat. Snarare var det nog så att bruksägare i båda områdena, utifrån 
olika institutionella och naturgeografiska förutsättningar, så långt det 
var möjligt försökte att undvika en marknadsberoende råvaruförsörj
ning. I Sverige, vilket Hildebrand har visat, var jakten på egendomar 
som kunde säkra järnproduktionen med "egna kol" så man slapp köpa 
varan på marknaden, ett viktig drag i hanteringens dynamik under 
1700-talet.42 I Luxemburg fanns rika skogstillgångar och seigneurala 
traditioner, vilket tillät godslika etableringar. Även här fanns emel
lertid exempel på rumsligt splittrade egendomar. Orsaken till att äga
ren till hamrarna i Ste Ode, familjen De Goér de Herve, valde att 
frakta gös den långa vägen från Buzenol i stället för att köpa den på 

39 Industristatistik passim; Hansotte 1980, 349 ff; Hasquin 1971, s. 149. 
40 Moureaux 1964, s. 143. 
41 Hasquin 1971, s. 85; Hansotte 1980, s. 143. Orvalklostrets egendomar innefattade 

dessutom egendomar i Frankrike, Evrard 1956, s. 108. 
42 Hildebrand 1987, s. 80 f. 
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närmare håll, var att de också ägde den anläggningen.431 Namur valde 

man att rumsligt splittra sina enheter. Kanske berodde det på att man 

genom sin korporativa tillhörighet till Cour deferon hade mindre behov 

av de rättigheter som gods och adelskap gav. Detta förklarar emellertid 

inte allt. Andelen adelsmän bland ägarna var stor även i detta område 

och vissa av dem, som vicomte Desandroin, hade omfattande jord

egendomar.44 Den sämre tillgången på skog samt den geografiska 

fördelningen av högkvalitativa malmfyndigheter — vilken talade för 

egendomskomplex som spände över nationsgränserna — var sannolikt 

av stor vikt för framväxten av decentraliserade egendomar. 

Kring staden Liége möter ytterligare en annan ägostruktur. Sta

dens manufakturanläggningar arbetade under 1600- och 1700-talen i 

hög utsträckning med importerat järn. Ägarna av skärverk och 

knipphamrar förfogade inte, som kring Namur och Charleroi, över 

masugnar och hammare, utan köpte järnet på marknaden. Detta var 

sannolikt en viktig orsak till att de ekonomisk hamnade i bakvattnet 

av de koncerner som byggdes upp kring manufakturindustrin i 

Charleroi. Detta hindrade emellertid inte att vissa familjer i Liége var 

verkliga storägare av manufakturanläggningar. I motsats till tenden

sen i Namur och Charleroi att samla hela produktionskedjan under 

en hatt, var de specialiserade på en verksamhet: familjerna Malherbe 

och Orval ägde borrkvarnar; familjerna Grisard och Donnea skärverk; 

familjerna Betrand och Delheid plåt- och knipphammare.45 

Den franska ockupationen av området innebar att de tidigare poli
tiska gränserna suddades ut. Jag har tidigare antytt att detta var till 

fördel för järnindustrin, vilket inte utesluter att vissa bruksägare drab

bades hårt av förändringen. Liksom i Frankrike nationaliserades 

adelns och klostrens bruksegendomar och vid försäljningen separera

des de industriella anläggningarna från åkermarken och skogen. 

Ste Hubert-klostrets egendomar såldes exempelvis i tre olika delar.46 

43 Hansotte 1970, s. 20. 
44 Hasquin 1971, s. 88. 
45 Hansotte 1980, s. 380 ff. För flera av dessa familjer kan man följa deras involve-

ring i järnhanteringen tillbaka till 1500-talets industriboom kring staden, Yernaux 
r939> s- 247 ff-

46 Damin 1967, s. 217. 
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Detta innebar att en viktig grundval för det protoindustriella komp
lexet rycktes undan. Några mer omfattande studier har inte gjorts av 
hur den vallonska järnindustrin drabbades av nationaliseringen. Med 
tanke på skillnaden i ägarförhållandena mellan Namur och Luxem
burg är det rimligt att förutsätta att vinnarna fanns i det förra områ
det och förlorarna i det senare. Ann-Marie Damin har också hävdat 
att de flesta brukspatronerna i Namur tjänade på den möjlighet till 
förvärv av skogs- och jordbruksmark som nationaliseringen innebar.47 

Var fjärde bruksägare var en kvinna i Namur. Ungefär hälften av 
dessa samlade egendomar av masugnar, hammare och manufakturan
läggningar.48 I Sverige har Rita Bredefelt konstaterat att omkring 9% 
av bruksägarna var kvinnor i slutet av 1600-talet, det vill säga ett be
tydligt lägre antal än i det Nederländska området som helhet och 
närmast i paritet med siffrorna för Luxemburg.49 I alla tre områdena 
rörde det sig i de flesta fall om änkor, vilket emellertid inte betyder 
att kvinnorna mer eller mindre passivt fortsatt mannens verksamhet. 
Maria Ågren har visat hur Ingrid Boij vid Grängshammars bruk i 
södra Dalarna offensivt utvidgade brukets domäner under slutet av 
1600-talet.50 På samma sätt fortsatte Jeanne Petit i mitten av samma 
seklet att expandera bruksegendomarna i Luxemburg sedan maken 
Pierre Dumostier avlidit.51 Och i furstbiskopdömet Liége nämner 
Hansotte att hammaren och masugnen i Chanxe, i närheten av Spa, 
på 1700-talet anlades av Marie-Anne de Leezaack.52 

Den stora andelen kvinnliga ägare antyder att kvinnornas, åtmins
tone änkornas, ekonomiska handlingsramar var tämligen vida i Sve
rige liksom i de södra Nederländerna under tidigmodern tid. Sanno
likt pekar det också på att hammare och hyttor betraktades som 
familjeegendom, vilken man var mån om att hålla samman. Ambi-

47 Ibid., s. 217. 
48 Industristatistik. En av de få belgiska historiker som reflekterat kring det stora 

antalet kvinnliga bruksägare är populärhistorikern Jo Gérard. Gérard 1987, s. i53f. 
49 Bredefelt, 1994, s. 60. 
50 Ågren 1992, s. 192. Även hos Bredefeldt 1994 diskuteras fallet Grängshammar, 

s. 66 ff. 
51 Bourguignon 1927, s. 30 ff. 
52 Hansotte 1980, s. 385. 
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tionen förefaller logisk. Spreds anläggningarna, exempelvis genom en 
arvdelning, skulle fördelarna av egendomskoncentrationen gå förlo
rad. Något som ytterligare stöder en sådan tanke är att ägobytena 
förefaller ha varit vanligare samt att inga kvinnliga ägare av manufak
turanläggningar nämns vid mitten av 1700-talet i Liége.53 Eftersom 
ägandet inte omfattade mer än en del av produktionskedjan, var de 
ekonomiska incitamenten att hålla samman egendomen här svagare, 
vilket hypotetiskt kan antas ha lett till att ägandet individualiserats i 
en modern mening. Detta i sin tur kan antas ha missgynnat ett 
kvinnligt ägande. 

Bilden har emellertid inte så knivskarpa konturer som det i för
stone kan verka. Naturligtvis fanns även inom manufaktursmidet en 
gräns för hur långt ägosplittringen kunde accepteras. När Servaise 
Hellincs år 1603 testamenterade sina och hustruns hälfter i skärverken 
i Trooz och Chéne, utanför Liége, till sina sex barn, tre av vardera 
könet, gjordes förbehållet att en av arvingarna i allas namn skulle 
administrera egendomen så att den inte skulle splittras eller försäl
jas.54 Exemplet visar också att kvinnor under 1600-talet figurerade 
som ägare till skärverk. Detta understryks av den process som 
Gertrude Catherine de la Saulx år 1704 satte igång mot sin make, 
sedan han utan hennes tillstånd sålt en stor del av smidesredskapen i 
hennes knipphammare i Trooz.55 Hansottes uppgifter om ägande 
gäller framför allt senare delen av 1700-talet. Att kvinnor ägt manu
fakturanläggningar tidigare, motsäger således inte den tänkta utveck
lingen mot en privatisering och maskulinisering av ägandet. 

Ändock saknas många bitar innan pusslet blir komplett. Skillna
den, vad gäller andelen kvinnliga ägare, mellan Luxemburg och 
Namur är svårare att förklara utifrån den ovan skissade tankelinjen. 
Eftersom industristatistikens delvis fragmentariska uppgifter ger ett 
"snapshot" av situationen ett visst år, kan bilden vara framkallad av 
ren och skär slump. För att närmare reda ut detta sammanhang, 
liksom förhållandena i Liége, krävs mer noggranna studier samt 

53 Ibid., 1980, s. 380 ff. 

54 Guerin 1988, s. 3. 

55 Ibid., s. 5. 
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kunskap om arvsregler och sedvänjor i de olika områdena.56 

Anläggningarna var familjeägda, men familjerna drev inte sina an
läggningar i ett socialt isolat. Mellan ägargrupperna skapades, liksom 
i Sverige, band och allianser. Framväxten av dynastilika släktgrupper 
och familjebaserade sociala nätverk kan också ses som ett tecken på 
en aristokratisering av ägarförhållandena. Inte heller i detta fall bör 
man vara för snabb med en etikettering. De familje- och vänskaps
band som utkristalliserades bör, snarare än att ses som en efterapning 
av adelns ättkänsla och hovliv, ses som en rationell lösning på 
näringsidkarens behov såväl av krediter som information.57 Mot bak
grund av det dåligt utbyggda transport- och kommunikationsväsen
det, samt på grund av att ett bankväsende utvecklades först under 
1800-talets första hälft, var detta nätverkande en förståelig och ange
lägen strategi i det vallonska området.58 

Ägandet till masugnar och hamrar koncentrerades under 1600-
och 1700-talen till inflytelserika familjegrupper. När det gäller nät
verket som helhet, nyanseras bilden om blicken riktas mot dess avslu
tande steg, spik- och vapentillverkningen. I dessa delar bestod ett 
småskaligt hantverksmässigt ägande. I sin reseberättelse år 1809 skrev 
Francis Camus att i området kring Chaudfontaine 

är varje bondehushåll en fabrik i sig. Eftersom arbetet pågår till sent så 
är utsikten från höjderna ett strålande skådespel. Runt omkring ser man 
brinnande stenkolshärdar. Överallt hör man de rytmiska slagen från 
hamrarna. Inget gör en så upprymd till sinnes.59 

I industristatistikens berättelser från området kring Charleroi åter
kommer ofta noteringen att ägaren av anläggningen själv arbetade 
med hjälp av sin familj. I Dampremy smidde exempelvis Nicolas Pir-
choux kittelband tillsammans med sina två söner.60 Hos Dominique 
Laurent i grannbyn Gilly tillverkades kedjor, vilka såldes till Liége. 

56 För en mer allmän diskussion, dock inte om dessa områden, se Andersson & 
Ågren 1996; Andersson 1998 kap. 13. 

57 Hansotte 1980, s. 174; Pirotte 1967a s. 176. 
58 Hansotte 1980, s. 346. 
59 Citerad efter Bogaert-Damin 1977, s. 35. 
60 Industristatistik s. 725. 
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Industristatistiken noterar två arbetare, samt påpekar att Dominique 

också själv arbetade.61 

Skog och malm 
Att äga masugn och hammare var inte tillräckligt för att tillverka järn. 
På något sätt måste man också få tillgång till malm, träkol och 
vattenkraft. För detta fanns olika sätt. I lyckliga fall hade bruksägaren 
tillgång till råvaran på den egna egendomen. Lockelsen att uppnå en 
sådan position låg bakom de svenska brukspatronernas förvärv av skog, 
samt har här antagits vara en viktig faktor bakom de vallonska handels
kapitalisternas investeringar i jord och adelstitlar. Råvaran kunde 
naturligtvis också köpas på marknaden, en handel som dock kunde se 
mycket olika ut i skilda områden. I Sverige kan marknadsorganisa
tionen sägas ha varit småskalig: enskilda bönder sålde kol till bruken. 

Statsmakten styrde utbytet genom att fastställa maximipriser samt, 
under 1700-talet, tilldela bruken särskilda kolningsdistrikt.621 det val
lonska området var kolhandeln däremot ofta storskalig och oreglerad. 

Omtalats har redan hur ett utbyte av skog och träkol skedde mel
lan de olika regionerna. Främst var det Luxemburg som var exportör 
till Liége och Namur. En orsak till det regionala utbytet var den 
skogsbrist som redan under 1500-talet hade börjat att göra sig gällan
de i Namur och Liége. Skogsbristen ledde till ökade priser och för 
skogsägarna i och kring dessa områden öppnades lysande affärs
möjligheter. I Durby, i norra delarna av Luxemburg, ökade vedpriset 
från 25 sous per bennes år 1740 till omkring 80 sous fyrtio år senare.63 

För hertigen i området kom den stora inkomsten under dessa år inte 
från åkerbruket, utan från skogen, skog som sannolikt i hög grad 
användes för att försörja järnindustrin med träkol.64 

Statsmakten reglerade inte som i Sverige kolpriset, men förhöll sig 
heller inte helt passiv. I synnerhet eftersom furstarna besatt stora 

61 Industristatistik s. 749. 
62 Hildebrand 1987, 79 f; Karlsson 1990, 43 ff; Ågren 1992, s. 184 ff. 
63 Pirotte 1974, s. 87. 
64 Ibid., s. 83. 
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skogsegendomar, sammanföll värdestegringen med en allt intensivare 
skyddslagstiftning. Redan vid mitten av 1500-talet reglerade Karl V 
skogsbruket i Namur och en liknande lagstiftning tillkom i Liége.65 

Drygt femtio år senare (1617) gav centralregeringen i Bryssel järnhan
teringen uttryckligen företräde till skogarna. Ar 1754 förstärktes 
skogsägarnas äganderätt ytterligare och de gavs rätt att hägna in sina 
egendomar. Lagstiftningen gynnade järnindustrins intressen medan 
landsbygdens bysamfälligheter, vilka ofta hade sedvanerätt till bete i 
skogarna, fick stå tillbaka.66 

Samtidigt som egendomsförhållandena förändrades, skedde en ut
veckling av skogsbruket. I stället för den tidigare ekskogen plantera
des ungskog av björk och bok.67 Avverkningen kom också att ske med 
en helt annan planmässighet än tidigare. Strävan var att hela tiden ha 
ett förråd av träd lämpliga för avverkning och kolning.68 

Framväxten av ett rationellt skogsbruk i anslutning till järnhante
ringen har diskuterats av den franske historikern Jean-Fran^iois Bel-
hoste. Belhoste visar att skogsegendomen noga delades in efter ålder, 
och sedan avverkades ett år i sänder.69 I Angersteins reseberättelse 
möter en liknande beskrivning av det vallonska skogsbruket. Från La 
Roche en Ardenne i norra Luxemburg skrev han följande: 

Med hugga förstås den del av skogen som varje år avhuggas vilket 
regleras på denna orten efter skogarnas återväxt samt det bruk som de 
destineras till. Således hava de uti det Namurske sin skog indelt i 17, 19, 
20 å 25 delar, allt eftersom landmånen är växtlig till varav en del varje år 
avhuggas och säljas en skogstrakt som består av 20 delar intet förrän 20 
år gått förbi samt likaledes den av 30 eller 60 delar på 30 och 60 år.70 

Brukspatroner som själva ägde skog var ofta ledande när det gällde 
att utveckla skogsbruket, vilket ju i högsta grad är begripligt utifrån 
den stora del av produktionskostnaden som kolen utgjorde.71 Samma 

65 Damin 1977, s. 21 
66 Bourguignon 1963, s. 90 ff; Moreaux & Ruwet 1973, s. 226. 
67 Damin 1967, s. 253; Hansotte 1980, s. 90 ff; Eriksson-Trenter 1994, s. 11. 
68 Hansotte 1980, s. 93 
69 Belhoste 1992, s. 81-98. 
70 Angerstein s. 485. 
71 Damin 1967, s. 253. 
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Bild II: Skogshushållning vid La Roche en Ardenne i norra Luxemburg. 
Angerstein skildrar hur varje byalag hade att ansvara för allmänningeskogen. 
Lägg märke till hur man på kalhyggena sparat fröträd för att säkra återväxten. 
(Angerstein s. 480.) 

utveckling syns emellertid också i furstarnas och adelsmännens sko
gar, varifrån skogen oftast såldes på rot till bruksägarna. Angerstein 
skrev att försäljningen skedde på auktion och att skogen delades in i 
små partier för att ägaren skulle få högsta möjliga vinst.72 Eftersom 
bruksintressena inte var skyddade av någon statlig priskontroll, för
sökte järnbruksägarna hålla priserna nere, bland annat genom att ingå 
olika typer av inköpskarteller.73 

Eftersom Kronan och de olika furstehusen besatt stora skogsegen
domar, uppträdde de ofta som säljare på marknaden. Angerstein 
menade att statsmakten och de privata skogsägarna delade samma 
strävan att få ut så stor vinst som möjligt av skogen.741 senare forsk
ning har man emellertid visat att statsmakten ofta hade ambitionen 
att hålla priset nere, bland annat genom att teckna flerårskontrakt 

72 Angerstein s. 213, s. 485. 
73 Leboutte 1983/84, s. 328. 
74 Angerstein s. 213. 

152 



med köparna i vilka ett fast pris sattes på skogen eller kolen.75 Från 
och med 1660-talet gavs också enskilda bruksinnehavare oktrojer på 
skogsavverkningen på de furstliga domänerna, en rättighet som på
minner om det svenska systemet med rekognitionsskogar.76 Strävan 
hos såväl den svenska som habsburgska statsmakten var således att 
hålla nere kolpriserna, men den svenska staten hade betydligt bättre 
administrativa redskap till sitt förfogande för att nå målet. 

Ytterligare ett sätt att få tillgång till träkol, malm och vattenkraft 
var att tillskansa sig brukningsrätt. Ett exempel på detta var den 
svenska statsmaktens överföring till bruksägarna av skatterättigheter 
på bönder i brukens närhet. I det vallonska området var skogs-
oktrojen ett liknande exempel på en överföring av rättigheter. Efter
som den centrala statsmaktens rätts- och skattemonopol var betydligt 
svagare i Nederländerna och Liége än i Sverige, så var möjligheten till 
sådana stödåtgärder emellertid begränsad i de förra områdena. 

Rätten till mineralfyndigheter och strömmande vatten betraktades 
som kungliga regal i Sverige. I Namur var det på liknande sätt den 
som hade juridisk överhöghet över området, som hade rätt till till
gångarna underjord. I charte desferons underströks att hertigen i Na
mur kunde bemyndiga vem som helst att utvinna rikedomarna ur jor
dens inre, med det enda förbehållet att i skatt betala en tiondel av 
värdet på det utvunna samt på avkastningen från hytta och ham
mare.77 För övrigt var järnhanteringens arbetare befriade från skatt. 
Privilegiet upprepades bland annat år 1470 och senare år 1635, då med 
tillägget att ingen anläggning fick hysa fler än 22 arbetare.78 Utom när 
det gällde de ädla metallerna, silver och guld, så fanns inga spår av en 
sådan regalrätt i Liége eller Luxemburg. Här var det i stället jord
ägaren ensam som hade exploateringsrätten.79 Dessa juridiska för
hållanden förändrades radikalt under den franska ockupationen. Alla 

75 Hansotte 1980, s. 94. Hansotte nämner också att bruksägarna inte sällan kunde 
erbjudas goda köp av landsbygdskommuner med dålig ekonomi. Se även Leboutte 
1983/84, s. 328f. 

76 Bourguignon 1963, s. 99 £ 
77 Damin 1977, s. 19. 
78 Masoin 1927, s. 62, s. 69. 
79 Lejeune 1939, s. 44; Hansotte 1980, s. 100. 
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rikedomar under jord sades då vara statlig egendom, vilket innebar att 
en brukare måste ha dess tillstånd. Ar 1797 gjordes dock ett undantag 
för järnbruken med motiveringen att brytningsrätten ansågs hänga 
samman med de privilegier som alltid gavs för etableringen av mas
ugnar.80 

Mot bakgrund av den tidigare förda diskussionen om de olika 
ägandestrategiernas grund i skilda institutionella förhållanden, kan 
man alltså konstatera att förfogande av mark var en nödvändighet för 
att få tillgång till malm i Liége och Luxemburg, men inte i Namur. 
Däremot behövde bruksägaren i de förra områdena inte nödvändigt
vis äga gruvområdet; brukningsrätten kunde förvärvas genom ett avtal 
med jordägaren.81 I vissa fall var denna rättighet knuten till det antal 
verk han hade. På 1640-talet drabbades således en av de större bruks
ägarna i Luxemburg av problem sedan han försökt att utnyttja sin 
koncessionsrätt, som var ämnad endast för en masugn, för att försörja 
tre olika anläggningar.82 Precis som man i Namur betalade tionde till 
furstemakten erlades diverse avgifter till den lokale jordägaren för 
dessa rättigheter. Så betalade den köpman som i början av 1600-talet 
anlade en hammare i Monceau-sur-Sambre i Hainaut årligen 200 
floriner till seigneuren för marken plus ytterligare 60 för skogsrät
ten.83 Förutom avgift för den mark och det vattendrag som brukades, 
förekom att man dessutom betalade vägskatt till jordägaren.84 När 
Abraham Cronström under sin europeiska resa på 1660-talet rappor
terade den märkliga omständighet att hamrarna i Liége och Namur 
drevs, utan att varken skatt eller tionde betalades till kronan, så var 
det således en sanning med modifikation.85 

I tullinspektörernas uppgift ingick att ta reda på om anläggningen 
hade oktroj och vilka avgifter brukspatronen erlade. Att samla in 
denna information visade sig vara svårt. För så många som 72% av 

80 Damin 1967, s. ig^f. 
81 Hansotte 1975, s. 272. 
82 Evrard 1956, s. 98. 
83 Ibid., s. 191. 
84 Lejeune 1939, s. 137. 
85 Iron and steel... 1982, s. 165 f. 
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anläggningarna saknas uppgifter i industristatistiken.861 vissa fall har 
ägaren svarat att han inte kände till något om någon oktroj och i 
andra har han erkänt att det fanns ett privilegiebrev, men vägrat att 
visa upp det. Sannolikt fruktade brukspatronerna att undersökningen 
skulle leda till höjda skatter. Svårigheterna att få fatt på uppgifter 
säger en del om centralmaktens och dess representanters svaga ställ
ning i området. Att ägarna vid närmare 10 % av anläggningarna upp
gav sig sakna oktroj stärker denna bild.87 Några avgörande skillnader 
mellan de olika geografiska områdena förefaller i detta avseende inte 
att finnas. Såväl i Namur/Charleroi som i Luxemburg hade ägarna 
försetts med oktroj er och i båda områdena vägrade de ofta att visa 
fram dem. 

Endast för 36 anläggningar (26%) ges mer detaljerade uppgifter 
om villkor och skatteförhållanden. I några få fall omtalas att anlägg
ningen njöt särskilda fördelar. Ankan Hanzeur vid gjuteriet i 
Cranxhe hade exempelvis i sin oktroj 1754 garanterats rätten att fritt 
införa malm och kol.88 Året därefter försäkrades Jean Philippe 
d'Arnauld fri införsel av skrotjärn och malm till sin masugn i Luxem
burg.89 Vid den nyanlagda hyttan i Hisserhiitte, i östra delen av 
Nederländerna vid nuvarande Iter, lovades kapten Charlier år 1760 att 
fritt söka efter malm i Walhorn.90 Oktrojerna innehöll således fördel
aktiga villkor och var ett sätt för statsmakten att stödja verksamheten. 
Emellertid har Hansotte understrukit att rena monopolprivilegier var 
sällsynta inom järnhanteringen, vilket skilde den från förhållandena 
inom många andra näringar, exempelvis inom glasindustrin.91 

Oftare än att redovisa de fördelar oktrojen gav, omtalades de ut
lagor brukspatronen hade att betala. Sådana uppgifter lämnas för ett 
drygt tjugotal anläggningar. Av dessa sade sig sexton stycken enbart 

86 Industristatistik passim. 
87 Uppgifterna om oktroj är färre för manufakturanläggningarna, men förekommer 

även för dessa. Industristatistik passim. 
88 Industristatistik s. 885 
89 Texten nämner skrotjärn och "houille". Det senare är en vallonsk benämning 

som betyder stenkol. Industristatistik s. 978. 
90 Reservationen görs att det inte gällde ädla metaller som guld, silver eller koppar. 

Industristatistik s. 1182. 
91 Hansotte 1975, s. 286. 
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betala skatt till kronan och sju enbart till lokala godsägare. Vid en 

anläggning, La Trapperi i Luxemburg, betalade brukspatronen ränta 
till både stat och godsägare. 31 floriner och 10 sol erlades till den 
lokale seigneuren i Bologne, vid det tillfället Orvalklostret, och 70 
floriner till kronan för brytningsrätten till järnmalmen.92 Endast vid 
ytterligare en anläggning, också den i Luxemburg, preciserades att 
man betalade för malmrättigheterna, medan tio brukspatroner upp
gav sig erlägga strömavrad.93 

Ägande och nätverk 
Under den studerade perioden förändrades den vallonska järnhante
ringens ägarförhållanden från ett korporativt till ett individuellt, eller 
kanske snarare familjebaserat, ägande. Jag har velat koppla denna för
ändring till den omorganisation som skedde av industrin under bör
jan av 1600-talet. Det korporativa ägandet hörde samman med den 
intraregionala arbetsdelningen, vilket när den bröts upp var det svårt 
att vidmakthålla. Sannolikt krävde den arbetsdelade regionen en 
större flexibilitet, vilket de nya ägarformerna bättre motsvarade. I 
synnerhet i området mellan Sambre och Meuse är det tydligt att 
ägandet höll samman de arbetsdelade produktionsregionerna. Även 
mellan Liége och Luxemburg hade ägarband etablerats under 1600-
talets början, då borgare från Liége investerade i fiirstendömets järn
hantering. Under det följande seklet syns emellertid inga spår av så
dana bindningar mellan de olika produktionsleden. Utbytet mellan 
stångjärnshammare och manufakturindustri får i stället antas ha för
medlats via marknaden. 

I kapitel tre påpekades att det fanns en avgörande skillnad mellan 
produktionens organisation i Namur/Charleroi och Luxemburg. Till
verkningen i det förra området var decentraliserad medan stora integ
rerade anläggningar, vilka samlade hytta, hammare och manufaktur
verkstäder, dominerade i det senare. Undersökningen av ägarförhål-

92 Industristatistik s. 1048. 
93 Industristatistik passim. 
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landena modifierar denna bild. Det är tydligt hur bruksägarna också i 
Namur/Charleroi strävade efter att genom ägande kontrollera samt
liga led i produktionen. 

Jag har menat att drivkraften bakom bruksägarnas investeringsstra
tegier var densamma i bägge områdena, nämligen att i så hög grad 
som möjlig göra sin råvaruförsörjning marknadsoberoende. Att resul
taten blev olika berodde på naturgeografiska och institutionella skill
nader. Den höga andelen kvinnliga bruksägare skall mot bakgrund av 
detta förstås som ett sätt att försöka hålla samman bruksegendomen. 
Detta belyses ytterligare av att ägarstrukturen av skärverk, borrkvar
nar, knipp- och plåthamrar kring Liége var en annan. Ägarna av 
dessa enheter var beroende av att köpa järn på marknaden och i stället 
för att äga en hel produktionskedja skedde en specialisering av ägan
det. Detta innebar att enheter kunde avyttras, utan att produktionen 
från den samlade familjeegendomen hotades. Egendomen var mindre 
viktig att hålla samman, varför ett kvinnligt ägande förefaller ha varit 
mer sällsynt. Detta kan också tyda på att egendomen i Liége i högre 
grad betraktades som individuell. 

Brukspatronens strävan att omfatta hela produktionskedjan med 
sitt ägande, förblev sannolikt i de flesta fall en oförverkligad dröm. 
Rätten till malm och skog innehades av godsägare och furstehus. 
Masugnar och hammare ägdes av borgare, adelsmän och, om än i 
mindre utsträckning, kloster. I produktionskedjans slutled ägdes de 
enkla handsmedjorna för spik och vapenproduktion av hantverkare 
och bondsmeder. För att produktionen skulle möjliggöras måste 
dessa olika ägargrupper träda i relation med varandra. 

En sådan möjlig mötesplats var marknaden. För skogsägaren inne
bar den ökade efterfrågan på kol och skogsråvara nya inkomstmöjlig
heter. Liksom i Sverige gjorde statsmakten försök att styra kolmark
naden till järnhanteringens fromma. Styrmedlen i Nederländerna var 
mer indirekta och gick främst ut på att staten i sin roll som säljare 
höll nere priserna genom att erbjuda fördelaktiga köp till fasta priser. 

En annan mötesplats var de "feodala" institutionerna, det vill säga 
att mot erläggande av ränta uppbära rättigheter till mark, vatten, 
malm eller skog. Också i detta fall var statsmakten en viktig part. I 
Namur hade fursten regalrätt till mineraltillgångarna och i övriga 
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delar av Nederländerna erbjöds bruksägare att till fördelaktiga villkor 

arrendera skog. 
Begreppet ägande har här använts på ett tämligen oproblematiserat 

sätt. I sin diskussion om äganderättens förändring i Sverige har Maria 
Ågren använt preciseringarna breddning och fördjupning av ägan
det.94 Dessa begrepp kan överföras till det sammanhang som här har 
diskuterats. Under 1500- och 1600-talen breddade brukspatronen sitt 
ägande genom att under samma hatt samla en större del av produk
tionskedjan. Samtidigt skedde en fördjupning genom att det tidigare 
korporativa ägandet vittrade bort till förmån för ett mer individuellt 
förfogande. Det individuella, eller kanske snarare familjemässiga, 

ägandet kringskars dock på flera sätt av seigneurala rättigheter till 
jord, malm och skog. Fernand Disciy har understrukit att de feodala 
begränsningarna, åtminstone under 1500-talet ofta också inbegrep 
ägandet av hammare och masugnar. 

Brukspatronerna drev och underhöll enbart fabrikerna och deras för
foganderätt över dem hade formen av ett arrende, det vill säga den hade 
den juridiska formen av ett förläningskontrakt vilket erkände överför
ingen av fast egendom med arvsrätt under evärdelig tid, men innehöll 
också alltid förbindelser om att betala ränta och om detta inte kunde 
ske, en försäkran om att erhålla egendomen som pant.95 

Brukspatronen ägde inte i egentlig mening sin egendom, utan för
valtade den. Den bild Discry liknar den traditionella dyaden mellan 
godsherre och arrendator inom det engelska jordbruket, vilken där 
också formade landets järnindustri.96 Försöken att förvärva gods och 
adelskap bör ur ett sådant perspektiv inte ses som en aristokratisering, 
utan som en fördjupning av ägandet till bruksegendomen. En egent
lig individualisering av ägandet skedde först, menar Discry, under in
flytande av fransk och holländsk rätt, det vill säga vid 1700-talets slut 
och under 1800-talets början.97 

Liksom i Sverige var bruksägandet och järnhanteringen i det val-

94 Ågren 1992, s. 21. 
95 Discry 1970, s. 63. 
96 Evans 1997. 
97 Disciy 1970, s. 65. 
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lonska området under 1600- och 1700-talen en blandning av gammalt 
och nytt: av feodala institutioner och marknadsrelationer. Ur detta 
perspektiv kan man fråga sig om de vallonska brukspatroner som in
vandrade till Sverige var de lysande företagarkometer som de skildrats 
som i litteraturen. Visst var De Geer, De Besche och de andra duk
tiga affärs- och handelsmän, men hur stora var deras kunskaper om 
bruksdrift och varifrån hade de hämtat dem? Hemlandet lämnade de 
under en period då järnhanteringen höll på att bryta sig loss från kor-
porativa ägar- och förvaltningsprinciper och de anlände till ett land 
där en liknande utveckling redan tidigare hade inletts. 
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Kapitel 6 

Den sociala organiseringen av 
produktionen: arbetsförhållanden 

De olika produktionsleden skilde sig åt när det gällde ägoform, men 
också vad gäller driftsformer och organisering av produktionen. En 
första uppdelning av produktionens olika arbetsmoment är skillnaden 
mellan de sysslor som närmast vette mot agrara verksamheter 
kolning, gruvbrytning och transporter och de som utfördes av 
hantverksskickliga yrkesmän i hyttan, hammaren och manufaktur
smedjan. I termer av sociala rum är det vara rimligt att anta att de 
förra samtidigt ingick i den agrara och industriella produktionens sfä
rer, medan de senare skapade ett mer homogent industriellt rum. 

