
Vallonen som metafor
Reflektioner kring arbete och etnicitet

Av Anders Floren

A
ll rymden är uppfylld av mullrande toner 
och ändlös är raden av svarta walloner, 
av sotiga järnmän, som troget 
i härdarnas hetta stått, 

som vände sin smälta så lätt som en fjäder 
när eldslin tet fräste mot förskinnens läder - 
som vigde sin gärning åt järnet 
åt järnet på ont och på gott

Frågor om identitet och etnicitet står på 
dagordningen i många av Europas länder. 
De senaste årens nationella pånyttfödelse i 
östra Europa med sina katastrofala följder 
har ställt frågan på sin spets. Samtidigt har 
kritiken av det nationella projektet genom 
försöken att förverkliga den europeiska 
unionen, liksom den ökade invandringen i 
många länder nödvändiggjort en proble- 
matiseringen av kulturer och traditioner 
som gemensamma eller gruppspecifika. På 
tröskeln, antingen det enade och regionali- 
serade Europa eller det mångkulturella 
samhället, ställs frågan om identiteten och i 
synnerhet den nationella identiteten.

I jämförelse med många andra länder 
framstår Sverige som etniskt och kulturellt 
homogent. Nationalismens idé om en stat, 
ett land ett folk förefaller vara tidigt och väl 
förankrad. Visserligen utgör samerna en et
nisk minoriet med eget språk i rikets norra 
delar och visst har det förekommit kultu
rellt genomsyrade konflikter mellan denna 
grupp och statsmakten, men dessa missäm
jor har inte någon gång under historien 
kommit att sätta sin prägel på det svenska 
samhället. Lika tydlig är frånvaron av mer 
allvarliga regionala eller religiösa konflikter 
under de senaste tre seklerna.

I sitt motstånd mot en fortsatt invand
ring eller en fastare integration i det euro
peiska samarbetet lutar sig nationalistiskt 
konservativa grupper inte sällan mot expli- 
cita eller implicita historiska argument. 
Den svenska kulturen och den nationella 
identiteten ges närmast uråldriga anor och 
sägs vara hotad av nyheter som invandring



94 / Anders Florén

och europasamarbete. Detta är en mycket 
grov historisk förenkling. Frågan skall inte 
fördjupas här, men det är uppenbart att en 
homogen svensk identitet som överflyglar 
såväl etniska som regionala skillnader inte 
är äldre än vårt eget halvsekel.1 Debatten 
har emellertid haft det goda med sig att den 
har initierat en kultur och etnicitetsforsk- 
ning, som har fokus på invandring och mi- 
noritetskulturer i en historisk kontext.2

Ur ett sådant perspektiv, är det ingen 
överdrift att hävda, att det särskilt är en 
invandrargrupp som har spelat en särroll i 
det svenska medvetandet, nämligen Vallo- 
nerna. Förhållandet är något märkligt ef
tersom de numerärt sett inte någon gång 
har varit den största gruppen av skaran im
migranter. Antalet finnar och tyskar har 
under alla historiska skeden varit större. Att 
på något rättvist sätt peka ut vallonerna,
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som den viktigaste gruppen låter sig heller 
egentligen inte göras. Sådana jämförelser är 
naturligtvis svåra att göra, men tyska lik
som engelska och skottska invandrare har 
sannolikt spelat en viktigare roll när det har 
gällt att investera penningkapital i den 
svenska industrin under ancién régime. 
Finska och tyska invandrare, liksom senare 
i modern tid, italiensk och östeuropeisk ar
betskraft har sannolikt spelat en större roll 
som invandrad arbetskraft.

Ändå är det kring den vallonska invan
dringen under 1600-talets första hälft som 
myterna har spunnits och det är kring den
na grupp en mycket positiv aura har ska
pats. Olof Thunmans pekorala dikt, Wal
loner från 1919, ur vilken en central strof 
fått inleda artikeln illustrerar detta. Vallo
nen står för skötsamhet, stolthet och tro
het. Trots detta inte för tråkighet. Efter att i 
inledningen ha skildrat vallonerna i arbete, 
återkommer Thunman med att beskriva 
dem i fest.

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

Denna romantiserade schablonbild av den 
svenske vallonen har gjort det lockande att 
använda honom i moderna kommersiella 
sammanhang för att saluföra produkter 
som öl och bröd, liksom det har gjort 
honom till ett tacksamt föremål i många 
skönlitterära arbeten.3 Att förklara varför 
vallonerna fått detta symbolvärde i det sven
ska medvetandet är inte enkelt. Svaret tycks

också säga mer om det svenska samhället 
under vårt eget århundrade och hur en 
identitet skapas eller kanske snarare mo
dernt återskapas, än om det genuint val
lonska. Vallonen har på så sätt snarast blivit 
till en metafor för det svenska och svenskhe
ten. Ett exempel således på hur man kan 
skapa en nationell identitet genom spegelre
flexen i det etniskt främmande.

Vallonerna kommer
Under 1600-talet kom de, närmare nio 
hundra till antal. Nästan alla var knutna till 
järnhanteringen. Vi känner deras namn ge
nom de arbetskontrakt de tecknade. I vissa 
fall hade de, som Laurent de Pré, Laurent 
Pasque och Henry Daniel lämnat sina hus
trur kvar i Liége, varför en del av deras 
arbetslön sändes direkt till familjen i hem
landet.4 Många andra kom med hustrur 
och barn. Det totala antalet invandrare blev 
därför mångdubbelt större.

Järnhanteringen kom inte med valloner
na utan den hade uråldriga anor och var 
djupt förankrad som en del av den svenska 
agrara ekonomin. På många håll tillät till
verkningen bosättning och ett välstånd 
som inte jordbruket ensamt hade förmått 
att skapa. För att gynna dessa bergsbrukan
de bönder utfärdades under medeltiden 
särskilda privilegier och ett särskilt rättsvä
sende skapades. Exempel på en liknande 
utveckling av särrättigheter går att finna på 
tyskt och franskt område, liksom i fursten- 
dömet Namur, där Cours des Ferons gav 
fullständig juridisk autonomitet för järn
hanteringen.5 Det finns förövrigt en intres
sant samtidighet mellan de rättigheter som
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järnhanteringen i Namur 1345 fick av fur
stemakten och de tidigaste svenska bergs
privilegierna 1340 och 1354. Drottning i 
Sverige var nämligen vid denna tid Blanche 
de Namur, varför det inte går att utesluta 
att det förekommit influenser mellan de 
båda furstehusens försök att ställa bergs
hanteringen under sin respektive maktsfär.

