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Abstract

During the 18th century Swedish iron merchants maintained their prominent position in 
foreign trade due to the fact that pre-industrial Sweden successfully mobilised the labour 
force and raw materials to support iron production. One of the groups in the society obli
ged to contribute particularly was the mining peasants, who combined agriculture with 
mining. They produced pig iron, which later was converted into bar iron. The latter pro
cess took place at the ironworks, which were often owned by merchants or noblemen, 
who exported the bar iron.

This dissertation investigates the conditions of the mining peasants, in particular their 
connections and relationship to the ironworks. The mining peasants' pig iron production 
and deliveries to the ironworks is analysed as a proto-industry, in which owners of the 
ironworks established a merchant capitalistic relationship with the petty producers, the 
mining peasants. With the rising demand for pig iron, the owners of the ironworks were 
forced to commission mining peasants as deliverers. This was realised through advances 
in money or foodstuffs. In case mining peasants were unable to deliver pig iron, equal to 
advances, they became indebted and ran the risk of losing their property. This may have 
helped to transform proto-industrial production into industrialised production. However, 
during the 18th century the legislation tried to check that development. Ownership of 
land in the central mining district Bergslagen was in principle exclusive and available 
only to mining peasants.

This dissertation confirms that in spite of the rigorous legislation, debts and loss of 
property affected some mining peasants. However, another development was also 
noticed. A change was seen in the middle of the century, when the use of advances was 
diminished. The shift coincided with a simultaneous growth of agriculture in the mining 
peasants' economy. Those who took part in this growth could therefore continue to keep 
up a position independent of the ironworks. The economic behavour of the mining 
peasants with a diversified production counteracted the development of proto-industry 
towards industry. The merchant capital was not capable of transforming the modes of 
production and the mining peasants could maintain their traditional small-scale economy 
until the latter part of the 19th century. Industrialisation therefore came late and was 
mainly developed by agrarian capital.
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helped to transform proto-industrial iron production into industrialised production. 
However, during the 18th century legislation tried to check that development. Ownership 
of land in the central mining district Bergslagen was in principle exclusive and available 
only to mining peasants.

This dissertation confirms that in spite of the rigorous legislation, debts and loss of 
property affected some mining peasants. However, another development was also 
noticed. A change was seen in the middle of the century when the use of advances was 
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1. Utgångspunkter

Introduktion

År 1798 ville Jan Hansson i Saxe lösa in ett stycke jord, som Larsbo bruk 
ägde i byn. Jan Hansson var bergsman, och det var just detta han åbe
ropade för att få genomföra transaktionen.1 Men vad innebar det att vara 
bergsman?

I litteraturen beskrivs bergsmännen allmänt som ett slags bönder. De 
kombinerade jordbruket med att tillverka järn.2 Men det förklarar inte 
varför Jan Hansson ansåg sin titel - bergsman - vara skäl nog för att få 
lösa in brukets jord.

Jan Hansson anförde även att Larsbo aldrig använt den jord han ville 
köpa till det ändamål den var avsedd för, nämligen tillverkning av tack
järn. Varför bestämdes äganderätten till jord efter syfte och titel på det 
sätt Jan Hansson förespråkade? Och vilket var Jan Hanssons förhållande 
till Larsbo bruk?

Dessa frågor ringar in det centrala i undersökningen. I fokus står 
bergsmännens villkor och deras förhållande till bruken under den epok 
som närmast föregick järnhanteringens industrialisering, nämligen 1700- 
talet.

Bergsmännens villkor i de stora brukens skugga kan studeras demo
grafiskt, tekniskt och ur flera andra aspekter. De möjliga perspektiven är 
många och några berörs i detta arbete. Men Jan Hanssons krav poäng
terar den infallsvinkel som präglar undersökningen. I bergsmännens 
relation till bruken var jorden ett centralt konfliktämne. Jag har därför 
valt att koncentrera min undersökning på bergsmännens jordförhållan
den.

Detta belyser inte bara bergsmännens villkor på 1700-talet. Enligt min 
mening var bergsmännens situation då avgörande för hur industriali
seringen senare utvecklades i Bergslagen. Ja, jag hävdar till och med att 
just bergsmännens ekonomiska beteende medverkade till att järnhante
ringen kom att industrialiseras så sent. Innan jag diskuterar detta närmare 
vill jag ge en kort översikt av bergsbrukets utveckling.

Bergsbrukets utveckling

Tidpunkten för det svenska bergsbrukets uppkomst är en omtvistad och 
hittills olöst fråga. Redan på 1500-talet hade Sveriges järnhantering en

1 Jan Hanssons krav på Larsbo bruk i serie F, volym 581, ärende nr 1407, 1568-1571, 
1578-1580 i Larsbo bruks arkiv (SFa). I det fortsatta förkortat till LaA, F:581:1407 osv, 
(SFa). år 1800 meddelade Kungl Maj:t dom i målet, vilken innebar att Jan Hansson för
vägrades sin begäran (LaA, F:581:1407)
2 K-G Hildebrand 1987 s 121



lång historia bakom sig. Till en början utvanns jäm ur sjö- och myr
malm. Den sortens tillverkning lokaliserades till områden, som man 
numera inte förknippar med jäm. I vissa delar av landet levde den så 
kallade lågtekniska järnframställningen kvar ända in på 1800-talet.3

När man började använda bergmalm koncentrerades tillverkningen, 
naturligt nog, till de områden som hade goda fyndigheter. Dit hörde först 
och främst de mellansvenska skogsbygder, som senare kom att benämnas 
Bergslagen. Mycket talar för att bergsbruket tidigast utvecklades i 
Norbergstrakten och att tillverkningen sedan spreds västerut därifrån.4

Bergsbrukets teknik var generellt av det enkla men arbetsintensiva 
slaget. Det medeltida bergsbruket utövades, liksom den lågtekniska järn- 
tillverkningen, främst av allmogen. Järnhanteringen var i princip delad i 
tre moment: brytning, smältning och smide. Varje moment för sig 
krävde stor arbetsinsats och närhet till skog och vatten.

I mitten på 1500-talet introducerades hammarsmidet. Följderna av 
detta var av stor betydelse, inte minst för denna framställnings huvud
personer: "kanske det första steg som Sverige tog i riktning mot en mer 
kapitalistisk produktion"5 Förändringen innebar nämligen att det krävdes 
kapital av sådan storlek att ett enskilt hushåll knappast kunde klara insat
sen. Dessutom blev tillverkningen mer systematiskt inriktad på export. 
Allmogens, det vill säga bergsmännens, småskaliga drift kom därför att 
kompletteras med kronans större anläggningar.

Fram till dess hade slutprodukten varit osmundjäm. Med det nya ham
marsmidet blev den i stället stångjärn. Fortfarande tillverkade allmogen 
osmundjäm, men kronan försökte i stället få den att tillverka tackjärn 
som sedan skulle omvandlas till stångjärn. Därför motarbetade kronan 
osmundsmidet.6

Med den nya inriktningen var en viktig grund lagd för den expansion 
som kom att äga mm under 1600-talet. Då ökade stångjämstillverkningen 
dramatiskt. Många nya bruk och hyttor anlades. Exporten ökade flera 
gånger om. England blev under denna tid det svenska stångjärnets vikti
gaste uppköpare. Kronan upplät sina bmk till privatpersoner och dessa 
anlade själva ännu fler.

Produktionen förbättrades tekniskt på viktiga punkter. Masugnarna 
blev större och kunde arbeta effektivare med de steffenska träbälgama, 
som då introducerades. Hammarsmidet fann sin form i tysksmidet, vilket 
trots vallonsmidets berömmelse, kom att dominera ända fram till 1800- 
talet.7

3 B Boethius 1951 s 33-34, Å Hyenstrand 1977 s 11, 52-57, 68.
4 B Boethius 1951 s 48-51.
5 E F Heckscher 1941 (1968) s 81.
6 K-G Hildebrand 1957 s 18ff.
7 E F Heckscher 1936 s 462ff, 473-477, B Boethius & Å Kromnow 1947 del I s 1-2, 
K-G Hildebrand 1957 s 26-29, 44-45.



När kronobruken privatiserades tillkom en ny ägarkategori i järnhan
teringen. Bruken blev en verksamhet för adel och borgare. Järnhante
ringens tre faser - brytning, smältning och smide - fick en social be
stämning. De första två föll nu, liksom förr, på allmogens lott - bergs
männen. Det kapitalkrävande smidet och handeln med utlandet lades där
emot i händerna på borgare och andra ståndspersoner.

1600-talets våldsamma ökning övergick under 1700-talet till en mak
ligare tillväxttakt. 1700-talets konsoliderande drag utmärkte teknik, pro
duktion, export och även antalet bruk och hyttor. Nyetableringarna var 
få. I stället förbättrades de anläggningar som redan fanns. Antalet hyttor 
minskade och tackjämsblåsningen koncentrerades alltmer.8 Den tekniska 
utvecklingen innebar en effektivare resursanvändning, om än inte några 
omdanande nyheter.9 En effektivare resursanvändning var särskilt ange
lägen när det gällde kolåtgången. Det framgår exempelvis av en beräk
ning som visar att kolförbrukningen i Bergslagens centrala delar under 
1700-talet höll ungefär jämn takt med den årliga skogstillväxten.10

Efter sekelskiftet 1800 följde en omvälvande tid. Konkurrensen på 
världsmarknaden ökade. Sveriges ställning i världshandeln hade redan 
under 1700-talet överflyglats av Ryssland, och nu försvagades den ännu 
mer. I England utvecklades tekniken för att använda stenkol som bränsle. 
Det gjorde det möjligt att intensifiera den egna produktionen och impor
ten från Sverige avtog därför. 1800-talets tekniska utveckling känneteck
nades av en liknande dramatik som den som präglade omsvängningarna i 
världshandeln.11

Tillverkningen av järn koncentrerades nu till ett färre antal enheter och 
för svensk del har perioden efter 1850 betecknats som bruksdödens tid.12 
Men totalt sett ökade järnproduktionen och de anläggningar som fanns 
kvar var en viktig grund till Sveriges industrialisering.13

Vilken var då bergsmännens roll i denna utveckling?

Bergsmännen i järntillverkningen - ett forskningsläge

Redan av Jan Hanssons inlaga ovan förstår man att bergsmännen, i likhet 
med de flesta andra i det förindustriella Sverige, var knutna till jorden. 
Bergsmännens järnhantering organiserades i samverkan med jordbruket.

8 K-G Hildebrand 1957 s 220ff, A Weinhagen 1947 s 138, T Omberg 1992 s 45.
9 E F Heckscher 1949 s 358-359, K-G Hildebrand 1987 s 77.
WG Arpi 1951 s216.
11 A Montgomery 1931 s 62ff, E F Heckscher 1949 "Anmärkningar om källor och litte
ratur" s 31, tabell 16 redovisar Storbritanniens import av smidbart järn, E F Heckscher 
1931 (1953) s 77ff, 196ff, T Gårdlund 1942 (1955) s 63ff, C-H Tillhagen 1981 s 54ff.
12 J Furuskog 1924 s 134-136, G Eriksson 1955 s 112ff, A Attman 1958 s 372ff, N-G 
Hildeman 1958 s 421, U Jonsson 1983 s 105-122.
13 N-G Lundgren & J Söderberg 1985 s 14.



Fram till 1600-talet omfattade bergsmännens arbete hela produktions- 
gången, från brytning av malm, via tackjämsblåsning i hyttan, till smide i 
smedjan.

Med ståndspersonernas intåg under 1600-talets första hälft reducerades 
bergsmännen till malm- och tackjämsproducenter.14 * Denna omvandling 
skedde inte överallt. På en del håll höll de fast vid sitt smide, som till och 
med ökade något. '5

Bergsmännens del i järnhanteringen kom sedan i huvudsak att vara 
gruvdrift och tackjämsblåsning, men det var inte något som saknade be
tydelse. Tvärtom. Så sent som år 1799 köpte de svenska bruken totalt 
mer än hälften av det tackjärn som gick åt för att framställa stångjärn.16 
Även om tackjämsförsäljama inte alltid var bergsmän, vore det fel att 
karakterisera bergsmännens uppgift som en mindre viktig del i den totala 
processen.

1700-talet - den period som undersökningen omfattar - har kallats 
brukshanteringens klassiska tid.17 I samma utsträckning som brukspatro
nerna då gick framåt ekonomiskt, socialt och kulturellt, föll bergsmännen 
tillbaka och försvagades alltmer, hävdar forskarna.18 Detta och liknande 
omdömen grundas på undersökningar, som inte varit ute efter att granska 
bergsmännens villkor. Ett exempel kan vara kulturgeografen Allan 
Weinhagens studie om Norbergs bergslag. För 1700-talets del kan han 
konstatera att brukspatronerna skaffade sig andelar i bergsmännens hyt
tor, samt att det totala antalet hyttor minskade. Denna förändring leder 
Weinhagen till slutsatsen om en tillbakagång för bergsmansståndet.19 Han 
uppmärksammar dock inte att processen i Norberg även innebar att 
bergsmännen koncentrerade sin drift. Det var, inte detsamma som en eko
nomisk tillbakagång. I själva verket kunde effekten vara den motsatta.

Nu menar jag inte att Allan Weinhagens studie saknar förtjänster. Jag 
vill endast understryka att tolkningen av resultaten påverkas av vad man 
vill undersöka. Weinhagens primära syfte var att skildra en bygds histo
ria - inte bergsmännens. Men där blir det tydligt att så länge det saknas 
undersökningar som i första hand vill komma åt bergsmännens villkor, 
saknas det också underlag för att bedöma förhållandenas innebörd, och 
därmed även bergsmännens ekonomiska ställning.

Ett äldre forskningsläge, främst representerat av Eli F Heckscher och 
Bertil Boethius, innehåller därför motsägelsefulla uttalanden. Ett exempel 
ges när Heckscher studerar prisutvecklingen på stångjärn, tackjärn, träkol

14 E F Heckscher 1936 s 583.
K-G Hildebrand 1957 s 300.
E F Heckscher 1949 s 480.

17 T Söderberg 1948 s 31ff, ibid 1956 s 192ff.
18 J A Almquist 1899 s 21, E F Heckscher 1936 s 583, T Söderberg 1956 s 190-192, C- 
H Tillhagen 1981 s 25.
19 A Weinhagen 1947 s 138ff.



och smideslöner. Materialet som används är markegângstaxoma i Närke 
1732-1815 samt räkenskaperna från Gimo bruk. Där framgår att tack- 
jämsprisema steg mer än de övriga kategorierna, i stort sett hela perio
den. För kolprisemas lägre nivå menar Heckscher att: "ingen grupp av
spisades med lika genomfört minskad ersättning som kolböndema".20 
Beträffande tackjämsprisemas högre nivå säger Heckscher: "Frånsett 
kortvariga undantag voro tackjämsproducentema i stånd att draga fördel 
av situationen t. o. m. bättre än stångjämsproducentema".21 Enligt 
Heckscher bidrog de höga tackjämsprisema till att många bruk byggde 
egna masugnar.22

Heckscher har säkert rätt i sitt konstaterande. Likväl är bilden av tack- 
jämsproducentens förhållande till bruken motsägelsefull. Det gäller sär
skilt påståendet att bergsmännens ställning "närmade sig vanliga arbeta
res" samtidigt som Heckscher framhåller att priserna på den produkt de 
framställde ständigt steg.23

I samma motsägelsefulla anda menar Bertil Boëthius att bmksnäringen 
saknade motiv för att själv tillverka tackjärn "så länge den allmogemäs
siga smådriften kunde tvingas producera billigt tackjärn". Samtidigt 
konstateras om bergsmännen: "De nådde ej sällan ett visst välstånd".24

Den äldre forskningen bedrevs i huvudsak på 1930-50-talen. I centrum 
för intresset stod bruksägama, bruken och det svenska järnets interna
tionella uppsving under 1600- och 1700-talen. Det är därför inte så 
märkligt om allmogens - bergsmännens - småskaliga drift och villkoren 
för den, skymts av den mer storslagna sidan av järnhanteringen. Så sent 
som år 1957 konstaterade K-G Hildebrand: "Bergsmännens ekonomiska 
historia under 1700-talet är ännu oskriven".25

Sedan dess har forskningen drivits längs andra banor. Allmogens för
hållanden på 1700-talet karakteriseras nu allmänt i mer positiva ordalag. 
De var tekniskt innovativa, politiskt framgångsrika och de intensifierade 
sitt jordbruk.26 K-G Hildebrand påpekar själv i ett senare verk: 
"Diskussionen om förlorade rättigheter och tillbakaträngd relativ ställ
ning kan lätt undanskymma det expansiva i den faktiska situationen".27

20 E F Heckscher 1949 s 475-476, diagram XVI och XVII, citerat från s 476. 
Heckschers beräkningar bygger på 1730-talets förhållanden och han reserverar sig för att 
läget då kan ha varit exceptionellt.
21 Ibid s 476.
22 Ibid s 483.
23 EF Heckscher 1936 s 583.
24 B Boëthius 1951 s 118.
25 K-G Hildebrand 1957 s 300.
26 T ex J Söderberg 1976 s 52-54, C-J Gadd 1983 s 44-45, 177-178, K Bäck 1984 s 
293ff, P-A Karlsson 1990 s 100-114, C Winberg 1990 s 61-63, P Aronsson 1992 s 
323ff.
27 K-G Hildebrand 1987 s 122.



Men denna utveckling gällde inte alla. Processen hade en baksida som 
medförde att samtidigt som en del bönder ryckte fram på bred front, för
svagades andra så att de till slut även miste sin jord. Landsbygdens skikt
ning var en viktig faktor bakom de mer välsituerade böndernas fram
gångar. Denna process har för västsvensk del undersökts ingående av 
Christer Winberg, och Johan Söderberg har studerat ett område i södra 
Sverige i ett liknande syfte.28 Skiktningen i Bergslagen - som ju är sär
skilt intressant här - analyseras av Maths Isacson och Maria Ågren.29

Per-Ame Karlsson har studerat allmogens förhållande till bruksnäring- 
en i syfte att förklara smidets stagnation under 1700-talet. även i hans 
undersökning framstår 1700-talet som en tid då allmogen flyttade fram 
sina positioner.30 Det kan man däremot inte säga om torpama i Mången, 
vilka undersökts av Per Jonsson. Torpama där var tvärtom ett exempel 
på den allmoge som förlorade sin jord till bruket.31

Bergsmännens hyttelagsorganisation har tidigare behandlats av Richard 
Ringmar, och nu senast av Ture Omberg. Bådas verk koncentreras till 
1800-talet och produktionsorganisationen som sådan. Deras resultat visar 
bland annat på den småskaliga driftens produktionsutveckling och an
passningsförmåga, vilket också ligger i linje med den uppvärdering av 
allmogens situation som skett på sistone.32

Men Ringmar och Omberg behandlar inte den konflikt, som bergsmän
nen i egenskap av brukens leverantörer var indragna i. Konflikter om 
arbete och arbetsresultat mellan bruksägare och den underlydande 
arbetskraften är däremot ett viktigt ledmotiv i Anders Floréns studie om 
Jäders bmk 1640-1750. Där visas hur smederna successivt förlorade 
makt till bruksägaren. Smederna på Jäder gav dock prov på både styrka 
och lyckosamt motstånd.33

Anders Florén och Göran Rydén ger sedan gemensamt ett perspektiv 
på järnhanteringens industrialisering, som särskilt tar fasta på maktför
hållanden inom produktionssfären, hushållets ställning inom produk
tionen och bindningen av produktionsenheter i nätverk, som tolkas som 
regioner.34

På senare tid har alltså det svenska bergsbruket rönt ett förnyat intres
se. Till skillnad från den äldre forskningen riktas den nyare mer mot 
allmogens betydelse. Den har därmed kunnat revidera en del äldre upp
fattningar. Samtidigt har en del tidigare omdömen kommit att bekräftas 
än mer.

28 C Winberg 1975 (1977) s 252, 265, J Söderberg 1978 s 134.
29 M Isacson 1979 s 173ff, M Ågren 1992 s 90-95.
30 P-A Karlsson 1990 t ex s 247ff.
31 P Jonsson 1989 s 1 Iff.
32 R Ringmar 1960 t ex s 47-48, 86, T Omberg 1992 t ex s 109ff.
33 A Florén 1987 s 8Iff.
34 A Florén & G Rydén 1992 s 24.



Men fortfarande vet vi inte mycket om bergsmännens villkor, särskilt 
inte i förhållande till bruken. I just denna fråga kvarstår ännu den äldre 
forskningens motsägelser.

Äganderätt och ekonomisk tillväxt

Den infallsvinkel som är aktuell här, har stöd i den tidigare forskningen. 
Det gäller bland annat ett uttalande av E F Heckscher, som för tankarna 
till en diskussion om järnhanteringens roll i Sveriges industrialiserings- 
process: "vill man lära känna den grundläggande sidan av den industriella 
utvecklingen,...så får man...gå...närmast till järnhanteringen".35 Under
titeln på ett av K-G Hildebrands senare arbeten - "Exportindustri före 
industrialismen" antyder något liknande.36

I det agrara samhället mobiliserades resurser så framgångsrikt för 
järnproduktion att denna näringsgren - näst efter jordbruket - blev 
Sveriges största.37 Tillverkningens band till den agrara produktionen var 
närmast självklar, eftersom arbetet till den största delen utfördes av bön
der.38 På denna punkt avvek inte det svenska förhållandet från det inter
nationella.

Men de svenska bönderna hade en självständig ställning, som skilde 
dem från arbetskraften på flera andra håll. Bönderna i exempelvis den 
ryska och böhmiska jämtillverkningen tvingades att som livegna utföra 
produktionen.39 De svenska bönderna hade till skillnad från dem en stark 
äganderätt till sin jord. Det är därför naturligt att koppla böndernas 
starka ställning till just deras äganderättsliga position. Ägandeförhål
landena var avgörande för hur järnproduktionen organiserades socialt. 
Här utvecklades en specifikt svensk organisering.

Jordägandets betydelse för ekonomisk utveckling och den förändring 
som innebar att länder industrialiserades har framhållits av många for
skare.40 Äganderätten till jord är överhuvudtaget en viktig fråga: 
"Äganderätten intar en särskild plats bland historievetenskapens 'eviga' 
kategorier...Utan att ställa upp problemet om äganderätten är historikern 
inte i stånd att förstå något av det samhälle han studerar".41 Dessa citat

35 E F Heckscher 1931 (1953) s 35.
36 Verkets fullständiga titel är "Svenskt järn. Sexton- och sjuttonhundratal. Exportindus
tri före industrialismen". (1987).
37 P-A Karlsson 1990 s 13.
38 K-G Hildebrand 1987 s 89, J Sundin & L-G Tedebrand 1979 s 423, P-A Karlsson 
1990 s 16. Jfr O Nordström 1952 s 90-91, som påvisar att brukens arbetskraftsrekryte- 
ring var beroende av rytmen i jordbruksarbetet.
39 M Myska 1979 s 57-59.
40 T ex D North & R P Thomas 1973 s 1-9, 19-24, 91-101, A MacFarlane 1978 bl a s 
187-188, C Winberg 1985 s 1-9, U Rosén 1991
41 A Gurevitj 1970 (1979) s 37.



från Aaron Gurevitj understryker det välbekanta; hur viktigt men sam
tidigt problematiskt det är att bestämma karaktären på samhällens 
äganderättsliga förhållanden.42

I ett samhälle som byggde på att jorden var människomas främsta 
inkomstkälla, var äganderätten konstruerad på ett särskilt sätt. För män
niskorna i det samhälle som grundas på att lönearbete är människomas 
viktigaste utkomst, är äganderätten av annat slag. När man studerar ett 
samhälles förändring från den ena typen till den andra, bör äganderätten 
till jord därför få en framskjuten position. Förändringen kan beskrivas 
olika. Men dess innebörd var överallt densamma: några grupper stärkte 
sitt inflytande i samhället och produktionen, medan andra försvagades.43

Här vill jag poängtera att utgångsläget inte var en statisk och homogen 
ägofördelning. Eva Österberg, Maths Isacson och Alexander Loit pekar 
alla på att både jordens fördelning och äganderättens utformning varierat 
tidigare.44 Men ser man äganderätten som ett i första hand juridiskt ut
tryck för produktionsrelationer får de förändringar som inträffade på 
1700-talet en mycket bestämd inriktning.

Ingen förnekar således äganderättens viktiga roll. Men forskarna har 
närmat sig problemet på skilda sätt. Intressant nog saknas ordet ägande
rätt i 1734 års jordabalk, och från juridiskt håll påpekas att man för all
mogens del inte kan tala om någon individuell äganderätt före år 1789.45

Ser man äganderätten som ett uttryck för produktionsrelationer i sam
hället, säger det sig självt att äganderätten inte utgör något en gång för 
alla fixerat begrepp. Alexander Loit skriver att äganderätten alltid har 
avgränsats - men på olika sätt från en tid till en annan.46 Restriktionerna 
gäller enskilda personers olika rättigheter som till exempel nyttjande och 
återköp. Andra begränsningar av äganderätten syftar till att bevara och 
upplåta tillgångar för alla i samhället. Här kan nämnas förbud mot fri 
avverkning, regleringar för jakt och upprätthållandet av allemansrätten. 
Dessutom utformas äganderätten olika beroende på vilken jord det hand
lar om. Arvejord och allmänningar är ett par exempel, som fortfarande 
är aktuella. Fram till och med 1800-talet gav också jordnaturema krono-, 
skatte- och frälsejord äganderätten varierande innebörd. "I sista hand be
ror detta på att jordägandet har haft skiftande funktion inom skilda his
toriska produktions- och rättssystem", säger Alexander Loit.47

42 Om olika bestämningar pä äganderätten i t ex J E Almqvist 1934, M Bloch 1978, V G 
Kiernan 1976, C Winberg 1985, J Myrdal 1989.
43 M Spufford 1976 s 163, R Brenner 1990 s 47, M Ågren 1992 s 1, 20.
44 E Österberg 1982 s 45, 54f, M Isacson 1979 s 174f, A Loit 1979, vilket även påtalats 
av andra som t ex M Spufford 1976 s 159ff, W Seccombe 1992 s 162-165.
43 M Bäämhielm 1970 s 338, 343.
46 A Loit 1979 s 39.
47 A Loit 1979 s 39.



Ekonomihistorikern Lars Herlitz karakteriserar 1700-talets egendoms
förhållanden i Skaraborgs län som feodala. Bestämningen finns i ränte- 
ägandet, som gav godsherren möjlighet att tillägna sig den underlydande 
landbondens arbetsresultat. "Att äga jord var väsentligen att äga ränta av 
jord. Att äga jord men inte dess ränta var väsentligen att äga rätten att 
betala denna ränta".48 När en stor del av böndernas produktion gick till 
att betala pålagor av olika slag, kan man knappast tala om att bonden ägde 
sin jord.

Nu menar Herlitz att just under 1700-talet var ändå skatterättsägandet 
på väg att bli ett hemmansägande. Slutsatsen grundas på att den produk
tionsökning som då ägde rum, till stor del behölls av producenterna 
själva, det vill säga bönderna. Det stagnerande skattetrycket på böndernas 
jord bidrog konkret till omfördelningen.49

Lars Herlitz låter rätten till jordens avkastning vara den springande 
punkten i äganderättens förändring. I det feodala ränteägandet var arbete 
och arbetsresultat per definition skilt mellan brukare och ägare. 1700- 
talets stagnerande skattetryck på jord innebar att arbetsresultat och arbete 
närmare förenades. Skattebonden fick behålla mer av jordens avkastning. 
Det var en utveckling som samverkade med att äganderätten formellt 
koncentrerades i skattebondens hand.

När olika anspråk konkurrerade om samma jord, innebar en förstärk
ning av skattebondens äganderätt en motsvarande försvagning av andras 
anspråk. Det gällde till exempel kronans anspråk på överägande, den så 
kallade regalrätten, som var särskilt uttalad i bergsbruket.50 Skattebon
dens stärkta äganderätt var alltså ett led i en allmän utveckling som med
förde att det enskilda förfogandet ökade. Denna utveckling kantades av 
konflikter mellan olika gruppers krav på skattebondens jord.51

Maria Ågren klargör särskilt den process som innebar att det enskilda 
förfogandet ökade. Hon diskuterar i termer av fördjupning och bredd
ning.52 Med breddning avses den kvantitativa tillväxt, som på grund av 
att någon till exempel köper upp stora mängder jord ger utslag i en för
ändring av jordens fördelning. Det får till följd att ägostrukturen polari
seras. Med fördjupning menas en kvalitativ ökning av förfoganderätten. 
Härigenom koncentrerades de olika rättigheterna till en enda person. 
Ågren menar att ett välavgränsat ägandebegrepp växte fram som en följd 
av fördjupningsprocessen. "Det äger rum en överströmning av ägande-

48 L Herlitz 1974 s 153-161, citerat från s 154.
49 L Herlitz 1974 s 352-354.
501 Diibeck 1985 s 15ff.
51 C Winberg 1985 s 3, G Rydeberg 1985 s 104-114, J Kyle 1987 
s 188-191, C Winberg 1990 s 60.
52 M Ågren 1992 s 21-23. Jfr S Bergström 1956 s 160.



rättslig kapacitet, varigenom ett splittrat ägosystem successivt förvandlas 
till ett samlat ägosystem".53

I Maria Ågrens framställning används fördjupningsbegreppet i huvud
sak för att teckna rättssystemets förändring. Förändringen samverkade 
med 1700-talets produktionsökning, som Herlitz talar om, men också 
med en begynnande ökning av landsbygdens skiktning. I Maria Ågrens 
arbete är därför skiktningen av stor betydelse. Äganderättens juridiska 
innebörd ges där ett intimt samband med den sociala och ekonomiska ut
vecklingen.

Den forskning som mer än andra gjort sig känd för sina studier om 
äganderättens organisationsformer - property rights - har för svenskt 
vidkommande använts av exempelvis ekonomihistorikern Ronny Petters
son.54 Property rights-teorin analyserar hur äganderätten utvecklats inom 
ekonomiska system för att upprätthålla vissa funktioner. Som analysred
skap används motsatsparet kollektiv och individ. Vår nuvarande ägande
rätt betraktas som resultat av en process där kostnader och avkastning in
ternaliserais med varandra. De kom båda att tillhöra den enskilda 
ägaren.55

Enligt property rights-teorin är en viktig faktor bakom äganderättens 
förändring från ett kollektivt till ett mer individuellt avgränsat ägande- 
begrepp att man därmed uppnått ett effektivare ekonomiskt system.56 
Teorin utgår från att en förändring i denna riktning drivs fram av att 
människorna ständigt strävar efter att öka produktionen.

Christer Winberg har spaltat upp den romerska rättens ägandebegrepp 
i olika aspekter. Winbergs uppdelning visar klart vad kollektiv och in
divider kan kämpa om när det gäller äganderätten, nämligen rätten till 
avkastningen, rätten att fritt bruka jorden och rätten att fritt sälja jor
den.57 Individens enskilda förfogande över äganderättens olika delar har 
- jämfört med 1700-talet - stärkts. Men den har aldrig varit, och är heller 
inte nu fullständig. Som exempel kan nämnas att vi slår vakt om alle
mansrätten - en rätt som klart begränsar det enskilda förfogandet. Ett 
annat exempel utgörs av vägar och fiskevatten som ännu i vår tid kan 
vara samfällt ägda. Det anförda visar att det enskilda förfogandet fort
farande inte är fullständigt.

Property rights-teorin driver två teser som jag har anledning att ta upp 
till diskussion, och i slutkapitlet även ifrågasätta. Det ena tesen är att det 
är svårt att åstadkomma en ekonomisk tillväxt med en kollektivt utfor-

53 M Ågren 1992 s 21.
54 R Pettersson 1983 s 11-48 presenterar och diskuterar teorin.
55 Jfr J M Acheson 1989 s 354-355.
56 R Pettersson 1983 s 18-21 pekar på underinvestering och överutnyttjande som effek
tivitetsproblem. Men han understryker på s 21 att kollektiva rättigheter kan vara väl så ef
fektiva, bara de är klart definierade.
57 C Winberg 1985 s 2. Jfr U Rosén 1991 s 258.



mad äganderätt.58 Den andra tesen är att människorna ständigt vill öka 
produktionen för att maximera utkomsten. Bergsmännens villkor känne
tecknades nämligen av det motsatta. Äganderätten för dem utformades på 
ett sätt, som gick på tvärs mot den allmänna utvecklingen. I formellt hän
seende blev bergsmännens individuella äganderätt mer inskränkt under 
1700-talet än den varit tidigare. Ja, man kan till och med ifrågasätta om 
bergsmänen i juridiskt hänseende hade någon äganderätt överhuvudtaget. 
Motivet bakom bestämmelserna var att se till så att inte bergsmännen 
konkurrerades ut av andra grupper i samhället. Varför hotades de att slås 
ut av andra grupper? Enligt samtiden löpte bergsmännen denna risk just 
för att de inte i första hand strävade efter att maximera utkomsten.59 
Den formella inskränkningen av äganderätten förklaras av att bergs
männen och bergsmansjorden hade en mycket speciell funktion att fylla i 
samhället.

Bergsmännens uppgift i den nationella arbetsdelningen

Genom politiska regleringar försökte kronan organisera en arbetsdelning 
i bergsbmket. Politiken syftade till stabilitet kombinerad med ekonomisk 
tillväxt. Kronan ville uppnå en hög produktion som kunde säljas utom
lands och på så sätt tillföra landet inkomster. Det skulle åstadkommas 
genom att olika grupper ålades skilda uppdrag. Ingen ställdes utanför den 
nationella arbetsdelningen. För bergsmännen fick därför äganderätten en 
särskild utformning, som detta avsnitt ska belysa.60

Under 1600-talet ägde en väldig omdaning rum i det svenska bergs
bruket. När kronan övergav sin roll som företagare, satsades i stället 
krafterna på att politiskt organisera den betydelsefulla näringen.

I det förbud som utfärdades 1637 mot att bygga nya hamrar i Bergsla
gen hette det att bergsmännen smider så "elakt" järn att det alldeles för
därvar handeln. De hade heller inte "lärt det ämbetet, utan deras ämbete 
är att vara bergsman".61 Det var alltså inte tänkt att bergsmansämbetet 
skulle innefatta smidet. Vad ingick då i bergsmännens uppdrag? Om inte 
smidet var en syssla för bergsmän, vilka skulle då ägna sig åt det?

58 R Pettersson 1983 s 21.
59 Se not 64-65.
60 Om brukslagstiftningens mål och utformning i E F Heckscher 1921 s 169-186, B 
Boëthius 1951 s 112-116, K-G Hildebrand 1957 s 80-84. Om brukslagstiftningens ideo
logiska hemvist i P-A Karlsson 1990 s 228ff. Jfr även P Englund 1989 s 25-48.
61 Kongi, stadgar, förordningar, privilegier och resolutioner angående justitien och hus
hållningen vid bergwerken och bruken. (Kallas Bergsordningar, förkortas till BO), 
volym I, s 77-78.1 det fortsatta hänvisas enligt följande: 1637 BO I s 77-78, citerat från 
s 78. Stavningen är moderniserad i detta och följande citat.



Hammarsmidet var en borgerlig näring, som ankom på städernas bor
gerskap. Bergsmännens uppgift var att blåsa tackjärn. Det var deras äm
bete.62

Uppfattningen konkretiserade en föreställning om att var och en borde 
hålla sig till sin särskilda näring, utan att blanda sig i någon annans. På så 
sätt skulle varje hantering, och varje utövare kunna sköta sitt utan risk 
för att kaos skulle uppstå. Tänkesättet är välbekant från kontinentens 
medeltida ekonomiska politik.63 Bergsbrukets hierarkiska organisation 
fullföljde därmed en gammal tradition. Men det var snarare praktiska 
omständigheter som medförde att näringen blev så minutiöst reglerad. På 
en och samma gång ville man hushålla med naturtillgångarna och åstad
komma tillväxt. Det var i första hand skogstillgången kronan var rädd 
om. Den fientliga inställningen till bergsmännens smide var ett led i en 
strävan att hålla smidet utanför Bergslagen. Därmed skulle hyttornas och 
gruvornas kolförsörjning vara tryggad. Kronan behövde då inte vara 
ängslig för att skogen skulle ta slut.