Hur samordnades dessa två delar av produktionen? Bildade de 
olika verksamheterna verkligen urskiljbara sociala rum? Och hur 
samordnade i så fall kolaren, köraren och gruvarbetaren sin verksam
het i de båda sfärerna? Arbetsförhållanden ges alltså i detta samman
hang en mycket vid betydelse. Kapitlet inskränks inte till en studie av 
arbetsorganisationen inom järnproduktionen, utan diskuterar också 
hur denna var relaterad till arbetarnas jordägande, hushållsstruktur 
och bosättningsmönster. 

Forskningen kring arbetsförhållandena inom den tidigindustriella 
järnhanteringen kan knappast sägas ha varit livaktig i Belgien. Lik
som i Sverige har man ägnat betydligt mer energi åt att skriva an
läggningarnas och ägarnas historia än arbetarnas. I Hansottes över
siktsverk över industrins historia under 1700-talet ägnas sex sidor åt 
att diskutera arbetskraften.1 Några undantag finns dock. Med ut-

1 Hansotte 1980, s. 138. 
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gångspunkt tagen i arbetskontrakten diskuterar Jean Yernaux 1500-
talets arbetsorganisation.2 När det gäller spikindustrin i Liége har 
Hansotte givit en mycket fyllig bild i sitt arbete La clouterie liégeoise et 
la question ouvriére au XVII6 siécle (1972). Arbetarbefolkningens demo
grafiska förhållanden i samma område, under framför allt 1800-talet, 
har ingående studerats av René Leboutte, Reconversions de la main-
d'oeuvre et transitions démographique. Les bassins industriels en aval de 
Liége XVII6-XXe siécles (1988). 

Industristatistiken innehåller uppgifter om arbetsstyrkas storlek 
och sammansättning, data som mycket sparsamt har använts i den 
tidigare forskningen. Ytterligare en central källa är 1766 års folkräk
ning och egendomstaxering för provinsen Luxemburg, i vilken upp
gifter ges om såväl yrke som hushållets storlek och egendomsinne
hav.3 

Källmaterialets karaktär innebär att jag i det följande kommer att 
arbeta med undersökningsområden på fyra olika nivåer. 

1. Södra Nederländerna. Med hjälp av industristatistiken disku
teras arbetarantal och yrkessammansättning. 

2. Luxemburg. Industristatistikens bild fördjupas med hjälp av 
folkräkningen. 

3. Belgiska Lorraine. När det gäller frågor om hushållsstorlek, 
sammansättning och egendomsinnehav krymps perspektivet till 
att gälla några centrala orter för järnhanteringen i Luxemburg. 

4. Habay-La-Vieille. Diskussionen av giftermålsmönster kon
centreras till en av orterna i belgiska Lorraine, Habay-la-
Vieille. 

Beroendet av källmaterialet från Luxemburg för att ge en närbild av 
arbetarhushållen, innebär att spikindustrins och vapenhantverkets 
arbetare behandlas mer styvmoderligt. Den stora roll som belgiska 
Lorraine kommer att spela i den fortsatta framställningen motiverar 

2 Yernaux 1939. 
3 Dorban 1971/72. 
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Karta 4: Järnproduktionen i belgiska Lorraine vid 1700-talets mitt. (Itinéaire de 
la sidérurgie4.) 

dessutom en mer ingående presentation av området och de orter som 
valts ut. 

Industristatistiken nämner hela sextio anläggningar i området: två 

gruvfält, nitton hyttor, arton hamrar och tjugoen manufakturanlägg

ningar (i första hand plåt- och knipphamrar).4 Med utgångspunkt i 

industristatistikens uppgifter och folkräkningens yrkesbeteckningar 

har sju orter valts ut, vilka var och en representerar den tyngre järn

hanteringens olika steg: gruvbrytning, kolning, transporter, tackjärns

tillverkning och hammarsmide. 

I Halanzy, idag beläget på gränsen mellan Luxemburg och 

Belgien, nämns i industristatistiken sju stycken gruvhål, ytterligare 

fyra omtalas i Musson strax väster därom. Omkring 25 arbetare sades 

vara sysselsatta med gruvbrytningen i Halancy och sex i Musson.5 

Halancy var ett relativt stort samhälle med närmare hundrafemtio 

hushåll varav emellertid endast sju betecknades som gruvarbetarhus-

håll. I Musson fanns bara ett gruvarbetarhushåll medan ytterligare två 

omnämns i det närliggande Willecourt. I samtliga tre samhällen 

4 Industristatistik s. 935-1058. Då har jag också räknat med hamrarna i Epioux och 
Mellier som ligger strax norr om Lorraine. 

5 Industristatistik s. ioo3f. 
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fanns dock ett stort antal hushållsföreståndare med beteckningen 
grovarbetare (manouvrier).6 Sannolikt döljs flera gruvarbetarhushåll 

bland dessa, vilka det inte finns någon möjlighet att särskilja i käll
materialet. 

Längre västerut, fortfarande balanserande på dagens gräns mellan 
Belgien och Luxemburg, ligger Grandcourt med sammanlagt ett fyr
tiotal hushåll. Industristatistiken nämner ingen gruva på orten och 
heller ingen masugn i det närbelägna Ruette. Däremot finns både 
gruvfält och masugn omtalade i greve Ferraris kartverk och i folk
räkningen kallas orten "Grancourt och masugnen i Ruette".7 Bland 
befolkningen märks såväl gruvarbetare som körare och masugnsarbe
tare.8 I Buzenol, en ort med knappt hundra hushåll, någon mil rakt 
norrut från Grancourt fanns ytterligare tre masugnar. Malmen till 
dessa kom från Halanzy och Musson. Här fanns inga hamrar utan 
gösarna fraktades vidare på vagnar och kärror för att slås till stångjärn 
antingen vid hammaren i Epioux två och en halv mil bort eller i 
Berchiwe på en dryg mils avstånd.9 Som tidigare omtalats fördes 
också tackjärn därifrån till Ste Ode och Prelle i Ardennerna. Förvå
nande är att det — utöver Henry Lahaze, vilken delade sin tid som 
jordbrukare med att utföra transporter — inte fanns några forkarlar i 
Buzenol. Antingen pekar detta på problemet med att sätta sin tillit 
till folkräkningens yrkesuppgifter, eller så har transportarbetarna 
rekryterats från andra samhällen i närheten.10 

I tvillingsamhällena Habay-la-Neuve och Habay-la-Vieille, båda 
av Halancys storlek, fanns fyra större järnbruk. I Habay-la-Neuve låg 
Chåtelet och i dess omedelbara närhet Point d'Oie. I Habay-la-
Vieille fanns La Trapperi och i dess grannskap masugnen Bologne. 
Förutom i Bologne, där stångjärnssmidet hade upphört under 1740-
talet, fanns vid alla tre anläggningar såväl hammare som hyttor.11 I 
Pont d'Oie fanns till och med två hamrar och i La Trapperi en plåt-

6 CDL, vol 59 och 67, AGR. 
7 Ferraris 1965, memoire vol IX, s. 87. 
8 CDL, vol 59, AGR. 
9 Industristatistik s. 1019. 
10 CDL, vol 67, AGR. 
11 Industristatistiks. 1048. Bourguignon 1926-27, s. 146. 
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hammare förutom stångjärnshammaren.12 Industristatistiken uppger 
att 300 kolare och körare var engagerade för La Trapperies räkning 
och lika många för Chåtelets.13 I Habay-la-Neuve fanns också en 
talrik befolkning av körare och skogsarbetare, men antalet var för litet 
för att täcka behovet. I tvillingsamhällenas närhet bredde skogsområ
det Forét d'Anlier ut sig. Sannolikt sköttes en stor del av brukens 
kolförsörjning från detta område. I byar som Louftémont med dryga 
åttio hushåll och det ungefär hälften så stora Vlessart visar yrkestit
larna att kolning och transporter varit viktiga näringar.14 

Innan jag går vidare med att studera arbetskraftens sammansätt
ning vid gruvor, hamrar och hyttor samt arbetarnas hushålls- och 
egendomsförhållanden i Halanzy, Grandcourt, Buzenol, Habay-la-
Neuve, Habay-la-Vieille, Louftémont och Vlessart, så skall mer pre
cisa frågeställningar kring relationen mellan hushåll och formuleras. 

Inledningsvis antyddes att problematiken varit ett kärt socialhisto
riskt forskningsområde, inte minst förhållandena inom den rurala 
varuproduktion som föregick industrialiseringen. Mendels åsikt var 
att den textila hemindustrin i Flandern ledde till en kraftig befolk
ningsökning samt en åtföljande pauperisering. Det var ett lands
bygdsproletariat som skapades, vilket senare kunde enrolleras som 
lönarbetare under den industriella revolutionen.15 Ekonomisk för
ändring ledde således till demografisk förändring som i sin tur bil
dade förutsättning för ekonomisk förändring. Inte minst mot bak
grund av den kraftiga befolkningsökningen i södra delarna av furs-
tendömet Luxemburg under 1700-talet (se ovan tabell 1), finns det 
fog att göra liknande antaganden när det gäller järnhanteringen. 
Historikern Michel Dorban har också hävdat att den snabba utveck
lingen av industrin under 1600-talet var en viktig orsak till befolk
ningstillväxten.16 

Detta påstående kan utvecklas på två olika sätt. Ett första alterna-

12 Detta efter en sammanslagning mellan Forge du Prince och Point d'Oie. Bour-
guignon 1926—27, s. 22. 

13 Industristatistik s. i048f. 
14 CDL, vol 59, AGR. 
15 Mendels 1981. 
16 Dorban 1987, s. 373 
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tiv är att befolkningsökningen skedde till följd av att bondehushållens 
storlek ökade för att de nya uppgifterna skulle kunna skötas inom 
dessas ram och vid sidan av åkerbruket. I Sverige organiserades ju just 
många av järnhanteringens arbeten av bondehushållen. Det förefaller 
ha varit ett sådant mönster som också Dorban haft i tankarna. 

Det skedde, skriver han, 

en djupgående förändring av områdets yrkesstruktur: etableringen av en 
sekundär sektor vilken innebar att jordbrukarna kunde dela sin tid mel
lan jordbruksarbete och sysselsättning som forbonde eller utföra andra 
uppgifter åt brukspatronerna.17 

Större hushåll skulle således vara det sätt på vilket arbetaren 
möjliggjorde sitt engagemang i såväl den industriella som agrara 
sektorn. Ett annat tänkbart alternativ är emellertid att hushållet inte 
alls förmådde överbrygga skillnaden mellan de olika sfärerna, utan att 
arbetsuppgifterna bröts ut och att dess arbetare precis som hammar
smederna bildade separata hushåll. Differentieringen av ekonomin 
ledde i så fall till att innehav av jord inte längre var en nödvändig 
förutsättning för försörjning och därmed inte för giftermål. Utveck
lingen ökade möjligheterna till familjebildning, med ett större antal 
barn och sannolikt också en sänkt giftermålsålder som följd. Den 
innebar samtidigt att allt fler hushåll bröts loss från den agrara eko
nomin. 

Uppbrottet från den agrara världen skapade ett beroende av in
dustriarbete och industrikonjunkturer. Förvärv av jord var ett sätt att 
bredda hushållets försörjningsbas och minska beroendet av lönein
komsten.18 Det var ett sådant perspektiv Paul Servaise anlade på hus
hållens försörjningsmöjligheter i Limburg och som Francois Hend-
rickx diskuterat för protoindustrins arbetare i holländska Twente.19 

Frågan är om tankegången också är applicerbar på järnhanteringen i 
de södra Nederländerna. Inledningsvis har jag, utifrån Pfister, på-

17 Ibid. 
18 Jämför Maria Sjöbergs liknande resonemang kring de svenska bergsmännens ny

odlingsverksamhet på 1700-talet, 1993, s. 161. 
19 Servais 1982a; Hendrickx 1993. Pirotte gör samma antagande vad gäller skogs

huggare, kolare och forkarlar i Durbuy, 1974, s. 186. 
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pekat att det protoindustriella hushållets möjlighet att förvärva jord 
bland annat var beroende av vilken typ av jordbruk som bedrevs. 
Jordbruket i södra Luxemburg var till skillnad från det i Limburg mer 
inriktat på spannmålsodling, vilket hypotetiskt kan antas ha begrän
sat hushållens tillgänglighet till jordmarknaden.20 Naturligtvis finns 
det fler variabler att ta hänsyn till i ett sådant resonemang. I sitt 
arbete om protoindustrialiseringen i Weald i England har Michael 
Zell bland annat understrukit arvssedvänjornas betydelse.21 

Att slå vakt om sin självständighet kunde dock ske även på andra 
sätt än att förvärva jord, inte minst genom att alternera mellan olika 
protoindustriella näringar. Resultatet blev ett yrkesmässigt heterogent 
hushåll, där hushållsföreståndaren samtidigt hade flera yrken eller där 
företrädare för flera yrken rymdes inom samma hushåll. Rosemarie 
Andersson problematiserar i sitt avhandlingsarbete hälsingebönder
nas möjligheter att finna alternativa utkomstmöjligheter i såväl kol-
ning som linproduktion.22 

Strategierna var försök att stå emot en specialisering; genom 
differentieringen upprätthölls hushållets handlingsfrihet. Att betrakta 
motsatsen, det vill säga en specialisering, som en automatisk in
skränkning av handlingsutrymmet är emellertid en förhastad slutsats. 
Tvärtom kunde det vara ett uttryck för att hushållet hade ett så stort 
inflytande över produktionen att det förmådde styra den i överens
stämmelse med sina behov. Det självägande bonde- eller hantverkar-
hushållet, vilket fungerade som arbetslag, är exempel på detta. Reso
nemanget är också relevant för järnindustrins vidkommande. I sin 
doktorsavhandling Hammarlag och hushåll visar Göran Rydén hur 
hammarsmedhushållen i det tidiga 1800-talets Gästrikland genom att 
vara nära knutna till arbetslaget kunde ta tillvara hushållets intressen, 
inte minst när det gällde att rekrytera nya arbetare till smedjan. 
Sonen efterträdde fadern vid härden och på så sätt säkrades hushållets 
långsiktiga reproduktion.23 

20 Architecture rurale ... s. 39 ff. 
21 Zell 1994, s. 229. 
22 Andersson 1995. 
23 Rydén 1991, s. 285 f. Se även Woronoff 1984, s. 161. 
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Det är viktigt att understryka att det här rörde sig om arbetare vars 
yrkesskicklighet hade en bärande roll i arbetsprocessen. Att hushållet 
utgjorde grundstommen för smedjans arbetslag, var ett sätt att slå 
vakt om rätten till denna kunskap. I en senare jämförelse med ryska 
förhållanden konstaterar Rydén att smedshushållen i Ural hade en 
betydligt mer polymorf yrkesstruktur. Mästersmeden delade ofta 
hushåll med kolare och masugnsarbetare. Rydén kopplar detta till de 
annorlunda maktförhållandena vid de ryska bruken, där hammarlaget 
inte tilläts att spela samma autonoma roll som i Sverige. Utveckling
en bland de yrkesskickliga ryska arbetarna mot mindre och yrkes
mässigt homogena hushåll, ser han följaktligen som försök att etable
ra en starkare maktposition.24 

Att undersöka hushållens storlek, yrkessammansättning och even
tuella jordinnehav är ett sätt att närma sig denna komplexa proble
matik. Var hushållen specialiserade på industriarbete eller kunde de 
förena det med jordbruk? Hur löste de i så fall fördelningen av ar
betsuppgifter? Om hushållet var specialiserat på industriarbete, ut
gjorde det då ett arbetslag med förmåga att styra produktionen? Frå
gorna kan fördjupas till att inte enbart handla om hur hushållet fun
gerade, utan också hur hushållsmedlemmarna ville att det skulle fun
gera. Det blir ett spörsmål om hushållets strategier och mer långsik
tiga strävanden, om spelet mellan de enskilda viljorna och de be
gränsningar och möjligheter som omgivningen gav.25 I den följande 
framställningen av arbetskraften i hytta och hammare samt i gruva, 
kolskog och transportarbete inleder jag varje avsnitt med en diskus
sion om arbetsorganisationen för att sedan behandla arbetarhushållets 
storlek, sammansättning och jordinnehav. 

24 Rydén 1998a. 
25 Jämför diskussionen i Woolf S., red 1991. 
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Hyttornas och hamrarnas folk 

Hyttan 
I samband med skattläggningen av hamrar och hyttor i fiirstendömet 
Namur på 1630-talet stipulerades det rimliga antalet arbetare vid 
dessa. Arbetsstyrkan sades variera med produktionens omfång. Vid 
en masugn med mindre produktion behövdes masmästare, bokare 
och tre uppsättare men om tillverkningen var större sattes antalet 
uppsättare till fyra.26 

Att döma av Angersteins reseberättelse var arbetsstyrkans storlek 
fortfarande i stort sett densamma vid mitten av 1700-talet. Vid mas
ugnen i Wépion längs Meuse strax söder om Namur, räknade han till 
fyra arbetare, en mästare och tre arbetare.27 I industristatistiken för
medlas dock en något annorlunda bild. Tio år efter Angersteins be
sök, uppgavs en dubbelt så stor arbetsstyrka, bestående av en 
masmästare (fondeur), tre uppsättare, en bokare, en malmvaskare och 
två briseurs.28 Sannolikt har Angerstein bara räknat de yrkesskickliga 
arbetarna, masmästaren och uppsättarna, och utelämnat andra yrkes
grupper. Det är intressant att dessa skiljs ut som separata yrken i sta
tistiken, men det är ändå mindre troligt att det skulle röra sig om 
heltidssysselsättningar. 

Beteckningen briseur orsakar huvudbry. Ordagrant betyder det den 
som krossar eller bryter sönder något (av verbet briser). Vad var det då 
dessa arbetare bröt sönder? Med tanke på att malmen i Namurområ-
det redan från början var sandigt finfördelad och eftersom bokaren 
nämns för sig, är det osannolikt att det var malmstycken han slog 
sönder. Kanske var det slaggen som finfördelades innan den transpor
terades i väg. Jean-Pol Weber nämner att sådana bocqeurs de laitins 
fanns vid masugnen i Mirwart i Ardennerna på 1540-talet.29 En 
annan möjlighet är att gösen höggs sönder i mer lätthanterliga och 

26 Damin 1967, s. 130. 
27 Angerstein s. 211. 
28 Industristatistik s. 783. 
29 Weber 1992, s. 166. 
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transportabla stycken, något som förekom vid brittiska masugnar för 
att underlätta frakt på hästryggen.30 

Liksom vid Wépion angavs vid flertalet av masugnarna i området 
mellan Sambre och Meuse en arbetsstyrka på mellan sju och elva per

soner, oräknat eventuella grytgjutare. I Luxemburg var en så stor 
arbetsstyrka ovanlig. Förutom vid masugnarna Ste Ode, där så många 
som 24 arbetare nämns vid de två hyttorna, så höll sig arbetsstyrkan 
mellan fem och sex personer.31 I motsats till i Namur preciserades 
yrkestitlarna mera sällan. Vid masugnen Lackman i Ste Léger upp
gavs 1764 att fem arbetare var sysselsatta i masugnen. I en anteckning 
fyra år senare sades den bestå av masmästare med en gosse (valet), två 
uppsättare, en arbetare som transporterade bort slaggen och en arbe
tare vid bokverket, således sammanlagt sex personer.32 

Att de mer högproducerande masugnarna i Luxemburg hade en 
mindre arbetsstyrka än de i Namur förefaller underligt. Med tanke på 
att järnindustrins arbetare i Namur var befriade från skatt är det 
emellertid möjligt att brukspatronen angivit ett arbetarantal i över
kant och på så sätt också kunnat inkludera andra personer, sannolikt 
sådana som inte var permanent sysselsatta vid ugnen, i den skattebe-
friade skaran. Visserligen överskred arbetarantalet det som stipulerats 
på 1630-talet, men det är möjligt att myndigheterna ändå lät det pas
sera. Detta skulle också förklara diskrepansen mellan Angersteins och 
industristatistikens uppgifter. 

Värt att notera är emellertid att det varken i arbetsstyrkan vid mas
ugnen i Ste Léger, eller i det tiotal andra fall där arbetsstyrkan preci
serades i Luxemburg, nämns någon briseur. Orsakerna till detta kan 

vara flera. Vid masugnen Lackman fanns ett bokverk. En större 
förekomst av vattendrivna bokverk i Luxemburg — vid vilket både 
malmen kunde finfördelas och slaggen vid behov krossas — skulle 
kunna förklara den mindre arbetsstyrkan. Att anläggningarna i Lux
emburg oftare bestod av hammare och hytta, vilket inte uteslöt trans
porter av gös men gjorde dem mer sällsynta, kan också förklara 

30 Rydén 1998b, s. 45. 
31 Industristatistik s. 887 
32 Industristatistik s. 1005. 
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briseurens frånvaro. Kanske var det också så att gossar och mer tillfäl

liga arbetare vid masugnen inte alltid räknades in i den arbetsstyrka 

som industristatistiken redovisade från Luxemburg. I uppgifterna 

från Ste Léger påpekades att det rörde sig om fast anställda, vilket 

skulle kunna vara en skillnad i jämförelse med Namur. Som regel 

nämns dock varken gossar eller lärlingar i något av områdena. 

Industristatistikens uppgifter om arbetarantal kan för Luxemburg 

konfronteras med folkräkningens yrkesuppgifter. Atta masugnar var 

vid mitten av 1700-talet i drift i de undersökta orterna i Lorraine. 

Med industristatistikens uppgifter som utgångspunkt skulle det inne

bära ett arbetarantal om i runda tal 40 personer. I folkräkningen an

ges 35 personer med yrkestitlar, som visar att de har arbetat i mas

ugnen. Av dessa sades endast sex vara gossar.33 Överensstämmelsen 

mellan industristatistikens och folkräkningens uppgifter är således god. 

Arbetarna kontrakterades för ett bestämt antal år men det förekom 

också att masmästarna avtalade med brukspatronen att göra ett visst 

antal blåsningar.34 Vid masugnen i Wépion avlönades mästaren med 

10 floriner för 14 dagar och de andra tre arbetarna fick mellan 6 och 7 

floriner. Att arbetarna vid hyttan avlönades efter den tid de arbetade, 

per dag eller som här var fjortonde dag, omtalade Angerstein också 

vid andra masugnar.35 Historikern Ann-Marie Damin menar att 

fjortondagarslön var det vanliga.36 Förhållandet att arbetarna vid 

masugnen betalades tidslön och inte styckelön har diskuterats av 

Woronoff. Orsaken var, menar han, inte att dessa arbetare stod i ett 
mer uttryckligt lönearbetarförhållande till arbetsgivaren än hammar

smeden, utan att brukspatronen köpte masugnsarbetarens specialist

kunskap inte hans arbetsprodukt.37 Det mötte också praktiska pro

blem att uppskatta slutproduktens storlek och kvalitet samt att 

med utgångspunkt därav fördela betalningen på de olika arbetarna. 

Arbetslaget var ett kollektiv som ersattes efter den tid de arbetade och 

de olika typer av kunskap som de besatt. 

33 CDL, vol 59 och vol 67, AGR. 
34 Yernaux 1939, s. 71, s. 265 f. 
35 Angerstein s. 211, s. 261. 
36 Damin 1977, s. 50; Woronoff 1984, s. 166 
37 Woronoff 1984, s. 166. 
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Hammaren 
I samma förordning, som på 1630-talet stipulerade det lämpliga arbe
tarantalet i Namurs masugnar, reglerades också hammarbesättningen. 
Vid en hammare med två smältarhärdar som arbetade enkelt, det vill 
säga endast dagtid, behövdes två smältarsmeder med var sin pojke 
och tre räckarsmeder. Arbetade hammaren dubbelt, det vill säga dyg
net runt, sysselsatte den ytterligare en mästare vid varje smältarhärd, 
det vill säga en arbetsstyrka om sammanlagt nio personer. I en ham
mare med en smältarhärd som arbetade dubbelt krävdes tre smäl
tarsmeder och lika många vid hammaren; sannolikt förutsattes också 
dessa ha pojkar vid sin sida. Slutligen nämns att det vid en "forge 
ordinaire", sannolikt en hammare med en smältarhärd som gick 
enkelt, arbetade två räckarsmeder och två hammarsmeder.38 Under 
sin resa på 1660-talet besökte Cronström stångjärnshammaren i 
Colonster utanför Liége. Hammaren var bestyckad med en smältar
härd och en räckarhärd, samt arbetade från klockan tio eller elva på 
kvällen till middagstid dagen efter. Cronström uppgav att fem arbe
tare var sysselsatta i hammaren, vilket således stämmer ganska väl 
med vad förordningen från 1630 stadgade för en forge ordinaire.39 

Vad gjorde dessa arbetare? Hur specialiserade var de på sin upp
gift? De få arbetskontrakt som finns bevarade från 1500- och 1600-
talen, ger en ganska detaljerad bild av arbetets sociala organisation. I 
många fall styrde brukspatronen inte produktionen mer än en feodal 
ränteägare böndernas åkerbruk. I kontraktet kunde bruksägaren lova 
att förse smeden med råvara mot att han å sin sida lovade att inte 
sälja järn till någon annan.40 Ar 1627 tecknade mästerplåtsmeden 
Collet Grandry och hans son Servais de Pepinster ett kontrakt med 
Jacques aux Brebis. Jacques, som ägde hammaren, skulle stå för järn
råvara och frakten av de färdiga plåtarna. När de tog emot järnet 
betalade smederna för råvaran och förpliktade sig också att endast 
tillverka plåtar av det till Jacques, det vill säga förutom drygt 125 kilo 
per vecka som de gavs lov att göra åt en annan handelsman. Att plåt-

38 Damin 1967, s. 130. 
39 Iron and steel s. 67. 
40 Leboutte 1984, s. 49. 
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smederna betalade för det erhållna järnet omtalas också i andra kon

trakt.41 Även om priset var något av en chimär, en avgift som sedan 
drogs av från produktpriset, innebar det att utbytet mellan smed och 
köpman hade drag av köphandel. 

Förhållandet vid plåthammaren kan inte oreflekterat överföras till 
de tyngre delarna av industrin. Lejeunes skildringar av hamrarna vid 
Couvin i Liége, under 1500-talet antyder emellertid att smederna 
också där hade ansvar för anskaffningen av råvara och sedan "sålde" 
färdigprodukten till ägaren av egendomen.42 Sannolikt handlade det 
oftast om samma typ av "fingerad" handel, som i exemplet från plåt
hammaren i Liége. René Evrard påpekar emellertid att man under 
1600-talet också finner hammarsmeder och masmästare, vilka sam
tidigt arbetade som kolare och gruvarbetare. De frambringade således 
på egen hand den råvara som krävdes för produktionen. Under sam
ma sekel nämns också smedens skyldighet att reparera och vidmakt
hålla hammaren i flera arbetskontrakt, något som också Angerstein 
noterade under sin resa.43 

1600-talets vallonska smeder förefaller, på samma sätt som de 
svenska, ha haft en självständigt position i smedjan. Vid många en
heter representerades brukspatronen av en faktor — vilka också om
nämns i industristatistik och folkräkning — vars uppgifter framför 
allt var administrativa. Att representanter för bruksledningen direkt 
skulle ha övervakat arbetet är inte troligt. Smedens produktionsansvar 
var en följd av att det var mästaren, inte brukspatronen eller faktorn, 
som besatt den tekniska kunskapen. Evrard konstaterar just att denna 
tids bruksägare sällan var några tekniker.44 Snarare var det en annan 
typ av kunskap de besatt, nämligen handelsmannens om marknads-
och prisförändringar. 

Industristatistikens uppgifter om arbetsstyrkans storlek och sam
mansättning ger en komplex bild av arbetsförhållandena. Antal arbe
tare, så som den preciserats i Namur på 1630-talet, stämmer väl över
ens med statistikens uppgifter från området mellan Sambre och 

41 Yernaux s. 297, s. 301. 
42 Lejeune 1939, s. 148. 
43 Yernaux 1939, s. 267; Angerstein, s. 275. 
44 Évrard 1956, s. 64 
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Meuse: sex eller sju man sades oftast arbeta i smedjan. Också mindre 
arbetslag förekom dock. Vid smedjorna kring Meuse biflöde Samson 
i närheten av Namur — där Angerstein, vilket tidigare diskuterats, 
omnämnde att tysksmide praktiserades vid en hammare — bestod 
arbetsstyrkan vanligtvis av fyra smeder.45 Större arbetslag än tio arbe
tare var ovanliga. Undantaget utgjorde hammaren i Marche-les-
Dames i närheten av Namur med ett arbetarantal på hela sexton per-

46 söner. 
I motsats till vid masugnarna var arbetsstyrkan vid hamrarna i 

Luxemburg betydligt större än i Namur. Även i detta område fanns 
emellertid en viss variation. Vid Roche-a-Fréne i nordligaste delen av 
Luxemburg, i närheten av Barvaux, arbetade bara fem smeder, medan 
en arbetsstyrka på fjorton personer var det normala vid de stora bru
ken i Lorraine.47 Folkräkningens uppgifter för Habay-la-Neuve och 
Habay-la-Vieille ger emellertid anledning att förmoda en än större 
arbetsstyrka. I de bägge samhällena omnämndes sammanlagt 91 per
soner med yrkestitlar som anknöt till arbetet i smedjan. Trettiofem av 
dem bar titlar som visar att de inte var fullärda i yrket, gossar (gar9on) 
och svenner (valets). För de övriga arbetarna nämndes ibland att de 
var mästare, ibland betecknades de som smeder eller bara arbetare i 
smedjan. Gossarnas och svennernas antal förefaller att vara i under
kant, men avviker å andra sidan inte så mycket från uppgifterna år 
1630, i vilka gossar bara sades sysselsättas med arbetet i smältar-
härden.48 Dessa 91 personer arbetade sannolikt vid hamrarna i 
Chåtelet, Pont d'Oie och La Trapperie, vilket sammanlagt gör fyra 
smedjor och således en arbetsstyrka på drygt tjugo personer i varje 
hammare. 

Arbetsstyrkans storlek kan jämföras med svenska och ryska förhål
landen. Vid en svensk tyskhammare med två härdar arbetade två 

45 Industristatistik s.796. 
46 Industristatistik s. 786. 
47 Industristatistik s. 850. Hansotte 1980, s. 178 nämner en arbetsstyrka på 5-6 

arbetare i smedjan, vilket alltså är i underkant. 
48 Egentligen 93 personer, men två av dem, Jean Etienne och Sebasitian Hennin, 

nämns som gamlingar och bortom produktiv ålder (den senare omnämns som tiggare) 
varför de har uteslutits. CDL, vol 59 och vol 67, AGR. 
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arbetslag om vardera tre personer. I Ural var arbetsstyrkan betydligt 

större. Antalet smeder var dubbelt så många och dessutom sysselsat
tes en rad personer med övervakande eller administrativa uppgifter i 
hammaren.49 Vid vallonhamrarna i Lövsta och Österby var arbets
styrkan större än i de svenska tyskhamrarna, dock utan att komma i 
närheten av de ryska brukens besättning. Under första hälften av 
1600-talet var mellan sju och åtta smeder sysselsatta i vallonsmed-
jorna, ett antal som under slutet av seklet vid de flesta av smedjorna 
ökat till nio.50 Arbetsstyrkan vid hamrarna i Lövsta och Österby var 
således mindre än vid de stora anläggningarna i Luxemburg, men 
något större än i området mellan Sambre och Meuse. 

