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Den svenska järnhanteringens förändring 

före götstälets entré

Av Göran Rydén

A
xel Fritiof Gussander stod 1858 som 
ensam ägare till Gammelstilla Bruk i 
Torsåkers socken i Gästrikland. Axel 
Fritiofs far Per Ulrik Gussander hade kom

mit till bruket, från Säter, redan i början av 
1830-talet men det dröjde mer än två de
cennier innan familjen definitivt tog över 
ägandet och ansvaret för driften av gästrike
bruket. Med Gussanders intåg kom föränd
ringens vind att blåsa in över Gammelstilla 
bruk. 1830 bestod bruket, i likhet med 
många andra svenska bruk vid denna tid, av 
en stångjärnssmedja med två smideshärdar 
och en vattendriven stångjärnshammare. 
Man använde sig av den s.k. tysksmidesme- 
toden för att framställa stångjärnet och till
verkningen uppgick till drygt 150 ton årligen. 
Tackjärnet hämtades från den till bruket 
hörande masugnen vid Skommarhyttan 
och träkolen framställdes av underställda 
landbönder i omgivningen.

Far och son Gussander är intimt förknip
pade med den omändring av driften på 
Gammelstilla som kom till stånd från 1830- 
talet. Till en början skedde dock inga större 
förändringar, frånsett några mindre ”juste
ringar” av smidet och smedjan på bruket. 
Gästrikland var under denna period troligen 
ledande i landet vad gäller tysksmidets ut
veckling, varmbläster efter brittisk förebild 
infördes och fler hamrar installerades i 
smedjorna. Inom själva smidesarbetet inför
des den nyheten att mästersmeden, mäster- 
svennen och koldrängen i hammarlagen fick 
sällskap av en fjärde medlem, räckardräng- 
en. Gammelstilla smedja utrustades under 
denna tid med en andra vattendriven ham
mare och räckardrängar kom att utnyttjas 
från 1840-talet. Troligen infördes varmbläs
ter också.

Från slutet av 1850-talet ökade dock för- 
ändringstakten, möjligen som ett resultat
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av Axel Fritiof Gussanders allt starkare 
ställning som ensam ägare till bruket. 1857 
ersattes tysksmidesmetoden med en variant 
av vallonsmidet, det s.k. rettigska smidet. 
Troligen påverkades detta teknikskifte av 
det faktum att brukspatronen på Kilafors, 
tillika även grosshandlare i Gävle, C.A. 
Rettig, stod som ägare till hälften av bruket, 
vid sidan av Gussander, under detta år. Året 
därefter var bruket helt i Gussanders hän
der och förändringen av driften fortsatte. 
Då den bristande vattentillgången försvå
rade en expansion av smidet vid bruket an
sökte Gussander hos Kommerskollegium 
om att få anlägga ytterligare en smedja i 
brukets närhet. Den nya anläggningen, 
som kom att bestå av två härdar och två 
hamrar, fick namnet Axelshammar efter

ägaren. Ett annat sätt att mildra effekterna 
av vattenbristen var att installera en ång
hammare, vilket gjordes 1859.

Trots att produktionen av stångjärn vid 
bruket mer än fördubblades vid slutet av 
1850-talet kan varken det rettigska smidet 
eller Axelshammar sägas vara speciellt 
lyckosamma investeringar. Den tekniska 
utvecklingen av den svenska järnhantering
en hade vid denna tidpunkt kommit att i 
mångt och mycket prioritera en annan vari
ant av vallonsmidet, nämligen lancashire- 
smidet. Denna smidesmetod, med som 
namnet antyder ett brittiskt ursprung, 
hade utvecklats i Sverige under 1830-talet 
och kom att spridas från mitten av det ef
terföljande decenniet. I Gästrikland hade 
metoden införts vid några smedjor redan

Gammelstilla bruk omkring år 1900. Verkstadsbyggnaderna i förgrunden med smältsmedjan i bildens mitt. Till 
vänster syns hyttan och till högerförvaltarbostaden. Foto A Olsson, Länsmuseet i Gävleborgs län.



Lancashiresmeder vid Gammelstilla bruk. Bilden troligen från 1890-talet. Foto Länsmuseet i Gävleborgs län.

1853, men den verkliga expansionen kom 
på 1860-talet. Gammelstilla följde trenden 
och byggde om smedjan inför smidesåret 
1866.

Den nya smidesmetoden skilde sig ifrån 
den gamla, och den hammarsmedja som 
byggdes upp under den andra hälften av 
1860-talet hade få likheter med den äldre, 
för det rettigska smidet ombyggda, tysk
smedjan som uppförts 1766 av brukspatro
nen Nils Joakim af Uhr. (Det går vidare att 
hävda att den tysksmedja som funnits på 
platsen alltsedan mitten av 1600-talet hade 
större likheter med den som revs två hun
dra år senare än de som fanns mellan den 
”nya” och ”gamla” smedjan vid mitten på 
1800-talet.) I lancashiresmidet var proces
sen att tillverka stångjärn uppdelad på två 
delprocesser, i likhet med vallonsmidet.

Själva färskningen av tackjärnet skedde 
i lancashirehärdarna (smälthärdarna) där 
mellanprodukten smältstycken framställ
des. Dessa välldes sedan i speciella vällug- 
nar innan de uträcktes till stångjärn under 
hamrarna. Vid Gammelstilla installerades 
fyra lancashirehärdar, efter 1870 tillkom 
ytterligare en, samt en vällugn. Vad beträf
far hamrarna så skedde även där en förnyel
se i det att smedjan var tänkt helt för ång- 
drift. Den från härdarna och vällugnen 
bortgående värmen skulle utnyttjas för att 
tillverka ånga som i sin tur skulle driva 
tre ånghamrar, och det var endast blås- 
maskinen som skulle drivas med vatten
kraft.

Det var inte endast i ett tekniskt hänse
ende som den nya tekniken skilde sig ifrån 
tysksmidet och det rettigska smidet, utan
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även arbetet i den nya smedjan hade en helt 
annan karaktär. Till en början var arbets
styrkan betydligt större i den nya smedjan. 
I en tysksmedja med två härdar arbetade 
åtta smeder. Med införandet av det rettigs
ka smidet steg den siffran till strax över 
femton man, men den verkliga expansio
nen lät vänta på sig till den andra hälften av 
1860-talet med lancashiresmidet. 1870 ar
betade fyrtio personer i Gammelstilla 
smedja med att framställa stångjärn. Den 
nya organisationen skilde sig inte endast 
genom att vara betydligt större än den äld
re, utan även själva arbetet kom att vara or
ganiserat på ett helt nytt sätt. Tidigare hade 
samtliga medlemmar i hammarlaget, under 
mästersmedens ledning, deltagit i samtliga 
sysslor i framställandet av stångjärn. Med 
lancashiresmidet kom arbetsdelning att in
föras i smedjan. Till en början delades arbetet 
upp mellan de som ansvarade för framstäl
landet av smältstycken och de som skötte 
uträckningen av stångjärnet, men snart ut
kristalliserades även en uppdelning mellan 
smederna vid härdarna och vällugnen samt 
de som skötte hamrarna. Vid slutet av 1870- 
talet fanns på Gammelstilla smältare vid 
lancashirehärdarna, hopslagare vid smält- 
hamrarna, vällare vid vällugnen och räcka- 
re vid räck- och släthamrarna.

Den hierarkiska uppdelningen mellan 
mästare, mästersvenner och drängar fanns 
kvar i smedjan in på 1870-talet, men en ni- 
vellering av arbetsstyrkan gradvist kom till 
stånd. Vid lancashirehärdarna fanns fyra 
”kvartsmästare”, eller ”fjerndelskarlar”, istäl
let för en hierarki med mästersmeden i top
pen. Dessa kom också snart att tituleras 
”smältare” kort och gott. Vid uträckningen 
försvann uppdelningen räckare och räckar

drängar till förmån för endast räckare. För
visso fanns en hierarkiskt struktur kvar inom 
smedjans väggar, men denna kom under 
lancashiresmidets tid att grundas inte i det 
toppstyrda hammarlaget utan istället i en 
markerad arbetsdelning där vissa sysslor in
nebar ett större ansvar eller hårdare arbetsbe
lastning.

Den ökade arbetsstyrkan i smedjan, med 
förutom alla smeder även ångmaskinister, 
klensmeder, järnsynare och hjälpsmeder, 
samt den utvecklade arbetsdelningen ställ
de helt nya krav på samordning och kon
troll av produktionen samtidigt som detta 
kraftigt försvårades. En förman, eller i vissa 
fall två förmän, anställdes av bruksledning
en för att samordna och kontrollera. Till en 
början erhöll någon av de äldre arbetarna 
denna syssla som ett komplement till det 
vanliga arbetet, men från slutet av 1870-ta- 
let anställdes en från arbetet fristående smi- 
desmästare.

Resultaten av dessa kraftiga förändringar 
i smedjan, av såväl smidestekniken som ar
betsorganisationen, lät inte vänta på sig. 
Tillverkningen av stångjärn ökade språng- 
artat. Med tysksmidesmetoden nåddes att 
årsmaximum på drygt 250 ton under hög
konjunkturen i början av 1840-talet. Med 
det rettigska smidet kunde man tillverka 
över 500 ton per år. Detta var dock ingen
ting emot vad som åstadkoms med den nya 
tekniken. Redan 1866 smiddes 784 ton, 
men dessa siffror mer än fördubblades 
snart. Toppnoteringen nåddes 1884 då 
1939 ton tillverkades. Även vad gäller ar
betsproduktiviteten, här mätt som mäng
den stångjärn per arbetare i smedjan, sked
de en markant förbättring av resultaten ef
ter införandet av lancashiresmidet. Under
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tysksmidets dagar framställdes drygt 25 ton 
per man. Detta steg till drygt 30 ton per 
man med det rettigska smidet. Under lan
cashiresmidets tid nåddes vissa år nivåer 
som snuddade 50 ton per man och år.

Tio år efter det att smidesprocessen mo
derniserats inledde Axels Fritiof Gussander 
nästa stora projekt, en förändring av tack
järnstillverkningen. Som nämndes tidigare 
försågs bruket med tackjärn från den egna 
masugnen vid Skommarhyttan, en knapp 
mil från bruket. Trots att denna modernise
rats efter en brand 1858 räckte dess kapaci
tet knappast till efter expansionen av smi
det. Årsproduktionen låg kring 1000 ton 
samtidigt som behovet av tackjärn hade sti
git till nästan det dubbla. Resultatet blev att 
Gammelstilla måste köpa tackjärn från 
andra hyttor. 1875 blåstes Skommarhyttan

ned för alltid, samtidigt som en ny modern 
hytta uppfördes på bruket. Den nya hyttan 
var av ett helt annat slag, större och utrus
tad med tidens alla moderniteter. Den 
bortgående masugnsgasen användes för att 
driva en ångmaskin, som i sin tur drev 
malmhundar, krossverk och kolvagnar, 
samt att värma varmapparaten och den 
westmanska rostugnen. Den nya hyttan 
hade, enligt fackpressen, en kapacitet på 
4000 ton årligen. Vad mera var att man 
tänkte sig en än större produktion då själva 
hyttbyggnaderna var dimensionerade för 
att innesluta två stycken masugnar. En vi
dare expansion var s.a.s. redan förberedd.