Bergsbrukets hierarkiska arbetsdelning mellan stånden fick sålunda en 
geografisk motsvarighet. Åtlyddes denna, kunde varje led i produktionen 
räkna med att ha kol i tillräcklig mängd.

Kronans motiv för att anvisa bergsmännen tackjämsblåsningen, och se 
till att smidet utövades utanför Bergslagen, var tanken på hushållning 
med resurserna. Men det fanns även andra, minst lika viktiga orsaker.

Ett par av de tongivande ämbetsmännen i bergskollegiet - Christer 
Bonde och Erik Fleming - framförde sina synpunkter i ett betänkande 
från år 1652. Där påpekade de att bergsmännens hyttebruk hade en sär
skild stabilitet därför att det så självklart förenades med bergsmannens 
innehav av "gård och grund, varest han med boskap och åtskilliga medel 
haver en stor hjälp till sin födo; eljest går han själv i arbetet med hustm 
och barn, som han likväl borde föda, och behöver icke taga så stort 
till"64

Skrivelsen pekade på den småskaliga produktionens naturliga hushåll
ning med resurser. Den enskilde bergsmannen behövde inte tillverka så 
mycket för att försörja sig och sin familj. Fleming och Bonde räknade 
därför med att bergsmännens produktion skulle vara densamma år efter 
år. Järnproduktionens tillväxt kunde säkerställas genom den kvantitet 
bergsmännen åstadkom tillsammans.

Bergsmännens omsorg om sin familj och gård garanterade att de inte 
gav upp blåsningen, även om den inte alltid var lönsam. Deras verksam

62 1 649 BO Is 187-188.
63 E F Heckscher 1921 s 169-170, C-J Gadd 1991 s 353-357.
64 C Bonde & E Fleming 1652 (1901) s 20 (Ett principbetänkande...). Christer Bonde 
var son till presidenten i generalbergsamtet och själv assessor i bergsamtet 1642-1653. 
Erik Fleming var landshövding i Kopparbergs län 1651-1655. Åren 1652-1679 var han 
dessutom president i bergskollegiet. Personuppgifterna i J A Almquist 1909 s 175, 200.



het grundades inte på några lönsamhetskalkyler.65 Den var främst ägnad 
att trygga försörjningen.

För att bergsmännen skulle fortsätta producera tackjärn var det viktigt 
att äganderätten till jorden var reglerad. Kronans påbud riktade därför in 
sig på att skydda bergsmännens jord från attacker från bruksägare och 
andra ståndspersoner. Eftersom bergsmännens ekonomiska beteende av
vek från ståndspersonernas, var det av vikt att deras ställning säkrades. I 
annat fall riskerades en minskning av den totala tackjämsproduktionen.

Redan i 1649 års jämbergsordning stadgades att den bergsman som 
ville avyttra någon skog hade hembudsskyldighet till hyttelaget.66 År 
1664 bestämdes att borgare och bruksförvaltare inte fick köpa bergs- 
manshemman utan tillstånd från bergskollegiet.67 År 1686 bekräftades att 
bergsmännen hade lösningsrätt efter rätta bördemannen och tre år senare 
fick inte ens bergskollegiet längre ge borgare och brukspatroner tillstånd 
att köpa bergsmansjord.68

Principen om kraftigt begränsade möjligheter till förvärv av bergs
mansjord var sedan rådande under hela 1700-talet. Först år 1810 avskaf
fades särbestämmelserna om bergsmansjorden.

Kronans principiella hållning var pragmatisk. Den syftade till att upp
rätthålla en viss sorts produktion - tackjämsblåsning - och därmed 
genomföra en arbetsdelning i bergsbruket. Men det innebar som sagt att 
bergsmännens äganderätt utvecklades i en annan riktning än den som 
gällde för skattebönder i allmänhet. Bergsmännens enskilda förfogande 
över sin jord var under 1700-talet mer inskränkt än den varit tidigare. 
Jorden fick inte avyttras till vem som helst. Den fick heller inte användas 
som realkredit. I formellt hänseende saknade bergsmännen därför indivi
duell äganderätt till jorden.69 Men deras formellt sett mycket svaga ägan
derätt kombinerades med en förstärkt kollektiv besittningsrätt. Bergs
männen kunde i kraft av att vara just bergsmän till och med hävda före
träde till jorden.

Eftersom bland andra property rights-teorins förespråkare gärna sätter 
ekonomisk tillväxt i samband med en individualisering av äganderätten, 
är det också ur denna aspekt av intresse att undersöka hur bergsmännens 
ekonomi utvecklades under en period - 1700-talet - när äganderätten var 
som mest kollektivt präglad. Bergsmännens ekonomi var naturligtvis 
även avgörande för hur deras villkor i förhållande till bruken utveck
lades.

65 C Bonde & E Fleming 1652 (1901) s 20-21.
66 1 649 BO Is 162.
67 1664 BO I s 224-227.
68 1686 BO I s 355,1689 BO I s 385ff.
69 Jfr A Loit 1979 s 47. De bördsrätter som såldes till kronans landbor under Johan III:s 
tid inbegrep bl a möjlighet till vidare försäljning, pantsättning och utmätning för gäld. 
Detta var inte möjligt för bergsmansjorden.



När så Jan Hansson i slutet på 1700-talet ville lösa in jord av Larsbo 
bruk, framgår det att det förstärkta besittningsskyddet ändå inte hindrat 
bruket från att förvärva "skyddad" jord, och att konflikten om jorden 
mellan bruk och bergsmän fortfarande var aktuell. Denna konflikt var 
väsentlig i drygt 100 år, och är ett avgörande skäl till det perspektiv jag 
valt att lägga på bergsmännens villkor.

Tackjärnsblåsning som protoindustri

Med Jan Hanssons jordfråga uppmärksammas en konflikt som för tan
karna till motsättningar mellan producenter och uppköpare. De senare - 
här representerade av Larsbo bmk - var också de som i den nationella 
arbetsdelningen hade uppdraget att framställa exportprodukten stångjärn. 
Det var bruket som via grossisterna i Stockholm stod i kontakt med 
världsmarknaden. I det lilla fungerade Larsbo som handelskapitalets 
representant.

Motsättningen mellan handelskapital och småproducenter är ett viktigt 
tema i de senaste decenniernas diskussion om industrialiseringsprocessen. 
Den har förts kring begreppet protoindustri: "as a first phase which pre
ceded and prepared modem industrialization proper".70

Den amerikanske historikem Franklin Mendels använde termen 
protoindustri, för att beskriva den industriella produktionen som existe
rade före industrialiseringen.71 Den var omfattande och företrädesvis 
lokaliserad till landsbygden. Mendels försökte klargöra vad i denna akti
vitet som ledde till en industrialisering. Landsbygdsindustrins omfattning 
och betydelse var visserligen inte okänd tidigare.72 Men med Mendels och 
senare Göttingenhistorikema Peter Kriedte, Hans Medick och Jürgen 
Schlumbohm fördes diskussionen vidare.73

De senare betonade hur handelskapitalet sakta men säkert banade vägen 
för ett industrialiseringsförlopp. Det skedde genom att de många små
producenterna underordnades ett handelskapital. Produktionen blev allt
mer centraliserad. Städernas köpmän var tongivande i förändringen. 
Genom att upprätta kreditrelationer kom de att behärska allmogens till
verkning.

Protoindustrin förutsatte att det på landsbygden fanns ett överskott på 
arbetskraft som kunde utföra produktionen till en låg kostnad. I det 
protoindustriella området kunde överskott på arbetskraft existera på 
grund av att jordbruket där inte var tillräckligt, varken när det gällde

70 F Mendels 1972 s 241.
71 F Mendels 1972 s 242ff.
72 T ex J Thirsk 1961 s 72f, H Kellenbenz 1974 s 45-88, A Florén & G Rydén 1992 s 
23.
73 P Kriedte, H Medick & J Schlumbohm 1981 s 1-11 ger en kortfattad introduktion och 
bakgrund till diskussionen. Jfr även M Isacson & L Magnusson 1988 s 5-8.



arbetstillfällen eller för människomas försörjning. De var därför 
tvungna att komplettera jordbruket med annan produktion. Men det med
förde krav pä att det nationellt också existerade ett överskott av livsmedel 
som kunde distribueras dit. För att handelskapitalet skulle ha möjlighet 
att kontrollera produktionen måste småproducenterna vara avskurna från 
den slutgiltiga försäljningen. Marknadskontakten var köpmännens upp
gift. Genom dem drogs småproducenterna - bönderna - in i världshan
deln.74

Begreppet protoindustri har oftast använts för att beskriva textilindus
trins utveckling, och särskilt småproducenternas demografiska förhållan
den.75 Men på senare tid har såväl den svenska sågverksindustrin som det 
tidigmodema bergsbruket kommit att analyseras utifrån ett protoindus- 
triellt synsätt.76

Det fanns visserligen jordbruk i Bergslagen, men området kunde inte 
försörja sig självt med spannmål.77 Bergsmännens tillverkning utfördes 
inom hushållets ramar. Författarna till den redan omnämnda skrivelsen 
från år 1652 - Erik Fleming och Christer Bonde - underströk att hustru 
och barn deltog i arbetet. Det betyder att familjen i bergsmännens arbete 
hade en liknande roll som den familjen hade i protoindustriell produk
tion.78 Enligt Fleming och Bonde var bergsmännen heller inte inriktade 
på vinst, vilket var ett annat drag hos protoindustriell arbetskraft.79

Protoindustrins köpmän försökte knyta till sig småproducenterna 
genom att inordna dem i förlag.80 Med förlaget kontrakterades småpro
ducenten av en kommissionär - uppköparen - för en viss produktions
volym. I vissa fall erhöll småproducenten till och med råvaran av upp
köparen. Även tackjämsuppköpama i Bergslagen gav förlag. Men där 
var förlaget ett kreditsystem. Tillverkade en bergsman på förlag, innebar 
det att han fick betalt i förskott för en viss kvantitet tackjärn. Förlagets 
principiella karaktär med småproducenternas tilltagande beroende av 
förläggaren, gällde dock i bergsbruket såväl som i annan protoindustri. 
Det finns således stor samstämmighet mellan bergsmännens förhållanden 
och det som allmänt framhållits som protoindustrins kännetecken.

74 P Kriedte 1981 s 33-37.
75 T ex F Mendels 1972, H Kisch 1959 (1981), H Medick 1981, G L Gullickson 1983, 
C Ahlberger 1988, B Fridén 1990. Överlag har textilindustrin sått i fokus för såväl äldre 
som yngre forskning om industrialiseringsprocessen. Se t ex J Dhondt 1955 (1969), G 
Adelmann 1966 (1969), L Schön 1982 a, A Göransson 1988.
76 K Haraldsson 1989 om sågverksindustrin i Gävleborgs län, A Florén & G Rydén 
1992 s 23-24 visar begreppets användbarhet i den svenska järnhanteringens utveckling 
mot industri.
77 K Åmark 1915 s 19.
78 H Medick 1981 s 38-41, 54-55.
79 H Medick 1981 s 41-44. Det är en annan utgångspunkt än den som företrädarna för 
teorin om property rights arbetar efter. Jfr ovan.
80 J Schlumbohm 1981 s 101-102.



Hos Göttingenhistorikema analyseras konflikten mellan ett centrali
serande handelskapital och den decentraliserade småskaliga allmoge
produktionen som en del av övergången från feodalism till kapitalism. 
Det är också utgångspunkten för Anders Floréns och Göran Rydéns reso
nemang om den svenska järnhanteringen som ett exempel på protoindus- 
tri.81 De lägger tyngdpunkten på den process som innebar en förändring 
av maktförhållandena i produktionen, parallellt och sammanflätat med att 
hushållens ställning som produktionsenhet gick förlorad. Florén och 
Rydén betonar att denna utveckling försiggick under mycket lång tid där 
ingalunda utgången var given på förhand. Den förändring som ägde rum 
i produktionens maktförhållanden var ett resultat av den motsättning som 
förelåg mellan handelskapital och allmogens småskaliga tillverkning. Men 
det var också ett resultat av den differentiering som ägde rum mellan 
småproducenterna själva.82

Jag har tidigare nämnt att landsbygdens skiktning var en viktig faktor 
för industrialiseringen. Christer Winberg konstaterar en genomgripande 
social skiktning i Dala pastorat under 1800-talets första hälft.83 Maths 
Isacson iakttar en liknande utveckling i By socken.84 Maria Ågren visar 
att den socio-ekonomiska skiktningen i Stora Tuna tilltog i slutet på 1700- 
talet och under 1800-talets första hälft.85 Marknadsintegrationen i Stora 
Tuna medförde ökad skuldsättning och jordförlust för en del. Andra 
kunde i stället ackumulera både jord och penningar.

Gemensamt för den refererade forskningen är att den betonar utveck
lingens dynamiska karaktär: "och steg för steg, utan att ha det slutgiltiga 
målet utstakat, drevs utvecklingen genom dessa konflikter i riktning mot 
det kapitalistiska industrisamhället".86

Det protoindustriella bergsbrukets förankring i två sektorer - en indus
triell och en agrar - kan vara en konkret illustration av den "dualism" 
som P-A Karlsson anser utmärkte 1700-talets Sverige.87 Han menar att 
samhällssystemet bestod av två produktionssektorer. Den ena var tradi
tionell och i huvudsak inriktad på konsumtion. Dess grund var hushållet. 
Den andra, som etablerades på 1600-talet, var i stället knuten till interna
tionellt kapital och internationella marknader.88 Den smidesbegränsning 
som i mitten på 1700-talet drabbade den senare produktionssektorn tolkar 
P-A Karlsson som att företrädarna för den äldre och traditionella näring-

81 A Florén & G Rydén 1992 s 23-24.
82 A Florén & G Rydén 1992 s 118ff.
83 C Winberg 1975 (1977) s 189-190.
84 M Isacson 1979 s 173ff.
85 M Ågren 1992 s 97-149.
86 A Florén & G Rydén 1992 s 123.
87 P-A Karlsson 1990 s 18.
88 JfrHMedick 1981 s 46.



en dâ flyttade fram sina positioner.89 I Karlssons perspektiv framhålls 
konflikten mellan två näringar - bergsbruk och jordbruk. Hos Florén och 
Rydén betonas i stället konflikten mellan producenter och icke-producen- 
ter.

Utvecklingens dynamik kan beskrivas som en kamp om resurser mellan 
olika grupper. Deras relativa styrka varierade, och det var den som på
verkade maktförhållandena i produktionen, såväl som i det politiska arbe
tet. Därmed poängteras utvecklingens successiva prägel.

Protoindustribegreppets koncentration på dynamik och långsam för
ändring kan ses som en reaktion mot en alltför tekniskt inriktad beskriv
ning av industrialiseringen, men framför allt mot termen industriell 
revolution. Även om begreppet protoindustri inte alltid används betonas 
numera allmänt industrialiseringsprocessens gradvisa förlopp. Nationens 
roll framhålls mindre. I stället poängteras regionernas betydelse.90

Men Göttingenhistorikemas perspektiv på industrialiseringsprocessen 
har i sin tur utsatts för mycket kritik.91 Kort och sammanfattande kan 
man säga att de kritiska rösterna frågat sig om protoindustrin verkligen 
var nödvändig för industrialisering. Kritikerna poängterar i stället att av
vikelserna från den protoindustriella utvecklingen var många. Men jag 
vill ändå ta ställning för att diskussionen om protoindustri - ty det är ju 
knappast en enhetlig teori - mycket väl kan vara en utgångspunkt för en 
studie om bergsmännens villkor under 1700-talet. Den infallsvinkel som 
ligger närmast till hands behandlas främst av Jürgen Schlumbohm. Där 
framhålls ett avgörande spänningsmoment - konflikten mellan handels
kapital och småproducenter. Just detta skilde bergsmännens villkor i 
bergsbruket från böndernas förhållanden i många andra binäringar på 
den svenska landsbygden under 1700-talet.

Vägen till industri

Jürgen Schlumbohms modell över hur handelskapitalet långsamt under
minerade småproducenternas makt över sin produktion är ett schema som 
kan gälla i de fall protoindustrin övergick till industri.92

89 P-A Karlsson 1990 s 250-253.
90 S Pollard 1981, L Magnusson 1988, N F R Crafts 1989, K Haraldsson 1989.
91 M Isacson & L Magnusson 1988 s 6, A Florén & G Rydén 1992 s 10-23 ger en his
toriografisk översikt av debatten om protoindustri. M Isacson & L Magnusson 1983 s 
61, 64, ibid 1987 s 15, M Isacson 1988 s 19 uttrycker tveksamhet om begreppets rele
vans för det svenska bergsbruket. G Hoppe 1988 visar att kopplingen mellan förindus
triell massproduktion och industri var mer komplicerad än den linje som framhållits i dis
kussionen om protoindustri. Andra kritiska synpunkter hos t ex M Berg, P Hudson & M 
Sonenscher 1983 s 19, D C Coleman 1983 s 435ff, M Berg 1985 s 82, L A Clarkson 
1985 s 50ff, J Goodman & K Honeyman 1988 s 71.
92 JSchlumbohm 1981 s 95-111.



Utgångspunkten är att handelskapitalet eftersträvade vinst. Det tvinga
des därför att mer och mer försöka utvidga sitt inflytande över små
producenternas produktion. Småproducenterna befann sig i korselden 
mellan den internationella marknadens krav och nödvändigheten av att 
med egen livsmedelsproduktion försörja sig. Handelskapitalets påverkan - 
penetrering - ledde till förändrade maktförhållanden i produktionen. Så 
småningom etablerades lönearbete. Här fokuseras alltså på en konflikt 
mellan handelskapital och småproducenter, som geografiskt kan beskrivas 
som en konflikt mellan stad och landsbygd. Handelskapitalet övergav 
städerna i ett tidigt skede för att slippa underordna sig skråtvånget. På 
landsbygden fanns billig och undersysselsatt arbetskraft som lätt kunde 
knytas till den produktion handelskapitalet ville ha utförd.93

Här är det viktigt att påpeka att skissen inte förutsätter att handelskapi
talet lyckades i sina strävanden. Både Schlumbohm själv och de båda 
andra historikerna från Göttingen poängterar att många förhållanden 
kunde hindra en sådan utveckling.94

Schlumbohms modell betonar emellertid handelskapitalets vinstintresse 
som en avgörande drivkraft i den protoindustriella utvecklingen. En an
nan viktig komponent är den ovan påtalade skiktningen mellan småpro
ducenterna. Differentieringen medförde att jorden koncentrerades till ett 
färre antal jordägare samtidigt som en del kom att helt sakna jord. En 
ökad skiktning där många förlorade sin jord medförde att det därigenom 
fanns arbetskraft tillgänglig, som kunde lönearbeta i en mer storskalig 
produktion.95 Skiktningens drivkrafter kan inte lika klart härledas till 
handelskapitalets agerande. En omvandling av jordförhållandena i en 
agrarkapitalistisk riktning drevs snarare fram av de jordägande grup
perna.96 Men det ena behöver inte utesluta det andra, utan de båda pro
cesserna kunde i stället förstärka varandra.97

Det övergripande och förenklade resonemanget kan i modifierad form 
översättas till bergsmännens tillvaro på 1700-talet. Jag ska strax renodla 
bruksägamas och bergsmännens roller som aktörer med delvis motsatta 
intressen i produktionen. Men först vill jag påpeka att under 1700-talet 
kan inte lönearbetets utbredning undersökas. I de former vi känner löne- 
arbetet existerade det knappast då. Men det fanns andra relationer som 
här hypotetiskt förutsätts gynna en förändring mot mer modernt löne
arbete och en storskalig produktion.

En annan erinran gäller motpolerna i Schlumbohms modell - handels
kapital och småproducenter - som här skulle bli bruk och bergsmän. De 
svenska bruksägama kan inte direkt sägas vara ett handelskapital. De var

93 P Kriedte 1981 s 12-13, 21-23.
94 J Schlumbohm 1981 s 110, P Kriedte, H Medick, J Schlumbohm 1986 s 256.
95 P Kriedte 1981 s 15-17, A Florén & G Rydén 1992 s 40-43.
96 U Rosén 1991 s 274-276.
97 A Florén & G Rydén 1992 s 43.



själva bundna till uppköpare, bland annat grossister i Stockholm. De kan 
heller inte ses som uteslutande icke-producenter eftersom deras anlägg
ningar åtminstone tillverkade stångjärn - ibland även tackjärn. De sven
ska bruksägama upprätthöll flera roller. Gentemot de lönearbetande 
smederna var de kapitalister. Gentemot bergsmännen var de handelskapi
talister. Bruksägama köpte upp bergsmännens tackjärn. Genom den ar
betsprocess som ägde rum på bruket förändrades bytesvärdet på bergs
männens produkter. När tackjärnet förvandlats till stångjärn var det redo 
för världshandeln. Genom dessa försäljningar kunde bruksägama kamma 
hem en vinst, som kunde investeras i förnyad och ökad produktion.

I brukens arbetsorganisation upprätthölls alltså både feodala och kapi
talistiska produktionsförhållanden. Här fanns underlydande landbor som 
levererade kol. Vid sidan om dem fanns självständiga tackjämsleverande 
bergsmän och lönearbetande smeder. Själva poängen är att med bruken 
öppnades marknader som småproducenten, till exempel bergsmannen, 
saknade direkta förbindelser med.

Hur kan då Schlumbohms generellt hållna schema omsättas till att gälla 
de svenska bergsmännens förhållanden?

Braket ägdes av en ståndsperson och det tillverkade stångjärn. För att 
åstadkomma detta krävdes arbetskraft, kol och tackjärn. En mindre del 
av arbetskraften var engagerad i själva smidet. Det mesta arbetet gick i 
stället ut på att skapa förutsättningar för smidet. Det gällde att skaffa 
fram kol och tackjärn i tillräcklig mängd. Det var den omkringboende 
allmogens uppgift. Bergsmännens bidrag bestod i att bryta malm, blåsa 
malmen till tackjärn med egenproducerad kol, samt sälja tackjärnet till 
braken. Till detta arbete hörde ett stort antal transporter. Malmen måste 
föras från gruvan till hyttan, kolen från miloma i skogen till hyttan, och 
det färdiga tackjärnet från hyttan till braken.

Det otillräckliga jordbruket i Bergslagen nödvändiggjorde komplet
terande produktion, som sedan kunde bytas mot spannmål och andra 
livsmedel. Braken kunde därför räkna med att bergsmännen skulle pro
ducera tackjärn. Men de kunde inte vara säkra på vilket brak, av flera 
möjliga, som skulle få köpa.

Bruksägaren var tvungen att anpassa sin produktionsvolym efter vad 
som kom in i leveranser. Om bergsmännen anlitades fanns två vägar till 
expansion. Den ena var att anlita fler bergsmän. Den andra var att förmå 
de bergsmän som redan fanns på plats att utöka sina leveranser. Dessa 
möjligheter försvårades av att det även fanns andra brak - konkurrenter - 
som strävade efter samma sak. Låt oss ändå anta att det enskilda braket 
försökte åstadkomma en expansion. Hur förändrades maktförhållandena i 
produktionen?

Genom att betala i förskott kunde braket försäkra sig om en viss 
kvantitet till ett bestämt pris. En kontinuitet garanterades. Ju mer tack-



jäm de enskilda bergsmännen lät kontraktera sig för, desto mer säker pä 
driftens kontinuitet kunde bruksägaren vara.

Med betalning i förskott omvandlades bergsmannens självständiga köp
relation till en forlagsrelation. I köprelationen kunde bergsmannen själv 
välja till vem han ville sälja sitt tackjärn. Med förlaget blev friheten in
skränkt. Förläggaren hade då företräde till så mycket tackjärn som den 
utgivna krediten motsvarade. I förlaget kunde priserna hållas på en låg 
och stabil nivå eftersom förläggaren inte behövde konkurrera med andra 
uppköpare.

Men de låga priserna kunde medföra att bergsmännen fick svårt att 
med sin tillverkning hålla jämn takt med krediten. I detta läge kunde 
skulder uppstå. Om det i "normala" fall var besvärligt att balansera 
kredit mot tillverkning, var det givetvis svårt att utöver den vanliga pro
duktionen tillverka mer, så att skulden återgäldades. Klarade bergsman
nen inte upp sin tillfälliga skuld, löpte han risken att bli permanent skuld
satt. Skuldrelationen var ett faktum.

Med ett ständigt underskott var bergsmannens hela tillverkning redan 
inbokad av förläggaren, vilket förläggaren kunde ha nytta av. När 
bergsmannen med sin tillverkning inte kunde betala sin skuld, återstod 
för bruksägaren att ta jorden i betalning. Det ökade i och för sig inte 
bergsmannens drivkraft till produktion. Men det avskaffade ett hinder 
för bmksägaren att mer fullständigt exploatera bergsmannens jord och 
arbetskraft. Bergsmannen var därmed inordnad i en landborelation.

För att bmksägaren skulle ha utbyte av landbon var det inte tillräckligt 
att jorden överläts till bruket. Det krävdes också att landbon mer full
ständigt integrerades i bruksarbetet.98

Som en teoretisk konstruktion kan jordförvärvet betraktas som en 
slutgiltig barriär bmksägaren måste forcera för att mer fullständigt för
säkra sig om bergsmannens produktion. Det gav bmket möjlighet att om
forma själva tackjämsproduktionen.

Slutpunkten i modellen gäller den fråga som var inkörsporten till 
avhandlingen - äganderätten till jorden. Jag har redan nämnt att kronans 
regleringar motsatte sig att bruksägama exproprierade bergsmännens 
jord. Andra politiska åtgärder försvårade också modellens utveckling. 
Politiken behandlas mer utförligt i kapitel 3. Tills vidare räcker det att 
veta att just forlagsrelationen kunde ge förläggaren viss möjlighet att 
ändå komma över bergsmännens jord.

Köprelation, förlagsrelation, skuldrelation och landborelation med
förde en maktförskjutning i produktionsförhållandena. Innebörden var 
ytterst att bergsmannens självständighet successivt gick förlorad. Denna 
förändring kunde underlätta en industrialisering, om man med industri

98 M Ågren 1992 s 31 beskriver förhållandet träffande genom att använda begreppen ut- 
stötning och integration. Med det förra avses förlust av produktionsmedel. Det senare be
tecknar en inordning i arbetsorganisationen.



menar en storskalig och centraliserad produktion, som baseras på löne- 
arbete. Som drivkraft bakom utvecklingen utpekas handelskapitalets för
måga att förändra produktionsförhållandena.

När landborelationen väl var etablerad förfogade bruket över andel i 
hyttan, skog för kolning och, om bergsmannen bodde kvar fanns även 
arbetskraft på plats. Då samlades viktiga faktorer i bruksägarens hand 
som dessförinnan kan ha bromsat järnproduktionens integrering och ex
pansion. Det är inte säkert att en industri ändå kom till stånd. Denna 
undersökning avslutas före den tid som allmänt betraktas som industri
alismens genombrott - 1800-talets slut. Nu utgår jag från att landborela
tionen var en komponent - bland flera - som ändå gav bruket bättre möj
lighet till att centralisera produktionen. Men det är viktigt att ha klart för 
sig att det beskrivna är en modell - inte en redogörelse för verkligheten. 
I vilken utsträckning modellen motsvarade verkligheten återstår nu att 
pröva.

Studiens uppläggning

De olika undersökningarna spänner över hela 1700-talet. I vissa avseen
den går jag tillbaka till 1600-talets mitt, och i andra fram till en bit på 
1800-talet.

Undersökningarna sker i form av fallstudier på olika generaliserings- 
nivåer. Huvudrollen innehas dock av bergsmännen i Saxe by i Söderbärke 
socken. I några sammanhang behandlas bergsmännen i de båda socknarna 
Norrbärke och Söderbärke, men det är bergsmännen i Saxe som är navet 
kring vilket resonemanget byggs upp.

Det hittills förda resonemanget har lett till att undersökningen måste 
belysa vilka relationer bergsmännen upprätthöll med bruken. Det sker 
genom att utvecklingen av förlagssystemet, skulderna och jordöverlåtel- 
sema studeras. Ägoförhållandena är en central del i studien. Tillverkade 
bergsmännen på förlag? Blev de skuldsatta till förläggarna? Medförde 
skuldsättning att jorden överläts till förläggarna?

Den presenterade modellen över en förändring av det protoindustriella 
bergsbruket mot en industri, betonade brukens penetrering av bergsmän
nens produktion. Förändrade maktförhållanden i bergsmännens relation 
med bruken antas medföra konsekvenser för bergsmännens arbetsorgani
sation, men även produktionens inriktning. Därför granskas bergsmän
nens produktion både ur en praktisk och en normativ aspekt.

Dessa frågor ringar in ett centralt problem, nämligen handelskapitalets 
förmåga, eller oförmåga, att förändra produktionsförhållandena i bergs
bruket så att en industriell tillverkning kunde göras möjlig på lång sikt. 
Där fanns tre viktiga aktörer: kronan, bruksägama och bergsmännen. 
Alla tre var betydelsefulla, men här undersöks särskilt bergsmännens 
manöverutrymme.



Källsituationen och ambitionen att försöka genomföra en lokalt 
förankrad undersökning har fört med sig mycket pusslande med de lokala 
personerna. Det mesta av detta arbete har sammanförts i tre bilagor. I 
bilaga 1 redovisas släktkartor över nio bergsmanssläkter. Där finns även 
en rekonstmktion över de olika personernas jordtransaktioner, som också 
ordnats släktvis. I bilaga 2 redovisas källmaterialet som använts för att 
rekonstruera jordförhållandena. Alla tabeller har samlats i bilaga 3.

I kapitlet efter detta presenteras och motiveras undersökningsområdet, 
förutsättningarna där och vad som praktiskt utmärkte en bergsman. Här 
får läsaren möta de nio släkter i Saxe by som sedan följs genom hela 
undersökningen. I presentationen av Saxe undersöks bland annat familje
förhållanden och byns befolkning. Den protoindustriella forskningen har 
många gånger gjort detta till en huvudfråga, vilket dock inte gäller här. 
Beträffande förhållandena i Saxe får jag ändå skäl att beröra något av den 
mycket omfattande familjehistoriska forskning, som bedrivits om 
protoindustri.

I kapitel 3 undersöks bergverkspolitiken mer utförligt än det som hit
tills blivit redovisat. Tyngdpunkten är lagd på förhållandet mellan bruk 
och bergsmän. I vilken utsträckning befrämjade kronans politik en 
utveckling mot industri?

Kapitel 4 behandlar överföringar av jord mellan grupper i samhället. 
Kunde restriktionerna kring bergsmansjorden hindra bruk och andra 
ståndspersoner från att annektera bergsmännens jord?

I kapitel 5 studeras förlagssystemets utveckling och bergsmännens eko
nomiska förbindelser. Resultaten ses bland annat som uttryck för de dis
kuterade maktförhållandena i produktionen.

Det 6:e kapitlet granskar bergsmännens ekonomi mer ingående. Var 
det möjligt för bergsmännen att åstadkomma ekonomisk tillväxt? För
delningen av resurser mellan bergsmännen undersöks, liksom de arvssed
vänjor som tillämpades i Saxe. Undersökningarna i kapitel 6 innefattar 
faktorer som från bergsmännens sida motverkade att det protoindustriella 
bergsbruket utvecklades mot industri. I det 7:e kapitlet diskuteras därför 
resultaten i det redan påbörjade sammanhanget, nämligen hur en industri
alisering kunde befrämjas - och motverkas.



2. Bergsmän i 1700-talets Saxe

I juni 1715 trädde nämndemannen Lars Persson från Saxe inför bergs
tinget. Han beklagade sig över att när det varit hans tur att blåsa detta år, 
hade "ugnen gått sönder och stenarna rasat under stället".1 De bergsmän 
som redan klarat av sin tillverkning drog sig undan från att bygga upp 
ugnen igen, enligt Lars. Bergstingsrätten gav Lars Persson rätt att kräva 
att de andra hjälpte till med återuppbyggnaden: "hyttelagama inbördes 
befrämja varandras välgång".

Ärendet från 1715 vittnar om de bräckliga förutsättningar som gällde i 
tackjämsblåsningen.2 Det behövdes inte mycket för att ett helt års till
verkning skulle spolieras. Här är min avsikt att visa några av de svårig
heter den småskaliga och arbetsintensiva tackjämsblåsningen hade att 
brottas med. Det blir därmed naturligt att lyfta fram vad bergsmanssyss- 
lan praktiskt innebar. Vad ingick egentligen i bergsmannens arbete? Vad 
skilde bergsmän från andra bönder?

Lars Perssons bekymmer med kollegorna i hyttan låter förstå att hytte- 
laget var en betydelsefull arbetsgemenskap. I det kommande resone
manget vill jag dock hävda att familjen och hushållet var ännu viktigare. 
Bergsmännens praktiska verksamhet fick sin karaktär av att den utforma
des med familjen och hushållet som bas. Bergsmännens hushållsstruktur 
granskas därför närmare. Stora hushåll med många bam var en viktig del 
i den protoindustriella befolkningsdynamiken på kontinenten. Hur var det 
för bergsmännen?

Men allra först presenterar jag och motiverar undersökningsområdet. 
De lokala huvudpersonerna - bergsmän och bruk - introduceras. Efter
som huvudproblemet gäller bergsmännens förhållanden till bruken, 
åskådliggörs redan i detta avsnitt något av vad det kunde innebära på 
lokal nivå.

Saxe - Söderbårke - Västerbergslagen - Dalarna

Västerbergslagen ligger i södra Dalarna. Fögderiet omfattade de tre 
socknarna Grangärde, Norrbärke och Söderbärke.3 Den mesta bebyggel
sen var samlad kring de stora sjösystemen Väsman och Barken. Utmed

1 BK, AA, ΕΠ f:3 fol 370 (1715), (RA).
2 K-G Hildebrand 1957 s 223-224 bekräftar masugnsdriftens sårbarhet med exempel 
från tillverkningen vid Valla masugn under 1700-talet.
3 Under 1700-talet blev Malingsbo en egen kapellförsamling och bröts ut från Söder
bärke socken. Ludvika skildes av samma skäl från Grangärde socken. Om inget annat 
sägs, räknas Malingsbo till Söderbärke och Ludvika till Grangärde.



Norra Barkens nordöstra strand ligger byn Saxe. Den tillhörde Söder- 
bärke socken och är en av områdets äldre byar.4

Karta 1. Söderbärke socken och Saxe by

Byarna i Västerbergslagen var generellt mycket små - endast några går
dar i varje by. Jämfört med landet i övrigt var även Saxe en mycket liten 
by. Men i Västerbergslagen räknades ändå Saxe till de större. Saxes 
kamerala storlek uppgick till två hela och två åttondels mantal. De var 
fördelade på sju hemmansnamn. I mitten på 1600-talet skattades fyra 
hemman för ett halvt mantal vardera. De benämndes Herman Persson, 
Hans Embjömsson, Wellam Andersson och Nils Nilsson. De två åtton

4 Av medeltida diplom framgår att Saxe var en existerande bebyggelse i mitten på 1300- 
talet. C G Kröningssvärd 1842 s 21-22 (Diplomatarium...)



delarna hette Joan Olofsson och Nils Mattsson. Dessutom tillkom ett 
hemmansnamn som saknade mantalsbråk. Det var Jon Jacobsson.5

Saxe - en lokal historia?