Den regionala skillnaden i arbetsstyrkans storlek stöder antagandet 
i kapitel tre att hamrarna i Luxemburg som regel hade en större be-
styckning än i övriga vallonska områden. Förhållandet kan dock inte 
ensamt förklara skillnaden. I förordningen från år 1630 räknade man 
med att sju arbetare, gossarna inräknade, var tillräckligt för att driva 
en hammar med två smältarhärdar. I området mellan Sambre och 
Meuse bestod de större hamrarnas arbetsstyrka, undantaget då 
Marches-le-Dames, av mellan sex och tio personer. Frågan återstår 
således att besvara varför ofta dubbelt så många arbetare än vad som 
förefaller ha varit nödvändigt fanns vid hamrarna i Luxemburg. 

En del av svaret är sannolikt att dessa hamrar drevs kontinuerligt, 
vilket inte var direkt beroende av hammarens tekniska utrustning, 
men alltid ledde till en högre produktion och krävde en större ar
betsstyrka. I ett annat sammanhang har jag kritiserat uppfattningen 
att arbetet i 1600- och det tidiga 1700-talets svenska tysksmedjor 
skulle drivas dygnet runt. Utifrån arbetarantalet i de svenska verkstä
derna var detta knappast möjligt. Skiftgången måste i stället ses som 
en viktig arbetsorganisatorisk förändring, vilken sannolikt infördes 

49 Florén & Rydén 1998b, s. 109. 
30 Douhan 1985, s. 105, s. 117. Vid Lövsta skedde en förändring av arbetsstyrkan på 

1670-talet och i Österby på 1690-talet. Undantaget utgjordes av Bondehammaren vid 
Lövsta där hela tio arbetare var sysselsatta på 1680-talet, en siffra som femtio år senare 
ökat till tretton. Rinman 1782, s. 396, nämner att fyra arbetare var sysselsatta vid smäl-
tarhärden och fem vid räckarhärden. 
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under 1700-talet.51 När det gäller de svenska vallonsmedjorna tyder 
antalet arbetare på att kontinuerlig drift införts tidigare, vilket också 
produktionssiffrorna för Österby antyder. Att detta direkt skulle 
hänga samman med den vallonska smidestekniken eller de invand
rande smedernas och företagarnas arbetsvanor eller kunskaper är 

mindre troligt. Av storleken på arbetsstyrkan att döma skedde om
läggningen inte direkt i samband med immigrationen, utan under 
den andra generationen invandrare. 

Kontinuerlig drift var inte heller någon regel i immigranternas 
hemland. I den hammare som Cronström beskrev i Liége på 1600-
talet arbetade man inte dygnet runt. I de statistiska uppgifterna från 
1764 nämns att man enbart arbetade dagtid vid flera anläggningar i 
området mellan Sambre och Meuse. I Gougnies, vid Namur, var en 
av hamrarna utrustad med två smältarhärdar, en räckarhärd samt två 
hamrar. Arbetsstyrkan bestod av två arbetare vid varje smältarhärd 
och tre samt en pojke vid räckarhärden, sammanlagt således åtta per
soner. Ambitionen var att driva hammaren kontinuerligt, men 
uppenbarligen var arbetsstyrkan otillräcklig. Inspektörerna konstate
rade att ingen fanns som kunde ersätta arbetarna när de tog igen sig, 
vilket innebar att de inte arbetade mer än 16-17 timmar per dygn.52 

Samma notering gjorde Angerstein vid en av hamrarna längs Meuse, 
Pierot.53 Arbetsstyrkan bestod där av två personer vid varje härd, vilka 
måste vila fem timmar om dygnet.54 Även om arbetssättet omnämn
des redan på 1630-talet skedde således sannolikt i det vallonska om
rådet en förändring till mer kontinuerlig drift under 1600- och 1700-
talen, en process som förefaller vara knuten till expansionen av järn
hanteringen i Luxemburg. För Frankrike har Denis Woronoff note
rat att dygnet-runt-drift var vanligt under andra hälften av 1700-
talet.55 Fortfarande på 1770-talet då Stockenström besökte Frankrike 

51 Florén 1994c. 
52 Industristatistik s. 756 
53 Angerstein kallar hammaren för Piriou. Någon hammare med det namnet nämns 

varken hos Hansotte 1980 eller i industristatistiken. I den senare källan finns en ham
mare vid Meuse biflöde Samson som kallas Pireot, vilken, av lokaliseringen att döma, 
sannolikt var den hammare som Angerstein besökte. Industristatistik s. 1767. 

54 Angerstein s. 241. 
55 Woronoff 1984, s. 296. 

J75 



omtalade han emellertid att endast "dagsmide", det vill säga under 16 
timmar, praktiserades vid vissa hamrar.56 

Alla hamrar arbetade således inte kontinuerligt över dygnets 24 
timmar. Ännu färre var det sannolikt som arbetade under årets alla 52 
veckor. Som tidigare noterats räknade Angerstein med 42 arbetsveckor 
om året. Detta inte på grund av tillfälliga stopp på grund av vattenbrist, 
reparationer eller dylikt, utan "i anseende till så många helgdagar".57 

Inte heller antagandet om att driften i Luxemburgs hamrar var 
kontinuerlig förklarar emellertid fullt ut den större arbetsstyrkan. För 
en hammare med två smältarhärdar som gick dubbelt räknade för
ordningen från år 1630 med en arbetsstyrka om minst nio smeder. 
Arbetarantalet i de luxemburgska hamrarna var större än så. Skillna
der i sättet på vilket skiftarbetet förutsattes organiseras i början av 
1600-talet och det sätt man faktiskt arbetade i Luxemburg på 1700-
talet, kan sannolikt ge ytterligare en del av förklaringen. 

Den större arbetsstyrkan vid de ryska tyskhamrarna i jämförelse 
med den vid de svenska bruken, förklaras delvis av att arbetet organi
serats som ett "modernt" skiftsystem, det vill säga att hela laget byttes 
ut när det nya skiftet började. Nackdelen var att brukspatronen var 
beroende av en dubbel uppsättning arbetare, men hade fördelen att 
en mästare hela tiden fanns på plats i smedjan.58 I Sverige fungerade 
skiftarbetet på ett annat sätt. I stället för att byta hela laget då ett nytt 
skift började, skedde en uppdelning av sysslorna inom arbetslaget, 
vilket innebar att mästersmeden inte alltid var närvarande.59 Sven 
Rinman skildrade i slutet av 1700-talet en snarlik arbetsorganisation 
vid de svenska vallonhamrarna. Under det första skiftet arbetade 
mästersmältaren med en dräng, vilka avlöstes av mästersvennen med 
en dräng. Vid räckarhärden var arbetsgången liknande.60 

56 Stockenström, De utländska järn och stålprocesserna bd III, JKA, Fila: 27, RA. 
57 Angerstein s. 499. 
58 Florén & Rydén 1998b, s 111. 
59 Rydén 1991, s. 86f. 
60 Rinman, 1789, bd IV s. 1099; Rinman 1782, s. 396. Samuel von Stockenström ger 

en mycket ingående skildring av arbetsgången i vallonhammaren. Han skiljer sig från 
Rinman i det avseendet att han beskriver hur först smältardrängen arbetade ensam, 
sedan tillsammans med mästaren och sist antingen mästersvennen eller mästaren. 
Stockenström, Beskrivning över ..JKA, Fil: a24, RA. 
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Hur skiftgången var organiserad vid hamrarna i Vallonien har inte 
diskuterats av tidigare forskning. Naturligtvis var det vid dessa, lik
som inom tysksmidet, möjligt att både tillämpa ett informellt och 
formellt skiftsystem, det vill säga enligt den svenska eller den ryska 
modellen. När Stockenström diskuterade rénardiéresmidet i Elsass 

förutsätter han att ett formellt skiftsystem praktiserades.61 

De skilda lösningarna ställde olika krav på arbetskraften. En be
tydligt större arbetsstyrka krävdes för att ett formellt skiftsystem 
skulle fungera, medan flexibilitet och närmast ständig närvaro i 
arbetsplatsens närhet var en förutsättning för det informella systemet. 
Svårigheterna att uppfylla det informella skiftsystemets krav på när
het och tillgänglighet, vilket jag återkommer till nedan, talar för att 
ett formellt system med fasta arbetslag användes vid de vallonska 
hamrarna. Om så var fallet skulle det ytterligare förklara den stora 
arbetsstyrkan vid hamrarna i Luxemburg. 

Inget finns som säger att arbetsorganisationen i hammaren var 
densamma under första hälften av 1600-talet som vid mitten av det 
följande seklet. Inte bara formerna för skiftarbetet kan ha förändrats, 
utan också uppdelningen i olika delarbeten. I några fall är det möjligt 
att, via yrkestitlarna i industristatistiken, få en uppfattning om detta. 
I området mellan Sambre och Meuse nämns vanligtvis enbart smäl-
tarsmeder, räckarsmeder och gossar. Marche-les-Dames utgjorde 
också i detta sammanhang ett undantag. I arbetsstyrkan ingick för
utom smederna fyra mesureurs (av mesurer, mäta) och en timmer
man.62 Timmermän nämns också vid andra smedjor, vilket antyder 
att smedernas arbete med att vidmakthålla produktionsutrustningen 
hade börjat att tas över av specialiserade yrkesmän. 

Mer mystisk är mätarens roll. Vad de mätte förtydligas vid ham
maren i Mellier i Luxemburg där arbetsuppgiften för tre arbetare 
preciserades som mesureur de charbon de la halle aux forgerons.63 De 
mätte således upp kol till smederna. Vad innebar då detta? Var det ett 

61 Stockenström, De utländska stål- och stångjärnsprocesserna, bd III, JKA, 
Fila: 27. 

Industristatistik s. 786. 
63 Industristatistik s. 1045. 
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arbete som motsvarande de fyra porteur de charbon vid hammaren i 
Anthée och de svenska kolgossarnas?64 Eller hade "mätaren" snarare 
en övervakande, eller åtminstone administrativ funktion i hammaren? 
Vid de brittiska järnbruken förekom under slutet av 1700-talet perso
ner med titeln "stocktakers". Rydén menar att dessa hade en överva
kande funktion av hur smederna använde tackjärn och träkol.65 Det 

är inte osannolikt att de vallonska mätarnas uppgifter motsvarade 
"stocktakerns", vilket i så fall sannolikt också innebar att valloniens 
vallonsmeder, i motsats till de svenska, tog kol på räkning hos bruks
patronen. Inkluderingen av timmermän och mätare innebar att ar
betsstyrkan utökades och specialiserades, samt att mästarens in
flytande över produktionen successivt minskade. Han hade inte 
längre ansvaret för reparationen av produktionsutrustningen och hans 
uttag av råvara övervakades. 

I industristatistiken nämns också andra yrkestitlar vid hamrarna, 
vilka inte tagits upp dokumentet från Namur ett sekel tidigare, något 
som kan tyda på en utvecklad arbetsdelning av smidesarbetet. Vid 
hammaren i Acoz, strax söder om Charleroi, nämndes, något kryp
tiskt, att samma mästare arbetade vid räckarhärden som vid hamma
ren.66 Denna notering får sin förklaring vid en jämförelse med situa
tionen i Luxemburg, där särskilda hammarsmeder (martelleurs) om
nämns vid sidan av rackar- och smältarsmeder. Vid var och en av 
hamrarna i Mellier sysselsattes två smältarsmeder, lika många ham-
mar- och räckarsmeder samt avslutningsvis två faiseur des pieces. Vid 
sidan om dessa yrkesskickliga arbetare omnämndes åtta smedsdräng
ar (två goujards och sex valets).67 Det sammanlagda arbetarantalet vid 
hammaren var således fjorton. Tyvärr är det ovanligt att arbetsstyrkan 
på detta sätt preciseras, men i folkräkningsmaterialet är såväl titeln 
martelleur som. faiseur des pieces frekvent förekommande. I Habay-la-
Neuve omtalas 25 arbetare som smältarsmeder, tre som räckarsmeder, 
sju som faiseur des pieces och sex som hammarsmeder (martelleur).68 

64 Industristatistik, s. 815. 
65 Rydén 1998b, s. 54 f. 
66 Industristatistik s. 755. 
67 Ibid., s. 1047. 
68 CDL, vol 59 och vol 67, AGR Att hammarsmeden skulle syfta på arbetarna i de 
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De sysslor som tidigare skötts av två yrkesgrupper förefaller således 
i 1700-talets Luxemburg ha hafts om hand av fyra. Exakt efter vilka 
gränser denna uppdelning skett är svårt att säga. Möjligtvis var det så 
att smältningen av tackjärnet, tillverkningen av smältstycket, hante
ringen av smältstycket i räckarhärden och slutligen utsmidningen av 
stången sköttes av specialiserade arbetare. Vid vallonsmedjor i Eng
land förbereddes utsmidningen av stängerna genom att ett 
"stångämne" tillverkades.69 Samma arbetssätt visas i Didérots och 
d'Alembert encyklopedi.70 Sannolikt var det tillverkningen av detta 
som faiseur depieces hade ansvar för. 

Även om det inte, vilket diskuterats i kapitel tre ovan, skedde 
några avgörande tekniska förändringar av hammaren under 1700-
talet, så förefaller arbetsorganisationen i viktiga avseenden att ha för
ändrats: mästarens ansvarsområde hade krympt, produktionen hade 
ytterligare arbetsdelats och drevs i högre grad kontinuerligt. Utveck
lingen var mer accentuerad i Luxemburg än i området mellan Sambre 
och Meuse. 

Liksom i Sverige, Frankrike och i många andra områden avlönades 
de vallonska smederna efter produktionskvantum. En närmast kuriös 
detalj i sammanhanget är att smedslönen vid upplandsbruken fort
farande under andra hälften av 1700-talet beräknades efter neder
ländska viktenheter.71 Enligt Angerstein hade smederna vid de val
lonska hamrar han besökte lön per tusen pund stångjärn, det vill säga 
drygt 3,5 skeppund (524 kg), eller ungefär vad de fyra smederna i 
Pierot tillverkade under en dag. 

I motsats till i Sverige gjordes inga försök att centralt reglera ar
betslönerna. Lönen skilde sig således från en hammare till en annan, 
varför det är svårt att säga något mer allmänt om lönenivån i området 
eller förändringar av lönerna över tid.72 Däremot ger Angerstein viss 
vägledning när det gäller hur lönen fördelades mellan de olika arbe-

plåthamrar som fanns i området är inte sannolikt, här användes i stället beteckningen 
"platineur", exempelvis för George Gilson i Habay-la-Vieille. 

69 Rydén 1998b, s. 45. 
70 Leboutte 1984, s. 35ff, se särskilt bildtexten på sidan 37. 
71 Rinman 1789, bd IV s. 1100; Montelius 1959, s. 75. 
72 Hansotte 1980, s. 183. 
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tarna. Mästarens lön var naturligtvis alltid högre än mästersvennernas 
och gossarnas. De senare betalades i vissa fall dags- eller årslön.73 Vid 
en hammare vid Beaumont nämner han dessutom en löneskillnad 
mellan mästaren vid smältarhärden och hans kollega vid räckarhär-
den. Den förre hade 45 styver per tusende, medan den senare endast 
förtjänade 39-74 Liknande löneskillnader mellan smältar- och räck-
arsmeder fanns vid upplandsbruken.751 Vallonien var en sådan avlö
ningspraxis emellertid inte allmän. Vid andra hammare han besökte 
uppgav Angerstein att samma avlöning betalades för mästersmältare 
som för räckarsmeden.76 Vid Ste Ode i Ardennerna gjorde han en 
annan intressant notering, nämligen att lönen var högre de gånger 
hammaren arbetade dubbelt.77 Sannolikt utgick således ett vederlag 
för nattarbete. 

Rydén har diskuterat lönesystemet inom den brittiska järnhante
ringen och funnit ett omvänt förhållandet mot det vid de svenska 
vallonbruken: det vill säga räckarsmeden betalades här bättre än 
smältarsmeden. Detsamma omtalades av Stockenström i sin redo
görelse från hammaren i Ardent i Frankrike på 1770-talet.78 Rydéns 
slutsats är att de brittiska räckarsmedernas arbete krävde större om
sorg än i Sverige. Det stångjärn de smidde användes till produktion 
av manufakturprodukter och smältes inte, som vallonjärnet från 
norduppland, åter ned för att bli till stål.79 Eftersom avsättnings
marknaden för det brittiska och det vallonska järnet liknade varandra, 
i båda områdena förvandlades det till järnmanufaktur, så kan detta 
inte vara hela förklaringen. En viktig skillnad mellan områdena var 
dock att stångjärn mera sällan användes som utgångsmaterial av de 

73 Angerstein s. 247, gäller gossen vid hammaren i Samson. 
74 Ibid., s. 263. 
75 Rydén 1998b, s. 59. Dock inte vid alla eller åtminstone inte under alla tider. De 

uppgifter som bergmästaren 1691 lämnar om avlöningsförhållandena vid Älvkarleby, 
Wattholma och Skebo tyder inte på att någon skillnad i lön skulle finnas mellan 
smältarsmed och räckarsmed. Bergmästarens konceptböcker 1691-95, BMA, BIII: 1, 
ULA. 

76 Angerstein s. 239. 
77 Angerstein s. 509. 
78 Stockenström, De utländska stål- och stångjärnsprocesserna, JKA Fila: 27, RA. 
79 Rydén 1998b, s. 59. 
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vallonska manufaktursmederna, vilka hade tillgång till mer lättarbe
tade halvfabrikat från skärverk, plåt- och knipphamrar. 

Vid sidan om arbetslön i pengar tillkom också andra förmåner. I 
1500-talets vallonska arbetskontrakt omnämndes exempelvis vin
pengar, en ersättning som känns igen från de svenska vallonbruken.80 

I Sverige har vinpengarna ansetts fungera, som en kompensation för 
att vallonsmederna — på grund av att de inte tog tackjärn och kol på 
räkning — varken fick ersättning för överkol eller överjärn.81 Säkerli
gen hade ersättningen en sådan kompensatorisk funktion från och 
med andra hälften av 1600-talet, då överjärns- och överkolsersätt-
ningen blev allmän vid tyskhamrarna. Den var dock ingen svensk 
uppfinning, utan hade rötter i en äldre vallonsk tradition. 

Det är möjligt att också andra naturaprodukter än vin ingick i 
lönen för smederna i det vallonska området. Att trucksystem prakti
serades är känt, i synnerhet från spikproduktionen i Liége och Char-
leroi, vilket jag återkommer till. Sannolikt lämnades även i andra om
råden förskott till arbetarna i varor eller pengar. Under 1700-talet 
förekom klagomål över att så skedde vid bruken i Luxemburg.82 Pre
cis som i Sverige ledde avlöningssättet till skuldsättning. På 1660-ta-
let omtalades exempelvis att smeden Jean Michel de Chévron vid 
hammaren Aremberg i Luxemburg var skyldig en summa på 800 
floriner till 40 floriners ränta.83 

Liksom i Sverige användes skråhantverkets språk för att benämna 
de olika yrkeskategorierna: smältsmedsmäster, räcksmedsmäster och 
så vidare. I Namur fungerade Cour des ferons också som ett regelrätt 
skrå med vidsträckta juridiska rättigheter över arbetarna.84 Jämfört 
med städernas skråorganisationer var en viktig skillnad att både 
bruksägare och arbetare ingick i korporationen. När Moureux menar 
att den korporativa tillhörigheten i viss mån ersatte de fördelar 
adelskap och seigneurala rättigheter gav, så syftar han främst på den 

80 Yernaux 1939, s. 74. 
81 Rinman 1789, s. 1100; Montelius 1959 s. 75. 
82 Hansotte 1980, s. 179. 
83 Yernaux 1939, s. 82. 
84 Bourguignon 1972, s. 93; Masoin 1928, s. 44, s. 49, s. 56. 
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makt brukspatronerna med hjälp av skrådomstolen kunde utöva över 
arbetarna.85 

Förekomsten av en sådan särjurisdiktion gav upphov till gräns
dragningskonflikter visavi andra domstolar.86 Sommaren 1614 klagade 
exempelvis provinsförvaltningen till centralregeringen över att 

järnarbetarna som man för närvarande finner i stort antal i fursten-
dömet Namur och som utför ett stort antal övergrepp under det att de 
hävdar att de, i enlighet med sina privilegier, enbart är underkastade 
rättskipningen under cour des ferons.87 

Samexistensen med andra rättsinstanser kom också framdeles att 
skapa konflikter.88 Under Maria Teresias centralisering av administ
rationen, knöts den därför fastare till centralmakten. Ar 1741 deklare
rades exempelvis att det inte gick för sig att bryta upp beslut som var 
fattade av en annan rättsinsats genom att underställa målet cour des 
ferons.89 

Hushåll och jordägande 

I folkräkningen för de aktuella orterna i södra Luxemburg år 1766 
omnämndes 91 personer med yrkestitlar anknutna till arbetet i smed
jan och 35 stycken till masugnen. Hur många och vilka av dessa arbe
tare hade möjlighet att gifta sig och bilda hushåll? Hos gruppen sme
der var 82% gifta och bland masugnsarbetarna var siffran nästan lika 
hög, 79%. Antagandet ligger nära till hands att gruppen ogifta ut
gjordes av yngre icke fullärda arbetare. Så var det hos arbetarna i 
masugnen, där ingen med prefixet "gar^on" var gift. Däremot stäm
mer förklaringen mindre väl för smederna, av vilka tre fjärdedelar av 
svennerna och gossarna var gifta. Mästertiteln var således inte någon 

85 Moureaux 1964. 
86 Masoin 1928, s. 93. 
87 Lahaye 1892, s. 221. 
88 Masoin 1928, s. 53. 
89 Ibid., s. 50. Liksom den svenska bergsjurisdiktionen gjort, borde material som 

denna och liknande rättsinstanser lämnat efter sig, vara en utmärkt källa för att mer i 
detalj studera näringens sociala organisation, några sådana studier har dock inte gjorts 
och materialet har inte kunnat lokaliseras. 

182 



nödvändig förutsättning för att smeden skulle ingå äktenskap, medan 
hinder förefaller ha funnits för tidiga äktenskap hos masugnens arbe
tare. Jämfört med svenska förhållanden visar såväl mina egna studier 
av Jäders bruk som Rydéns av gästrikebruken att möjligheten till gif
termål först öppnade sig när gossen avancerat till mästersven.901 bel
giska Lorraine var de sociala skrankorna kring äktenskapsmarknaden 
mer porösa, och tillät smeder också på yrkeskarriärens lägsta steg att 
ingå äktenskap. 

Hushållsstorleken har varit möjlig att beräkna för 73 smeder och 26 
stycken masugnsarbetare. Hushållen var små. I genomsnitt innehöll 
de 4,8 personer hos smedjearbetarna. Skillnaden mellan smedernas 
och smedsbetjänternas hushåll var inte uppseendeväckande stor; de 
förra innehöll i genomsnitt 5,1 personer och de senare 4,5.91 Storleken 
på masugnsarbetarnas hushåll hamnar nära smedsbetjänternas och 
bestod i genomsnitt av 4,6 personer. Siffran är densamma som det 
genomsnitt historikern Marie-France Piret kalkylerat för Habay-la-
Neuve år 1766 och Dorban visar gällde en större del av Lorraine.92 

Smedsbetjänternas och masugnsarbetarnas hushåll var således något 
av lorrainska typhushåll. Intressant är att Leboutte konstaterar i stort 
sett samma genomsnittliga storlek för smedshushållen vid de stora 
centraliserade anläggningarna i Liége vid mitten av 1800-talet.93 Hus
hållsstorleken förefaller således inte direkt av påverkats av industriali
seringen. 

Jämfört med svenska förhållanden ligger siffrorna för smedshus
hållet nära de jag funnit för Jäders bruk vid samma tid (5,6 personer), 
men markant under Rydéns siffror för 1840-talets Gästrikland (7,0 
personer). När det gäller smedsbetjänternas hushållsstorlek ligger siff
rorna i det belgiska materialet betydligt över mina egna siffror (3,2 
personer) och mer i paritet med situationen för gästrikesvennerna (4,6 
personer).94 

90 Florén 1995, s. 65; Rydén 1991, s. 206 ff. 
91 CDL, vol 59 och 67, AGR. 
92 Piret 1982, s. 167; Dorban 1983, s. 430. 
93 Leboutte 1988, s. 163. 
94 Florén 1995, s. 60 ff; Rydén 1991, s. 220. Att storleksskillnaden mellan smedernas 

och smedsbetjänternas hushåll var mindre i det belgiska området kan tolkas som att 

183 



Arbetarhushållets ringa storlek samt det faktum att så stor del av 
mästersvennerna och gossarna var gifta ger egentligen ingen anled
ning att förvänta sig så många exempel på hushåll av en typ där sme
den och hans underlydande delade bostad, det vill säga där hushållet 
kan ha fungerat som arbetslag. Hos smederna går detta att säkert be
lägga i två fall, medan förhållandet var vanligare bland masugnsarbe
tarna där gossar nämns i fyra av hushållen.95 Endast två av masugns-
arbetargossarna, Jean-Pierre och Henry Hameau, bodde i ett hushåll 
där föreståndaren inte var masugnsarbetare, nämligen hos grov
arbetaren André Hameau i Habay-la-Vieille.96 Bland smederna var 
det däremot snarare regel än undantag att gossar och gesäller inte 
delade hushåll med mästaren. Antingen var de gifta och hade sina 
egna hushåll eller så ingick de i andra hushåll. I ett fall bildade exem
pelvis två ogifta smedbetjänter hushåll och i två fall bodde ogifta gos
sar i gifta gelikars hushåll.97 

Yrkesmässigt heterogena hushåll var vanliga. I nio hushåll blanda
des smeder med, i de flesta fall, jordbrukare och grovarbetare. I vissa 
fall går det att finna en släktrelation mellan hushållsföreståndaren och 
de andra yrkesutövande personerna i hushållet. Jordbrukaren Lam
bert Jacques Gilson i Habay-la-Vieille hade en hemmaboende son 
Jean som kallades smedsgosse och hos grovarbetaren Hubert Gérard i 
samma by, bodde smeden Jean Francis Sisaire som var gift med 
Huberts svägerska.981 andra fall är det dock svårt att se att hushållet 

arbetsstyrkan där var mer homogen och de hierarkiska skillnaderna mindre. Eftersom 
gruppen smeder inte är en ren "mästargrupp", utan även rymmer svenner och pojkar 
kan inte några egentliga växlar dras på detta. 

95 Hos smältarsmeden Jean Mathieu Gillet i Habay-la-Veille bodde sonen Jean 
Pierre med titeln smältarsmedsgosse och på samma ort finner vi i smeden Henri Pen
nins hushåll sonen Pierre med samma titel som Jean Pierre. Något av ett specialfall var 
Jean Pierre Richard och hans bror Jacques, båda med titeln smältarsmedsgosse, från 
Habay-la-Neuve vilka bor hos den invalidiserade smeden F. Richard, sannolikt deras 
fader. Kanske var förhållandet detsamma i den blinde Germaine Bodeurs hushåll i 
Habay-la-Veille. Germaine saknade titel och delade hushåll med en vuxen dotter 
Madeleine som kallas arbeterska och smeden Servaise Bodeur. Jacques Pennin hade en 
son över 16 år boendes i hushållet, för vilken ingen titel preciserades. CDL, vol 59 och 
67, AGR. 

96 CDL, vol 67, AGR. 
97 Samtliga i Habay-la-Neuve, CDL, vol 59, AGR. 
98 CDL, vol 67, AGR. 
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bundits samman av sådana band. I Habay-la-Neuve bodde exempel
vis den ogifte smeden Jean Jacques Francis hos mjölnaren Francis 
Alexandre tillsammans med snickaren Francis Francis och en 
mjölnarlärling, Nicolas Gilson." 

Smedshushållens sammansättning, frånvaron av yngre arbetare och 
förekomsten av yrkesmässigt heterogena hushåll, innebar att det 
fanns ett avstånd mellan hushåll och arbetslag. Hos masugnsarbe
tarna fanns fler hushåll där yngre och äldre arbetare, ofta fäder och 
söner, levde tillsammans. Inte heller här var det emellertid något 
dominerande mönster. På båda arbetsplatserna måste samarbetet i 
arbetslaget därför ha krävt en social interaktion utöver hushållsgrän
serna, vilket naturligtvis påverkat det enskilda hushållets inflytande 
över arbetet. 

Avståndet mellan arbetslag och hushåll förefaller ha varit större i 
Lorraine, än vad Rydén visat för svenska förhållanden. Detta för
hindrade emellertid inte att söner till smeder följde faderns yrkesval 
också i det vallonska området, vilket jag återkommer till nedan, men 
gossarnas tidiga giftermål eller utflyttning till andra familjer gjorde 
hushållet obsolet som grund för arbetslaget i smedjan.100 

Smederna i Habay-la-Vieille och Habay-la-Neuve var smeder och 
masugnsarbetarna i de undersökta orterna var masugnsarbetare. En
bart för tre smeder nämns fler yrken. Jean Louis Petit i Habay-la-
Neuve sades samtidigt vara jordbrukare, körare och smed. I hushållet 
hade han också en gosse med samma yrkestriad. Jean Baptiste Thiery 
och Adam Thiery, också de i Habay-la-Neuve, kallades smeder och 
jordbrukare.101 Dessa undantag aktualiserar frågan om vilken roll 
arbetet i smedja och masugn spelade för hushållens försörjning. Hade 
arbetaren som regel också andra försörjningsmöjligheter?102 

Evrard hävdar att smeder och masugnsarbetare hade en fast grund 

99 CDL,vol59,AGR. 
100 Diskussionen skulle kunna föras vidare för att utröna om det var släktband 

snarare än hushållsband som höll samman arbetslaget. För att göra så krävs dock mer 
noggranna uppgifter om smideslagets faktiska sammansättning. 

101 CDL, vol 59, AGR. 
102 51 av smederna, 18 i gruppen smedbetjänte och 26 av hyttfolket är möjliga att 

identifiera i taxeringsmaterialet. 
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i den agrara världen och att de under vissa perioder lämnade smedja 
och masugn för att bruka jorden. Detta menar han var nödvändigt på 
grund av säsongsarbetslösheteten inom järnhanteringen.103 

Tabell 6: Ägande av åker; äng och nyodling i hektar, hos smeder och mas
ugnsarbetare i berörda orter i Belgiska Lorraine år 1766. 

Åker Äng Nyodling S:a 

Arb.kat < 1 ha > 1 ha < 1 ha > 1 ha < 1 ha > 1 ha arb. 

Smeder 21 19 24 8 29 3 51 
Smedsdr 3 5 5 0 6 0 18 
Masugn 9 8 4 0 7 1 26 

Anm: arealmåttet anges i de rekapitulativa tabeller som här använts i jour-
naux som håller 160 verges om 16 kvadratfot. En jour är alltså ungefär 3.568 
m2 och 3 journaux drygt en hektar.104 

Källa: Cadastre 553-554, 559731, AEA-

Evrard verkar ha rätt. Av smederna ägde 78% åker, 61% nyodlingar 
och 62% äng. För smedsbetjänterna var andelen lägre, 44% av dem 
ägde åker, 33% hade nyodlingar och 28% ägde äng.105 Arbetarna i 
hyttan hamnar mellan dessa grupper: 65% ägde åker, 38% nyodling 
och 34% ängsmark. Ser vi till storleken av egendomarna så besatt 
ungefär hälften av de åkerbrukande smederna och masugnsarbetarna 
mer jord än en hektar, medan så stora nyodlingar var sällsynta. Av 
äng hade ingen masugnsarbetare mer än en hektar medan en fjärde
del av smedernas ängslotter var större. 