Den nya hyttan kom att bli en helt an
nan arbetsplats än vad den gamla Skom
marhyttan varit. I den senare skedde pro
duktionen under en begränsad period av
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året och med en liten arbetsstyrka. En mas
mästare skötte arbetet tillsammans med en 
hyttdräng, två uppsättare samt eventuellt 
ytterligare någon mer arbetare. Den nya an
läggningen på bruket sysselsatte ett dussintal 
arbetare. En masmästare ledde fortfarande 
arbetet men en mer markerad arbetsdelning 
gjorde sig även gällande där, som i smedjan. 
Där fanns förutom hyttdrängar även rost- 
ugnsförmän, rostugnsarbetare, maskinister 
och hjälphyttdrängar vid sidan av ospecifice
rade hyttarbetare.

Under loppet av några få decennier hade 
Gammelstilla bruk vuxit från ett litet ”klas

siskt svenskt järnbruk” till ett mindre in
dustrisamhälle, ett mindre järnverk om 
man så vill. Där tidigare åtta man hade till
verkat stångjärn fanns mot slutet av 1870- 
talet en hytta och en hammare som tillsam
mans sysselsatte upp emot 60 man. Till 
detta kom även en mindre mekanisk verk
stad. Dessa järnarbetare kompletterades av 
ett antal dagkarlar som utförde sysslor i an
slutning till järnframställningen. Under 
den andra hälften av 1800-talet innebar 
detta främst ett omfattande transportarbe
te. Hela organiseringen av ”järnets väg” från 
gruva till utskeppningshamn förändrades
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under denna tid. Vägen från Skommarhyt
tan till bruket rätades under 1850-talet, 
och detsamma skedde med Gammelstilla- 
ån från bruket till sjön Ottnaren under det 
efterföljande decenniet. Det färdiga stång
järnet transporterades från bruket, genom 
den ”kanaliserade” ån över sjön och upp ef
ter Hoån, till Torsåkers station efter det att 
Norra Stambanan färdigställts på 1870-ta- 
let. (Gussander hade för övrigt verkat för 
att banan skulle få en för bruket mer för
delaktig sträckning.)

Expansionen inskränkte sig inte endast 
till järnhanteringens område utan under

1870-talet anlades även en ångsåg och ett 
tegelbruk samtidigt som jordbruket ut
vecklades med bland annat en omfattande 
nyodling. Den industriella tillväxten av 
bruket motsvarades även av en utbyggnad 
av bostadsbeståndet i takt med att befolk
ningen steg. Flera större flerfamiljsbostäder 
uppfördes bland annat efter det att lancas
hiresmidet införts under 1860-talet.

Under en tjugoårs period från slutet av 
1850-talet var Axel Fritiof Gussander 
mycket aktiv i den förändringsprocess som 
hela den svenska järnhanteringen var in
dragen i. Han införde, i likhet med många 
av sina näringsbröder, lancashiresmidet, 
och han lät uppföra en ny och modern hyt
ta. De tekniska landvinningarna i dessa nya 
anläggningar kompletterades med ett nytt 
sätt att organisera produktionen där ar
betsdelningen blev mycket framträdande. 
Han centraliserade vidare driften till ett 
ställe, något som underlättades av använ
dandet av ångkraft, och han lät omorgani
sera hela transportorganisationen. Någon 
järnväg kunde han knappast få dragen till 
brukets närhet men genom en uträtad å, 
försedd med två slussar, och två ångbåtar 
kunde han dock knyta sin produktion till 
järnvägsnätets utbyggnad.

Gussander var således en brukspatron 
med ambitionen att följa med i utveckling
en. Emellertid kröntes denna ambition 
knappast av någon succé, utan det blev up-

Gammelstilla bruk omkring år 1900. Till höger på 
bilden finns två arbetarbostäder från 1860-talet och i 
mitten syns masugnen. I bildens vänstra kant syns den 
udde på vilken brukspatronen Axel Fritiof Gussander 
lät uppföra den byggnad som aldrig färdigställts som 
herrgård. Foto Länsmuseet i Gävleborgs län.
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penbart under 1870-talets lågkonjunktur 
att han arbetade i motvind och att hans 
satsningar inte gav önskat resultat. Helt 
uppenbart är att han hade stora förhopp
ningar på den nya hyttan. Kapaciteten låg 
kring 4000 ton tackjärn per år och en ut
byggnad till det dubbla fanns med i planer
na. I verkligheten nåddes dessa siffror ald
rig. 1880 nåddes toppnoteringen med en 
tillverkning på 2648 ton. Vad gäller smidet 
är det svårare att utföra dylika beräkningar, 
men det kan konstateras att den femte lan- 
cashirehärden som installerades omkring 
1870 sällan utnyttjades. Det finns också 
anledning att peka på det faktum att när 
Tore Petré år 1853 lät införa lancashiresmi
det på grannbruket Hammarby svarade 
Gussander med att införa det rettigska smi
det. Lancashiresmidet fick vänta ytterligare 
några år till 1866.

Om något kan personifiera Gussanders 
storslagna planer på Gammelstilla bruk, 
och dessas utfall, så är det byggandet av en 
ny herrgård. Inför sitt stundande giftermål 
i början av 1860-talet lät Gussander riva 
den gamla herrgården från 1700-talet för 
att i dess ställe uppföra en ny och större 
herrgård. Enligt en uppgift skulle den vara 
så stor att man skulle kunna köra in i med 
häst och vagn genom dess huvudentré. Nå
got profetiskt lär Gussander vid grundens 
färdigställande ha yttrat: ”Måtte inom des
sa murar tjuvar eller skälmar aldrig bo.” 
Hans önskan blev uppfylld, men inte på 
det sätt vår ambitiöse brukspatron tänkt 
sig, eftersom herrgården aldrig blev helt 
färdigställd och aldrig kom att tjäna som 
bostad. Den står kvar än idag som ett gi
gantisk monument över en tämligen miss
lyckad gärning inom den svenska järnhan

teringen. Axel Fritiof Gussander gick i 
konkurs 1880 i efterdyningarna av den sto
ra depressionen och en allt för vidlyftigt in
vesteringsverksamhet.

Bruket levde kvar efter att Gussander 
försvunnit. Tackjärn fortsatte att tillverkas 
och stångjärn likaså. Mot slutet av 1880-ta- 
let blev det emellertid uppenbart att ut
räckningen av stångjärn under hammare 
blev ett alltför dyrt alternativ. Valsverken



Masugnen vid Gammelstilla bruk fotograferad omkring år 1900. Foto Länsmuseet i Gävleborgs län.

fyllde sedan lång tid denna uppgift på 
många andra håll. Vid Gammelstilla löstes 
denna problematik genom att man lät lego- 
valsa sina smältstycken på andra håll, Fors
backa eller Axmar för att ta två exempel.

Gammelstilla bruk levde dock kvar ytter
ligare någon tid, i hyttan blåstes tackjärn till 
1902 och i smedjan fortsatte man att fram
ställa smältstycken in på 1910-talet. 1914 
köptes hela egendomen av Stora Koppar

berg. Avsikten bakom detta köp var troligen 
att komma i besittning av de stora skogs- 
egendomarna, men inför köpet värderades 
dock verkstäderna på ett så noggrant sätt att 
det inte kan uteslutas att de nya ägarna hade 
för avsikt att även tillverka järn. Emellertid 
kom detta inte att ske utan bruket kom i lik
het med många andra bruk att så sakteliga 
slumra in i glömskans sömn ur vilken man 
inte vaknade upp ur förrän med den senaste
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tidens allt aktivare intresse för den äldre 
järnhanteringens historia. Företeelser som 
Järnriket och Ekomuseum Bergslagen skall 
ses i detta ”uppvaknandets” perspektiv

Mästersmedernas uttäg— Den 
traditionella synen pä den svens
kajärnhanteringens utveckling
Vid Gammelstilla bruk, i Gästrikland, 
inleddes en period av förvandling med fa
miljen Gussanders inträde som ägare under 
1830-talet. En gradvis förändring av det tra
ditionella tysksmidet tog sin början under 
detta decennium, en process som sedan fort
satte under 1840-talet. Samtidigt utrustades 
masugnen vid Skommarhyttan med en 
rostugn. Tillverkningen av stångjärn på bru
ket steg något. Under den efterföljande 
tioårsperioden accentuerades och fördjupa
des denna process genom att hyttan byggdes 
om samtidigt som en ny smidesmetod inför

des vid bruket, det rettigska smidet. Kulmen 
på denna förändringsprocess kom under en 
femtonårsperiod med startpunkten vid mit
ten av 1860-talet. Hammarsmedjan bygg
des då om för lancashiresmidet och en helt 
ny hytta uppfördes på bruket. Dessa bägge 
förändringar innebar inte endast en ”teknisk” 
förnyelse av järntillverkningen utan organise
ringen av arbetet och produktionen föränd
rades också i grunden. Arbetsdelningen 
gjorde sitt inträde på bruket. Tillverknin
gen av stångjärn vid Gammelstilla ökade 
språngartat under denna period. Emellertid 
kom förändringens vind inte endast att blå
sa över själva järntillverkningen, utan hela 
bruket kom att inordnas i ett helt annorlun
da ekonomiskt system. Marknaden kom att 
bli betydelsefull på ett annat sätt, och ”när
heten” till exporthamnen i Gävle för dessa 
allt större volymer stångjärn blev av yttersta 
betydelse. Vid Gammelstilla skedde en om
fattande förändring av transportorganisa
tionen parallellt med förändringen av järn
produktionen.

o o q

Gammehtillas järnstämpel.

Masugnsruinen vid Gammelstilla bruk. Gjuteriet är 
byggnaden i mitten av bilden och strax bakom skymtar 
ett kolhus. Till höger syns bron över kanalen.
Foto Länsmuseet i Gävleborgs län.



Mästersmedernas uttäg? / 131

Den bild som här skisserats utifrån föränd
ringen vid ett bruk, med en början under 
1830-talet, rimmar mycket illa med den 
traditionella synen på den svenska järnhan
teringen under 1800-talet. Enligt denna, 
främst företrädd av professor Artur Attman, 
skedde inga omfattande förändringar inom 
näringen förrän med introduktionen av 
bessemermetoden, den första götstålsmeto- 
den, med ”Undret vid Edsken” 1858. Att
man har målat upp en bild av denna process 
i samma färger som använts i den traditio
nella diskussionen av den industriella revo
lutionen. Enligt denna ”slogs det gamla 
agrarsamhället sönder av de kraftfulla slagen 
från ångmaskiner och maskinvävstolar” för 
att använda en formulering av Arnold 
Toynbee när han på 1880-talet införde be

greppet ”Industrial Revolution” i den aka
demiska diskussionen.

