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B
ergskollegium var under två sekel ett 
mäktigt statligt organ som i stort 
och smått reglerade förhållandena 
för svensk bergshantering. Kollegiet har ef

terlämnat ett omfattande arkiv, som förva
ras på Riksarkivet i Stockholm. Ändock har 
dess verksamhet i ringa grad intresserat fors
karna. Kollegiet berörs i översiktsverk om 
äldre svensk bergshantering och statsförvalt
ning. Fortfarande saknas dock en mer ge
nomarbetad historik som i detalj beskriver 
dess arbete och utvärderar dess betydelse 
under den ”klassiska bruksepoken”, liksom 
probleminriktade specialundersökningar.1 
Standardverket är fortfarande Johan Axel 
Almquists genomgång från 1909.2 Hans 
bok ger värdefull information men är tema
tiskt begränsad. Det finns behov av mer in
trängande och bredare studier av bergskol
legiets verksamhet, makt och betydelse för 
järnhanteringens ekonomiska, tekniska och 
regionala utveckling. En intressant fråga i

sammanhanget är personkonstellationerna, 
nätverket, inom den äldre svenska bergs
hanteringen, dvs relationerna mellan de 
centrala aktörerna: bergsadministrationens 
tjänstemän, brukspatronerna och handels
husen. Försökte brukspatronerna påverka 
bergsadministrationens utformning och 
tillämpning? Vilken möjlighet hade bergs
männen och andra aktörer utanför den 
centrala kretsen att hävda sina intressen, 
och hur agerade man ute i landet gentemot 
bergskollegiets tjänstemän? Eftersom det 
svenska bergskollegiet lär skall ha stått 
som förebild när Ryssland från 1720-talet 
byggde upp en egen bergsadministration3 
skulle det också vara önskvärt med en 
komparativ europeisk studie av järnhante
ringen och bergsadministrationen, likhe
ter och olikheter, idépåverkan och bety
delse, bl a för den sociala organiseringen av 
järnhanteringen århundradena före det in
dustriella genombrottet.4



44 / Maths Isacson

Bergskollegiums tidiga historia5 

Sedan medeltiden har den svenska staten 
(kronan) sökt kontrollera och reglera lan
dets järntillverkning. Gustav Vasa såg möj
ligheterna till vinster för landet och gjorde 
under 1500-talets första hälft stora an
strängningar för att öka produktionen, bl a 
genom att förbättra tekniken och yrkeskun- 
nandet. Stångjärn ersatte det äldre osmunds- 
järnet och staten uppförde nya, större an
läggningar, bl a i Uppland. Staten tog ett 
kraftigare grepp om näringen, men produk
tionen var överlag ytterst småskalig. Hyttor 
och stångjärnshamrar drevs säsongvis av 
bergsmän, dvs av bergsbrukande bönder.

Från början av 1600-talet förändrade 
staten sin strategi. Kronan övergick nu 
från att själv äga de nya stångjärnsbruken, 
vilka drevs av fogdar, till att uppmuntra 
privatägande. Först utarrenderade kronan 
sina anläggningar och från 1620-talet sål-

Riksrådet och friherre Carl Bonde. Foto Svenskt port
rättarkiv.

des de till kapitalstarka adelsmän och han
delsmän, varav de sistnämnda i flera fall 
hade flyttat in från Holland och Vallonien 
i nuvarande Belgien.

Kursändringen skedde samtidigt som 
efterfrågan på järn steg i ett Europa i krig. 
Från 1630-talet skedde en mycket kraftig 
tillväxt av den svenska järnproduktionen.6 
Det blev nu också angeläget att moderni
sera och förstärka bergverkspolitiken. 
Samtidigt som staten sålde ut sina egna 
stångjärnsbruk till privatpersoner skärpte 
man från mitten av 1630-talet greppet 
över näringen. En mängd äldre privilegier 
och administrativa insatser ersattes av en 
mer ”systematiserad lagstiftning och äm- 
betsmannamässig administration” J

En central myndighet, generalbergsam- 
tet, inrättades 1637 och fick sin slutliga ut
formning 1649 då namnet också ändrades 
till bergskollegium. Med entusiasm gav sig 
riksrådet och friherre Carl Bonde i kast 
med uppgiften att organisera det nya kolle
giet, det sjätte i sitt slag, som dock mer fick 
karaktären av ett bergsdepartement än ett 
ämbetsverk.8

Carl Bonde var svåger till rikets starke 
man, rikskansler Axel Oxenstierna. Redan i 
början av 1630-talet hade Bonde utarbetat 
riktlinjerna för den nya politiken. Gustaf II 
Adolf föredrog dock ett mindre självstän
digt bergsamt. Efter hans bortgång kunde 
Axel Oxenstierna och Carl Bonde realisera 
planerna på ett eget kollegium för järnhan
teringen. Eli F Heckscher menar att det

”torde vara ganska enastående att omsorgen om 
en enstaka näringsgren vid den tiden i förvalt- 
ningshänseende likställdes med den om vart 
och ett av områdena finanser, utrikespolitik, 
militärväsende och rättskipning.”
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Förklaringen är, enligt Heckscher, den be
tydelse som järnhanteringen hade ”och än 
mer ansågs äga för själva statsverksamhe
ten”.9 Från 1630-talet var bergshantering

en närmast en ”stat inom staten”.10 Det 
förklarar också valet av mycket starka och 
inflytelserika presidenter för bergskollegi
um.