Det har således uppenbarligen funnits goda möjligheter för arbe
tarhushållen att förvärva och ackumulera jord. Vissa smeder och 
masugnsarbetare framstår som riktigt stora jordägare. Hammar-
smedsmäster Jacques Pennins åkermark var nästan fyra hektar stor, 
varav en mindre del låg i grannbyn Habay-la-Neuve. Hans nyodling 
och ängsmark var en knapp hektar och trädgården omfattade en 

103 Évrard 1956, s. 64; Yernaux 1939, s. 67, 71. 
104 Ruwet & Bruneel 1982, s. 137. 
105 Cadastre, vol 553-554, 559, 731, AEA. 
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kvarts hektar jord. Ändå var han inte den största jordägaren bland 

smederna. Gilles Denis i Habay-la-Vieille ägde närmare sju hektar 

åker och Jean Etiennes åkerägor i Habay-la-Neuve uppgick till drygt 

6,5 hektar.106 Av mästersvenner och gossar hade fem av de åtta jord

ägarna åkerarealer större än en hektar, medan ingen av dem hade så 

stora nyodlingar eller ängs lotter.107 

De svenska järnbruksarbetarnas förfogande över jord är inte under

sökt i detalj, men förefaller ha varit jämförelsevis blygsamt. Storleken 

på jädersmedernas åkerlotter var i början av 1700-talet Vi tunnland 

eller omkring V4 hektar, det vill säga ungefär lika stora som Jacques 

Pennins trädgårdsland.108 Vid Horndals bruk var smedernas jordlotter 

för åkerbruk och linodling vid 1800-talets mitt, på ett undantag när, 

mindre än en hektar.109 

En enkel förklaring till att smeder och masugnsarbetare bedrev 

jordbruk vid sidan av det industriella arbetet skulle vara att lönerna 

var knappt tilltagna110 och/eller marknaden för dagligvaruprodukter 

klent utvecklad. I områden med gles befolkning och svagt utvecklat 

jordbruk, exempelvis i Durbuy, var arbetarnas jordbruk sannolikt en 

nödvändighet av den senare orsaken.111 Försörjningssituationen måste 

ha varit bättre på de rika jordarna i södra Luxemburg. 

Lönens storlek är svår att beräkna och än mer problematiskt är att 

leda i bevis att det var knapphet som tvingade industriarbetaren till 

jordbruksarbete. Synsättet förefaller bygga på en "modern" rangord
ning av de bägge sysslorna, där den yrkesskicklige arbetaren bara om 

nödens så krävde förutsätts kunna tänka sig att odla jorden. En 

annan möjlighet är att smederna, precis som i Servaise resonemang 

ovan, omsatte en del av sina penninginkomster i jord. Detta kan ses 

106 Cadastre, vol 553-554. Jean Baptiste Thiery, den smed som också kallades jord
brukare hade åker på närmare fyra hektar. Adam Thiery har inte kunnat lokaliseras i 
taxeringsmaterialet. Cadastre vol 554, AEA. 

107 Det var inte ovanligt att smeder i Habay-la-Vieille också ägde jord i Habay-la-
Neuve och vice versa. I dessa fall har ägorna summerats. Uteslutas kan dock inte att de 
också ägt jord i andra närliggande byar. 

108 Florén 1987, s. 40. 
109 Rydén 1991, s. 239. 
110 Leboutte 1984, s. 50; Hansotte 1980, s. 178. 
111 Pirotte 1974, s. i56ff. 
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som ett försök att bredda sin försörjningsbas, alternativt att på sikt 
helt kunna lämna arbetet i smedja och masugn och bli jordbrukare. 
En törhända djärv tanke är att detta var viktigare för dem än att hålla 
samman arbetslaget inom hushållet. Sannolikt blev en sådan strategi 
viktigare i takt med att kristendenserna började göra sig allt tydligare 
inom den luxemburgska järnhanteringen under 1700-talets andra 
hälft. 

I födelse-, dop- och vigselböcker för Habay-la-Vieille finns exem
pel på smeder som, om man får lita till yrkesbeteckningarna, föränd

rat sin yrkesstatus från smed till jordbrukare. När deras barn gifte sig, 
dock inte med varandra, år 1772 betitlades både Henri Mercier och 
Antoine Sisaire jordbrukare, medan de i folkräkningsmaterialet kal
lats smeder.112 Naturligtvis kan det handla om ett missförstånd hos 
skrivaren. Ytterligare exempel finns emellertid på att smedernas och 
bruksarbetarnas söner tagit steget att bli jordbrukare innan de ingått 
äktenskap. De har således inte gift sig till den nya statusen, utan san
nolikt nått den på grundval av de jordegendomar som föräldrarna, 
eller de själva inom ramen för föräldrahushållet, ackumulerat. När 
smeden Jacques Pennins och Ann Marchals son, Jacques Joseph 
Pennin, gifte sig år 1783 benämndes han jordbrukare.113 

De komplexa uppgifterna med lönarbete och jordbruk som smeds
hushållen hade att utföra gav inga tydliga utslag i hushållsstorleken.114 

Hur arbetsfördelningen i hushållet såg ut har inte närmare kunnat 
studeras. Rydén menar att mycket av jordbruksarbetet åvilade hushål
lets kvinnor, men de smeder han undersökt förfogade över betydligt 
mindre jord och hade större hushåll.115 Ett rimligare antagande för 
det här undersökta området förefaller vara att de jordägande smeder
na och masugnsarbetarna köpte arbetskraft.116 Pigor och drängar var 

112 FP 8/8 1772, 25/10 1772, BGSH, LLN. 
113 FP 24/3 1783, BGSH, LLN. 
114 Se även Piret 1982, s. 183. 
115 Rydén 1991, s. 254. 
116 Noteras kan att det i det vallonska området också finns uppgifter om att kvin

norna tagit en mer aktiv del i järnproduktionen. Den arbetskraftsbrist som uppstod till 
följd av revolutionskrigen på 1790-talet fylldes exempelvis vid vissa järnbruk av kvin
nor. I Namur sysselsatte således änkan Raymond år 1795 omkring 140 arbetare varav 17 
kvinnor och 76 barn. Damin 1967, s. 220. 
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sällsynta i arbetarhushållen, i stället har man sannolikt tillfälligt lejt 
arbetare när åkerbruket så krävt.117 Som tidigare antytts fanns en stor 
grupp grovarbetare, det vill säga okvalificerade arbetare utan fast sys
selsättning, i området. Var det dessa som för lön brukade smedernas 
åker, innebär det att smedshushållet varken fungerade som arbetslag 
när det gällde arbetet i smedjan eller arbetet på den egna åkern. 

Smedjans och masugnens arbetare har här behandlats som en mer 
eller mindre enhetlig grupp, men det fanns också intressanta skillna
der dem emellan. Smederna gifte sig tidigare under "karriären" och 
hade större hushåll. Fler smeder än masugnsarbetare ägde jord och 

deras egendomar var mer omfattande. Sannolikt var det så att en 
högre arbetsinkomst tillät tidigare giftermål för smederna, liksom att 
de kunde spendera mer pengar på jordköp. Genom att smederna be
talades styckelön kunde de också på ett annat sätt än arbetaren i mas
ugnen höja sin förtjänst genom att öka arbetsinsatsen.118 

Gruvornas, skogarnas och vägarnas folk 

Gruvarbetare 
I motsats till hyttans och hammarens arbetare är industristatistikens 
skildring ytterst summarisk avseende dem som arbetade i gruvan, 
skogen och med transporter. De uppgifter som finns om gruvornas 
arbetare tyder på en mycket småskalig organisation. Vid Mertes-le-
Chåteau, söder om Charleroi, nämns tre malmfyndigheter, vilka var
dera sysselsatte fyra arbetare.119 Som tidigare omtalats så var arbets
styrkan ringa också vid de luxemburgiska gruvfälten i Musson och 
Halancy. Bland de få personer som kunnat lokaliseras i folkräk
ningsmaterialet skiljs mellan gruvarbetare (tireur des mines/mineur) 

117 Tjänstefolk nämns i fem av smedshushållen. Endast i ett fall sägs uttryckligen 
att det rört sig om en dräng, nämligen i "smedsbonden" Adam Thierys hushåll. CDL, 
vol 59 och 67, AGR. Trots att deras jordegendom var betydligt mindre omtalas också 
att smederna vid Jäders bruk lejde närboende bönder för att hjälpa till med åkerbruket. 
Florén 1987, s. 40. 

118 Detta naturligtvis förutsatt att smedslaget hade möjlighet att öka produktionen, 
något som också var beroende bland annat av tillgång på råvara och vattenkraft samt 
av brukspatronens intentioner. 

119 Industristatistik s. 691. 
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och malmvaskare (laveur des mines), samt för den förra gruppen mel

lan gossar och arbetare. 
Angerstein gav en mer noggrann bild än industristatistikerna av hur 

arbetet var organiserat. I sin beskrivning av gruvorna norr om Philip-
ville skrev han att "gemenligen äro 3 å 4 par söner som gå i bolag till ett 
gruvarbete, vårföre tvenne arbeta under och tvenne arbeta ovan dag 
med vindande och malmens läggning i hopar."120 Han beskrev vidare 
hur varje gruvlag endast hade tillstånd att arbeta inom ett område av 24 
kvadratfot, drygt 7 m2. Överskred de sin domän så riskerade de att 
bötfällas. Historikern Nicole Caulier-Mathy menar att samarbete 
förekom mellan de lag som bröt bredvid varandra. Vid de större 

fyndigheterna byggdes även enkla orter mellan de olika schakten.121 

Lagen av gruvarbetare arbetade för en brukspatrons räkning. 
Angerstein påpekar att varje lag var knuten till en bestämd patron så 
att de inte skulle kunna stegra malmpriset.122 Arbetarnas självstän
dighet var annars stor. Även om brukspatronen hade koncession på 
brytningen i ett visst område, så organiserade han inte själv arbetet.123 

Arbetarna betalades per kärra malm som forslades till masugnen.124 

Brukspatronen betalade således för arbetet när malmen levererades. 
Från 1500-talets mitt finns några arbetskontrakt bevarade för gruv

arbetare från liégeområdet. En av dem var endast nio år gammal och 
kontraktet, som sträckte sig över 6 år, stadgade en avlöning i mat och 
kläder. I detta fall handlade det uppenbarligen om ett anställnings
förhållande. Andra däremot har snarare karaktär av köpekontrakt, i 
vilket arbetaren förband sig att under ett år leverera den samlade pro
duktionen till en och samma brukspatron.125 

I industristatistiken räknades gruvarbetarna, i motsats till vad som 
var fallet med bokare och malmvaskare, i regel inte in i kategorin an
ställda vid masugnen. Vid Eisenhiitte, i den tysktalande delen av 
Luxemburg, nämndes emellertid fem arbetare för att utvinna (tirer) 

120 Angerstein s. 279 
121 Damin 1967, s. 263. 
122 Angerstein s. 287. 
123 Caulier-Mathy 1985, s. 41. 
124 Damin 1967 s. 195; Bogaert-Damin 1977, s. 19. 
125 Sammanställning hos Yernaux 1939, s. 265. 
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och tvätta malm.126 Huruvida dessa betraktades som anställda på 
samma sätt som uppsättare och masmästare går inte att avgöra utifrån 
statistikens uppgifter. Vid hyttan i Oberhausen i Eifel, har tulltjäns
temännen emellertid tillfogat en intressant uppgift. 

N.B., att brukspatronerna i detta område inte, som i Nederländerna, 
har personer anställda för gruvarbetet. Orsaken till detta är att invå
narna på gruvorterna själva arbetar i gruvorna för sin egen vinst.127 

Uttalandet modifierar på ett intressant sätt bilden av gruvarbetarnas 
relation till masugnsägaren. Även om de inte var anställda vid mas
ugnen så fanns sannolikt oftast en kontraktsrelation mellan gruvarbe
tare och brukspatron, vilken förband den förre att leverera malm. 
Eftersom brukspatronen hade brukningsrätt till gruvan så var det 
arbetet, inte malmen, han betalade gruvarbetaren för. Vad tullinspek
törerna ville stryka under var sannolikt att någon sådan förbindelse 
inte fanns vid Oberhausen, varför brukspatronen i det området fak
tiskt köpte malmen av arbetaren. 

Kolare 

Tidigare har jag diskuterat framväxten under 1700-talet av ett stor-
skaligt och rationellt skogsbruk. Inget tyder på att denna utveckling 
skulle ha motsvarats av en reformering av kolningen i riktning mot 
mer storskaliga och industriella former. På 1770-talet kommenterade 
Stockenström att kolen i området mestadels gjordes av bok, med 
någon inblandning av ek.128 Industristatistiken ger en bild av kol-
ningsarbetet där arbetarna tillfälligt knöts till produktionen. För an
läggningarna vid Orvalklostret omtalades att 460 skogshuggare och 
34 kolare arbetade under "la belle saison".129 Vid hammaren i La Soye, 
vilken också ägdes av klostret, liksom vid anläggningarna i Ste Léger 
var man mer precis och sade att skogsarbetare enrollerades för tre 

126 Industristatistik s. 963. 
127 Industristatistik s. nio. 
128 Stockenström, De utländska järn och stålprocesserna bd II, JKA , Fila: 26, RA. 
129 Industristatistik s. 1026. 
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Bild 12: Kolmila. Milan får stå otäckt till dess att den tänds och "täckes först med 
torv och sedan med mo däröver eller stybb om däruppå någon tillgång finnas, som 
är tecken på en illa förrättad kolning". (Angerstein s. 486.) 

månader.130 I motsats till gruvarbetarna så nämns kolare och skogs
huggare i brukens arbetsstyrka, men de särskildes tydligt från dess 
fasta arbetarkader av smeder och masugnspersonal. Dock var man väl 
medveten om den vikt dessa arbetare hade för produktionen i hytta 

och hammare. Broder Laurent som ansvarade för orvalklostrets 
bruksdrift skrev år 1779 att: "brukspatronens vinst är beroende av en 
god kolare. Dåliga kol gör stor skada i såväl masugnen som i hamma
ren och på den vägen ruineras snart dess ägare."131 

Liksom i Sverige var kolningen ett säsongsarbete, men arbetsåren 
skilde sig åt. Angerstein beskrev hur skogen såldes i september och 
oktober, högg gjorde man sedan under vintern. Virket fick torka 
under mars och april, för att sedan kolas om sommaren.132 Leboutte 
menar kolningsarbetet pågick betydligt längre, från mars och ibland 
ända till början av december.133 

130 Ibid., ss. 1029,1005. 
131 Citerad efter Leboutte 1983/4, s. 321. 
132 Angerstein s. 488. 
133 Leboutte 1982/83, s. 225. 
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På ett annat sätt än i Sverige kolliderade således bondens och kola
rens arbetsår, varför de två sysslorna måste ha varit svåra att kom
binera.134 Hur allvarlig krocken blev var naturligtvis beroende av 
vilken typ av jordbruk som bedrevs. I de norra delar av furstendömet 
Luxemburg, kring La Roche en Ardennes, dominerade boskaps
skötseln, en syssla som utmärkt kunde kombineras med kolning.135 

Det är heller inte säkert att det var med jordbruksarbete kolningen 
skulle jämkas samman. Orsaken till att kolningen i närheten av 
Charleroi skedde på sommaren, menade Angerstein, var att "om 
vintern smider kolaren spik eller har någon annan födkrok, likaledes 
inresaren vilken under stundom är vedhuggare."136 Angerstein 
illustrerar därmed tydligt den flexibilitet mellan olika tidigindustriella 
näringar som bland andra historikern Hervé Hasquin har skildrat 
från samma område.137 

Att kolningen var säsongsbetonad hindrade inte att arbetsuppgif
terna var specialiserade. Leboutte har, med hjälp av uppteckningar 
från tidigt 1900-tal, skilt mellan tre olika arbetsmoment: skogshugg
ning, milresning och kolning.138 Woronoff menar att dessa moment, 
vid de franska bruken under slutet av 1700-talet, sköttes av olika 
arbetare. Samtidigt understryker han ambitionen hos bruksägarna att 
fastare övervaka och organisera kolningen.139 

Industristatistiken skilde mellan skogshuggare och kolare. Anger-
steins beskriver denna arbetsdelning. Om kolaren skrev han följande: 

en sådan faudereur har ingen annan syssla än till att resa en mila samt 
kola den samma och i fall han skulle vara behjälplig med stavrumssät-
tande kräver han särskild betalning140 

Uppdelningen går igen i folkräkningsmaterialet för de behandlade 

134 Dorban 1983, s. 428-447; Piret 1982, s. 186. 
135 Angerstein s. 480; Pirotte 1974, s i77f. 
136 Angerstein s. 319. 
137 Hasquin 1971, s. 288, som dock antar en minskad flexibilitet under 1700-talets 

lopp. 
138 Leboutte 1982/83,1983/84. 
139 Woronoff 1984, s. 138. 
140 Angerstein, s. 488. 
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orterna, vilket omtalar 23 stycken kolare, varav en milresare (dresseur 

des cordes), och 59 stycken skogshuggare. En skillnad görs också mel

lan mästare och gossar.141 

Liksom i Frankrike förefaller kolningsarbetet ha varit specialiserat, 

skilt från skogshuggning och kanske också från milresning. Citatet 

ovan av broder Laurent skulle dessutom kunna ses som ett uttryck för 

en ambition att bättre övervaka kolarnas arbete. Fortfarande vid mit

ten av 1700-talet förefaller emellertid kolningen, på samma sätt som 

gruvarbetet, ha skötts av oberoende arbetare, vilka vid leveransen av 

kolen fick betalt för sitt arbete. 

Bernt Douhan har visat att en stor del av de valloner som 

invandrade till Sverige var skogsarbetare.142 Som en följd av invand

ringen sägs resmilan ha kommit att ersätta den tidigare dominerande 

liggmilan. Frågan är emellertid vad som hände med den vallonska, 

mer arbetsfördelade arbetsorganisationen. Satte den spår i den sociala 

organisationen av kolningen vid upplandsbruken?143 

Att de vallonska kolarna, i motsats till smeder och masmästare, 

tämligen snabbt förefaller att ha assimilerats av den svenska bonde

befolkningen tyder på att så inte varit fallet. Den nya kolningstekni-
ken inordnades inom ramen för de traditionella arbetsformerna, där 

kolningen var en bisyssla till jordbruksarbetet. För att detta skulle 

vara möjligt måste de vallonska kolarna ha förvärvat jord, vilket san

nolikt blev viktigare för dem än att bevara de exklusiva yrkeskunska

perna inom gruppen. Den vallonske kolaren blev således bonde i 
Sverige medan smedens och masugnsarbetarens avstånd till det agrara 
snarare förstärktes i det nya landet.144 

Körare 

I de fall industristatistiken nämner körare så sker det i regel på 

samma sätt som för kolarna, det vill säga de omtalas som säsongs

arbetskraft. Vid Ste Léger i Luxemburg nämns att deras antal inte är 

141 CDL, vol 59 och 67, AGR. Uppdelningen mellan skogshuggning och kolning 
har uppenbarligen varit en realitet sedan 1500-talet Weber 1992, s. 209 ff. 

142 Douhan 1985, s. 96. 
143 Douhan 1985, s. 92. 
144 Resonemanget utvecklas i Floren 1998. 
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fast utan varierar beroende på skogsawerkning och väderlek.145 Bit-
burg i tysktalande Luxemburg, förefaller ha utgjort ett undantag. Där 
omtalades femton körare som var anställda hela året för transporter 
av kol och malm.146 Oavsett om de arbetade hela eller delar av året, 
fick de sannolikt kontant betalning när de hade fullgjort en frakt. 

Som tidigare har diskuterats var man i Luxemburg uteslutande 
hänvisad att frakta järnet landsvägen. Avlöningen var inte bara bero
ende av avstånd, utan också av vägarnas kvalitet samt hur många och 
hur dryga vägavgifter som köraren tvingades att erlägga. Angerstein 
skriver att 

Hava man goda vägar betalas efter vägens längd, men är vägen svår be
talar något mera, ehuru formannen har mindre utgifter i anseende till 
vägpenningar eller barriäravgifter.147 

Bourguignon hävdar att det var småbönder som under dödsäsongen i 
jordbruket transporterade stångjärnet till vattenvägarna för fortsatt 
transport till Liége.148 Det är möjligt att så var fallet under 1600-talet. 
I folkräkningsmaterialet från mitten av det följande seklet möter dock 
individer med yrkesbeteckningen körare.149 För dessa liksom för gruv
arbetare och kolare skildes mellan mästare och gossar.150 Oftast har de 
sannolikt stått med egna dragare och vagnar för transporterna.151 Så 
var dock inte alltid fallet. Abboten Nicolas Spirlet försökte under 
slutet av 1700-talet att lösa sitt järnbruks transportproblem genom att 
låna ut hästar och åsnor till de fattiga bönderna i grannskapet.152 

I Sverige skedde transporter och skogsarbete gärna under senhös
ten och vintern. Dels var vinterföret att föredra, dels var stora delar av 
bondebefolkningen undersysselsatt under den mörka delen av året. 
Av naturliga skäl kunde järnbruken i Vallonien inte dra nytta av 

145 Industristatistik s. 1005. 
146 Ibid., s. 963. 
147 Angerstein s. 277. 
148 Bourguignon 1963, s. 99. 
149 En liknande utveckling mot en specialisering på körslor har Alain Belmont 1992, 

s. 54, diskuterat för Dauphiné i Frankrike. 
150 CDL, vol 59 och 67, AGR. 
151 Dorban 1985, s. 26. 
152 Evrard 1952, s 21. 
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något vinterföre. Årstidens regn gjorde i stället stora delar av vägarna 
oframkomliga.153 Is och blåst försvårade dessutom transporterna med 
båt.154 Detta innebar att transporterna fick ske under sommarhalvåret, 
vilket innebar att jordbruk och bruksarbete inte på samma sätt krono
logiskt harmonierade som de gjorde i Sverige. 

Hushåll och jordägande 

Gruvarbetarna är, som tidigare nämnts, inte helt enkla att spåra i 
källmaterialet. En förklaring till detta kan vara att få arbetare kunde 
försörja sig på gruvarbete allena, varför det är möjligt att många av 
gruvorternas grovarbetare tidvis ägnade sig åt brytning av järnmalm. 
Endast nitton stycken gruvarbetare ingår således i undersökningen, 
medan 54 körare och 82 skogshuggare/kolare har varit möjliga att 
lokalisera i materialet.155 Skogshuggarna är av andra orsaker en pro
blematisk grupp: då det också fanns vattendrivna sågar i området är 
det inte säkert att samtliga var knutna till kolningsarbeten.156 

Av gruvans arbetare var 75% gifta.157 Med ett undantag utgörs 
gruppen ogifta av gossar.158 Utom i ett fall bildade de gifta gruvarbe
tarna hushåll under eget namn. I Grandcourt bodde den gifte, men 
barnlöse, gruvarbetaren J. Herbin i trädgårdsmästaren Gilles Gros
jeans hushåll.159 Hushållen var små, i genomsnitt innehöll de 3,6 per
soner. Liksom arbetarna i smedjan och masugnen var gruvarbetarna 
professionaliserade — de "slarvade" inte samtidigt i andra yrken. 
Antagandet att grovarbetare tidvis arbetade i gruvorna skulle ha stötts 
av förekomsten av hushållsföreståndare med båda yrkena. Nu finns 
inget i källmaterialet som antyder en sådan närhet mellan professio
nerna och det var också ovanligt att andra yrkesutövare fanns i gruv-
arbetarhushållet. Det enda undantaget var G. Cavallier i Halancy 
som hyste en repslagargosse med namnet Jacques Cavallier.160 

153 Woronoff 1984, s. 254. 
154 Hansotte 1980, s. 130. 
155 CDL, vol 59 och 67, AGR. 
156 Bland annat fanns en såg i närheten av Buzenol, Carte de Ferraris, karta 182. 
157 CDL, vol 59 och 67, AGR. 
158 Av gossarna nämndes endast en som gift. 
159 CDL, vol 67, AGR. 
160 CDL, vol 59, AGR. 
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I tre av hushållen nämns gruvarbetarpojkar, utifrån vilket man 
skulle kunna förmoda att dessa hushåll fungerat som arbetslag. Stäm
mer Angersteins uppgifter om arbetslagets storlek, var det emellertid 
bara ett av dem som kunde ha en sådan funktion.161 Liksom för sme
der och masugnsarbetare krävde gruvarbetet således ett samarbete 

mellan olika hushåll. 
Gruvarbetaren var gruvarbetare inte bara i meningen att deras hus

håll var yrkesmässigt homogena, deras jordägande var också mycket 
begränsat. Av de tretton arbetare som gått att finna i taxeringsläng
derna ägde endast fyra stycken åker och äng. Storleken på deras lotter 
var i samtliga fall under en hektar. 

Tabell j: Ägande av åker, äng och nyodling i hektar, hos gruvarbetare, 
kolare skogshuggare och körare i berörda orter i Belgiska Lorraine år IJ66. 

Åker Äng Nyodling S:a 

Arb.kat < 1 ha > 1 ha < 1 ha > 1 ha < 1 ha > 1 ha arb. 

Gruvarb. 4 0 4 0 0 0 13 
Kolare 3 1 1 2 0 3 7 
Skogsh. 7 1 5 2 2 4 21 
Körare* 11 8 10 5 4 6 25 

Anm: arealmåttet anges i de rekapitulativa tabeller som här använts i jour-
naux som håller 160 verges om 16 kvadratfot. En jour är alltså ungefär 3.568 
m2 och 3 journaux drygt en hektar.162 

* Vlessart har uteslutits för att få ett mer hanterligt antal hushåll 

Källa: Cadastre 475, 554, 559, 666, 721, 731. 

Av kolarna var 73% gifta och av skogshuggarna 89%. Av de utlärda 
kolarna var bara en ogift medan tre av åtta kolargossar var gifta. Bland 
skogshuggarna finns endast tre arbetare med titeln gosse, vilka samt
liga tillsammans med sex skogshuggare, var ogifta. Av de sjutton gifta 
kolarna bildade fyra (23%) inte hushåll på egen hand och motsvarande 

1611 hushållet D. Logelin i Halancy fanns förutom hushållsföreståndaren, två gruv
arbetarpojkar, CDL, vol 59, AGR. 

162 Ruwet & Bruneel 1982, s. 137. 
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siffra för de gifta skogshuggarna var tio (20%). Att en gift arbetare inte 

bildade hushåll under eget namn var något som knappast förekom 
bland smeder, masugnsarbetare och gruvarbetare. Kolarhushållen var 
relativt stora, i genomsnitt 5,9 personer, medan skogshuggarnas tan
gerade det sydluxemburgiska normalhushållet om 4,6 personer. 

För kolarna nämndes aldrig ett andra yrke, medan situationen var 
en annan för skogshuggarna. Femton av dem kallas skogshuggare/ 
grovarbetare och nio skogshuggare/kolare.163 Gränsen mellan de olika 
delarbetena upprätthölls alltså inte helt strikt. I stället fanns en närhet 
mellan sysslan som skogshuggare och grovarbetare å ena sidan och 
skogshuggare och kolare å den andra. Inom dessa ramar — skogs
huggare/grovarbetare respektive skogshuggare/kolare — uppvisade 

emellertid hushållen en professionellt homogen karaktär. Endast i sex 
fall förekom skogsarbetare i hushåll där föreståndaren hade en 
avvikande profession. Däremot var det vanligt att det i skogsarbetar
hushållen fanns andra vuxna män med samma eller liknande yrken 
som hushållsföreståndaren. Omkring 40% (21 stycken) av hushållen 
hade en sammansättning som gjorde att de kan ha fungerat som ar
betslag. Hos mästerkolaren Jean Henri Lambinett i Loufftémont 
bodde exempelvis också Arnold Wautie, en gift skogshuggare, samt 
Jean Henri Lambinett den yngre, med titeln kolarpojke.164 Den rela
tivt höga andelen gifta arbetare som inte bildade hushåll under eget 
namn skall således ses i relation till att skogsarbetarhushållen, i högre 
grad än för de yrkesgrupper som tidigare har behandlats, kan ha fun
gerat som arbetslag.165 

Av de få kolare som varit möjliga att lokalisera i taxeringsmateria
let ägde fyra stycken åker, tre hade nyodlingar och tre ägde ängsmark. 
Skogshuggarnas jordägande förefaller ha varit än mer begränsat, 38% 
ägde åker, 28% nyodling och 33% ängsmark. Åkrar och ängar var 
små. Slående är att många nyodlingar var tämligen omfattande, 

163 Vad som är första och andra yrke är naturligtvis svårt att egentligen veta. For
meln skogshuggare och kolare har här tolkats som att skogshuggare är första yrke 
kolare det andra. Det intressanta är att motsatsen (d.v.s kolare/skogshuggare) inte 
förekommer som yrkesbenämning. 

164 CDL, vol 59, AGR. 
165 En liknande slutsats dras för Frankrikes av Woronoff 1997, s. 36ff. 
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något som torde förklaras av skogsbygderna kring Loufftémont, där 
många av arbetarna hade sin hemvist, var mer lämpade för nyodlings
verksamhet än det tätbefolkade området vid de båda Habay. Skogs
arbetarnas begränsade innehav av jord måste ses mot bakgrund av att 
kolningens arbetsår delvis kolliderade med jordbrukets. 

Variationsrikedomen i körarnas yrkestitlar var stor. Endast 16 av 
dem nämns som enbart körare, medan 26 har sammansättningen 
körare/bonde och 12 körare/annat yrke, inte sällan skogshuggare. På 
samma sätt som det fanns en närhet mellan att vara skogshuggare och 
grovarbetare fanns det således ett tydligt band mellan körarens och 
bondens sysslor. Inte så underligt kanske, med tanke på båda näring
arnas behov av dragare, fordon och betesmark.166 

Av samtliga körare var närmare 90% gifta, endast sex stycken var 
ogifta varav hälften av de åtta körpojkarna och två jordbrukare/ 
körare. Tio stycken av de gifta körarna bildade inte egna hushåll, 
utan ingick tillsammans med de ogifta arbetarna, i andra körarhus-
håll. Körarnas hushållsstruktur var således yrkesmässigt homogen. 
36% av hushållen innehöll minst en annan vuxen man med samma 
yrke som hushållsföreståndaren. 

Hushållsstorleken för de specialiserade körarna var i genomsnitt 5,8 
personer, medan körar/bondehushållen var större, i genomsnitt 6,6 
personer. För att vara södra Luxemburg handlade det om stora 
hushåll. Dorban har beräknat att bondehushållen i området i 
genomsnitt bestod av 5,2 personer.167 Körar/bondehushållet var i 
stället närmast att jämföra med de sexpersonerhushåll som David 
Gaunt funnit för forbönderna i Västmanland på 1730-talet.168 

Av de körare som gått att identifiera i taxeringsmaterialet ägde 
76% åker, 40% nyodlingar och 60% ängsmark. 42% av åkeregen
domen, 60% av nyodlingarna och 50% av ängslotterna var större än 

1661 detta sammanhang finns en regional variation. Medan körarna i Grandcourt 
och Habay-la-Neuve oftast sades vara bönder så återfinns tolv av de specialiserade 
körarna i Loufftémont. Sannolikt skildrar skillnaden områdenas skilda näringsförut
sättningar. CDL, 59 och 67. 

167 Dorban 1983, s. 430. 
168 Gaunt 1976, s 73, 1983. s. 96. Renting 1996, s. 208 visar en liknande storlek på 

bondehushållen i Lövsta bruks närhet under 1700- och 1800-talen. 
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en hektar.169 Med tanke på körarnas närhet till bondeklassen är det 
utbredda jordägandet knappast förvånande. Att gruppen, i motsats 
till tidigare berörda yrkesgrupper, i så hög grad ägde äng torde förkla
ras av behovet av foder åt dragarna. Snarare är det överraskande att 
en så stor del som VA av körarna helt saknade åkermark och att så 
många som närmare 60% hade åkerlotter under en hektar. Forlönen 
var således sannolikt snarare huvudinkomst än biinkomst för en 
majoritet av körarhushållen. 

Brukssamhället 
De svenska vallonbruken växte fram som sammanhållna patriarkala 
enheter. Vid sidan om smedjor och masugnar byggdes bostäder för 
arbetarna samt skola, kyrka och bruksmagasin. De olika byggnader
nas rumsliga placering tyder på en medveten design. Bruket strålar av 
faderlig övervakningsanda men också, med sina raka gator och om
sorgsinrättningar, av modernitet. Det är inte så underligt att vallon-
bruket har använts som symbol för det moderna.170 Men vad av detta 
är vallonskt? Lika litet som svenska forskare har undersökt rötterna 
till upplandsbrukens produktionsteknik och sociala organisation i det 
vallonska området, lika lite har man undersökt eventuella likheter vad 
gäller bruksbebyggelse och social ordning. 