Utgångspunkten hos Attman är att peri
oden efter 1860 var en omvälvningarnas 
period då den gamla svenska bergsnäringen 
övergavs till förmån för en mer modern in
dustriell tillverkning av järn och stål. De 
tekniska genombrotten ges en bärande roll 
i denna process då en förändrad teknologi 
skapade möjligheter för ekonomisk till
växt. På järnhanteringens område betyder 
detta för Attman att nya sätt att tillverka 
järn och stål kom att innebära dels en ökad 
produktion och dels en kvalitativt förbätt
rad produkt. Det mest tydliga, och samti
digt enligt honom också det viktigaste, av 
dessa brott var alltså 1860 med bessemer- 
metodens fullbordande. ”Ett nytt tidevarv i

Bruksbefolkningen vid Gammelstilla bruk samlade vidNTO-lokalen omkr 1915. Foto Länsmuseet i Gävleborgs län.
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järnhanteringens historia bröt in omkring 
1860” hävdar Attman eftersom ”Besse
mermetoden,... fick sitt definitiva genom
brott.”1

Lancashiresmidet fick förvisso också sitt 
genombrott efter 1860, men det är helt 
klart att Attman förlägger förändringen till 
götstålstillverkningen som något kvalita
tivt helt nytt. Förändringen inom stång- 
järnstillverkningen, dvs. övergången från 
tysksmide till lancashiresmide blir för Att
man endast en smärre anpassning till exter
na faktorer som förändringar på markna
den eller puddelprocessens genombrott i 
Storbritannien. Inga kopplingar finns mel
lan dessa två skilda metoder att framställa 
järn och stål. Attman beskriver processen 
med följande, näst intill poetiska, ordalag:

Den revolution, som järn- och stålhanteringen 
undergick genom götstålsprocessernas tillkomst, 
ställde helt andra krav än tidigare på de tekniska 
och metallurgiska insikterna. Medan de gamla 
järnframställningsmetoderna representerade en 
smideskonst, som utövades av tysksmeder, vallon- 
smeder, lancashiresmeder och franche-comté- 
smeder, väckte götstålsmetoderna en mångfald 
nya metallurgiska spörsmål. Mästersmedernas 
på erfarenhet grundade skicklighet kom sålunda 
under senare delen av 1800-talet att ersättas av 
stålprovarnas bedömningar och framför allt av 
metallurgernas undersökningar. Vid järnbruken 
övertogs till en början mästersmedernas roll av 
verkmästarna, men mot slutet av 1800-talet tog 
man i allt större utsträckning i anspråk metallur
gisksakkunskap: det var ingenjörernas intåg inom 
järnhanteringen.2

Attman har naturligtvis inte varit ensam 
om att förfäkta denna uppfattning om 
götstålsmetodernas ”seger” över stångjärns- 
smidet. Torsten Gårdlund har drivit delvis 
samma tes, men han förläde vattendelaren

till 1870-talet istället för det tidigare decen
niet som Attman valde. Arthur Montgo- 
mery har dock varit något mer försiktig och 
för sin del endast konstaterat att bessemer- 
och martinmetoderna kom att få en avgö
rande betydelse men att åtminstone under 
1860-talet så fanns mycket kvar av näring
ens ”gamla” karaktär.

Karl-Gustaf Hildebrand och Jalmar Fu
ruskog är de två forskare som tydligare än 
andra markerat en mer evolutionär och 
gradvis utveckling av den svenska järnhan
teringen. I bägge fallen har man eftertryck
ligt betonat långsamheten i förändrings
processen. De gamla sätten att tillverka järn 
höll sig kvar betydligt längre än vad de ovan 
nämnda forskarna hävdat, samtidigt som 
”nymodigheterna” hade mycket svårt att 
göra sig gällande till en början. ”Att draga 
någon bestämd gräns mellan det gamla och 
det nya tidevarvet” skriver Furuskog, ”är 
naturligtvis icke möjligt. Preludierna till 
den nya tiden förnummos redan under 
1700-talet.”3 Man hävdar vidare att den 
tekniska utvecklingen inte kan få vara alle
na rådande då näringens utveckling skall 
beskrivas.

Trots dessa kritiska röster från främst 
Flildebrand och Furuskog finns det anled
ning att något ytterligare stanna kvar hos 
Attman, och synen på den svenska järnhan
teringen under 1800-talet som en diskonti- 
nuerlig utvecklingsprocess. Det viktigaste 
skälet till detta är naturligtvis det genom
slag som detta synsätt fortfarande har: 
svensk järnhantering drevs i hävdvunna 
former tills götstålet förändrade detta nå
gon gång under 1860- och 1870-talen, och 
detta brott kan knappast knytas till någon 
utveckling inom näringen utan förklaras
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Lancashiresmeder vid mumblingshammaren vid Nyhammars bruk. Etsning av Guido Balsamo Stella 1916. Foto TM.

främst utifrån en extern teknisk utveckling, 
där gävlegrosshandlaren Göran Fredrik 
Göranssons köp av en del av Henry Besse- 
mers patent hade en avgörande betydelse.

Utifrån det tidigare exemplet med ut
vecklingen på Gammelstilla bruk bör det 
vara uppenbart att den kritik som kan rik
tas emot denna modell grundar sig i bristen 
på vad som skulle kunna karaktäriseras som 
integration. Tre sammanhängande punkter 
kan nämnas. För det första, som redan 
nämnts och som skulle kunna benämnas 
”historisk integration”, gör Attman knap
past ett försök att länka den äldre utveck
lingen inom den svenska järnhanteringen

med götstålets introduktion. För det andra 
finns det anledning att påpeka att Attman 
endast behandlar den tekniska utveckling
en utifrån förändringen av artefakterna, 
bessemermetodens introduktion blir besse- 
merkonvertrarnas installerande, osv. Med 
ett dylikt synsätt förblir lancashiresmidet 
en kusin till tysksmidet men knappast 
ens en avlägsen släkting till götstålstillverk
ningen. Om man å andra sidan studerar 
den förändrade arbetsorganisationen inom 
lancashiresmidet finner man betydligt fler 
likheter med de nya stålmetoderna. En 
tredje kritisk punkt som bör beaktas kan ses 
som bristen på ”teknisk integration”. För
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Attman är det förändringen av färskningen, 
dvs. stångjärns- och ståltillverkningen, som 
styr utvecklingen, och detta hävdas trots att 
götstålsmetoderna knappast hade varit möj
liga utan den omfattande utveckling som 
skedde inom tackjärnstillverkningen samti
digt som valsningen utvecklades i anslutning 
till lancashiresmidet. Götstålens expansion 
hade inte varit möjlig utan nya hyttor och i 
kombination med valsverk.

Den svenska järn- och ståltillverkningen 
var stadd i en kontinuerlig utveckling un
der hela 1800-talet, en utveckling som in
nefattade olika områden och aspekter vid 
olika tillfällen. Till detta bör också tilläggas 
att en vidare modell över denna process 
också måste inkludera förändringar på 
marknaden (bristen på integration mellan 
produktion och marknad), transporternas 
utveckling och nya institutionella förhål
landen.

Marknad, teknisk utveckling 
och yrkesskicklighet — En annor
lunda utvecklingsbild

En mer evolutionär syn på den

INDUSTRIELLA UTVECKLINGEN 

Syftet med denna artikeln är knappast att 
ifrågasätta götstålets roll i den svenska järn
hanteringens utveckling under 1800-talet, 
eller senare under 1900-talet, utan att snara
re på ett mer nyanserat sätt diskutera den pe
riod som föregick "Undret vid Edsken”. Mål
sättningen är vidare att skissera en bild av 
1800-talets järnhantering i mer evolutionära 
termer där också den tekniska utvecklingen 
sätts in i ett större perspektiv som även inne
fattar organisatoriska förändringar, arbetar
nas yrkesskicklighet, marknadsutveckling, 
institutionella omställningar, transporternas 
förbättrande, etc.
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Ett sådant perspektiv på den industriella 
omvandlingen har under senare år vunnit 
allt större insteg i den internationella de
batten. Inom den brittiska forskning, den 
industriella revolutionens ”hemland”, dis
kuteras idag utvecklingen i mer gradvisa 
termer, en grupp forskare med Nick Craft i 
spetsen kallas ofta ”the Gradualists”, och 
åtskilliga studier har visat att man med svå
righet kan påvisa någon ”Industrial Revo
lution” under 1700-talets sista årtionden. 
Istället tycks såväl den tekniska utveckling
en som takten på den ekonomiska tillväx
ten ha varit relativt jämnt fördelad från bör
jan av 1700-talet till åtminstone den andra 
hälften av 1800-talet. En industriell evolu
tion sålunda istället för en industriell revo
lution.

I denna vindkantring i synen på den in
dustriella utvecklingen bör också debatten 
om det s.k. proto-industriella stadiet näm

nas. Begreppet myntades i början av 1970- 
talet av den amerikanska historikern 
Franklin Mendels i ett försök att fånga upp 
den utveckling han ansåg vara nödvändig 
för en senare industrialisering. Till de fak
torer han betonade var ackumulation av ka
pital och kunnande hos en grupp blivande 
kapitalister, en proletarisering av betydan
de delar av befolkningen samt en regional 
arbetsdelning mellan områden specialise
rade på jordbruk respektive (proto-)indus- 
triell produktion. Proto-industrialisering- 
en sågs således som ett första stadium i 
utvecklingen och den industriella revolu
tionen var det andra stadiet. En omfattande 
debatt blommade på en mycket kort tid 
upp kring temat ”industrialisering före in
dustrialiseringen”, för att använda titeln på 
en av debattens viktigaste studier, en debatt 
som under de allra senaste åren åter tillta
git
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Debatten om proto-industrialiseringen 
har till stora delar vare knuten till utveck
lingen av de textila näringarna, där speciellt 
övergången från olika typer av förlagsindus- 
tri till en centraliserad och mekaniserad fa
brikstillverkning har diskuterats. Järnhante
ringen har till stora delar lämnats utanför 
denna diskussion. När den inkluderats har 
man främst behandlat olika typer av metall
bearbetning, som lieframställning, spiksmi
de och andra typer av ”lättare” metallindust
ri. Under senare tid, i den uppflammande 
diskussionen om proto-industrialiseringen,

har dock vissa försök gjorts att även inklude
ra tillverkningen av tackjärn i hyttorna och 
stångjärn i smedjorna i analyserna. Den fort
satta framställning avser inte att diskutera 
den svenska järnhanteringen som en proto- 
industriell näring, men målsättningen är 
dock, som nämndes tidigare, att inordna 
järnhanteringen i en betydligt vidare utveck
lingsmodell än vad som tidigare gjorts.

Trots den omfattande internationella de
batten i dessa frågor har tystnaden inom 
den svenska historieforskningen varit näs
tan ”öronbedövande”. Ett flertal studier har

Ett lag på tre lancashiresmeder, iklädda vita blaggarnsskjortor, i fullt arbete med att bryta smältan i lancashire- 
härden vid Korsa bruks stångjärnssmedja. Akvarell av Ferdinand Boberg 1928.
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utförts om olika aspekter av den svenska in
dustrialiseringen men endast ett fåtal försök 
har gjorts för att lyfta upp debatten på ett 
mer generellt plan. Resultatet av denna tyst
nad har fatt till följd att synen på den sven
ska industrialiseringen fortfarande kan sä
gas vara densamma som formulerades av 
forskare som Eli Heckscher, Arthur Mont- 
gomery och Torsten Gårdlund, dvs. som en 
till stora delar exportledd process, kombine
rad med en tonvikt på den tekniska utveck
lingen, som främst grundlädes med skogs
industrins expansion under den andra hälften 
av 1800-talet. Attmans beskrivning av järn
hanteringens utveckling är ett annat exem
pel på samma synsätt.

Undantag finns förvisso, och Lars Mag
nusson har nyligen sammanfattat det nuva
rande forskningsläget, i en artikel om den 
proto-industriella utvecklingen i Sverige, i 
några generella anmärkningar om utveck
lingen under 1800-talet. Han konstaterar 
bl.a. att utvecklingen inom det svenska jord
bruket var mycket viktigt för den industriel
la utvecklingen. En ökad produktivitet in
om den ”traditionella” sektorn skapade gynn
samma inkomsteffekter som i sin tur gav 
upphov till en ökad efterfrågan på såväl kon
sumtionsvaror som på kapitalvaror. Den 
proto-industriella utvecklingen inom landet 
var en respons på den ökande efterfrågan på 
konsumtionsvaror. Denna utveckling sked
de dock inte i ett institutionellt vakuum, 
utan genom hela 1700- och 1800-talen 
skedde en gradvis uppluckring av den tidiga
re så hårt reglerade ekonomin, Magnusson 
talar om en ekonomi styrd efter ”kameralis- 
tiska principer”, till en allt friare marknads
hushållning. Vad som här målas upp är 
sålunda en bild av en mycket långsam ut

veckling där marknad relateras till produk
tion, näringar relateras till andra näringar, 
och där den ekonomiska utvecklingen ses i 
ett samspelet med ett institutionellt ramverk.