I Sverige utvecklades bergshanteringen i 
snabb takt under 1600-talet. Produktion 
och export mångdubblades, och landet 
kom fram till 1700-talets andra hälft att 
dominera den Europeiska marknaden. En 
viktig grund var naturligtvis de rikedomar 
av råvaror — malm, träkol och vattenkraft — 
som fanns i landet, en annan den medvetna 
ekonomiska politik som från 1500-talets 
mitt fördes med målet att gynna järnindust
rin. Den allt mer välorganiserade statsmak
ten grundade vid denna tid på egen hand 
flera järnbruk. För sin tid handlade det om 
stora anläggningar med masugn och ham
mare, liksom ofta med anknutna verkstä
der för manufakturproduktion.

Statmakten tog inte sällan utlänningar i 
sin tjänst för att övervaka och administrera 
dessa nya byggen. Wilhem de Besche född i 
Liége år 1572, var en av dessa. Vid slutet av 
1500-talet fick han i uppdrag att installera ett 
skärverk, nära Nyköping söder om Stock
holm. De Besche engagemang inom järn
hanteringen fördjupades. Han blev ansvarig 
för viktiga delar av de kungliga järnverken 
och kom vid sidan av dessa att äga egna bruk. 
Inte minst gällde hans engagemang vapen
produktionen. För att förse sig med yrkes- 
kunnig arbetskraft värvade han utländska 
arbetare. Redan år 1598 nämns således såväl 
tyskar som fransoser i arbetstyrkan.

Som insatt i den svenska kronans affärer

och kunnig på vapenproduktions område, 
sammanträffade de Besche år 1615 med 
Louis de Geer i Amsterdam. Den femton år 
yngre de Geer var även han född i staden Li
ége, som han dock hade lämnat tillsammans 
med fadern vid 1500-talets slut för att etable
ra sig i Dordrecht i Nederländerna. Intresse 
för järnhanteringen hade han redan. Famil
jen ägde hamrar och masugnar såväl i 
biskopsfurstendömet Liége som i de Spanska 
Nederländerna. Detsamma gällde släkten 
Gérard i vilken Louis år 1612 gifte in sig.6

Vallonimperiet
Under 1600-talets första hälft förändrades 
den svenska statsmaktens industripolitik. 
Liksom i många andra länder vid denna tid 
led man en endemisk brist på penningme
del. Lörutom att vid sidan om att låna stora 
summor, såg man det som en statsfmaciell 
lösning att i så hög grad som möjligt arren
dera ut eller sälja kronans egendomar. 
Louis de Geer gjorde således entré på den 
svenska scenen i ett läge som var mycket 
gynnsamt för en handelskapitalist.

Från början kom han att agera som finan
siär för de Besches svenska affärer. Kontakten 
med de Besche öppnade också såväl för om
fattande vapenleveranser som kreditgivning 
till den svenska statsmakten. Framförallt var 
det vapenproduktionen som intresserade 
dem. År 1618 arrenderade de båda Fin
spångs bruk.Finspångoch Norrköping, kom 
att bli centrum för kompanjonernas vapen
produktion. Expansionen stannade dock 
inte vid detta. Som säkerhet för lån till kro
nan, genom arrenden och köp förvärvades 
under det fortsatta decenniet mycket stora
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egendomar, vilka förutom järn och vapen 
producerade koppar, mässing, papper och 
kläde.

Ett led i statsmaktens försök att bygga 
upp en fungerande järnhantering under 
1500-talets andra hälft var etableringen av 
bruk i Uppland. I motsats till många andra 
regioner där kronobruk etablerades fanns 
här knappast någon medeltida tradition 
av järnproduktion. Kronans anläggningar 
kunde därför tillåtas att växa utan att möta 
konkurrens från bergsbrukande bönders el
ler borgares hamrar och hyttor. Så sent som 
på 1620-talet gjordes stora ansträngningar 
för att utveckla den förnämsta av dessa in
dustriorter, Österby, till ett centrum för ka- 
nongjutning och vapensmide. Sex år senare 
arrenderade de Besche och de Geer Österby 
tillsammans med bruken i Lövsta och 
Gimo. Det tredje större kronobruket, Fors
mark, förvaltades vid denna tid redan av

Willhem de Besches bror Hubert. Regio
nens viktigaste produktionsenheter var i 
vallonska händer.7

Det var inte bara hammare och masug
nar som följde med arrendet. För att under
lätta verksamheten, försäkrades kompanjo
nerna stora skogsegendomar samt rätten att 
uppbära de skatter som bönderna i områ
det tidigare hade betalat till kronan. Dessa 
skatter kunde de omvandla till träkol och 
andra produkter som behövdes för järnpro
duktionen. I gengäld skulle de vart år erläg
ga ett arrende fixerat i pengar, men vilket 
kronan kunde omvandla till krav på kano
ner och vapen.8 För kungamakten gav den
na typ av uppgörelse en möjlighet att möta 
sina rustningskostnader utan att behöva 
göra kontanta utlägg. För de Geer, de Be
sche och andra handelskapitalister innebar 
det att de gavs mycket gynsamma villkor att 
göra riskfria och profitabla investeringar.

Interiör av vallonsmedjan vid Forsmarks bruk 1793- Oljemålning av Per Hilleström.
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I kontraktet lovade de båda kompanjo
nerna att vidmakthålla och förbättra bruken. 
Detta sades bland annat betyda att inskriva 
främmande hantverkare, framförallt till 
kanongjuteriet, men också sådana som 
kunde smida gott stångjärn och plåtar. Löf
tet kom man att hålla. Dörrarna öppnades 
för en omfattande invandring.

Året efter det att arrendekontraktet hade 
undertecknats anlände de Geer själv till Sve
rige och sedan under de närmaste trettio 
åren nästan tre fjärdedelar av det samlade an
talet immigranter. Drygt två hundra kom 
under seklets första två decennier och efter 
1650 upphörde i stort sett invandringen. 
Destinationsorterna var framförallt två. Un
der det första skedet dominerade inflytt
ningen till vapensmedjorna i Norrköping 
och Finspång, men från 1620-talets slut bru
ken i Österby, Lövsta och Forsmark.1’

Arbetarna kontrakterades för ett be
gränsat antal år. Vissa återvände till hem
landet när kontraktstiden var över, men 
den största gruppen blev kvar. Kvar blev 
också kontrakten, som de hade tecknat 
med de Geers och de Besches värvare. Des
sa, drygt två hundra till antalet, ger oss i 
många fall möjlighet att precisera ur- 
sprungsregion för invandrarna samt deras 
yrken. De ger också information om löne- 
och arbetsvillkor, uppgifter som dock 
ännu i mindre utsträckning har utnyttjats 
av forskningen.