Bergslagens territorium har varitföremålför långvarig diskussion och träta mellan forskare med olika inriktning. 
Här återges bruks lagstiftningens avgränsning av Bergslagen och gränserna för dess bergmästardömen. Ur Eli 
Heckscher 5veriges ekonomiska historia från Gustav Vasa del 1:2, Stockholm 1936.
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Bergskollegium
1 President
2 Bergsråd
S Assessorer

Kensliel
I Sekreterare
1 Förste kanslist
2 Relationsskrivare

Fiskelömbetet

1 Advokatfiskal 
1 Kanslist

Kemmarkontoret

1 Kamrerare
1 Kammarskrivare

Notariekontoret
2 Notarier

Arkivet

1 Aktuarie

Proberkemmaren

I Proberare

Ingenjörssteten

1 Markscheider 
1 Undermarkscheider 
t Lantmätare

laboratorium chemicum

1 Riksvärdie
1 Laborant
2 Stipendiater i kemin

Laboratorium mechanicum
1 Direktör i bergsmekaniken
2 Stipendiater i mekaniken

1:a Bargmästarodömet
t Bergmästare 
1 Geschworner 
1 Bergsfiskal 
1 Bokhållare 
I Konstmästare 
I Bergsvärdie

2:a Borgmästaredömet
I Bergmästare 
1 Geschworner
1 Bergsfiskal
2 Kronogruvfogdar 
1 Bokhållare
1 Inspektor 
I Konstmästare 
I Kronoafradsmspektor

3:a Bargmästaredömat
1 Bergmästare
2 Bergsfogdar
2 Konstmästare 
I Proberare

4:e Bergmästaradömat
1 Bergmästare 
4 Bergsfogdar

5:e Bargmästaredomet
I Bergmästare 
1 Geschworner 
4 Bergsfogdar 
I Konstmästare

6:e Bargmästaredömat
I Bergmästare 
1 Bergsfogde

7:e Bargmästaredömat

I Bergmästare
1 Gruvfogde
2 Bergsfogdar

8:e Bergmastaredömet
1 Bergmästare 
4 Bergsfogdar

9:e Bargmästaredömat

1 Bergmästare
2 Bergsfogdar

10:e Bargmistaradömot

I Bergmästare

II :e Bergmästaradömat

1 Bergmästare

Ämnan i bergsvösondet

Ca 15 Auskultanter

Bergskollegiums organisation 1715—1725. Den vänstra 
kolumnen återger den centrala administrationen i Stock
holm. Mittenkolumnen redovisar den bkala administra
tionen (indelad i elva distrikt) och den högra kolumnen 
askultantema, de som lärdes upp till ett framtida arbete 
inom kollegiet. Totalt sysselsatte bergskollegium vid den
na tid ca 90personer. UrSvante Lindqvists Technology 
and Trial (1984).

Carl Bonde efterträddes vid sin bortgång 
år 1652 som president av friherre Erik Fle
ming. Landets främsta ämbetsmän anlita
des för att sköta det nya kollegiet och med 
dess hjälp organisera och styra den snabbt 
växande järnproduktionen i ekonomiskt 
sunda banor. Landets styrande hade stora 
förväntningar på järnhanteringen och ord
nade de bästa förutsättningarna för att må
len skulle kunna realiseras. Endast adels
män fick inneha de högsta tjänsterna 
(guvernör och assessor) i det nya kollegiet.11 
Till en början var också Bergslagens lands
hövdingar ledamöter i bergskollegium.12

Vägledande var behovet av inkomster 
till staten under de långvariga krigen i Eu
ropa. Motiveringen fann de styrande i mer- 
kantilismen, en ekonomisk-politisk idé
strömning som under 1600-talet ersatte en 
äldre mer självförsörjningsorienterad han
delspolitik. Ett lands rikedom och styrka 
ansågs avhängig varuexporten på utrikes- 
hamnar. Näringslivet borde därför inriktas 
dels på att ersätta importen med egen varu
produktion och dels att öka exporten. På så 
vis skulle landets rikedom öka.13

Stångjärn blev under 1600-talet Sveriges 
främsta exportprodukt, och detta trots att 
staten enligt merkantilismen framförallt 
borde gynna stadsmanufakturerna. Med 
hjälp av privilegier, premier, lån, belöningar 
och tullar stimulerade staten också de in
hemska manufakturerna, särskilt produk
tionen av kläde till armén.14 Det var ändock 
stångjärnstillverkningen som expanderade 
och fann god avsättning utomlands.