Bourguignon påpekar att brukspatronernas ambition i Vallonien 
var att samla arbetarbefolkningen nära produktionsanläggningarna. 
Enligt folkräkningen i Luxemburg år 1656 bodde två smeder vid 
hammaren i Pont d'Oie. Var och en hade de sitt eget hushåll. Den 
ene, Fran^ois Piesme ägde två kor och den andre Petit Gérard ägde 
en ko.171 Eftersom folkräkningen gällde brukspatroner (maitres de 
forges) och francs-hommes, motsvarande närmast svenskans ofrälse 
ståndspersoner, finns det emellertid ingen egentlig anledning att 
finna arbetare i materialet.172 Bourguignon drar ändock, i en fotnot, 
följande slutsats: 

169 Se tabell 2. Samtliga av dessa större ängar och nyodlingar var större än 1,5 ha. 
170 Florén 1996, Clinckspoor 1997, s. 2ojff. 
171 Bourguignon 1927, s. 30. 
172 Vannérus 1911, s. 320. 
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Vi ser här det system som användes av alla brukspatroner förr i tiden, i 
synnerhet av klostret i Orval. Man försökte förmå arbetarna att bo på 
samma område som de arbetade. Notera, emellertid, att det här bara 
rör sig om en liten del av arbetsstyrkan.173 

Kanske besjälades brukspatronerna, precis som Bourguignon hävdar, 
av en patriarkal strävan. En närhet mellan arbetsplats och bostad 
underlättade övervakningen av arbetarna och hade också, vilket tidi
gare antytts, produktionsorganisatoriska vinster. Helt uppenbart 
misslyckades bruksägarna i sitt uppsåt. Ett sekel senare, i folkräk
ningen 1766, nämndes inga arbetare som boende vid bruket i Pont 
d'Oie eller vid några andra hamrar i Luxemburg. Runt de vallonska 
hamrarna och masugnarna växte aldrig någon bebyggelse upp, med 
undantag för lagerlokaler och boningshus för direktionen.174 Vid La 
Trapperi bodde således faktorn Bernard Papier med sin familj — 
däribland svärsonen Jean Baptiste Grand Jean, vilken också betitlades 
faktor — och sitt tjänstefolk.175 

Att smederna inte bodde i direkt anslutning till bruket innebar 
inte, vilket tidigare diskuterats, att hamrarna i Luxemburg enbart 
drevs under dagtid. Sannolikt påverkade förhållandet emellertid skift
systemets utformning i riktning mot en mer formell design. Till en 
del löstes övernattningsproblemet genom att ett sovrum byggts inne i 
arbetslokalen.176 Sådana rum, eller labbin, är kända också från svenska 
bruk, men var alltså så mycket mer nödvändiga i det vallonska om
rådet. Woronoff konstaterar att omläggningen till kontinuerlig drift i 
hammaren vanligtvis innebar att bruksägaren höll med bostäder inom 
bruksområdet.177 Alain Belmont menar att det också förekom att 
arbetarna utspisades i anslutning till arbetsplatsen.178 Angersteins be
skrivning av hur masugnsarbetarna kokade sin soppa på en avsval
nande gös, får således delvis sin förklaring av avståndet mellan ar
betsplats och bostad. 

173 Bourguignon 1927, s. 30. 
174 Piret, s. 125. 
175 CDL vol 67, AGR. 
176 Piret s. 192. 
177 Woronoff 1984, s. 182. 
178 Belmont 1992, s. 49. 
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Bild IJ: Den övre hammaren i Mellier omkring 179o. 1. Faktorsbostaden 2. Kolhus 
j. Smälthärden 4. Tvättning 5. Hammaren 6. Klensmedjan 7. Förråd 8. Bokverk 
9. Kalkugnar. (Efter Pierrard 1983.) 

Om arbetarna inte bodde vid bruket, var bodde de då? Särjuris-
diktionen i Sverige liksom i delar av det vallonska området markerade 
en skillnad mellan järnindustrins samt städernas och jordbrukets 
arbetare. I Sverige underströks avståndet rumsligt genom den bebyg
gelse som växte upp kring stångjärnshamrarna: bondbygd och bruks
samhälle blev avläsbara punkter i landskapet. I det vallonska området 
bodde järnindustrins arbetare — smeder, masugnsarbetare, körare, 
kolare och gruvarbetare — i stället i landsbygdens byar. 

I södra Luxemburg fanns under 1700-talet ingen särjurisdiktion för 
brukens arbetare. Det var en region där bysamfälligheterna av tradi
tion var mycket starka med en ofta omfattande juridisk och administ
rativ självständighet. De liknade mer små landsbygdsstäder än bond
byar.179 Den tidigindustriella brukshanteringen bröt inte sönder de 

179 Dorban 1988. 
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starka bygemenskaperna utan formades av dessa förhållanden. Som 
"borgare" i bondbyarna fick smeder och järnbruksarbetare tillgång till 
betesmark och skog, samt deltog i administrationen av den gemen
samma egendomen. 

Marie-France Piret och Claude de Moreau de Gerbehayes under
sökningar av Habay-la-Neuve som de gjort på grundval av 1766 års 
skatte- och befolkningsmaterial, visar det sociala mönstret i byn.180 

Järnhanteringens arbetare utgjorde närmare hälften av befolkning
en.181 Förutom att de hade del i de gemensamma tillgångarna när det 
gällde bete och skog så ägde de också jord i den egna byn och i 
grannbyarna.182 Järnbruksarbetarna tog också del i byns korporativa 
organisation, vilket dock ledde till klagomål över att mötena i bysam-
fälligheten var svåra att samla på grund av att många av invånarna 
hade sina arbeten utanför byn och dessutom så skiftande arbets
tider.183 "Bydemokratin" var anpassad efter det agrara inte det indust
riella arbetets rytm och organisation. 

Den upplösningstendens som det stora antalet bruksarbetare hade 
på institutionerna i byar som Habay-la-Neuve, ledde emellertid ald
rig till något totalt sammanbrott av de administrativa formerna. När 
den kommunala organisationen reformerades under det franska styret 
gavs järnindustrins arbetare fortfarande en plats i byns styrelse.184 

Ändå innebar, vilket Dorban understrukit, den ökande befolkningen 
samt den tilltagande socioekonomiska differentieringen och stratifie-
ringen, att de traditionella bygemenskaperna från 1700-talets mitt 
befann sig i kris.185 

På ytan var bruksarbetaren i Luxemburg väl integrerad i lands
bygdskommunen. Processen av ökad sociala differentiering samt 
bruksarbetarnas lönerelation till brukspatronen gör det emellertid 
rimligt att anta att det under denna yta existerade separata världar, 
skilda sociala rum. Levde järnhanteringens arbetare genom sina hori-

18° pjret ^82; De Moreau de Gerbehaye 1986. 

181 Piret 1982, s. 176. 
182 Ibid, s. 151 f. 
183 Ibid, s. 150. 
184 De Moureau de Gerbehaye 1986 s 11; De Moureau de Gerbehaye 1989, s. 222. 

185 Dorban 1983, s. 597. 
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sontella band av yrkessolidaritet och vertikala partriarkala relationer 

till brukspatronen, ett liv skilt från de övriga i byn? 
Ett sätt att närma sig den frågan är att undersöka hur bruksarbe

tarna fick tillgång till jord och gårdar. I Sverige förmedlades åker och 
betesmark samt boningshus till smederna av brukspatronen. De var 
också i hög grad hänvisade till bruksboden för sin livsmedelsförsörj
ning. Vilken möjlighet smederna hade att knyta ekonomiska kontak
ter med andra än brukspatronen har inte systematiskt undersökts. Att 
de i vissa fall handlade ekonomiskt självständigt framgår emellertid av 
Janne Backlunds undersökning av jordmarknaden i det brukstäta 
Fellingsbro under 1600- och 1700-talen, där hammarsmeder vid flera 
tillfällen uppträdde som köpare.186 

På vilket sätt tillägnade sig och förfogade de vallonska smederna 
och masugnsarbetarna över gårdar och jord? Var egendomen deras 
eller, liksom i Sverige, något de fick tillgång till genom sitt arbete vid 
bruket? På grund av källsituationen för Habay-la-Neuve har Piret 
och de Moreau inte kunnat undersöka jord- eller egendomstransak
tionerna. I grannbyn Habay-la-Vielle har underrättens protokoll be
varats, varför det är möjligt att studera i vilken mån bruksarbetarna 
uppträdde på jordmarknaden, samt om bruksledningen strävade efter 
att begränsa deras handel med fast egendom. Byn hade en yrkesmäs
sigt mer homogen karaktär än Habay-la-Neuve. Bruksarbetarnas an
del av befolkningen var ungefär densamma, men bestod huvudsakli
gen av smeder och masugnsarbetare.187 

Det juridiska materialet gör det möjligt att studera hur fast egen
dom omfördelades i byn. I vissa fall har också lån och skulder regist
rerats i rätten, vilket gör det möjligt att belysa arbetarnas ekonomiska 
kontakter i en vidare mening. Eftersom många skuldförbindelser och 
ekonomiska transaktioner gjordes upp hos privata notarier och aldrig 
nådde underrätten, speglar materialet emellertid bara en del av det 
ekonomiska livet i byn.188 

186 Backlund 1993, s. 157 
1871 folkräkningen år 1766 nämns endast en skogshuggare i Habay-la-Veille, CDR 

vol 67, AGR. 
188 Dorban 1983, s 43ff. 
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Rättsprotokollen har gåtts igenom för perioden 1756-1776, en 
period under vilken drygt sex hundra försäljningar och närmare 
hundra byten av jord och fast egendom registrerades.189 Yrkestitlarna 
för de inblandade personerna anges ytterst sällan. För att identifiera 
dem har folkräkningsmaterialet från år 1766 använts. Arbetssättet 
inskränker ytterligare undersökningens räckvidd. Närmast är den en 
kohortstudie av de "tingförda" lån samt köp och försäljningar av 
egendom, som det femtiotal bruksarbetare vilka omtalas i folkräk

ningsmaterialet var inblandade i under perioden 1756-1776. 
Att enbart utifrån namnet identifiera personen har ibland varit 

problematiskt. Eftersom jag inte eftersträvar att ge en fullständig bild, 
har jag sorterat bort de mer osäkra fallen. Att hustruns samtycke 
förefaller ha fordrats såväl när lån togs som när egendom förvärvades 
eller såldes underlättar identifieringen. 

Hustrurna hade inte alltid en enbart passivt godkännande roll: 
vissa av dem tog en mycket aktiv del i affärerna. Med makens, sme
den Jacques Gillains, fullmakt gjorde exempelvis hans hustru Elisa
beth Duparque flera jordaffärer. Det hela verkar inte ha avlöpt så bra. 
Allt oftare kom hon att figurera som säljare i stället för som köpare av 
egendom och den 25/7 1774 tvingades hon sälja också sin lösegen
dom.190 Den gifta kvinnan behövde således mannens fullmakt när 
hon gjorde affärer i hushållets namn. Hon kunde naturligtvis också 
haft med sig egendom vid giftermålet, till vilken mannen inte hade 
full äganderätt. I äktenskapskontraktet mellan smeden Pierre Guerin 
och Marie Catherine Piontier 1764 underströks att maken köpt hus 
och trädgård med pengar som hustrun lånat honom. Därför fick han 
inte avyttra någon del av egendomen utan hennes uttryckliga tillå
telse.191 

189 Eller mer precist 608 försäljningar och 88 byten. Försäljningarna ökade kraftigt 
under perioden. 1756-1664 skedde i genomsnitt drygt 25 försäljningar per år, en siffra 
som under undersökningsperioden senare del ökat till 37. Oeuvres de loi, Habay-la-
Vieille 1756-1776, vol 1194-1197, AEA. 

190 Hustrun gjorde stora jordförsäljningar under år 1773. Oeuvres de loi, Habay-la-
Veille, vol 1196, AEA. 

191 01, vol 1195, 30/7 1764. Se även kontraktet mellan Jean Baptiste Allemand och 
Marie Elisabeth Talbot, 8/4 1760, vol.cit. 

205 



Tabell 8: De år IJ66 uppgivna bruks arbetarnas lån, samt köp, försäljning 
och byten av fast egendom vid underrätten i Habay-la-Vieille 1756-1776. 

lån av köp av förs., till byte med 

bruksarbetare 2 42 42 6 
jordbrukare - 13 7 4 
grovarb. - 12 4 -

borgare* 6 13 21 10 
bruksledn 1 (13)** 9 (2)** 1 
övrigt/okänt 4 25 34 3 

summa 13 118 117 24 

Anm: ^benämningen borgare är egentligen missvisande, eftersom även sme
derna räknades som borgare i Habay-la-Vieille, men här används benäm
ningen i "svensk" mening, det vill säga för att ringa in gruppen av handlande 
och hantverkare. 

** affärer gjorda med faktorsänkan Papier. 

Källa: Oeuvres de loi, Habay-la-Vieille, 1756-1776, vol 1195-1197, AEA. 

Gruppen okända/övriga består till största delen av personer, som jag 
inte lyckats lokalisera i folkräkningsmaterialet. Antingen kommer de 
från andra byar eller så har de flyttat till byn efter 1766.192 En så stor 
grupp okända minskar naturligtvis undersökningens allmänna an
vändbarhet, men trots det består dess värde av att ge en bild, om än 
grov, av smedernas ekonomiska kontakter. 

Smeder och masugnsarbetare var inblandade vid ungefär var tredje 
köp/försäljning av egendom och i vart fjärde byte av egendom som 
protokollfördes vid rätten. Oftast rörde det sig om små egendomar, 
trädgårdsland och åkerdelar. Jord och egendom fördelades i hög grad 
inom gruppen bruksarbetare. Många gånger sålde, köpte eller bytte 
smeder och masugnsarbetare åkerjord och gårdar med andra grupper. 
Affärerna med bruksledningen, det vill säga faktor Bernard Papier vid 
la Trapperie, spelade en underordnad roll. Detta understryks ytterli
gare av att samtliga köp av fast egendom av faktorsfamiljen skedde 

192 De få övriga består i huvudsak av kyrkotjänare och tjänstemän inom den lokala 
förvaltningen. 
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sedan Papier avlidit och då delar av hushållets egendom, bland annat 
de omyndiga barnens arvedelar, såldes ut.193 

Hellre än att göra affärer med bruksledningen förvärvades egendom 
av och såldes till köpmän och hantverkare i byn. I synnerhet gjordes 
affärer med byns handelsman Pierre Demarteau och sedan han avlidit 
år 1772 med hans änka.194 Demarteau dominerade också som långivare 
till bruksarbetarna. Intressant är dessutom att man inte sällan valde att 
låna pengar av borgare i andra byar och städer. Den 9/4 1764 lånade 
således masmästaren Nicolas Lambert med hustrun Marguerite 
Pennin 280 floriner av en man i Villers-sur-Semois. Som säkerhet 
lämnade de all sin fasta och lösa egendom i Habay-la-Vieille.195 

Bruksledningen har inte intagit någon viktig roll varken som lån
givare eller som förmedlare av fast egendom till smederna. Inte heller 
försökte faktorn att styra arvsdelningar eller förhindra bruksarbetar
nas jord- och husförsäljningar, vilket han rimligtvis borde ha gjort om 
den avlidne arbetaren eller säljaren av fast egendom varit skuldsatt till 
honom.196 Resultatet ställer påståendena om förekomsten av ett 
"trucksystem" inom den luxemburgska järnhanteringen i fråga. Att 
arbetarna inte bodde i direkt anslutning till hammaren eller mas
ugnen, utan var integrerade i de intilliggande bondbyarna, onödig-
gjorde sannolikt en sådan lösning av försörjningsproblemen. I 
Habay-la-Vieille nämndes år 1766 två butiker och ett värdshus, vilka 
förutom byns köpman, Demarteau, sannolikt förmådde att förse 
arbetarna med förnödenheter.197 Naturligtvis kan det ha förekommit 
att arbetaren fick delar av sin lön i varor. Kanske var också vissa sme
der skuldsatta till bruket. Huruvida så var fallet går inte att avgöra i 
det här undersökta materialet. Däremot går det med säkerhet att säga 
att bruksledningen inte intog någon helt dominerande position i 
smedshushållens ekonomiska utbyte. 

193 Papier avled 2/6 1768. FP, BGSH, LLN. 
194 FP, 24/1 1772, BGSH, LLN. Han var då 80 år gammal. Sonen Bonaventura 

spelade etablerade sig senare som handelsman i byn,. 
195 Ol., vol 1195, s. 322, AEA. 
196 Förutsatt att de på samma sätt som Nicolas Lambert i exemplet ovan lämnat sin 

fasta egendom som säkerhet för lånet. 
197 CDR, vol 67, AGR. 
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Bruksarbetarna bodde i byn där de också ägde, köpte och sålde 
jord. De deltog i de gemensamma besluten. Samtidigt skedde en stor 
del av egendomsförvärven genom att jord och gårdar omfördelades 

inom arbetargruppen. Förhållandet väcker frågan i vilken mån de såg 
sig som byinvånare. Var yrkesindentitet eller bytillhörighet det 
väsentliga för dem? Utgjorde bruksarbetarna en sluten kast i byn? 
Naturligtvis är det svårt att säga gentemot vilka grupper i byn smeder 
och masugnsarbetare markerade närhet respektive avstånd. Att stu
dera hur man valde äktenskapspartner och gudfäder är en väg att 
fördjupa diskussionen. 

En sådan undersökning är också intressant ur ett jämförande pers
pektiv. Vid de uppländska vallonbruken var en så stor del som 70 % av 
giftermålen under 1700-talet vad Sigvard Montelius karaktäriserat som 
"rena vallonäktenskap".198 Var giftermålsmönstret ett vallonskt arv? Ett 
sätt att markera en etnisk gemenskap eller kanske snarare en professio
nell strategi, i syfte att behålla de goda arbetstillfällena inom släkten? 

Liknande professionella äktenskapsmönster och framväxten av 
släktbaserade eliter bland järnhanteringens hantverksarbetare har för 
Frankrikes del diskuterats av Denis Woronoff och för brittiska och 
svenska förhållanden av Chris Evans och Göran Rydén.199 Den bild 
som jag tidigare givit av smedernas och masugnsarbetarnas hushåll 
som mindre professionellt homogena, ger dock inte anledning att 
förmoda lika tydliga resultat när det gäller Habay-la-Vieille. I grann
byn Habay-la-Neuve har emellertid Marie-France Piret, genom att 
jämföra folkräkningen 1766 med senare uppgifter, visat att bruksarbe
tarnas söner i regel följde sina fäders yrkesval.200 De tjugotalet exem
pel jag kunnat studera från Habay-La-Vieille genom att jämföra 
yrkesuppgifterna för far respektive son i vigselböckerna under andra 
hälften av 1700-talet stöder antagandet att det var vanligt att söner till 
bruksarbetare själva blev bruksarbetare. I drygt 40% av fallen visade 
faderns och sonens yrken på en sådan överensstämmelse. I de övriga 
fallen är mönstret mer komplext. Söner till smeder har blivit snickare, 

198 Montelius 1959, s. 27. 
199 Woronoff 1984, s. 165; Woronoff 1997, s. 39; Evans 8c Rydén 1998. 
2°o pjret 1983, s. 207. 
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bondsöner har blivit smeder etc.201 Det empiriska underlaget tillåter 
inte att dra några säkra slutsatser. Säkert var det så att bruksarbetarna 
i hög grad rekryterades från de egna leden, men det var samtidigt inte 
ovanligt att smedssöner valde andra yrken eller att bondsöner blev 
bruksarbetare. 

Att smedens eller masmästarens son ofta valde att gå i faderns fot
spår säger emellertid ganska litet om hur hushållets sociala kontakt
nät såg ut. Med vilka sociala grupper var bruksarbetarna i Habay-la-
Vieille intresserade av att knyta närmare sociala band? 

Tabell g: Ingångna äktenskap i Habay-la-Vieille 1JJ4—1795, där minst 
ena parten eller dess föräldrar varit bruksarbetare. 

bruks- hant grov
arbet. bönder verkare arbetare övrigt summa 

bruksarb 13(33%) 12 (31%) 6(15%) 6 (15%) 2(5%) 39 

Källa: vigselböcker, Habay-la-Vieille, FP, BGSH, LLN. 

I motsats till förhållandet vid de svenska vallonbruken, kan äkten
skapsmönstret i Habay-la-Vieille knappast karaktäriseras som pro
fessionellt. Smeder och masugnsarbetare gifte lika ofta bort sina söner 
och döttrar till bondehushåll, som till bruksarbetarhushåll. Och att 
välja äktenskapspartner från hantverkar- eller grovarbetarhushåll var 
långt ifrån ovanligt. Mönstret avviker också från det Leboutte funnit 
för 1800-talets Liége. Andelen "inomprofessionella" äktenskap fann 
han vara i genomsnitt drygt 50 % och betydligt högre bland kolgruve
arbetare (62%) och vapensmeder (70 %).202 

Äktenskapsmönstret antyder en situation i Habay-la-Vieille med, 
ur smedernas perspektiv, överbiyggbara statusskillnader till flertalet 
sociala grupper. Sannolikt förklaras det av att de allra flesta hushåll 
ägde jord, samt hade en korporativ tillhörighet till byn. Såväl smeder, 
som hantverkare och bönder var "borgare" i Habay-la-Vieille. Det är 
således möjligt att byidentiteten var viktigare än den professionella 

201 FP, BGSH, LLN. 
202 Leboutte 1988, s. 320. 
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identiteten, vilket emellertid varken innebar att giftermål utanför by-
gränsen var ovanliga eller att sociala skillnader inte förekom i byn. 

I ekonomiskt och socialt hänseende befann sig handelsman 
DeMarteau och faktorerna vid de omgivande hamrarna på en annan 
nivå än de gemena borgarna. Detta betyder emellertid inte att det 
skulle ha saknats kontaktytor mellan dem och bruksarbetarna. Han
deln med jord och fast egendom, liksom kreditmarknaden var sådana 
sammanhang. Ett annat tillfälle var när smeder och masugnsarbetare 
valde faddrar åt sina nyfödda. Äktenskapet band samman två släkter 
och var ett sätt att markera social närhet. Möjligheterna till giftermål 
avtog i takt med att det sociala avståndet ökade. Att välja gudfäder åt 
barnen skall ses som en liknande markering, med skillnaden att val
friheten — givetvis på grund av de mindre åtagandena det innebar att 
väljas ut — var större. 

Tabell 10: Bruksarbetarens val av gudfäder i Habay-la-Vieille 1755-1775, 
utifrån yrke. 

bruks- grov- bruks övr./ 
arb. arb. led. borgare bonde okänt s:a 

bruk.arb 65 14 33 44 42 13/89 300 
% kända 31% 7% 16% 21% 20% 6% (13) (211) 

Källa: doplängder, Habay-la-Vieille, FP, BGSH, LLN. 

Under perioden 1755—1775 döptes 159 bruksarbetarbarn i Habay-la-
Vieille. I dopböckerna antecknades vanligtvis två, i vissa fall fler eller 
färre, gudföräldrar. I slutet av perioden omnämndes yrket på föräld
rarna liksom på gudfäderna, vilket har underlättat klassificeringen. I 
stor utsträckning har emellertid folkräkningsuppgifterna från 1766 
också här måst användas för att bestämma yrket. Detta har komplice
rats av att, vilket visar sig när en närmare presentation av gudfäderna 
görs i doplängderna, unga pojkar och flickor i hushållet ofta valdes 
till gudfäder åt de nyfödda. Liksom i tabell åtta så är därför gruppen 
övriga/okända oacceptabelt stor. De tretton övriga, främst präster (sju 
fall), utgör en minoritet och den allra största delen i gruppen består 
således av personer som inte gått att identifiera. 
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Denna brist till trots är resultaten intressanta. Antalet gudfäder 
från bruksarbetarnas egna led var endast dryga 30%, vilket stärker 
bilden av bruksarbetarnas sociala öppenhet. Viljan att socialt sett 

knyta relationer uppåt är tydlig. Liksom när det gällde köp och för
säljning av fast egendom och lån av pengar spelade DeMarteau en 
viktig roll som fadderfamilj åt bruksarbetarbarnen. I motsats till de 
ekonomiska relationerna intog också bruksledningen en viktig roll i 
detta sammanhang. När smeden Claude Fay och hans hustru Marie 
Catherine Mousse år 1769 lät döpa sin son, Charles Francis, var 
faktorn vid Pont d'Oie gudfar och Bernard Papiers dotter vid La 
Trapperie gudmor.203 Saknades belägg för en patriarkal relation i 
ekonomisk mening, antyds här en vilja hos bruksarbetarna att socialt 
markera närhet och tillhörighet till bruket och dess ledning. 

Jiirgen Schlumbohm har i sin studie av de sociala relationerna i 
Belm, nära Osnabriick i nordvästra Tyskland, konstaterat liknande 
preferenser i valet av faddrar. Det var, menar han, otänkbart att välja 
gudföräldrar åt barnen från ett lägre socialt skikt. Medan bönderna i 
området valde gudfäder inom den egna gruppen så valde områdets 
omfattande torparbefolkning i huvudsak gudfäder inom bondebe
folkningen. För att stärka eller utveckla de horisontella relationerna 
fanns andra vägar, intressantare var det då att genom fadderskapet 
markera solidariteten uppåt. Schlumbohm menar att det är svårt att 
avgöra om denna strategi gav reell utdelning, i form av att torparens 
barn fick tillgång till arbete och jord hos gudföräldrarna. Oavsett 
detta var handlingen en symbolisk markering av det sociala band som 
existerade.204 

Samma resonemang förefaller användbart när det gäller bruksarbe
tarna i Habay-la-Vieille. För att knyta horisontella allianser utgjorde 
giftermål ett fastare band än fadderskapet. Gentemot sociala grupper 
med högre status än ens egen, i synnerhet sådana till vilka det fanns 
ett ekonomiskt beroende, fungerade gudfädraskapet som ett sätt att 
socialt bädda in den ekonomiska relationen. Detta oavsett om in-
bäddningen ökade möjligheten för barnet i fråga att senare i livet få 

203 FP, 7/2 1769, BGSH, LLN. 

204 Schlumbohm 1995, s. 790; Schlumbohm 1994, s. 602 ff. 
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arbete eller tillgång till jord. Förutom den sociala dimensionen av 
fadderskapet, borde naturligtvis släktskap vägas in, vilket Schlum-
bohm också gör i sin omfattande analys. Orsaken att bönder, grov
arbetare eller hantverkare blev faddrar åt bruksarbetare kunde mycket 

väl ha sin grund i släktskapsförhållanden, vilket dock i detta sam
manhang inte kan förklara köpmännens och bruksförvaltarnas viktiga 
roll som gudfäder. 

Många av det svenska brukssamhällets drag lyste med sin frånvaro 
i det vallonska området. Någon samlad bebyggelse med produktions
anläggningen i centrum växte aldrig fram. De svenska vallonbrukens 
bebyggelsestruktur var inget de invandrande köpmännen eller arbe
tarna förde med sig från sitt hemland. Rimligare är att se dem som 
ett kolonisationsfenomen. I de delar av Rhenlandet till vilka en 
immigration av vallonska smeder och bruksägare skedde ungefär 

samtidigt med utvandringen till Sverige, växte liknande brukssamhäl

len upp.205 I Vallonien motsvarades det svenska "brukssamhället" i 
stället närmast av de framväxande kolgruvesamhällena under slutet av 
1700- och början av 1800-talet — med sina starkaste exponenter i 
Bois du Luc och Grand Hornu — samt av 1800-talets industriella 
järnverk i Liége och Charleroi.206 

Socialt motsvarades den samlade bebyggelsen vid de svenska val-
lonbruken av en välutvecklad patriarkalism och en tydlig avgränsning 
mot det agrara omlandet. Undersökningen av bruksarbetarnas eko
nomiska relationer i Habay-la-Vieille ger inget stöd för ett antagande 
att patriarkala relationer bestämde deras tillgång till fast egendom 
eller krediter. Resultatet ifrågasätter också antagandet att trucksyste
met var en utbredd företeelse vid bruken i detta område. Bruksarbe
tarnas sociala kontaktnät förefaller att vara lika flexibelt som det eko
nomiska. Giftermålsmönster och val av gudfäder avbildar bruksarbe
tarna som en socialt öppen grupp. Lika lite som när det gällde bebyg
gelsemönstret förefaller således den patriarkala företagarstrategin eller 
de svenska vallonsmedernas höga grad av professionell slutenhet, ha 
haft någon motsvarighet i det vallonska området. 

205 Yernaux 1939, s. i86f. 
206 Watelet 1980, s. 332; Leboutte 1987 s. 28, s. 34. 
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Skärverkens, spik- och vapensmedjornas arbetare 
Räknar man hustrur och barn, skriver Angerstein, sysselsätter spik
fabrikerna i Liége 12-14.000 personer.207 Siffrorna överensstämmer 
väl med dagens forskares skattningar.208 

Som framgår av Angersteins bild var arbetslaget stundtals ganska 
omfattande. Han nämner att "mästaren ibland håller upp till 8 arbe
tare" samt att "somligstädes ser man jämväl kvinnfolk förestå verkstä
der och med spiksmide vara sysselsatte".209 Hur vanligt det var att 
kvinnor förestod verkstäder är svårt att säga. Sannolikt övertog 
änkan, liksom i Sverige och annorstädes, mannens plats i ledningen 
av verkstaden då han var bortrest eller avlidit.210 För att kvinnan 
skulle kunna ersätta mannen krävdes att hon varit närvarande i smed
jan för att se och lära. Att kvinnorna och barnen tog aktivt del i arbe
tet nämner Angerstein. Stockenström är något utförligare och skriver 
att, "här är icke rart att finna pigor som även kunna med gott handlag 
föra hammaren och merendels är vid var eld 4—5 små gossar från 8 till 
12 år emot tvenne gamla karlar".211 Hushållet utgjorde sannolikt för 
spiksmeden, på ett helt annat sätt än inom de tyngre delarna av 
järnhanteringen, ett arbetslag. 

Ett arbetslag om åtta personer beskrevs av Angerstein som något 
av ett maximum. För delar av området kring Charleroi omtalar 
industristatistiken antal smedjor och arbetare, vilket ger en möjlighet 
att få en uppfattning av arbetslagets storlek. Ingen smedja sysselsatte 
där så många som åtta smeder. I de sammanlagt 154 smedjorna arbe
tade 745 smeder, det vill säga knappt fem stycken per smedja.212 

Stockenström omtalade 4-7 arbetare vid varje eld, men påpekade att 
man då vanligtvis smidde finare dimensioner av spik. Han understry
ker också att smederna hade sina egna städ och redskap.213 Utifrån 

207 Angerstein s. 376. 
208 Hansotte 1980, s. 122 räknar med att spiksmidet i Liége och Charleroi under 

andra hälften av 1700-talet i var och en av städerna sysselsatte mellan 6000 och 8000 
familjer. 