I en knapp tredjedel av kontrakten upp
ges inte enbart var överenskommelsen har 
ingåtts utan också arbetarens hemort. Des
sa uppgifter antyder att den största delen 
invandrare kommit från de självständiga 
furstendömena Liége och Sedan, samt en 
mindre grupp från området mellan floder

na Sambre och Meuse, i synnerhet då från 
Chimay. Att kontrakts- och hemort inte 
alltid överenstämmer har emellertid skapat 
problem för de svenska forskare som har 
försökt att identifiera arbetarnas geografis
ka ursprung. Således förefaller också perso
ner från de södra delarna av Luxemburg ha 
varit bland dem som har tecknat kontrakt i 
Sedan."

För omkring tre fjärdelar av immigran
terna finns yrket angivet. Utifrån dessa 
uppgifter förefaller de yrkesskickliga mäs
tarna i smedjor och masugnar ha utgjort en 
minoritet. Dessa yrken uppges för drygt en 
tredjedel av invandrarna medan det för 
hälften av dem nämns sysslor som skogs- 
huggare, kolare och körare.12 Yrkesför
delningen skilde sig emellertid under de 
olika invandringsperioderna. Övervikten 
av skogshuggare och kolare var tydligare 
under den tidiga invandringen än vid den 
senare. Detta förklaras givetvis av den stör
re tonvikt som under 1620- och 1630-talen 
lades vid uppbyggandet av ett fungerande 
stångjärnssmide vid Österby och Lövsta, 
till vilket enbart vallonsk arbetskraft in- 
skrevs. Under den tidigare perioden hade 
man däremot, i Finspångs och Norrkö
pings vapenverkstäder, också använt tyska 
och svenska smeder och gjutare.13

Förlusten av arbetskraft drabbade natur
ligtvis de vallonska områdena. Reaktionen i 
de skilda hemregionerna var dock olika. I 
det självständiga biskopsfurstendömet Liége 
finns inga tecken på aktioner mot värvarnas 
verksamhet, medan man i de Spanska Ne
derländerna år 1624 försökte att hindra 
emigrationen från Namur och tre år senare 
förbjöd värvare att vistas i landet.14 Att 
döma av immigrationssiffrorna till Sverige



Vallonsmeder vid Forsmarks bruk. Teckningar avJW Wallander 1866, Nationalmuseum.



100 / Anders Florén

var dock respekten för förbuden långt ifrån 
fullständig.

Att de Besches och de Geers behov av att 
värva arbetare i dessa områden ökade under 
1620-talet är uppenbart. Detta är dock bara 
en halv förklaring till migrationen, eftersom 
det inte förklarar vad de vallonska arbetarna 
hade för intresse att bege sig till Sverige. Lik
som ofta när det gäller att begripliggöra 
handlingar hos grupper och kollektiv, är det 
svårt att peka ut en enstaka orsak. Traditio
nellt har det hävdats att den religiösa förföl
jelsen i Frankrike och de Spanska Nederlän
derna skulle ha nödvändiggjort flytten. 
Senare forskning, svensk såväl som belgisk, 
har dock visat att en sådan ståndpunkt är 
svår att upprätthålla. Bland emigranterna 
fanns visserligen många protestanter, men 
också katoliker. Man skall heller inte varken 
överdrivna den religiösa fanatismen i Liége 
och de Södra Nederländerna eller statsmak
tens och kyrkans möjligheter att kontrollera 
och övervaka sina undersåtars verkliga reli
giösa övertygelse. Att man i de Spanska 
Nederländerna försökte att förhindra emi
grationen, visar dessutom att utvandrarna 
näppeligen betraktades som några religiösa 
avfällingar, vilka man lika gott kunde mista. 
Trots att de Geer kom att spela en viktig roll 
bland protestantiska intellektuella i Sverige 
liksom i Europa, innebar det ju heller inte 
att han för den skull förlorade sina kontak
ter med hemstaden Liége.

I stället för de religiösa motiven har forsk
ningen allt mer kommit att understryka den 
ekonomiska bakgrunden till emigrationen.15 
Med ekonomiska skäl kan man mena olika 
saker. Så gynnsamma villkor som den svens
ka statsmakten gav brukspatronerna kunde 
de inte räkna med i hemlandet. Sannolikt

var de löner som arbetarna erbjöds också 
högre, men detta återstår att visa. Femton
hundratalets andra hälft och början på 
1600-talet var dessutom en tid av krig och 
oroligheter i det Nederländska området. De 
oroliga tiderna försvårade givetvis villkoren 
såväl för handel som för produktion.16

Det är emellertid också möjligt att i stället 
diskutera ekonomiska orsaker på ett mindre 
konjunkturelit och mer strukturellt plan, 
vilket inte på samma direkta sätt har att göra 
med de enskilda individernas ekonomiska 
kalkyler. Genom inbördeskriget och del
ningen av de Spanska Nederländerna, vilket 
bland annat ledde till att Antwerpen för
svann som merkantil knutpunkt för den 
nordeuropeiska handeln, skedde en genom
gripande omstrukturering av områdets järn
hantering. Kring städerna Liége och Ffuy, 
som tidigare varit centrum för den tunga in
dustrin i biskopsfurstendömet Liége, för
svann så gott som samtliga stångjärnshamrar 
och masugnar och en specialisering skedde i 
stället på spik- och vapensmide, varor vilka 
man inte minst fann avsättning för på den ex
panderande holländska marknaden. För att 
täcka behovet av råvara utvecklades banden 
med järnhanteringen söder om biskopsfur- 
stendömet, framförallt med furstendömet 
Luxemburg.17

I Chimay skedde en tillbakagång av 
järnhanteringen som kan kopplas till den 
övergripande regionala omstruktureringen. 
Regionen saknade en naturlig anknytning 
till ett finansiellt och industriellt centrum i 
paritet med Liége. Först under slutet av 
1600-talet, när Charleroi genom statsmak
tens stödinsatser fått en motsvarande ställ
ning i området kunde industrin åter börja 
att expandera.18



Vallonen som metafor / 101

Omstruktureringen skapade sannolikt 
en omfattande arbetslöshet, inte minst 
kring städerna Liége och Chimay. Särskilt 
drabbades de tyngre delarna av industrin, 
masugnen och hammaren. Eftersom den 
manufakturhantering, som samtidigt ex
panderade, använde stenkol och inte träkol 
frigjordes också grupper av skogshuggare 
och kolare. I Chimay försöker statsmakten 
att upprätthålla och skydda industrin från 
förfall, på vilket utflyttningen var ett tec
ken. I Liége gjordes inga motsvarande an
strängningar. Kanske såg man i stället 
emigrationen som ett sätt att lösa det upp
stådda arbetslöshetsproblemet.