Den kritik som kan riktas mot Magnus
son är att han förblir trogen den traditio
nella begränsningen av begreppet proto-in- 
dustrialisering och lämnar järnhanteringen 
utanför. I ett skede av den internationella 
debatten då allt fler forskare tycks hävda att 
en bredare och en mer löslig definition av 
proto-industrialisering tycks vara att föred
ra, en slags ”industriell produktion för in
dustrialiseringen”, är detta utelämnande nå
got olyckligt. Speciellt så då järnhantering
en i Sverige var den klart viktigaste indus
triella aktiviteten långt fram på 1800-talet. 
Noteras kan t.ex. att Karl-Gustaf Hilde
brand satte undertiteln ”Exportindustri före 
industrialismen” på sin bok om svenskt järn 
under 1600- och 1700-talen.

Emellertid kan vi klart konstatera att ett 
mer evolutionärt betraktelsesätt på den 
svenska industrialisering långsamt håller på 
att göra sig gällande inom den svenska his
torieforskningen. I ett sådant perspektiv blir 
det här intressant att ställa frågan om hur 
detta förhåller sig till den utvecklingslinje 
som den svenska järnhanteringen följde.

Svensk järnhantering före götstå

lets EXPANSION

Vid Gammelstilla bruk inleddes, som redan 
markerats, en förnyelse av driften under 
1830-talet med vissa mindre justeringar av 
det traditionella tysksmidet. Emellertid bör 
man söka sig ytterligare bakåt i tiden för att 
söka rötterna till den förändringsvåg som





Mästersmedernas uttäg? / 139

beskrevs ovan. Jalmar Furuskog hävdade 
också att ”Preludierna till den nya tiden för- 
nummos redan under 1700-talet.” I vissa 
fall finns det kanske också anledning att 
söka sig ännu längre tillbaka i tiden, mot 
1600-talets början och grundläggandet av 
den tidigmoderna svenska järnhantering
en. Järntillverkning i Sverige har en mycket 
lång tradition, men det var under 1600-ta- 
lets första decennier som grunderna lades 
till det system som skulle komma att existe
ra långt in på 1800-talet. Målsättningen 
från den svenska staten var då att gynna en 
expanderande stångjärnsexport, och där
med också en allt större tillverkning. Detta 
skulle ske med en effektiv reglering av nä
ringen. Bergskollegiet grundades i syfte att 
styra och kontrollera tillverkningen av järn i 
riket. Den bakomliggande strategin var att 
åstadkomma en uppdelning av näringen i 
två avgränsade delar som hade sin grund i 
tekniska, sociala och rumsliga faktorer: 
Bergsmän i Bergslagen skulle ansvara för att 
tillverka tackjärn i sina kollektivt ägda hyt
tor utifrån de egna gruvorna och den egna 
skogen. I ett område runt detta kärnområde 
förlädes järnbruk för en vidare förädling av 
tackjärnet till det stångjärn som skulle ex
porteras till andra länder. Järnbruken ägdes 
av ståndspersoner, adel och borgare.

Denna politik måste på det hela taget ha 
varit mycket framgångsrik då exporten av 
svenskt stångjärn expanderade under hela 
1600-talet och även under den första hälf
ten av 1700-talet. Avsättningsmarknaderna 
dominerades till en början av Amsterdam,

Interiör av lancashiresmedjan vid Söderfors bruk på 
1870-talet. T v koltomsvällugn av Gustaf Ekmans typ. 
Foto TM.
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men från mitten av 1600-talet tog London 
och de brittiska öarna över som den vikti
gaste marknaden. I början av 1700-talet 
avsattes drygt hälften av allt svenskt export
järn på den brittiska marknaden samtidigt 
som denna mängd utgjorde mer än åttio 
procent av den totala brittiska importen. 
Mätt i förhållande till den totala konsum
tionen av järn på denna marknad så utgjor
de det svenska järnet omkring hälften.

1700-talets mitt kom att utgöra en 
vattendelare i den svenska järnhantering
ens utveckling i mer än en bemärkelse. Om 
den svenska staten, med Bergskollegiet i fö
rarsätet, allt sedan 1600-talets inledning

gynnat en växande tillverkning och export 
av stångjärn så ändrades denna politik till 
dess motsats vid 1700-talets mitt. Den nya 
politiken kom att innebära en reglering av 
tillverkningen i landet, där varje produk- 
tionsanläggning fick sig tilldelat ett pro
duktionstak ovanför vilket man inte hade 
tillåtelse att producera. Forskningen har 
debatterat anledningen bakom skiftet i po
litik, om det var en önskan från statsmak
terna att begränsa utbudet av stångjärn på 
den internationella marknaden, och däri
genom erhålla monopolvinster, eller om 
den snarare var ett försök att med nya me
del begränsa åtgången av träkol, näringens 
bristvara, och därigenom hålla produk
tionskostnaderna låga.

Det må vara hur det vill med denna sa
ken, företrädare för bägge dessa uppfatt
ningar fanns inom 1700-talets järnhante
ring, förhållandena på den internationella 
marknaden förändrades mycket kraftigt 
vid samma tid, och grunden för den nya 
politiken försvann delvis. En allvarlig kon
kurrent till det svenska järnet hade utveck
lats i den snabbt växande järnindustrin i 
Uralbergen, och ryskt stångjärn flödade i 
allt stridare strömmar från de ryska export
hamnarna med S:t Petersburg i spetsen. 
Speciellt tycktes detta järn söka sig till den 
brittiska marknaden, som under den andra 
hälften av 1700-talet expanderade mycket 
kraftigt. Fram till 1760-talet lyckades dock 
det svenska järnet hålla de ryska konkur
renterna stången, men därefter blev en allt 
större andel av den brittiska marknaden 
dominerad av ryskt stångjärn.

Den svenska järnhanteringen fjättrades 
således vid regleringens ”klippa” likt en 
Prometeus just som potentialen för en vi-
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De sista lancashiresmedererna vid Häfla bruk i Östergötland. Foto Torsten Althin 1929. TM.

dare expansion tycktes växa än snabbare än 
tidigare. Den industriella utveckling på de 
brittiska öarna skapade ett ständigt växan
de efterfrågetryck på järn. Till en början 
möttes denna efterfrågan av ryskt järn, men 
ju längre 1700-talet led desto större blev 
också de brittiska järnproducenternas egen 
förmåga att producera billigt järn i stora 
mängder. En befriad Prometeus, ”The Un-

bound Prometheus” som den amerikanska 
historikern David Ländes kallade sin klas
siska skildring av det industriella genom
brottet, i form av en stenkolsbaserad järn
framställning omdefinierade förhållandena 
på den internationella järnmarknaden till 
förmån för brittiska ”ironmasters”.

Den stora frågan är dock om de svenska 
bruksägarna var lika motvilliga att låta sig
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fjättras som Prometeus en gång var, eller om 
de inte själva i viss utsträckning stod bakom 
beslutet att införa den reglerande produk- 
tionspolitiken. I samband med att de nya 
smidesstadgorna fastslogs av riksdagarna 
1746/47 samt 1751/52 slog sig emellertid 
de svenska bruksägarna samman och bildade 
den gemensamma intresseorganisationen 
Jernkontoret. Detta skedde 1747. Avsikten 
var att skapa ett forum utifrån vilket ge
mensamma frågor kunde drivas, men syftet 
var också att skapa en bank ur vilken med
lemmarna kunde låna mot säkerhet i den 
producerade mängden järn. En tredje upp
gift blev snart också att sörja för den teknis
ka utvecklingen av branschen. Denna sena
re uppgift blev av yttersta vikt under den 
andra hälften av 1700-talet och de första 
decennierna av 1800-talet då den strikta 
regleringen av näringen mer eller mindre 
fjärmade produktionen av stångjärn från 
signalerna från världsmarknaden. En ökad 
efterfrågan kunde inte mötas med en sti
gande tillverkning, och det kan knappast 
ha funnits några incitament att på något 
sätt förbättra produktionen då enskilda 
bruksidkare knappast skulle få skörda 
frukterna av eventuella initiativ.

Situationen var således denna att en 
fjättrad svensk Prometeus konkur
rerade med en brittisk Prometeus 
som var fullt upptagen med att frigö
ra sig från sina bojor på en marknad som 
mot slutet av 1700-talet tycktes omättlig. 
Vissa lättnader fanns emellertid i det sven
ska regleringssystemet. Bruksägarna hade 
rätt att vissa år expandera mängden vågfört 
stångjärn om man tidigare år legat under 
den fastställda normen. På detta sätt kun
de man delvis svara upp mot konjunktur

topparna. Speciellt under tioårsperioden 
från 1785 ökade mängden svenskt stångjärn 
på den internationella marknaden.

Med omkring tio procent steg exporten 
av stångjärn från Sverige under denna den 
sista lyckosamma högkonjunkturen före 
napoleonkrigen. Perioden var dock troli
gen för kort för att sätta fart på den teknis
ka utvecklingen. Detta motverkades också 
av det faktum att såväl hyttorna som stång- 
järnssmedjorna i landet producerade långt 
under fullt kapacitetsutnyttjande. Bergs
männens hyttor blåste endast några måna
der på våren och eventuellt även någon tid 
på hösten. Situationen i brukens smedjor 
låg betydligt närmare ett fullt utnyttjande,
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men det fanns alltid utrymme för en bruks
ägare att stegra tillverkningen genom att 
låta smederna tillbringa fler veckor i smed
jan. Om vi skall tala om en teknisk utveck
ling under 1700-talet bör man nämna de 
bättre dammkonstruktioner som uppför
des. Mer vatten kunde sparas och produk
tionstiden kunde förlängas om detta ansågs 
önskvärt eller nödvändigt.

Bättre dammar, och därigenom möjlig
heten att producera under längre tidsperio
der, var sannolikt betydelsefullt på längre 
sikt, men det mest centrala problemet inom 
näringen härrörde från kolåtgången och kol
kostnaderna. Stora mängder kol gick åt 
inom såväl tackjärns- som stångjärnsfram-

ställningen, och kolet utgjorde det största 
kostnadselementet. Målsättningen var att på 
olika sätt komma till rätta med detta pro
blem. Detta hade också varit statsmakter
nas ambition alltsedan 1600-talet och den 
rumsliga uppdelningen av produktionen 
skall ses i detta ljus, liksom även begräns
ningen av stångjärnsproduktionen. Båda 
dessa initiativ syftade till att begränsa kon
kurrensen om kolet och därigenom undan
röja risken för prishöjningar. Ett annat sätt 
var att reglera kolhandeln, dels mellan olika 
bruk, men framför allt mellan bruken och de 
självägande bönderna. På ett mer produk
tionstekniskt plan kom den centralisering 
av bergsmännens tackjärnstillverkning som

Lancashiresmeder i arbete vid härdarna. Teckningar av Ferdinand Boberg. TM.
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ägde rum att också att innebära kolbespa
ringar då blåsningstiderna i det reducerade 
antalet hyttor förlängdes. Långa blåsningti- 
der innebar en sjunkande kolåtgång. Tjän
stemän från Jernkontoret, s.k. övermasmäs- 
tare, började också att resa runt till landets 
hyttor för att undervisa masmästare om det 
bästa sättet att framställa tackjärn, och i det
ta ingick en omsorg om kolåtgången.