209 Angerstein s. 375. 
210 För svenska förhållanden se Florén 1995. 
211 Stockenström, samlade anmärkningar JKA Fila: 28, RA. 
212 Industristatistik, s. 589 ff. 
213 Stockenström, samlade anmärkningar ..., JKA Fila: 28, RA. 
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detta kan den roll som Angerstein tillmäter mästaren, som förestån
dare för smedjan, diskuteras. Kanske var det han som ägde ässjan 
eller de olika "torn" som smederna använde för att slå spikhuvudet — 
varje spiksort krävde ett eget torn — eller också var hans ledande 
position alls inte baserad på ägande av produktionsmedlen, utan i 
stället på att det var han som tog emot och ansvarade för förlaget från 
köpmannen.214 

Av minst lika stort intresse som frågan hur många smeder som sys
selsattes i varje smedja är hur ofta de var där. För en av de större 
"spikfabrikerna" i Charleroi, vilken sysselsatte 270 arbetare varav 40 på 
liégiskt territorium, omtalar industristatistiken att många av smederna 
inte arbetade kontinuerligt på grund av "att det bland dem finns flera 
yrken vilka lämnar smidet när de finner en annan mer lönande 
sysselsättning". För en annan av stadens spiktillverkare nämndes en 
arbetsstyrka om 500 arbetare om vintern och 200 på sommaren.215 

Spiksmidet var småskaligt och säsongsbetonat. Sällan levde man 
endast på smide av spik, utan sysslan varvades med jordbruk, arbete i 
kolgruvan eller annat smidesarbete.216 Mångsyssleriet öppnar upp för 
en annan form av arbetsdelning inom hushållet än den innanför spik
smedjans dörr. Man och hustru i samma hushåll kan mycket väl tän
kas ha tillhört olika arbetsgemenskaper inom ramen för olika näring
ar. Med tanke på den omfattande textila hemslöjden kring Liége 
förefaller det rimligt att anta att hushållen alternerade mellan textil 
hemslöjd och metallhantverk, ett mångsyssleri som kan ha följt köns
gränserna mellan manligt och kvinnligt. Leboutte har menat att hus
hållen just blandade textila näringar med metallhantverk.217 Något 
som talar emot ett utbrett sådant mångsyssleri är emellertid den täm
ligen strikta geografiska avgränsning av de områden kring Liége vilka 
var koncentrerade på textil hemproduktion och metallhantverk.218 

214 Ibid. 
215 Industristatistik s. 70if. 
216 Hansotte 1972, s. 12; Leboutte 1995. 
217 Leboutte 1995; Haesenne-Peremans 1981, s. 121. Haesenne-Peremans påpekar att 

arbetarna i detta område på grund av säsongsarbetslösheten och de låga lönerna med 
nödvändighet var mångsysslare. 

218 Haesenne-Peremans 1981, karta 2. 
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.Bi/t/ Spiksmedja i Liége. "Spiksmederna som här kallas cloutier finnas överallt i 
byarna och på landet i grannskapet av Liége, vilka merendels hålla sig till vissa 
köpmän för vilka de arbeta och de förlägga dem om de äro nyktra med en veckas 
spikjärn." (Angerstein s. jyj.) 

Konstateras kan emellertid att spektret av möjliga sätt och tid
punkter att organisera arbetet i spiksmedjan på var stort och sannolikt 
ofta svarade mot den roll produktion spelade, eller hushållet ansåg att 
den skulle spela, för dess försörjning. Var spiksmederna således en 
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tämligen flyktig och rörlig yrkesgrupp så förefaller arbetsdelning och 
specialisering ha gått betydligt längre vid skärverken. Vid skärverket i 
Plomcoz utanför Charleroi omtalar industristatistiken tio arbetare. 
Vid sidan av mästerskäraren (maitre fendeur) fanns en arbetare som 
värmde det järn som skulle skäras (chaufournier), en valsare {spateur) 

och en arbetare som samlade upp det färdigskurna järnet (tireur des 
verges).219 Fyra arbetare, en av var sort, var den arbetsstyrka som 
industristatistiken oftast omnämnde. Angerstein menade att en tim
merman eller byggmästare dessutom ofta behövdes vid skärverket för 
att reparera hjul och annat träarbete.220 

Hur många arbetare, som sysselsattes var emellertid beroende av 
skärverkets bestyckning. Enligt Stockenström arbetade fyra personer 
per ugn och i de dubbla skärverk han besökte var således åtta personer 
sysselsatta. Det lägre arbetarantalet vid de Nederländska skärverken 
styrker antagandet att de endast var bestyckade med en ugn.221 San
nolikt hade man, den stora arbetsstyrkan till trots, inte heller i Plom
coz fler ugnar. Antalet som arbetade med valsning och skärning var 
inte heller där fler än fyra. Dessutom sysselsattes tre personer med 
tråddragning och lika många gjorde en spets på järnstången var gång 
den fördes in mellan valsarna, "som exempelvis innan den klyvs, 
innan den valsas och innan den går vidare till tråddragning".222 Att 
spetsa järnets ändar var sannolikt ett sätt att undkomma en del av 
problemen vid valsning av sprött och kallbräckt järn. Stockenström 
skrev att det "händer att järnets råhet, okynne och skörhet visar sig i 
det att råflagor löpa upp samt stycken på ändarna brista av, dock allt 
detta under valsningen".223 

Stockenström ger en ingående beskrivning av arbetsgången i skär
verket. Amnesjärnet höggs först i kortare stumpar och staplades 
korsvis i ugnarna. Medan järnstumparna glödgades, vilket tog unge-

219 Titlarna spateur och chaufournier nämns också från 1700-talets Liége. Guérin 
1988, s. 16. 

220 Angerstein s. 372. 
221 Cronström antyder att det redan på 1660-talet förekom skärverk med två ugnar i 

Liége. Iron and steel ... s. 69 
222 Industristatistik, s. 202. 
223 Stockenström, Samlade anmärkningar ..., JKA Fila: 28, RA. 
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fär två timmar, passade arbetarna på att sova. Sedan började vals-
ningen. Ugnen tömdes på ovalsat järn och fylldes med valsat, vilket 
åter värmdes upp för en andra valsning och skärning. Slutligen sorte
rades det efter längd och bands i knippor om ungefär 25 kilo vardera. 
Vid en stenkolsässja i smedjan — där de få redskap arbetarna an
vände också vid behov reparerades — veks en av de skurna järnpin
narna om de andra för att hålla ihop knippet. När arbetet var färdigt 
fylldes ugnarna åter och arbetarna lade sig att sova, för att när järnet 
var glödgat åter påbörja valsningen. På detta sätt pågick arbetet kon
tinuerligt över dygnets 24 timmar. Arbetet skedde alltså inte i egent
liga skift, utan samtliga arbetare var ständigt närvarande under vals
ning och skärning. Stockenström anmärkte att arbetarna "arbeta 18 
timmar om dagen och sova 6 uti tre omskiften".224 Inte minst med 
tanke på att valsning och skärning var sysslor, vilka krävde arbetarnas 
fulla uppmärksamhet, förefaller det tveksamt om ett sådant tufft 
arbetsschema verkligen var möjligt att upprätthålla. Kanske fanns det 
sätt att dela upp arbetsuppgifterna inom arbetslaget, vilket Stocken
ström inte kunnat observera eller inte brytt sig om att meddela. 

Det fanns en tydlig hierarki i arbetslaget, vilket tog sig uttryck i 
löneskillnader. Stockenström nämnde en lön på fem sous per tusen 
livrés skuret järn eller 20 sous, ungefär 4 daler kopparmynt, för hela 
arbetslaget. Han menade att valsarna borde ha en högre lön än skå
rarna, men ursäktade sig med att det inte gått att få några ordentliga 
uppgifter om saken.225 Vad han inte diskuterade var mästaren arbets-
ledande position. Självständigheten var stor: i vissa fall drev han ver
ket på uppdrag av ägaren i andra fall hyrde han det.226 Ar 1734 an
ställdes Gilles Grisard som mästare vid skärverket i Colonster utanför 
Liége. I lön uppbar han sju sous per tusen livré skuret järn samt 
ytterligare fem för att han höll reda på det järn spikköpmännen förva
rade i verket, skötte räkenskaperna med köpmännen och betalade de 
övriga arbetarna. Tolv år senare skrevs kontrakt med en ny mästare 
vid Colonster, i vilket dessutom stadgades hans skyldighet att, om 

224 Ibid. 
225 Ibid. 
226 Hansotte 1972 s. 8. 
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köpmännen inte skötte sina betalningar, förskottera arbetarnas löner i 

upp till fyra veckor.227 Mästarens lön låg således på en helt annan nivå 
än den Stockenström omtalade för arbetarna. 

Spikköpmännen i Liége köpte järn som de lät förvandla till 
spikämnen i skärverket och förlade dessa till spiksmederna. Stocken
ström hävdade att de också försåg smeden med stenkol.228 1 sin skild
ring av spiksmidet på 1660-talet anmärkte emellertid Cronström att 
arbetslönen var högre om spiksmeden själv stod för stenkol och verk
stad.229 Sannolikt har också senare vissa smeder förmått att själva an
skaffa stenkol, kanske genom att alternera mellan arbete i gruva och 
smedja. 

Enligt Angerstein försågs mästaren med ämnesjärn till en veckas 
produktion. Inom fjorton dagar var han sedan förbunden att leverera 
spiken till köpmannen.230 Industristatistiken ger en liknande bild. I 
Fontain-1'Evéque försåg köpmännen smederna med 25 kilo spiktenar 
åt gången, vilket de efter en vecka måste leverera som spik.231 Det var 
således ett mycket "kort" förlag som köpmännen gav smederna, något 
som måste ha underlättat deras kontroll såväl av arbetarens arbetstid 
som av spikens kvalitet. Förläggarens ambition var också att hålla ett 
vakande öga på järnåtgången. Stockenström nämner att smederna 
måste leverera 100 livrés spik av 120 livrés spiktenar av de finare spik
sorterna och av 118 livrés för de grövre.232 1 de fall smeden kunde till
verka mer spik av det förlagda järnet än vad normen föreskrev, var 
han tvungen att sälja tillbaka järnet till förläggaren till ett fast pris.233 

Detta naturligtvis för att förhindra att smeden använde förläggarens 
järn till arbete för egen räkning. Arbetslösa smeder, det vill säga så
dana som stod utan förlag, hade däremot rätt att på egen hand sälja 
spik.234 En intressant skillnad mellan den äldre hanteringen i Liége 

227 Guérin 1988, s. 34 ff. 
228 Stockenström, Samlade anmärkningar ..JKA Fila: 28, RA; Yernaux 1939, s. 78. 
229 Iron and steel ... s. 95. 
230 Angerstein s. 372. 
231 Industristatistik s. 589. 
232 Stockenström, Samlade anmärkningar ..JKA Fila: 28, RA. 
233 Angerstein s. 383. 
234 Hansotte 1972, s. 38. 
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och den yngre spikindustrin i Charleroi var att denna regel, enligt 
Angerstein, inte fanns i den senare staden. I Charleroi, skriver han 
"varandes smedens profit om han bespar något järn under arbetet" 
och tillägger att de för egen förtjänst smidde spik av överjärnet.235 

Skillnaden ger intryck av ett mer utvecklat förlagssystem med en hår
dare kontroll i Liége än i Charleroi. 

Spikarna såldes efter vikt, per 100 livrés, och smederna betalades 
efter samma princip. Lönen följde en regressiv skala mot spikens vikt; 
ju större spik desto lägre pris. Skillnaden i pristaxan vägde dock inte 
upp den stora fördel de smeder hade, som tillverkade spik av de 
grövre dimensionerna. Sannolikt kom de ofta upp i den dubbla veck
olönen i jämförelse med de som tillverkade klenare sorter.236 

Det hörde till ovanligheten att spiksmedjan låg i direkt an
slutning till skärverket. Ofta var det spiksmeden som själv hämtade 
spiktenar och levererade den färdiga spiken. Det förekom emellertid 
också att spikköpmannen anlitade en mellanhand, en "martchoté", 
för dessa uppgifter. I många fall var det också han som ansvarade 
för betalningen av smederna, vilket ledde till klagomål från såväl 
smeder som köpmän över att martochén både försnillade lönemedel 
och spik. 

Jag har tidigare satt ett frågetecken inför förekomsten av ett mer 
utbrett trucksystem inom den luxemburgska järnhanteringen. Inom 
spikindustrin spelade det en central roll. En viktig förklaring till detta 
var sannolikt martchoténs roll i organisationen, för vilken det givetvis 
var lockande att avlöna smederna i varor i stället för i pengar och 
sedan stoppa förtjänsten i egen ficka. En variant av detta var att — 
vilket man också klagade över inom textilindustrin i Verviers vid 
1700-talets mitt — använda mauvaise monnai, dåliga pengar. För att 
avlöna arbetskraften köptes utländska småmynt upp, med vilka arbe
tarna betalades till en växelkurs som var betydligt högre än mynten 
ursprungligen växlats in för.237 I sin skildring av den industriella om 
vandlingen av Charleroi beskriver Hervé Hasquin hur spikköpmän-

235 Angerstein s. 317. 
236 Hansotte 1972, s. 14. 
237 Yernaux 1939, s. 260 
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nen betalade arbetskraften i mynt som inte var gångbara i staden, 
utan som endast till dålig kurs kunde användas hos samma köpmän 
för att införskaffa dagligvaruprodukter.238 Mynten fungerade således 
snarast som en slags polletter. 

Under 1700-talet följde i Liége den ena förordningen på den andra 
mot trucksystemet.239 Ar 1752 infördes en fraktersättning för att om 
möjligt förhindra mellanhändernas försnillning.240 Ar 1757 förbjöds 
trucksystemet också i södra Nederländerna, i hög grad en följd av 
situationen inom spiksmidet i Limburg.241 Det var främst den speci
fika avlöningsformen som statsmakten ingrep mot. Emellertid syns 
här, i motsats till inom de tyngre delarna av industrin, en ambition 
hos myndigheterna att också reglera lönens storlek. De lönetaxor som 
utfärdades i Liége med början under 1720-talet berörde visserligen 
bara de grövre spiksorterna. Småspiken lämnades det fritt att komma 
överens om priset på mellan spiksmed och köpman.242 Till en början 
reglerades endast hur mycket köpmannen skulle betala till smeden, 
men på 1730-talet utvidgades bestämmelserna till att också innefatta 
gesällernas betalning.243 

I lönetaxan år 1722 fanns dessutom en ambition att ordna smedernas 
skråförhållanden. Området delades in i fem geografiska delar och för 
vart och ett av dessa tillsattes en kommissarie, vilken hade att övervaka 
verksamheten så att utfärdade bestämmelser om löner och annat verk
ligen följdes. Kommissarierna samlades fyra gånger per år för att döma 
och bestraffa förbudsbrytarna. Mästaren kunde drabbas av avstäng
ning från yrket i ett år och den övriga arbetskraften av avstängning i 
sex månader.244 Ar 1743 utfärdades ett mer omfattande reglemente, 
vilket omfattade såväl spikköpmännen som arbetarna. Köpmännen 
organiserades i Société des Marchand och arbetarna — uppdelade i tre 
olika klasser: martchotés, ägare av spiksmedjor samt spiksmeder — 

238 Hasquin 1971, s. 74. 
239 Hansotte 1972, s. 48, 54, 62. 
240 Ibid., s. 55. 
241 Ibid., s. 57. 
242 Ibid., s. 39. Taxan gällde för spik ner till 10 livré. 
243 Ibid., s. 4iff. 
244 Ibid., s. 39. 
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samlades som ett skrå. Organiseringen skedde på direkt anmodan av 
statsmakten och köpmännen gynnades med omfattande monopol
rättigheter samt en halvering av accisen. För medlemskap krävdes att 
man var född i Liége, en lärotid samt en viss summa riskkapital. 
Inköpen av råvara sköttes gemensamt av korporationen och förd
elningen av arbetet skedde på samma sätt. Martchotéerna liksom 
smedjeägarna förbands genom organiseringen att hålla sig till de 
proklamerade lönestadgorna och de föreskrivna viktmåtten. För den 
tredje klassens arbetare innebar skråorganisationen att de försäkrades 
en rättvis tilldelning av den lukrativa produktionen av stor spik.245 

Organiseringen av spiksmidet i Liége visar ambitionen att skapa 
särskilda juridiska och administrativa instanser för näringen. Refor
merna grep tillbaka på de korporativa traditionerna från stadens skrå
organisationer. Också för kolindustrin hade liknande institutioner 
tidigt etablerats för att slita tvister mellan arbetare och gruvägare 
samt mellan olika delägare i samma gruva.246 

Angerstein förbigår med tystnad dessa sociala sidor av spikindust
rin i Liége. Spiksmide å la Liége var något han ville införa till Sve
rige. Visserligen fanns inget stenkol i hemlandet, men det var han 
säker på att man skulle hitta om man bara sökte.247 1 Liége samman
träffade han med en gammal spiksmed, vilken berättade för honom 
att han för fyrtio år sedan varit i Sverige med ett nittiotal andra 
gevärs- och spiksmeder, inskrivna av baron Creutz. De hade dock 
oturen att anlända samtidigt som Karl XII avled, varför de i viller
vallan glömdes bort och tvingades återvända till hemlandet.248 

Nu var det inte en ny införskrivning av smeder som Angerstein 
förespråkade, utan mer peka på de möjligheter som fanns i riket. Den 
kallbräckta grangärdesmalmen skulle kunna komma till användning 
och 

vad arbetslönerna anbelangar så kan en snäll smed uti detta hantverket 
förtjäna ifrån i, 2 till 3 daler om dagen samt hustrun och barnen i pro-

245 Ibid., s. 52f. 
246 Poncelet 1899, s. 109. 
247 Angerstein s. 417. 
248 Ibid., s. 421 
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portion därefter, vilket för ett hjonelag i Dalarna skulle bliva en alltför 
stor dagspenning.249 

Den sociala organiseringen av gevärstillverkningen i Liége liknade 
spikindustrins. Även här lämnade handelsmannen över ämnesjärnet 
till hantverkaren. Något krav fanns inte på att arbetaren skulle hålla 
sig till samma köpman. Lika lite som köpmannen hade något vidare 
ansvar för arbetaren så var, menade Angerstein, också arbetaren "utan 
vidare obligation än att de kunna gå ifrån den ena till den andra". 

Den utvecklade arbetsdelningen inom vapenhantverket komplice
rade förlagssystemet. Förläggaren tvingades att följa med sin ur
sprungliga råvara genom hela produktionskedjan. Han hämtade de
larbetet och lämnade det vidare till nästa mästare etc. Enligt Anger
stein skedde detta med ambitionen att undvika förskott och skuld
sättning.250 Samtidigt torde det ha gett honom en möjlighet att kon
trollera att varje delarbete utfördes på ett acceptabelt sätt och levere
rades i rätt tid.251 

Något som förenade spiksmidet och vapenhantverket i Liége och 
Charleroi var frånvaron av mer storskaliga manufakturverkstäder före 
1800-talets valsverk. Detta i motsats till Sverige där flera mer samlade 
verk anlades under 1600-talet: Wedevåg, Stjernsund, Jäder, Hus
kvarna och Vira för att nämna några. Samma utveckling mot 
centralisering syns i nordvästra Frankrike. Vid Valencienne strax 
söder om Mons anlades år 1737 en spikfabrik. Ambitionen var att ta 
upp konkurrensen med spikproduktionen i Charleroi. Också här 
fanns stora resurser av stenkol, som kunde tas i bruk till smidet.252 

Givetvis besökte Angerstein fabriken, som var byggd i flera våningar 
med dubbla verkstäder, den ena över den andra, samt boningsrum för 
arbetarna. 

249 Ibid., s. 418. 
250 Ibid., s. 348. 
251 Gaier 1974. 
252 Guignet 1977, s. 59 ff. För England behandlas det decentraliserade spiksmidet 

kring Sheffield av Hey 1972. I Evans 1992, s. 183 ff påpekas att det i örikets nordöstra 
delar, i Bedlington, växte fram mer centraliserade produktionsanläggningar för järn
manufaktur. 
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Bild 15: Spikfabriken vid Marly utanför Valecienne. (Angerstein s. 166.) 

Spikfabriken ger intryck av en imponerande storskalighet, men 
skenet bedrar. Gav man sig innanför murarna visade det sig att 
köpmännen förlade järnet till smederna, vilka försåg sig med stenkol 
på egen hand. De betalade dessutom hyra för verkstäder och 
våningsrum i fabriken. Angerstein menade att bygget varit något av 
en felsatsning, då det bara huserade ett sextiotal arbetare året om. 
Direktionen berättade emellertid att där vintertid var fler arbetare, 
vilka valde att försörja sig med annat under vår och sommar.253 

Bakom den imponerade storskaligheten dolde sig således ett för
lagssystem och en säsongsbunden näring, precis som inom den 
decentraliserade industrin i Charlerois och Liéges omland. Fabriken 

253 Angerstein s. i66f. I Guignet 1977, s. 60, nämns att fabriken år 1737 innehöll 10 
hamrar med 6 arbetare vid varje, vilket således stöder Angersteins uppgift om arbetar
antalet. Sju år senare, år 1741, var dock antalet nere så lågt som 39 stycken. Angersteins 
berättelse visar att det är av yttersta vikt om antalet arbetare avser vinter- eller 
sommarhalvåret, vilket inte preciseras av Guignet. 

223 



överlevde emellertid konkurrensen med de andra bondenäringarna 

och på 1770-talet hade arbetarantalet ökat till 200.254 

Arbetets nätverk 
På samma sätt som ägandet kan arbetet analyseras som ett socialt 

rum eller ett nätverk där individer med olika funktioner binds sam

man i en gemensam verksamhet. Bandens art, liksom nätverks rela

tion till andra sociala rum kan se ut på olika sätt och förändras över 

tid. I 1700-talets vallonska järnhantering utfördes arbetet i samtliga 

produktionsled av yrkesgrupper, vilka i högre eller lägre grad avlägs

nat sig från den agrara produktionen. Det var således inte längre så, 

som Dorban förutsatte var fallet under 1600-talet eller som fort

farande under 1700- och 1800-talen var det dominerande mönstret i 

Sverige, att en stor del av arbetsuppgifterna sköttes inom ramen för 

utvidgade bondehushåll. Gränsen mot det agrara var skarpare, vilket 

sannolikt ökade möjligheterna till giftermål och hushållsbildning. 

Det vill säga vad Mendels med flera såg som kärnan i en proto-

industriell befolkningsdynamik. 

Avgränsningen mot det agrara var dock långt ifrån total. De flesta 

arbetarhushåll ägde jord. Genomgången av arbetarnas jordägande 

ställer en "svensk" syn på järnhanteringens rurala och industriella 

delar på huvudet. Det var bland smederna som flest arbetare hade 

tillgång till åker och det var också i denna grupp den största andelen 

hushåll med åkerlotter på mer än en hektar återfinns. Smederna och 

masugnsarbetarna i Habay-la-Vieille köpte jord. Bakom dessa hand

lingar fanns sannolikt en vilja att bredda sin försörjningsbas. Rim

ligtvis var det också så att ägande av jord gav social status och 

inflytande i lokalsamhället. 

Det inledande antagandet om att de yrkesskickliga arbetarna skulle 

sträva efter att vakta sin yrkeskunskap och därför välja specialisering 

snarare än differentiering som övergripande strategi för hushållseko

nomin, ställs på huvudet. I stället för hos smederna fanns de yrkes

mässigt mest homogena hushållen hos skogsarbetare och körare. 

254 Guignet 1977, s. 62. 
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Kanske var detta ett fattigmansalternativ, vilket togs till då penning
inkomsten inte var tillräcklig för att gifta sig, bilda eget hushåll och 
förvärva jord. Eftersom arbetsåret i stort sett var detsamma för kol-
ning och åkerbruk var sannolikt den enda möjligheten för det stora 
flertalet arbetare en specialisering på endera sysslan. Ytterligare en 
fattigmans, eller kanske hellre proletär, strategi var alterneringen 
mellan olika protoindustriella sysselsättningar. Spiksmederna blan
dade smide, kolgruvearbete och småskaligt jordbruk allt efter säsong 
och växlande konjunkturer. 

Det fanns en skillnad mellan den agrara världen och den tidig
industriella. Helt tydligt hade emellertid specialiseringen och arbets
delningen gått olika långt inom de skilda leden av järnhanteringen. 
Kolningsarbetet hade, i betydligt högre grad än i Sverige, delats upp i 
delarbeten, i synnerhet mellan skogshuggare och kolare. Tydligast, 
med undantag då av vapenhantverket, syntes dock utvecklingen av 
arbetsdelningen i hammarsmedjan. Med denna sammanhängde också 
en övergång till dygnet-runt-drift. 

Jag har ovan argumenterat för att belgisk forskning starkt under
värderat den tekniska utvecklingen inom den tidigindustriella järn
hanteringen. Ytterligare ett led kan läggas till denna argumentation. 
Även om tekniska språng i paritet med övergången från direkt till 
indirekt järnframställning eller förändringen av energisystemet från 
träkol och vattenkraft till stenkol och ånga inte skedde under 1600-
och 1700-talen, så växte mer effektiva användningssätt av den gamla 
tekniken fram. En intressant regional skillnad fanns i detta samman
hang mellan hamrarna i Namur — med sin enklare bestyckning, 
mindre arbetsstyrka och outvecklade arbetsdelning — och de stora 
och högproduktiva verken i södra Luxemburg. 

I tidigindustriell produktion fungerade hushållet ofta som organi
satorisk ram. I Luxemburgs hamrar och hyttor var hushållet inte 
grund för arbetslaget. Frånvaron av gossar och svenner i smeds
hushållen och den yrkesmässiga hetrogenititeten, visar att det fanns 
ett avstånd mellan hushåll och arbetslag. Det är vidare inte rimligt att 
anta att "storjordägarna" bland bruksarbetarna kunde sköta åker
bruket bara med hjälp av hushållets arbetskraft. Såväl för arbetet i 
smedjan som för arbetet på åkern krävdes en vidare social interaktion 
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än hushållets. I en revidering av sin tidigare syn på hushållets roll 
inom tidigindustrin har Kriedte, Medick och Schlumbohm under
strukit att giftermål och hushållsbildning naturligtvis inte alltid var en 
förutsättning för att tjäna sitt levebröd, och att 

the co-operative division of labour did not invariably occur within the 
household, but could also occur between households; and households 
could adapt to the requirements of work and survival not only through 
the demographic acts of marrying and begetting children, but also 
through the social acts of single children leaving home or the admission 
of persons who did not belong to their nuclear family.255 

Deras reviderade bild av relationen mellan hushåll och arbete illustre
ras av den mångfacetterade sociala interaktion som hushållsmönstret 
bland järnhanteringens arbetare i belgiska Lorraine visar. För att en 
sådan interaktion skulle kunna göras möjlig krävdes ett gemensamt 
socialt rum för de olika grupperna, vilket i Lorraine främst utgjordes 
av byn. Järnindustrins arbetare ägde del i byns gemensamma till
gångar och tog del i dess styre. Utvecklingen är en god illustration till 
Sheliagh C. Ogilvies påpekande att tidigindustrin formades av det 
lokala agrarsamhället.256 

Lokalsamhället förblev inte opåverkat. Med en större yrkesmässig 
differentiering och därmed skilda arbetsrytmer hos byinvånarna ska
pades problem för de traditionella beslutsformerna. Med den ökade 
ekonomiska stratifieringen förändrades byns sociala liv. I dessa sam
manhang utgjorde bruksarbetarna, ekonomiskt som socialt, en öppen 
grupp. Den slutna och patriarkala utformning som brukssamhällena 
fick i Sverige lyser med sin frånvaro. Bruksarbetarna i Habay-la-
Vieille var inte hänvisade till brukspatronen varken när det gällde köp 
och försäljning av egendom eller lån av pengar. Smeder och mas
ugnsarbetare gifte sig i hög grad med bönder och hantverkare. I valet 
av gudfäder till barnen var det sociala spektret än vidare. Inte sällan 
har man velat markera solidaritet och erkänsla uppåt, till byns han
delsman eller till bruksledningen. Bruksarbetarna i Lorraine var 

255 Kriedte, Medick & Schlumbohm 1993, s. 224. 
256 Ogilvie 1993, s. 166. 
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yrkesmässigt specialiserade, men socialt välintegrerade i det lokal 
samhället. Relationerna till bönder, hantverkare och grovarbetare var 
nära, vilket sannolikt var en förutsättning för att åtminstone de stor-
jordägande hushållen skulle fungera, sin numerära litenhet och sina 
omfattande arbetsuppgifter till trots. 

Järnarbetets nätverk var inte bara kopplat till den agrara världen, 
utan också till bruksägaren och hans nätverk. Denna relation såg 
olika ut i de skilda delarna av produktionskedjan. Smeder och mas
ugnsarbetare stod i ett fast anställningsförhållande till brukspatronen, 
medan gruvarbetare, skogshuggare och körare arbetade på mer tillfäl
lig bas. Inom järnmanufakturen var produktionen decentraliserad och 
de olika spiksmederna bands genom förlag till handelsmannen. Inom 
spikindustrin var trucksystemet vanligt medan undersökningen av 
Habay-la-Vieille inte ger stöd för förekomsten av patriarkala metoder 
att binda arbetskraften. 

Arbetarnas självständighet var stor i samtliga produktionskedjans 
led. Inte på någon arbetsplats hade ägaren eller hans representanter 
någon direkt styrande eller övervakande funktion. Faktorns roll vid 
hammare och masugn, förefaller främst ha varit av administrativ art. 
Att särskilda byggmästare anställdes vid hamrarna samt "mätarens" 
ansvar att portionera ut kol och järn, tyder emellertid på att hammar
smedernas självständighet började att kringskäras. An så länge var det 
indirekta medel som stod brukspatronen till buds för att påverka 
arbetet i hammaren: att kontrollera smedens uttag av kol och järn 
samt hur underhållet av hammaren sköttes. Genom att på olika sätt 
begränsa och villkora förlaget kunde spikköpmannen också skynda på 
produktionen och hade lättare att övervaka råvaruåtgång och spikens 
kvalitet. Det är sannolikt att sådana metoder, i takt med näringens 
ökande problem, fick störst genomslag i Liége under 1700-talet. 

De vallonska smedernas verklighet i Nederländerna var en annan 
än vallonsmedernas i Sverige. Båda grupperna arbetade med liknande 
teknik i smedjor som liknade varandra. De var specialiserade på sin 
syssla och de arbetade, åtminstone under 1700-talet, ofta dygnet runt. 
Den patriarkala ram som omgav vallonbruket i Sverige, den skarpa 
gränsen mot det agrara omlandet samt det febriga vaktandet av den 
egna professionaliten saknades emellertid i Nederländerna. De val-
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lonska smederna ägde jord, bodde i bondbyn, gjorde affärer med 
köpmän, gifte sig med bönder och bytte till och med själva i vissa fall 
yrke och blev bönder. Med bruksledningen var de ekonomiska kon
takterna begränsade. Givetvis lyfte de lön och var på så sätt beroende 
av brukspatronen, men deras ekonomiska kontaktnät var betydligt 
vidare än så. 
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Kapitel 7 

Sociala konflikter 

Den vallonska järnproduktionens nätverk var socialt komplext. Dels 
företräddes de skilda produktionsleden ofta av olika aktörer. Dels var 
nätverket intimt kopplat till den agrara produktionen. Det är rimligt 
att föreställa sig att det förekom att dessa olika aktörer strävade åt 
olika håll, tillfällen då konflikter uppstod. Jag skall här främst kon
centrera mig på två sådana konflikthärdar, dels mellan bondeproduk
tionen och brukshanteringen och dels mellan handelskapitalister och 
spiksmeder. 

Det fanns också andra stridsområden. Leboutte nämner hur in
dustrikoncentrationen till vissa vattendrag ledde till konflikter mellan 
olika verkssägare.1 Inte minst var detta aktuellt i utkanterna av Liége, 
där skärverk, knipphamrar och borrkvarnar konkurrerade om vatten
kraften med mjölkvarnar och andra vattendrivna verk.2 Men också i 
mer glesbefolkade delar av Vallonien uppstod sådana konflikter. 
Under början av 1600-talet tvistade exempelvis abboten vid Orval och 
den tidigare omnämnde brukspatronen Pierre Dumoustier från 
Chimay, om rätten att utnyttja en ström i klostrets närhet. Abboten 
avgick med segern och som kompensation fick den förlorande bruks
patronen tillåtelse att uppföra två anläggningar i ett närliggande vat
tendrag.3 

1 Leboutte 1984, s. 13; Bourguignon 1963, s. 89. 
2 Guérin 1988, s. 10. 
3 Evrard 1956, s. 89. 
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Bruksindustri och agrarsamhälle 
Konflikter mellan agrarsamhälle och brukshantering utspelades på 
flera olika nivåer. Näringarna konkurrerade ofta om samma naturtill

gångar. Bönderna i en by i Luxemburg klagade exempelvis över att 
tvättningen av malmen vid den närliggande masugnen smutsade ned 
vattnet och gjorde det otjänligt till djuren.4 Den centrala motsätt
ningen rörde dock skogen.5 Böndernas traditionella rätt till bete och 
bränsle liksom godsägarnas ambitioner att göra sig en nätt profit på 
de stegrade priserna stod mot järnhanteringens behov av träkol.6 Ar 
1572 reste Jean Pirotte, hammarpatron i Durby, frågan inför gruvrät-
ten vem resurserna — skogen, strömmen, malmen — egentligen till
hörde. Pirotte efterlyste regler som noga skilde mellan olika gruppers 
rättigheter.7 Någon sådan övergripande regelsamling skapades emel
lertid aldrig. 