Vilken uppgift i avhandlingen har dä denna "lilla" by? Statistiskt sett är 
bergsmännen i Saxe allt för fä för att några generella drag i bergsmän
nens villkor ska kunna fastslås. Min utgångspunkt är den att de generella 
förlopp som någorlunda kan tecknas för Söderbärke socken, och i vissa 
fall även för Norrbärke, ger en viktig ram, men heller inte mera. För att 
avslöja något av systemets mekanismer och inneboende logik måste 
undersökningen föras på individnivå. Först då är det möjligt att fånga 
historiens komplexitet. Detta kan genomföras. Men inom ramen för en 
avhandling är det knappast praktiskt möjligt att utsträcka ett sådant arbete 
till mer än en by.6

I anslutning till Lars Nilssons program för lokalhistorisk forskning vill 
jag ändå försöka nå utöver ortens - Saxes - historia.7 För mig utgör 
bergsmännen i Saxe en av flera möjligheter till att närmare belysa 
bergsmännens villkor. Men det är inte bergsmännen i Saxe i sig som är 
målet. Jag vill nå deras ekonomiska beteende och de relationer de upp
rätthöll med sin omvärld. Min utgångspunkt är att detta kan äga viss all
mängiltighet. Trots resultatens begränsade räckvidd anser jag att det är 
fullt möjligt att identifiera såväl ortens egna förhållanden som mer gene
rella processer. Här är därför inte lokalhistorien en huvudsak, den är ett 
medel. Men det föreligger ingen motsättning eller ens klar gräns mellan 
mål och medel. Min förhoppning är att kunna bidra till båda.8

Syftet är att studera bergsmännens villkor i förhållande till bruksnä- 
ringen utifrån det perspektiv som skisserades i kapitel 1. Där beskrevs 
hur handelskapitalets representant - bruket - steg för steg drevs att in
ordna bergsbruket i kapitalistiska produktionsformer. Beskrivningen steg 
för steg understryker att processen var successiv. När en omvandling 
sker långsamt antas att förhållandena var långt mer motsägelsefulla än 
vad som i efterhand klart framgår. Långsamheten kan bero på att aktö
rerna inte har bestämda mål utstakade för sig, inte kan bedöma konse
kvenserna av sina handlingar, eller har sinsemellan motstridiga uppfatt

5 Jordebok år 1665, Kopparbergs län, (RA). Hemmansdelarnas namn härrör troligen 
från de personer med samma namn som någon gång innehade hemmansdelarna. Någon 
exakt tidpunkt för detta innehav kan inte anges eftersom jordeböckerna varje år fram t o 
m 1794 fortsatte att redovisa skatten under de angivna hemmansnamnen.
6 Det gäller bl a att utifrån fragmentariskt material försöka rekonstruera ägandet för en 
längre period. Se bilaga 1-3.
7 L Nilsson 1990 s 108-110.
8 L Nilsson 1990 s 109 påpekar bl a att i den praktiska forskningen kan det vara svårt att 
skilja de båda ansatserna åt, "och kanske ej heller alltid önskvärt".



ningar. En lokalhistorisk metod ger möjlighet att fånga något av detta 
och i bästa fall illustrera "spännvidden i de historiska möjligheterna".9

Saxemodellen prioriterar djup framför bredd. Genom kunskap om de 
bakomliggande orsakerna till att bergsmännen där agerade efter ett visst 
mönster, vill jag kunna klarlägga samband mellan olika faktorer. Den 
vetenskapliga begränsningen ligger konkret i att bergsmännen inte kan 
representera andra än sig själva. Men de kan representera relationer som 
innehades av många fler. Bergsmännen i Saxe som en "samhällelig" 
företeelse kan därför vara ett av flera möjliga svar på frågan om varför 
en förändring i bergsbruket skedde stegvis, och inte i ett våldsamt 
tempo.10

Med lokalhistorien som metod följer inte att lokalen måste utgöras av 
Saxe. Det kunde ha varit nästan vilken by som helst. Skälet till att välja 
Saxe är att källmaterialet därifrån, till skillnad från förhållandet i andra 
byar i Söderbärke socken, kan redovisa jordägandet och dess fördelning i 
mitten på 1700-talet. I den infallsvinkel som här används är jordägandet 
centralt. Det har därför fått avgöra valet av by.

Larsbo bruk - en presentation

Befinner man sig i Saxe, har man drygt fem kilometer att gå tvärs genom 
skogen till en granne som har stor betydelse i denna framställning, näm
ligen Larsbo bruk.

Bruket lär ha anlagts av bergsmän i slutet på 1500-talet. Omkring 1640 
förvärvades det av myntmästaren Marcus Kock. I slutet av 1600-talet 
tillhörde bruket assessor Johan Funcks änka - Elisabeth Funck. Efter 
hennes död förvärvades Larsbo sånär som på en åttondel av den dåva
rande förvaltaren - Jakob Tersmeden. Den resterande åttondelen förvär
vades år 1724. Året därpå utfärdades slutligen ett fastebrev på hela 
bruket. Tersmeden bodde med sin familj i brukets herrgård. När han dog 
år 1752 behöll bamen bruket. Först år 1794 flyttade den siste Tersmeden 
från Larsbo och familjebolaget representerades därefter av en förvaltare 
utanför släkten.11

Jakob Tersmedens förvärv av Larsbo bruk inkluderade även arrendet 
av kronobruket Saxehammar. Sedan mitten på 1600-talet hade ägaren till 
Larsbo arrenderat Saxehammar - en tradition som Tersmeden alltså full
följde. Till skillnad mot flera andra kronobruk i Sverige skatteköptes inte 
Saxehammar förrän i slutet på 1700-talet. Familjen Tersmedens ägar- 
intressen i de omnämnda bruken kompletterades med äktenskapliga alli
anser med bruksägama i Malingsbo, Ramnäs, Nom med flera. Liknande

9 P Aronsson 1992 s 12-16, citerat frän s 12.
10 L Nilsson 1990 s 108-110.
11 A Hiilphers 1757 (1957) s 418 om Larsbo bruk, E A Jansson 1943 om familjen 
Tersmeden.



band knöts också till högt uppsatta personer i bergsadministrationen. 
Jakob Tersmedens dotter Hedvig gifte sig till exempel med bergmästaren 
Erik Esberg, som adlades till Bergensköld i mitten på 1700-talet. Två av 
Jakobs söner - Herman och Jakob - innehade poster i bergskollegiet.12 
Familjen Tersmedens inflytande i södra Dalarna kan därför knappast 
överdrivas.

På Larsbo smidde man stångjärn. I slutet på 1600-talet privilegierades 
bmket för 1600 skeppund (skd) och Saxehammar för 600. Vid denna tid
punkt var Larsbo bruk tillsammans med Saxehammar Dalarnas största. 
Överhuvudtaget var det inte så många bruk där som kom över 1000 skd. 
I mitten på 1700-talet gick Ludvika bruk i Grangärde socken förbi. 
Ludvikas tillåtna smide fördubblades - från 1 200 skd till 2 400 skd. Men 
Larsbo var fortfarande ett av Dalamas större bmk. I Söderbärke socken 
var Larsbo störst hela 1700-talet. Varken Saxehammar eller Larsbo bmk 
förändrade sin produktionsnorm under 1700-talet. I Söderbärke socken 
var det endast Malingsbo och Lexjöbo av de ståndspersonsägda bruken 
som fram till år 1811 ökade sin tillverkning. Däremot ökade smidet från 
100 till 150 skd i bergsmanssmedjan i Tolfsbo.13

12 E A Jansson 1943 s 64ff.
13 BK, HA, D V: 1, 2, 10, 11, (RA). (Hammarskattelängder för åren 1683, 1695, 1748, 
1763 och 1811.) Det bör observeras att hammarskattelängden angav den tillåtna produk
tionsvolymen. Hammarskattelängden är därför inte ett mått på vad som verkligen produ
cerades. M Sjöberg 1992 a s 67. Ökningen i Tolfsbo ägde rum under 1700-talets första 
hälft.
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På Marcus Kocks tid försågs bruket med tackjärn från Nisshyttan i Säters 
socken. Där hade Kock byggt en ny masugn. Senare togs tackjärnet från 
den mer närbelägna Morhyttan samt Västerby. På 1800-talet fick man 
tackjärn från masugnen i Nom. Efter mitten på 1800-talet övergavs 
stångjämssmidet på Larsbo. I stället infördes lancashiresmide. År 1873 
bildades Larsbo-Noms aktiebolag. Till detta hörde även en del av vals
verket i Ramnäs. Så småningom fördes även Vikmanshyttan, Turbo och 
Prästhyttan till Larsbo-Nom AB men 1918 såldes Larsbos ägor till Bar
kens sågverk. På 1960-talet blev slutligen Stora Kopparberg ägare till 
Larsbo.14

Även om de olika produktionsstegen koncentrerades ägomässigt höll 
man fast vid den för svensk järnhantering så typiska decentraliseringen. 
Under 1800-talets andra hälft forslades malm från gruvorna i Norberg 
och Bispberg till hyttan i Nom. I Nom smältes malmen till tackjärn. 
Därifrån transporterades tackjärnet till Larsbo och Saxehammar. Slut
ligen fördes smältstyckena på kanalen ned till valsverket i Ramnäs.15 På 
Larsbo blev aldrig hela produktionsgången integrerad till en enda an
läggning.

Då stångjämssmidet upphörde vid Larsbo, var hela den mellansvenska 
bruksregionen inne i en kraftig omstrukturering och många bruk drab
bades av den så kallade bruksdöden.16 För smidet på Larsbo bruk kom 
nedläggningen år 1908. Men ägarna till Larsbo fortsatte ändå inom järn
hanteringen genom valsverket i Ramnäs.

Vilken var då bergsmännens del i denna utveckling?

Hyttorna - en översikt

Det som allmänt utmärkte en bergsman var förstås kopplingen till järn- 
tillverkningen. I den nationella arbetsdelningen var det meningen att 
bergsmännen skulle bryta malm och smälta den till tackjärn. Smältningen 
kallades för att blåsa tackjärn. I praktiken följdes inte intentionerna till 
punkt och pricka. Det fanns bergsmän - särskilt i Grangärde - som även 
smidde stångjärn. Det var heller inte ovanligt att bergsmännen köpte 
malm i stället för att själva bryta. Till de senare hörde bergsmännen i 
Saxe. De hade ingen egen gruva under 1700-talet utan fick i stället mer
parten av malmen från Norberg.17 Därför uppmärksammas främst verk
samheten i hyttan - där tackjämsblåsningen ägde rum.

14 Uppgifterna om Larsbo bruk är hämtade från en presentation av bruket, som finns i 
förteckningen till Larsbo bruks arkiv, (SFa), samt H Forssell 1987 s 48, 51-52.
15 H Forssell 1987 s 52.
16 G Eriksson 1955 s 92-95, U Jonsson 1983.
17 H Forssell 1977 s 126.
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I slutet på 1600-talet fanns det 71 hyttor i Västerbergslagen. I början på 
1800-talet var siffran så låg som 40.18 Antalet hyttor varierade mellan 
fögderiets socknar. Flest fanns i Grangärde och lägst antal i Söderbärke. 
År 1802 var det nio hyttor som användes i Söderbärke. På drygt hundra 
år hade antalet där mer än halverats. Den stora minskningen ägde dock 
rum redan under 1700-talets första hälft.

Utvecklingen var inte unik för Västerbergslagen. I det angränsande 
Norbergs bergslag kan samma trend iakttas och från Ramsberg rappor
teras om ett liknande förlopp.19

Det har framförts olika skäl till att bergsmännen lade ned sina hyttor. 
Allan Weinhagen uppmärksammar den lokala skogsbristen och att 
bergsmännen hade stora ekonomiska svårigheter under Karl XII:s krig. 
Ture Omberg pekar på deflationskrisen under 1760-talet och Napoleon- 
tidens lågkonjunktur som bidragande faktorer. Omberg visar att vatten
försörjningen vid flera hyttor var dålig och därför kunde orsaka en ned
läggning. Omberg menar dock att grundmotivet för bergsmännen att 
lägga ned en hytta var deras strävanden efter ekonomisk förbättring. En 
nedläggning innebar nämligen inte att driften upphörde. Man fortsatte 
blåsa tackjärn tillsammans med ett annat hyttelag i en annan, och för
hoppningsvis bättre rustad hytta.20 Inte heller i Västerbergslagen med
förde minskningen av antalet hyttor att bergsmännen upphörde med sitt 
värv. Det är därför mer korrekt att beskriva 1700-talets första hälft där 
som en period av driftskoncentration än hyttnedläggning. Det var en ut
veckling som även hade stöd i kronans politik.21

I början på 1700-talet koncentrerades driften även i Saxe. Orsaken var 
dock inte myndigheternas påbud. Där gick det till så att bergsmännen i 
grannbyn Vibberbo frivilligt ödeläde den egna masugnen och flyttade 
över sin tillverkning till hyttan i Saxe. Bergmästaren Adam Leijel rap
porterade till bergskollegiet att skälet till Vibberbobomas nedläggning av 
hyttan var att "de ej mäktat hålla henne vid makt".22 Om man får tro 
bergmästaren kunde således det som var betungande i en liten produk
tionsenhet lindras i en större, och med fler delägare. Från att ha varit en 
mindre hytta med endast nio delägare blev anläggningen därefter gemen
samt driven av ytterligare tretton bergsmän. Därefter blev det alltså totalt 
22 bergsmän som kunde använda hyttan i Saxe.

I början på 1700-talet var hyttan i Saxe bortemot 200 år gammal.23 År 
1706, alltså före samgåendet med Vibberbo, startade smältningen i Saxe

18 M Sjöberg 1992 a s 65.
19 A Weinhagen 1947 s 72 (Norberg), T Omberg 1992 s 44-45,139 (Ramsberg).
20 AWeinhagen 1947 s 66, 138, T Omberg 1992 s 46-48.
21 T ex 1734 BO I s 774-778, Kungl Maj:ts brev till kammar- och bergskollegium angå
ende översmidets hämmande och skogarnas konservation.
22 BK, HA, EIIg:3 s 79-80, (RA). Uppgiften är hämtad från 1711 års bergverksrelation.
23 H Forssell 1977 s 96.



hytta den 14 maj och avslutades vid midsommar.24 Tidsangivelsen pekar 
på en viktig omständighet i bergsbruket - behovet av vatten och anpass
ningen till rytmen i jordbruksarbetet. När vintern släppt sitt grepp om 
bygden rann smältvattnet till i sjöar och strömmar. För att bäst utnyttja 
vattenkraften blåste man ofta på våren eller försommaren. Det var sällan 
någon hytta i Söderbärke socken avvek från det mönstret.

Är 1706 var hyttan i Saxe i drift 40 dygn. Den produktion som namn
gav bergsmannen inskränktes således till en dryg månad. Under denna tid 
åstadkoms den totala årsproduktionen. Just det här året var Saxes blås- 
ning bland de mindre, jämsides med den i Vibberbo, Hemshyttan, 
Lexjöbo, Malingsbo och Kyrkbyn. Mest - 116 dygn - blåste man i Gärd
sjöbo. Bergsmännen blåste individuellt i hyttan och per bergsman hand
lade tillverkningstiden om något eller några dygn. Endast undantagsvis 
blåste någon mer än tio dygn.25

Den tid hyttan var igång, var en begränsad men hektisk period. Ugnen 
skulle ständigt fyllas med kol, malm och kalksten. Arbetsprocessen var av 
enkelt men arbetsintensivt slag.26 På grund av skattesystemet är det inte 
möjligt att beräkna produktionens storlek.27 Jag återkommer till den 
kvantitativa utvecklingen i kapitel 6. Här vill jag endast lämna ett par 
upplysningar. I den rapport som underrättade bergskollegiet om att en 
sammanslagning av driften mellan Vibberbo och Saxe hade ägt mm, 
meddelades även att tillverkningen i Saxe var mellan 700 och 800 skepp
pund per år. År 1817 finns en uppgift om att den årliga tillverkningen i 
Saxe var på cirka 1 500 skd. För detta togs 70-75 blåsningsdygn i an
språk.28 Dessvärre framgår det inte av bergsmästarens notering om också 
bergsmännen från Vibberbo ingick i 1711 års siffra. Bergmästaren 
nämnde heller inte hur lång tid som behövdes för att komma upp till 
1711 års produktionsnivå. På grund av dessa omständigheter kan 
produktionsstorleken per dygn, eller per bergsman inte klarläggas. 
Mycket pekar ändå på att hyttan i Saxe aldrig någonsin, vare sig tidigare

24 Länsräkenskaper, Kopparbergs län, verifikationer år 1706, (RA). Tiondejämsläng- 
derna är sporadiskt bevarade i bergskollegiets huvudböcker med verifikationer, men 
regelbundet samlade i länsräkenskapemas verifikationer. Fram till en bit in på 1700-talet 
redovisas vad var och en av de blåsande bergsmännen skulle betala i skatt. Därefter an
gavs tiondet endast per hytta. Tiondejämslängden uppger hur många dygn hyttan var i 
gång. Skattesatsen var nämligen ett visst antal lispund tackjärn per blåsningsdygn. De tre 
första - uppvärmningsdygnen - var befriade från avgift. A Weinhagen 1947 s 48, 58-59. 
I Saxe var skattesatsen 16 lispund per dygn - en avgift som var oförändrad under hela 
1700-talet.
25 Även vid de större bruksmasugnama var blåsningstidema så korta att ugnarna var 
overksamma en stor del av året. K-G Hildebrand 1957 s 220-221.
26 K-G Hildebrand 1987 s 38-39 om masugnsprocessen och tillverkningsgången.
27 T Omberg 1992 s 53. Olika uppfattningar om möjligheten att utifrån tiondejärnsläng- 
derna beräkna produktionen i J Furuskog 1924 s 161-162, E F Heckscher 1936 s xxx, A 
Weinhagen 1947 s 59.
28 BK, HA, EIIg:3 (1711), G:8 (1817), (RA).



eller senare, kom att användas så mycket, och av så många som under 
1700-talet. Men på lång sikt var blåsningen i avtagande. Det märktes mot 
slutet av århundradet. Denna utveckling samvarierade med att tillväxten i 
stångjämssmidet på ett nationellt plan stagnerade.

Under 1700-talet användes hyttan i Saxe fortfarande flitigt. Men blås- 
ningen genomfördes i småskaliga förhållanden med stora praktiska 
svårigheter.29 En uppfattning om osäkerheten i den småskaliga tackjäms- 
produktionen gavs redan i inledningen till detta kapitel. Den bekräftas 
ännu mer om man uppmärksammar hur blåsningstiden kunde variera 
från ett år till ett annat. I diagram 1 redovisas hyttans användningstid 
1721-1730.

Diagram 1. Blåsningstid i Saxe hytta åren 1721-1730 
(antal dygn)

1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 17301721

Källa: se tabell 1, bilaga 3.

Här framgår tydligt hur stor skillnad det kunde vara. År 1724 var hyttan 
i gång 50 dygn medan den användes 76 dygn året därpå. Själva blåsning- 
en omfattade den mindre delen av bergsbruksarbetet. Den mesta tiden 
gick åt för att förbereda blåsningen.30 Det gällde att skaffa fram malm 
och framför allt kol i tillräcklig mängd. Om man tänker sig att det gick 
åt ungefär två stigar kol på tolv tunnor vardera per skeppund färdigt 
tackjärn, motsvarade bara kolningsarbetet fem arbetsdagar.31 Trots att

29 K-G Hildebrand 1957 s 222-223.
30 A Florén 1991 s 23, T Omberg 1992 s 85.
31 S Montelius 1962 s 239, K-G Hildebrand 1957 s 274.



exakta uppgifter inte kan erhållas, kan ingen tvivla pä att det bakom ett 
enda blåsningsdygn låg en stor arbetsinsats.

Malmen och kolen - det så kallade redet - framskaffades med familjen 
och hushållet som bas. Bergsmannen svarade för sitt rede enskilt inför de 
andra i hyttelaget. Inte ens blåsningen utfördes gemensamt. Med hjälp av 
det egna hushållet genomförde varje bergsman själv sin produktion. Där
emot var underhållet av hyttan en angelägenhet för hela hyttelaget.32

Produktionsprocessen i hyttan omfattade flera moment.33 Först rosta
des malmen för att den skulle gå lättare att krossa. Röstningen var också 
en metod för att avlägsna svavel i malmen. Den ägde rum i gropar på 
marken. Därefter krossades den rostade malmen - så kallad bokning. Det 
gjordes för hand eller med hjälp av kraften från ett vattenhjul. Malm och 
kol transporterades sedan upp på masugnskransen. Där tog uppsättaren 
vid. Han fyllde masugnen med träkol, malm och kalksten - en sättning - i 
lämpliga proportioner. Blandningen antändes och bälgama, som vanligen 
var av trä, pressade in luft i masugnen. Så småningom smälte järnet och 
man kunde tappa ugnen.

En bild av hur tackjämsblåsningen gick till ger den konflikt i Saxe 
hytta som avgjordes på ett urtima bergsting i november år 1757.34

Bergsfogden Reinhold Littmarck ville inför tinget reda ut hur det kom 
sig att järnets kvalitet denna gång var så dålig. Bland de närvarande fanns 
hyttfogden, uppsättaren och masmästaren. De hade alla tre särskilda 
uppgifter i hyttan. De gånger ämbetsinnehavama noterades i bergstingets 
protokoll, framgår att det ofta - men inte alltid - var någon i det egna 
hyttelaget som tjänstgjorde i de olika befattningarna. Så var det även 
denna gång.

Bergsfogden androg att i samband med årets blåsning hade 
bergsmannen Jan Ersson i Saxe anmält att hans jäm blivit illa tillverkat. 
Han hade därför sett sig tvungen att påtala saken. Bergsfogden menade att 
masmästaren borde hållas ansvarig och därför plikta. Protokollet redo
visar följande händelseförlopp.

När Jan Ersson på pingstdagen började sitt bruk, märkte han att uppsät
taren Per inte "höll jämnt” vid uppsättningen.35 Ibland tog han 16 sköv
lar, ibland 20. Efter ett dygn bad han därför Per lämna arbetet för att i 
stället beordra soldaten Nils Andersson Frimodig fortsätta med uppsätt
ningen. Enligt Jan förbättrades järnets kvalitet genom denna åtgärd. Jan 
skötte själv sysslan som hyttdräng under sin blåsningstid, vilken varade 
cirka fyra dygn.

32 J Granlund 1945 s 156-159, K-G Hildebrand 1957 s 300, T Omberg 1992 s 28-29.
33 K-G Hildebrand 1987 s 38-39 beskriver tillverkningsgången mer utförligt.
34 BK, AA, Ellf: 18, (RA).
35 Pingstdagen - en kristen högtid och vilodag - medförde tydligen inte något hinder för 
att genomföra blåsningen. Arbetets prioritet framför den kristna högtiden pekar mot en 
tidig sekularisering av Bergslagens samhällsliv.



Anders Andersson mottog brukningen efter Jan. Han utnyttjade också 
soldaten som uppsättare. Efter honom var det Hans Janssons tur att blåsa.

Bakgrunden till Jan Erssons olycksaliga tillverkning hade flera dimen
sioner. Uppsättaren menade att Jan året dessförrinnan anmärkt på att han 
fått för lite malm på ugnen och i år "vill jag se till att du nu skall få nog". 
Masmästaren Erik Jeremiasson påstod att Jan själv var orsaken till det 
dåliga järnet eftersom han hade städslat soldaten till uppsättarens arbete. 
Jan menade å sin sida att Erik, som tidigare dömts av häradsrätten för ett 
överfall på Jan, nu ville hämnas.

De olika synpunkterna och vittnesmålen kan nu lämnas åt sidan. Genom 
1757 års tvist i Saxe hytta framgår att masmästaren, uppsättaren och hytt
fogden bodde i Saxe. Masmästaren var själv bergsman. Den tillfälligt 
städslade uppsättaren var soldat. Han titulerades inte ens som bergsman. 
Ändå var han välbekant med arbetsprocessen. Det visar att graden av 
yrkesspecialisering var låg. Gränserna mellan de olika befattningarna var 
inte särskilt skarpa. Produktionen vilade i hög grad på de enskilda famil
jerna och hushållen. Det märks bland annat av att Jan Ersson själv arbe
tade som hyttedräng medan blåsningen pågick. Han lejde inte någon 
annan för denna uppgift. Jan var dessutom Saxes "rikaste" bergsman, 
vilket borde betyda att sysslan som hyttdräng vanligen utfördes av bergs
männen själva.36

Hushållets roll framgår även av att brukningen var "individuell". 
Bergsmännen i Saxe blåste i tur och ordning, var och en för sig med bi
stånd av den gemensamt städslade personalen. Bergsmännens rede - malm 
och kol - var som sagt heller ingen gemensam angelägenhet. Eftersom 
anskaffandet av redet tog den mesta tiden i anspråk ägde således merpar
ten av arbetet rum i familjens och hushållets regi.37 Familjens och hushål
lets grundläggande roll i produktionen var sannolikt en viktig orsak till 
att de 22 bergsmännen i Saxe och Vibberbo kunde samsas i en hytta.

Hyttans produktionstid bestämdes av hur många som ingick i hyttelaget. 
För den enskilde bergsmannen berodde produktionstiden på mängden 
rede han kunde skaffa. Redets storlek avgjordes i sin tur av tillgången på 
arbetskraft i hushållet, möjlighet att köpa malm, men framför allt av hur 
mycket skog - kolningspotential - bergsmannen ägde, det vill säga jord
innehavets storlek.

I Söderbärke socken och på flera andra håll värdesattes jordinnehavet i 
mantal. Mantalet angav hur stor del av byns åker, äng och skog, som till
hörde respektive bergsmansgård. Ture Omberg antar och bekräftar att 
bergsmannens mantal var ett mått på både jordinnehav och andel i hyttan.

36 Jan Erssons ställning visas i kapitel 6.
37 T ex A Florén 1991 s 23.



I likhet med K-G Hildebrand fastslår även Omberg att brakningen var 
individuell.38

Den individuella brakningen i Saxe framgick av tvisten år 1757. 
Skogsinnehavets betydelse bekräftas först år 18 30-31.39 Då samlades 
delägarna i Saxe hytta för att åstadkomma en ny uppdelning. Protokollet 
säger att målet med den nya fördelningen var att den bättre skulle svara 
mot var och ens skogsinnehav än den förra. Den justering som blev 
resultatet anvisade dock ingen större förändring, jämfört med tidigare. 
Det rörde sig mestadels om ett par timmars ökning eller minskning av 
var och ens blåsningstid. Indelningen visar därför att man också tidigare 
utgått från skogsinnehavet - mantalet - eller att den gamla indelningen 
gav samma utfall. Det angivna timantalet per bergsman pekar på att 
brakningen var individuell också under 1800-talets första hälft. 
Förtjänsten med indelningen är uppenbar. Ingen bergsman kunde enskilt 
använda hyttan mer än vad hans skog tålde. Organisationen gjorde det 
teoretiskt möjligt att slå ihop hur många hyttelag som helst. Detta system 
underlättade den omfattande driftskoncentrationen under 1700-talets 
första hälft. Det enskilda bergsmanshushållet vann dessutom en fördel i 
att det blev fler som kunde bidra till hyttans underhåll.

Diagram 2. Saxe-bergsmännens andelar i Saxe hytta år 
1831 i blåsningsdygn
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Källa: se tabell 2, bilaga 3.

38 T Omberg 1992 s 68, 71, 75-79. Om den individuella brakningen i K-G Hildebrand 
1957 s 300, T Omberg 1992 s 28.
39 BM, FI:65, (ULA).



Trots att myndigheterna tidigare gjort påstötningar om förtjänsten med 
sambruk, framhärdade bergsmännen i individuell produktion.40 Tidsan
givelsen tyder på det. Den uttryckte den möjliga tid som andelsinne- 
havaren kunde nyttja hyttan. Jämfört med 1700-talet var användnings
tiden mindre år 1831. Då använde bergsmännen i Saxe hyttan totalt något 
mer än 27 dygn och endast vartannat år.

Folket i Saxe - en översikt

Det är välkänt att perioden 1750 till 1850 allmänt kännetecknades av en 
stark befolkningstillväxt.41 Det tycks också ha gällt för Västerbergslagen 
som helhet. Befolkningsökningen var dock främst koncentrerad till sock
narna Grangärde och Norrbärke. I Söderbärke däremot, var befolk
ningstillväxten i det närmaste stagnerande under 1700-talet. Hela århun
dradet höll sig folkmängden där på en nivå mellan 3 000 och 4 000 per
soner.42

Det är en besvärlig uppgift att fastställa hur många som bodde i Saxe 
under 1700-talet. Mantalslängdema är inte särskilt pålitliga.43 1 750 års 
mantalslängd för Kopparbergs län redovisade ungefär hälften av Söder- 
bärkes invånare. Enligt den fanns det 71 personer i Saxe, fördelade på 18 
matlag.44

Om dessa uppgifter hade verklig motsvarighet, var hushållen i Saxe 
extremt små - endast 3,9 personer per matlag. En sådan storlek är knap
past sannolik.45 Före år 1766 var heller inte mantalslängdens uppgift att 
redovisa hela befolkningen utan endast de skattskyldiga. Går man till 
1805 års mantalslängd finner man uppgifter som bättre kan motsvara en 
verklig folkmängd; där upptogs även personer som var skattebefriade. I

40 1766 BO III s 224-243 p 14.1 1766 års masmästareordning framhålls det stora hinder 
för driften som bergsmännens individuella blåsningar innebar. I förordningen åläggs 
bergmästaren och övermasmästaren att försöka få bergsmännen att samordna sin till
verkning.
41 C Winberg 1975 (1977) s 16-17.
42 M Sjöberg 1992 a s 60.
43 N Friberg 1974 s 12, ibid 1975 s 22 som undersöker förhållandena i Kopparbergs 
län.
44 Länsräkenskaper, Kopparbergs län, 1750 års mantalslängd, (RA). Antalet i Söder
bärke socken - 1 628 personer - kan jämföras med Tabellverkets uppgift på 3 301 perso
ner. N Friberg 1975 s 5.
45 C Winberg 1975 (1977) s 198 redovisar hushållens storlek och sammansättning i Dala 
pastorat för åren 1780, 1810 och 1850. Där framgår att det endast var de obesuttna som 
vid dessa tidpunkter hade en hushållsstorlek understigande fyra personer. D Gaunt 1976 
s 53 visar att hushållsstorleken i bergslagssocknen Skinnskatteberg år 1737 i medeltal 
var 6,5 personer.



Saxe redovisades då 157 personer i 23 matlag, det vill säga i genomsnitt 
6,8 personer per matlag.46

Saxes folkmängd under 1700-talet var troligen mindre än den som 
redovisades 1805. Befolkningen år 1805 var ungefär fyra procent av 
Söderbärkes totala. Antas att denna proportion även gällde tidigare, kan 
följande befolkningsutveckling konstrueras.

Diagram 3. Befolkning i Saxe åren 1695, 1750 och 1805
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Källa: se tabell 3, bilaga 3.

Trots osäkra grunder ger den beräknade befolkningsutvecklingen i Saxe 
en uppfattning om hur många personer som levde i byn. År 1750 angavs 
antalet matlag till 18 och år 1805 registrerades som sagt 23. Nils Friberg 
beräknar att hushållsstorleken i Söderbärke år 1695 var 6,19 personer.47 
Med diagram 3 och antalet matlag som grund tycks hushållens storlek ha 
ökat något vid de senare mätpunkterna. Enligt bilaga 1 var en familje- 
storlek på mellan fem och sju personer det vanliga under 1700-talet.

Av den redovisade folkmängden var det endast ett begränsat antal per
soner som var bergsmän. År 1700 fanns det sju, 1727 och 1817 var det 
nio och år 1831 var det åtta.48 År 1727 fanns det alltså nio bergsmän i

46 Saxe bestod av Stora och Lilla Saxe samt Korsheden. Bebyggelsen i Korsheden ut
gjorde egentligen en egen liten by, belägen någon kilometer frân Saxe. År 1805 redo
visades inget eget matlag i Korsheden utan endast fem personer som bl a p g a hög ålder 
var befriade från att betala mantalspenningar. Räknas Korsheden bort återstår 157 per
soner fördelade på 23 matlag.
47 N Friberg 1954 s 232.
48 1700: Länsräkenskaper, Kopparbergs län, verifikationer, (RA), 1728: BM, FI: 11, 
(ULA), 1817: BK, HA, G:8, (RA), 1831: BM, FI:65, (ULA). Uppgifterna för åren 
1728, 1817 och 1831 anger antalet personer i Saxe som ägde del i Saxe hytta. För år



Saxe. Men det var inte blott nio personer som då idkade bergsbruk i 
Saxe. Siffran anger nämligen hur många hushåll som bedrev bergsbruk. I 
runda tal innebär det att mellan 50 och 60 personer var direkt inblandade 
i byns jämtillverkning.49

Familj och hushåll i forskningen

Den familjehistoriska forskningen är mycket omfattande både i Sverige 
och internationellt. Den forskning som på senare tid analyserat hushållets 
roll i den förindustriella produktionen, har bland annat studerat arbets
delning mellan könen, samt kopplat hushållens storlek och ställning i 
produktionen till olika samhällsstrukturer.