Det kanske viktigaste steget på vägen mot 
en förändrad svensk järnhantering under 
denna period togs också av Jernkontoret. 
Inom ramen för Bergskollegiets verksamhet 
hade resor till utländska bergverk alltid varit 
en viktig företeelse, men med Jernkontorets

grundande, och kanske även produktionsreg- 
leringarna, tilltog dessa resor i omfattning. 
Ett stort antal resor endast till Storbritannien 
finns dokumenterade för den andra hälften 
av 1700-talet. Till en början tycks resenärer
na främst ha varit intresserade av befintliga 
eller potentiella marknader för svenskt järn, 
medan frågor som rörde produktionen, dess 
tekniska och organisatoriska standard, en
dast berördes marginellt. Den mycket vittbe- 
reste Reinhold Angerstein, som besökte Eng
land och Wales under åren 1751 till 1753, är 
ett bra exempel på detta. I varje stad han be
sökte noterades mycket noga hur mycket 
järn som konsumerades och hur stor del av

Brattfors bruk. Lancashirehärd i smältsmedjan. Foto Öländer, Filipstad.
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detta som kom från Sverige. Prisnivåer och 
prisskillnader noterades också. Detta var 
också hans utgångspunkt då han besökte 
Ambrose Crowley's, för sin tid, gigantiska 
anläggningar runt Newcastle, eller då han 
reste runt i Birmingham med omnejd, The 
Workshop of the World, med sina mängder 
av järnbruk och järnmanufakturer. Först 
diskuterades hur mycket järn dessa anlägg
ningar konsumerade och först därefter 
beskrevs organiseringen av produktionen. 
Han såg och förundrades över den långt 
gångna tekniska utvecklingen och arbetsdel
ningen, men det han såg var knappast något 
att föra med sig tillbaka till Sverige.

När Eric Thomas Svedenstierna reste 
runt i samma land femtio år senare hade 
stenkolsteknologin slagit igenom till fullo 
och svensktjärn såldes endast i små mängder 
på vissa specialmarknader som fortfarande 
efterfrågade svenskt järn. Det vallonsmidda 
järnet hade en säker efterfrågan hos ståltill
verkarna i Sheffield. I Svedenstiernas upp
drag ingick därför knappast att på samma 
minutiösa sätt undersöka möjligheterna för 
svenskt järn på den brittiska marknaden. 
Istället reste han runt till en mängd järnverk 
för att studera de nya metoderna. I uppdra
get ingick speciellt att beskriva puddelmeto- 
den. Inte heller Svedenstiernas uppgifter om 
de kraftiga förändringar som skett inom den 
brittiska järnhanteringen kom att få några 
omedelbara följder inom den svenska nä
ringen, men han gjorde företrädare för den 
svenska järnhanteringen medvetna om om
fattningen på de förändringar som i grunden 
omskapat den brittiska järntillverkningen

Den stora skillnaden mellan dessa bägge 
svenska resenärer i järntillverkningens Stor
britannien var således att de skulle undersö

ka olika saker, men det är samtidigt viktigt 
att notera att det fanns en likhet i deras res
pektive uppdrag också. Syftet med bådas re
sor var att de skulle rapportera om utveck
lingen i det land som var Sveriges viktigaste 
konkurrent inom järnhanteringens områ
de, möjligen med Ryssland undantagen, 
och samtidigt den största järnmarknaden i 
världen. Det finns anledning att i detta pers
pektiv lyfta fram distinktionen, som den 
norska historikern Kristine Bruland nyligen 
gjort, mellan att ha en vetskap om att en för
ändring skett, respektive ett agerande i för
hållande till denna vetskap. Man måste först 
känna till en utveckling innan man kan age
ra gentemot denna. Vad gäller den svenska 
järnhanteringen under den andra hälften av 
1700-talet skapades möjligheter för detta 
första steg, och detta främst genom Jern
kontorets försorg. Om den tidigare använda 
språkdräkten utnyttjas skulle det kunna for
muleras på följande sätt: Den svenske Pro
meteus blev varse om att det gick att bryta 
sig loss ifrån fångenskapen, och att detta 
kanske t.o.m. vad nödvändigt för en framti
da överlevnad. Från mitten av 1700-talet 
blev svenska bruksägare gradvis alltmer 
medvetna om de förändringar som kommit 
till stånd på den brittiska marknaden. Man 
såg konkurrensen från Ryssland, men så 
småningom även det allt större hotet från 
den inhemska brittiska järnproduktionen. 
Mot slutet av seklet blev man också varse 
omfattningen av den tekniska utvecklingen 
i Storbritannien. Den stora frågan utifrån 
denna kunskap blev hur man skulle gå vida
re, dvs. hur man skulle agera utifrån den er
hållna informationen.

Med napoleonkrigen kom den verkliga 
krisen för den svenska järnhanteringen.
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Först kom en rejäl höjning av tullen på 
svenskt stångjärn som fördes in till Storbri
tannien, och därpå följde puddlingens 
verkliga expansion. Krig och avspärrningar 
underlättade inte heller för svenska järnex
portörer, och exporten sjönk dramatiskt. 
Drygt 55.000 ton stångjärn skeppades årli
gen från svenska hamrar omkring 1790. Un
der krigsåren sjönk dessa nivåer till en bot
tenmarkering 1808 då mindre än 30.000 
ton gick på export. Därefter inleddes åter en 
viss expansion.

Trots en expansion av den amerikanska 
marknaden redan under slutet av napole- 
onkrigen, en expansion som till stora delar 
kompenserade för förlusterna på den brit
tiska marknaden fram till åtminstone slutet 
av 1830-talet, var de svenska bruksidkarna 
i grunden skakade. (Lennart Schön har vi
sat att också den svenska hemmamarkna
dens andel av den svenska järnproduktio
nen ökade från 1815 till 1830. Detta passar 
in i det mönster som beskrevs av Magnus
son där utvecklingen inom det svenska 
jordbruket skapade en stigande efterfrågan 
på kapitalvaror, av vilka järn måste ha varit 
en viktig del.) Genom den kunskap som in
hämtats från svenska resenärer och som 
spridits genom Jernkontorets försorg, från 
1817 publicerades tidskriften Jerkontorets 
Annaler, insåg säkerligen tillräckligt många 
att något måste göras. Man vara tvingade 
att ta steget från en passiv kunskap om för
ändrade förhållanden till ett självständigt 
agerande på basis av denna kunskap. Med
vetenheten om att den brittiska konkurren
ten redan krossat sin bojor tarvade ett age
rande från de svenska bruksägarna. Den 
tekniska utvecklingen inom den brittiska 
industrin hotade hela den svenska näring

ens existens, men det var inte endast på tek
nologins område som britterna hade ett be
tydande försprång utan även vad gäller det 
institutionella ramverket. Som Magnusson 
betonar skedde en betydelsefull utveckling 
mot en mer fri marknadsekonomi i Sverige, 
men under 1800-talets inledande decenni
er hade denna process endast inletts.

Om Jernkontoret vid tiden för dess 
grundande varit, som vissa forskare hävdat, 
benägna att åtminstone passivt se på när 
den produktionsreglerande politiken in
fördes så hade dessa stämningar till stor del 
försvunnit vid tiden för napoleonkrigens 
slut. Organisationen hade blivit ett forum 
där mer liberala idéer fritt kunde framföras. 
Detta betyder inte att samtliga medlemmar 
stod bakom dylika tankegångar, men en de
batt existerade. Detta var kanske inte heller 
så konstigt med tanke på de effekter de ”ka- 
meralistiska principerna”, med Magnussons 
ord, hade på näringen. Samtliga bruksägare 
var fortfarande fjättrade av regleringspo
litiken. Vissa lättnader hade emellertid vid
tagits och 1803 hade en ny smidesstadga 
antagits med betydligt generösare tillverk- 
ningsvolymer, och 1838 skedde ytterligare 
en korrigering med en än gynnsammare till
delning av smidesrätter. Från 1835 gällde en 
helt fri marknad för tackjärn.

Kopplingen mellan den tekniska utveck
lingen och den institutionella förändringen 
var uppenbar. Ett flertal bruksägare och tjän
stemän på Jernkontoret, som Eric Thomas 
Svedenstierna, Per Lagerhjelm, Gustaf Ek
man, Tore Petré, Jonas Waern, m.fl. drev 
tesen att utan en fri marknad, med ”en fri 
täflan”, skulle aldrig igen en livskraftig 
svensk järnhantering kunna uppstå. Först då 
kunde en incitamentsstruktur skapas som
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gynnade teknisk utveckling och andra nöd
vändiga förändringar. Det givna kravet från 
denna grupp var att snarast helt upphäva det 
gamla privilegiesystemet. Detta skedde ock
så, och från 1846 fanns i realiteten en helt 
frisläppt svensk järnproduktion. Det är troli
gen ingen överdrift att hävda att liberalise
ringen av den svenska järnhanteringen, lan
dets viktigaste näring vid sidan av jordbruket, 
fungerade som en slags motor i liberalise
ringen av hela det svenska samhället. Debat
ten inom Jernkontoret var en viktig ingredi
ens i den utveckling som ledde till en friare 
marknadshushållning i landet som helhet.

Den tekniska utvecklingen inom den brit
tiska järnindustrin var väl kartlagd främst ge
nom resor av Svedenstierna och andra samti
digt som de institutionella restriktionerna 
gradvis revs ned. Det gällde inte längre att 
undersöka, att ”söka vetskap”, utan istället att 
agera utifrån den erhållna kunskapen. Det 
sätt man agerade på förblev emellertid det
samma som tidigare, man skickade svenska 
observatörer till brittiska järnverk. Skillna
den var emellertid den att man under denna 
period förväntade sig att resenärerna skulle 
förmedla en ny typ av kunskap, en kunskap 
som skulle möjliggöra för svenska bruksägare 
att härma britternas sätt att tillverka järn. 
Man skulle kunna hävda att det var först un
der 1800-talets inledande decennier som de 
utskickade observatörerna från Jernkontoret 
blev industrispioner i den bemärkelse vi läg
ger i ordet idag.

Om Angerstein och Svedenstierna kan 
sägas vara typiska representanter för sina re
spektive perioder, med undersökandet av 
marknader respektive produktionen, så är 
Gustaf Ekman en typisk representant för 
den här diskuterade perioden, samtidigt

som han också var dess viktigaste resenär. 
Under slutet av 1820-talet och början av 
1830-talet gjorde Ekman tre resor till Stor
britannien, vid sidan av resor till bl.a. Nor
ge och Tyskland. Han besökte de gigantis
ka järnverken i Merthyr Tyfil i södra Wales 
där utnyttjandet av stenkolsteknologin 
hade drivits till sin spets. I ett mycket litet 
område låg fyra stora verk med tillsammans 
omkring fyrtio masugnar, hundratals pud- 
delugnar och otaliga valsverk. I de omgi
vande bergen bröts kol och järnmalm. 
Främst tillverkades räls åt det expanderan
de järnvägssystemet. Ekman lät sig kanske 
imponeras av allt detta, men samtidigt in
såg han säkerligen också svårigheterna med 
en överföring av stenkolsteknologin till 
Sverige, några stenkolsfyndigheter fanns 
inte. Det fanns emellertid ytterligare ett 
problem med att införa puddling i stor ska
la i Sverige, och det hade att göra med jär
nets relativt låga kvalitet. Om man skulle 
konkurrera med det brittiska järnet måste 
detta ske antingen genom att tillverka ett 
billigare järn, något som svårligen kunde 
ske, eller genom ett järn med högre kvalitet.