Bourguignon har hävdat att jordbruket i Luxemburg stagnerade 
till följd av bruksägarnas ökade rättigheter till skogen.8 Hansotte me
nar dessutom att boskapsstocken gick tillbaka i alla järnproducerande 
områden, som en följd av bristen på bete i skogsområdena.9 Dorban 
har tillbakavisat dessa uppfattningar och menar att såväl järnindustrin 
som jordbruket expanderade i södra Luxemburg under 1600- och 
1700-talen.10 Även om det således är möjligt att 1700-talets fysiokra-
tiska ekonomer liksom senare tiders historiker överdrivit järnbrukens 
negativa påverkan på jordbruket — stämningar som i Frankrike, lik
som ju för övrigt också i Sverige, ledde till en mer njugg politik gent
emot järnbrukens företräde till det gröna guldet — så är det uppen
bart att det agrara samhällets intressen och järnbrukens inte sällan 
hamnade på kollisionskurs.111 de franska böndernas besvär i samband 

4 Dorban 1985, s. 26. 
5 Pirotte 1967b, s. io6ff, 1974, s. 149. Jämför diskussionen hos Woronoff 1984, s. 

53of-
6 Bourguignon 1963, s. 101. 
7 Pirotte 1967a, s. 150. 
8 Bourguignon 1963, s. 100. 
9 Hansotte 1980, s. 93. 
10 Dorban 1983, s. 588 ff. 
11 Ibid., s. 546. 
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med revolutionen kritiserades järnbruken och den brist på ved och 
skog som följde i spåren av deras expansion.12 I Frankrike komplice
rades bilden av att Paris och flera större städer mycket sent gick över 
till stenkols- och kokseldning, vilket drev upp efterfrågan på en redan 
överhettad ved- och träkolsmarknad.13 

I Vallonien liksom i Frankrike handlade det om stridigheter till 
följd av att böndernas sedvanemässiga rättigheter att nyttja skogen 
stod i motsättning till järnbrukens behov av råvara. Det handlade så
ledes inte i egentlig mening om arbetskonflikter, utan snarare om en 
strid mellan två skilda näringar. Detta i motsats till Sverige eller 
Ryssland där det under 1700-talet finns gott om exempel på hur bön
derna vägrade att arbeta för bruken. I Ryssland var stridigheterna en 
del av en allmän protest mot olika typer av feodala utlagor och i Sve
rige mot en bisyssla som utvecklats till att alltmer bli en börda för 
hushållsekonomin. Sedan kolpriserna lagts fast under slutet av 1600-
talet och priserna på jordbruksprodukter börjat att öka under 1700-
talet, föredrog alltfler bondehushåll att ägna sig åt mer lönande sys
selsättningar än att tillverka träkol. Bondehushållet strävade med 
andra ord efter att välja ett mer lönsamt alternativ för att trygga sin 
försörjning, vilket innebar att arbetskraft drogs bort ifrån brukssek
torn. 

Till följd av sitt obetydliga jordinnehav och sin specialisering på 
skogsarbete var det sannolikt få vallonska kolare som ställdes inför 
samma strategival som de svenska kolbönderna. A andra sidan hade 
de vallonska kolarna inte samma anledning att protestera eftersom 
träkolspriset oavbrutet sköt i höjden, något som sannolikt också kom 
dem tillgodo. De metoder svenska, och även ryska, kolbönderna an
vände för att på olika sätt — inte minst genom manipulationer med 
mått och kvalitet på kolen — försvara eller öka sina inkomster av 
hanteringen, var därför mindre aktuella i södra Nederländerna.14 

Däremot användes liknande metoder med syfte att undfly tullinspek
törernas spejande blickar vid gränsövergångarna. Motståndaren var 

12 Brosselin, Corvol & Vion-Delphin 1990, s. 11. 
13 Boissiére 1990, s. 29. 
14 Ågren red 1998. 

231 



inte brukspatronerna, vilka högljutt klagade över tullen på kolhan

deln, utan statsmakten.15 

Även om konflikterna inte tog samma form som de gjorde i Sve
rige och Ryssland skapade relationen mellan arbetskraftens jord
bruksarbete och industriproduktionen slitningar också i det vallonska 

området. Den senmedeltida gruvlagstiftningen i Liége ger en intres
sant inblick i problematiken. Gruvägarna sades ha rätt att driva arbe
tet i gruvan var dag om de inte hindrades av vatten eller brist på ljus, 
om det var augusti eller krig. Alla inskränkningar av driften förefaller 
rimliga, kanske med undantag av augusti, skördemånanden. Lagen 
var ett försök att skydda godsägarna från konkurrens om arbetskraf
ten. Lejeune konstaterar att just denna paragraf strukits i den för
nyade förordningen som utfärdades år 1607, vilket han tolkar som att 
gruvägarnas ställning stärktes.16 De tillfälliga stoppen av masugnar 
och hammare under sommarmånaderna har betraktats ur liknande 
perspektiv. Visserligen var det ofta ont om vatten under den tiden på 
året men Hansotte menar att man också bör fråga sig "om somma
rens jordbruksarbete inte ledde till att arbetarna lämnade sina syss
lor".17 Tyvärr stannar det vid en fråga och han diskuterar inte hur 
brukspatronerna eventuellt försökte att lösa problemet. 

Jag har tidigare velat se en mer långsiktig strategi i arbetarnas in
vesteringar i jordegendom. De var integrerade i en agrar bygemen
skap som ytterst byggde på ägande av hus och jord. Det var därför 
inte främst genom att arbeta bättre i smedja och masugn, som den 
sociala statusen kunde höjas utan genom ett utvidgat jordägande. 
Den vikande tendensen för den luxemburgska järnhanteringen under 
andra hälften av 1700-talet gjorde sannolikt sådana investeringar än 
mer lockande. Det är således möjligt att smeder och masugnsarbetare 
i Luxemburg, på samma sätt som de svenska bönderna under 1700-
talet, försökte dra sig undan bruksarbetet för att ägna mer tid åt jord
bruksarbete. 

Denna typ av konflikter var av en indirekt typ, vad jag i andra 

15 Leboutte 1983/84, s. 336ff. 
16 Lejeune 1939, s. 143. 
17 Hansotte 1980, s. 71. 
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sammanhang har kallat vardagligt motstånd, där arbetarnas missnöje 
inte direkt artikulerades i uttalade krav. Flera likartade konflikter som 
hade sin grund i motsättningen mellan arbetarhushållets strategival 
och brukspatronens ambitioner borde vara möjliga att se. Problemet 
med försnillning, som är välkänt i den svenska industrin, bör sättas in 
i ett liknande sammanhang: mästarhushållet producerar och säljer för 
egen vinnings skull i stället för att leverera färdigprodukten till bruks
ägaren. Till följd av den mer utvecklade arbetsdelningen försvårades 
sannolikt försnillningen i vallonhammaren. Arbetslagen vid båda 
härdarna måste vara överens om handlingen för att inte ettdera av 
dem skall bli lidande. Trots detta visar Woronoff att snatteriet ut
gjorde ett stort problem inom den franska industrin.18 Inom den val-
lonska hanteringen torde en sådan illegal handel ha underlättats av 
smedernas integration i lokalsamhället, vilken komplicerade bruks
patronernas övervakning. Förutom vid Abboten Spirlets bruk i 
Ardennerna och inom manufakturindustrin har dock inte problemet 
diskuterats i tidigare forskning.19 

Spikköpmän och smeder 
Under 1700-talet, i synnerhet under dess senare hälft, syns flera 
tecken på social oro inom stads- och landsbygdsindustrierna i Neder
länderna och Liége. I Vervier protesterade stadens vävare högljutt 
mot att köpmännen hade börjat att förlägga vävningen till landsbyg
den. Protesterna sammanföll med överskärarnas, vilka ofta bodde på 
landsbygden och själva ägde sina arbetsredskap. Deras missnöje 
grundades i att utländska arbetare hade börjat att anställas av textil
köpmännen.20 Konflikten eskalerade och vävarnas traditionella 
skråkorporationer fungerade som organisatorisk ram. Overskärarna, 
som tidigare inte har haft något skrå, bildade ett i stridens hetta. Ar 
1759 slöt man sig samman i en geografiskt bred organisation, Réno-

18 Woronoff 1984, s. 192. 
19 Evrard 1952, s. 29; Hansotte 1972, s. 41. 
20 LeBrun 1948, s. 259. 
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vation de confraternité entre les tondeurs de Verviers, D'Ensival, Hodi-

mont och Franchimont, en organisation som var verksam fortfarande 

drygt tjugo år senare.21 

Det kom till våldsamheter. Klädesköpmännens hus angreps och 
borgarmilisen sattes in till dess försvar. Ett försök att lösa de sociala 
konflikterna i Verviers var att centralisera driften av spinningen. Pro
duktionen ökade, något som hälsades med tillfredsställelse av stadens 
vävare, som därmed även de kunde öka sin produktion och därmed få 
en säkrare försörjning. Historikern Pierre LeBrun konstaterar att 
centraliseringens orsaker inte låg i tillgången till en ny produktions
teknik, utan i viljan att komma undan de problem med försnillning 
och konflikter som hemindustrin alstrade.22 

Paralleller till striderna i Verviers går att finna också i andra neder
ländska textilcentra. Ackompanjerade av taktfasta trumslag och 
vajande fanor tågade år 1741 mellan 400 och 500 yllearbetare genom 
gatorna i Kortrijk för att sätta tyngd bakom de krav man riktade till 
stadens klädesmanufakturister. Under det fortsatta 1700-talet före
kom oroligheter också bland hattmakarna i Bryssel, Antwerpen, 
Mechelen, Leuven och Gent.23 Historikern Hugo Soly har satt dessa 
oroligheter i samband med den proletarisering av hantverkarna som 
skedde i 1700-talets städer, vilken underminerade den tidigare korpo-
rativa ordningen.24 Liknande protester förekom också i Frankrike. De 
allt mer uppluckrade sociala relationerna inom hantverket under slu
tet på Ancien Régime ledde där till närmast ständiga konflikter. 
Oftare, tycks det, mellan mästare och gesäller än mellan skråhantver
kare och manufaktörer.25 

Upprorsungar fanns också inom den franska järnindustrin. Allvar
liga strejkvågor löpte genom regionerna Dauphiné och Ariéges på 
1790-talet. Det handlade inte om isolerade aktioner utan drabbade 
samtliga bruk i området.26 En viktig orsak till en sociala oron var den 

21 Ibid., s. 261. 
22 Ibid., s. 285. 
23 Soly 1988, s. 253 
24 Ibid., s. 247. 
25 Truant 1986, s. 131. 
26 Woronoff 1984, s. 194. 
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franska krigsekonomin, vars negativa effekter också drabbade den 

vallonska industrin. Brukspatronerna klagade men några arbetarpro-

tester omtalas inte i Vallonien under denna period.27 Tidigare under 

seklet syntes emellertid tecken på social oro inom näringen. Upp

repade hot riktades mot utländska bruksarbetare i Namur under 

1760-talet. I augusti år 1769 sattes hotelserna i verket och en räckar-

smedsmästare sköts till döds. Att mästaren var utlänning, från Liége, 

var knappast den viktigaste orsaken bakom dådet. Mordet bör snarare 

ses som en korporativ än en etnisk rensningsaktion. Mästaren från 

Liége stod utanför cour des ferons och hade därför varken samma 

privilegier eller förpliktelser som de övriga arbetarna. På samma sätt 

som textilhantverkarna i Verviers fruktade man sannolikt att bruks
patronernas anställning av "oorganiserad" arbetskraft skulle under

gräva arbetarnas förmåner. En effekt av dådet blev att initiativ togs 
till en hjälpkassa för utländska arbetare. Ett alternativ skapades så

ledes till den korporativa omsorgen.28 

Det var emellertid inom manufakturproduktionen, och då främst 

inom spiksmidet i Liége, som de tydligaste parallellerna till protes

terna inom textilindustrin och stadshantverket återfinns. Koncentra

tionen av arbetare innebar att andra möjligheter skapades för kollek

tiva aktioner än i de relativt små och utspridda hyttorna och hamrar-

na. Hansotte liknar förhållandena med de i senare tiders fabriker. 

Liksom mycket senare i den industriella tidsålderns verkstäder, skapa
des hos 1700-talets spiksmeder i Liége genom den dagliga kontakten 
med varandra en anda av solidaritet och ett medvetande om gruppens 

29 gemensamma intressen. 

För att en arbetskonflikt skall bryta ut räcker naturligtvis inte möjlig

heten till kollektivt agerande, det måste också föreligga en reell 

konfliktorsak. Sådana saknades inte i 1700-talets Liége. I den expan

derade tillverkningen i Charleroi hade Liége fått en allvarlig konkur

rent om den holländska marknaden. Charleroi hade flera trumf på 

27 Damin 1967, s. 135. 
28 Damin 1967, s. 150 ff. 
29 Hansotte 1972, s. 14. 
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hand: tillgång till bättre järn på närmare håll och en organisation av 
näringen där skärverken var knutna till ägarkomplex av masugnar och 
stångjärnshamrar. Sannolikt innebar detta att råvaran var både billi
gare och bättre i Charleroi än i Liége. För att möta konkurrensen 
måste man i det senare området sänka sina kostnader, vilka huvud
sakligen bestod av utgifter för järnråvara och arbetslön. Båda vägarna 
var svårframkomliga. Industrin var klämd mellan två sköldar. A ena 
sidan av statsmakten och de mellanstatliga konflikterna som, trots att 
dess intentioner var de bästa, genom tullar och handelshinder drev 
upp råvarupriserna. A den andra av en arbetarskara som allt tydligare 
började att forma ett tidigt proletariat, med en tydlig förmåga att 
ställa kollektiva krav och att försvara sig mot eventuella försök att 
sänka de redan låga lönerna.30 Ytterligare en väg att förbättra sin 
situation var en utveckling av produktionstekniken för att spara rå
vara och öka produktiviteten. Den större bestyckningen av skärverken 
och det hårdare förlagssystemet i Liége bör sättas i relation med om
rådets konkurrensnackdelar visavi Charleroi. 

Att arbetarna protesterade mot försök att sänka lönerna och för
sämra deras villkor visar den stora roll som spiksmidet spelade för 
många familjers inkomst. Även om hushållen var flexibla, fanns det 
trots allt gränser för denna flexibilitet. Sannolikt var det också så att 
möjligheten att finna ersättningsarbeten minskade i området kring 
Liége under 1700-talet. Nicole Haesenne-Peremans har visat att 
antalet fattiga runt staden ökade kraftigt under seklets andra hälft, 
utan att det ännu fanns industrier som kunde svälja detta arbets
kraftsöverskott. 31 

Redan vid ingången av seklet hade lönekonflikter förekommit med 
jämna mellanrum. Under dess första år riktade skärverksarbetare i 
Embourg och Sauheid klagomål till furstbiskopen över att de inte 
längre förmådde att leva på sitt arbete och ville därför ha rätt att söka 
sin utkomst utanför riket. Klagomålen hade sannolikt samband med 
de samtida konflikterna kring de nyetablerade skärverken i Lim-

30 Ibid., s. 29. 
31 Haesenne-Peremans, 1981 s. 126. 
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burg.32 Det var inte enskilda smeder som klagade, utan det rörde sig 
om en samlad aktion från skärverken. Kravens kollektivitet var san
nolikt ett starkt skäl till varför spikköpmännen accepterade att gå 
med på en löneförhöjning. Vid samma tid uppvaktade dessutom en 
grupp om ett tjugotal borrkvarnsarbetare fursten och lämnade ett för
slag på en ny lönetaxa. Uppvaktning ledde till det plakat om borr-
kvarnsarbetarnas och vapensmedernas löner som publicerades i au
gusti år 1700.33 Ungefär samtidigt förenade sig spiksmederna kring 
Chénée i skrålika organisationer för att motverka lönesänkningar och 
få till stånd en rättvis fördelning av beställningarna av spik. De för
sökte också förhindra värvning av utlänningar och säsongsarbetare till 
näringen. På 1710-talet tog mästarna till leveransbojkotter för att 
understryka sina krav på ett bibehållande av de tidigare lönerna.34 

Samtidigt agerade arbetarna vid skärverken mot försök till lönesänk
ningar.35 

Att olika arbetargrupper handlade samtidigt såväl kring sekelskiftet 
som tio år senare visar deras organisationsförmåga. Under det följan
de 1700-talet uppenbarades åter denna kollektivitet när spiksmederna 
i Limburg år 1756 gjorde gemensam sak med sina gelikar på andra 
sidan gränsen.36 Konflikterna uppstod inte inom en korporativt regle
rad produktion. Olikt förhållandena inom textilindustrin i Verviers 
fanns inga skrån, som kunde fungera som organisatorisk bas för arbe
tarnas protester. Snarare var det så att sådana uppstod till följd av 
konflikterna. Den skrålika organisation som vann officiell sanktion på 
1720-talet var en utveckling av arbetarnas självorganisering. Förutom 
den övervakande funktion som ovan har diskuterats, kom skrået 
också att förvalta medel för hjälp åt fattiga och skadade mästare.37 

Konflikterna under 1700-talets två första decennier var en viktig 
bakgrund till det statliga regelverk som byggdes upp kring industrin i 
Liége. Åtgärderna förmådde dock inte förhindra nya sammanstöt-

32 Se ovan kapitel 3. 
33 Yernaux 1939, s. 85. 
34 Hansotte 1972, s. 37. 
35 Ibid., s. 36. 
36 Ibid., s. 57. 
37 Ibid., s. 39. 
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ningar. Under 1750- och 1760-talen var den sociala oron på kokpunk
ten. Köpmännen försökte att kringgå tidigare utfärdade lönetaxor. 
Sätten var många, men grundtanken var att överflytta en allt större 
del av produktionskostnaden på mästersmeden.38 Mästaren å sin sida 
försökte överföra kostnadsökningen på sina gesäller och lärlingar. 
Vad som tidigare hade varit ett socialt block mellan mästare och ge
säller började att spricka. 

Konflikterna kan ses som en följd av förlagssystemets oförmåga att 
effektivisera produktionen. I skärverken lyckades man åstadkomma 
en produktionsökning genom en förändring av bestyckningen. Men 
hur skulle en liknande teknisk förändring kunna åstadkommas i spik
smedernas smedjor? En lösning hade kunnat vara att centralisera 
driften på samma sätt som man gjort med spånaden i grannstaden 
Verviers. Några tekniska hinder för detta kan knappast ha funnits, 
men trots det så förefaller inga initiativ i den riktningen att ha tagits. 
Att entydigt svara på frågan varför är svårt. Kanske var spikköpmän
nen i Liége, i likhet med sina företrädare halvannat sekel tidigare, 
rädda att binda för stora summor i fast kapital. Och statsmakten 
gjorde inget för att underlätta sådana satsningar. Dess försök att re
formera industrin koncentrerades på en ökad centralisering och över
vakning av handeln. Det var handelskompaniet och inte fabriken som 
man strävade efter att skapa. 

De sociala konflikterna inom den vallonska järnproduktionens nät
verk utspelade sig främst mellan bondekommunerna och järnbruken 
samt inom manufakturindustrin. I det förra fallet handlade det om 
rättigheterna till skogen. Böndernas starka kollektiva organisationer i 
byn var en viktig förutsättning för deras möjligheter att agera och 
ställa krav. Det handlade således inte, som i Sverige, i första hand om 
problem att rekrytera kolare eller dessas protester mot för dålig er
sättning. Bristen på statlig styrning av kolmarknaden och de ständigt 

38 Ibid., s. 41. 
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stigande kolpriserna gjorde ett sådant missnöje var inaktuellt. I stället 
för kolare och körare förefaller det ha varit arbetarna i masugnar och 
hamrar, som i tider av vikande "industrikonjunktur" valde att inves
tera i jord och steg för steg avlägsna sig från industriarbetet. 

Konflikterna inom spikindustrin skall sättas i samband med ur
holkningen av hantverksarbetarnas traditionella rättigheter. I det 
konkreta fallet handlade det om ett motstånd mot spikhandelsmän
nens försök att under vikande konjunkturer skjuta över en större del 
av produktionskostnaderna på smederna. Arbetarna kunde inte luta 
sig mot några väl fungerande kollektiva organisationer. Sådana bygg
des i stället upp för att föra deras talan gentemot handelsmännen och 
inför statsmakten. 

De sociala konflikterna hade en bas i den vallonska järnhantering
ens traditionella sociala och rumsliga organisering, men de pekade 
samtidigt framåt mot 1800-talets sociala omvandling. Den politiska 
splittringen av området och den liégiska spikindustrins beroende av 
stångjärn från Luxemburg förklarar den ekonomiska krisen för 
näringen under 1700-talet. De sociala motsättningarna, visade på be
hovet av en annan form av industriell organisation än förlagsindust
rins. Den tilltagande fattigdomen skapade samtidigt en reservarmé av 
arbetare, vilken kunde tas i bruk av mer centraliserade anläggningar. 
Bykommunernas försvar av sitt skogsägande, liksom bruksarbetarnas 
strategi att dra sig undan det industriella arbetet och investera sina 
löner i jord, varslade om den deindustrialisering och agrarisering, som 
under 1800-talet kom att bli Luxemburgs öde. 
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Kapitel 8 

Vallonskt järn och svenska valloner 

Jag har i denna framställning av den vallonska järnhanteringens ut
veckling från 1500-talet till industrialiseringen under 1800-talets 
första decennier, anknutit till tre olika problemkomplex: 

• järnhantering som protoindustri 

• järnhanteringens sociala strukturering i områden med olika 
politiska och agrara förutsättningar 

• den svenska valloninvandringen och vallonbruken ur ett "val
lonskt perspektiv". 

Långt ifrån samtliga frågor, som ryms inom dessa områden, har be
svarats. Ambitionen har ofta snarare varit att ytterligare fördjupa och 
diskutera de ställda problemen. Det är därför på sin plats att nu något 
mer stringent summera dessa diskussioner. 

Järn, regioner och protoindustri 
Studiens utgångspunkt var en kritisk diskussion av begreppet proto-
industrialisering. Jag argumenterade för att forskningstraditionens 
fixeringen vid det textila hemarbetet måste brytas, för att en mer full
ständig bild av de icke-agrara näringarnas sociala organisation före 
industrialiseringen skall kunna skapas. Att studera järnhanteringen 
utifrån ett perspektiv, vilket inte uteslutande är inriktat på den hus-
hållsbaserade hemproduktionen, är därför ett sätt att lösa två av kon
ceptets svagheter. 

240 



Flandern i norra delen av Nederländerna är det geografiska område 
som, inte minst tack vare Mendels studier, setts som ett av proto-
industrialiseringens kärnområden. Inga tidigare studier har emellertid 
satt in den närliggande vallonska järnhanteringen i ett sådant sam
manhang. Ändå är det uppenbart att den på liknande sätt som textil
industrin var intimt knuten till områdets agrara och urbana ekono
mier. De traditionellt "protoindustriella" dragen var tydligast inom 
järnmanufakturen, organiserad som ett lanthantverk vars sociala form 
omöjligen kan särskiljas från den textila hemindustrins. Även inom 
de tyngre delarna av industrin alternerade arbetskraften mellan 
"industriellt" och agrart arbete. I de områden där den tyngre industrin 
expanderade skedde också en kraftig befolkningstillväxt, vilken bör 
sättas i samband med det ökande näringsutrymmet. Resultatet mot
säger vad Marcus Cerman visat för Österrike där bergsbruket inte gav 
upphov till avläsbara demografiska förändringar.1 Näringen som så
dan uteslöt således inte befolkningstillväxt men den var inte, lika lite 
som för textilindustrin, ensamt bestämmande för utvecklingen. 

Städerna var integrerade delar av järnhanteringens expansion. På 
samma sätt som den urbana expansionen innebar en ökad efterfrågan 
på textila produkter, så ökade den marknaden för järnmanufaktur. 
Att vattendrivna hamrar och hyttor närmast med nödvändighet 
måste vara belägna utanför städerna är en sak. Att städernas borgare 
valde att satsa medel i verksamheten är en annan, vilken kräver ytter
ligare förklaringar än hänvisningar till tekniska eller ekologiska nöd
vändigheter. På samma sätt som ofta har framhållits när det gäller 
textilhanteringen, så kan organiseringen av järnindustrin runt Liége 
ses som en följd av den hårda korporativa regleringen av stadens 
näringar. Den specialisering av järnproduktionen som inleddes under 
slutet av 1500-talet, kan också jämföras med tendenser i samma rikt
ning inom textilhanteringen i de norra delarna av Nederländerna.2 

Relationen mellan protoindustrialiseringen och de institutionella 
förutsättningarna var komplex. Det var inte så att protoindustrin en-

1 Cerman 1996, s. 178. 
2 En syntetisk framställning av dessa tendenser, som dock titeln till trots inte alls 

behandlar järnhanteringen, är van der Wee 1975. 
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bart utvecklades i områden med svaga feodala eller korporativa insti
tutioner. Expansionen av den tyngre järnhanteringen i Luxemburg 
och överlevnaden av dessa produktionsled i Namur kan i stället delvis 
förklaras med de fördelar sådana institutioner gav, inte minst när det 
gällde tillgång till råvara och skydd av gjorda investeringar. Den 
tidigindustriella järnhanteringen formades av lokalsamhällets sociala 
förhållanden och institutioner. Ett konkret exempel på detta är 
bruksarbetarnas bosättningsmönster i belgiska Lorraine. 

Givetvis påverkades lokalsamhället av den nya verksamheten, men 
det är svårt att se protoindustrin som någon modernitetens apostel, 
vilken entydigt bröt med traditionella förhållanden. Lika ofta utnytt
jade man dem och i vissa fall väckte man dem också till liv. I Liége gav 
exempelvis 1700-talets ekonomiska och sociala kris för spikindustrin 
upphov till såväl skråorganisationer som en starkare statlig styrning. 

För att undvika en fixering vid hemproduktionen har järnhante
ringen studerats som ett nätverk, vars geografiska utbredning och 
sammanhållande sociala relationer har diskuterats. Undersökningen 
utesluter alla tankar på en enkel och rätlinjig utveckling från tidig-
industriell järnproduktionen till den industriella revolutionens vin
nande matris av stenkol och ånga. Ur ett regionalt perspektiv kan 
hanteringens historia, med ett visst mått av poetisk omskrivning, be
skrivas som en gigantisk cirkel: en cirkel som fångas i begreppen 
protoindustrialisering, deindustrialisering och industrialisering. 

De produktionsområden som under 1500-talet hade skapats efter 
biflöden till de centrala vattenvägarna Meuse och Sambre innehöll 
hela produktionskedjan från malm och skog till det färdiga stångjär
net. Sannolikt hade produktionen ofta samma destination. Den sål
des och skeppades ut via hamnen i Antwerpen. Under slutet av 1500-
talet och under 1600-talet skedde en specialisering och en regional 
arbetsfördelning. I hög grad var den ett svar på den kris som under 
perioden mötte hanteringen, inte minst till följd av Antwerpens fall. 
En delvis ny länk fästes samtidigt på produktionskedjan, järnmanu
fakturen. Stångjärn blev inte den viktigaste marknadsprodukten, utan 
vapen och framför allt spik. 

I nätverkets nya utformning fick Liége en position som finansiellt 
nav och centrum för manufakturproduktionen. De tyngre delarna av 
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industrin runt staden fick ge plats åt manufakturanläggningar. Stång
järntillverkningen i Luxemburg expanderade och området knöts till 
Liége som råvaruproducent för dess manufakturindustri. Större delen 
av det stångjärn som producerades i området var av låg kvalitet och 
skulle sannolikt aldrig ha kunnat konkurrera mot det svenska eller 
senare det ryska järnet på världsmarknaden. Omvandlat till spik fann 
det emellertid köpare i Holland, med sina växande städer och expan
siva varvsindustri. De höga transportkostnaderna för stångjärnet från 
Luxemburg kunde, inte minst tack vare spiksmidets sociala organise
ring, tas igen i spikpriset. 

Den regionala arbetsfördelningen, vilken under 1600-talet hade 
varit en möjlighet för industrin att utvecklas, blev emellertid under 
slutet av 1700-talet ett hinder för fortsatt tillväxt och övergång till en 
stenkolsbaserad järnhantering. För att denna skulle kunna genom
föras krävdes en nytt nätverk för produktionen. Stenkolsgruvorna 
måste anknytas, vilket krävde en effektivisering av driften, och järn
bruken måste lokaliseras till dess närhet. Ett sådant nätverk växte 
fram under första hälften av 1800-talet. I Belgien skapades två in
dustriella centra runt Liége och Charleroi, vilket samtidigt ledde till 
en massiv nedläggning av träkolshyttor och stångjärnshamrar i Lux
emburg och Namur. Återvändandet av den tyngre industrin till Liége 
ledde till en deindustrialisering av Luxemburg. 

Den industriella revolutionen innebar att en tung järnindustri 
växte fram i områden, utan närliggande traditioner av en sådan till
verkning. Teknik och kunnande importerades i hög grad från Eng
land. Slutsatsen skulle kunna vara att protoindustri inte följdes av 
industrialisering, utan av deindustrialisering. Satt i ett nätverkssam
manhang är det emellertid rimligare att hävda att Liéges och Charle-
rois tidigare centrumpositioner förändrades, från att betoningen hade 
legat på förädling och distribution, till att inbegripa samtliga järnhan
teringens produktionsled. Den tidigare ledarrollen hade lett till ett 
inflöde av kapital och till en demografisk utveckling runt staden. 
Förutsättningarna hade skapats för en snabb industriell omvandling 
under 1800-talets första hälft. 

Bristen på förutsättningar kan inte helt och hållet förklara 
argrariseringen av Luxemburg. Också i detta område skedde en snabb 
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befolkningsökning och en social stratifiering under 1600- och 1700-
talen. Vid områdets stångjärnhamrar hade utvecklingen av arbets
organisation och teknik också kommit en god bit på väg mot en 
industriell omvandling. Vid sidan av områdets uppenbara nackdelar 
av en outvecklad infrastruktur och bristen på stenkol, menar jag att 
de skilda försörjningsstrategier som stod öppna för arbetskraften i 
Luxemburg och Liége utgör en del av förklaringen till de skilda ut
vecklingarna. Bruksarbetarna i Luxemburg hade större möjligheter 
att ackumulera jord och det gjorde de i takt med att industrikonjunk
turerna sviktade. 

Michael Zell har visat att den ofullständiga brytningen mellan 
agrar och industriell produktion i Weald i England, gjorde det möj
ligt att under 1600-talet förändra inriktning från järn och textilltill-
verkning till kommersiell livsmedelsproduktion.3 I Zells studie spe
lade efterfrågan från London en avgörande roll. Någon liknande 
metropol fanns inte i Luxemburg där agrariseringen snarast marke
rade en övergång från industri till ett traditionellt familjejordbruk.4 

Järnhantering — svensk och vallonsk 
Sheilagh C. Ogilvie har konstaterat att trots att protoindustrin och 
den moderna statsmakten bägge växte fram under 1600- och 1700-
talen, så har få forskare velat se ett samband mellan dessa två proces
ser. Delvis, menar hon, har det berott på historikernas neoklassiska 
syn på marknadens undergörande roll för ekonomisk utveckling och 
tillväxt. Ändå är det tydligt att statsmakten i många områden och 
med olika resultat försökte att stödja den tidigindustriella expansio
nen.5 Södra Nederländerna, Sverige och Ryssland representerar i 
detta avseende tre olika världar. 