Flyttvägarna gick inte bara till Sverige. 
Ungefär samtidigt som de Geer och de Be
sche tillträdde de uppländska bruken eta
blerade sig Jean Mariotte och Thomas 
Lyon, den senare för övrigt genom hustrun 
släkt med Louis de Geer, i Rhenlandet. Un
der seklets gång byggde sedan familjen 
Mariotte med hjälp av invandrad vallonsk 
arbetskraft upp ett omfattande industriellt 
komplex, vilket i likhet med de svenska val- 
lonbruken fortlevde in i modern tid.19 En 
utvandring skedde också till England och 
ett försök att reformera den spanska bergs
hanteringen gjordes på 1610-talet av Jean 
Curtis.20

Kanske förekom dessutom en migration 
mellan dessa olika vallonska kolonier. År 
1623 nämner de Geers svåger att han träf
fat valloner i Västerås som arbetade vid ett 
bruk i Värmland. Vid samma bruk fanns 
också, meddelade de, en man som talade 
god vallonska och som skröt om att han 
hade förestått ett järnverk i Viscaya, men 
som i verkligheten inte förstod sig på smide 
”mer än ett barn”.21 Viscaya var ju just det

område i Spanien där Curtis anlade flera 
järnbruk.

Arbete och etnicitet
Den vallonska övertagandet av bruken i 
Uppland ledde till en väldig expansion av 
regionens järnindustri, dels genom att nya 
masugnar och hamrar anlades dels genom 
att driften vid de redan befintliga verken ef
fektiviserades. År 1693 var exempelvis till
verkningen vid bruket i Forsmark sex gånger 
högre än vad den hade varit i seklets början.22 
Från en obetydlig plats i rikets järnproduk
tion kom regionen att stå för drygt 10% av 
exporten under de fortsatta 1600- och 
1700-talen. Siffran kan förefalla låg, men till 
detta skall läggas att det järn som producera
des var av en högre kvalitet och betingade ett 
högre pris på den europeiska marknaden än 
det som kom från de traditionella svenska 
produktionsområdena. I Sheffield föredrog 
man fortfarande under 1800-talet det svens
ka vallonjärnet till sin ståltillverkning.23

En orsak till vallonjärnets kvalitet var 
den rena och manganhaltiga malmen från 
gruvan i Dannemora. En annan var det 
skifte av produktionsteknik som det val
lonska ägandet kom att innebära.24 Man 
kom att använda nya metoder såväl i mas
ugnen för att smälta malmen, som i skogen 
för att framställa träkol. De största föränd
ringarna skedde emellertid av arbetet i 
smedjan. När stångjärnssmidet hade intro
ducerats i Sverige under 1500-talet hade 
produktionen skett med den så kallade tys
ka smidesmetoden. Det innebar att smed
jan enbart innehöll en härd, vid vilken 
tackjärnet både smältes och återupphetta-



des under det att det räcktes ut till stänger. 
Vid vallonsmidet skilde man mellan de 
båda produktionsleden. Smedjan innehöll 
två härdar en smältarhärd, där de stora 
tackjärnsstyckena, geusarna, droppe för 
droppe smältes ned och renades från över
flödigt kol, och en räckarhärd, där stycket 
från smältarhärden åter hettades upp och 
smiddes ut till stänger under den vatten- 
drivna hammaren.

Man har förklarat åtskillnaden av de oli
ka arbetsmomenten i vallonsmidet med att 
det ökade möjligheten att rena malmen 
från fosfor. Fosforhaltiga malmer var ett 
problem i det vallonska området, men i

Dannemora var den av en renare och högre 
kvalitet. Metoden behövdes således inte av 
hänsyn till malmkvaliteten, däremot hade 
den det goda med sig att den bringade ned 
slaggförekomsten i det färdiga stångjärnet. 
Tekniköverföringen skapade således något 
nytt och kanske oförutsett, ett högkvalita- 
tivt stålämne.251 Vallonien hade man miss
lyckats med att tillverka ett inhemskt stål 
och manufakturtillverkningen av knivar 
och annat använde importerad råvara, 
bland annat från Solingen och England. 
Vid mitten av 1700-talet gjordes emellertid 
försök att producera stål i Rance i närheten 
av Chimay. Den svenske resenären och med
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lemmen i bergskollegiet, Reinholt Riicker 
Angerstein besökte Rance år 1755 och rap
porterade att man som råvara använde 
svenskt stångjärn, men att man trots det till
verkade ett stål av undermålig kvalitet.26 
Kanske var det järn från de svenska vallon- 
smedjorna som de vallonska stålsmederna i 
Rance använde sig av. I så fall ett illustrativt 
exempel på hur relationen mellan Valloni
en och Sverige skiftat genom historien. 
Exemplet antyder också något av en teknik
spridningens ironi. Medan man i de vallon
ska områdena var oförmögen att tillverka 
ett stångjärn som dög som stålråvara, ska
pade den vallonska smidestekniken i Sveri
ge förutsättningar för ett rent stångjärn 
som inte hotade att spoliera den fina eggen 
på de rak- och fickknivar eller de fjädrar 
och finmekaniska detaljer som bland andra 
den engelska manufakturindustrin kring 
Scheffield hade specialiserat sig på.

Vid de stora uppländska bruken skedde 
under 1600-talet en övergång från tysksmi- 
de till vallonsmide. I den miljö som mötte 
invandrarna i Sverige fanns också möjlighe
ter att utveckla arbetets sociala organisering 
på ett sätt som inte hade varit för handen 
inom den traditionella vallonska hante
ringen. Fortfarande i den industristatistik 
som sammanställdes under Maria Theresias 
tid, vid mitten av 1700-talet, möter en bild 
av den vallonska industrin som mycket de
centraliserad. Det var således sällsynt att 
finna masugn och hammare vid samma 
anläggning. Det är för övrigt samma pro
duktionslandskap som vi finner i de mer 
traditionella svenska regionerna för bergs
hanteringen. Orsaken till detta var den 
samma i båda områdena, nämligen kon
kurrensen om skog och kol.27

Vid de stora upplandsbruken möter en 
annan bild. Dessa hade varit centraliserade 
anläggningar redan när vallonerna tog över 
driften. Det fanns ingen anledning att för
ändra denna sakernas ordning. I synnerhet 
inte som vallonsmidet genom tackjärn
styckenas gigantiska storlek, i jämförelse 
med de huggna stycken som används vid 
tysksmidet, hade stora fördelar i form av 
minskade transportkostnader att vinna på 
koncentrationen. Vid Lövsta fanns således 
år 1630 två masugnar och två hammare. 
Vid Österby var antalet masugnar detsam
ma och här fanns dessutom ytterligare en 
hammare.28 Noteras kan att försök att etab
lera liknande anläggningar i de traditionel
la svenska produktionsområdena förefaller 
ha varit mindre lyckosam. Så lades exempel
vis Flöjfors hammare i Linde bergslag, för 
vilken de Geer haft stora planer, ned redan 
under 1630-talet.