En annan möjlighet uppenbarade sig 
dock för Ekman. På ett fåtal platser tillver
kades fortfarande stångjärn med träkol, 
han observerade detta dels i södra Wales 
och dels i Furness i nordvästra Lancashire, 
enligt en utvecklad form av vallonsmidet. 
Vad som skilde den ifrån det svenska val
lonsmidet var att räckarhärden hade blivit 
ersatt av en stenkolseldad vällugn. Det trä- 
kolssmidda stångjärnet höll en högre kvali
tet än det puddlade järnet och kunde hålla 
sin ställning på marknaden då vissa konsu
menter krävde en högre kvalitet. Ekman 
tillbringade mycket tid för att studerade
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Interiör av lancashiresmedjan med valsverk vidAxmar 1864. Tv en mumblinghammare, i mitten ett triovalsverk 
med svänghjul och t h syns tre (avfyra befintliga) lancashirehärdar. Träsnitt av VBernström. Foto TM.

detta smide, speciellt vid en smedja i Ul- 
verstone i Lancashire.

Vid sidan av ”spionresorna” till brittiska 
järnverk skedde under decennierna efter 
napoleonkrigens slut även en omfattande 
inhemsk utveckling där den inhämtade 
kunskapen från resorna samt internt upp
komna uppslag testades, värderades och 
diskuterade. Redan 1811 gjordes t.ex. för
sök med puddelmetoden. Det dröjde dock 
fram till slutet av 1820-talet och framför 
allt 1830-talet innan någon mer omfattan
de försöksverksamhet tog sin början, och 
de viktigaste initiativen i den riktningen 
togs av Gustaf Ekman så snart han kommit 
tillbaka från sina resor. De smidesförsök

han främst koncentrerade sig på utgick 
ifrån vad han sett i Lancashire, med vad 
som inledningsvis kallades ”det engelska 
vallonsmidet”. Så småningom kom dock 
denna metod att erhålla beteckningen lan- 
cashiresmide. Ekman gjorde emellertid 
även vissa smidesförsök med puddelmeto
den och tysksmidet.

Försöken med den nya smidesmetoden 
kröntes knappast med någon framgång. 
Under den första hälften av 1830-talet 
övergick ett antal bruk runt om i Sverige till 
den nya metoden på försök, men de allra 
flesta återvände till det beprövade tysksmi
det redan efter något år, och endast ett fåtal 
höll fast vid nyheten. Det stora problemet,
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som Ekman inte lyckats lösa, var vällning- 
en. Eftersom en anpassning av vällugnarna 
till svenska förhållanden, utan stenkol, inte 
lät sig lösas i en handvändning måste väll- 
ningen ske i träkolseldade räckarhärdar nå
got som påverkade järnets kvalitet i negativ 
riktning. Mot slutet av 1830-talet var Ek
man mycket pessimistisk angående den 
nya metodens framsteg och även hela den 
svenska näringens fortlevnad. Det fanns 
knappast några alternativ annat än att 
övergå till att försöka massproducera billigt 
järn med puddelmetoden och valsverk i 
konkurrens med britterna, ansåg han.

Diskussionen inom Jernkontoret och 
bland företrädare för näringen utgick vid 
denna tid utifrån två bilder av den framtida 
svenska järnhanteringen. Vissa ansåg, i lik
het med Ekman i början av 1830-talet, att 
lösningen på de akuta problemen var att vi
dareutveckla det traditionella svenska trä- 
kolssmidet i riktning mot ett förstärkande 
av järnets kvalitet. Vallonsmidet behöll sin 
ställning på marknaden för ståljärn i Shef- 
field och detta var något att sträva efter. En 
andra utgångspunkt hävdade, i likhet med 
Ekman från slutet av 1830-talet, att lös
ningen fanns i en anpassning till den nya

Plan över Ankarsrums smältsmedja och valsverk från 
år 1890. T v syns smältsmedjan med lancashirehär- 
dar, mumblinghamrar och ånghammare. Th är vals
verketför såväl plåt som stänger. TM.
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teknologin som den utvecklats i Storbri
tannien med puddling och valsning. De
batten kretsade sålunda kring ett val mellan 
kvalitet och kvantitet.

Den inhemska utvecklingen stod emel
lertid knappast still vid sidan om den refe
rerade utvecklingen. Mindre anpassningar 
av tekniken från Storbritannien till Sverige 
skedde också och allt kretsade inte kring ett 
övertagande av hela metoder. Vid sidan om 
detta fanns även mindre anpassningar som 
kunde göras inom den befintliga organisa
tionen. Varmblästern, nya biåsmaskiner 
och nya typer av hamrar, etc. fördes in till 
Sverige. Att blåsa upphettad luft in i mas
ugnarna eller härdarna istället för kall luft 
är ett bra exempel på detta. Tekniken hade 
utvecklats av den skotske ingenjören James 
Neilson 1828. Ett år senare uppmärksam
mades denna nyhet av Jernkontoret och 
under det nästföljande decenniet infördes 
nyheten vid många hyttor och smedjor.

Järnets kvalitet var också föremål för en 
allt intensivare debatt, och speciellt det av 
bergsmännen tillverkade tackjärnet ansågs 
vara ett stort problem. Som näringens 
struktur utformades under 1600-talet hade 
bergsmännen ansvaret för tackjärnstill
verkningen medan bruken skulle stå för 
stångjärnssmidet. Denna uppdelning kom 
aldrig att bli helt genomförd men bergs
männen stod i början av 1800-talet fortfa
rande för en stor del av tackjärnstillverk
ningen. En kritik mot kvaliteten på detta 
tackjärn hade börjat göra sig alltmer gällan
de, och många bruk hade låtit uppföra 
egna hyttor för att därigenom bättre kunna 
gardera sig mot undermåligt järn. Från 
1820-talets slut gjordes också försök med 
att rosta malmen i speciellt uppförda ug

nar, s.k. rostugnar, istället för i rostgropar 
för att ytterligare förbättra kvaliteten. Den
na alltmer kapitalkrävande tekniska ut
veckling inom tackjärnsframställningen 
kom att leda till att alltfler bruk producera
de sitt egen tackjärn, och att bergsmännen 
marginaliserades.

Det dröjde till 1845 innan Gustaf Ek
man hade löst de sista och avgörande pro
blemen med lancashiresmidet. Detta år lan
serade han en vällugn anpassad för svenska
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förhållanden, och metoden kunde spridas 
på allvar runt om i Sverige. Under den 
långa period som detta utvecklingsarbete 
tagit hade tysksmidet genomgått en mind
re förvandling. Vid Gammelstilla infördes 
som vi såg såväl tekniska som organisatoris
ka förändringar inom ramen för detta smi- 
det. Varmbläster och nya biåsmaskiner 
infördes, och på många håll byggdes samti
digt smideshärdarna om för att bättre hus
hålla med värmen genom anordningar för

förvärmning av såväl tackjärn som träkol 
och blästerluft. Vid Gammelstilla skedde 
också andra förändringar: smedjan erhöll 
två hamrar istället för en, så att varje härd 
blev knuten till en egen hammare. Vidare 
skedde en utökning av hammarlaget med 
en fjärde man. Samtliga dessa förändringar 
medförde en mycket bättre tillverkning, i 
såväl kvalitativ bemärkelse som mätt i pro
duktivitet. För Gästriklands del kom detta 
att innebära att en stegrad stångjärnstill-

Plan över Flemmingjärnverk frän är 1895. Smältsmidet skedde i lancashirehärdarna t h pä bilden. En ängham
mare finns mitt i byggnaden omgiven av valsverk pä bägge sidorna. TM.
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verkning, från omkring 5000 ton vid mit
ten av 1820-talet till knappt 9000 ton två 
decennier senare, samtidigt som den för
bättrades kvaliteten möjliggjorde en åter
komst på den brittiska marknaden. Tysk
smitt stångjärn från Gästrikland såldes under 
1840-talet på marknaden för ståljärn i 
Sheffield, en marknad dit endast vallon- 
smitt järn tidigare haft företräde.

Den under ett allt hårdare omvandlings
tryck utsatta svenska järnhanteringen 
svarade upp på utmaningen på två sam
manlänkande plan. Dels skickades indus
trispioner till England för att åstadkomma 
en banbrytande teknisk förnyelse av till- 
verkningssätten, men dels skedde även en 
utveckling i betydligt mindre format, där 
tysksmidets gradvisa omändring spelade hu
vudrollen. Inom ramen för det senare spe
lade tekniköverföringen naturligtvis en 
roll, med varmblästern och nya blåsmaski- 
ner, men utvecklingen skedde likväl främst 
inom de gamla ramarna. De organisatoris
ka förändringarna med hammarlagets fjär
de medlem och att knyta varje härd till en 
egen hammare utgick främst ifrån en öns
kan om att öka tillverkningstakten samt en 
ökad omsorg om järnets kvalitet, medan de 
bättre byggda härdarna hade intern kolbe
sparing som syfte. Den gradvisa uppluck
ringen av smidesregleringarna innebar även 
att smedjorna kunde utnyttjas effektivare 
med allt högre tillverkningsvolymer.

Inom ramen för tysksmidet gjordes 
sålunda betydande insatser för att anpassa 
produktionen till de nya marknadsförhål
landen som kom att råda efter napoleon- 
krigens slut. Små tekniska anpassningar 
kombinerades med relativt omfattande or
ganisatoriska åtgärder. Hammarlagen utö

kades inte endast med en fjärde man utan 
den rådande organiseringen av arbetet kom 
också att förändras med embryot till en ar
betsdelning och med en allt hårdare upp
driven arbetstakt. Tysksmeder på 1840-ta- 
let hade en mer krävande arbetssituation än 
sina äldre kollegor från slutet av 1700-talet. 
Den kanske största förändringen som vid- 
togs under perioden hade dock inte med 
själva organiseringen av arbetet att göra 
utan snarare med rekryteringen av smeder
na. I takt med att järnets kvalitet diskutera
des i allt mer intensiva ordalag gjordes ock
så kopplingen till smedernas ”kvalitet”, och 
röster höjdes som hävdade att det rådde en 
brist på yrkesskickliga smeder samt att re
kryteringen av nya smeder lämnade myck
et övrigt att önska. I Gästrikland, en region 
som bevisligen skickade tysksmitt stång
järn till stålbrännarna i Sheffield, märks en 
förändring av rekryteringsmönstren till 
smedjorna under 1800-talet. Där tidigare 
en, i litteraturen om de svenska bruken, så 
välkänd företeelse som ”smedsdynastier” 
saknades började sådana att uppträda efter 
sekelskiftet 1800. Måhända är detta den 
företeelse som kan förklara det förbättrade 
stångjärnet. En ökad nivå av yrkesskicklig
het var sålunda en synnerligen viktig be
ståndsdel i försöken att anpassa tysksmidet 
till nya förhållanden.

Om 1700-talets avslutning var en period 
då svenska bruksägare blev varse de stora 
förändringar som skett och fortsatte att ske 
på den brittiska marknaden för järn så var 
decennierna närmast efter napoleonkri- 
gens slut den period då en förändringspro
cess tog sin början i Sverige. En ny typ av 
resenärer for till England, Wales och Skott
land, metallurger som gjorde allt för att föra
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en praktisk kunskap med sig tillbaka. En 
omfattande försöksverksamhet utifrån 
brittiska tekniska landvinningar tog också 
sin början. Processen var inledningsvis 
ganska långsam, och experimenten med 
puddling och lancashiresmide gav inga 
omedelbart resultat. Emellertid utveckla
des det traditionella tysksmidet och tack
järnstillverkningen genomgick också en 
gradvis förbättring. En förändring av det 
institutionella klimatet kom också tillstånd 
under perioden, med det slutgiltiga upphä
vande av regleringspolitiken 1846.