3 Zell 1994, s. 246. Hudson 1996, s. 60. 
4 Jordbruket har in i modern tid behållit sin karaktär av små och familjejordbruk. 

Under 1800-talets senare del då den lågvärdiga malmen i området åter kom att tas i 
bruk i synnerhet av järnverken kring Athus, kompletterades jordbruksarbetet med 
industriarbete. Architecture rurale ... s. 40; Christians 1988, s. i22f. 

5 Ogilvie 1993, s. 171; Ågren, red 1998. 
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Den vallonska och svenska bergshanteringen expanderade under 
1500- och 1600-talen. I båda länderna fungerade statsmakten initialt 
som en viktig ägare av masugnar och hamrar, ett initiativ som under 
1600-talet alltmer gled över till privata entreprenörer. I Ryssland 
iscensattes en "protoindustrialisering" ovanifrån genom Peter den 
Stores etablering av järnbruk i Ural. I Ryssland bestod det statliga 
ägandet och i Sverige byggdes en statlig administration för att stödja 
och reglera järnproduktionens nätverk. 

De institutioner som i Sverige och Ryssland byggdes upp var gynn
samma för industrins utveckling. I det vallonska området skapades ett 
liknande ramverk på nationell nivå först vid mitten av 1700-talet och 
det kom snarast att fungera nedbrytande på järnhanteringens pro
duktionsnätverk. Att den svenska järnhanteringen växte fram inom 
ramen för en "nationell" ekonomi, samt statsmaktens mer utvecklade 
organisation innebar goda möjligheter till generella stödåtgärder. Slå
ende likheter finns emellertid mellan de åtgärdspaket som den 
svenska statsmakten och de olika administrationerna i de södra 
Nederländerna lanserade. Strävan att underlätta tillgången till råvaror 
syns i båda områdena. Däremot förmådde statsmakten i de södra 
Nederländerna inte, som i Sverige, rationellt fördela skogstillgång
arna på de olika bruken. Inte heller infördes några pristaxor på trä
kolen. Den offentliga maktens svaghet och inte bara bristen på skog 
skall således ses som en viktig orsak bakom den vallonska industrins 
problem. 

Gentemot arbetskraften fördes en liknande politik i Sverige och 
Vallonien. Korporativa särjurisdiktioner byggdes under senmedelti
den upp i bägge områdena. Cour des Ferons i Namur hade en starkare 
juridisk självständighet än de svenska bergsdomstolarna någonsin 
fick. Den svenska bergsjurisdiktionen fungerade i hög grad som ett 
statligt styrmedel, den vallonska däremot som en korporativ intresse
sammanslutning. Försök att ändra detta gjordes under Maria Tere-
sias regering vid 1700-talets mitt, som ett led i de allmänna centrali
seringssträvandena under denna epok. Liknande ambitioner syns 
också i statsmaktens försök att reglera spiksmidet kring Liége. Här 
nådde man betydligt längre när det gällde att offentligt reglera 
näringen, inte minst när det gällde arbetarnas löner. 
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Inte bara statsmaktens utseende utan också de agrara förutsätt
ningarna skilde sig mellan Sverige, Ryssland och de södra Nederlän
derna. En agrar underklass fanns i det senare området, vilken kunde 
tas i bruk till arbete i skogen, i gruvorna och till transporter av järn 
och råvara. Visserligen ägde dessa grupper fortfarande jord, men 
jordbruket var snarast en binäring. I Sverige och Ryssland var bön
dernas arbete för järnbruken i ställer snarare en binäring till jordbru
ket. I Sverige skedde det med hushållet som bas medan det i Ryss

land organiserades storskaligt genom tvångsutskrivningar i byarna. 
Det statliga tvånget var centralt för att förmå såväl ryska som svenska 
bönder att utföra dessa uppgifter, men det är också rimligt att förut
sätta att de ekologiska förutsättningarna — att jordbrukets och 
bruksarbetets arbetsår inte kolliderade — gav andra möjligheter att 
integrera de nya sysslorna inom ramen för det agrara arbetsåret, än 
vad som var möjligt i Vallonien. 

Gruvarbete, kolning och transporter utfördes av en mer specialise
rad arbetskraft i det vallonska området än i Sverige och Ryssland. Vid 
masugnar och hamrar tog arbetarna allt mindre del i de förberedande 
produktionsstegen. Arbetsdelningen, inte minst i hamrarna i Luxem
burg, förefaller att ha fortsatt under 1700-talet. Arbetsstyrkan var där 
både större och mer specialiserad än inom den svenska järnhantering
en vid samma tid. Större och mer specialiserad var också arbetsstyr
kan vid de ryska bruken. I motsats till dessa förefaller emellertid de 
vallonska smederna och masugnsarbetarna ha behållit samma 
"hantverksmässiga" självständighet som sina svenska yrkesbröder. 

Den agrara underklassen i det vallonska området användes inte 
bara till arbetsuppgifter i början av produktionskedjan, utan också i 
dess slut, inom vapen- och spikmanufakturen. Medan den svenska 
och ryska industriernas förnämsta exportprodukt var stångjärn så 
skedde i Vallonien en vidareförädling till konsumtionsprodukter. 
Arbetskrafttillgången var en viktig förutsättning, vilken parad med 
skärverken, möjliggjorde en högproducerande, men decentraliserad 
industri. Visserligen fanns en utbredd metallslöjd även på den svenska 
och ryska landsbygden, men knappast i den omfattning som i Neder
länderna. Vad som växte fram i Sverige och Ryssland var i stället 
centraliserade anläggningar för manufaktursmide, vilka krävde större 
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investeringar i fast kapital. Sådana verk saknades i det vallonska om
rådet före den industriella revolutionen. Orsaken till denna skillnad 
handlade sannolikt inte bara om tillgången på arbetskraft. Den 
svenska statsmaktens finansiella stöd, samt dess stora betydelse som 
kund av de varor som tillverkades, torde ha spelat en viktig roll för de 
enskilda entreprenörernas investeringsbeslut. 

Såväl den svenska som vallonska järnhanteringen bestod av både 
centraliserade och decentraliserade anläggningar, vilka tillsammans 
utgjorde en samlad produktionskedja. Produktionskedjorna såg 
annorlunda ut, bland annat på grund av att man valt att centralisera 
olika produktionsled. Besluten styrdes inte bara av tillgång på råvaror, 
teknik och kapital utan också av institutionella förhållanden. I båda 
länderna var järnproduktionens nätverk socialt mångfacetterat: de
centraliserad bonde- eller hantverksproduktion länkades till centrali
serade anläggningar. En viktig skillnad var det sätt på vilket dessa 
enheter knöts samman, där det statligt/feodala tvånget spelade en 
mindre roll i det vallonska nätverket än i de svenska. 

Den vallonska järnhanteringen i Sverige 
Institutionella och sociala olikheter, inte bara skillnader i tillgången 
till råvara, arbetskraft och teknik, är väsentliga för att förstå tidig
industrins skiftande utseende i olika regioner. Detta blir inte minst 
tydligt då spridningen av teknik, kunnande och arbetskraft från en 
region till en annan diskuteras. Under första hälften av 1600-talet 
skedde en utvandring av vallonska arbetare och företagare. Majorite
ten av emigranterna kom från områden där den regionala omstöp
ningen av näringen hade varit som kraftigast. Med tanke på att de 
tyngre delarna av industrin närmast raderades ut runt städerna Liége 
och Huy är det inte underligt om där uppstod ett överskott på arbe
tare, vilka kunde tänka sig att utvandra. För att närmare förankra en 
sådan förklaringsmodell behövs dock mer detaljerade uppgifter om 
invandrarnas hemorter och tidigare arbetsplatser. 

Vallonen har i svensk forskning och folkmedvetandet försetts med 
en närmast mytisk gloria. Studien av den vallonska järnhanteringen 
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gör det möjligt att fördjupa diskussionen av vad invandrarna rimligt
vis kan ha tagit med sig från sitt hemland, både vad gäller teknisk 
kunskap, företagsorganisation, bosättningsmönster och social organi
sation. 

Det var bara en del av den vallonska järnhanteringens nätverk som 
överfördes till Sverige. Några skärverk eller spiksmedjor anlades inte 
vid upplandsbruken. Vallonbruken kom att vara koncentrerade på 
stångj ärnssmide. Det var alltså de delar av den vallonska hanteringen 
som passade in i det svenska produktionsnätverket, som fördes över. 

De bestod dock inte oförändrade i den nya miljön. Jämfört med 

smedjorna i södra Nederländerna var hamrarna vid de större svenska 
vallonbruken små, men högproducerande. De vallonska masugnarna i 
Sverige däremot var betydligt större än hemlandets. 

Tekniken anpassades till de förhållanden som rådde i Sverige. Inte 
minst till den nya typ av malm man kom att använda. Järnet från de 
svenska vallonbruken var av en mycket hög kvalitet och lämpligt för 
ståltillverkning. Stål hade aldrig tillverkats i södra Nederländerna. 
Kunskap om hur ett gott stålämne skulle producerades var därför 
något som måste vinnas i Sverige; det var inte något som de vallonska 
invandrarna kunnat haft med sig från hemlandet. 

De svenska vallonbruken byggdes som sammanhållna industriella 
komplex. En sådan lokaliseringsstrategi kan försvaras utifrån proble
met att transportera de stora gösarna. Det stora flertalet vallonska 
anläggningar under 1600- och 1700-talen var emellertid decentralise
rade anläggningar. De industriella komplex som byggdes upp i Lux
emburg under början av 1600-talet markerade något nytt inom den 
vallonska järnhanteringen på samma sätt som de sammanhållna upp
landsbruken gjorde i Sverige. Det industriella komplexet var därför 
inget som de vallonska invandrarna oförmedlat kunde ta med sig, 
utan var en skapelse av de förhållanden och möjligheter som de mötte 
i Sverige. 

De svenska vallonbruken byggdes som slutna patriarkala enheter. 
Även om man i Vallonien kunde finna sammanhållna brukskomplex, 
fanns inte på något håll arbetarbostäder knutna till anläggningen. 
Den vallonska järnhanteringens arbetare bodde i stället integrerade i 
landsbygdens byar. Förekomsten av patriarkala band med brukspat-
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rönen är svåra att belägga och arbetarna förefaller ha varit en socialt 
öppen grupp. Upplandsbrukens patriarkala slutenhet, de yrkesskick
liga arbetarnas metoder att vakta sina positioner och den markerade 
skillnaden mellan den agrara och den "industriella" världen skapades i 
det nya hemlandet. 

Den produktionsteknik, arbetsorganisation och det bebyggelse
mönster som växte fram vid de uppländska bruken måste ges andra 
orsaker än att betraktas som en direkt import. Att enheterna i det nya 
landet blev mer storslagna än vad som varit möjligt att skapa i Neder
länderna hade sannolikt att göra med den goda tillgången till råvara 
och den säkra avsättningen av stångjärn, men också, och kanske 
främst, med det stöd som den svenska hanteringen hade av en stark 
statsmakt. Det är också viktigt att komma ihåg att bruken i Lövsta 
och Österby var sammanhållna enheter redan innan de arrenderades 
ut till De Geer och De Besche. Och denna sakernas ordning fann de 
ingen anledning att ändra på. 

Bosättningsmönstret kan förklaras som en kolonisationsföreteelse. 
Arbetarna var vana att bo i täta bygemenskaper och försökte skapa 
detsamma i det nya landet. En parallell var de samhällen, vilka bygg
des upp i samband med valloninvandring till Rhenlandet under 1600-
talet. Samtidigt vore det naturligtvis en fel att ta ifrån De Geer, De 
Besche och de andra, all förtjänst av att ha skapat de imponerande 
produktionsanläggningarna i norduppland. Hur stora De Geers och 
De Besche personliga erfarenheter från den vallonska järnhanteringen 
var är oklart. Att skildra den sydnederländska företagarkulturen i 
allmänhet, åtminstone när det gällde järnproduktionen, som mer 
avancerad än den samtida svenska är heller inte oproblematiskt. 
Under början av 1600-talet omorganiserades industriägandet i de 
södra Nederländerna, liksom i Sverige, från ett korporativ till ett mer 
individuellt ägande, vilket gav den enskilde entreprenören ett större 
spelrum. 

Säkert hade De Geer och De Besche visioner för hur bruken i 
Sverige skulle byggas. Intressanta är släktrelationerna som band 
samman De Geer med ledande brukspatroner i Luxemburg och 
Rhenlandet. Projekten att bygga stora sammanhållna enheter delade 
de och sannolikt stod de i kontakt med varandra, för att utväxla 
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drömmar och erfarenheter. Förebilderna stod knappast att finna i den 
sydnederländska järnhanteringen. Naturligtvis var furstbiskopens 
bruk i Couvin en storstilad anläggning och kanske låg det, för en 
reformert handelskapitalist, något särskilt utmanande i att överglänsa 
denna. Vid Couvin växte emellertid, lika lite som någon annanstans i 
södra Nederländerna, något brukssamhälle upp. 

Var fann man då visionen av protofabrikens socialt välordnade och 
geometriskt planerade samhälle? Svenska städer byggdes eller bygg
des om efter samma snitt på 1600-talet. Influenserna kom inte minst 
från Holland och det protestantiska Tyskland. Regelbundenhet och 
geometri stod för ordning och modernitet, värden som var viktiga att 
markera också vid tidiga industrianläggningar som bruk och manu
fakturer. När Jäders bruk år 1642 överfördes från staten i privat ägo 
försågs brukspatronen med långtgående privilegier samt förmaningen 
att rita av och planera nybyggnationen, "så att manufakturerna och 
hantverkarna därsammastädes med så mycket mer bekvämlighet 
kunna sin hantering idka".6 När Jean de Vallé något senare utformade 
planen för Carl Gustafs stads manufakturverk gav han den en strikt 
geometrisk form.7 De Geer och De Besche kan naturligtvis ha haft 
holländska förebilder för hur upplandsbruken skulle byggas och pla
neras, men de behövde knappast strida för sina visioner gentemot 
1600-talets svenska makthavare. Åsikten att en ordnad bebyggelse var 
en förutsättning för en lyckad industriell verksamhet var redan väl 
etablerad. 

6 Florén 1987, s 18. 
7 Hirn 1998. 
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Kapitel 9 

La sidérurgie wallonne 
Une industrie avant la révolution industrielle? 

On a présenté sous trois angles les problématiques relevant de 
1'évolution de la sidérurgie wallonne depuis le XVIéme siécle 
jusquaux premiéres décennies du XlXéme siécle, avec 1'industria-
lisation : 

• La sidérurgie comme protoindustrie. 

• La structuration sociale de la sidérurgie dans diverses régions 
présentant différentes conditions politiques et agraires 

• L'émigration wallonne en Suéde et les forges wallonnes dans 
une perspective wallonne. 

Présentons une discussion critique du concept de protoindustriali-
sation, afin de rompre avec 1'idée traditionnelle et fixe des chercheurs 
voulant se baser sur le travail domestique de 1'industrie textile. Il s'agit 
de créer une image plus compléte de 1'organisation sociale des activi-
tés économiques non agraires avant 1'industrialisation. Le fait 
d'étudier la sidérurgie dun point de vue qui ne se limite pas å la pro-
duction domestique basée sur le foyer est une maniére de résoudre 
deux des faiblesses du concept. 

Les Flandres dans la partie Nord des Pays-Bas sont une région 
dont surtout Franklin Mendels a voulu faire le centre de la proto-
industrialisation. Aucune étude précédente n'a placé la sidérurgie 
wallonne, cependant toute proche, dans un contexte similaire. Pour-
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tant, il est évident que tout comme Findustrie textile, elle était in-
timement liée aux économies rurales et urbaines de la région. On re-
trouve les traits les plus typiques de la protoindustrialisation dans les 
manufactures de fer, organisées comme un artisanat rural dont les 
formes sociales ne peuvent se dissocier de Findustrie textile domesti-
que. Dans les régions ou Findustrie lourde s'est développée, la popu-
lation a subi une augmentation notoire, å mettre en relation avec la 
capacité économique accrue, ce qui contredit les conclusions de Mar-
cus Cerman concernant FAutriche, ou 1'activité sidérurgique ne per-
met pas de déceler de changements démographiques lisibles.1 Certes, 
on y constate une augmentation démographique liée å Findustrie de 
fer mais celle-ci n'était pas seule en jeu. 

Les villes prenaient intégralement part å Fexpansion sidérurgique. 
Le marché urbain en croissance influentjait les manufactures de fer de 
méme maniére que Fexpansion urbaine impliquait une plus grande 
demande de produits textiles. La nécessité de situer les marteaux 
hydrauliques et les forges en-dehors des villes, et d'autre part, le choix 
des bourgeois des villes de miser sur cette activité exigent d'autres 
explications que des références å des nécessités techniques et écolo-
giques. Comme on Fa souvent fait pour Findustrie textile, on a expli-
qué Forganisation de la sidérurgie autour de Liége comme le résultat 
du réglement corporatif tres sévére des activités économiques de la 
ville. On peut comparer la spécialisation de la production de fer qui 
eut lieu å la fin du XVléme siécle å des tendances similaires dans 
Findustrie textile des régions Nord des Pays-Bas.2 

La relation entre la protoindustrialisation et les conditions institu-
tionnelles était complexe. Contrairement å ce que prétendent les 
premiers défenseurs de la théorie de la protoindustrialisation, la 
protoindustrie ne s'est pas seulement développée dans les régions 
dont les institutions féodales étaient faibles ou corporatives. On peut 
par contre expliquer Fexpansion de la sidérurgie lourde au Luxem-
bourg et la survie de ses dérivés å Namur par les avantages liés å 

1 Cerman 1996, p 178. 
2 van der Wee, qui, malgré le titre, ne traite pas de Findustrie métallurgique nous 

offre une presentation de synthése de ces tendances. 
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1'existence de telles institutions, spécialement lorsqu'il s'agissait de 
1'accés aux matiéres premiéres et de la protection des investissements. 
La sidérurgie des débuts de 1'époque industrielle s'est construite sur 
les conditions sociales et les institutions des sociétés locales. Un 
exemple concret en est le modéle d'établissement des travailleurs de 
forges en Lorraine beige, qui habitaient encore les villages tradi-
tionnels. 

Evidemment, les localités subissaient Finfluence des nouvelles 
activités, mais il est difficile de concevoir la protoindustrie comme un 
aspect innovateur, rompant avec les traditions. On en tirait profit, et 
méme dans certains cas, on lui insufflait vie. Par exemple, la crise 
sociale et économique que connut la clouterie de Liége au début du 
XVIIIéme siécle, raffermit les organisations corporatives et la direc-
tion étatique. 

Afin d'éviter de se fixer å la production domestique, on a étudié la 
sidérurgie sous 1'angle dun réseau dont on a discuté 1'étendue géo-
graphique et les relations sociales. L'étude exclut toute idée 
d'évolution simple et linéaire depuis la sidérurgie de 1'industrie primi
tive aux triomphes de la révolution industrielie avec la houille et la 
vapeur. Dans une perspective régionale, et avec un peu de poésie, on 
peut décrire 1'histoire de la sidérurgie comme un cercle gigantesque: 
un cercle comprenant les concepts de protoindustrialisation, de 
désindustrialisation et d'industrialisation. 

Les domaines de production qui avaient vu le jour au XVIéme 
siécle, le long des affluents des grands fleuves la Meuse et la Sambre 
comprenaient toute la chaine de production, depuis le minerai jusquå 
le fer en barres. Il est vraisemblable que la production avait souvent la 
méme destination, vendue et transportée via le port d'Anvers. A la fin 
du XVIéme siécle, et au XVIIéme siécle, on voit apparaitre une 
spécialisation, et une division du travail régional. C etait surtout une 
réponse å la crise qui toucha cette industrie å 1'époque, due en grande 
partie å la chute d'Anvers. La chaine s'allongea d'un maillon: la 
manufacture de fer. Le fer en barres n'était plus le produit le plus im-
portant du marché. il s'agit maintenant d'armes et surtout de clous. 

Dans cette nouvelle forme du réseau, Liége prit le double röle de 
noyeu financier et de centre de production manufacturée. Les parties 
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lourdes de Findustrie situées autour de la ville durent céder place aux 

installations des manufactures. La fabrication de fer en barres de 
Luxembourg prit de 1'ampleur et la région fut reliée å Liége comme 
producteur de matiére brute pour les manufactures. La plus grande 
part de fer produite dans cette région était de pauvre qualité et 
n'aurait sans doute pas pu se mesurer å du fer suédoise ou russe sur le 
marché international. Transformée en clous, elle trouva cependant 
des amateurs en Hollande, dont les villes croissaient et dont 
Findustrie navale florissait. Grace å la clouterie et son organisation 
sociotechnique, il fut possible de récupérer dans celui du clou les prix 
de transports, élevés. 

La répartition régionale du travail, qui avait été une possibilité de 
développement au XVIIéme siécle devint, å la fin du XVIIIéme un 
obstacle å la croissance et au passage å une sidérurgie basée sur la 
houille, exigeant des réseaux neufs et différents. Il fallait des mines de 
charbon, exigeant une activité miniére plus efficace et les forges 
devaient se trouver å proximité. Un tel réseau vit le jour durant la 
premiére partie du XlXéme siécle. En Belgique se créérent deux 
centres industriels autour de Liége et de Charleroi, entrainant une 
fermeture massive de fournaux å charbon de bois et de marteaux dans 
le Luxembourg et le Namurois. Le retour de Findustrie lourde å 
Liége entraina une désindustrialisation du Luxembourg. 

Avec la révolution industrielle on vit apparaitre une industrie du fer 
lourde dans la région, sans traditions proches: la technique et le savoir 
furent surtout importés d'Angleterre. La conclusion serait que la 
protoindustrie ne fut pas suivie par une phase industrialisation, mais 
bien par une désindustrialisation. Si Fon place ceci dans une perspec-
tive de réseau, il est cependant plus plausible de prétendre que les 
positions auparavant centrales de Liége et de Charleroi ont évolué, de 
Faffinage et la distribution d'abord, å Finclusion ensuite de toutes les 
phases de la production sidérurgique. Leurs roles prépondérants 
précédants avaient amené capitaux et population autour de la ville. A 
la premiére moitié du XVIIIéme siécle, les conditions d'une rapide 
transformation industrielle étaient en place. 

Cependant, on ne peut attribuer la ruralisation du Luxembourg au 
manque de conditions favorables: cette région accusa en effet aussi 
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une rapide augmentation démographique et une stratification sociale 
durant les XVIIéme et XVIIIéme siécles. De plus, dans les forges de 
la région, 1'évolution de 1'organisation du travail et de la technique 
n'étaient pas loin d'une transformation industrielle. A cöté des dés-
avantages évidents de la région, comme une infrastructure sous-
développée et le manque de houille, les différentes stratégies de survie 
utilisées par la main d'oeuvre du Luxembourg et de Liége sont im-
portantes pour le modéle d'explication. Les travailleurs des forges du 
Luxembourg avaient plus de possibilité d'accumuler des terres, et ils 
le firent å mesure que la conjoncture industrielle déclinait. Michael 
Zell a montré que la rupture incompléte entre la production rurale et 
industrielle å Weald en Angleterre permit au XVIéme siécle un pas
sage de la fabrication de fer et Tindustrie textile å une production 
commerciale de denrées alimentaires3 Dans 1'étude de Zell, la demande 
venant de Londres joue un röle décisif. Il n'existait pas de métropole 
correspondante au Luxembourg, ou la ruralisation marqua plutöt un 
passage de 1'industrie å une agriculture traditionnelle familiale.4 

Sheilagh C. Ogilvie a constaté que malgré que la protoindustrie et 
l'état möderne ont tous deux vu le jour durant les XVIIéme et 
XVIIIéme siécles, peu de chercheurs ont voulu voir un rapport entre 
ces deux phénoménes. Selon elle, ceci dépend en partie, de la vision 
néo-classique quont les historiens de 1'importance subordonnée du 
röle du marché pour le développement et la croissance économiques. 
Il est cependant clair que dans de nombreuses régions, l'état a tenté 
avec divers résultats de soutenir 1'expansion industrielle des débuts.5 A 
ce sujet, les Pays-Bas méridionaux, la Suéde et la Russie représentent 
trois mondes différents. 

Les industries miniéres wallonne et suédoise ont prit de l'expansion 
aux XVIéme et XVIIéme siécles. Dans les deux pays, l'état fonction-
nait au départ comme un propriétaire important des hauts fourneaux 

3 Zell 1994, p. 246. Hudson 1996, p. 60. 
4 L'agriculture a gardé å 1'époque möderne son caractére familial et de petites di

mensions. A la fm du XlXéme siécle, lorsque le minerai de pauvre qualité de la région 
fut å nouveau utilisé, surtout autour d'Athus, on compléta le travail de 1'agriculture par 
du travail industriel. Architecture rurale ... p. 40; Christians 1988, p. 122 sq. 

5 Ogilvie 1993, p. 171; Ågren, red, 1998. 
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et des forges, initiative qui glissa au XVIIéme siécle dans les mains 

d'entrepreneurs privés. En Russie, Pierre le Grand établit des forges 
en Oural, ce qui fut une sorte de mise en scéne de "prototindustrie" 
par le haut. En Russie, la propriété étatique subsista, et en Suéde on 
introduisit une administration étatique pour soutenir et réglementer 
le réseau de la production de fer. 

Les institutions créées en Suéde et en Russie favorisaient le déve-
loppement de 1'industrie. Au début du XVIIIéme siécle, dans la 
région wallonne, on institua un cadre semblable au niveau national., 
ce qui eut immédiatement des conséquences destructrices sur le 
réseau de production de la sidérurgie. Le fait que 1'industrie du fer 
suédoise grandit dans le cadre dune économie "nationale" et que le 
pouvoir d'état présentait une organisation plus développée favorisait 
les conditions concernant des mesures de soutien générales. Il existe 
cependant des paralléles étonnants entre les mesures lancées par 1'état 
suédois et par les diverses administrations des Pays-Bas méridionaux. 
On remarque un méme désir de faciliter 1'accés aux matiéres premi-
éres dans les deux régions. Par contre le pouvoir d'état néerlandais ne 
parvint pas, comme en Suéde, å répartir les ressources forestiéres 
entre les différentes forges. Il n'imposa pas non plus des prix stables 
sur le charbon de bois. C'est la faiblesse du pouvoir public et pas uni-
quement le manque de bois qui doit étre considéré comme une cause 
importante des problémes de 1'industrie wallonne. 

Mais, outre 1'aspect du pouvoir d'état, ce sont aussi les conditions 
agraires qui se différenciaient en Suéde, Russie et Pays-Bas méridio
naux. Ici, il existait une sous-classe paysanne que l'on pouvait utiliser 
au travail en forét, dans les mines et aux transports de fer et de 
matiére premiére. Certes, ces groupes possédaient du sol, mais l'agri-
culture était surtout une activité secondaire. En Suéde et en Russie, le 
travail des fermiers dans 1'industrie du fer était plutot un complément 
de 1'agriculture. En Suéde, le foyer était la base, alors qu'en Russie, on 
organisait des levées de force massives dans les villages. Cette 
contrainte imposée par l'état était d'importance pour obliger autant 
les fermiers russes que suédois å réaliser ces tåches, mais on peut aussi 
supposer que les conditions écologiques — le fait que les calendriers 
de travail de la forge et de 1'agriculture ne coincidaient pas — offrait 
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cPautres possibilités pour intégrer les nouvelles tåches dans le cadre de 

1'année paysanne, que ce qui n'était pensable en Wallonie. 
Le travail dans les mines, le charbonnage, et les transports se faisai-

ent par une main d'oeuvre plus spécialisée dans les régions wallonnes 
qu'en Suéde et en Russie. Dans les forges, surtout au Luxembourg, il 
semble que la répartition du travail ait continué de méme maniére au 
XVIIIéme siécle. La force de travail y était plus importante et plus 
spécialisée que dans la sidérurgie suédoise å la méme époque, et il en 
allait de méme dans les forges russes. Par contre, les forgerons et 
travailleurs de forges wallons semblent avoir gardé la méme indépen-
dance "d'artisans" que leurs confréres suédois. 

La sous-classe rurale des régions wallonnes était employée autant 
au début de la chaine de production qu'å la fin, dans les manufactures 
d'armes et de clous. Alors que les produits d'exportations principaux 
des industries suédoise et russe étaient les fer en barres, on assiste en 
Wallonie å un afiinage vers des produits de consommation. L'accés å 
la main d'oeuvre était une condition importante, ce qui, avec les fen-
deries, permettait une industrie plus décentralisée et tres productive. 
Certes, on trouve un artisanat du métal tres répandu méme dans les 
campagnes suédoises, mais loin de 1'importance qu'il prend dans les 
Pays-Bas. En Suéde on rencontre plutot des installations centraliséés 
de forgerie manufacturée, qui exigeaient de plus importants inves-
tissements en capital fixe. De telles installations n'existaient pas en 
Wallonie avant la révolution industrielie, différence qui ne s'explique 
pas par le seul accés å la main d'oeuvre. Il semble que le soutien 
financier de 1'état suédois, ainsi que son importance comme client ait 
joué un role de poids pour les investissements particuliers. 

Des différences institutionelies et sociales, et pas uniquement en 
ressources en matiéres premiéres, main d'oeuvre et technique sont 
importantes pour comprendre les divers visages de 1'industrie balbu-
tiante dans différentes régions. Cela devient encore plus évident å 
1'étude de la propagation de savoir technique, et de main d'oeuvre 
d'une région å Fautre. Durant la premiére moitié du XVIIéme siécle, 
on assiste å une émigration de travailleurs et entrepreneurs wallons. 
La majorité des émigrants viennent de régions ou la refonte locale des 
activités fixt importante. 
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Dans le milieu de a recherche et dans la conscience populaire 

suédoises, le Wallon se coiffe dune gloria presque mythique. Letude 

de la sidérurgie wallonne permet d'approfondir la question de savoir 
ce que les immigrants peuvent avoir emmené avec eux, tant en ce qui 
concerne connaissances techniques que les organisations d'entreprises, 
modéles d'habitat et organisation sociale. 

Ce n'est quun partie du réseau sidérurgique wallon qui a été 
transmis en Suéde. On n'implanta ni fenderie ni clouterie aupré des 
forges wallonnes d'Uppland. Les forges wallonnes se concentrérent 
sur le production du fer en barres. Ce ne sont que les aspects de la 
sidérurgie wallonne convenant au réseau suédois de production qui 
furent transmis. Et ils ne furent pas inchangés dans leur nouveau 
milieu. Comparés aux forges des Pays-Bas méridionaux, les marteaux 
des plus importantes forges suédoises étaient petits, mais trés pro-
ductifs. Les hauts fourneaux de Suéde étaient par contre plus élevés 
que dans leur pays d'origine. 

Les forges wallonnes suédoises s'établirent sur des complexes in
dustriels caractérisés par leur cohésion au contraire de 1'industrie wal
lonne au début du XVIIéme siécle, relativement décentralisée. 
Les complexes industriels qui se construisirent au Luxembourg au 
XVIIéme siécle marquérent une nouvelle étape dans la sidérurgie 
wallonne, de méme maniére que les complexes d'ensemble de l'Upp-
land en Suéde. Les immigrants wallons navaient pas pu emmener 
avec eux 1'idée du complexe industriel sans la partager. Ce fut une 
création des conditions spécifiques qu'ils rencontrérent en Suéde. 

Les forges wallonnes de Suéde s'érigérent comme des unités 
patriarcales fermées. Méme si on pouvait trouver en Wallonie des 
complexes d'ensemble de forges, on ny trouve nulle part d'habitations 
de travailleurs qui leur soient liées. L'existence de liens patriarcaux 
avec le patron de forges est difficiles å établir en Wallonie, et les 
travailleurs semblent un groupe ouvert. Le caractére fermé et patriar-
cal des forges d'Uppland, les méthodes expertes des travailleurs afin 
de maintenir leur position, et la différence marquée entre les mondes 
ruraux et "industriels" sont des traits créés dans le nouveau pays. 
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