Den förda regleringspolitiken hade 
som ett viktigt mål att garantera näringsli
vet, för det första, bra och billig arbets
kraft, för det andra, jämn och billig till
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gång på råvaror samt, för det tredje, för
månlig avsättning av färdiga produkter.1'’

Att uppmuntra den inhemska stång
järnstillverkningen låg i linje med merkan
tilismen, men avvek samtidigt på flera 
punkter från dess grundprinciper. Dels var 
järnbruk och andra bergverk landsbygdsin- 
dustrier och dels tillverkades ett halvfabrikat 
som vidareförädlades utomlands, och delvis 
köptes tillbaka. Som landsbygdsnäring föll 
järnhanteringen på många sätt utanför de 
gängse ekonomiska doktrinerna. Bruksä- 
garnas intressen ställdes också mot städernas 
köpmän, och de senare drog det längsta 
strået. Det bestämdes att handeln med järn 
skulle gå via stapelstäderna och ombesörjas 
av stadsköpmännen. Stockholms och Göte
borgs köpmän fick förmåner som fördyrade 
priset på exportjärn.

Den förda bergverkspolitiken uppfyllde 
däremot väl målen att garantera svensk 
järnhantering en stabil tillgång på skicklig 
och billig arbetskraft samt på billiga råva
ror. I ett avseende fick järnhanteringen 
dock maka på sig för andra landsbygdsint- 
ressen. De ”ädla verkens”, dvs silver- och 
kopparverkens, behov stod i första rum
met. Järnproducenterna fick snällt foga sig 
i de krav som tillverkningen vid Falu gru
va, Avesta kopparbruk, Sala silvergruva, 
Hällefors silververk och andra motsvaran
de anläggningar i Bergslagen ställde.16

Bergskollegiums organisation 
och verksamhet
Med bergskollegium ökade antalet bergs
ordningar. I dessa hade staten allt sedan 
1300-talet konkretiserat sina ambitioner 
och formulerat spelreglerna. De innehöll

noggranna bestämmelser om allt som rörde 
järnhanteringen: skogarna, gruvorna, hyt
torna, hammarsmedjorna, manufakturer
na, arbetskraften och försäljningen. Men 
även om antalet utfärdade bergsordningar 
nu steg var det under 1600-talets andra 
hälft ändå fråga om ett förhållandevis litet 
antal, i genomsnitt fyra om året, i jämförel
se med hur många som meddelades under 
1700-talet. Under perioden från mitten av 
1730-talet och fyrtio år framåt utfärdades i 
genomsnitt ett 25-tal nya förordningar om 
året.17 1700-talets mitt var också en period 
då bergverkspolitiken skärptes. Produktio
nens storlek fastställdes för varje enskilt 
järnbruk och kontrollen byggdes ut.

Bergsordningarna behandlade både ge
nerella och mer specifika frågor, och de in
nehöll såväl detaljerade instruktioner som 
allmänna föreskrifter i frågor som rörde 
produktionen, finansieringen och den ju
ridiska administrationen. Endast vid dråp 
var den civilrättsliga lagstiftningen över
ordnad bergslagstiftningen.18

Bergskollegium var ett självständigt de
partement med säte i Stockholm, nära 
sammanlänkad med en lokal administra
tion i regioner där det bedrevs järnhante
ring. I Stockholm var verksamheten orga
niserad i nio sektioner under ledning av en 
president samt ett antal bergsråd och as
sessorer (se bilden på föregående sida).

Lokalt i landet var administrationen 
uppdelad i ett antal bergmästardömen. Fin
land var ett eget distrikt. Skåne blev ett eget 
1721 och i mitten av 1730-talet tillkom ett 
tolfte när Västernorrland skildes ut från 
Upplands- och Gävleborgsdistriktet.19 Det 
senare har sin förklaring i nyetableringen av 
järnbruk i mellersta Norrland i en tid med
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hård konkurrens om skogsmarkerna och 
böndernas arbetskraft i Bergslagen.