Bilden av de svenska vallonanläggning- 
arnas storskalighet blir dock inte riktigt 
densamma om vi lyfter på smedjetaket för 
att studera hammarens bestyckning. Vid 
hamrarna i Lövsta arbetade år 1677 mellan 
8 och 9 smeder, fyra arbetare vid smältar
härden och 3 stycken vid räckarhärden. 
Detta innebär att det fanns en härd av var
dera sorten i smedjan, precis som i den 
hammare som byggdes vid slutet av 1700- 
talet i Österby och som fortfarande finns 
bevarad. I jämförelse med 1760-talets ne
derländska industristatisik framstår den 
som liten. Här finner vi flera exempel på 
hamrar med två smältarhärdar och följakt
ligen en större arbetsstyrka.29

I flera kontrakt, men inte i samtliga, stad
gades att de Geer och de Besche skulle åta 
sig att garantera bostad åt de invandrade
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arbetarna. Predikanter, läkare och skollärare 
enrollerades också till de växande bruksor
terna. En barnskola anlades i Finspång re
dan 1635 och i Österby året därefter. De 
Geers intresse för uppfostran och undervis
ning stimulerades sannolikt av hans kon
takter med den tjeckiske pedagogen Johan 
Amos Comenius, som på hans inbjudan be
sökte Sverige.30 Skolor och kapell förekom 
också vid andra svenska järn- och koppar
bruk under 1600-talet, men omfånget var 
ett annat vid de stora upplandsbruken som 
kom att bilda intakta små samhällen med 
boningshus, livsmedelsmagasin, skola och 
kyrka.

Samma utveckling som den vid vallon- 
bruken i Sverige, förefaller ha skett vid Ma- 
riottes bruk i Tyskland.31 Inom den vallon
ska järnhanteringen var emellertid sådana 
industrisamhällen okända före 1800-ta- 
let.32 Den belgiske historikern Jean Yernaux 
förklarar detta mot bakgrund av den hårda 
lagstiftningen mot truck-systemet i Liége.33 
Detta begripliggör emellertid inte avsakna
den av sådana samhällen också i andra delar 
av det vallonska området, exempelvis i sö
dra delarna av Luxemburg, där en lika strikt 
lagstiftning saknades.

En viktig orsak för att förklara skillna
den mellan den form vallonbruken hade i 
hemlandet och den de fick i förskingringen 
var sannolikt det nya behov av samman
hållning som emigrationen skapade. I 
Sverige mötte invandrarna ett agrart bo
sättningsmönster som de inte kände igen. 
Ensamgårdarna dominerade här på byarnas 
bekostnad och för att samla och föda en ar
betarbefolkning, var brukspatronen tvung
en att ansvara såväl för deras bostäder som 
för livsmedelsförsörjningen, något som inte

motsäger att detta också gav honom förde
lar när det gällde övervakning och maktut
övning. Försörjningsbehovet var ett annat 
än i det vallonska området där bruksarbe- 
tarna var integrerade i de agrara bygemen
skaperna.

Ursprunget till de vallonska brukssam
hällen som växte fram i Sverige kan således 
inte sökas i den vallonska järnhanteringens 
organisationsform. I stället var det en nyhet 
som uppstod i mötet mellan de två kultu
rerna. Det skall också understrykas att 
brukssamhället inte var en rent vallonsk 
företeelse, samtidigt som det inte kan för
nekas att upplandsbruken representerade 
en storskalighet och en integration som i de 
mer traditionella produktionsområdena 
först började att dominera under 1700-ta- 
lets andra hälft och under 1800-talet.34

Det är i dessa tidigindustriella samhällen i 
Uppland som grunden skapas för en val
lonsk identitet i det nya hemlandet. Även 
om svenska arbetare hade funnits vid bruken 
under tiden för vallonernas ankomst så 
trängdes de undan av de invandrande yrkes- 
männen. De behärkade inte de nya tekni
kerna och det språk, de vallonska dialekter, 
som tillhörde dem. Så länge vallonsmide be
drevs vid dessa bruk kom därför valloner att 
monopolisera de mest eftertraktade poster
na i smedja och masugn.

Att släktaristokratier av skickliga arbeta
re är vanliga inom tillverkning som ställer 
stora krav på yrkesskicklighet och i synner
het om kunskapen förmedlas informellt, 
via lärlingsskap, är känt från andra järn
bruk liksom från andra näringar i Sverige 
och utomlands. Som den franske histiori- 
kern Denis Woronoff har påpekat var en 
grund för detta familjens möjlighet att sty



Vallonen som metafor / 105

ra fördelningen av arbetare på de olika plat
serna i smideslaget. Familjen skriver han 
fungerade som en ”veritabel arbetsförmed
ling”.35 Vid de svenska tysksmidesbruken 
har historikern Göran Rydén skildrat sam
ma fenomen och att de mest prestigefyllda 
yrkena inom järnhanteringen gick i arv, är 
en känd företeelse också från den traditio
nella vallonska järnhanterigen.36

Vad som gör situationen annorlunda 
och exceptionell vid de svenska vallonbru
ken är att den yrkesmässiga exklusiviteten 
sammanföll och underströks av en etnisk 
och språklig. Sigvard Montelius har visat 
att andelen rena vallonäktenskap bland 
smederna i Österby var så stor som 70% 
under 1700-talets andra hälft.37 Karl Kil
bom beskrev dessutom hur kunskaps
överföringen vid vallonbruken, åtmistone 
under det sena 1800-talet, inte bara tog for
men av lärlingsskapets muntliga förmed
ling, utan att mästersmeden också förde 
anteckningar om produktionsutfall och 
möjliga förbättringar i utrustning och 
handgrepp, anteckningsböcker som gick i 
arv från far till son.38 Även om den andra 
och tredje generationens invandrade vallo
ner lärde sig att såväl tala som skriva svens
ka, förblev arbetsspråket uppblandat med 
vallonska eller franska uttryck. Den franske 
resenären Jars som på sin resa genom Sveri
ge år 1769 besökte upplandsbruken kons
taterade att

Det finns fortfarande många i Roslagen och i syn
nerhet i Löffstad, vilka mellan sig till och med be
hållit sitt vallonska språk.39

Fortfarande i de arbetarminnen som samla
des in av Nordiska museet i Stockholm un
der 1940-talet ger smeden John Gauffin

vid Österby bruk en minnesbild av detta. 
Han beskriver skiftgången i smedjan och 
påpekar att man kunde ta sig några tim
mars sömn mellan arbetspassen i ”labbyt”. 
Det främmande ordet ger honom anled
ning till en reflexion:

Namnet lever nog kvar än idag och härstammar väl 
från vallonernas modersmål. Flera sådana exempel 
finnes så t. ex goujard, så kallades en hjälpare i val- 
lonmsmedjan, och syffy, som var en linneduk att 
torka sig med som förvarades i huvudbonaden.40

Vallonerna vid upplandsbruken kom såle
des att isoleras i de patriarkala samhällen 
som uppstod kring järnhanteringen. Den 
mur som än idag omgärdar brukssamhället 
i Lövsta symboliserar väl denna isolatio
nism. Visst förekom ingiften med den om
givande bondebefolkningen, men i regel 
var man mycket noga med att upprätthålla 
gränsen mot den agrara världen, ett feno
men som omtalas långt fram i tiden.41 Det
ta var nu inget exeptionellt för vallonerna. 
En arrogant attityd mot det omgivande 
bondesamhället var typiskt också för lik
nande brukssamhällen som beboddes av 
svenska smeder.42 Återigen sammanföll 
dock vid upplandsbruken yrkesidentiteten 
med etniska särdrag, vilket förstärkte käns
lan av exklusivitet.

De stora vallonbruken i Uppland kom 
emellertid bara att hysa en del av den invan
drande arbetskraften. Vid Finspång och i 
Norrköping blandades vallonerna med 
svenska och tyska arbetare. Att produk
tionsinriktningen var en annan, vapen och 
manufaktursmide, spelar säkert också en 
roll för varför vallonerna här aldrig blev lika 
dominerande. Det förefaller ur detta per
spektiv som ganska symptomatiskt att då
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stångjärnssmidet under andra hälften av 
1600-talet, kom att spela en mer framträ
dande roll även vid Finspång så övergick 
man från vallon- till tysksmide.43

De invandrade arbetarna hamnade också 
vid bruk i de traditionella bergslagarna. Vid 
dessa små enheter, ofta en ensam hammare, 
kom de att arbeta med svenska smeder och de 
tillverkade stångjärn efter den tyska metoden. 
Att de vallonska smederna också behärs
kade tysksmidet innebär att skillnaden 
mellan de båda metoderna, när det gäller 
den yrkesskicklighet de krävde, inte skall

överdrivas. Vallonernas yrkesidentitet kun
de emellertid vid dessa bruk inte knytas till 
etniciteten. Flär skedde därför en snabb assi
milering in i det svenska samhället. Vissa av 
invandrarna behöll sina vallonska namn, 
men det var också det enda tecknet på 
härkomsten. Lika snabb om inte snabbare 
var försvenskningen bland de invandrande 
kolarna och skogshuggarna. Inte sällan för
ändrades också namnskicket till oigenkän- 
lighet. Ur en geneaologs perspektiv har his
torikern Bernt Douhan karaktäriserat denna 
grupp som ”förlorade”.44

Från de uppländska vallonsmedjorna flyttade efter hand många vallonättlingar till andra bruk och nya arbetsupp
gifter. Här ankarsmeder i Söderfors 1874 med vallonättlingen Carl Peter Drougge (1811—1884) tredje mannen 
från vänster. Foto TM.
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”Invention ofa tradition”
Ett släkte av smeder åt Sverige gav heder 
än deras gärning med vördnad man minns 
nu tiden leder med nyare seder 
österbystålet dock alltjämt finns 
Sekler förflutit sedan den dagen 
då vallonsmeder till Sverige kom 
dock ock deras ättlingar än bära dragen 
fädrernas ursprung de minna om.45

Synen på vallonerna liksom deras identi
tet och självbild var nära knutna till de 
yrkeskickliga smedernas och masmästarnas 
värld i det patriarkala brukssamhället. 
Yrkesidentitet och etnicitet var samman
vävda, liksom etnicitet och den tidigindus- 
trielle arbetarens avståndstagande från det 
agrara.

Konkurrensen från först det engelska 
sedan det amerikanska och belgiska pud- 
deljärnet innebar att den svenska järnhan
teringen under 1800-talet utsattes för en 
ökad internationell konkurrens. Några 
egentliga möjligheter fanns inte att efterapa 
den kontinentala industrins metoder, efter
som man saknade inhemska stenkolstill- 
gångar. I stället utvecklades och specia
liserades de traditionella masugns- och 
smidesmetoderna. Bruksindustrin koncent
rerades och seklet såg en epidemi av ned
läggningar och sammanslagningar av ham
rar och hyttor.46 Genom sin position på den 
engelska marknaden berördes den upp
ländska vallonbruken till en början i liten 
utsträckning av dessa processer. Under slu
tet av 1800-talet skedde emellertid också 
här en specialisering. Egen ståltillverkning 
och tackjärnsexport att bli allt viktigare, 
inte minst för Österby.

Vid sekelskiftet var vallonsmidets andel 
av den totala järnexporten endast 2%.47

Smidet vid Forsmark lades ned och de när
maste åren följde nedläggningar också vid 
en rad andra mindre vallonsmedjor i Upp
land.48 År 1926 hade turen kommit till 
Lövsta. Vallonhammaren vid Österby låg 
då redan tyst, sedan nästan tio år, men till
verkningen återupptogs bland annat med 
hjälp av överflyttad arbetskraft från Lövsta 
och drevs åter i närmare två decennier.49 
Krigsåret 1943 lade sig så tystnaden och 
slutet var nått för en drygt 300-årig tradi
tion av vallonsmide vid de stora upplands
bruken.50

Det var emellertid inte bara vallonsmi- 
det som avvecklades under första hälften av 
1900-talet, utan också det patriarkala 
brukssamhället. Stammen av aristokratiska 
bruksaptroner förlorade sin egendom till 
banker och industrikoncerner. Driften ra
tionaliserades vilket bland annat innebar 
att arbetarna förlorade en rad fördelar som 
de tidigare hade haft; rätt till bostad, lä
karvård, pension etc. Vid Lövsta stod stri
den het om smedernas rätt till pension och 
på andra ställen om torpares och småbön
ders rätt att sitta kvar på de jordar de hade 
arrenderat av bruken.51

Perioden var en av nedgång, inte bara 
ekonomiskt. Ungdomen lämnade de gamla 
brukssamhällena för storstadslivet i Stock
holm. Den kultur och de traditioner - de 
fester, den musik och det kollektiva minne 
- som där än gång hade skapats var hotad. 
Många av dem som hade lämnat brukssam
hällena fortsatte dock att hålla kontakten 
sinsemellan i den nya storstadsmiljön. Ge
menskapens grund var en känsla av samhö
righet; en blandning sannolikt av olika delar 
klassmedvetande, regionalism och etnici
tet. År 1938 fick dessa kontakter mer fast
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form då Sällskapet Vallonättlingen skapa
des i Stockholm av en samling män med 
rötterna i Österby bruk.52 Syftet sades vara 
att

stimulera förståelsen för och kännedom om vallo
nernas historiska betydelse för vårt land och dess 
näringsliv, samt att ekonomiskt stödja forskning 
för klarläggande därav.53

Tillträde till förbundet hade de män och 
kvinnor som kunde visa vallonskt påbrå. I 
den tidskrift som sällskapet började att pu
blicera fem år senare förtydligades i dess 
första nummer att man syftade till att beva
ra det vallonska kulturarvet. Här påpekades 
också att världshändelserna var speciellt 
viktiga för vallonättlingarna, ”ej minst det 
öde som drabbat våra stamfränder i det 
olyckliga Belgien”.