Mitten av 1840-talet kan sägas vara en ny 
vattendelare i utvecklingen, med den fris
läppta näringen och spridningen av det nya 
lancashiresmidet på tysksmidets bekostnad. 
Inom den stora Uddeholmskoncernen i 
Värmland skedde detta med besked. Redan 
1845 nedlades omkring trettio tyskhärdar 
vid åtta bruk till förmån för lancashirehär- 
dar och vällugnar. Den gamla metoden fick 
endast en viss respit på ett bruk inom företa
get. Det var just i de västra delarna av landet, 
där Ekman var verksam, som metoden fick 
sitt första fotfäste, och först därefter skedde 
en utbredning också i centrala och östra om
råden. Till Gästrikland, där tysksmidet hade 
varit väl utvecklat, nådde metoden på 1850- 
talet, men det var först under det nästföljan- 
de decenniet som metoden infördes på bre
dare front. (Vid Gammelstilla skedde detta 
som vi såg 1866.) Tyvärr är det inte möjligt 
att presentera en statistisk bild över denna 
process då den nationella statistiken mellan 
1860 och 1888 är bristfällig. Till viss del kan 
detta kompenseras med regionala siffror. I 
Gästrikland tillverkades vid mitten av 1840- 
talet omkring 9000 ton stångjärn årligen. 
Denna nivå steg inte nämnvärt förrän under

Tyskbärd (avställd) vid Häfla bruk i början av 1920- 
talet. Kolteckning av Ferdinand Boberg, TM.

1860-talets andra hälft med det nya smidets 
bredare spridning, men då kom å andra 
sidan en verklig expansion till stånd. 1869 
tillverkades 19.246 ton stångjärn i Gästrik
land. I likhet med Gammelstilla bruk upp
hörde tillverkningen av stångjärn på flera 
håll i landskapet till förmån för en koncen
tration på mellanprodukten smältstycken. 
Tillverkningen av smältstycken steg i Gäs
trikland till en toppnoteringen år 1882 då 
22.162 ton lämnade smedjorna. I Koppar
bergs län steg smältstycketillverkningen från 
drygt 10.000 ton 1870 till knappt 40.000 
ton vid mitten av 1880-talet.
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Lancashiremide vid Bergsviks bruk 1924. Foto TM.

I den debatt som fördes om den svenska 
järnhanteringen skulle slå in på ”masspro
duktionens bana” med en bredare intro
duktion av puddeltekniken eller om man 
snarare skulle försöka att utveckla det 
svenska järnet i ett kvalitativt hänseende ge
nom ett förbättrande av de traditionella 
metoderna spelade valsverken en avgöran
de betydelse. Valsning av stångjärn var nå
got som hörde puddlingen till, i Corts 
patent från 1784 presenterades puddlingen 
och valsningen som en enhet, medan ett 
kvalitativt bra järn krävde uträckning un
der hammare. Ekman hade emellertid bli

vit varse att valsverk även utnyttjades i de 
kvarvarande brittiska träkolssmedjorna. 
De stenkolseldade vällugnarna möjliggjor
de en valsning. När vällugnar för svenska 
förhållanden var utvecklade efter 1845 in
nebar detta även att lancashirebruken kun
de installeras med valsverk. Det blev sålun
da möjligt att kombinera kvalitet med en 
mer effektiv produktion, en ”massproduk
tion av kvalitetsjärn” om man så vill. Det 
första valsverket för lancashiresmältstycken 
uppfördes 1853 vid Finspångs bruk, under 
ledning av förvaltaren Carl Ekman, bror till 
Gustaf Ekman. Under de närmaste efter
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följande åren installerades valsverk på ett 
flertal platser i Sverige, däribland vid Gus
taf Ekmans egna Lesjöfors bruk.

På tackjärnstillverkningens område hade 
en långsam, men likväl gradvis, utveckling 
skett alltsedan 1700-talet. Bättre dammar 
hade konstruerats samtidigt som en kon- 
centrationsvåg inom bergsmännens led 
hade skett vilket ledde till större och effekti
vare hyttor. Alltfler bruk hade också uppfört 
egna hyttor med rostugnar och varmappa
rater. Detta gav också resultat, och man har 
berälmat att produktionen av tackjärn i lan
det steg från cirka 80.000 ton vid tiden för 
napoleonkrigens slut till omkring 130.000 
ton på 1840-talet. Med lancashiresmidets 
expansion följde sedan en ökad efterfrågan 
på tackjärn och tillverkningen steg uppe
mot 180.000 ton vid början av 1860-talet. 
Om Ekmans vällugn från mitten av 1840- 
talet fått stå som symbol för utvecklingen av 
stångjärnssmidet så kan Håkan Steffanssons 
nya masugnskonstruktion från 1850-talet 
sägas göra detsamma vad gäller tackjärnstill
verkningen. Speciellt omtalad har hans 
masugn vid Långshyttan från 1859 blivit. 
Den var avsevärt större än tidigare masug
nar och försedd med en rad ”moderniteter”, 
såsom turbinsdrift och den nyligt utveckla
de rostugnen av Westmans konstruktion, 
där eldningen skedde med bortgående mas- 
ugnsgaser. Denna anläggning kom att inne
bära avsevärt högre dygnsproduktion sam
tidigt som kolåtgången minskades kraftigt.

Många nya hyttor byggdes efter Steffans
sons koncept under 1860-talet, och några av 
dessa kombinerades med den då expande
rande bessemermetoden, men det är viktigt 
att komma ihåg att väl så många avsåg att 
tillverka tackjärn som sedan skulle förädlas

till stångjärn enligt lancashiremetoden. Den 
nya hyttan vid Långshyttan var t.ex. avsedd 
till att förse Klosterverken med tackjärn till 
lancashiresmedjorna vid Långshyttan, Klos
ter, Engelsfors och Stjernsund. Detsamma 
gällde också andra betydande hyttor, som 
t.ex. de i Västanfors, Degerfors, Hofors, Jäd- 
raås och Axmar, och på 1870-talet gällde 
detta också som vi sett vid Gammelstilla 
bruk.

Nya hyttor, nya stora lancashiresmedjor 
och nya valsverk från mitten av 1800-talet 
innebar ett brott gentemot den äldre struk
turen. Utifrån exemplet med Gammelstilla 
bruk uttrycktes detta som en utveckling 
från ett klassiskt järnbruk till en mindre 
järnverk. Detta accentuerades, som i det in
ledande exemplet, om driften centralisera
des till en plats med såväl hytta som smedja 
och valsverk. Arbetsplatser med mångdub
belt antal arbetare skapades under denna 
period. De farhågor som funnits inom 
branschen om att ett frisläppande av nä
ringen skulle leda till koncentrationsten- 
denser och utslagning blev också bekräfta
de. Mindre bruk, och framför allt bergs
männens anläggningar, lades ned till för
mån för större och livskraftigare enheter. 
Ett exempel på en dylik utveckling kan 
hämtas från Hamrångeverken i nordöstra 
Gästrikland. Eram till 1850-talet bestod 
detta brukskomplex av tre bruk, Axmar, 
Vifors och Viksjö, med vardera två ham
marsmedjor för tysksmide, samt en hytta i 
Axmar. Mot slutet av detta decennium be
slutade ägaren Carl David von Schinkel att 
helt omstrukturera driften. Vifors och Vik
sjö lades helt ned samtidigt som ett helt 
nytt och integrerat verk uppfördes vid Ax
mar. 1863 invigdes ett järnverk bestående
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av hytta, lancashiresmedja och valsverk. 
Valet av lokalisering grundades sannolikt i 
det faktum att Axmar var beläget vid havet 
med en god hamn vilket underlättade 
transporterna av malm och stångjärn.

Denna process brukar ofta benämnas 
som ”Den Stora Bruksdöden”, och omfatt
ningen av nedläggningar av mindre hyttor 
och hamrar var också betydande. Professor 
Gösta Eriksson har noterat att antalet hyt
tor i Sverige minskade från 220 stycken un
der slutet av 1840 till under 160 stycken 
fyrtio år senare. (Denna siffra döljer också 
det faktum att många nya hyttor anlades 
under perioden.) Han visar även att antalet 
bruk i hans undersökningsområde, Kol- 
bäcksåns dalgång, halverades under samma 
tidsrymd från tio till fem. För Gästriklands 
del kan vi spåra en liknande utveckling. 
1845 var tolv brukshyttor och sju bergs- 
manshyttor i drift. Fyrtio år senare fanns 
endast en bergsmanshytta kvar och antalet 
brukshyttor hade minskat till nio stycken, 
men av dessa var två helt nya. Samtidigt 
hade de nya anläggningarna vuxit och vid 
tre av hyttorna fanns minst två masugnar. 
Vad beträffar antalet hammarsmedjor syns 
en liknande utveckling där bergsmännens 
smide helt försvinner, endast vid två ham
rar bedrevs smide in på 1890-talet, och där 
även de mindre brukshamrarna slogs igen. 
På 1840-talet tillverkades stångjärn på 21 
bruk. Mot slutet av 1880-talet har den siff
ran minskat till sju stycken.

Eriksson har också i sin undersökning om 
Bruksdöden i Bergslagen diskuterat olika 
förklaringar bakom utslagningen av mindre 
anläggningar. Han har bl.a. redogjort för åt
gången av vattenkraft, bränsle och malm. En 
ofördelaktig lokalisering till en eller flera av

dessa förutsättningar påskyndade en nedläg- 
gelse. Av stor vikt i ett sådant perspektiv blir 
de nya transporterna som byggdes upp un
der perioden. På flera håll anlades kanaler 
och vattentransporterna ökade i betydelse, 
som vid Gammelstilla, men av störst bety
delse blev naturligtvis järnvägarnas snabba 
expansion. Attman skriver: ”Den omfattan
de koncentrationen av bruksdriften efter 
1800-talets mitt hade som en av sina vikti
gaste förutsättningar revolutionen på kom
munikationernas område.4 En annan faktor 
som säkerligen också hade sitt finger med i 
spelet var tillgången på kapital. De nya an
läggningarna kostade betydligt mer att upp
föra än äldre tiders hyttor och smedjor, och 
det krävdes betydligt större kapitalresurser 
att följa med i utvecklingen. En institutio
nell förändring som underlättade kapitaltill
förseln var Aktiebolagslagen från 1848.

Att denna utveckling resulterade i en allt 
större tillverkning av såväl tackjärn som 
stångjärn har redan noterats, och det har ock
så markerats att lancashiresmidets expansion 
kom att innebära en ”seger” för förespråkar
na för en kvalitativt förbättrad svensk järntill
verkning. De nya allt större hyttorna och 
smedjorna, ibland kombinerade med vals
verk, tillverkade inte endast större volymer 
järn, de tillverkade även ett järn av jämnare 
och bättre kvalitet än tidigare. Med tanke på 
den mycket kraftiga expansion av järntill
verkningen i andra länder, först Storbritanni
en, sedan Belgien, Frankrike, Tyskland och 
USA, baserad på stenkolsmasugnar och 
puddling var detta ett helt nödvändigt steg. 
Om det svenska järnet skulle ha kvar sin plats 
på den internationella marknaden så skulle 
detta ske med hjälp av kvalitativt mycket bra 
produkter. Från mitten av 1840-talet steg
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återigen volymerna av svenskt stångjärn på 
den brittiska marknaden. Där konkurrerade 
man inte längre med det billiga massprodu
cerade puddlade järnet utan snarare med det 
svenska vallonsmidda järnet på specialmark
naden för s.k. ståljärn i Sheffield. Stålbränna- 
re i den staden efterfrågade alltmer svenskt 
järn och vallonproduktionen kunde inte en
sam fylla denna efterfrågan. Satsningen på 
kvalitet gav alltså till resultat att det svenska 
järnet kunde återerövra en del av den brittis
ka marknaden.