Anknytningen mellan familj och samhällsutveckling kan ses som en 
reaktion mot den tidigare familjehistoriska forskningens alltför isolerat 
demografiska inriktning, samt mot den av Peter Laslett hävdade - och 
starkt kritiserade - uppfattningen att den europeiska familjen knappast 
förändrats alls de senaste 500 åren. Enligt Laslett var kärnfamiljen det 
grundläggande och bestående i människomas hushållsbildning - en åsikt 
som senare vederlagts.50 Andra betonar i stället att hushållens storlek så 
småningom minskat - när kapitalistiska produktionsförhållanden etable
rats. Då hade den inkomstbringande produktionen lämnat hemmets sköte. 
Hushållen blev i huvudsak enheter för konsumtion.51

Den protoindustriella forskningen har dock understrukit befolknings
utvecklingens dynamiska karaktär. I protoindustriella regioner blev hus
hållen större. Människorna var där inte längre hänvisade till enbart jor
den för sin utkomst. Områdena kännetecknades bland annat därför av en 
stark befolkningstillväxt.52 Den protoindustriella befolkningsdynamiken

1700 redovisas hur många från Saxe som detta år erlade tiondejäm. Det är tänkbart att det 
var någon delägare som detta år underlät att tillverka, och som därför inte räknats med.
49 I framställningen skrivs ofta bergsman. Men det görs av skrivtekniska skäl. Med 
bergsmannens individuella produktion avses bergsmannen med sitt hushåll. Det senare 
betyder att även kvinnorna var involverade i bergsbruket - ett perspektiv som behandlas 
mer ingående av Anders Florén 1991.
50 D Gaunt 1976, 1983, 1987 passim, O Löfgren 1976, I Eriksson & J Rogers 1978, 
1989, L Edgren 1987 s 28-31, C Ahlberger 1988 s 37ff, A Göransson 1988 s 33, 68, 
80-87,1 Egerbladh 1989, G Rydén 1991 s 15-41, A Florén 1991 s 4-15, A Florén & G 
Rydén 1992 s 50-70, P Laslett 1972 s 23-34, M Mitterauer & R Sieder 1982 s 5ff, D 
Sabean 1990 s 99, W Seccombe 1992 s 167.
51 M Mitterauer & R Sieder 1982 s 71-90.
52 F Mendels 1972, H Medick 1981, F Mendels 1981, J Sundin & L-G Tedebrand 
1979. J Thirsk 1961 s 74 visar att befolkningen växte i de engelska gruvdistrikten på 
1600-talet.



har setts som ett mellanled på vägen från familjen som produktionsenhet 
till dess roll som i huvudsak enhet för konsumtion.53

Bergslagens demografiska utveckling är inte särskilt väl undersökt. 
Demografin är heller inte någon huvudsak i det följande. En del spridda 
rön tyder på en befolkningsdynamik liknande den som kännetecknade 
protoindustriella regioner. Nils Friberg har till exempel visat att den 
ökade tackjämsproduktionen i Grangärde under 1600-talets andra hälft 
sammanföll med en stark befolkningstillväxt. David Gaunt konstaterar att 
bergsmännens hushåll var större än vad som gällde för andra bönder. 
Maths Isacson och Ture Omberg visar också att bergsmännens hushåll 
var stora.54

Bergsmännen i Skinnskatteberg hade många bam, vilket förklarar de 
stora hushållen där. Bergsmännens varierande och intensiva arbete året 
runt - både jämtillverkning och jordbruksproduktion - krävde en stor 
arbetsstyrka, som var billigast att avla själv. Mönstret känns igen från 
kontinentens protoindustriella familjer.55 Det var också det som chefs
ideologerna bakom 1600-talets bergverkspolitik - Erik Fleming och 
Christer Bonde - tog fasta på. De utgick från att familjen aktivt deltog i 
arbetet.56

Ture Omberg finner däremot inte att barnantalet var särskilt stort i de 
hushåll han studerar. År 1793 var visserligen flera bergsmanshushåll i 
Ramsberg relativt stora. Men storleken berodde på att den lejda arbets
kraften var betydande.57 Det kan dock tänkas att förhållandena var 
annorlunda tidigare. Går man till Maths Isacsons undersökning av 
situationen i By finner man nämligen att tjänstefolkens procentuella andel 
av bergsmännens arbetsstyrka ökade från cirka 8% vid 1600-talets slut 
till i runda tal 28% vid mitten på 1800-talet. Bergsmännen i By var då 
mer "arbetsgivare" än de varit tidigare.58

Pigor och drängar hörde till hushållet men inte till familjen. Hushållen 
var därför inga homogena enheter. Tjänstefolken hörde till "bo-, arbets- 
och matlaget".59 Däremot innefattades de inte i släktgemenskapen och 
framför allt inte i den fråga, som här är central, nämligen jordägandet. 
Släkt och jordägande var länkade till varandra.60 Den enskilde hushålls-

53 D Levine 1987 s 94-160, H Medick 1981. En uppfattning som kritiseras av A Florén 
& G Rydén 1992 s 60-63. De menar bl a att hushållens mångsidiga utveckling går för
lorad om man enbart koncentrerar analysen på de två ändpunkterna.
54 N Friberg 1957, D Gaunt 1976 s 53, ibid 1983 s 96, M Isacson 1979 s 96ff, T 
Omberg 1992 s 90ff.
55 D Gaunt 1976 s 57, t ex F Mendels 1972 s 252-253, H Medick 1981 s 57-59.
56 Kapitel 1, K-G Hildebrand 1957 s 82, A Florén 1991 s 10.
57 T Omberg 1992 s 91.
58 M Isacson 1979 s 105.
59 G Rydén 1991 s 39.
60 Se kapitel 6.



medlemmens makt och sysslor varierade efter flera faktorer - bland an
nat kön och släktskap.61 Därför utgjorde tjänstefolken hushållens lägre 
skikt.

Det finns således drag i Bergslagens befolkningsutveckling - särskilt 
under 1600-talet - som kan påminna om förhållandena i kontinentens 
protoindustriella regioner. Söderbärkes stagnerande befolkningsutveck
ling under 1700-talet har däremot inte mycket gemensamt med dem.62 63

Det som skilde bergsmännen på 1700-talet från det vanliga protoindus
triella familjemönstret var främst att bergsmännen var "arbetsgivare". 
De stora bergsmanshushållen tycks i hög grad kunna förklaras av en 
relativt stor lejd arbetsstyrka. Man kan därför fråga sig om hushåll av 
bergsmännens sort egentligen gör det berättigat att tala om protoindus- 
tri?63

Mitt svar på den frågan är att man måste skilja på orsak och verkan. 
Protoindustrins konsekvens var ofta den redan omnämnda befolknings
utvecklingen. Men det är inte konsekvensen som anger kriterium på vad 
som är proto industri eller ej. Den protoindustriella ekonomin karakteri
serades av massproduktion av en given vara i en särskild region. Små
producenternas produkter såldes internationellt via ombud. Deras för
sörjning var integrerad i, och beroende av fjärrhandeln.64 Det var ut
gångsläget i både Bergslagen och andra protoindustriella regioner. Men 
det kan inte tas för givet att effekterna på hushållsbildningen måste bli 
desamma överallt.

Familj och hushåll i Saxe

År 1771 noterade prästen i Söderbärke socken 17 hushåll i Saxe. Under 
åren 1771-1774 lejdes där det antal tjänstefolk som visas i diagram 4. En 
hel del av kommande resultat bygger på att de enskilda personernas bak
grund är bekant. Utifrån dödböcker och husförhörslängder har jag där
för konstruerat släktkartor för några av dem som bodde i Saxe. De 
redovisas i bilaga 1 under det nummer som uppges i diagram 4. Kart
läggningen har inte varit möjlig att genomföra fullständigt, vilket fram
går av att flera hushållsföreståndare i diagram 4 saknar släktnummer.

61 A Göransson 1988 s 80-87.
62 M Sjöberg 1992 a s 60. Det ligger visserligen utanför undersökningens ramar, men 
man kan ändå fråga sig hur befolkningsutvecklingen i Söderbärke var under det sekel 
som närmast föregick 1700-talet. Kanske var den då mer lik den som var vanlig i andra 
protoindustriella regioner?
63 W Seccombe 1992 s 183 pekar på att en viktig skillnad mellan det protoindustriella 
hushållets och de självförsörjande böndernas hushåll var just att arbetslaget i det förra 
uteslutande bestod av familjemedlemmar.
64 Se kapitel 1. Se även W Seccombe 1992 s 182.



Föga överraskande visade det sig att de som ägde jord under lång tid 
också var lättare att spåra framåt och tillbaka i tiden.65

Diagram 4. Tjänstefolk i Saxe åren 1771-1774

4J 3

t'- ^ vo co σ> (N ro 25inbt)JCQO(^HO 

FjbtJCQKCHW K ft

Källa: se tabell 4, bilaga 3.

□ Piga 

■ Dräng

Prästen noterade inga titlar för hushållsföreståndama utom för Anders 
Bergström. Han var sadelmakare. Kartläggningen av de olika släkterna i 
bilaga 1 samt underlaget för tabellerna i bilaga 3 gör att nio av hushålls
föreståndama kan etiketteras som bergsmän. I diagram 4 var det Erik 
Jansson (7), Hans Jansson (4), Erik Jeremiasson (6), Anders Andersson 
Bark (8), Hans Hansson (9), Per Persson (2), Hans Ersson (3), Nils 
Nilsson (?) och Erik Hansson (5). De som i uppräkningen försetts med ett 
nummer representerade släkter som innehade bergsmansjord - oftast i 
flera generationer. En av bergsmännen - Nils Nilsson - har jag dessvärre 
inte träffat på i längderna före 1771. Fallet Nils visar materialets brister

65 Till grund för diagram 4 ligger en husförhörslängd, som till skillnad från de övriga 
särskilt redovisar de olika hushållens tjänstefolk. Tyvärr omfattar längden flera år - 1771- 
1774 - och det står sällan när folk kom eller gick. Därför kan jag endast redovisa det antal 
som någon tid fanns i de olika hushållen under nämnda perioden. Det är dessutom nästan 
omöjligt att jämföra situationen dessa år med vad som gällde tidigare. Socknens präster 
använde nämligen varje enskild längd under en längre följd av år - ibland omkring tjugo - 
och var heller inte så noga med att fylla i vad som gällde för de olika åren. Mantalsläng- 
den för år 1771 redovisar bara de skattskyldiga, trots att den även skulle omfatta de 
skattebefriade. Jag får därför nöja mig med att visa situationen för åren 1771-1774.



- ett problem som är ofrånkomligt. Anders Andersson i släkt 1 var for
mellt inte bergsman men hans släkt har ändå kartlagts.

Med tanke på att det under 1700-talet endast var nio stycken i Saxe som 
ägde andel i hyttan blir det ändå klart att flera bergsmän var födda i 
Saxe, levde i Saxe, dog i Saxe och deras barn gjorde likadant. Det gällde 
förvisso inte alla. Men det var ett viktigt drag i Saxes historia.

Nio hushåll var således bergsmanshushåll och Anders Bergström var 
sadelmakare. Vilka var då de övriga sju? De var inte bergsmän eftersom 
de inte ägde bergsmansjord eller någon andel i hyttan. En del av den jord 
de brukade tillhörde Larsbo bruk. Deras arbete bestod sannolikt av kol- 
ning till bruket och jordbruk för den egna reproduktionen. Deras jord
förhållanden gör att man kan säga att de upprätthöll en landborelation 
med bruket.66 1 praktiken var gränsen inte alltid så skarp mellan gran
narna i byn. Det var till exempel möjligt att någon av dem som inte ägde 
andel i hyttan ändå kunde hyra in sig för lite blåsning. I kapitel 6 fram
går att ett par av jordägarna i Saxe kompletterade sitt ringa innehav med 
att bruka den jord som Larsbo bruk ägde i byn. Det förekom även bybor 
som ägde jord men ingen hyttandel. Men formellt sett var dessa inte 
bergsmän.

Vilka slutsatser kan dras om de lejda tjänstefolkens antal? Allmänt 
tycks tjänstefolken ha spelat en viktig roll för hushållens arbetsstyrka. 
Könsfördelningen visar att det fanns behov av såväl manlig som kvinnlig 
arbetskraft. Antalet pigor och drängar var ungefär lika stort. En annan 
slutsats är att bergsmännen inte tycks ha haft större behov av lejd arbets
kraft än övriga hushåll i Saxe. Däremot fanns en skillnad i arbetskraftens 
könsfördelning. Bergsmännen hade fler pigor än drängar. I de övriga 
hushållen var proportionen mellan könen den motsatta.67

Gemensamt för hushållen i Saxe är att den redovisade situationen måste 
ses som en stillbild, lösryckt ur sitt sammanhang. I själva verket var hus
hållen, vart och ett för sig, indragna i ett längre förlopp. Det är först i 
det längre perspektivet man kan förklara varför Erik Hansson (5) inte 
hade något tjänstefolk åren 1771-1774 medan Per Persson (2) hade sex:68

66 Se kapitel 1.
67 T Omberg 1992 s 91 undersöker visserligen inte den anställda arbetskraftens könsför
delning men antar ändå att pigorna p g a det tunga arbetet sannolikt inte var i majoritet. I 
annan forskning klargörs att arbetsfördelning mellan kön inte kan förklaras p g a att en 
del arbeten krävde mer fysisk styrka än andra. T ex L Karlsson & U Wikander 1987 s 
60-62, A Florén 1991 s 21-30. Förhållandet i Saxe antyder att arbetsdelningen mellan 
könen i bergsmanshushållet var den att kvinnor och pigor tog ett större ansvar för jord
bruksarbetet. Och jordbruksarbete var troligen inte mindre tungt än arbetet med järnet. Se 
t ex O Löfgren 1982 s 6-14. Jfr även G Rydén 1991 s 251, som visar att antalet pigor i 
de undersökta smedernas hushåll var stort.
68 Födelseår inom parentes efter respektive namn, d=dotter, s=son, sd=sondotter, 
ss=sonson, gm=gift med.



Erik Hansson (1730) gm Anna Larsdotter (1730)

d Britta (1753) gm Anders Hansson (1745) 
d Anna (1756) 
d Kristina (1759) 
d Maria (1767)

Ett skäl tili att Erik Hanssons hushåll inte hade anställd arbetskraft var att 
den egna familjen tillgodosåg behovet av arbetskraft. Mågen Anders 
kunde tjänstgöra som dräng och de äldre döttrama som pigor. Hemma 
hos Per Persson var situationen en annan:

Margareta Andersdotter (1716)

s Per Persson (1740) gm Britta Hansdotter (1736)

ss Per (1765) 
sd Anna (1767)

Med två små barn och en gammal mor kan man gott föreställa sig att 
arbetskraftsbehovet måste tillfredsställas utifrån. Det varierande antalet 
tjänstefolk kan alltså förklaras av att hushållen befann sig i olika stadier i 
livet.

Tillsammans med redogörelsen ovan om hur arbetet i hyttan praktiskt 
organiserades, bekräftar antalet tjänstefolk i Saxe mellan åren 1771 och 
1774 att hushållens ställning i produktionen allmänt var stark. Familjerna 
var nämligen "arbetsgivare", oavsett om de brukade egen eller andras 
jord. Den anställda arbetskraften medförde att hushållen i Saxe var rela
tivt stora.

Ett vanligt inslag i Saxes hushållsstruktur var de utvidgade familjerna, 
med flera generationer boende på samma gård. I bilaga 1 har jag "fryst" 
de släkter som är kartlagda - nio stycken - vid några tidpunkter. Sam
manlagt erhålls 47 stillbilder. I 35 snitt av 47 uppvisas utvidgade famil
jer. I runda tal utgjorde de utvidgade familjerna 75% av de fastställda 
hushållsstrukturema.

En hushållsbildning med utvidgade familjer brukar förknippas med 
feodala produktionsföhållanden.69 De utvidgade familjerna som periodvis 
inträffade i samband med generationsskiften finner man sällan i en kapi
talistisk ekonomi. Familjebildningens förändring mellan de två produk
tionsförhållandena kan enkelt sägas vara den titel som Inez Egerbladhs 
uppsats fått: "From complex to simple family households...".70

69 W Seccombe 1992 s 124.
701 Egerbladh 1989.



Denna omvandling ägde inte mm i Saxe under 1700-talet. Familje
bildningen där medförde att man periodvis helt kunde förlita sig på 
familjemedlemmarnas arbetskraft.

Av det hittills sagda framgår att familjebildningen i Saxe kretsade 
kring det arbete som måste utföras. En del av arbetsprocessen har redan 
presenterats i samband med tvisten i hyttan år 1757. Då blev det klart att 
det mesta av arbetet med tackjämsframställning inte skedde i hyttan. Det 
omfattande förberedelsearbetet ägde i stället mm på de ägor som hörde 
till de olika bergsmännen.

Livet i Saxe - ett arbetsår

Uppfattningen om att arbete befordrade hälsa och välstånd förde Anders 
Ericsson till torgs. Han föddes i Saxe 1833 och dog 1914. Han var under 
sin livstid både bergsman och nämndeman. År 1899 skrev han ned några 
av sina barndomsminnen, som sedan har kommit i tryck.71 Med Anders 
Ericssons berättelse som gmnd kan ett bergsmansår beskrivas enligt föl
jande.

Vinter: Kol- och malmköming till hyttan. Anders nämner inte vilka 
som utförde transporterna eller om kvinnorna deltog. Av hans beskriv
ning att döma var körningarna ett tungt arbete som ägde mm så länge 
föret tillät.

Vår: Jordbearbetning och sådd. Kvinnorna deltog i arbetet. Anders 
skriver: "Under vårsådden skulle kvinnfolket vara med ute på åkern och 
hacka torv...och sedan hem igen för att väva".72 I Saxe sådde man mest 
havre på våren samt lite kom, ärtor och köksväxter. Det var också på 
våren malmsmältningen i hyttan ägde mm. De första dygnens produktion 
delades mellan delägarna och Anders säger: "Då var gubbarna tillsam
mans och hade brännvin och söp och delade på järnet, och alla inbmkare 
skulle hålla med mat och god dricka för de arbetare som skötte hyttan".73

Sommar: Skogsarbete. Förberedelser inför kolningen. Man plockade 
dessutom löv som sedan användes till vinterfoder åt fåren. Höbärgning. 
Av Anders berättelse tycks kolningen ha ägt mm efter höbärgning och på 
vintem. Under tiden man kolade skulle man spänta vedstickor som man

71 Gammaldags lif i Wästmanna och Dalabygd. Några iakttagelser öfwer folkets seder i 
Wästerbergslagen, Stora Kopparbergs län från 1838, nedskrivna 1899 af Anders Erics
son i Saxe i Söderbärke socken. Infört i Västmanlands läns tidnings julnummer 1914. 
Valda delar publicerades av hembygdsforskaren Helge Forssell 1987 s 9-13. Det förefal
ler orimligt att Anders Ericssons barndomsminnen endast berör 1838. Redogörelsen har 
nämligen en allmän karaktär och år 1838 var Anders bara fem år. Den bör ändå kunna 
användas för att allmänt teckna ett tänkbart arbetsår under 1800-talets första hälft.
72 H Forssell 1987 s 10. Berättelsen är skriven på dialekt men återges här i "försvens
kad" form.
73 H Forssell 1987 s 9.



hade till att lysa med i vintermörkret. Pâ sommaren skars också den råg 
som hade såtts på de svedjefall man bränt för kolning.

Höst: Säden kördes in till logen. Potatisen togs upp. Tröskning och 
slakt. Kött och spannmål förädlades till korv och bröd. Jorden skulle 
också bearbetas. När vintern närmade sig blev det åter dags för kolning 
och körslor.

I Anders Ericssons skildring av livet i Saxe vid mitten på 1800-talet 
handlar det mesta om arbete.74 Varje årstid hade sitt som måste utföras, 
och vissa sysslor pågick ständigt. Folket i Saxe arbetade mycket och med 
många olika saker. Det gällde särskilt kvinnorna. Enligt Anders var de 
nämligen så energiska att de till och med stickade strumpor när de gick 
utomhus.75

Bergsmansgårdens kombination av järn och jord medförde att arbete 
ständigt pågick. Behovet av arbetskraft var stort hela året. När marken 
låg täckt med snö och jordbruket var relativt avsomnat, hade i stället 
järnhanteringen bråda tider. Bertil Boethius skriver: "Den medelpunkt 
kring vilken bergsmansgårdens årliga sysslor vände sig var hyttan".76 
Han avser då de långvariga förberedelser som måste till innan den rela
tivt kortvariga blåsningen kunde äga rum.

Anders Ericsson förmedlar på sätt och vis ett annat intryck. I hans be
skrivning är det gården som är centmm för det mesta arbetet. Han lägger 
stor vikt på jordbrukets göromål. Bergsmansgårdens verksamhet vilade i 
hög grad på självhushållningens principer. Det vävdes, stickades, baka
des, såddes, skördades och slaktades på gården. I Anders Ericssons redo
görelse var bergsmännens ekonomi inte specialiserad till att i huvudsak 
syssla med jämtillverkning. Arbetsdelningen var inte särskilt utvecklad. 
Här rymdes både en agrar och industriell produktion. Anders Ericsson 
själv personifierade denna dualism. Förvaltade Anders Ericsson en tradi
tion eller representerade han något nytt i förhållande till vad som gällde 
på 1700-talet? Denna fråga återkommer jag till i kapitel 7. Men redan nu 
står det klart att själva järnframställningen inte, varken på 1700-talet 
eller 1800-talet, tog den mesta arbetstiden i anspråk. Den gick i stället åt 
för att skaffa fram råvarorna, där särskilt kolningen var tidsödande.77 
Anders Ericsson bekräftar också det stora antal transporter som måste ut
föras på en bergsmansgård.

74 Jfr R Ambjörnsson 1988, E P Thompson 1967 (1983) som båda betonar arbetets be
tydelse. Arbetets nödvändighet och prioritet framgår även av att blåsningen år 1743 ägde 
rum 12 maj till 8 augusti, alltså även under den tid som Dalupproret pågick som bäst 
(omkring den 20 juni). En helt annan inställning till arbete under 1700-talets andra hälft 
påträffades i Uppland. Där föredrog allmogen lättja framför arbete. B Boëthius 1939 s 
173-174.
75 H Forssell 1987 s 11.
76 B Boëthius 1951 s 39.
77 M Sjöberg 1992 b s 127-130.



Bergsmännens sysslor har nu försetts med ett praktiskt innehåll. Det 
gäller både arbetet med jämet och jorden. De lokala aktörerna - bergs
männen i Saxe och Larsbo bruk - har presenterats. För att återföra hand
lingen till det perspektiv som är centralt här nämligen bergsmännens 
villkor i förhållande till bruksnäringen, vill jag avsluta detta kapitel med 
att låta huvudpersonerna mötas.

Bergsmän och bruk - Saxe och Larsbo

När bergsmännen i Saxe och Vibbberbo slog samman sin blåsning, var 
det åtminstone en som tyckte sig ha nackdelar att vänta. Ägaren till 
Larsbo bruk - Elisabeth Funck - protesterade nämligen genom sin inspek
tor Jacob Tersmeden.78 Klagomålet gällde Saxehammar som bruksägaren 
arrenderade. Man befarade att kronobruket skulle komma att lida brist på 
vatten om hyttan i Saxe förlängde blåsningstiden. Tersmedens farhågor 
hindrade inte sammanslagningen. Men det var varken första eller sista 
gången som bruket och bergsmännen råkade i konflikt med varandra.

Ett exempel kan vara år 1719 då inspektom stämde in samtliga åbor i 
Saxe till årets bergsting.79 Hans skäl var: att bergsmännen inte hade satt i 
gång bälgama förrän femte dag pingst när all vårflod runnit förbi, att de 
inte åtlytt bergmästarens order om att reparera och bygga upp sina rän
nor, och att de inte vidmakthöll den gamla dammen vid sjön Tolfsen. Han 
besvärade sig även enskilt över Erik Olsson i Vibberbo. Enligt Ters- 
meden hade Erik rivit de dammar vid Saxehammar, som inspektoms 
smeder byggt. Dessutom hade Erik Olsson, tvärtemot bergstingsrättens 
förbud, vattenbokat malm medan hyttan var i gång. Driften vid Saxe
hammar var därför på grund av vattenbrist tvungen att avbrytas. Ters- 
meden krävde att hyttelagama skulle erkänna sin skuld samt ersätta hans 
kostnader.

Erik Olsson nekade inte till sina handlingar men menade att smederna 
inte hade byggt någon damm: "utan allenast några grankvistar föresatta". 
Han anhöll därför käranden om att låta saken falla. Det gick Tersmeden 
till sist med på. Vad de övriga käromålen beträffade menade bergsmän
nen att bälgama inte kunde sättas i gång förrän vårfloden var förbi. Till 
stöd för sin sak anförde de även landshövdingens skrift från åren 1633 
och 1644. Den bekräftade att Saxehammars drift inte fick hindra dem i 
deras blåsning. När det gällde underhållet av dammen, ville bergsmännen 
inte undandra sig något ansvar. Men de menade att vattennivån inte kunde 
höjas ytterligare. Då skulle nämligen åkrarna i grannbyn Vibberbo 
hamna under vatten. Slutligen anförde de angående rännan att den gamla

78 BK, HA, EIIg:3 s 79-80 (1711 års bergverksrelation), (RA).
79 BK, AA, EIIf:3, fol 1059-1060, (RA).



inte läckte något vatten och därför inte behövde repareras. Men de hade 
ändå skaffat en ny som de planerat sätta upp senare.

Den konflikt som denna gång avhandlades mellan bergsmännen i Saxe 
och Larsbo bruk kom sig av att hyttan nyttjade samma vattendrag som 
kronobruket. Vem som hade mest rätt till vattnet var inte helt klart. 
Bergsmännen och bruket kappades om samma resurser och vattentill
gången var begränsad. Frågan löstes i en kompromiss där bergsmännen 
förband sig att inte vattenboka när bälgama var i gång, om det samtidigt 
var brist på vatten. I striden om vattnet kunde Larsbo och Saxe mötas 
som någorlunda jämbördiga parter. Den ene hade inte mer rätt till vattnet 
än den andre. Bådas uppgifter var av vikt.

Bergsmännen i Saxe konfronterades med Larsbo bruk i olika frågor. I 
en del fall var förutsättningarna sämre för en kompromiss, i andra 
bättre. Oavsett vilket, åberopades ofta vad lagen och myndigheterna an
sågs tillåta i argumentationen. Det visar att medvetenheten om lagstift
ning och påbud var stor, men även att äldre bestämmelser länge ägde ak
tualitet. Här drog bergsmännen fram landshövdingens över 70 år gamla 
dekret. Men oftast fanns betydligt färskare bestämmelser att luta sig mot. 
En del av dessa behandlas i nästa kapitel.

Sammanfattning

Här har undersökningsområdet beskrivits. Västerbergslagens utveckling 
när det gäller befolkning, stångjämssmide och tackjämsblåsning har lyfts 
fram och jämförts med förhållandena i andra bergslag. Söderbärke 
socken utmärktes av en stagnerande befolkningstillväxt. Det ståndsper- 
sonsägda stångjämssmidet ökade heller inte med två undantag - 
Malingsbo och Lexjöbo. Även socknens tackjämsblåsning stagnerade mot 
slutet av århundradet.

De lokala aktörerna - Larsbo bruk och bergsmänen i Saxe - har presen
terats. Bruket var genom sin produktion ett av Dalamas större genom 
hela 1700-talet. Bergsmännen i Saxe och hyttan där, var däremot ett 
exempel på en produktion i liten skala. I det lokala sammanhanget var det 
tydligt att de tvås verksamhet inte alltid befrämjade varandra.

Tackjämsframställningen var det arbete som utmärkte bergsmän i för
hållande till andra bönder. Redan i kapitlets inledning framgick hur öm
tålig tackjämsblåsningen var. Den ägde mm i en hytta med ett koopera
tivt inslag - hyttelaget. Efter en genomgång av arbetets praktiska ut
formning visade det sig att hyttelaget i förhållande till bergsmannens 
familj och hushåll hade en underordnad position. Hyttelagets betydelse 
får därför inte överdrivas. Med undantag av de första dagarna var var
ken arbetet eller avkastningen gemensam. Själva tackjärnstillverkningen 
utgjorde en mindre del av bergsmännens arbete. Den mesta tiden gick åt



till att skaffa fram de råvaror som behövdes för att genomföra blås- 
ningen.

Eftersom det mesta av bergsmännens arbete bedrevs i familjens och 
hushållets regi var hushållen stora. Bergsmännens hushåll i Saxe var dock 
inte större än de övrigas. Tjänstefolk lejdes men antalet varierade med 
familje-cykeln och utvidgade familjer var vanliga.

Även om hyttelaget inte hade så stor betydelse i bergsmännens arbete, 
krävdes en norm för hur mycket var och en kunde nyttja hyttelagets 
gemensamma egendom. Andelen mättes i tid och bestämdes av hur 
mycket jord - skog - som var och en innehade. Innehavet var en fördel
ning av resurser som samtidigt fördelade produktionspotentialen.

Det är därför inte särskilt överraskande att bergsmännens ägande stän
digt var i fokus i kronans regleringar. Särskilt påfallande var det i den 
kamp om resurser som fördes mellan bruk och bergsmän. Nästa kapitel 
ska mer ingående behandla den politiska hanteringen av detta.



3. "Bergsmanspolitiken"

Genom politiska åtgärder försökte kronan organisera en arbetsdelning i 
bergsbruket. De politiska regleringarna var därför en viktig faktor, som 
antingen kunde gynna eller motverka handelskapitalets förmåga att för
ändra bergsbrukets produktionsförhållanden. I detta kapitel undersöker 
jag därför regelverkets karaktär på några centrala punkter för bergs
männen och deras förhållande till bruken. Vad förändrades med tiden, 
och vad höll man fast vid? Undersökningen baseras på en del av de cirka 
2 000 förordningar angående bergsbruket, som kom ut i tryck. Först 
några ord om källmaterialet och dess tillkomst.

Bergsadministrationen

Bergskollegium var den myndighet som sedan 1649 hade ansvar för lan
dets bergsbruk. Kollegiet hade föregåtts av ett bergsamt, inrättat år 1630. 
År 1720 fastställdes att kollegiet skulle bestå av en president, två bergs
råd samt fyra assessorer. Då bestämdes också vilken kompetens ledamö
terna skulle ha. Bergskollegiet var ett ämbetsverk som tidigt krävde att 
dess ledamöter skulle besitta specialkunskaper. På så sätt kunde kollegiet 
vara väl skickat att förvalta och utveckla bergsnäringen.1

På regional nivå ålåg det landshövdingen att allmänt vårda länets 
bergsbruk. Samma uppdrag vilade särskilt på bergmästaren, vars admi
nistrativa område kallades för bergmästardöme. Västerbergslagen var 
under 1700-talet sammanfört med Österbergslagen till det område som 
kallades fjärde bergmästardömet.2

På lokal nivå övervakade både kronofogden och häradsrätten bergs
brukets angelägenheter. Men det var bergstingsrätten, där bergmästaren 
satt som ordförande, som var näringens viktigaste lokala forum.3

Bergskollegiet var bergsadministrationens högsta instans och det hade 
ett stort inflytande på bergsbrukets utveckling. Dess sakkunskap var vida 
omtalad.4 Tillsammans med Kungl Maj:t utfärdade kollegiet flera så kal
lade bergsordningar, som kom att reglera bergsbrukets ramar. Bestäm
melserna trycktes redan under bergskollegiets första tid. Utgåvan såldes 
snabbt slut och kollegiet tog därför initiativ till en ny upplaga, som 
kompletterades med alla nytillkommande förordningar.

1 B Ericsson, K-G Andersson & P-A Karlsson 1985 s 248-251.Allmänt om frihetstidens 
förvaltning i P Frohnert 1985 s 185-272.
2 B Ericsson, K-G Andersson & P-A Karlsson 1985 s 257.
3 B Ericsson, K-G Andersson & P-A Karlsson 1985 s 251-253.
4 B Ericsson 1985 s 310.



Bergskollegiets advokatfiskal sedan 1687 - Jonas Carlstedt - ålades att 
fullgöra denna uppgift.5 Arbetet drog emellertid ut på tiden. Först efter 
påtryckningar från bondeståndet slutfördes uppdraget. I ett av de allmän
na besvären till 1731 års riksdag anhöll bergsmännen om att 1696 års 
förlagsordning skulle bibehållas. Samtidigt krävde man att de kungliga 
förordningar, resolutioner med mera som angick bergväsendet skulle 
tryckas, "den enskilde bergsmannen till märklig nytta och förmån".6

År 1736 var den första delen klar. Den innehåller förordningar fram 
till och med 1735. Där finns också de medeltida privilegiebreven åter
givna. Avsikten var att ge ett historiskt perspektiv på bergsbrukets ut
veckling.7

Först år 1786 kom den andra delen, som omfattar perioden 1736-1756. 
Elva år senare utgavs del tre, som täcker åren 1757-1791. Den sista och 
fjärde delen kom 1837 och den omspänner tiden mellan 1792 och 1836.

Redan av verkets fullständiga namn: Kongi. Stadgar, Förordningar, 
Privilegier och Resolutioner angående Justitien och Hushållningen wid 
Bergwerken och Bruken, förstår man att innehållet är omfattande. Ver
ket innefattar som sagt även de medeltida bestämmelserna, men merpar
ten av förordningarna gällde 1700-talet.8 Urvalsprinciperna är dock 
oklara. Det är inte säkert att innehållet i de fyra delarna sorterats på 
samma sätt.9

Flera skäl talar ändå för att samlingen är någorlunda komplett. Mäng
den förordningar är ett. Ett annat är utgivarnas ambition. Meningen var 
att regelsamlingen skulle användas i det praktiska arbetet av berörda per
soner och myndigheter. Det är därför inte troligt att man utelämnat något 
av avgörande betydelse. Hur skulle man ha kunnat följa förordningar 
som ingen, eller endast ett fåtal, kände till? Kjell Kumliens studie över 
bergsordningamas tillkomst pekar i samma riktning. Kumlien poängterar 
särskilt den omsorg som ägnades utgivningen.10 Slutsatsen är alltså att det 
inte är säkert att alla beslut som fattades i bergsbrukspolitiska frågor 
finns med, men väl alla av praktisk betydelse.

Min ambition är inte att fullständigt återge alla regler som på ett eller 
annat sätt inverkade på bergsmännens tillvaro. Jag vill klarlägga regle
ringarnas principiella drag när det gäller bergsmännens villkor och deras

5 P-A Karlsson 1990 s 37-41. Jonas Carlstedt adlades till Cederstedt. Han avled år 1730 
och fick därför aldrig ta del av den färdigtryckta samlingen. J-A Almquist 1909 s 183.
6 P-A Karlsson 1990 s 39. Verket kallas i fortsättningen bergsordningar. I hänvisningar 
förkortas det till BO med år, volymnummer och sida angivet. Då omfattande förord
ningar åberopas anges även paragraf, som förkortas till p.
7 BO I, förordet.
8 P-A Karlsson 1990 s 39-40.
9 P-A Karlsson 1990 s 40.
10 K Kumlien 1963 s 125.



förhållande till bruken. Särskilt viktiga är bestämmelserna om bergs- 
mansjorden.

Metoden är enkel. I verkets utförliga sakregister har jag gått igenom 
hänvisningarna till följande sökord.

Bergsman, bergsmanshemman, blåsning, förlag, hytta, masmästare och 
tackjärn.

Jag har även undersökt om det var någon bestämmelse som endast rörde 
Västerbergslagen. Totalt är det alltså åtta sökord som styrt mitt urval. 
Varför just dessa? Med orden bergsman och bergsmanshemman kommer 
de bestämmelser med som reglerade jordinnehavet men även de uppgifter 
kronan ansåg att en bergsman skulle ha. Blåsning, hytta, masmästare och 
tackjärn är strategiska nyckelbegrepp i den produktion bergsmännen för
väntades utföra. Genom masmästare nås kronans påbud om hur arbetet i 
hyttan borde utföras, det vill säga en del av produktionens villkor. Med 
förlag fångas bestämmelserna som reglerade bergsmännens förhållande 
till förläggarna och tackjämsuppköpama.

Den som har ingående kunskaper om bergshanteringen, förstår att 
varje enskild bestämmelse kan förekomma under flera sökord. Rubri
kerna ovan förmår inte att skilja dem åt. Dessutom kan man sakna sökord 
som rör viktiga bestämmelser. Jag tänker bland annat på kol och stång
järn. Dessa föreskrifter behandlas utförligt av Per-Ame Karlsson, med 
särskild inriktning på brukens förhållanden.11 De tas därför inte med här. 
När bergsmännens koltillverkning åsyftades hittar man bestämmelsen 
genom att följa hänvisningen till exempelvis ordet bergsmanshemman.

Bergsordningarnas karaktär

Bergverkspolitiken byggdes upp och byggdes ut under 1600-talet. Regel
verkets målsättning var att åstadkomma en tillväxt i produktionen som 
var förenad med social stabilitet. Kronans politik gick därför ut på att 
skapa den arbetsorganisation som bäst ansågs leva upp till den övergri
pande målsättningen. Den så kallade ideala arbetsorganisationen motive
rades inte bara av att den ansågs kunna gynna järnproduktionens tillväxt. 
1600- och 1700-talens näringspolitik utformades utifrån en samhällssyn 
där det var viktigt att varje stånd höll sig till sitt. Enligt denna syn borde 
en adelsman hålla sig till en adelsmans traditionella sysslor. Men det var 
minst lika viktigt att en adelsman också levde på den nivå som ståndstill
hörigheten berättigade till. Denna uppfattning omfattade alla stånd i sam
hället. Präster, borgare och bönder borde därför på motsvarande sätt

11 P-A Karlsson 1990 kap II s 37-82.



producera och konsumera efter sin sociala nivå.12 Denna samhälleliga 
ideologi angav bestämda gränser för hur en ideal arbetsorganisation 
kunde se ut. Dessa ramar motsvarade regelverkets målsättning om social 
stabilitet, men var i praktiken inte alltid förenliga med tillväxtmålet.