Stadgarnas krav på påvisbar härstam
ning liksom kanske också den återkom
mande refrängen i Vallonättlingarnas sång 
— dock deras ättlingar än bära dragen/fä- 
drernas ursprung de minna om — krävde år 
1943 en utvikning. Man frånsvor sig alla 
former av rasistiska ideologier och ville alls 
inte placera vallonerna över andra folk, 
utan man ville inte mer än säga att

vi anser att det som våra fäder uträttat genom mer 
än tre århundraden är av den art att det förtjänar 
att hållas levande för samtid och framtid.

Under och omedelbart efter kriget tog soli
dariteten med Belgien sig en rad praktiska 
uttryck. År 1944 sände sällskapet den bel
giska regeringen ett gratulationstelegram 
för att fira befrielsen.54 Fyra år senare ordna
des en sommarvistelse för belgiska barn i 
Sverige. Året dessförinnan hade man för

första gången besökt Liége och överlämna
de en fana i rött och gult prydd av den 
vallonska tuppen och med texten ”Aux 
Wallons de Suede 1616-1947, Les wallons 
de Liége”. Slutåret markerar tillfället för be
söket, men också den tidpunkt vid vilken 
den sista svenska vallonsmedjan, den i Sö
derfors tystnade. Sällskapets kontakter med 
Belgien har sedan fått en nämast formell 
status. Med stor stolthet nämner man de 
hederbetygelser som ledande medlemmara- 
na av föreningen fått av det belgiska kunga
huset och den roll man spelar vid celebra be
sök i Sverige. Man betraktar sig gärna som 
en koloni valloner i förskingringen.55

*

Den engelske historikern Eric J Hobsbawm 
har understrukit att många av de traditio
ner som vi idag upplever som uråldriga i 
själva verket har skapats vid betydligt senare 
tillfällen. Syftet är ofta att ge sociala förän
dringar ett drag av kontinuitet och institu
tioner och företeelser ett aktat skimmer av 
tradition och oundviklighet.5'1 Att det ut
kristalliserades en särskild kultur i de patri
arkala brukssamhällets hägn står utan tvi
vel. Vid upplandsbruken blev den särskilt 
tydlig på grund av sin etniska särprägel. 
När arbetet och de sociala formerna för ar
bete och vardagsliv upphörde, försvann 
denna kulturs livsnerv. Kvar blev först min
nena och sedan myten. Vallonerna gjorde 
en andra invandring i det svenska me- 
vetandet, denna gång som metafor. Med 
dessa symboler kunde nya traditioner ska
pas och myter upprätthållas. Användningen 
var dock inte given. Vallonen som symbol 
har lånat sig till vitt skilda syften.
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Vi återvänder till Föreningen Vallonätt- 
lingens verksamhet. Dess grundare kom 
från en och samma kulturmiljö, vilken de 
ville bevara minnena av även sedan de läm
nat den. I takt med att minnena förbleknade 
av arbetet i smedjan och livet på de patriar
kala bruken, har anknytning till det 
vallonska förflutna blivit avlägsen och ab
strakt. Det är i detta sammanhang talande 
att föreningen upplevde något av en kris un
der 1960- och början av 1970-talet, när 
många av de som fortfarande hade haft en 
direkt kontakt med bruksarbetet inte längre 
fanns i livet. Medlemssiffrorna var vikande 
och ett långt uppehåll gjordes i utgivningen 
av medlemsbladet.57 Med det ökade int
resset för släktforskning under de senaste 
tjugo åren har man dock ånyo fått vind i seg
len.

Vad som driver släktforskaren är emel
lertid andra intressen än de som den första 
generationens föreningsmedlemmar dela
de. För släktforskaren handlar det om att 
söka den personliga identiteten i den egna 
familjens hitoria, inte att bevara minnet av 
arbete och vardag i det gamla brukssam
hället. Snarare än bruksorten så blir det 
släktens ”ur-hem” som räknas, vilket inne
bär att intresset förskjuts från Uppland 
till Vallonien. Kontakterna med ”det gamla 
hemlandet” blir mer centrala än de kultur
vårdande uppgifterna. Förändringen speglas 
bland annat i den vädjan till medlemmarna 
som föreningens vice ordförande, Bernt 
Douhan, såg sig föranledd att göra i med
lemsbladet år 1993, att de inte bara skulle 
se till den egna släktens öden utan också äg
nade sig åt socialhistorisk forskning.58

De tidiga medlemmarna kom från en 
och samma miljö men tillhörde olika sam-





illonsmeder i ångbammarssmed- 
i vid Österbybnik 1920. Vallon- 
smidet i Österby bruk upphörde 

'943. Vid Ström backa bruk, den 
ista vallmsmedjan i världen, pa
ck detta smide till 1946. Stående 
'in vänstér: Lundin (eller Åman),
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hällsklasser och hade olika politiska upp
fattningar. Såväl kommunister med arbe
tarklassbakgrund som konservativa gross
handlare och direktörer rymdes i styrelsen 
för den nya föreningen. De gjorde symbo
liskt olika bruk av vallonen. Karl Kilbom 
som var en av initiativtagarna till föreningen 
och drivande kraft under de första åren av 
dess verksamhet, var kommunistisk, senare 
socialdemokratisk riksdagsman.