I ledningen för vart och ett av bergmäs- 
tardömena stod en bergmästare. Han och 
hans medhjälpare hade till uppgift att be
vaka att förordningarna efterlevdes, samla 
in uppgifter från gruvor, hyttor och ham
rar samt att skipa rättvisa och utdöma 
straff. Bergsting och gruvrätter dömde i 
frågor som rörde bergshanteringen. Fo
rum i vanliga rättegångsmål var härads- 
och rådstugurätterna. Bergsdomstolarna 
tillämpade den allmänna lagen när särskil
da förordningar saknades. Bergmästaren 
var rättens ordförande.20

Reglering och övervakning21 

Bergverkspolitiken byggde på två närlig
gande tankegångar. Den första avsåg ar

betskraften och tog sikte på hur bruken 
skulle trygga yrkeskunnandet. För att till
godose detta utformades en speciallagstift
ning i form av hammarsmeds- och mas- 
mästarordningar, där kompetenskraven 
specificerades.22 Bruksägare förbjöds att 
hyra smeder och masmästare som inte via 
prov hade bevisat sitt yrkeskunnande. Fö
rebilden hämtades från det medeltida 
skråväsendet.

Den andra tankegången avsåg mer spe
cifikt organiseringen av svensk järntill
verkning. Målet var att reducera kostna
derna och öka produktionen av stångjärn 
av god kvalitet för den snabbt växande eu
ropeiska marknaden. Fyra principer var 
här vägledande.23 För det första ville man 
påskynda övergången till stångjärnssmide i 
stor skala, dvs till större och effektivare 
hammarsmedjor. Bruksägarna gynnades

Byggnaden t v på bilden visar ”Gamla myntet” i Stockholm, bergskollegiums lokaler under många år. Vyn är 
från nordvästra sidan av Lejonbacken. Målning av Johan Sevenbom 1761. Foto Stockholms Stadsmuseum.
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genom en rad åtgärder. Bland annat erhöll 
de från början av 1700-talet företräde vid 
skatteköp om hemmanen ansågs omistliga 
för produktionen.24

För det andra försökte bergskollegium 
trygga prisstabiliteten och tillgången på rå
varor, särskilt på träkol men också på tack
järn. Den stora utmaningen var att hålla 
priserna på insatsvaror nere. Varken bruken 
inbördes eller bruken och bergsmännen 
tilläts konkurrera om skogstillgångarna, 
järnmalmen och böndernas arbetskraft.

För det tredje gällde det att garantera 
kvaliteten på de exporterade varorna. Kva
litetsaspekten hölls högt. Det fanns en ut
bredd rädsla för att Sverige skulle förlora 
sin ställning på den internationella mark
naden om järn av dålig kvalitet lämnade 
landet. Här anar vi också en misstro mot 
bruksägarnas förmåga att hålla rent i eget 
bo. Innan järnet fördes ombord på skep
pen kontrollerades stångjärnet, som var 
försett med respektive bruks stämpel, vid 
järnvågarna i exporthamnarna. Dåligt järn 
vräktes helt sonika i havet.

Den fjärde principen hörde nära sam
man med den andra. Företrädarna för 
bergverkspolitiken fruktade att Sveriges 
skogar skulle skövlas vid för stora uttag. 
Rapporterna från England skrämde, och 
det fanns gott om nerhuggna skogar kring 
de större svenska järnbruken. Hotet gällde 
i första hand Bergslagens skogar. Därför 
reserverades skogarna i denna del av landet 
för gruvor och masugnar medan nya 
stångjärnssmedjor skulle lokaliseras utan
för Bergslagen. Innan en ny hytta och 
smedja fick uppföras, eller en befintlig ut
vidgas, krävdes en noggrann undersök
ning där bruksägaren fick bevisa att bruket

hade god och jämn försörjning med träkol, 
och inte konkurrerade med andra verk 
(särskilt inte med ädlare verk).

Den förde politiken hade också som 
ambition att åstadkomma en klar arbets
delning. Bergsmännen skulle svara för de 
två första leden, gruvbrytningen och tack
järnstillverkningen, medan bruksägarna 
fick ta ansvar för den lönsamma sista de
len, färskningen och utsmidningen av 
stångjärnet.

Resultatet
Den statliga reglering av svensk järnhante
ring som infördes från slutet av 1630-talet 
tillämpades med vissa modifikationer un
der två sekel. Få delar, skriver Artur Mont- 
gomery, av den dåtida ”planhushållnin
gen” var ”så konsekventa och enhetliga 
som den”.25 Tillämpningen var dock inte 
helt igenom lyckosam. Stångjärnssmidet 
upphörde inte i Bergslagen och bergsmän
nen trängdes inte överallt ut från hammar
smedjorna.26 Det måste också rent prak
tiskt ha ställt sig svårt att kontrollera en så 
decentraliserad och geografiskt utspridd 
verksamhet som den tidigindustriella järn
hanteringen. I slutet av 1600-talet tillver
kades stångjärn vid närmare 440 anlägg
ningar. Drygt hundra år senare hade 
antalet sjunkit till 410.27