Förordningarna och resolutionerna var svar på aktuella frågor och 
problem. Regleringarna var ofta tillkomna i syfte att rätta till missförhål
landen. Bergsbrukets praktiska svårigheter kan därför utläsas av flertalet 
bergsordningar. Här framgår svårigheterna att anpassa den verkliga 
arbetsorganisationen till den ideala ordningen.

Lagstiftningen kan ändå inte ses som primus motor för bergsbrukets 
utveckling. Den svarade på aktuella problem. Problemen visar att idealet 
inte självmant lät sig praktiskt omsättas. Den lösning som föreslogs var 
åtgärder ägnade att underlätta vägen från realitet till ideal. Beslutens in
nehåll speglade även styrkeförhållandet mellan de berörda parterna - 
bruksägare och bergsmän - vid regleringstillfällena. En del av 1600-talets 
bestämmelser återkom med oförändrat innehåll under 1700-talet. Andra 
var föremål för mindre justeringar. Slutligen fanns det bestämmelser 
som förändrades avsevärt. Här antas att makt i den verkliga arbetsorgani
sationen resulterade i en bestämd normativ reglering. Utvecklingen över 
tid kan därför också användas för att analysera hur maktförhållandena 
mellan bruk och bergsmän förändrades.

För att åskådliggöra skillnad och likhet över tid har jag sammanställt 
de centrala punkter, som gällde vid 1600-talets slut. Därefter kontrasteras 
dessa med förhållandena på 1700-talet. Vad förändrades och vad förblev 
orört? Varför? Till sist berör jag något av det tidiga 1800-talets regler. 
Men jag vill understryka att här redogörs för de normativa förhållandena 
- inte de verkliga.

1600-talet: Den nationella arbetsdelningen tar form

Kronans intresse av järnhanteringens tillväxt motiverade en hushållning 
med arbetskraft och resurser. Det var till exempel därför bergsbrukets 
utövare kunde vara befriade från utskrivning av soldater.13 Hushållnings- 
principen medförde att kronan försökte styra resurserna inom det egent
liga Bergslagen mot jämtillverkningens första led - malmbrytning och 
tackjärnsblåsning. Kronans omsorg gällde särskilt tillgången på skog, 
som var avgörande för kolförsörjningen.

12 S-E Liedman 1986 s 208-212.
13 T ex 1649 BO I s 154-172 p 2.



I den så kallade "Jämbergsordningen" som utfärdades år 1649, klargjor
des att bergsmännen inte fick sälja kol till hammarverken. Bergsmännens 
kol skulle i stället användas till den egna blåsningen.14 Samma år skrev 
drottning Kristina till bergskollegiet att bergsmännens små hamrar i 
Bergslagen borde avskaffas: "låtandes bergsmännen, i det stället de 
hångla vid hamrama, dess flitigare bli vid deras blåsningar". Drottningen 
menade att städernas borgerskap, som var de rätta att sköta stångjäms- 
smidet, var besvärade av bergsmännens konkurrens. Drottning Kristina 
ville därför påminna om det oskäliga i "att bergsmännen skola inveckla 
sig i en borgerlig näring och hantering"15

Bergsmännens rätt till sin egen produktion - av kol - inskränktes starkt 
av uppfattningen om vem som skulle utföra vad i bergsbruket. Tack- 
jämshandeln var däremot ännu inte föremål för begränsningar. Kungl 
Maj:t bekräftade i flera resolutioner på allmogens besvär bergsmännens 
frihet att sälja sitt järn till vem som helst, när kronan väl fått in sitt 
tionde.16

Bergsmännen i Nora, Linde och Västerbergslagen hade dessutom upp
drag att sälja tackjärn till bland annat Finland. Denna försäljning var inte 
graverad med tullar, vågpenningar eller andra omkostnader.17

Kronan värnade således om kolförsörjningen och skatteintäkterna, men 
lade i övrigt inga hinder i vägen för bergsmännens tackjärnshandel. 
Skatten begränsade ändå bergsmännens möjlighet att själva sälja sin pro
dukt. Inte bara för att det blev mindre kvar att avyttra. En viktig och 
begränsande faktor för bergsmännens handel utgjordes av kronans om
sättning på tiondejämet. Kronan höll nämligen auktion på uppbörden. På 
grund av det större utbudet påverkades troligen prisbildningen i en för 
bergsmännen negativ riktning.

Kronans inflytande behövde inte alltid vara till nackdel för bergsmän
nen. Ett exempel från 1690 kan anföras. Tackjämsprisema var då så låga 
att kronan tvingades ange minimipriser på järnet. Dessutom köpte kronan 
själv in en del av uppbördsjämet.18

14 1649 BO I s 154-172 p 17. Försäljningsförbudet bekräftades bl a i den instruktion 
som bergskollegiet sedan föreläde bergmästarna, 1669 BO 1 s 252-259 p 6. Bröt någon 
mot bestämmelserna var straffet böter och om förseelsen upprepades riskerade denne att 
förlora sina privilegier, 1689 BO I s 385-389 p 6-7, 11.
15 1649 BO Is 187-189.
16 1675 BO I s 295, 1682 BO I s 323, 325, 1689 BO I s 385-389 p 1.
17 1689 BO I s 385-389 p 2.
18 1690 BO Is 411-414.



Kronan hade också bestämda åsikter om hur gott tackjärn skulle tillver
kas. Det framgår av den masmästarordning som utfärdades år 1638. Där 
jämfördes storleken på de svenska bergsmännens produktion med vad 
utländska masugnar kunde prestera. Jämförelsen utföll till bergsmännens 
nackdel. Bergsmännen ålades därför att använda blåsbälgar av samma 
slag som de utländska konkurrenterna.19

Kronan ville att bergsmannens yrke och kunskaper skulle gå i arv. I 
den omnämnda masmästarordningen tillsades därför bergsmännen att lära 
sina bam använda de bättre bälgama.

I förordningen angavs masmästarens förpliktelser. Masmästaren och 
uppsättaren befalldes till exempel att hålla noggrann uppsikt över kvalite
ten på bergsmännens kol. Blåsningen fick inte genomföras med kol som 
var illa tillverkad. Masmästarens åligganden medförde att bergsmännens 
lagligt sanktionerade bestämmande över arbetsprocessen minskade "och 
att masmästaren allena regerar biåsverket, och icke häruti regulerar sig 
efter bergsmännen".20

Hur pass effektivt förordningarna fungerade är inte klart. Varken 
Kungl Maj:t eller bergskollegiet kunde vara på plats för att kontrollera 
att varje hytta följde bestämmelserna. För att försäkra sig om åtlydnad, 
hotade kronan med olika typer av straff. Exempelvis riskerade man gat
lopp vid åverkan på någon annans malm, ved eller kol.21

En annan metod för att bestämmelserna skulle efterlevas, var att göra 
masmästaren personligt ansvarig för tackjärnets kvalitet. I lagen övergick 
därmed en del av bergsmännens ansvar och makt över arbetsprocessen 
till masmästaren. Ett annat exempel på en maktförskjutning gällde rätten 
till bergsmännens viktigaste produktionsmedel - bergsmanshemmanet.

Bergsmännens jord får endast innehas av bergsmän

Redan i den ovan omtalade jämbergsordningen stadgades att de bergsmän 
som för sin fattigdoms skull måste sälja sitt bruk, inte fick avyttra egen
domen till "någon lös eller driftekarl, med mindre den sätter nöjaktigt 
löfte och borgen för sig, att skola tillbörligen hålla bruken vid makt".22

Ett decennium senare var lagen inte längre enbart riktad mot det lösa 
folket. Kungl Maj:t anförde år 1664 att borgare och bruksförvaltare

19 1638 BO I s 104-108 p 2.
20 1638 BO I s 104-108, citerat från s 107-108 p 8. 1638 års bestämmelser förnyades 
drygt tio år senare, 1649 BO I s 172-176.1 föregående kapitel framkom av konflikten i 
Saxe år 1757 att i praktiken kunde masmästaren ha svårt att bestämma över bergsmän
nen.
21 1649 BO Is 154-172 p 31.
22 1649 BO Is 154-172 p 16.



köpte upp bergsmanshemman. Därefter lade de ned hyttorna. Med öde
lagda hyttor befarades en minskning av tackjämsproduktionen. Därför 
inskränktes borgares och bruksförvaltares förvärvsmöjligheter.23

År 1682 konstaterade bergskollegiet att åtskilliga bruksförvaltare ändå 
köpt bergsmanshemman och lagt ned hyttor. Kollegiet bestämde därför 
att den som hade köpt bergsmansegendom efter år 1664 och lagt ned 
hyttebruket, "skall förpliktad vara att innan natt och år sin hytta igen 
uppbygga, och blåsningama till Kungl Maj:ts tiondeavgift fortsätta, eller 
i vidrigt fall,...göra...tionde...efter den proportion, som tiondelängder
na...giva vid handen".24 Ville bergsmannen hålla i gång verksamheten i 
hyttan, tilläts han dessutom lösa in hemmanet efter "mätismanna ordom", 
vilket var samtidens uttryck för en värdering som bestämde priset på 
egendomen.

Detta var inte tillräckligt. År 1689 förbjöds köpmän och hammarpa
troner att överhuvudtaget skaffa sig äganderätt i bergsmanshyttor, hem
man, täkt eller skog. Inte ens tillstånd från bergskollegiet kunde sanktio
nera sådana köp.25

Förbudets följd var att bergsmännens lagliga makt över produktions
medlet jord kraftigt beskars. Men på samma gång blev deras jordbesitt
ning skyddad. De hade inte längre rätt att sälja sitt hemman till vem som 
helst. Men bestämmelsen var ägnad att bevara bergsmännen i produk
tionen och trygga deras jordbesittning. Motivet var bergsmansgruppens 
svåra läge. Rättshistorkem Henrik Munktell, som undersökt förlagsför- 
ordningama fram till år 1748, menar att vid 1600-talets slut: "akterna 
överflöda av bevis för, hur bergsmännens ekonomiska ställning har för
svagats".26 En rimlig tolkning av restriktionerna kring bergsmansjorden 
är därför att bergsmännen knappast upplevde dem som en begränsning 
eller nackdel. De tycks tvärtom ha varit i behov av ett konungsligt skydd. 
Bergsmännens formella rätt att avyttra sin jord minskades. Deras ägande- 
rättsliga frihet försvagades därmed. Men den formella svagheten innebar 
samtidigt en kraftig förstärkning av besittningsrätten. Denna fråga blev 
särskilt aktuell i förlagslagstiftningen.

De första regleringarna om krediter i bergsbmket utfärdades i mitten 
på 1600-talet. År 1652 bestämdes att i konkurser ägde förläggaren före
träde till återgäldning framför andra kreditorer. Kronan ville på det sät
tet uppmuntra kreditgivningen i bergsbmket.27 På vägen mot en mer om

23 1664 BO I s 224-227 p 8. Om borgare eller bruksförvaltare ville köpa sådan egendom 
måste de ha bergskollegiets tillstånd.
24 1 682 BO I s 308-313, citerat från s 310-311 p 4.
25 1 689 BO Is 385-389 p 9.
26 H Munktell 1934 s 48.
27 1 652 BO I s 206-207.



fattande förordning kom bestämmelser riktade mot enskilda missförhål
landen.28

I maj 1689 skrev Kungl Maj:t till bergskollegiet i en rad ärenden. Ett 
av dessa handlade om kreditgivningen i Bergslagen. Kungl Maj:t menade 
att de som gav krediter inte fick söka säkerhet i bergsmännens fasta 
egendom. Skälet var att bergsmansjorden i så fall kom i orätta händer, 
som inte hade intresse av fortsatt blåsning. Särskilt uppmärksammades de 
hammarverk som gav bergsmännen förlag, vilket Kungl Maj:t i och för 
sig ansåg var nyttigt, men det fick inte medföra att bergsmansjorden 
drogs undan från blåsningen. Bergsmännen fick alltså inte inteckna sin 
fasta egendom till förläggaren."Men uppå sin tillverkning vägras bergs
mannen inte att skaffa sig förlag; kunnandes kreditorema därutinnan söka 
deras säkerhet, som de bäst gitta och förmå".29

Några år senare blev kreditgivningen föremål för en mer systematisk 
reglering genom 1696 års förlagsordning.30 Kungl Maj:t motiverade be
stämmelserna med önskemålet att bergsmännen skulle kunna betala sin 
gäld, vara kvar på sina hemman och hyttor samt kunna få förlag, 
"förutan vilket han icke kan idka något bergsbruk".31

Enligt de nya bestämmelserna skulle varje hytta välja sig en enda för
läggare och informera bergmästaren om valet. Förläggaren ålades att 
utan tvång skaffa bergsmannen det han behövde och utbytet skulle bok
föras. Tvister om förlag samt likvidationer skulle avgöras av bergstings
rätten. Likvidationer var samtidens term för en genomgång av hur 
mycket bergsmannen erhållit i förlag och hur mycket som återgäldats.

När bergsmännen skulle återgälda förläggarens utlägg och hade under
skott, följdes en särskild turordning. Först skulle kronan ha sitt tionde. 
Därefter fick den förläggare, vars krediter använts till den senaste blås
ningen tre fjärdedelar av produktionen. Den sista fjärdedelen var avsedd 
för återbetalning av gamla skulder.

Den förläggare som vid något tillfälle gett förlag utan att få tillbaka 
krediten i järn, kunde däimed få vänta länge på att återgäldas om han inte 
fortsatte att ge förlag. På så sätt försökte kronan skapa en kontinuerlig 
forlagsrelation. Forlagsordningen gav inte förläggaren möjlighet att ta 
betalt för obetalda skulder i fast egendom. Bergsmännen kunde bara be
tala tillbaka i jäm eller pengar.

28 T ex 1668 BO I s 242 om att köpmän som gav bergsmän förlag också skulle ge 
bergsmännen en räkning över detta.
29 1689 BO I s 385-389 p 9.
30 Den 18 dec 1695 skrev Kungl Maj:t till bergskollegiet om "huru med forlagshandel i 
Bergslagen förhållas bör”.(1695 BO I s 474-480, citerat från ingressen på s 474.) Brevet 
tar i princip upp detsamma som kom några veckor senare i Kungl Maj:ts brev till lands
hövdingarna i samma fråga. Det senare är daterat 14 jan 1696 och kallas i det fortsatta för 
1696 års förlagsordning. 1696 BO I s 483-488.
31 1696 BO I s 483-488, citerat från s 483.



Arbetsdelningens problem

Vid slutet av 1600-talet var regelverket kring bergsbruket väl utbyggt. 
Ett tänkt system bestående av flera komponenter fick en politisk form
givning.

Bergsmännen uppmuntrades till tackjämsblåsning. Borgarståndets före
trädare erhöll stöd för stångjämssmide och handel. Poängen var att varje 
kategori skulle hålla sig till sitt och inte inkräkta på någon annans områ
de.

Redan under organisationens uppbyggnadsskede lämnades besked om 
att utvecklingen inte gick efter planerna. Det framgick särskilt klart vid 
tillkomsten av en skyddslagstiftning kring bergsmännens fasta egendom. 
Inte ens om bergsmannen var skuldsatt tilläts förläggarna överta jorden. 
Här ställdes kronan inför problemet att den småskaliga tackjärnstillverk
ningen egentligen var olönsam, men den måste ändå utföras. Därför 
måste bergsmännens ställning i produktionen säkras.

Systemets olika parter - bergsmän och brukspatroner - hade svårig
heter att fullfölja det kronans resolutioner förespråkade. I Kungl Maj:ts 
och kollegiets omsorger råder ingen tvekan om styrkeförhållandena. Det 
var bergsmännen som behövde skydd. Brukspatronerna däremot måste 
bromsas.

Hur var förhållandena på 1700-talet?

1700-talet: Den nationella arbetsdelningen hålls kvar

Tackjärnshandeln regleras bakvägen

Under 1600-talet var bergsmännens frihet att sälja tackjärn i princip obe
gränsad. På 1700-talet inskränktes handelsfriheten indirekt. År 1725 
stipulerades att brukspatroner inte fick köpa tackjärn från andra bergslag 
än där de tidigare varit vana att handla. Dessutom skrev Kungl Maj:t till 
bergskollegiet att bruken borde anpassa sitt smide efter vad deras inköps
orter kunde producera i tackjärn.32 Bergsmännen förvägrades visserligen 
inte att avyttra sitt tackjärn till vem de ville, men antalet uppköpare som 
kunde komma i fråga begränsades.33

Det var meningen att handelsrestriktionerna skulle medföra att bruken 
generellt kunde hålla produktionskostnaderna på en låg nivå. Det kunde 
ske om bruken inte konkurrerade med varandra om uppköp av kol och

32 1725 BO I s 839-842.
33 1 731 BO I s 702-709 p 33, p 59, 1733 BO I s 854-859 p 13.



tackjärn. Bruksägamas begränsade inköpsrätt vidmakthölls därför genom 
hela 1700-talet.34

Bestämmelserna om bergsmännens kol var desamma som tidigare. 
Kolen var fortfarande endast avsedd till den egna blåsningen.35

Precis som tidigare sålde kronan uppbördsjämet på auktion. Men me
toden var problematisk. Klagomål framfördes på att bruksägama kom 
överens om ett pris som ingen bjöd över.36

Masmästarens uppgifter blir fler

På 1700-talet ökade masmästarens befogenheter samtidigt som hans per
sonliga egenskaper, utbildning och uppgifter reglerades. I 1766 års mas- 
mästareordning konstaterade Kungl Maj:t att inrättandet av övermas- 
mästarämbetet lett till att tackjärnsblåsningen nu blivit bättre: 
"tackjämsblåsningar icke blott, såsom något hantverksarbete, utan en på 
vetenskap byggd Bergsmannaövning.37

Övermasmästarämbetet inrättades på initiativ från bruksägama i det 
nyligen bildade Jemkontoret. Övermasmästarens uppgift var att under
visa dem som hade hand om blåsningen i Bergslagen. Målet var att för
bättra tackjärnets kvalitet. Jemkontoret inrättade tjänsten och stod för 
lönekostnaden, men bergskollegiet gav sitt stöd för åtgärden.38

I förordningen skisseras en utbyggd masmästarorganisation fullt jäm
förbar med skråväsendet för städernas hantverk. Till masmästarämbetet 
räknades inte bara masmästaren själv. Dit hörde även stegresare, hytte- 
drängar, uppsättare, bokare och rostbrännare. Lagen förutsatte en hög 
grad av arbetsdelning och specialisering i masugnsarbetet.

Masmästaren, som ansvarade för arbetet i hyttan, hade dubbla lojalite
ter. Hans trohetsed svors åt både bergsmännen och kronan.39 I masmästa
rens chefskap ingick att anställa en del av arbetskraften, närmare bestämt 
hyttedrängar. Hyttelaget skulle visserligen lämna sitt samtycke, men deras 
inflytande över arbetets organisering blev mindre. Bergsmannens delta

34 T ex i 1727 BO I s 669-670 p 7, 1729 BO I s 682-684, 1740 BO II s 165-178 p 5, 
1751 BO II s 562-563, 1752 BO II s 619-620, 1753 BO II s 631, 1759 BO III s 70-72 p 
3, 1760 BO ΠΙ s 83-85.
35 T ex 1734 BO I s 774-778, 1740 BO II s 165-178 p 14, 1756 BO II s 719-726, 1759 
BO III s 70-72 p 1, 1761 BO ΙΠ s 112-113, 1778 BO III s 569-570. År 1756 BO II s 
723 bestämdes att den braksägare som köpte kol från blåsning skulle få plikta med 1 000 
daler silvermynt. Vid upprepad förseelse krävdes det dubbla beloppet och tredje gången 
gick bruksägaren miste om privilegiet att idka bruksdrift.
36 1736 BO II s 1-3. En period under 1700-talets andra hälft upphörde därför auktioner
na.
37 1766 BO III s 224-243, citerat från s 225. Om övermasmästarämbetet under 1700- 
talet i Å Kromnow 1939.
38 B Boëthius & Å Kromnow 1947 s 468-476.
39 1739 BO II s 85-89 p 18, 135-137, 1766 BO III s 230.



gande i själva arbetet reducerades till att tillhandahålla rede - malm och 
kol - i tillräcklig mängd och vid rätt tidpunkt, samt hålla dammar och 
hyttebyggnader i gott skick.40

I 1766 års masmästareordning uppmärksammades att om andelarna i 
hyttan inte redan var justerade efter bergsmännens skogsinnehav borde 
detta ske.41 Kronan försökte också förmå bergsmännen att slå samman 
sina små brukningsdelar i de olika hyttorna till en större gemensam.42

1700-talet innebar att bergsmännens produktion reglerades alltmer och 
att bergsmännens lagligt reglerade inflytande över själva arbetsprocessen 
minskade. Men bestämmelserna gällde inte bergsmännens arbete i all
mänhet, utan var inriktade på den tekniskt krävande blåsningen. Kronans 
argument för att genomdriva reglerna var att kvaliteten därigenom kunde 
höjas. Reglernas inriktning när det gällde masugnsarbetet var därvidlag 
rätt entydig. Det kan man däremot inte säga om förlagsbestämmelsema.

Villkorsfylld jordöverlåtelse görs möjlig

Redan 1704 kom Kungl Maj:ts förklaring till 1696 års förlagsordning. 
Enligt kronan var det flera missförhållanden som behövde rättas till. För 
det första fick ingen ta något av det färdiga tackjärnet förrän kronan fått 
sitt tionde. Vidare sades det att den bergsman som tillverkade på förlag 
och själv smidde stångjärn inte fick förskingra järnet utan förläggarens 
vetskap. För överträdelser var straffen hårda: första gången fängelse, 
"eller att bli i handklövar uppslagen på väggen". Andra gången utdömdes 
tre gatlopp och tredje gången miste bergsmannen sin egendom. Vidare 
klargjordes att förlaget var avsett till blåsning - ett slags driftkredit. Om 
förlaget användes till annat ålåg det bergmästaren att rannsaka om 
bergsmannen verkligen kunde erkännas som bergsman. Om bergmästaren 
ansåg att det inte var fallet, var det bergskollegiets sak att avgöra om den 
försumlige skulle avsättas till förmån för någon annan.43 Om bergsman
nen avsattes var det meningen att egendomen - inklusive tackjämsblås- 
ningen - skulle övertas av någon annan bergsman.

Utöver resurser för att blåsa tackjärn angav Kungl Maj:t inte vilka 
kvalifikationer en bergsman behövde ha för att vara bergsman. I samma 
förklaring fick även förläggarna en skrapa: de fick inte köpa jäm från en 
bergsman som hade annan förläggare.44 År 1724 konfirmerades 1704 års 
förklaring.45

40 1766 BO HI s 239-240.
41 1766 BO ΠΙ s 240.
42 T ex 1740 BO II s 165-178 p 15, 1766 BO ΙΠ s 224-243 p 14, 1772 BO III s 476- 
477.
43 1704 BO I s 553-554, citerat från s 553.
44 Ibid.
45 1724 BO Is 651-656.



Några år senare ansökte bergsmännen om att få vara kvar i 1696 års 
förlagsordning. Kungl Maj:t förnekade att någon förändring hade skett 
och därmed fick de besvärande låta sig nöja.46 Samtidigt måste myndig
heterna ha varit medvetna om att de med 1704 års förklaring lämnat en 
möjlighet öppen för att bergsmännen skulle förlora sin egendom. Men 
inte till förläggarna. Förlorades egendomen skulle den upplåtas till andra 
bergsmän. Reglerna gav ännu inget utrymme för förläggaren att själv ta 
betalt i fast egendom.

Denna möjlighet kom 1723. Bergskollegiet begärde då en ändring i 
bestämmelserna från 1696, vilka helt uteslöt ståndspersoner från besitt
ningsrätt till bergsmansjord. Kungl Maj:t gick nu med på att tillåta detta 
under vissa omständigheter: om bergsmannen genom vårdslöshet blivit så 
skuldsatt att han inte kunde göra sig fri, eller om skulden var större än 
hemmanets värde, eller om skogen var förbrukad, samt om ingen annan 
bergsman ville överta egendomen. Uppfylldes detta kunde en stånds
person få tillträde till hemmanet under förutsättning att skogen, så snart 
den var uppväxt, användes till blåsning.47 Villkoren bekräftades i Kungl 
Maj:ts resolution på allmogens allmänna besvär år 1731.48

En på grund av förlagsskulder utmätt bergsmansegendom skulle försäl
jas på auktion med värdet som insättningssumma. Först om ingen bergs
man anmälde sig som köpare fick en ståndsperson rycka in. Tanken var 
att i möjligaste mån förhindra ståndspersoner från sådana förvärv49 
Samtidigt hade kronan intresse av att bergsbraket försörjdes med kredi
ter.50 Kreditgivarna måste därför få säkerhet för sina utlägg.

År 1740 kom en ny förlagsordning som i princip konfirmerade be
stämmelserna från åren 1704 och 1723. Förlagsordningen från år 1740 
kom som svar på att bruksägare och andra förläggare klagat över den 
långsamma handläggningstiden i de fall utmätning av obetalda förlags
skulder var aktuell. Enligt förordningens ingress hade braksägama stora 
svårigheter att driva in sina fordringar. Kungl Maj:t påpekade att för- 
lagsmål skulle avgöras av bergstingsrätten - inte av häradsrätten. För att 
påskynda handläggningstiden gavs förläggarna tillstånd att vända sig 
direkt till bergsmästaren. Men bergmästaren var därefter tvungen att 
meddela domsutslaget vid bergstingsrätten.51

År 1741 kom ytterligare klarlägganden. Då bestämdes bland annat hur 
lång tid en oduglig bergsman hade på sig för att flytta från sin förlorade

46 1731 BO Is 702-709 p 1.
47 1723 BO I s 645-648.
48 1731 BO I s 702-709 p 56.
49 1 732 BO I s 725-730, 1733 BO I s 854-859 p 1.
50 1739 BO Ils 108-111 p 45.
51 1740 BO II s 178-182.



jord. Dessutom infördes ett kriterium för oduglighet. Den bergsman som 
inte ärligen betalade en åttondel på sin skuld, ansågs inkompetent.52

Några år senare stipulerades att bmksägare och bruksförvaltare inte 
fick ge förlag på tackjärn utöver vad som krävdes för den egna bruks
driften.53 År 1748 var det dags för nästa stora forlagsordning. Den var 
mer detaljerad än sina föregångare, både vad gällde förläggarens och 
bergsmännens skyldigheter.54 I ingressen till förordningen androgs att 
det var åtskilliga som besvärat sig över hur förlagsverksamheten funge
rade i praktiken. Det var skäl för Kungl Maj:t att vidta åtgärder.

I förordningens tionde paragraf gavs ånyo möjlighet för förläggaren 
att ta betalt i fast egendom, men inte utan villkor. "Är det hopp om 
bergsmannens räddande, och prövas hans fasta egendom tillräcklig mot 
skulden, låter bergstingsrätten honom få ett eller två provår, att arbeta 
sig ur: visar han under samma tid ingen bättring, var en sådan bergsman 
förlustig dess besittningsrätt".55

När ett hemman blev utmätt hade bergsmännen fortfarande företräde 
till köp. Egendomen skulle nämligen först auktioneras ut till dem. Om 
ingen bergsman ville köpa, gavs möjlighet för borgenären eller någon 
annan utom ståndet att lösa in jorden under förutsättning att bergsbruket 
inte lades ned.

Villkoren för att bergsmansjorden skulle kunna övertas av ståndsperso
ner var desamma som bestämdes 1723. Skillnaden var att med 1748 års 
förlagsordning normaliserades förfarandet mer. Den förnyade och för
ändrade förlagsordningen från år 1748 kom vid samma tidpunkt som det 
blev möjligt att mäta ut andra fastigheter - alltså inte bara bergsmansjord 
- på exekutiv auktion.56 För annan fast egendom motiverades auktions- 
förfarandet med att man då kunde erhålla ett högt pris för jorden. Det 
kom både gäldenären och fordringsägaren tillgodo. Men för auktioner på 
bergsmansjorden var inte inköpspriset det centrala. Där var det viktigast 
att bergsbruket inte lades ned. Den som förvärvade bergsmansjord på 
auktion var inte befriad från detta villkor, oavsett om han var bergsman 
eller ej. Trots restriktionerna i 1748 års förlagsordning uppfattade ändå 
berörda parter innehållet som en lättnad, vilket bekräftas av att Kungl 
Maj:t redan år 1756 kom med en förklaring.

Inledningsvis påpekades då att med 1748 års bestämmelser riskerade 
många bergsmanshemman att gå från ståndet till andra "särdeles bruks
ägare, som gemenligen hava större fördel därav, att antingen nyttja 
skogen till andra behov än tackjämsblåsning, eller ock inskränka den

52 1741 BO II s 240-244.
53 1747 BO Ils 370-371.
54 1 748 BO II s 441-454. Där fastställdes bl a det intresse (ränta) som förläggaren hade 
möjlighet att ta ut frän den dag skulden blev domfäst - fem procent Ibid p 3.
55 1748 BO II s 441-454 p 10, citerat från s 446.
56 M Ågren 1992 s 54-55.



samma efter vad de själva oundgängligen tarva".57 Om tillgången på 
tackjärn skulle upprätthållas var det därför säkrast att bergsmanshem- 
manen endast fick besittas av någon ur bergsmansståndet. När skuldsatta 
egendomar utauktionerades var det därför bara bergsmän som var tillåt
na att köpa. "Borgenär måste låta sig nöja med vad någon inom ståndet i 
det högsta därför giva vill".58

Det bör observeras att 1756 års bestämmelser bara gällde nya förlag. 
Äldre förlag skulle handhas efter äldre stadgor.59 Men denna inflamme
rade fråga var dock inte överstökad med vad som sades år 1756

Fram och tillbaka med bergsmans jorden

År 1758 skrev bergskollegiet till bergmästarna för att klargöra vad som 
gällde för förlag utgivna tidigare än 1756. Skrivelsen bekräftade att 1748 
års bestämmelser fortfarande ägde viss livskraft. Ståndspersoner kunde 
därför inte helt förnekas att tillskansa sig bergsmansegendomar. Kollegiet 
ville ändå att bergsmansjorden skulle förbehållas bergsmansståndet. Man 
bestämde därför vid fall med äldre förlag, att när någon bergsman erbjöd 
sig att köpa egendomen för skuldsumman, fick inte någon ståndsperson 
bjuda högre.60

Även budgivningen inom bergsmansgruppen reglerades. Om en bergs
man bjöd värderingssumman, vilket var den föreskrivna insättningssum- 
man om gälden var större, så fick inte någon annan bergsman lägga ett 
högre bud.61

Aret därpå bekräftades ståndspersonernas möjlighet att besitta bergs- 
mansjord om det äldre förlagssystemet tillämpades. Men om det visade 
sig att ståndspersonerna inte fullgjorde hemmanets bergsbruk, blev de 
skyldiga att mot betalning efter mätismanna ordom (en värdering av fas
tigheten) avträda hemmanet till den bergsman som anmälde sitt intresse.62

År 1772 kom nya besked om hur det skulle gå till vid auktion på bergs
mansegendomar. Nu bestämdes en ändring i reglerna från år 1756.

57 1756 BO II s 713-717, citerat från s 713.
58 Ibid s 715.
59 Ibid s 717.
60 1758 BO III s 48-49.
61 Ibid. Senare samma år bestämdes att om skulden var större än egendomens värde, 
skulle värderingen vara insättningssumma, oavsett om förlaget tillämpade 1748 års före
skrifter eller de senare. Med värde avsågs det värde som bergstingsrättens värdering 
fastställde. Om hemmanets värde var högre än skulden, skulle den senare tas som in
sättningssumma. Först om ingen bergsman ville bjuda på den utropade egendomen 
skulle hänsyn tas till om det var 1748 års förordning som var aktuell (ståndsperson 
kunde besitta egendomen), eller om det var 1756 års förklaring som gällde 
(insättningssumman måste sänkas tills dess en bergsman bjöd på hemmanet). 1758 BO 
III s 52-53 p 1.
62 1759 BO ΙΠ s 70-72 p 2.



Insättningssumman skulle inte sänkas tills någon bergsman bjöd på hem
manet. I stället gavs förläggaren möjlighet att behålla jorden om inte 
någon bergsman ville köpa den.63 Om inte bergsbruket sköttes tillfreds
ställande hade bergsmännen ändå lösningsrätt även efter det att egen
domen övergått till förläggaren. År 1786 förnyades 1756 års bestämmel
ser och samma år uppmärksammade bergskollegiet att det utöver förlags- 
skulder även förekom andra skulder, som kunde leda till utmätning. Om 
egendomen i de senare fallen utmättes och såldes på föreskriven auktion, 
hade endast bergsmän tillstånd att bjuda.64

År 1794 bekräftades åter bergsmännens lösningsrätt till egendomar 
som övergått i ståndspersoners ägo. Det utsattes dock en tidsgräns. Bergs- 
manshemman som före år 1772 kommit i ståndspersoners besittning 
kunde inte klandras.65

Arbetsdelningens fortsatta problem

Under 1700-talet urholkade lagstiftningen bergsmännens självständighet 
på flera sätt. Regleringen av brukens tackjämsuppköp var ett. Utvidgan
det av masmästarens befogenheter var ett annat. När det gällde bergs
männens inflytande över arbetet i hyttan blev konsekvensen av 1766 års 
masmästareordning att bergsmannen i lagen förvandlades från tackjäms- 
producent till råvaruleverantör. Han skulle tillhandahålla material för 
produktionen, men i så liten utsträckning som möjligt delta i själva till
verkningen. Det är oklart vilken genomslagskraft den utbyggda masmäs- 
tarorganisationen fick i praktiken. För bruksägama fanns klara fördelar 
med en utbyggd och specialiserad arbetsorganisation i hyttan. Det gällde 
särskilt om tillverkningen var större än den småskaliga produktion 
bergsmännen ägnade sig åt. För bergsmännen däremot var fördelen inte 
lika klar. En långtgående arbetsdelning i hyttan kunde vara mycket kost
sam. Men bestämmelserna om masmästarens befogenheter syftade fram
för allt till att förbättra blåsningama i bergsmännens hyttor. Övermas- 
mästarämbetet, som inrättades i mitten på 1700-talet, strävade också efter 
att höja kvaliteten på bergsmännens blåsningar - något man också tycks 
ha lyckats med.66

Bergsmansjorden var föremål för restriktioner, som å ena sidan ville 
uppmuntra kreditgivning, men å den andra förhindra att förläggarna tog 
jorden i besittning. Bestämmelserna om jorden var därför ambivalenta. 
Jämför man med reglerna för arbetet i hyttan, framgår att lagstiftningen 
kring jorden ändå hade en inriktning som var gemensam med reglerna

63 1772 BO III s 472-475.
64 1786 BO III s 654-655, 680-686 p 15.
65 1794 BO IV s 66-68.
66 N Björkenstam 1992 s 27-29.



för själva tackjämsproduktionen. I båda fallen syftade påbuden till att 
hålla kvar bergsmännen som råvaruleverantörer.

Till en början löstes dilemmat så att bergsmannen kunde mista sin jord 
på grund av underskott i leveranserna. Det var möjligt under hela 1700- 
talet. Förläggarna kunde därmed få betalning om någon annan bergsman 
löste in den skuldsatta jorden.

Uppenbarligen var detta ingen lösning. Successivt gavs nämligen för
läggarna möjlighet att själva ta jord i besittning. Parallellt med dessa lätt
nader stärktes dock bergsmännens rätt till återköp. Möjligheten att inneha 
bergsmansjord gavs därmed till flera grupper. Men det var endast 
bergsmännen som fick använda sig av återköpsmöjligheten.