I första delen av sina memoarer ägnar 
Kilbom stort utrymme åt att beskriva sin 
uppväxt och arbetet i vallonsmedjan i Ös
terby. Det var menade han, först mot bak
grund av detta som man skulle förstå hans 
egen utveckling.59 Intresset för brukshante- 
ringen och vallonerna gick dock längre än 
hans egna minnen från barndomen. Under 
början av 1900-talet hade han börjat att 
fördjupa sig i valloninvandringens historia 
och 1958 publicerades hans stora arbete 
Vallonerna. Han gav ut den på socialdemo
kraternas bokförlag, Tiden, och dedicerade 
den dels till sveriges vallonättlingar men 
också till arbetare och anställda vid järn
bruk och verkstäder.60

Dedikationen kan sägas sammanfatta de 
två syften han förefaller att ha haft med bo
ken; dels att beskriva den etniska gruppens 
historia, dels att beskriva arbetarklassens.6' 
Han överför därför på vallonerna en rad av 
de karaktärsdrag och de förmågor som han 
ville se hos sin samtids proletärer. Boken 
avslutas med ett citat från ”vallonskalden” 
Gabriel de Plumecoques, och betecknar de 
vallonska dygderna som ”trohet, flit, plikt
känsla och ordningssinne”, till vilket hans 
egen skildring tillägger frihetpatos och 
kampvilja. Vallonen blev en arbetets hjälte.

Idag har vallonen också andra symbol

värden än den gode arbetarens, inte minst 
som den gode invandrarens och européens. 
Valloninvandringen lyfts fram både för att 
bryta ned bilden av invandringen som ett 
tärande hot och för att understryka att 
Sverige alltid har haft kontakter med det 
kontinentala Europa. Bilden av den gode 
invandraren och europeén möter dock en 
annan, och delvis motsägande, metafor 
nämligen bilden av vallonen som den förste 
möderne svensken.

Redan Louis de Geers överdrivna epite
tet ”den svenska industrins fader” pekar på 
vallonens roll som modernitetens före
gångare. Detta gäller dock inte bara bruks- 
ägarna utan också arbetarna. Att vallonerna 
var renligare och hade det bättre ställt än 
svenska arbetare och bönder när det gällde 
det sociala skyddsnätet, är exempelvis nå
got som ofta hävdats i mer populärveten
skapliga sammanhang. I konstnären Sixten 
Hages bildberättelse om de svenska vallo
nerna sägs således att

Vad som verkligen skilde vallonerna från svens
karna var deras omsorg om renligheten. Smeder
nas lördagsbad har blivit legendariskt [...]. Från 
denna tid [Medeltiden, min anm] badade inte 
längre svensken, något som varade i flera sekel. 
Badrummet har bara funnits som en naturlig del 
av bostaden under de senaste fyrtio åren. Skrift
ställaren Lubbe Norström fångade situationen på 
1930-talet i sin undersökning: Lortsverige.

Lubbe Nordström var en god representant 
för den moderna tidens värderingar när det 
gäller nödvändigheten av en klanderfri hygi
en. Vallonerna var i Hages ögon Norströms 
företrädare 300-år tidigare. Orsaken var att,

Vallonerna kom från ett samhälle som var mer 
välutvecklat än det svenska. De kom från ett land 
med en rikare kultur, såväl andlig som materiell.62
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Utan att polemisera mot Hages uppfattning, 
ligger det nära till hands att snarare se den 
som ett intressant utslag av många svenskars 
underlägsenhetskänsla visavi vad som upp
fattas som den kontinentala kulturen, än 
som historiska fakta. Återigen möter vi 
nämligen problemet huruvida den speciella 
kulturen hos arbetarna vid upplandsbruken 
var etniskt eller socialt betingad. Vad vi vet 
är att medellivslängden var längre och späd
barnsdödligheten lägre som en följd av till
gång till läkarvård och bättre hygieniska 
förhållanden, även vid de järnbruk som be
folkades av svenska smeder, om man jämför 
med de omgivande jordbrukssocknarna.63

Man bör också komma ihåg att renlighe
ten och synen på vem som är ren respektive 
smutsig, ofta är ett viktigt redskap för att 
markera social- och etnisk distans. Även 
om åsikten om vallonernas överlägsna hy
gien sannolikt är svår att verifiera som ett 
etniskt särdrag, är det intressant hur anta
gandet används för att förstärka gruppens 
etniska särdrag. Lika tydligt är det att Hage 
använder Vallonen som metafor för det 
moderna. Samma tanke utvecklas, fast i en 
någon annorlunda form, av den tyske för
fattaren Hans Magnus Ehzenberger. I en 
krönika år 1982 beskriver han vallonbruket 
Lövsta som själva sinnebilden för det svens
ka.

Man måste vara döv och blind för att inte känna 
igen det moderna svenska välfärdssamhällets gro
grund i denna patriarkaliska utopi. Lövsta bruk är 
en enklav i vildmarken, en inmutad fyrkant av 
ordning säkerhet och disciplin.

Muren runt samhället avskärmade det för 
världen och där inne bland de standardise
rade husen och raka gatorna fanns alla kol

lektiva välfärdsinrättningar; skola, kyrka 
och sjukstuga.64 Det etniska draget spelar 
hos Enzenberg ingen huvudroll, men det är 
trots allt en lockande tanke att se den svens
ka välfärdsstaten som i grunden vallonsk.

Som tidigare understrukits finns dock 
även andra brukssamhällen, vilka saknar de 
uppländskas etniska stigmata. Det patriar
kala tidig-industriella lokalsamhället som 
modell för den svenska välfärdsstaten har 
under de senaste åren också tagits upp till 
mer seriös diskussion.63 Förhållandet är 
dock knappast självklart. I brukssamhället 
fanns en trygghet och en solidaritet som 
levde vidare i välfärdsideologin. Vid sidan 
om detta fanns dock också den patriarkala 
makten manifesterad. För en politiker som 
Karl Kilbom är det dock, som han själv 
skriver, nödvändig att väga in hans egen 
uppväxt för att förstå hans fortsatta liv. Och 
detta torde väl också inbegripa hans politis
ka ideer och bild av det ideala framtidssam
hället. Att en liknande framtidsvision kom 
att dominera det socialdemokratiska parti
ets politik, kan naturligtvis inte tillskrivas 
Kilboms inflytande. Givetvis var han inte 
ensam att komma från en sådan miljö. Men 
tankens komplicerade väg från de egna 
minnena, till det politiska medvetandet 
och vidare till en dominerande politisk lin
je som vinner vida acceptans i det omgivan
de samhället är lång och slingrande.

*

Den vallonska invandringen, koncentratio
nen av invandrarna vid de uppländska bruken 
och det intima sambandet mellan etnicitet 
och arbete, skapade en kulturell samhörig
het där etnicitet och klass smälte samman.
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Grunden för denna vallonska identitet dog 
definitivt när den sista vallonhammaren 
stannade år 1947. Vallonen kom dock att 
leva kvar som symbol. Symbolvärdet var 
starkt och kunde användas på olika sätt. Det 
gav lyster och exklusivitet åt släktforskarens 
sökande efter en personlig identidet i sin fa
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