Den förda politiken med den vittför
grenade kontrollapparaten gav ändock 
frukt. Efter mitten av 1600-talet var till
växten starkare utom än inom Bergslagen. 
Västra Värmland och Uppland trädde nu 
fram som två betydande järndistrikt. Sam
tidigt skapades större och effektivare före
tag, stångjärnsbruk, och en ny typ av in
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dustriledare, brukspatronerna, klev fram i 
rampljuset. Som företagare företrädde de 
ett nytt dynamiskt, närmast kapitalistiskt, 
inslag i det svenska samhället. Som stora 
jord- och skogsägare var de samtidigt starkt 
förankrade i den gamla jordaristokratins 
värld. På sikt visade det sig mycket svårt att 
hantera två motstridiga produktionssys
tem, ett kapitalistiskt och ett feodalt.28 Svå
righeterna visade sig tydligt på 1700-talet 
då bruksägarna slöt upp bakom en begräns
ning av stångjärnsproduktionen och, i lik
het med den gamla jordadeln, istället valde 
att ägna sig åt ett luxuöst liv på sina ståtliga 
herrgårdar.29

Sin viktigaste insats gjorde bergskollegi
um sannolikt dels under de första åren då 
grundprinciperna fastställdes och admi
nistrationen etablerades ute i landet, samt 
under årtiondena omkring mitten av 
1700-talet då politiken skärptes och kolle
giet mer aktivt engagerade sig i tekniska 
frågor. Riksdagen beviljade för övrigt 
bergskollegium en betydande personalför
stärkning i mitten av 1750-talet.30

Många framstående tekniker och admi
nistratörer knöts under 1700-talet till 
verksamheten, bl a Christopher Polhem 
som var direktör för bergsmekaniken från 
1726 till 1751, samt Emanuel Swedenborg 
och Sven Rinman. Kollegiet uppmuntrade 
praktiska tekniska experiment och gjorde 
en viktig insats vid introduktionen av kru
tet och ångtekniken under 1700-talet.31

Till en början hade bergskollegiets tjäns
temän betraktat krutsprängningen ”med 
välvilja om än något skräckslaget intres
se”.32 Från början av 1700-talet svängde 
kollegiet och uppmanade till försök med 
krutsprängning. I Dannemora inleddes

försöken 1729 med hjälp av bergspränga- 
re som utbildats i Sachsen. Några år sena
re (1737) rapporterade bergsmästaren att 
den nya metoden hade reducerat det årliga 
behovet av tillmakningsved i Dannemora 
från 75 000 m3 till 45 000 m3.33

Det tekniska genombrottet för krut
sprängning dröjde till efter 1769 då en ny 
metod för ”borrning” framgångsrikt testa
des i bergskollegiums regi. Med tyngre 
släggor och en ny form på borreggen blev 
borrningen dubbelt så effektiv. På så vis 
gick det snabbare att borra de hål som be
hövdes för att aptera erforderlig mängd 
krut. Under 1770-talet arbetade bergskol
legium aktivt för att få krutsprängning in
förd i de svenska gruvorna.34

Bergskollegium verkade i mitten av 
1700-talet också aktivt för att garantera 
kvaliteten på tackjärn. På initiativ av kol
legiet inrättade Jernkontoret år 1751 ett 
övermasmästarämbete. Genom övervak
ning och rådgivning sökte detta ämbete 
garantera kraven på kvalitet. Under åter
stoden av 1700-talet ägnade sig ämbetets 
tjänstemän i första hand åt bergsmännen 
och deras tackjärnsblåsning. Ämbetets 
verksamhet ledde, med Svante Lindqvists 
ord, ”till ett systematiskt ackumulerande 
av praktisk erfarenhet”.35 Kunskaperna 
publicerades i stora monografier av ämbe
tets tjänstemän. En av de mer framstående 
var bergsvetenskapsmannen och metallur- 
gen Sven Rinman. 1782 utgav han i två 
band bokverket ”Försök till järnets historia 
med tillämpning för slögder och handt- 
werk”.

Bergskollegium fick också i uppdrag att 
administrera och kontrollera den skärp
ning av bergverkspolitiken som fullt ut in-
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Sven Rinman. Efter teckning av H Strömer. Foto TM. Christopher Polhem. Foto Lars Falck, Kungl Veten
skapsakademien, Centrum för vetenskapshistoria.

fördes från mitten av 1700-talet. Istället 
för att som tidigare begränsa antalet stång
järnshamrar i Bergslagen fixerades från 
slutet av 1740-talet produktionen för var
je enskilt bruk. Genom Sveriges starka 
ställning på den engelska marknaden trod
de riksdagen och brukspatronerna sig 
kunna hålla priset uppe på stångjärn i en 
tid då de ryska järnproducenterna blev allt 
svårare konkurrenter. Varje ökning av till
verkningen hotade dessutom att pressa 
upp priset på den livsviktiga träkolen, vil
ket var ett nog så viktigt motiv för fixe
ringen av brukens årliga tillverkning.36