I likhet med perioderna innan kom ut
vecklingen sålunda även efter mitten av 
1800-talet att styras av relationen mellan 
utvecklingen på marknaden och den tek
niska utvecklingen. Den svenska järnhan
teringens enda möjlighet till långsiktig 
överlevnad bestod i att förändra tillverk
ningen mot ett järn av betydligt högre kva
litet. Detta verkställdes emellertid inte en
dast genom en teknisk utveckling utan be
tydande organisatoriska förändringar sked
de också inom verkstädernas väggar. Som 
exemplet från Gammelstilla bruk visar så 
innebar lancashiresmidet och den nya hyt
tan samtidigt också en helt ny arbetsorgani
sation där begreppet arbetsdelning kom att 
få en helt ny innebörd än tidigare. I dessa 
nya små järnverk samlades betydligt större 
arbetarmassor än tidigare, och de kom att 
organiseras på basis av specialiserade ar
betsuppgifter. I smedjorna kom smältare 
att sköta färskningen vid härdarna, hopsla- 
gare arbetade vid smälthamrarna, maski
nister skötte ångmaskinerna, osv. medan 
det i valsverken fanns vällare, valsare, mot
tagare, upplyftare, etc. och allt detta arbete 
utfördes under överinseende av speciella 
förmän och smidesmästare.

I detta perspektiv finns det anledning att 
gå tillbaka till den kritik som tidigare rikta
des emot Artur Attmans modell över ut
vecklingen och bristen på integration i hans 
analys, och ställa den emot den här presen
terade bilden. Enligt Attman var lancashi
resmidets expansion endast en teknisk 
anpassning till de problem som svensk 
järnhantering ställdes inför efter napoleon- 
krigen, en anpassning som innebar utveck
landet av en för svenska förhållanden an
passad vällugn. Här har presenterats en mer 
sammansatt verklighet, och det är värt att 
notera att denna uppfattning går tillbaka 
på tankegångar som uttrycktes av Gustaf 
Ekman själv, ”lancashiresmidets fader”.

När Ekman själv presenterade sin syn 
på, eller kanske t.o.m. sin vision för, den 
svenska järnhanteringens utvecklingspo
tential under 1830-talets långdragna expe
rimentperiod är det uppenbart att det är 
just en integrerande helhetssyn som styr ar
gumenteringen även i mindre frågor. Det 
var nödvändigt, enligt Ekman, att se de oli
ka produktionsmomenten som integrerade 
med varandra; från malmens beskaffenhet, 
över tackjärnets kvalitet till det färdiga 
stångjärnet. Han stannade emellertid inte 
vid detta utan följde tråden vidare från den 
direkta järntillverkningen till marknadens 
struktur; olika typer av stångjärn passade 
till olika ändamål, och det svenska stångjär
net borde avsättas på en marknad med krav 
på hög kvalitet. Detta integrerande tänkan
de gällde även inom de olika tillverknings
momenten där produktionen skulle orga
niseras så rationellt som möjligt utifrån en 
uppsättning av maskiner, härdar, hamrar, 
valsverk samt inte minst arbetare. Gustaf 
Ekman beskriver på 1830-talet en framtida
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Bessemerblåsning vid Domnarvet omkring 1890. Teckning av H Feychting.

svensk järntillverkning i näst intill proces- 
suella termer, eller en industriell produk
tionsorganisation om man så vill. Mot slu
tet av sitt liv, Ekman dog 1872, kunde han 
vid sitt eget Lesjöfors bruk, och på andra 
håll se denna vision till stora delar uppfylld. 
Ett kvalitativt högtstående stångjärn till
verkades medelst en industriell organisa
tion.

Perioden efter napoleonkrigen blev för 
den svenska järnhanteringen en period av 
kraftiga omställningar, med smidesförsök, 
marknadsanpassning och inte minst insti
tutionella förändringar. Under den efterföl
jande perioden, som kan sägas ha inletts vid 
mitten av 1840-talet med lancashiresmidets 
expansion och näringens frisläppande, kom

resultaten av dessa omställningar. 1800-ta- 
lets tredje kvartal måste på det stora hela sä
gas ha varit en mycket lyckosam period för 
svenska bruksidkare. Trots att en nationell 
statistik saknas så visar regionala siffror på 
en kraftigt tilltagen produktion av smält
stycken och stångjärn. I Gästrikland kan en 
fördubbling av produktionen noteras och i 
Kopparbergs län var ökningen troligen än 
mer markerad. Vad gäller tackjärnstillverk
ningen finns nationella serier som visar en 
ökning från cirka 130.000 ton på 1840-ta- 
let till knappt 300.000 ton vid 1870-talets 
inledning. Denna produktionsökning är 
mycket fast förankrad i den tekniska och or
ganisatoriska utveckling som skedde under 
perioden med införandet av lancashiresmi-
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de, valsverk och nya modernare hyttor. In
tegrerade järnverk med samtliga produk
tionsmoment ”under ett tak” blev en allt 
vanligare företeelse under perioden samti
digt som mindre olönsamma och perifert 
belägna anläggningar lades ned, i den pro
cess som kallas Bruksdöden. Branschen 
genomgick således en betydande koncen
tration till ett mindre antal anläggningar av 
betydligt större storlek.

Epilog: ”Undret vid Edsken ” och 
lancashiresmidets fortsatta ut
veckling
1856 redovisade britten Henry Bessemer 
en metod att tillverka stål genom att pressa 
luft genom ett bad av smält tackjärn vid As
sociation for the Advancement of Science. 
Bessemer hade också tagit ut ett patent på 
den nya processen, men ännu hade man 
inte lyckats med att framställa ett godtag
bart stål. Den svenske grosshandlaren Gö
ran Fredrik Göransson, från Gävle, förvär
vade en femtedel av bessemers patent året 
därefter och en uppgörelse träffades om att 
Göransson skulle utföra fortsatta försök 
med metoden vid Edskens masugn i Gäst
rikland. Även dessa försök ledde inled
ningsvis till fler misslyckanden, men på 
våren 1858 vände utvecklingen och ett 
godtagbart bessemerstål såg dagens ljus. 
Den 18 juli 1858 kunde Göransson, på 
Högbo Bruk, motta ett bud om den första 
lyckade bessemerblåsningen.

Att tillverka bessemerstål skilde sig i tek
niskt hänseende radikalt från att tillverka

stångjärn enligt de klassiska metoderna. De 
ifrån masugnen smälta tackjärnet tappades 
upp i en konverter genom vilken luft pres
sades. Tackjärnets kolhalt reagerade med 
luftens syre och en kemisk reaktion kom till 
stånd. Smedernas arbete vid härden att 
med spett och tänger bearbeta ett halvsmält 
järn kunde därigenom ersättas av ett antal 
extra män i den för den nya metoden till
byggda hyttan. Så snart den kemiska reak
tionen var avslutad tappades det färdiga 
stålet i skänk innan det göts i kokiller. Des
sa togs efter avsvalning till vällugnar där de 
välldes innan de valsades till önskade di
mensioner. (De första bessemergöten från 
Edsken togs till Högbo bruk där de välldes 
innan de hamrade ut till stångstål’.)

Bessemermetoden spreds efter 1858. 
Fram till början av 1880-talet hade meto
den provats vid drygt tjugotalet järnverk i 
Sverige. Emellertid kom inte samtliga av 
dessa att behålla metoden mer än under ett 
fåtal år. I landskapet Gästrikland, meto
dens ”hem”, kom bessemerstål att tillverkas 
vid tre betydande järnverk, utöver vid Ed
sken; Sandviken, Forsbacka och Hofors. 
Långshyttan, Västanfors, Domnarvet och 
Hagfors var fyra andra viktiga verk där den 
nya stålmetoden kom att få en stor betydel
se. Den trots allt mycket långsamma intro
duktionen av bessemerblåsning märks ock
så i de nationella produktionssiffrorna: Det 
dröjde in på 1880-talet innan nivåerna 
nådde över 50.000 ton, och först 1895 pas
serades 100.000 ton strecket.

Det blev istället den andra av de stora 
götstålsmetoderna, martinmetoden, som 
kom att innebära den stora expansionen för 
svensk stålindustri. Metoden som utveck
lats i bl.a. Frankrike infördes till Sverige i
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slutet av 1860-talet. Munkfors i Värmland 
blev det bruk där metoden först tillämpades 
med lyckosamt resultat. Även med denna 
metod gick introduktionen tämligen lång
samt och det dröjde in på den andra hälften 
av 1880-talet innan martinstål tillverkades i 
några större mängder. Vid sidan om Munk
fors var det främst vid Domnarvet där man 
satsade på denna nya metod. 1895 tillverka
des mer martinstål än bessemerstål i Sverige 
och från den tidpunkten expanderar mar- 
tintillverkningen mycket snabbt.

Som denna mycket rapsodiska redogö
relse visar gick introduktionen av de bägge 
götstålsmetoderna förhållandevis långsamt 
i Sverige. Det dröjde in på 1880-talet innan 
några större volymer tillverkades, och det 
dröjde ända till 1895 innan volymerna 
stål hade passerat smältstyckeproduktionen. 
Lancashiremetoden behöll sålunda sin 
ställning som Sveriges viktigaste metod för 
att tillverka järn och stål nästa hela seklet 
ut. Det bör också tilläggas att lancashire
smidet även utvecklades i såväl tekniskt 
som organisatoriskt hänseende även under 
1800-talets sista decennier. De mekaniska 
hjälpbrytarna, som underlättade smeder
nas arbete, infördes t.ex. under 1890-talet 
och försök gjordes också med att chargera 
lancashirehärdarna med flytande tackjärn.

*

Syftet med denna artikel har inte varit att un
derskatta betydelsen av de bägge götståls
metoderna för den svenska järn- och stålhan
teringens utveckling. Det är ställt utom all 
tvivel att utan introduktionen av dessa meto
der hade svensk stålindustri varit dömd till en 
”förtidig” död. Detta innebär emellertid inte

att ”Undret vid Edsken” och senare även 
martinmetodens introduktion under 1800- 
talets tredje kvartalet kan ses som den marke
rade revolution av näringen som en äldre 
forskningstradition hävdat. I den här artikeln 
har ett mer långdraget utvecklingsperspektiv 
lanserats. Den svenska järnhanteringen var 
stadd i en långsam utveckling, som tog sin 
början redan under 1700-talet. Den modell 
som presenterats här tar sin utgångspunkt i 
de kraftiga förändringar som kom till stånd 
på den brittiska järnmarknaden och som se
dan kom att påverka utvecklingen i Sverige. 
Tidigt blev svenska järnproducenter medvet
na om utvecklingen i Storbritannien och de
cennierna efter napoleonkrigen blev en period 
av anpassning till nya förhållanden; de insti
tutionella förhållandena förändrades med en 
allt liberalare näringslagstiftning samtidigt 
som omfattande försök gjordes för att ut
veckla näringens teknologiska och organisa
toriska standard. 1845/46 blev en vattende
lare med en frisläppt näring och introduktio
nen av en ny smidesmetod. Tillverkning, av 
ett allt bättre järn, sköt i höjden samtidigt 
som branschen genomgick en omfattande 
strukturrationalisering.

I detta läge, med en synnerligen vital 
svensk järnhantering, kom introduktionen 
av götstålet. Dess spridning och expansion 
var till en början förhållandevis långsam och 
det dröjde till 1895 innan det tillverkades 
mer stål än smältstycken i Sverige. 1800-talet 
måste således ses som ett sekel då den äldre 
smidestekniken visade på en ytterligt marke
rad anpassningsförmåga till nya förhållan
den. Den svenska järnhanteringen under 
1800-talet genomgick knappast någon in
dustriell revolution på tekniska grunder utan 
snarare en mer långsam och gradvis utveck
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ling på basis av ett antal olika men samman
länkande faktorer såsom teknisk och organi
satorisk förändring, marknadsutveckling, ins
titutionell omstrukturering, kommunika- 
tionsutveckling, etc. Sist men inte minst finns
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