Utmärkande för 1700-talets bergverkspolitik är egentligen likheten 
med det föregående århundradets. Idealen förändrades inte. Ett annat 
kännetecken är de svårigheter den förda politiken hade för att uppnå 
önskade resultat. Det märks bland annat av att förordningar ändrades 
fram och tillbaka. Ständigt var det något intresse som ena gången för
summades och därför måste beaktas nästa gång. Här kan de rikspolitiska 
maktförskjutningarna anas. Ett exempel kan vara 1748 års förlagsord- 
ning. Den utfärdades som svar på klagomål som riktats mot de praktiska 
förhållandena vid flera tillfällen åren dessförinnan. 1740-talet framstår 
som ett decennium då förläggarna enligt klagomålen hade stora bekym
mer med att få ersättning för sina utlägg. Regleringarna gick successivt 
förläggarna till mötes. 1748 års forlagsordning kom dock inte förrän det 
politiska läget stabiliserats efter dalupproret år 1743.67 Nästa gång 
kronan gick förläggarna till mötes var efter Gustav III:s statskupp år 
1772. Åren 1756 och 1786 var det i stället bergsmännen som sattes i för
sta rummet. År 1756 var en tidpunkt då bönderna stod politiskt starka. 
De då så aktuella planerna på en rojalistisk kupp saknade inte kopplingar 
till böndernas riksdagsrepresentanter. Det senare årtalet kan sättas i sam
band med de framgångar bondeståndet allmänt nådde i slutet på 1780- 
talet. 1789 års fastställande av skatteböndernas privilegier var ett viktigt 
led i bondemas offensiv.68

Systemets olika parter - bergsmän och brukspatroner - hade liksom på 
1600-talet svårt att fullfölja det kronans resolutioner åsyftade. Men 
styrkeförhållandena speglades inte lika klart. Bergsmännens villkor tycks 
ha varierat. En del bergsmän behövde skydd. Det var ett motiv bakom 
begränsningarna för förläggare och andra att inneha bergsmansjord. Men 
eftersom lagstiftningen även betonade bergsmännens återköpsmöjlighet, 
lämnades samtidigt ett utrymme för en bergsman med resurser att skaffa 
sig jord. Lagen tog därför hänsyn till två kategorier bergsmän; de som 
ägde, och de som saknade resurser.

67 Allmogens oroligheter i Västerbergslagen år 1743 bottnade bl a i ett missnöje med 
förläggarna. M Sjöberg 1993 s 120-121.
68 S Carlsson 1961 s 123-124, 165-166, 193-195.



Även bland brukspatronerna var förhållandena olika. En del bruk var i 
behov av stöd, som till exempel i form av en reglering av tackjämshan- 
deln för att kunna göra uppköp utan att bli utkonkurrerade. Andra - de 
som kunde köpa mer och dyrt - måste däremot hindras.

Styrkeförhållandena mellan bruk och bergsmän, eller mellan förläg
gare och bergsmän, var således mer tvetydiga än tidigare. Den inflam
merade frågan om bergsmansjorden förmådde man inte lösa under 1700- 
talet.

1800-talet: Den nationella arbetsdelningen överges

Den 6 april 1810 kungjorde Kungl Maj:t att bondeståndet avstått sin ex
klusiva besittningsrätt till bergsmanshemman.69 Därmed fick en långlivad 
stridsfråga ett avgörande. Förändringen var ett led i en omvandling, som 
innebar att restriktionerna generellt lättade för att så småningom helt 
upphöra.

År 1803 hade reglerna för tackjämshandeln mjukats upp för att år 
1835 helt försvinna. Därmed blev handeln fri och obunden inom landets 
gränser.70 Först tjugo år senare blev det tillåtet att exportera tackjärn. 
Handeln med kol genomgick en liknande förändring.

1800-talets bergsverkspolitik följde en ny riktlinje. I stället för att 
reglera och ransonera resurser mellan bruk och bergsmän, överläts för
delningen mer direkt till de berörda partema att själva organisera. När 
bergskollegiet sedan upphörde år 1857 var det i linje med den nya politi
ken. I jämförelse med de två tidigare århundradena innebar 1800-talet att 
bergverkspolitiken radikalt bröt mot de föregående.

Sammanfattning

Flera författare har pekat på olika sidor av den politik som fördes kring 
det svenska bergsbmket under 1600- och 1700-talen. Den beskrivning jag 
har gett: den nationella arbetsdelningen formas - den nationella arbets
delningen hålls kvar - har stöd i både äldre och nyare forskning.71

Bergsmännens uppgift i den nationella arbetsdelningen var i princip 
oförändrad till början av 1800-talet. Bergsmännen skulle ansvara för 
tackjämsblåsningen punkt slut. Men tackjämsblåsningen reglerades allt
mer. Det gällde både handeln med tackjärnet och arbetsprocessen för att 
tillverka tackjärn.

Masmästaren konkurrerade med bergsmännen om inflytandet i själva 
arbetsprocessen. En del uppgifter som bergsmännen tidigare hade varit

09 1810 BO IV s 339-340.
70 1803 BO IV s 190-197, 1835 BO IV s 909-910.
71 T ex E F Heckscher 1921 s 169-186, B Boethius 1951 s 112-116, K-G Hildebrand 
1957 s 80-84, P-A Karlsson 1990 s 37-82, T Omberg 1992 s 34-41.



ensamma om, överfördes delvis eller helt och hållet till masmästaren. 
Bergsmännens ansvarsområde i tackjämsproduktionen kom att inskränkas 
till att producera de råvaror som behövdes för att genomföra blåsningen. 
Lagen syftade till att hålla kvar bergsmännen i produktionen, men som 
kolproducenter för tackjämsblåsningen. Däremot borde de inte befatta 
sig med själva tackjärnstillverkningen.

Brukens tackjämsuppköp begränsades, vilket kan ha återverkat på 
bergsmännens handelsfrihet. Men bergsmännen hade hela tiden rätt att 
sälja det tackjärn, som återstod efter det att förläggarna fått sitt, till vem 
de ville. Den inskränkta handelsfriheten riktades mot bruken - inte 
bergsmännen. Bruken kunde i egenskap av förläggare påverka bergs
männens tackjämshandel mer. Men de hindrades från att själva ta hand 
om bergsmännens jord.

Bergsmännens förstärkta jordbesittning var den åtgärd som kronan 
vidtog för att upprätthålla den småskaliga tackjämsproduktionen. Från 
och med 1600-talets andra hälft till och med början på 1800-talet var 
principen den att bergsmansjorden skulle vara förbehållen bergsmän. På 
det konkreta planet vacklade exklusiviteten fram och tillbaka. Än med
gavs lättnader, än togs de bort. Principen övergavs dock inte.

Bergsmännen kunde visserligen förlora sin jord. Förläggarnas möjlig
het till innehav av bergsmansjord var däremot begränsad. Den var helt 
förbjuden i slutet på 1600-talet fram till början på 1700-talet. Därefter 
luckrades bestämmelserna upp. Förläggarnas innehav var dock hela tiden 
kringgärdat med villkor. Bergsmännens återköpsmöjlighet bidrog dess
utom till att förläggarnas besittningsrätt var osäker.

Till skillnad från skatteböndernas äganderätt till sin jord var bergs
männens äganderätt till jorden inte på väg att i formellt hänseende ägan- 
derättsligt fördjupas under 1700-talet.72 Det var tvärtom slående att de 
skilda anspråk som fanns på bergsmännens jord - rätten att fritt bruka, 
rätten att fritt avyttra jorden och rätten till avkastningen - då hölls ännu 
mer isär. Men splittringen ska ses som en åtgärd för att hålla kvar 
bergsmansjorden hos bergsmännen.

Om 1696 års förlagsordning tas som utgångspunkt, kan man under 
1700-talets lopp iaktta en förändrad och starkare ställning för förlägga
ren gentemot gäldenären.73 När det gäller det särfall av krediter som 
bergsbrukets förlagssystem utgjorde, kan man ändå inte tala om en sär
skilt borgenärsvänlig attityd i lagstiftningen. Visserligen formaliserades 
förfarandet alltmer, och successivt blev det även möjligt för förläggarna 
att överta bergsmännens jord. Både förlagsgivande och jordöverlåtelse

72 M Ågren 1992 s 21, 264.
73 Jfr M Ågren 1992 s 40-62.



var emellertid omgärdat av villkor och restriktioner, som var ägnade att 
försvåra en sådan utgång.74

En rimlig slutsats är därför att om ett bruk på 1700-talet ville expan
dera och centralisera sin tillverkning enligt den utveckling som diskute
rades i kapitel 1, var inte lagstiftningen särskilt befrämjande. Nej, 
kronans politik motverkade i huvudsak en sådan process. Som kulmen på 
de politiska hindren för expansion framstår de restriktioner mot ökning 
av stångjämssmidet som kom i mitten på 1700-talet.75

Karaktären på den svenska bergverkspolitiken under 1700-talet var 
som helhet att den ville konservera den decentraliserade järnproduk
tionen. Åtgärderna syftade till att bevara den ideala arbetsorganisation 
som landets ledande bergspolitiker målat upp redan i mitten på 1600- 
talet. Frågan om bergsmännens jord var hela tiden central för om den 
politiska målsättningen skulle lyckas. Nästa kapitel ska därför ägnas åt 
hur problemet med jorden hanterades på en praktisk och lokal nivå.

74 Jfr M Ågren 1992 s 59-62.
75 P-A Karlsson 1990 s 19.



4. Äga eller ägas

Vid 1723 års riksdag samlades bondeståndet bakom 89 allmänna besvär. 
Ett av dem formulerade ett klagomål som är centralt för undersök
ningen.1 Där besvärade sig bondeståndet över det "skadliga" missbruk 
som förövades med bergsmanshemman. Missbruket bestod i att borgare 
och bruksförvaltare förvärvade bergsmanshemman från bergsmännen 
och hyttorna och lade dem under sina bruk. De teoretiska utgångspunk
terna i kapitel 1 förutsade denna utveckling, men kronans politik gick, 
som vi har sett, ut på att förhindra detta förlopp.

Här försöker jag reda ut om bergsmännen hade fog för sitt missnöje, 
när det gäller förhållandena i Saxe by och Söderbärke socken. Frågan 
kommer att besvaras genom en analys av ett antal tvärsnitt, som fryser 
ägostrukturen vid några tillfällen under 1700-talet fram till år 1817. 
Dessutom presenteras beräkningar över antalet jordägare mellan åren 
1665 och 1817. Ökade brukens mantalsinnehav under den aktuella perio
den?

Förändringar i områdets ägostruktur var i första hand ett resultat av att 
jord köptes och såldes. Därför studeras även vilka som handlade med 
jord. Var det omtalade missbmket så utbrett som besväret från 1723 ville 
låta påskina?

Tvärsnitten i Saxe redovisas först tillsammans med den jordhandel som 
ägde rum där under 1700-talet. Resultaten därifrån testas sedan på sock
ennivå.

Om bruken erövrade bergsmansjord, hur kunde det ske när det var 
tvärtemot bergsmännens uttalade vilja och lagstiftningens intentioner? 
Situationen i Saxe används för att illustrera vilka faktorer som kunde leda 
till försäljning av jord. Men innan själva undersökningen redovisas, 
måste något sägas om det källmaterial som används.

Källor - problem och möjligheter

Det material jag tvingas använda för att belysa ägandet i Söderbärke 
socken före 1800-talets mitt är bristfälligt på många sätt. En utförligare 
redogörelse lämnas i bilaga 2. Problemen kan ändå inte förbigås helt och 
hållet i huvudtexten.

Utgångsläget är att det inte finns något enhetligt material som kan visa 
vem som ägde vad i området under 1700-talet. Kronans jordeböcker för 
Kopparbergs län innehåller, till skillnad från dem i till exempel Stock
holms län, inga ägamppgifter.

En tänkbar förklaring till det speciella förhållandet i Kopparbergs län 
kan vara att jordarealen och skatteuttaget där mer än på andra håll

1 Bdp, vol 1, s 286-287 nr 80 (1723).



administrerades på by- och sockennivå.2 En annan orsak kan vara att 
kronan inte behövde de individuella ägaruppgiftema för att få in skatt. 
Jordeboksräntan i hela Västerbergslagen var till exempel förpantad till 
olika privata intressen - bland annat bruksägare - ända fram till år 1761.3 
Här är dock individuella ägaruppgifter det viktiga, och då kan som sagt 
inte jordeböckema vara till någon hjälp. Man får söka på annat håll.

De tvärsnitt som så småningom presenteras hämtas från helt olika käl
lor. Först kommer en roteringslängd från 1665.4 Den lägger samman 
både jordägare och "inbrukare" i jämnstarka rotar. Bärkraften för var 
och en uttrycktes i skattekraft - mantal. Varje rote fick sedan hålla en 
soldat. "Inbrukare" var samtidens term för den som brukade jord som 
någon annan ägde. 1665 års längd var troligen aktuell för året. Den till
kom nämligen efter klagomål på att fördelningen av bördorna var orätt
vis. En del var högre roterade än andra. Problemet är att det inte säkert 
går att mäta hur stort innehav som föll på var och en. Ibland kan det vara 
tveksamt om en person var inbrukare eller jordägare. Det förekom även 
att personer var både - och. 1665 års roteringslängd används därför bara 
som en uppskattning av antalet jordägare.

Det andra snittet grundas på de särskilda kontributioner som kronan 
krävde på 1710-talet. Folket skattades för både lös och fast egendom. För 
Söderbärkes del finns längden från 1714 i behåll. Det går inte att utifrån 
den exakt klargöra vem som ägde jord eller ej, och framför allt inte hur 
mycket. Den lösa egendomen specificerades för varje individ men inte 
den fasta. Längden kan knappast användas för att rekonstruera en 
ägostruktur. Men jag utnyttjar den för att uppskatta ett minimiantal jord
ägare.

Enligt 1739 års prästvalsförordning fick sockenboma i konsistoriella 
pastorat rösta på den präst de föredrog av några föreslagna kandidater. 
Det enskilda röstetalet bestämdes efter jordinnehavet. Prästvalslängder är 
därför ett mått på både antalet jordägare och skattekraftens fördelning.

Prästvalslängder används för tvärsnitten 1752, 1784 och 1815. Snittet 
från 1815 ges också från taxeringslängden samma år. För år 1817 utnytt
jas däremot en särskild jordebok, som upprättats genom bergskollegiets 
försorg. Den är kanske den mest pålitliga källan, vilket inte garanterar att 
jordeboksförfattaren lyckades fullt ut.

2 M Isacson 1979 s 63-66 visar att jorden omfördelades i By socken så att de enskilda 
innehaven bättre kom att motsvara den skatt den enskilde jordägaren betalade. En sådan 
omfördelning hade varit svårt att genomföra om inte byn och socknen fungerade som en 
fond där de enskilda jordägarna hade sina respektive andelar. C Winberg 1985 s 94-95 
menar att Isacsons resultat ligger i linje med att skattesystemet i norra Sverige allmänt var 
mer kollektivt - på ett liknande sätt som i By - än det var i södra delen av landet.
3 1761 BO Ills 102-103.
4 För arkivbeteckningar hänvisas till bilaga 2.



Förhållandena i Saxe uppmättes dessutom åren 1755, 1822 och 1831. 
För dessa år kan jag använda lantmäteriakter samt en ny indelning av 
byns hytta. Det är material som knappast kan ha undvikit att utreda ägan
det i byn och är därför mindre problematiskt.

Någorlunda kan socknens ägoförhållanden återges. Men det finns tvek
samheter där källomas varierande syften bidrar till osäkerheten. Ingen av 
de tidiga källorna var i första hand ute efter att klarlägga ägandet. Präst- 
valslängden var upprättad primärt för att genomföra ett val. Förmögen- 
hetslängdens upprättare var intresserade av att få in skatt. Det var troli
gen inte så viktigt i någon av källorna om en hemmansdel innehades av 
två eller tre, bara åliggandena sköttes tillfredsställande.

Ägostrukturer i olika former

Det finns även felkällor i det som mäts. Vad menas egentligen med 
ägostmktur? Det som här går under denna benämning är i första hand en 
kameral struktur.5 Ägandet uppgavs i mantal, som var ett mycket grovt 
mått på egendomens förväntade bärkraft - inte storlek eller faktiskt inne
håll. Det faktiska innehållet förändrades dessutom över tiden utan att 
någon omtaxering vidtogs. De ägostrukturer som påvisas i detta kapitel 
är därför mycket ungefärliga. De utgörs av mantalsfördelningen, det vill 
säga fördelningen av skattekraft.

Söderbärkes (inklusive Malingsbo) formellt kamerala struktur under 
1700-talet var den att socknen bestod av 44 och 15/16 mantal. Ett halvt 
mantal var frälse och 4 1/8 var krono. Resten var av skattenatur. Den 
sortens fördelning är här av mindre intresse. I det följande tas därför 
ingen hänsyn till de skilda jordnaturema. Det är mantalsfördelningen 
mellan bruk och bergsmän, samt fördelningen mellan bergsmännen som 
undersöks.

Varken mantalsfördelning eller områdets formellt kamerala struktur 
säger som sagt inte mycket om den rådande brukningsstrukturen, eller 
det faktiska jordinnehavet. Det är till exempel sällan möjligt att uppskatta 
åkerns storlek, eller beräkna antalet landbönder. Som ytterligare en 
komplikation kan nämnas att det förekom jordägare som utöver den egna 
jorden även brukade andras.6

Trots många brister betraktar jag ändå mantalsfördelningen som en 
reell ägostmktur. Men det är ändå inte säkert att den uppmätta ägostruk
turen - mantalsfördelningen - besvarar frågan om vem som i realiteten

5 Jfr M Ågren 1992 s 70-73.
6 Jfr M Isacson 1979 s 76-77 som använder en revningslängd för By socken från mitten 
på 1700-talet. Den ger möjlighet att fastställa åkerarealen. Någon motsvarighet för 
Söderbärke har inte påträffats. Även M Ågren 1992 t ex s 76 kan använda en liknande 
längd. I båda undersökningarna kan därför den faktiska ägostrukturen återges.



ägde jorden. En konkret aspekt av problemet klargörs när handeln med 
jord granskas.

Jordtransaktionema kan inte kartläggas fullständigt. Ett skäl är att en 
undersökning endast kan omfatta den jord som lagfördes vid tinget på 
orten. Många överlåtelser lagfördes inte alls. Förhållandet i bergslags- 
ortema kompliceras dessutom av att det fanns två parallella ting - härads- 
och bergstingsrätt - och deras respektive jurisdiktioner var troligen inte 
helt åtskilda i praktiken.

När en affär kom till tinget var turordningen den att affären skulle 
stadfästas med tre uppbud innan det slutligen utfärdades ett fastebrev. Det 
sista var ett bevis på att affären var i hamn. Köparen riskerade inte att ut
sättas för bördsklander. För Söderbärkes del behandlas enbart de tredje 
uppbuden samt fastebreven under några utvalda perioder. Undersök
ningen av Saxes jordtransaktioner omfattar hela århundradet och trans
aktionerna följs från det första uppbudet till och med fastebrevets utfär
dande. På grund av detta kan det fastslås att köparen ofta underlät att lag
fara överlåtelsen fullständigt.7

Handel med jord hanterades som regel av häradsrätten. I Söderbärke 
hölls tingen till att börja med vinter och sommar. Därefter övergick man 
till vår och höst. Den totala tiden från köp till fastebrev var minst tre år.8 
Men många förvärv lagfördes aldrig fullständigt. I ett flertal fall nöjde 
sig köparen med ett eller ett par uppbud. Det är svårt att nå klarhet i om 
förvärven gått tillbaka, eller om överlåtelsen, trots avsaknad av faste
brev, ändå betraktades som avgjord.

Lagfartsproceduren drog ofta ut på tiden - ibland flera decennier - vil
ket ytterligare försvårar en kartläggning. Om inte lagfarten fördes vidare 
efter det att köpebrevet beviljats ett första uppbud, är det inte heller 
självklart att köparen kom att kom att ta jorden i anspråk, i synnerhet 
inte bruk och andra ståndspersoner. De var ju förhindrade av lagstift
ningen att begära fasta på bergsmansjord. Som det kommer att visa sig 
hindrades inte bruk från att i praktiken ändå pantsätta jord och beviljas 
både ett, två och tre uppbud. Däremot utfärdades sällan fastebrev.

De olika ägostrukturema kan därför dölja en annan struktur. Innebör
den kan vara den att jordtransaktionen ännu inte var avslutad. Förhållan
det var kanske självklart för samtiden men oerhört besvärligt för en 
senare undersökning.

Till sist måste jag säga något om två begrepp som används flitigt i detta 
avsnitt. Det ena är hemman, som kan mätas i det kamerala mått - man
talet - som användes i Söderbärke. En åttondels hemman betyder helt en
kelt att hemmanets skattekraft taxerats till en åttondels mantal. Hemman

7 Se bilaga 2.
8 Jfr C Winberg 1981 s 282 för förhållandet i Dala. I hänvisningarna anges I för första 
tinget och II för det andra, oavsett årstid. År 1:1, köpebrev och i samband med detta l:a 
uppbud, II, 2:a uppbud. År 2:1, 3:e uppbud. År 3:1, fastebrev.



är formellt inte synonymt med hemmansbruk eller hemmansdel.9 Men 
det är ändå så ordet hemman kan uppfattas i det följande. Med hemman 
avses helt enkelt fastighet. Med hemmansdel menas del av fastigheten.

Det andra begreppet är transaktion. Vad avses? Vilken karaktär hade 
jordöverföringarna i Söderbärke? Varför använder jag inte ordet köp? 
Om man med köp avser en frivillig överlåtelse av jord mellan två 
oskylda personer, var det sällsynt med köp i Söderbärke socken. Lag- 
fartsmaterialet därifrån domineras av arvsregleringar. Då var det oftast 
släktingar som gjorde upp med varandra. Det förekom även några byten 
av jord, men inte särskilt ofta. Panter och utmätningar var andra och 
vanligare former av jordtransaktioner. Det typiska för de jordöverlåtel
ser som lagfördes vid häradsrätten i Söderbärke var just att arvsregle
ringar och utmätningar dominerade. Begreppet transaktion täcker båda 
formerna.

Problem med material och distinktioner kring äganderätten utgör en 
intressant forskningsuppgift i sig, som inte är huvudsaken här. Jag vill 
ändå öppna för en fortsatt diskussion genom att visa på något av det som 
tillstöter. Framför allt vill jag peka på att resultaten enbart kan betecknas 
som tentativa uppskattningar av ägandets kvantitativa utveckling. Men jag 
vill samtidigt betona att det ligger ett stort värde i att åtminstone tenden
serna kan påvisas.

Handel med jord

Hur människor i äldre tid handlade med jorden - deras viktigaste pro
duktionsmedel näst sig själva - är en central fråga för historisk forskning. 
Handeln med jord under 1700-talet har därför behandlats i flera tidigare 
undersökningar.

Lars Herlitz visar bland annat att priserna på skattejorden steg kraftigt 
under frihetstiden i Skaraborgs län.10 Göran Rydeberg undersöker skat
teköpen och fastighetsmarknaden i Örebro län. Hans resultat bekräftar 
prisökningen under 1700-talet, samt att antalet transaktioner allmänt 
ökade mot slutet av århundradet.11 De som handlade med jord i den 
bergsbruksdominerande delen av Örebro län - bergsmän och ståndsper
soner - handlade sällan med varandra. Men utbytet ökade något under 
1700-talets lopp. Det var då mer vanligt att jord gick från ståndspersoner 
till bönder och bergsmän än den motsatta vägen.12 Rydebergs arbete be

9 C Winberg 1975 (1977) s 179, K Bäck 1992 s 64. Samtiden använde dock ofta be
greppen hemman, hemmansbruk och hemmansdel som synonymer.
10 L Herlitz 1974 s 314-331.
11 G Rydeberg 1985 s 172-173, 155. Jfr E Österberg 1991 s 256-258.
12 G Rydeberg 1985 s 159.1 tabell 21 s 159 visas att bönder och bergsmän i Lindesberg 
sålde fastigheter 34 gånger till ståndspersoner. Femtio gånger överlät ståndspersoner jord 
till bönder och bergsmän enligt samma tabell.



handlar inte under vilka förhållanden de olika grupperna förvärvade 
jord. Motsättningen mellan bruk och bergsmän är ingen huvudfråga för 
Rydeberg, och heller inte ägofördelningen mellan bergsmännen. Likväl 
finns flera resultat från Örebro som kan jämföras med Söderbärkes för
hållanden.

Maria Ågrens undersökning av jordhandeln i Stora Tuna socken under 
1700-talet ger en jämförelsemöjlighet som ligger nära i rum, tid och per
spektiv.13 Detsamma kan även sägas om Janne Backlunds nyligen avslu
tade undersökning av jordhandeln i Fellingsbro socken - ett område som 
är beläget på gränsen mellan Bergslagen och jordbruksbygderna runt de 
båda sjöarna Mälaren och Hjälmaren.14 Till detta återvänder jag senare. 
Huvudsaken är till en början att studera och tolka ägandets kvantitativa 
förskjutningar mellan bruk och bergsmän, men även mellan bergsmän 
och bergsmän. Undersökningen inleds i Saxe.

Jordägare och handel med jord i Saxe

I diagram 5 visas antalet jordägande hushåll i Saxe.

Diagram 5. Antalet jordägare i Saxe åren 1665-1831

1665 1714 1752 1755 1784 1815 1817 1822 1831

Källa: se tabell 5, bilaga 3.

Anm. Larsbo bruk är inte medräknat i diagram 5.

13 M Ågren 1992 s 97 ff.
14 J Backlund 1993 s 126ff.



Antalet jordägande hushåll var störst i mitten på 1700-talet. Både präst- 
valslängd och lantmäteriakt redovisar ett större antal jordägare än vad 
som var fallet tidigare och senare. Den jord Saxe totalt förfogade över - 
2,25 mantal - varierade inte mantalsmässigt mellan de olika mättillfäl
lena. Förutsatt att alla ägde lika mycket, disponerade därmed den enskilde 
jordägaren över minst jord i kamerala mått mätt i mitten på 1700-talet. 
Men fördelningen var inte jämlik, vare sig då eller vid någon annan tid
punkt.

I diagram 6 visas ägostrukturen för åren 1752, 1784, 1815 och 1817 i 
Saxe.

Diagram 6. Ägostrukturen i Saxe åren 1752, 1784, 1815 
och 1817

1752 1784 1815 1817

Källa: se tabell 6, bilaga 3.

Anm. Små= t o m 1/16 mantal, mellanstora= t o m 1/4 mantal, stora= 
mer än 1/4 mantal. Larsbo bruks innehav är inte medräknat i diagram 6.

I mitten på 1700-talet var det tretton som ägde jord i Saxe. Vars och ens 
kamerala innehav var litet, men det fanns en som hade lite mer än de öv
riga. Fördelningen var just då mer jämn än vad den skulle bli senare. 
Mellan 1752 och 1784 försvann Saxes stora jordägare, men endast tillfäl
ligt.15 Någon miste sin jord helt och antalet i mellangruppen minskade. 
Fram till år 1817 minskade antalet jordägare ytterligare. Det var särskilt 
de mellanstora jordägarna som blev avsevärt färre, från tolv till fem. 
Detta återkommer jag strax till. En liten strömning till de små och stora

15 Se tabell 25, bilaga 3.



jordägarna ägde också rum. Ägandet blev därmed mer skiktat än det var 
år 1752.

I mitten på 1700-talet var ägandet i Saxe relativt jämnt fördelat. År 
1817 var det mer polariserat. Under det sista skedet minskade antalet 
jordägare. Men tendensen till skiktning inträffade ganska plötsligt - mel
lan åren 1815 och 1817? Hur gick det till? Här återges i korthet vad som 
hände.

Enligt lagfartsprotokollet från år 1815 såldes detta år Olof Jacobssons 
egendom i Saxe på exekutiv auktion. Den ropades in av komminister 
Bark, vars fm - Eva Bark i Nor - står upptagen i 1815 års prästvalslängd 
som mellanstor jordägare i Saxe.16 Det gör hon inte i 1817 års jordebok. 
Jordägarantalet minskade således med en - till nio. Vid samma tidpunkt 
sålde Erik Björklund sin jord i Saxe. Hans försäljning medförde däremot 
en ökning av antalet jordägare. Det var nämligen två personer - unge Per 
Persson och Hans Ersson - som förvärvade jorden. Med deras handel var 
jordägarna i Saxe åter tio till antalet. Deras respektive förvärv var inte 
större än att de måste räknas som "små jordägare" i klassificeringen 
ovan. Genom Erik Björklunds avyttring ersattes en av de mellanstora 
jordägarna med två små. Genom Anders Barks försäljning år 1816 min
skade det totala antalet jordägare till nio. Hans avyttring decimerade de 
mellanstora jordägarna ytterligare. För att sammanfatta: Olof Jacobsson, 
Eva Bark, Erik Björklund och Anders Andersson Bark försvann som 
mellanstora jordägare i Saxe mellan åren 1815 och 1817. Under samma 
period växte Johan Erssons och Erik Anderssons innehav så att de år 
1817 kunde räkna sig som stora jordägare.17 De två som under samma tid 
övertog Erik Björklunds jord, kom att räknas som små jordägare.

Olof Jacobssons öde bekräftade att den förändrade ägostrukturen i Saxe 
även innebar att antalet jordlösa blev fler. I 1817 års mantalslängd hittar 
man Olof Jacobsson men nu var han inte längre bergsman. I stället var 
han inhyst hos bergsmannen Per Persson i Saxe.18

1800-talets förändringar i Saxe medförde en skillnad jämfört med tidi
gare förhållanden - i synnerhet från situationen omkring år 1750. Fram 
till dess utjämnades fördelningen och antalet jordägare blev fler. Ökning
en av antalet jordägare fram emot 1700-talets mitt har en parallell i den 
av Janne Backlund påvisade utvecklingen i Fellingsbro socken.19 Utjäm-

16 Släkten Ersson/Perssons (nr 6), släkten Samuelsson/Erssons (nr 7), släkten Anders
son Barks (nr 8) och släkten Olsson/Hanssons (nr 9) jordtransaktioner redovisas i bilaga 
1. Där ges vidare hänvisningar.
17 Johan Ersson i släkt 7 och Erik Andersson i släkt 5. Johan Erssons ökade jordinnehav
bestod troligen av den jord som den ingifte mågen Mats Andersson köpte av Anders 
Andersson Bark år 1816. Se bilaga 1. Eftersom lagfartsundersökningen endast utsträckts 
till och med år 1815 kan närmare upplysning kring Erik Anderssons ökade innehav inte 
ges här.
18 Per Persson tillhörde släkt 2, bilaga 1.
19 J Backlund 1993 s 163.



ningstendensen i Saxe överensstämmer också med den som Maths Isacson 
finner i By socken vid 1700-talets mitt.20 Mellangruppens kraftiga domi
nans i Saxe saknar heller inte motsvarighet i den ägostruktur som Maria 
Ågren blottlägger för Stora Tuna vid samma tidpunkt. I motsats till Saxe 
var de små jordägarna där tidigt en betydande grupp. I både Saxe och 
Stora Tuna förändrades ägostrukturen efter 1750 främst genom att mel
lanskiktet blev mindre.21

En viktig skillnad - och komplikation - mellan förhållandena i Tuna 
och By socknar jämfört med dem i Saxe är att i de båda förstnämnda 
redovisas ägostrukturen i reellt jordinnehav. I Saxe sker däremot mät
ningen i kamerala mått. En mellanstor jordägare i Saxe behöver därför 
inte motsvaras av en mellanstor jordägare i Tuna och By socknar, eller 
vice versa.

I redovisningen av jordägandet i Saxe saknas än så länge en betydelse
full jordägare - Larsbo bruk.

Diagram 7. Larsbo bruks mantalsinnehav i Saxe åren 
1714, 1755, 1784 och 1817 i procent (N=2,25 mantal)

1714 1755 1784 1817

Källa: se tabell 7, bilaga 3.

Larsbo bruk disponerade aldrig Saxes 2,25 mantal helt och hållet. År 
1714 var det emellertid inte långt ifrån. Drygt 70 procent av mantalet 
fanns då i brukets ägo. Minskningen fram till mitten på 1700-talet inne
bar en motsvarande ökning för bergsmännen i Saxe. Tillskottet av jord
ägare i byns mellanskikt under denna period var således ett resultat av 
brukets försäljning. Därefter återtogs en del av de ägor som tidigare gått

20 M Isacson 1979 s 86-87.,
21 M Ågren 1992 s 74-75, 93-95.



bruket förlorat, vilket också sammanföll med att antalet jordägare totalt 
sett minskade.

Förändringarna i brukets respektive bergsmännens mantalsinnehav 
återspeglar den handel med jord som samtidigt ägde rum.

Diagram 8. Antalet jordtransaktioner i Saxe åren 1696-
1815

I Larsbo förvärvar 

O Larsbo säljer 

□ Släkttransaktioner 

ü Övrigt

Källa: se tabell 8, bilaga 3.

Anm. Larsbo handlade endast med allmogen.

Diagram 8 visar att de flesta transaktionerna ägde mm under den senare 
perioden.22 Den omfattar visserligen ett större antal år men om man räk
nar bort 1800-talets transaktioner - 20 stycken - så framstår ändå rörlig
heten på jord som mer intensiv under 1700-talets andra hälft.

Försäljningarna var inte jämnt fördelade perioden dessförinnan heller, 
vilket framgår av bilaga 3. Under 1720- och 30-talen gjordes till exempel 
bara någon enstaka transaktion.

Om man endast tar hänsyn till den tid som lagfartsundersökningen om
fattar genomförde Larsbo bruk flest förvärv i slutet på 1600-talet samt i 
början på 1700-talet. Brukets avyttringar ägde till stor del mm under 
1740-talet. Därefter avtog Larsbos aktivitet överhuvudtaget.

Går man till bmkets arkiv finner man att bruket även kom över jord 
flera gånger före den tidpunkt som undersökningen ovan tar sin början.23

22 I diagrammet saknas de två byten som Larsbo bruk genomförde åren 1766 och 1801. 
Se tabell 8, bilaga 3.
23 LaA, t ex F:584:275 (Per Persson pantsätter sin egendom p g a skuld år 1663), 279 
(Jan Jacobsson pantsätter sin egendom p g a skuld år 1663), 286 (Mats Nilsson



Den period då Larsbo förvärvade mest kan därför utsträckas bakåt i tiden
- från och med cirka 1650 fram till en bit in på 1700-talet.24

De kvantitativa förändringar som mäts - antalet lagförda transaktioner
- är ett bristfälligt mått på reella förändringar.25 Den ökade mängden 
transaktioner - särskilt mellan släktingar - i protokollen behöver inte be
tyda att antalet transaktioner ökade. Den kan vara ett utslag av att män
niskomas ekonomiska förbindelser sinsemellan kom att formaliseras 
alltmer. Frågan om huruvida förändringen i protokollen också motsvara
des av en verklig kan inte besvaras gott nog. Det vi kan veta är egentligen 
bara att jord omfördelades, och att jordens rörlighet alltmer kom att 
noteras i protokollen. Generellt är annars problemet det motsatta; alltför 
få transaktioner lagfördes fullständigt.

Men när det gäller de transaktioner som genomfördes av Larsbo bmk 
anser jag att den minskade aktiviteten i lagfartsprotokollen också har en 
verklig motsvarighet. Från och med 1700-talets sista decennier varken 
ökade eller minskade bmkets mantalsinnehav - annat än med mindre jus
teringar. Den avsomnade aktiviteten diskuteras mer generellt i studiens 
sista kapitel. Men här vill jag peka på en konkret händelse. Jakob Ters- 
meden (den äldre) dog nämligen i början på 1750-talet. Larsbo övertogs 
av barnen. Till skillnad från det föregående var det nu flera delägare - 
och flera viljor. Vad ägoskiftet innebar för bmkets drift är svårt att säga. 
Ännu mindre kan ägoskiftets betydelse för bmkets handel med jord mä
tas. Händelsen nämns därför att perioden med minskat antal förvärv och 
försäljningar från Larsbos sida sammanfaller väl i tid med de nya ägar
nas tillträde. Det är därför tänkbart att ägoskiftet bidrog till att bruket 
förde en alltmer stillsam tillvaro.