Efter inledande försök redan på 1720- 
talet infördes den nya politiken fullt ut vid 
riksdagen 1747—48. Vid denna tid produ
cerades ca 50 000 ton stångjärn om året i 
Sverige och Finland, en siffra som bara

steg svagt under andra hälften av århund
radet. Mer säkra produktionssiffror före
ligger dock först från början av 1800-ta- 
let.37

Produktionssiffrorna tyder på att den 
förda begränsningspolitiken var effektiv. 
Kontrollen fungerade. Det hade dock 
knappast varit möjligt om inte bruksägar
na och deras intresseorganisation Jernkon
toret hade ställt sig bakom politiken. Det 
låg i bruksägarnas intresse att begränsa till
verkningen, vilket minskade deras pro
blem med bl a träkolsförsörjningen.

Regleringssystemets avveckling 
Den ”frikostighet” riksdagen visat bergs
kollegium i mitten av 1700-talet övergick 
några årtionden senare, då hattarna tagit
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över efter mössorna, i en hårdnande attityd. 
Resurser drogs in och kollegiet fick i större 
utsträckning ägna sig åt att övervaka regler
na och döma i rättsprocesser. Vid denna tid 
hade regleringssystemet dock börjat ifråga
sättas. Kritiken mot smidesregleringen till
tog. 1803 utfärdades en ny förordning som 
tillät en viss produktionsökning.38

Svårigheterna i början av 1800-talet att 
finna avsättning för svenskt järn på den eng
elska marknaden, vilket bara delvis och 
temporärt kunde kompenseras med en 
ökad utskeppning till Nordamerika, samt 
de liberala idéernas spridning, tvingade 
fram ett nytänkande även inom bergshante
ringens område. Rikets hela förvaltning, 
med de ålderdomliga och dyrbara kollegier
na, var vid denna tid överhuvudtaget före
mål för en kritisk debatt. Det dröjde dock 
ännu en tid innan reformarbetet sköt fart. 
Under tiden försökte bergskollegium förnya 
sig och bredda sin verksamhet. Från 1816 
drev kollegiet bl a idén om en bergskola. 
Den inrättades slutligen i Falun och startade 
sin utbildning år 1822.39 Falu Bergskola 
blev landets första civila tekniska högskola.

1822 föreslog en av regeringen tillsatt 
kommitté en ombildning av bergskollegi
um. Kommittén förordade att kollegiets 
domsrätt i tviste-, utsöknings- och brott
mål skulle upphöra samt att administra
tionen skulle föras över till ett bergskontor. 
Omorganisationen genomfördes inte. 
Däremot överflyttades från 1828 kollegiets 
domsrätt på de allmänna domstolarna. 
Förslaget visade samtidigt vad som vänta
de.40

De liberala idéerna växte från 1820-talet 
sig allt starkare samtidigt som järnmarkna
den successivt utvidgades. Det blev allt svå

rare att upprätthålla den förda politiken 
med den strikta produktionsbegränsning
en, allra helst som ny smides- och masugns- 
teknik möjliggjorde en utökad produktion 
utan motsvarande stegring av träkolskon- 
sumdonen.41

1835 släpptes tackjärnshandeln fri. 
1838 fick bruksägarna tillstånd att utöka 
smidet från 80 till 90 årston per härd. 
Några år senare, 1846, avvecklades slutli
gen smidesregleringarna och järnbruken 
kunde hädanefter i princip tillverka en 
obegränsad mängd stångjärn. Parallellt av
skaffades begränsningarna av träkolshan- 
deln. Järnvräkeriet, dvs kontrollen före ut
skeppningen, liksom hammarsmeds- och 
masmästarordningarna, överlevde dock 
ännu en tid.42

Med reformen 1846 blev bergskollegi
um av med en stor del av sina uppgifter. 
Trots försök att kompensera med nya upp
gifter, bl a när det gällde rikets myntverk, 
minskade arbetsuppgifterna. Det stod inte 
på förrän kollegiets hela existens blev en 
fråga för riksdagen. Den äldre strikta 
”planhushållningen” var ideologisk starkt 
ifrågasatt. När också järnvräkeriet liksom 
hammarsmeds- och masmästarordningar
na avskaffades i mitten av 1850-talet åter
stod inget annat än att avveckla bergskol
legium och överföra kvarvarande sysslor 
till kommerskollegium. I och med ut
gången av 1857 upphörde bergskollegium 
och en 220-årig verksamhet gick i gra
ven.43 Fabriksindustrin var på frammarsch 
och marknaden växte snabbt. Bergskolle
gium representerade ett föråldrat tankesätt 
och fick nu lämna plats för andra institu
tioner, bättre anpassade till den nya, mer 
marknadsliberala, tiden.
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Bergskollegiums betydelse — en första 
utvärdering
Bergskollegiums historia är inte skriven. 
Det saknas en detaljerad beskrivning och 
utvärdering av dess verksamhet och bety
delse under den klassiska epoken i svensk 
järnhanterings historia. Det återstår att 
göra. Avslutningsvis skall jag ändock peka 
på några områden där bergskollegium ak
tivt kan ha bidragit till att den svenska 
järnhanteringen inte bara kunde upprätt
hålla en stark ställning på den internatio
nella marknaden utan också utvecklades 
och lämnade viktiga bidrag till 1800-talets 
industrialisering:

Den första punkten gäller arbetsdelning
en där stångjärnssmidet lades i händerna på 
kapitalstarka adels- och köpmän, medan 
bergsmännen, i stort sett, tvingades retirera 
till de första två produktionsleden, gruv
brytning och tackjärnsblåsning. De stora 
järnproducenterna gynnades på småprodu
centernas, särskilt bergsmännens, bekost
nad. Följden bör ha blivit att ålderdomliga 
och förmodligen mindre produktiva enhe
ter avvecklades. Bergsmännen hade knap
past förmått uppbåda nödvändigt kapital 
till de investeringar i produktionsutrust
ning, byggnader och transportsystem som 
krävdes för att Sverige skulle ha utvecklats 
till den stora järnproducent landet nu blev.

Den andra punkten avser den geografiska 
spridningen av produktionsenheterna och 
regleringen av priserna på träkol från 1680- 
talet. Även om politiken aldrig genomfördes 
fullt ut åstadkoms en någorlunda balans i 
efterfrågan på träkol. Visserligen var träkols- 
priset och träkolsleveranserna en ständig 
källa till tvister.44 Utan den kontroll och 
övervakning som bergskollegium utövade

genom sina tjänstemän i distrikten hade pri
sökningarna sannolikt blivit betydligt större. 
Bergslagens skogar hade i större grad fällts 
vilket förmodligen hade åsamkat bergshan
teringen stor skada, men också kan ha häm
mat böndernas vilja att förbättra sina jord
bruk. Sannolikt hade bönderna bundits 
hårdare till järnhanteringen och tvingats 
lägga ner mer tid på att tillverka träkol och 
transportera halvfabrikat och färdiga pro
dukter. De hade därigenom släppt intresset 
för en utveckling av jordbruket och bo
skapsskötseln i Bergslagen.45

För det tredje lyckades bergskollegium i 
ett övergångsskede relativt väl balansera 
två skilda ekonomiska och sociala system, 
feodalismen inom den agrara sektorn, och 
den gryende kapitalismen inom den pro- 
toindustriella sektor som järnhanteringen 
representerade.46 Bergskollegium var en 
balanserande kraft som i och för sig kan ha 
fördröjt kapitalismens definitiva genom
brott och industrialiseringen, men som 
samtidigt gjorde övergången mindre kon- 
fliktladdad. Den nödvändiga reformering
en av jordbruket kunde genomföras samti
digt som järnindustrin sakta ställde om sig 
till nya villkor.

För det fjärde stimulerade den svenska 
bergverkspolitiken privat företagsamhet 
till skillnad från t ex den tyska merkanti
lismen som lade större vikt vid statlig eko
nomisk verksamhet. I Sverige sökte de sty
rande från början av 1600-talet att så långt 
som möjligt undvika statsdrift. På sikt 
växte det fram en inhemsk grupp av priva
ta företagare, vilka genom handeln var 
länkade till den internationella markna
den och den tekniska förnyelse som sked
de i framförallt England.47
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Löa bergsmans hytta med rostugn. Foto omkring 1900, TM.

För det femte garanterades kvaliteten på 
det svenska järnet genom produktionsbe
gränsningen, kvalitetskontrollen vid järn
vågarna samt hammarsmeds- och masmäs
tarordningarna. Svenskt järn kunde på 
detta sätt hävda en nisch i en tid när det 
ryska järnet fram emot mitten av 1700-ta- 
let vällde in över marknaden och England 
mot slutet av århundradet lärde sig att pro
ducera järn med stenkol som bränsle i 
puddelugnar.

För det sjätte övervakade bergsmästarna 
och bergstingen produktionen på lokal

planet och såg till att lösa tvister. Även ar
betarna kunde få sin rätt prövad inför 
gruv- och bergsrätterna. Även om det är 
oklart hur väl de förmådde hävda sig mot 
brukspatronerna kan bergskollegium och 
dess lokala tjänstemän ha bidragit till att 
upprätthålla en känsla av rättvisa och sam
förstånd. På denna punkt återstår dock åt
skillig forskning.