Varför upplät bruket jord? Ville bmket inte disponera bergsmansjord?
Den sista frågan kan bruksägaren på Larsbo själv ge ett svar på. År 

1726 skrev Jakob Tersmeden till Rikets ständer i detta ärende.26 I brevet 
pekade Tersmeden generellt på nyttan av att bergsmanshemmanen förbe
hölls bergsmännen. Om bergsmännen själva bröt gruvor, framförde 
malm till hyttan, utförde koblingen och tillverkade tackjärnet, skulle 
bruken kunna köpa bergsmännens tackjärn till ett lågt pris. Brakens 
produktionskostnader blev därmed låga. Det färdiga stångjärnet kunde 
därför prismässigt konkurrera internationellt. Så tecknade Tersmeden en 
ideal situation, som i stort sett överensstämde med kronans uppfattning. 
Men Tersmeden ansåg att det aktuella läget var ett annat.

pantsätter sin egendom p g a skuld är 1664), 288-290 (Per Andersson, Anders 
Joansson, Lars Jönsson pantsätter sina egendomar p g a skulder är 1672) m fl, (SFa).
24 M Ågren 1992 s 187-194 visar att även Grängshammars bruk i Tuna socken genom
förde omfattande jordförvärv under 1600-talet.
25 Se bilaga 2.
26 Sahlins samling, kapsel 221, Tekniska muséet. Enligt en notis på Tersmedens memo
rial remitterades det till bergsdeputationen.



Enligt Tersmeden missbrukade många bergsmän sin tryggade egen
dom. Bergsmännen var självsvåldiga och lata. De svedjade upp den skog 
de i stället borde använda till sitt bergsbruk. De förskingrade vad de er
hållit i förlag. Flera förläggare hade därför blivit minerade.

Den lösning Tersmeden förespråkade var att ståndspersoner skulle 
tillåtas äga bergsmanshemman på samma villkor som bergsmännen. Om 
bergsmännen lättare kunde förlora sin egendom blev de tvungna att sköta 
sig bättre, menade Tersmeden.

Bruksägaren på Larsbo uttalade allmänt sitt stöd för kronans bergs
brukspolitik. Hans invändning bottnade i praktiska missförhållanden. Men 
med Tersmedens förslag kunde de rättas till. Han förespråkade självklart 
inte någon ändring i den politiska ambtionen att hålla produktionskost
naderna på en låg nivå. Han såg i stället en möjlighet att bibehålla den 
låga nivån genom att främst hota bergsmännens besittningsrätt - inte 
överta den.

Det var alltså endast i nödfall som bruksägaren ville äga bergsmans- 
jord. Om Tersmeden representerade ett allmänt bruksägarintresse, kan 
man anta att bruken inte ville komma över bergsmansjord som sådan. 
Men bruken behövde försörjas med billigt tackjärn. Kunde bergsmännen 
inte tillgodose dem på denna punkt, återstod bara att själva ta hand om 
bergsmansgårdarna och bergsmansjorden. Möjligheten till detta överta
gande var den åtgärd, som enligt Tersmeden kunde råda bot på missför
hållandena i bergsbruket.

Larsbo bruks förvärv i Saxe

Det så kallade nödläget bekräftas i de fall bmket tog över jord i Saxe. År 
1699 uppskattades till exempel Nils Svenssons egendom i Saxe. Han var 
skuldsatt och förlorade därför sin jord.27 Skulden hade uppkommit ge
nom att Nils tidigare beviljats krediter, som han inte förmått leverera i 
kapp. När Larsbo bruk tog över jord i Saxe, var bakgrunden alltid lik
nande den som Nils Svensson hade råkat i.

Även de gånger bruket sålde jord intygas att när bmket först erhållit 
jorden var skulden avgörande. År 1699 beviljades till exempel hammar- 
smedsmäster Erik Persson fasta på en åttondels hemman i Saxe.28 Säljare 
var Larsbo bruk. Den tidigare ägaren - Lars Embjömsson - förlorade sin 
jord på grund av skuld till bruket. Genom försäljningen till Erik fick 
bruket in en fordran, som annars kunde gått helt förlorad. Hammar

27 LaA, F:584:310, (SFa). Detta förvärv lagfördes ej.
28 Svea Fiovrätts renoverade domböcker, Kopparbergs län, Söderbärke socken, år 1699, 
vintertinget, fol 49.1 fortsättningen förkortas hänvisningar till domböckerna eller små- 
protokollen (fr o m 1701) enligt följande: 1699 I fol 49. Med romersk siffra markeras 
således om det var årets första eller andra ting. De gånger det inte framgår av texten vilket 
uppbud köpet beviljades markeras det enligt: (1), (2) etc.



smedens förvärv underlättades sannolikt av hans yrke, vilket bruket 
kunde dra nytta av, men också av hans anknytning till den förre ägaren. 
Lars Embjömsson var nämligen Erik Perssons svärfar.

I Larsbo bruks övriga avyttringar märks inte några släktband. Det var 
särskilt tydligt den gången Erik Samuelsson handlade jord av Larsbo.29 
Han kom från Norrbärke socken till Saxe i slutet på 1600-talet. År 1697 
beviljades han första uppbud men fastebrevet utfärdades inte förrän 
1718. Dröjsmålet kan förklaras av att när förvärvet först kungjordes, 
protesterade Gamle Hans Nilsson. Han menade att det var han som var 
närmast i börd, och därför borde få överta egendomen. Gamle Hans sak
nade emellertid pengar 1697, och när rätten tog ställning för Erik 
Samuelsson år 1718 hade Hans fortfarande inte erlagt någon köpeskilling. 
Erik Samuelssons förvärvade jord hade tidigare ägts av Nils Matsson, 
som förlorat egendomen på grund av skuld till Larsbo.30

Larsbo bruk påtvingades en roll som fastighetsförmedlare. Först 
övertog bruket skuldsatta egendomar och därefter såldes de tillbaka. Till 
skillnad från de övriga transaktionerna i Saxe var det aldrig någon som 
frivilligt sålde jord till bruket. Skulden var alltid en pådrivande faktor.

Släkt förvärvar jord av släkt

Av diagram 8 framgår att merparten av jordhandeln i Saxe fördes mellan 
personer som var mer eller mindre släkt med varandra.31 Deras transak
tioner var som regel arvsuppgörelser. Ett exempel får illustrera.

Johan Hansson i Saxe sålde år 1718 jord i den näraliggande byn 
Sörbo.32 Det var jord som han ärvt efter sina föräldrar. Köparen var 
brodern Lars, som tydligen var den som övertog föräldragården.

När en person i Saxe sålde fast egendom belägen utanför byn var det 
arvsandelar som såldes. På motsvarande sätt sålde personer i andra byar 
jord i Saxe.33

Johan Hansson i exemplet ovan förvärvade å sin sida jord i Saxe av sina 
svågrar och sin hustrus systrar på 1720-talet. De säljande släktingarna

29 1718 Ifol 524.
30 LaA, F:584:307, (SFa).
31 Jfr G Rydeberg 1985 s 147-148 som också finner att regelrätta köp utom börd inte var 
särskilt vanliga. Jfr J Backlund 1993 s 130 som fastställer att mer än 50% av tredje upp
buden i Fellingsbro mellan åren 1684 och 1749 gällde köp inom börd.
32 1718 Ifol 524 (3).
33 I släktingarnas arvsuppgörelser specificerades inte jorden ellerjordens storlek. Ut
tryck som brodersdel eller systerdel i föräldrahemmanet förekom ofta. Det var även van
ligt att transaktionen protokollfördes enligt: brodern NN avstår sin arvsrätt i x hemman 
till OO. Därefter angavs den summa arvsrätten betingade. De arvsandelar som sålunda 
cirkulerade mellan släktingar kan med ett modernt uttryck beskrivas som inteckningar.



bodde i Tullkvamen respektive Tolfsbo.34 Båda byarna är belägna i 
Söderbärke socken.

I Johans fall blev det så att hans bror efterträdde fadern. Själv fick han 
ta vid efter sin svärfar. Hustruns systrar gifte sig i sin tur med män som 
sannolikt avlöste sina fäder.

Johan Hanssons typ av affärer var den klart dominerande. Det var inga 
skulder som tvingade fram sådana transaktioner. Men jord ärvdes enligt 
lagen, vilket på sätt och vis också tvingade fram försäljningar.35 Kvin
nans underordnade ställning är också tydlig. Det var mannen som repre
senterade köparen, trots att jorden i exempelvis Johan Hanssons fall för
värvats från hustruns släkt.

Utöver Larsbo bruks utmätningar och försäljningar, var alla affärer 
före år 1750 uppgörelser om arv mellan släktingar.

Utjämningstendenser fram till 1750

Larsbo bruks fastighetsförvärv fram till mitten på 1700-talet bröt sönder 
en oerhört sluten jordmarknad. Först med bruket som fastighetsförmed
lare lämnades möjlighet för en utomstående att skaffa ett stycke jord i 
byn. Då yppades till exempel förvärvsmöjlighet för den som inte stod i 
utsikt att ärva jord.

Lars Tomsson efterträdde inte sina föräldrar. Genom hans och svär
fadern Erik Hanssons gemensamma förvärv av den jord som Larsbo 
sålde år 1744, gavs ändå möjlighet till eget jordinnehav för mågen. Lars 
Tomsson var därför en av jordägarna i 1752 års prästvalslängd. Lars 
Larsson var ännu en ingift måg hos Erik Hansson. Hans Ersson däremot 
var son i huset och stod i tur att överta egendomen. Tillsammans köpte de 
jord av Larsbo bruk år 1746 så att även Lars kunde bo kvar som jord
ägare i Saxe. Lars Larsson stod också upptagen i 1752 års prästvals
längd.36

De refererade förvärven resulterade i att jordägarna blev fler fram till 
mitten på 1700-talet. Det innebar samtidigt att antalet jordägare som 
skulle försörja sig av ägorna i Saxe blev större. Därför kan man tala om 
en reell hemmansklyvning. Den gav dock inte några spår i mantalstaxe- 
ringen av byn. Eftersom jordägarna därefter blev färre, var hemmans- 
klyvningen inte särskilt långlivad.

När Larsbo bruk sålde jord var det aldrig en försäljning av en åkerlapp 
här, eller en skogsteg där. Mindre avyttringar var dessutom inte i linje 
med lagstiftningen på området. Det låg i kronans intresse att hemmanens

34 1 725 II fol 1150 (F), 1727 I fol 1040 (F).
35 1734 års lag, ärvdabalken, II kapitlet. Johan Hanssons transaktioner visar att 1734 års 
lag kodifierade ett förfarande som redan var praxis i Saxe.
36 1744 II fol 1604-1605 (3), 1746 I fol 1817-1818 (3). Samtliga köpare hörde till släkt 
3 i bilaga 1.



skattekraft inte minskade. Mot slutet av 1600-talet utfärdades därför ett 
plakat som förbjöd minskning av skattskyldig jord i hemmanen. Avsön
drad jord kunde till och med krävas tillbaka.37 Larsbos försäljningar 
gällde oftast en hel fastighet i den meningen att jorden tidigare utgjort 
den förra ägarens hela brukningsenhet. I de båda omnämnda förvärven 
var det dock delar av Per Mattssons hemman, som avyttrades. Men till
sammans utgjorde delarna troligen en hel.38

Allmogens handel var heller inte frågan om jordbitar här och där. Men 
funktionen - att reglera arv - innebar automatiskt att det oftast var delar 
av fastigheter som bytte ägare.

Det är inget uppseendeväckande i att karaktären på handeln med jord i 
Saxe var i enlighet med de riktlinjer lagen förespråkade. Men handeln i 
Saxe skilde sig därvidlag från den som under samma tid ägde mm i det 
närbelägna Stora Tuna. Där var det vanligt att man handlade med enskil
da ägolotter - alltså mindre jordbitar som bytte ägare. Bönderna i Stora 
Tuna genomförde, till skillnad från bergsmännen i Saxe, ofta transak
tioner med jord genom att byta en jordbit mot en annan jordlott.39 I 
Fellingsbro härad var byten som transaktionsform heller inte ovanliga 
under 1700-talets första hälft.40 I Saxe däremot lagfördes blott några en
staka byten under den period som undersökts.

Den faktor som medverkade till att bergsmännens sammantagna man- 
talsinnehav var större vid 1700-talets mitt än i början på århundradet var 
Larsbo bruks återförsäljning. Försäljningen bidrog till att de jordägande 
hushållen då var fler än tidigare. Men det var inte brukets förvärv som 
reducerade de stora jordägarnas innehav. Det senare måste i stället ha or
sakats av en försiktig hemmansklyvning, som - med facit i hand - endast 
tycks ha varit tillfällig.41

Skiktningstendenser efter 1750

Efter 1750 inträffade en förändring i Saxes jordhandel. Då började det 
förekomma transaktioner mellan personer som inte tycks ha haft några 
släktband med varandra. I diagram 8 har dessa transaktioner förts till 
kategorin övriga. Den omfattar tolv poster och alla inträffade efter 1750.

Till gruppen övriga har även förts den affär som fyra bergsmän gjorde 
upp med kyrkorådet om. År 1765 köpte de nämligen en gravplats på 
socknens kyrkogård.42 De resterande affärerna försiggick också i allmo-

37 C Winberg 1985 s 98.
38 Överlåtelsen ägde rum men gav upphov till tvist mellan de berörda parterna. LaA, 
F:592:1383, 1385, (SFa).
39 M Ågren 1992 s 78-80, 97.
40 J Backlund 1993 s 133.
41 Se tabell 25, bilaga 3.
42 1765 I fol 589 (2).



geled och påminde i flera fall om de vanliga släkttransaktionema. Möjli
gen var det några gånger släkt som handlade med arv, där anknytningen 
inte skrivits ut.

Jag anser ändå att de tolv transaktionerna var en betydelsefull signal 
om något nytt, jämfört med tidigare. Förhållandet uttrycker, enligt min 
mening, att släktbandet blev mindre viktigt för att tillägna sig jord. Det 
är möjligt att förändringen kom sig av att protokollskrivama blev min
dre noggranna. Förändringen kan även tolkas som att släktbanden var så 
självklara att de inte behövde noteras. Men i Saxe verkar den första 
tolkningen ha mer relevans. Ett par exempel kan belysa.

År 1783 sålde Erik Larsson i Saxe ett stycke jord - en byggningsplats - 
till snickaren Per Gunnerstedt. Samme Erik sålde några år senare en 
röjning samt lite åker till bergsmannen Johan Mattsson i Saxe. Det var 
betalning för en skuld. Inte i något fall var Erik släkt med köparen och 
det var heller inte frågan om arv som bytte ägare.43

Erik Hansson var en annan jordägare som genom mindre försäljningar 
urholkade sin egen fastighet. Han sålde delar av en svedjemosse i Saxe till 
bybor han inte var släkt med.44

De mindre försäljningarna medförde att säljarens innehav successivt 
förlorade bärkraft. Den bergsman som sålde ut sin jord i mindre delar 
löpte större risk för att helt slås ut i en krissituation. På motsvarande sätt 
kunde en bergsman genom mindre förvärv, sakta men säkert, förstärka 
sitt innehav. Den sistnämnde hade därför bättre utsikter att klara ett 
krisläge utan allvarliga men. De små försäljningarna kunde därför så 
småningom leda till en accentuerad snedfördelning inom bergsmansgrup- 
pen, det vill säga en skiktning.

Skuld och försäljning utan Larsbo bruks medverkan

Ytterligare en typ av handel var ny för senare delen av 1700-talet. Två 
personer får illustrera.

Den ena är Jeremias Ersson i Vibberbo. Han var skyldig Anders 
Ersson i Saxe 833 dkm, som han inte kunde betala tillbaka. År 1776 be
stämdes därför att Anders i stället skulle få överta Jeremias fasta egen
dom.45 Till saken hör att Anders redan var jordägare. Genom lånet till 
Jeremias förvärvade han ytterligare en fastighet. Men han behöll inte 
jorden. Den såldes vidare.

Den andra är Mats Tomsson, som var bror till den tidigare omnämnde 
Lars Tomsson. År 1751 pantsatte han sitt åttondels hemman till

43 1783 II fol 1304 (F), 1788 I fol 1369 (2). Erik Larsson hörde till släkt 3 i bilaga 1.
44 1810 I fol 1687 (2), 1810 II fol 1708 (F).
45 1777 I fol 1324-1325 (1). Anders Ersson tillhörde släkt 6 i bilaga 1.



släktingen Jacob Pålsson i Skinnskatteberg.46 Mats fick låna 2 000 dkm 
mot 6 % ränta samt lova att inte fördärva hemmanet. Brodern Lars gick 
dessutom i borgen. Lånet blev emellertid aldrig återbetalt. Åren 1770-71 
blev Mats Tomssons hemman därför ett försäljningsobjekt.47

Thomas Jacobsson - förmodligen Jacobs son - var säljaren och det var 
fem personer som köpte.48 Mats Tomssons hemman splittrades därmed 
upp på fem nya ägare. För dem innebar förvärvet en förstärkning av ett 
redan befintligt innehav.49

Jeremias Ersson och Mats Tomsson var inte ensamma om sin förlust. 
Som tidigare nämnts såldes bergsmannen Olof Jakobssons egendom på 
exekutiv auktion år 1815. Köparen var pastor Erik Bark.50 Vid denna 
tidpunkt fanns inte längre någon lag som hindrade "icke-bergsmän” från 
att förvärva bergsmansjord. Pastorn kunde därför äga bergsmansjord 
helt lagligt. Mer tveksamt är om bergsfogdens förvärv år 1805 hade stöd 
i lagen.51 Han köpte fast egendom i Vik - beläget ett par mil från Saxe. 
Säljare var Jan Ersson i Saxe, vilken hade kommit över egendomen på 
auktion. Den tidigare innehavaren var skuldsatt och jorden bjöds därför 
ut till försäljning.

Skulden var fortfarande, eller ännu mer än tidigare, en viktig faktor 
till förlust av jord.

Jordhandelns karaktär i Saxe

Antalet jordägande hushåll i Saxe varierade över tid. Flest var de i mitten 
på 1700-talet. Det var också då Larsbo bruks mantalsinnehav i Saxe var 
som minst.

Larsbo bruks återförsäljningar hade stöd i lagstiftningen kring bergs- 
mansjorden. Den politiska uppfattning bruksägaren själv framförde, vitt
nade heller inte om något större begär efter bergsmännens egendomar.

Likväl kom bergsmansjord i brukets ägo. De klagande bergsmännen i 
riksdagen år 1723 hade därför rätt. Men från brukets sida tycks förvär
ven ha skett som en sista åtgärd för att få ersättning för utlånade medel. 
Så gott som alltid var det en skuld som ledde till att jorden kom i brukets 
ägo. När bruket avyttrade jorden gavs möjlighet att få skulden återbetald.

46 1751 Ilfol 708.
47 T ex 1770 II fol 643 (1).
48 Förvärven ägde rum 1770-71 men lagfartsproceduren drog ut på tiden. 1771 II fol 
655 beviljades Jan Jansson och Per Andersson 3:e uppbud, 1789 I fol 1282 beviljades 
Anders Andersson och Erik Jeremiasson 2:a uppbud, 1797 I fol 1828 beviljades Erik 
Johansson fasta.
49 Se tabell 25, bilaga 3.
50 18151 fol 507.
51 1805 I fol 200 (3).



Med en ny ägare fanns också chans att knyta till sig nya leverantörer, 
som ännu inte hunnit skuldsätta sig.

Larsbo bruk som aktör på jordmarknaden i Saxe var avhängig av hur 
andra bruk agerade, men också hur den egna produktionen varierade. En 
produktionsökning medförde ett ökat behov av kol och tackjärn. Då antas 
att bruket även måste få tillgång till fler leverantörer. De som löpte ris
ken att på grund av skuld tvingas överlåta sin jord till bruket blev där
med fler. Brukets tillåtna produktionsvolym förändrades inte alls under 
1700-talet. Men det saknas vetskap om den reella produktionen. Förutsatt 
att mer smide medförde större aktivitet på jordmarknaden, så tycks inte 
heller den reella tillverkningen ha ökat efter 1750.

Larsbo bruks sammanlagda handel under 1700-talet medförde både en 
ökning och en minskning av antalet jordägare. Före den tidpunkt under
sökningen inleds - år 1696 - förvärvade Larsbo jord. Det innebar att an
talet jordägare minskade i Saxe. På 1700-talet blev det annorlunda. Till 
en början bidrog brukets återförsäljningar till en ökning. Efter 1750 kom 
bruket över jord vid ett tillfälle, som resulterade i att jordägarnas antal 
decimerades med två.52 Efter 1700-talets mitt sålde Larsbo heller inte 
tillbaka någon jord. Hur Larsbo bruk handlade med jord var därför av
görande för antalet jordägare i Saxe.

Brukets inflytande på fördelningen mellan de jordägande hushållen i 
Saxe var inte lika påtaglig. Fram till 1750 medverkade bruket till en ut
jämning. Den tendens till polarisering som uppträdde på 1800-talet, tycks 
snarare ha varit ett självständigt verk av allmogen. Den sammanföll 
nämligen med nya inslag i allmogens handel.

Efter 1750 förekom att mindre jordstycken såldes till andra än 
släktingar. Det inträffade även ett fall då en skuldsatt jordägare i Saxe 
tvingades lämna sin jord helt och hållet. I Saxe gav det några av de öv
riga jordägarna chans att öka det de redan hade.

Det var de "nya" jordtransaktionema som kunde lägga grunden till ett 
mer polariserat ägande i byn. Skiktning var ändå inte något som utmärkte 
1700-talets Saxe. Det var den släktbundna handeln med jord som mest 
präglade försäljningen - inte det "nya". Det var arvsuppgörelsernas 
dominans som återspeglades i ägostrukturens kontinuerliga drag i byn. 
Här var det tydligt att människorna inte handlade med jord som om den 
vore vilken vara som helst. Nej, de som handlade med jord utgjorde en 
begränsad krets, som kännetecknades av att de var släkt med varandra.53

I konflikten om jorden mellan bruk och bergsmän i Saxe märks en för
ändring över tid. Omkring år 1750 föreligger en slags gräns. Efter 1750 
ökade visserligen bruket sitt mantalsinnehav något. Men ökningen ägde 
mm efter en period av en mycket markant minskning. Samtidigt stärktes

52 1757 I fol 498 (3). Bruket tog över den jord som Olof Persson och Anders Jansson 
ägde och brukade.
53 Jfr E Österberg 1991 s 263, J Backlund 1993 s 116-124.



även en del av bergsmännen. De ekonomiskt svagare föll undan. Man kan 
spalta upp kontinuiteten och förändringen i Saxe enligt följande:

1. Bruket förvärvar 2. Bruket säljer 3. Bergsmän köper och 
bergmansjord bergmansjord säljer av varandra
Släkttransaktioner Släkttransaktioner Släkttransaktioner

Den andra punktens transaktionstyper var mest påfallande tiden strax 
före år 1750. Den föregicks av en period då den första kategorin var om
fattande. Den sista punktens transaktioner märktes mest i början på 1800- 
talet.

Det behöver knappast sägas att uppspaltningen är mycket schematisk. 
Alla transaktionstyper förekom samtidigt. Bortsett från släkttransak- 
tionema, som hela tiden var mest omfattande, fanns ändå andra sorters 
överlåtelser som tidvis fick olika stort genomslag.

Det återstår nu att se hur väl Saxe förmått spegla förhållandena i sock
nen.

Jordägare och handel med jord i Söderbärke socken

Jordägarnas antal i hela Söderbärke socken varierade efter ett 
liknande mönster som gällde för Saxe.

Diagram 9. Antalet jordägare i Söderbärke åren 1665, 
1752, 1784, 1815 och 1817

1665 1714 1752 1784 1815 1817

Källa: se tabell 9, bilaga 3.

Utvecklingens huvudlinje med ett uppsving av antalet jordägare, som 
efter 1700-talets mitt följdes av en minskning, överensstämde med situa-



tionen i Saxe. Den snabba minskningen mellan åren 1815 och 1817 gällde 
framför allt de små jordägarna. Eftersom två olika källor används för de 
båda åren, kan det inte uteslutas att den kraftiga minskningen även beror 
på detta. Men med tanke på den svenska järnhanteringens bekymmer
samma avsättningsförhållanden åren efter Napoleonkrigen, särskilt 
perioden 1815-1820, är det fullt möjligt att detta utlöste jordavträdelser i 
den grupp som redan hade ett utsatt läge, det vill säga jordägare med ett 
litet jordinnehav.54 Förändringen mellan åren 1815 och 1817 var drama
tisk, men den var inte orimlig.55

I Saxe by fanns i princip två sorters jordägare. Den ena var Larsbo 
bruk och den andra bergsmännen i byn. I Söderbärke socken fanns flera 
typer av jordägare. Det var dels bruksägare som ägde jord, dels flera 
handelsmän.56 Hur utvecklades då fördelningen mellan dem som ägde 
jord i socknen?

Diagram 10. Ägostrukturen i Söderbärke åren 1752, 
1784, 1815 och 1817

250 T-

18151752 1784 1817

Källa: se tabell 10, bilaga 3.

H Små jordägare

■ Mellanstora jordägare

■ Stora jordägare

Anm. Små= t o m 1/16 mantal, mellanstora= t o m 1/4 mantal, stora=mer 
än 1/4 mantal. Brukens mantalsinnehav är medräknat i diagram 10.

54 A Attman 1958 s 32 skriver att till följd av konjunkturläget år 1817 var förhållandena 
för en del handelshus "katastrofala".
55 Uppgiften styrks av att 1820-talet utmärktes av att då hölls osedvanligt många exe
kutiva auktioner i det närbelägna Stora Tuna och Gustafs. Se M Ågren 1992 s 127-128. 
M Ågren 1992 s 163-165 pekar t o m ut 1820-talet som "skuldtvistemas decennium".
56 Se bilaga 2!



Allmänt sett var det hela tiden de mellanstora jordägarna som präglade 
socknen. År 1752 var denna grupp som störst, för att därefter minska 
kraftigt.

Mellan 1752 och 1784 minskade även antalet stora jordägare. Gruppen 
med små jordägare ökade i stället med nästan 100 %. Diagrammet kan 
läsas som om det mellan 1752 och 1784 strömmade stora jordägare till 
mellangruppen. Parallellt fyllde de mellanstora på gruppen med ett litet 
innehav. Totalt minskade antalet jordägare rejält mellan de båda tidpunk
terna. Om det i första hand var gruppen med små jordägare som blev 
helt utan jord, är det lätt att föreställa sig ett tryck på 1752 års ägostruk
tur, som pressade den sociala rörligheten nedåt.

Efter 1784 minskade mellangruppen ytterligare, fast inte lika mycket. 
De små jordägarna däremot reducerades med över hälften. Samtidigt 
blev de stora jordägarna fler. Om det fortfarande var de små jordägarna 
som förvandlades till jordlösa, resulterade ett fortsatt tryck på ägostruk
turen i en nedåtgående social rörlighet kombinerad med en uppåtgående. 
Några kunde således förvärva jord från dem som tvingades lämna sin. En 
tendens mot ett mer polariserat ägande framkom efter år 1752. Men för
delningens utveckling var inte entydig. Ägofördelningen var till exempel 
jämnare år 1815 än den var år 1784.

Används relativa värden i stället för absoluta tal visar det sig att mel
langruppen minskade 1752-1784 för att därefter åter bli större. De små 
jordägarnas procentuella andel ökade mellan 1752 och 1784. Därefter 
skedde en minskning. De större jordägarna var procentuellt något färre 
1784 än 1752. Men därefter ökade de. Uttrycks fördelningen i procent 
pekar den inte - i varje fall inte entydigt - på en tilltagande skiktning i 
ägandets fördelning. Men de relativa talen döljer att antalet som över
huvudtaget ägde jord minskade.

Den slutsats som jag vill dra av ägostmkturema i Söderbärke socken 
under 1700-talets andra hälft är att skiktningen främst kom till uttryck 
genom att jordägare helt förlorade sin jord. Men samtidigt vill jag under
stryka att skiktningen inte var det enda framträdande draget i ägostruktu
ren. Antalet jordägare minskade med en tredjedel från mitten på 1700- 
talet fram till år 1817. Men det återstod fortfarande två tredjedelar av det 
antal som år 1752 ägde jord i Söderbärke.

Till de stora jordägarna hörde hela tiden flera av områdets bruksägare.



Diagram 11. Brukens mantalsinnehav i Söderbärke åren 
1714, 1752, 1784, 1815 och 1817 i procent (N=44 15/16 
mantal)

1714 1752 1784 1815 1817

Källa: se tabell 11, bilaga 3.

Grovt sett kan redan diagram 11 bekräfta att utvecklingen i Saxe fram till 
är 1752 ägde en viss allmängiltighet för hela socknen. Larsbo bruk tycks 
heller inte ha varit ensamt om sitt sätt att agera. Först övertog bruken en 
hel del jord. Därefter såldes en del tillbaka. Till skillnad från förhållan
det i Saxe återtog bruken i socknen den mängd som tidigare gått för
lorad, och mer därtill. Brukens mantalsinnehav ökade mycket kraftigt 
efter år 1752 i socknen. I Saxe däremot var förändringarna små.

Vilken betydelse skyddslagstiftningen kring bergsmansjorden hade är 
svårt att säga. Den skyddade inte bergsmännen från att förlora sin jord 
före 1810. Däremot kan man tänka sig att bestämmelserna medförde 
svårigheter för bruken att förvärva jord. Men redan år 1784 - alltså 
medan principen om bergsmännens ensamrätt till bergsmansjorden fort
farande vidmakthölls - fanns en stor del av socknens mantal i brukens 
ägo.

Vilka var då de olika bruken? De två största i mantal räknat var hela 
tiden Larsbo och Malingsbo. Lexjöbo var ett av de mindre. Några av 
bruken i Västmanland ägde också jord i Söderbärke socken - men i be
gränsad omfattning. Detsamma kan sägas om Noms bruk, som under 
1700-talets andra hälft kom att inneha en del jordi Söderbärke.

Även om omfattningen av jordens cirkulation inte kan fastställas exakt, 
åskådliggör de lagförda transaktionerna en del av dynamiken. I diagram 
12 redovisas de 541 transaktioner som beviljades tredje uppbud eller 
fasta vid häradsrätten i Söderbärke åren 1696-1710, 1746-1760 och 
1801-1815.



Diagram 12. Antalet jordtransaktioner i Söderbärke 
åren 1696-1710, 1746-1760 och 1801-1815

H Fr allmoge t allmoge 

H Fr allmoge t ståndsp 

■ Fr ståndsp t allmoge

□ Fr ståndsp t ståndsp

□ Övrigt

Jordhandeln i hela socknen bekräftar vad som tidigare blivit fastslaget för 
Saxes räkning. Ståndspersonerna kom över jord flest gånger under den 
första perioden samt sålde tillbaka en del. Den följande perioden steg 
återförsäljningama nästan till samma nivå som upphandlingen. Därefter 
minskade båda kategorierna kraftigt. Sammantaget övertog ståndsperso
ner jord från allmogen nästan dubbelt så många gånger som jord vandra
de den motsatta vägen.

Handeln mellan de olika ståndspersonerna var till en början liten men 
växte alltmer. De fick så småningom även mer att handla med. Det allti
genom dominerande draget var ändå allmogens affärer med varandra. 
Allmogens transaktioner fick så småningom ökad relativ vikt. Åren 
1696-1710 utgjorde de 50%, 1746-1760 sjönk de till 43% för att 1801- 
1815 stiga till 75%.

Även om det inte syns i diagram 12 utgjordes en stor del av allmogens 
transaktioner av släktingars uppgörelser om arv. Perioden 1696-1710 var 
det 64 av 85 allmogeaffärer som gjordes mellan släktingar, 1746-1760 
var det 40 av 68 och 1801-1815 var det 66 av 159. Den sistnämnda siff
ran understiger förmodligen det verkliga talet. Alla siffror uppger bara 
då släktanknytningen klart framgår.57 Den markanta förändring som 
gällde för 1800-talet var därför troligen inte lika markant i verkligheten. 
Men en förändrad inställning till vad som var viktigt att ange är också

57 Se bilaga 2.



betydelsefull. I procent kan förändringen beskrivas: 75 %, 59 % och 42 
%. Alltså: allmogens inbördes jordtransaktioner blev alltmer domine
rande parallellt med att inslaget av släktaffärer avtog. En liknande för
ändring - fast i mindre skala - ägde också mm i Saxe. Visserligen ökade 
allmogens släktaffärer avsevärt där men det skedde samtidigt som helt 
nya - icke släktrelaterade - transaktioner började genomföras.

Uppgörelser om arv var däremot inte aktuella i ståndspersonernas affä
rer med allmogen.

Ståndspersoner förvärvar och säljer skuldsattas jord

Ståndspersonerna var ofta representanter för något bruk, men inte alltid. 
År 1699 erhöll exempelvis länsman Petter Ullberg fasta på en egendom 
som Tersmeden på Larsbo sålde.58 Två år senare beviljades en rådman i 
Västerås tredje uppbud på skuldsatt jord i Dal vik.59 Ofta var det emeller
tid bruksägare, inspektorer och förvaltare som å brakens vägnar hand
lade med jord. När dessa kom över jord från allmogen var den säljande 
parten som regel skuldsatt. Jag vill ta upp ett exempel på detta, som även 
berör problem med en mätning av jordhandeln.

År 1700 beviljades Larsbo brak tredje uppbud på 28 fastigheter.60 
Larsbo braks intressen drevs detta år av flera personer. Här fanns bruks
ägaren Elisabeth Funck, inspektor Tersmeden och hans hustru, men även 
inspektoms svärfar - Jonas Folkem. Svärfadern var själv bruksägare på 
Ludvika. Protokollen anger sällan vilka förbindelser de olika personerna 
hade med varandra och ibland inte ens vilket bruk de representerade. 
Larsbos förhållanden är dock bekanta sedan tidigare. De övriga braken 
kan inte belysas lika väl här.

Men även själva transaktionerna är problematiska. För det första, för
värven, eller snarare utmätningarna, beviljades ett tredje uppbud. För
värvaren - Larsbo - ansökte inte om fastebrev. Jag utgår från att en över
föring ändå ägde ram, men helt oantastligt är inte det ställningstagandet.

Just år 1700 var förhållandet extra komplicerat. Larsbo beviljades 
nämligen inte tredje uppbud på köp. Uppbuden gällde i många fall pan
ter. Den fasta egendomen pantsattes på grand av innehavarnas skulder. 
Panter förekom knappast alls de övriga åren, och i praktiken var det tro
ligen ingen större skillnad jämfört med köp ens år 1700.

Jag har valt att jämställa panterna med brakets övriga förvärv. Det 
finns ändå skäl att vara observant på att panten kan ha varit en mer till
fällig överföring än de övriga. Så kan man till exempel uppfatta affären 
mellan å ena sidan Jöns Nilsson och Kerstin Matsdotter i Saxe, och å den

58 1699 II fol 946-947.
59 1701 II fol 918.
60 17001 fol 44-45, II fol 578-581



andra inspektor Tersmeden.61 De förra var skyldiga över 2 000 dkm och 
överlät därför sin egendom mot fortsatt försträckning (kredit) tills dess 
att barnen kunde lösa in jorden.