Den sjunde och sista punkten gäller 
den tekniska förnyelsen. Under perioden 
1730-1770 stödde bergskollegium en rad 
tekniska experiment som framförallt tog
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Vallonsmeder vid Strömsbergs bruk. Foto 1901, TM.

sikte på att förbättra produktiviteten i gru
vorna och hyttorna, dvs i produktionsen
heter där bergsmännen hade stort infly
tande. Detta till skillnad från Jernkontoret 
som i första hand ägnade sig åt stångjärns
produktionen och bevakade bruksägarnas 
intressen. Bergskollegium följde teknikut
vecklingen i konkurrentländerna, bl a ge
nom att sända ut teknikkunniga resenärer. 
Genom att ställa sig bakom inrättandet av 
Falu Bergsskola kunde den tekniska ut
bildningen också förbättras i en tid då 
svensk järnhantering stod inför stora och

svåra utmaningar som inte minst fordrade 
duktiga tekniker för att vändas i fram
gång.

Behovet av forskning 
Bergskollegium var tveklöst en betydelse
full institution i det tidigindustriella Sveri
ge, men avskaffades själv i nästa fas, vid 
det industriella genombrottet. Den strikta 
regleringspolitiken ersattes av en liberalare 
ekonomisk politik som gav större utrym
me för enskilda aktörer, marknaden och
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institutioner som stimulerade företagstill- 
växten (aktiebolagslagen, skattelagstift
ningen, sparbanker etc).

Men bergskollegium spelade inte enbart 
en dynamisk roll, tidvis snarare tvärtom. 
Om kollegiet under 1600-talet och de första 
tre fjärdedelarna av 1700-talet kan ha haft en 
pådrivande roll blev det tidvis från slutet av 
1700-talet snarare en hämsko för en snabb 
teknisk utveckling och en nödvändig struk
turomvandling inom branschen. Bergskolle
gium kan, inte minst genom sin uppgift att 
övervaka produktionsbegränsningspolitiken, 
ha fördröjt kapitalismens breda genombrott 
och landets industrialisering. Regleringspoli
tiken förpuppade tillverkningen och gynna
de uppkomsten av pompösa brukssamhäl
len, små industriella öar i ett annars agrart 
Sverige.

Det skall samtidigt villigt erkännas att 
min utvärdering av bergskollegiums verk
samhet vilar på ett synnerligen bräckligt un
derlag och mest har karaktären av funde
ringar. Visst finns det en hel del att hämta ur 
litteraturen, men det är åtskilligt som ännu 
inte alls, eller blott i mindre omfattning, har 
utforskats. Kollegiets arkiv på Riksarkivet är 
stort och lägger vi till detta handlingar från 
landets bergmästare, som förvaras på lands
arkiven, samt brevsamlingar i bruksarkiven 
finns det gott om uppgifter för framtida 
forskning.

Några av de frågor som väntar på sitt 
svar är: Vilken betydelse hade bergskollegi
um för den tekniska utvecklingen; vilka ex
periment tog tjänstemännen initiativ till, 
hur väl bevakade de vad som skedde utom
lands, vilka genomförde experimenten och 
hur överfördes resultaten i praktisk verk
samhet ute på bruken? Inrättades bergskol

legium efter utländska förebilder och i vil
ken mån stod det själv som förebild för 
andra länders regeringar när de byggde upp 
egna administrativa och rättsliga organ? 
Hur var förhållandet mellan bergskollegi
um och Jernkontoret från 1747? Vilka per
sonkonstellationer utvecklades med järn
hanteringen som bas och hur utnyttjades 
kontakterna ekonomiskt, politiskt och soci
alt? Vilka var de centrala aktörerna under 
olika perioder och hur agerade de gentemot 
kungen, riksdagen och bruksägarna? Hur 
agerade bergsmästarna ute i distrikten; hur 
dömde de i olika mål, hur väl, och med vil
ka metoder, övervakade de näringen och 
hur var deras kontakter med bergsmännen? 
Hur strikta var de i sin ämbetsutövning och 
hur mycket såg de mellan fingrarna? I vilken 
utsträckning kan bergsmästarna ha före
trätt distriktens intressen gentemot central
makten, och böndernas gentemot bruksä
garna i t ex den livsviktiga kolfrågan? Hur 
kom det sig att bergsmännen kunde hävda 
sitt stångjärnssmide i Gästrikland och södra 
Dalarna medan de i övriga distrikt i huvud
sak fick överge detta smide?48 Vilken roll 
hade gruv- och bergsrätterna i olika distrikt 
och hur förändrades denna över tid? Vilka 
mål togs upp till juridisk behandling under 
de två hundra åren och hur dömde ledamö
terna i rätterna?

Bergskollegium var en viktig statlig or
ganisation som nämns i flertalet bokverk 
om äldre svensk järnhantering och svensk 
statsförvaltning. Trots detta har kollegiet i 
mycket liten utsträckning varit föremål för 
en systematisk och teoretiskt baserad em
pirisk forskning. Uppgiften väntar på sina 
forskare.
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