Omkring 1700-talets mitt - fastebrev beviljas

Bruken - ofta Larsbo - kom som sagt över mest jord den första perioden. 
Bakgrunden till överlåtelsen var oftast en skuld, som i sin tur uppstått på 
grund av att säljaren inte förmått tillverka och leverera för lika mycket 
som erhållits i kredit. Inte i något sådant fall mellan 1696 och 1710 an
sökte bruket om fastebrev. Den första perioden utfärdades för övrigt 
endast 19 fastebrev, varav 15 gällde allmogens affärer med varandra.

Åren 1746-1760 utfärdades totalt 30 fastebrev och 14 gånger beviljades 
ståndspersoner fasta på jord förvärvad från allmogen. Omständigheterna 
för allmogens försäljning var dessa gånger liknande dem som gällde år 
1700. Allmogen var alltid skuldsatt. Kammarherren Ehrenheim med in
tressen i Malingsbo bmk beviljades på så sätt fasta på sju bergsmansegen- 
domar med hyttandelar år 1760.62

En annan driftig brukspatron under den andra perioden var Adolf 
Adolfsson Christiemin på Fagersta och Västanfors. Han erhöll exempel
vis tredje uppbud på sex bergsmansegendomar år 1748.63 De var belägna 
i Tolfsbo, Huggnora, Fallbyn och Tunkarlsbo. Bakgrunden var - i likhet 
med de övriga bruksägamas förvärv - att säljarna var skuldsatta.

När fastebrev utfärdades till ståndspersoner kan det utläsas som en 
direkt följd av att lagstiftningen lättade på restriktionerna i 1748 års för- 
lagsordning.

Parallellt med förvärven sålde ståndspersonerna tillbaka en del till 
allmogen. Bälgmakaren Olof Ehrenberg förvärvade jord tre gånger 
under 1740- och 50-talen.64 En gång var det till exempel brukspatron 
Christiemin som sålde en tidigare utmätt fastighet i Fallbyn.65

Ståndspersonerna handlade även med varandra. Exempelvis bokhål
laren Björkner som köpte sex egendomar i Tolfsbo av brukspatron Petter 
Ekman år 1751.66 Alla hade hamnat i Ekmans ägo på grund av de tidi
gare innehavarnas skulder. Eftersom bokhållaren saknas i de uppmätta 
ägostrukturema kan man anta att han inte behöll jorden för egen räkning.

61 17001 fol 44-45 p 7. Om panter i t ex M Ågren 1992 s 47-50.
62 1760 II fol 545-546.
63 1748 I fol 389.
64 Bälgmakarens placering i kategorin allmoge kan vara tveksam. Sannolikt tillhörde han 
ett överskikt bland dem.
65 1749 II fol 442 (3), 1756 I fol 504 (F).
66 1751 I fol 646.



Efter mitten på 1700-talet var Larsbo bruk inte lika aktivt på fastighets
marknaden längre, vilket redan framgick av granskningen i Saxe. Ännu 
mindre var Larsbos jordhandel den tredje perioden. Mellan åren 1801 
och 1815 var det inte något bruk som innehade en så dominant ställning 
på jordmarknaden, som Larsbo bruk hade i början på 1700-talet.

Ståndspersonerna var under den sista perioden en mer heterogen grupp 
än tidigare. Handlare Carlbom i Västerby var till exempel en av de 
ståndspersoner som förvärvade jord ett par gånger i början på 1800-talet. 
En annan var den redan omnämnde bergsfogden Cleophas, som bland 
annat köpte jord i Vik via Johan Ersson i Saxe.67

Det förekom ändå att bruksägare och andra ståndspersoner i likhet med 
tidigare kom över fast egendom. Ett exempel kan vara år 1809 då bruks
ägaren Ehrenheim på Malingsbo, samt faktor Bovins sterbhus förvärvade 
jord.68 Intressant nog uppgavs inte om säljaren var skuldsatt, vilket skulle 
kunna betyda att denna försäljning var mer frivillig än de tidigare.

Sammanfattningsvis kan man säga att jordtransaktionema kom att få en 
mer intern prägel. Ståndspersoner - för det mesta bruksintressenter - 
handlade med ståndspersoner, och allmoge med allmoge.

Allmogens jordförvärv

Allmogen utgjordes för det mesta av bergsmän i betydelsen att de var 
innehavare av, eller tidigare hade ägt bergsmansjord. Det saknades dock 
inte bälgmakare, masmästare, smeder med flera. Beteckningen allmoge 
har valts för att även inkludera sådana som inte var bergsmän men heller 
inte ståndspersoner i det format som bruksägama var.

När jord återfördes från ståndspersoner till allmogeled fanns det möj
lighet till förvärv för personer som inte förväntades ärva jord. Skrädda
ren Gunnar Persson var ett exempel. Han förvärvade bland annat jord av 
Jonas Folkem år 1709.69 Den hade tidigare tillhört Olof Olofsson men 
hade på grund av Olofs skuld överlåtits till Folkem. Ett liknande för
flutet hade den jord som år 1746 upp läts till hammarsmeden Erik Ersson 
och masmästaren Johan Persson.70 Både jorden och köparna hörde 
hemma i Vibberbo. Tersmeden, som var den som sålde, hade tidigare 
kommit över jorden på grund av att de föregående ägarna var skuldsatta.

Gemensamt för de exemplifierade köparna var att de knappast kunde 
förväntas komma i besittning av bergsmansjord genom arv. Yrkes-

67 1801 II fol 2146-2147, 18021 fol 1848, 1805 I fol 200.
68 1 8091 fol 1661.
69 1709 I fol 655 (F).
70 1746 II fol 1909 (F).



beteckningen skvallrade om att de kompletterade med, eller i huvudsak 
livnärde sig på annat än bergsmansarbete. Deras transaktion medförde 
inte att de genom sina förvärv höjde sig över ett genomsnittligt jordinne
hav. Men det genomfördes även affärer som kunde leda till detta.

En av dem som handlade med jord flest gånger åren 1696-1710 var 
nämndemannen Johan Persson i Björsbo. Han svarade ensam för hela 
fyra jordaffärer. Först genomförde han ett av Söderbärkes sällsynta 
byten. År 1702 bytte han jord med sin svåger bälgmakaren Lars Anders
son i Vik. Några år senare förvärvade han en del av Björsbohemmanet av 
sin far. Därefter löste han in några åkerlappar som den omtalade svågern 
tidigare pantsatt. Alla tre affärerna gick ut på att konsolidera fädeme- 
hemmanet till det omfång det hade haft under faderns livstid.

En ansats till något annat inträffade år 1710. Då köpte Johan nämligen 
åker och äng utmed landsvägen (protokollet anger inte var) av faktorn 
Anders Pihi. Det var ingen hel fastighet men av köpeskillingen att döma 
var det ändå ingen liten del som förvärvades.71

Johan Perssons affärer är intressanta på flera sätt. Man får till exempel 
klart för sig att det krävdes mer än ett förvärv innan hans föräldrahem
man återfått den ursprungliga storleken. Antalet förvärv är därför ett 
trubbigt mått för att mäta skiktningstendensen i Söderbärkes socken. Det 
förvärv scm troligen ledde till att Johan kom att efterlämna mer än vad 
hans far tidigare gjort gällde enbart inköpet av åkern.

Johan Persson var inte ensam om en utvidgning av arvegodset. Petter 
Hansson Barkander i Västerby, Halvard Olsson i Kopparbo och Johan 
Gunnarsson i Nor var andra som under åren 1696-1710 ökade på sina 
innehav.72 Johan Persson hade även motsvarigheter under de båda andra 
perioderna. Samuel Jakobsson i Perhindersbo är ett exempel. Han började 
med att förvärva sin fars jord år 1751. I samband med det åtog han sig 
att föda och sköta om fadem tills dess denne dog. Men han skaffade sig 
mer än så. En fastighet förvärvades av brukspatron Christiemin och en 
järnbod av länsman Ullberg. Slutligen kom han över en bergsmansegen- 
dom som Olof Eriksson på grund av skuld tvingats sälja på auktion.73 
Samuel Jakobsson hörde till sin tids extremfall. De förvärv han genom
förde krävde stora summor eftersom det var hela fastigheter som samla
des i Samuels hand.

Ett mindre kapitalkrävande sätt till expansion var att förvärva mindre 
jorddelar i taget. Exempel på det finns i Saxe, liksom på andra ställen. 
Mats Hansson i Sörbo var en som förvärvade jord i både smått och stort. 
Han inledde med att lösa in Olof Jakobssons utmätta fastighet i Sörbo.

71 1702 II fol 1805 (3), 1706 II fol 511 (F), 1710 II fol 2285 (3). Jorden kostade 450 
dkm och bestod av nära 120 snesland åker, en del lindjord samt äng.
72 T ex 1706 I fol 455 (F), 1707 I fol 1263 (F), 1710II fol 2286 (3).
73 1751 1 fol 647 (F), fol 645 (3), 1757 I fol 498 (3), 17601 fol 422 (3).



Därefter kompletterades jorden med förvärv av några ängar.74 Enligt de 
tidigare redovisade tvärsnitten förändrades inte fördelningen i socknen så 
att de stora jordägarna blev fler under den tid som Mats Hansson och 
Samuel Jacobsson handlade jord. Däremot försvann en stor del av de 
mellanstora jordägarna. Till denna förlust bidrog möjligen både Mats och 
Samuel.

Även under den tredje perioden fanns en och annan som genom jord
förvärv kom att höja sig över ett genomsnittligt innehav. Ett exempel kan 
vara Lars Isakson i Myggnäset som kom över iord fyra gånger. Är 1809 
förvärvades några hus från svärföräldrarna. Året därpå ropade han in 
fast egendom i Vik på auktion. Fyra år senare - 1813 - skaffade han sig 
mer jord i Vik. Vid det senare tillfället var det inspektor Skogsberg på 
Finnbo bruk, som avyttrade den jord som tidigare tillhört den skuldsatte 
snickaren Ekegren. Ett år senare förvärvade Lars ytterligare ett hemman 
i Vik, som Abraham Hiilphers med flera sålde.75 Lars Isakson slutade 
som en välbärgad man. Hans uppdrag som nämndeman kan ses som 
kronan på verket.

Det är ändå viktigt att komma ihåg att Lars Isakson var ett undantag 
för sin tid - 1801-1815 - på samma sätt som Johan Persson avvek från det 
gängse under åren 1696-1710. Men det var från 1700-talets mitt som 
antalet som överhuvudtaget ägde någon jord i Söderbärke blev färre. Till 
detta bidrog alla som förvärvade mer jord än den föräldrarna ägt.

Sammanfattning

Det kan konstateras att förhållandena i Saxe väl återspeglade utvecklingen 
i Söderbärke socken. En viktig skillnad var dock att bruken förvärvade 
åtskilligt med mantal i socknen efter år 1750. Så skedde inte i Saxe.

Allmogens affärer dominerades 1696-1710 av två typer; allmogen 
gjorde upp om arv och bruksintressentema förvärvade de skuldsattas 
jord. Åren 1746-60 försiggick handeln enligt ett liknande mönster. Då 
förekom även att bruksintressentema sålde tillbaka jord till allmogen, 
vilket hammarsmeden och masmästaren ovan exemplifierade.

Bruksintressentemas återförsäljningar utnyttjades inte bara av personer 
som inte själva ärvde någon jord. Det fanns hela tiden några som kunde 
utöka den jord de redan hade.

Det gemensamma för de förvärv som var ägnade att förstärka ett redan 
befintligt jordinnehav, var att köparen saknade släktband med säljaren. 
Med detta antagande blir slutsatsen att sådana affärer ökade något under 
den andra perioden, jämfört med den första. Samtidigt vill jag under

74 1749 I fol 388 (3), 1756 I fol 501 (3), 1760 I fol 427 (F).
75 1809 II fol 1715, 1810 I fol 1687, 1813 I fol 175, 1814II fol 272.



stryka att den överväldigande delen av affärerna inte ens då hade detta 
ändamål. De var i likhet med tidigare regleringar av arv.

Under 1700-talets andra hälft och i samband med tiden 1801-1815 min
skade antalet jordägare rejält. Eftersom bmken och allmogen handlade 
mindre med varandra de närmast föregående åren, kan inte ett direkt 
samband mellan brukens jordhandel och och den senare minskningen på
visas. Utmärkande för allmogens handel i början på 1800-talet var att det 
mer sällan än förr klargjordes huruvida köpare och säljare var släkt med 
varandra. Det var denna förändring som sammanföll med 1800-talets 
minskande antal jordägare.

Brukens handel påverkade troligen ändå förloppet - fast mer indirekt. I 
allmogens handel var släktbanden till jorden hela tiden centrala. Släkt
banden var däremot inte särskilt viktiga när bruken agerade fastighets
förmedlare. Det är därför tänkbart att brukens jordtransaktioner även 
öppnade för en friare försäljning inom allmogens led.76

Inte heller under 1800-talets första decennium märktes någon oerhörd 
polarisering av ägandet i Söderbärke socken. I Saxe var skiktningen 
mellan jordägarna mer uttalad. Jämfört med tidigare var mantalsfördel- 
ningen i Saxe då mer ojämlik. Den var ett resultat av att jord förvärvades 
och såldes på ett annat sätt än tidigare. Eftersom Larsbo bruk inte hand
lade med jordägarna i Saxe under dessa år, var den sneda ägofördelning
en där ett resultat av den omfördelning allmogen genomförde på egen 
hand.

I likhet med till exempel Örebro län ökade transaktionerna även i 
Söderbärke omkring sekelskiftet 1800.77 I båda områdena förelåg hela 
tiden en konflikt om bergsmansjorden mellan bmk och bergsmän. Även 
om bruken i Söderbärke inte primärt var ute efter bergsmansjord, ledde 
skuldförhållandena till att bruken till sist ändå övertog jorden.

Bönderna i det närbelägna Stora Tuna använde till en början ofta byten 
som transaktionsform. Först på 1800-talet hade man helt övergått till 
köp.78 Byten var heller inte ovanliga i Fellingsbro under 1700-talets för
sta hälft.79 I Söderbärke märks ingen sådan förändring. Frånsett enstaka 
undantag förvärvades jorden mot pengar eller tackjärn under hela 1700- 
talet.

I Stora Tuna hamnade skuldsattas jord ofta i händerna på fordrings
ägare - främst på 1820-talet. Men i likhet med bmken i Söderbärke tycks 
inte kreditorema i Stora Tuna ha behållit jorden för egen del. Även där 
agerade fordringsägarna som fastighetsförmedlare. Kanske fanns ett lik
nande förhållande bakom jordtransaktionema i Lindesberg under 1700-

76 Jfr G Rydeberg 1985 s 148.
77 G Rydeberg 1985 155f.
78 M Ågren 1992 s 79-80, 98-99.
79 J Backlund 1993 s 133.



talet? Där sålde nämligen ståndspersonerna jord oftare till allmogen än 
tvärtom.80

Det var inte överallt i Stora Tuna som bruksintressentema hade avgö
rande inflytande. Visserligen agerade Grängshammars bruksägare på 
samma sätt som Larsbo under 1600-talets andra hälft med stora uppköp 
av jord.81 Men byn Norbo - präglad av Grängshammars närvaro - skik
tades dock mindre än de övriga byama som undersökts i Tuna. De övriga 
byarna hade mer bondekaraktär.82 Maria Ågrens resultat kan därför peka 
i samma riktning som dem från Saxe. Hypotetiskt föreslås att den lång
siktiga skiktningen mellan allmogegrupper härrörde från transaktioner 
de själva genomförde - utan direkt medverkan från bruken.

I likhet med Söderbärke kan inte heller Stora Tuna uppvisa några stora 
skiktningsrörelser under 1700-talet. För det sistnämnda området var 
polariseringen mer påfallande i mitten på 1800-talet.83 En tilltagande dif
ferentiering mellan bergsmännen fram emot mitten på 1800-talet kon
stateras även av Ture Omberg, som studerat Linde och Ramsberg.84 I 
Maths Isacsons undersökning av förhållanden i By socken från 1600- 
talets slut till mitten på 1800-talet visas bland annat att antalet bruknings- 
enheter ökade under 1700-talet för att sedan minska igen. Processen med
förde att ägornas fördelning först homogeniserades för att därefter skik
tas mer.85 För Söderbärkes del antyds ett liknande förlopp.

Den inledande - och avslutande - frågan om de klagande bergsmännen 
från 1723 års riksdag hade rätt har redan besvarats med ett ja. Successivt 
lade bruken under sig mantal efter mantal. Så var fallet i både Söder
bärke och Fellingsbro.86 Men de behöll dem inte alltid. Genom studien av 
ägostrukturer och jordhandel har en långt mer komplicerad dynamik 
uppdagats. Jordens rörlighet i Söderbärke var av flera slag. Den mest 
omfattande gällde jordens förmedling mellan generationer. Den var cyk
lisk till sin karaktär. Efterträdaren på gården startade med en arvslott. 
Därefter löstes medarvingama ut. Vid nästa generationsskifte ägde den 
beskrivna processen mm igen.

Men det fanns även annan rörlighet - den proletariserande. Dess karak
tär var mer linjär. Den var abrupt i de fall bruken och andra fordrings
ägare övertog jord. Den var däremot successiv de gånger mindre för
säljningar ledde till en urholkning av egendomen så att den slutligen 
måste avyttras helt. Jordens proletariserande rörlighet gav upphov till en 
motrörelse i mindre format. En del - men långtifrån all - av den jord

80 M Ågren 1992 s 136-141, G Rydeberg 1985 s 159.
81 M Ågren 1992 212-214.
82 M Ågren 1992 s 112-115.
83 M Ågren 1992 s 74-75, 93.
84 T Omberg 1992 s 72-74.
85 M Isacson 1979 t ex s 55, 121, 164-165.
8(5 J Backlund 1993 s 155-162.



som på grund av skulder hamnade hos bruksägama slussades nämligen 
tillbaka till allmogen.

Här uppmärksammas olika processer med lika vitt skilda effekter. En 
försökte bevara jorden hos bergsmännen. En annan medverkade till att de 
jordlösa blev fler.

I bergsmansgruppen fanns därför hela tiden både vinnare och förlora
re. Gemensamt för förlorarnas förhållanden till bruken var de förlags- 
skulder som drev fram utmätningarna.

Nästa kapitel ska därför ägnas åt förlagets utbredning och dess konse
kvenser.



5. Farliga förbindelser?

År 1699 uppskattades Nils Nilssons egendom i Saxe.1 Dâ - liksom vid 
andra uppskattningar - jämfördes skuldbeloppet med egendomens värde. 
Nils skuld var på över 2 000 dkm men hans egendom ansågs endast vara 
värd något mer än 1 400 dkm. Fordringsägaren Larsbo bruk tyckte sig 
därför ha orsak att kräva Nils egendom i utbyte, men det skulle ändå inte 
täcka vad Nils var skyldig.

Underskottet var en följd av att Nils tagit emot mer i kredit än vad han 
förmått återgälda i leveranser. Samtidens uttryck för den kreditrelation 
Nils upprätthöll med Larsbo var förlag. I hans fall ledde förlaget även 
till en skuld, som i sin tur medförde att jorden överläts till Larsbo.

Nils personifierade det förlopp som teoretiskt skisserades i kapitel 1, 
och i praktiken bekräftades i kapitel 4. Här innebar det en start med en 
köprelation in i en förlagsrelation. Därefter följde en skuldrelation som 
så småningom resulterade i förlust av jord. Var det så det gick för dem 
som hamnade i en förlagsrelation? Var bergsmännen hjälplösa offer i den 
skuldfälla bruksägama gillrat?

Flera faktorer talar emot ett sådant skeende och det vill jag visa genom 
att studera förlagssystemet närmare. Men först några ord om skulder.

Skulder - inget nytt för 1700-talet

Utan krediter kunde man knappast överleva. Så sammanfattar Börje 
Hanssen människomas situation i 1700-talets Österlen. De privata eko
nomiska förbindelserna mellan grannar var livsnödvändiga och uttrycktes 
i lån av kontanter, råvaror, redskap och arbetshjälp. "Man gav hjälp för 
att själv bli hulpen".2

Denna typ av förtroendelån och ömsesidig hjälp förutsatte något som 
knappast utmärkte Nils skuld till Larsbo i exemplet ovan. Förtroende
lånen byggde på att partema var likställda. Förlagsskuldema känneteck
nades i stället av en utpräglad ojämlikhet. Ojämlikheten mellan en bruks
patron och bergsmännen kunde uttryckas ekonomiskt i skuldens storlek. 
Den kunde vara så stor att bergsmannen saknade möjlighet att betala.

Krediter och skulder är oundgängliga i många ekonomiska system men 
funktionen kan variera. Förlagssystemet innebar därför inte att krediter 
var något nytt för 1700-talet. Men kreditens funktion var ny.

Som en juridisk term avses med förlag förtursrätt. Precis så utforma
des bergsbmkets kreditsystem enligt de förlagsbestämmelser som redo
visades i kapitel 3. Kreditgivaren hade förtur på bergsmännens tillverk
ning för det belopp som lånats ut. Termen förlag kan dock ges en vidare

1 LaA, F:584:311, (SFa).
2 B Hanssen 1952 s 38-41, citerat från s 41.



innebörd. Förlaget gav krediten ett innehåll, som för bergsmännens del 
kunde innebära en kraftig begränsning av handlingsfriheten.3

I socio-ekonomisk mening kan bergsmännens varierande förlags- 
användning vara ett mått på deras skiftande beroende av driftskredit. 
Befintligheten av många förläggare som ständigt betalade ut stora belopp 
för att få förtur till det kommande årets produktion kan på motsvarande 
sätt tolkas som att efterfrågan på det bergsmännen tillverkade var hög. 
Förläggarna var därför tvungna att tillförsäkra sig om en viss kvantitet.

Förlagets uppgift - att underhålla bruken med tackjärn

Principen för bergsbrukets kreditgivning var att bergsmännen erhöll lån 
i livsmedel och pengar mot att de tillverkade och levererade tackjärn till 
bruken. Efter avslutat arbete och leverans var det meningen att bruksäga
ren och bergsmännen skulle vara kvitt med varandra. Bergsmännen er
höll därefter nya krediter och kom tillbaka med nytt tackjärn och så 
vidare.

Forlagssystemet var bruksägarens metod för att erhålla tackjärn. För
delarna var flera. Här användes en arbetskraft som både utförde och 
levererade produktionen. Särskilt fördelaktigt måste det ha varit att 
kunna planera för att en viss kvantitet tackjärn skulle anlända nästa år. En 
fungerande forlagsrelation kunde bidra till en kontinuitet i bruksägarens 
drift, men även i bergsmannens.

Betalning i förskott och därefter leverans förutsätter inte att leveran
tören måste bli skuldsatt. På flera håll - även internationellt - förekom 
ändå att forlagsrelationer ledde till skuldsättning.4

Allmänt kan man utgå från att bergsmännens skulder härrörde ur 
behovet av driftkredit. Kostnaderna för driften var i de skuldsatta bergs
männens fall högre än inkomsterna från produktionen. Till denna obalans 
bidrog flera faktorer.

Den ekonomiska syn som dominerade bergverkspolitiken under fri
hetstiden förespråkade låga produktionskostnader för bruken, det vill 
säga lågt pris på bland annat tackjärnet.5 Bergsmännens inkomster från

3 Jfr M Ågren 1992 s 31-33. Även bruksägama stod under förlag med ett principiellt lik
nande innehåll. Formatet var dock större. Förläggaren och bruksägaren var dessutom 
socialt och ekonomiskt mer jämställda än vad som gällde för relationen mellan bergs
männen och bruken. Se H Munktell 1934 (för perioden ca 1650-1748), R Adamson 
1966 (1800-1866). Det bör sägas att Rolf Adamson 1966 s 3-4, 16-19, 81-82 inte finner 
att förlaget påverkade brukens handelsfrihet negativt.
4 M Dobb 1946 (1981) s 121, 125, 200ff, A Floren 1987 s 79f, 135ff. J Schlumbohm 
1981 s 102 anger att skulden kan vara avgörande för en maktförskjutning i produktions
förhållandena.
5 Se kapitel 3. Jfr S-E Liedman 1986 s 208ff, L Magnusson 1989 t ex s 43, 55f. En 
uppfattning om prisutvecklingen på tackjärnet i Kopparbergs län vore önskvärd. Marke- 
gångstaxoma är tyvärr inte till någon hjälp eftersom tackjärnet inte markegångssattes i



produktionen av tackjärn påverkades även av stångjärnets konjunkturer 
på exportmarknaden. De varierade mycket under 1700-talet.6

Som tidigare nämnts, deltog kronan också direkt i prisbildningen. 
Genom att avyttra tiondejämet på auktioner skapade kronan ett riktpris - 
sannolikt ett lägre - på det tackjärn bergsmännen skulle sälja. Marke- 
gången och förfarandet med likvidationer vid bergstingen var prisregle- 
rande men då snarare till fördel för bergsmännen.7

Många faktorer hade således mer eller mindre inflytande på priserna 
på bergsmännens tackjärn. Här är dock inte platsen för att närmare ut
reda allt detta. Mitt intresse är främst riktat mot den förhandlingssitua
tion kronans arbetsorganisation försatte bruksägaren och bergsmannen i. 
Forlagssystemet var ett av flera uttryck för den.

Mina frågor är flera. Hur omfattande var användningen av förlag? 
Hade bergsmännen möjlighet att hävda sig prismässigt - trots förlag och 
den syn som behärskade samtidens ekonomiska politik i bergsbruket?

Bergsmannen som förlagstagare

Vad kännetecknade konkret en bergsman som stod under förlag? Och 
vilken var skillnaden gentemot de bergsmän som inte tog emot förlag? 
Här vill jag kortfattat peka på det som närmast kommer att studeras, 
nämligen försäljningen av det färdiga tackjärnet.

När en bergsman erhöll förlag utfäste han sig att leverera tackjärn för 
det belopp som motsvarade krediten. Bergsmannens möjlighet att genom 
egna marknadskontakter själv sälja sin vara minskade, eller upphörde 
helt.

Oavsett om det var till fördel eller nackdel, var detta en viktig princi
piell skillnad, jämfört med ett tillstånd utan förlag. Förläggarens och 
bergsmännens intressen integrerades. En maktförskjutning ägde samtidigt 
rum som innebar att bergsmannens makt minskade.

Om förlaget sedan resulterade i ett permanent underskott för bergs
mannen, var det inte bara utrymmet för egen försäljning som minskade. 
Förläggaren gavs då möjlighet att påverka priset mer, bestämma produk
tionens storlek och kräva leverans vid viss tidpunkt. Det var i sådana 
lägen bergsmannen riskerade förlust av sin jord. Just därför har jag valt 
att kalla förlagsförbindelsen farlig - den hotade nämligen bergsmännens 
jordinnehav.

Kopparbergs län. Det gjorde man däremot i det angränsande Västmanland. Prisutveck
lingen där redovisas längre fram i detta kapitel.
6 K-G Hildebrand 1957 s 352-359, 365-367.
7 H Munktell 1934 s 50 om likvidationen som ett medel för att kontrollera att bergsman
nens tillverkning inte värderats för lågt i förhållande till den kredit han erhållit. Likvida
tion var alltså en genomgång av bergsmannens kredit och debet vid förlagsskuld som 
bergstingsrätten ombesörjde.



Den maktförskjutning till förläggarens fördel som förlaget teoretiskt 
kan antas innebära i priser, tillverkningens storlek, tidpunkt för leverans 
och inskränkta alternativa försäljningsmöjligheter kan inte direkt beläg
gas. Bergsmännens forlagsforbindelser protokollfördes utan sådana 
specifikationer. Maktförskjutningen antas hypotetiskt given. Däremot kan 
den i kapitel 1 diskuterade förändringen från köprelation till landborela
tion belysas. Det kommer att ske genom en undersökning och analys av i 
vilken omfattning förlaget utnyttjades, skuldsättningens utbredning och i 
vad mån förläggarna gjorde anspråk på de skuldsattas jord.

Det har tidigare framgått att personer som på grund av förlagsskulder 
förlorade sin jord, oftast råkade i denna situation i början på 1700-talet. 
Så småningom minskade brukens och bergsmännens utbyte av jord med 
varandra. Varierade forlagssystemet på samma sätt?

Ser man förlaget som ett uttryck för efterfrågan på tackjärn börden ha 
varit särskilt hög under 1700-talets första hälft för att senare, i takt med 
minskad produktionstillväxt, avta. En sådan utveckling ligger även i linje 
med den som jordtransaktionema i föregående kapitel genomgick.

Detta kapitel ägnas först åt att belysa förlagssystemets utveckling över 
tid. Det sker genom en i huvudsak kvantitativ behandling av förlagsverk
samheten i två socknar - Norrbärke och Söderbärke.

Därefter studeras förhållandena i Saxe som ett exempel på en utbytes- 
relation som var i kraft under 1700-talets andra hälft. Först i ett senare 
kapitel studeras bakgrunden till den förändring de ekonomiska relatio
nerna i Saxe genomgick.

Från köprelation till förlust av jord

Tvister om förlag, inskrivning av förlag och likvidationer av förlags
skulder hörde till bergstingsrättens kompetensområde.8 Den bergstings
rätt som här står i fokus administrerade de båda socknarna Norrbärke 
och Söderbärke. I bergstingets hantering av målen mellan förläggare och 
förlagstagare kan man skilja olika faser från varandra.

Deras förbindelse inleddes med att förläggaren lät inteckna dem han 
förläde. I detta läge fanns inga skulder eller andra försummelser. Genom 
inteckningen gjorde förläggaren det allmänt bekant att det var han, och 
ingen annan, som var vissa bergsmäns förläggare. På så sätt förhindrades 
bergsmännen att anlita flera förläggare samtidigt. Med inteckningen var 
forlagsrelationen officiellt inledd. Det kallas här steg 1.

Om inte bergsmannens leveranser svarade mot den erhållna krediten 
var skulden ett faktum. Med bistånd av bergstingsrätten skulle skuldför
hållandet likvideras; hur mycket hade bergsmannen levererat och hur 
mycket hade krediterats? När förläggaren hävdade att han inte erhållit

8 1748 BO Ils 441-454 p 7.



betalning för sina utlägg, svarade bergstinget ofta med att förordna om 
likvidation. Förläggarens krav på betalning innebar att bergsmannens 
skuldsumma angavs. Forlagsrelationen hade omvandlats till en skuldrela
tion. Denna fas benämns steg 2.

I de fall skulden var stor kunde bergstinget, efter genomförd likvida
tion, ge förläggaren tillåtelse att söka tillstånd hos bergskollegiet för att 
avhysa bergsmannen från den fasta egendomen. Skuldrelationen var nu 
omvandlad till en permanent skuldrelation. Förläggarens krav på den 
fasta egendomen kallas steg 3.

Avsättningen verkställdes genom att den skuldsattes egendom auktione
rades ut vid bergstinget. 1 princip var det endast andra bergsmän som 
hade rätt att ropa in den utbjudna egendomen. Egendomsauktionema - 
det vill säga förlust av jord - förs till steg 4.

Enligt kapitel 4 ökade brukens mantalsinnehav fram till början på 
1800-talet. De som bodde och arbetade på brukens jord benämndes av 
samtiden som landbor. Den som bodde på, samt brukade den jord som 
förlorats till en bruksintressent, ses som uttryck för steg 5 - landborela
tionen.

Processen innebar alltså följande steg:

1) Förlagsrelation - inteckningar av förlagstagare - ingen skuldsum
ma uppgavs

2) Skuldrelation - krav på betalning - skuldbelopp specificerades
3) Permanent skuldrelation - krav på bergsmannens fasta egendom
4) Förlust av jord - egendomsauktion, bergsmannen förlorade jord
5) Landborelation - bergsmannen bodde kvar men förlorade rätten

till sin jord

De olika stegen kan ges innebörder som specifikt knyter an till den 
arbetsorganisation bergsbruket vilade på. De kan dels uttrycka behovet av 
tackjärn, dels säga något om hur arbetsorganisationen fungerade. Väl 
medveten om att olika aspekter kan anläggas på de konstruerade stegen, 
nöjer jag mig med att redovisa den tolkning jag vill göra.

Steg 1 uttrycker ett stort behov av tackjärn. Inteckningen kan vara ett 
tecken på nyrekrytering av leverantörer, men var framför allt förläggar
nas metod för att monopolisera de redan anlitade. Efter den offentliga 
redovisningen av vilka bergsmän som hörde till vem, kunde de inteck
nade förlagstagama inte samtidigt lagligen anlitas av andra.

Steg 2 bekräftar likaså en efterfrågan, men också att de bergsmän som 
anlitats inte förmådde prestera vad de lovat. Om antalet personer i steg 3 
och 4 var av liknande numerär som i steg 2, framgår först att bergsmän
nens leveranser inte nådde upp till de utgivna krediterna. Förläggarens 
omsorg om sitt utlånade kapital visas också. Men här tydliggörs även den 
lösning som bergskollegiet förespråkade. Om förläggaren ville ha till



baka tackjärn för det belopp han lånat ut, var det nödvändigt att byta ut 
de försumliga bergsmännen mot flitigare. Det kunde ske genom att 
auktionera ut de skuldsatta bergsmännens jord.

Om antalet landbor blev större talar det för att förläggaren kunde 
föredra landbor som tackjämsproducenter i stället för självständiga 
bergsmän. Men ett stort antal landbor kan även visa att det var svårt att 
byta ut de skuldsatta bergsmännen mot nya.

Om antalet landbor inte ökade, om egendomsauktionema var få, eller 
de permanenta skuldrelationema var ett mindre antal i relation till de in
tecknade kan det peka på att bergsmännen klarade av sina skulder. Deras 
skulder var då tillfälliga utan att bli permanenta.

Skulder, krav och auktioner är allmänt sett tecken på att kronans upp
gjorda plan för hur bergsbrukets produktion socialt skulle organiseras, 
inte fungerade så väl i praktiken.

De olika stegen ska nu granskas för några utvalda år i bergstingets 
arbete.9

Förläggarna och förlagstagarna

Olika bruksägare dominerade bland förläggarna. Men det var inte ovan
ligt att pei soner med andra intressen även förläde bergsmännen. Som ex
empel kan nämnas att det år 1730 var 16 olika förläggare som opererade 
i Norrbärkes och Söderbärkes bergsting. Flertalet av dem hade direkta 
intressen i något bruk. Där var till exempel flera medlemmar av familjen 
Temsten (Lexjöbo) och Jakob Tersmeden (Larsbo). Men även rådman 
Noms sterbhus i Säter var förläggare, liksom assessor Svedenstierna, 
bergsfogden Littmarcks änka, borgmästarinnan Hising, bergmästaränkan 
Eva Leijel med flera.

Förläggarnas hemvist och titel varierade liksom antalet.

9 Jag har inte undersökt alla års bergsting, men ändå försökt uppnå en spridning över år
hundradet. Flera års protokoll saknas, särskilt i början av min undersökningsperiod. 
1700-talets första bevarade bergstingsrättsprotokoll är från 1714. På 1750-talet saknas 
också flera protokoll.



Diagram 13. Antalet förläggare i Norrbärkes och 
Söderbärkes bergsting åren 1687-1811

Källa: se tabell 13, bilaga 3.

Antalet förläggare var som störst pä 1730-talet. Diagram 13 visar en 
kvantitativ utveckling från ett litet antal förläggare i slutet på 1600-talet 
som därefter ökade, för att kulminera omkring 1730. Därefter minskade 
antalet förläggare successivt och var vid 1800-talets början på samma 
nivå som vid 1600-talets slut.

De slutsatser jag vill dra av förläggarnas antal är två. Först, att 
intresset för att förlägga bergsmännen, det vill säga försäkra sig om 
deras tackjärn, var som mest utbrett under 1700-talets första hälft. 
Därefter, att de tackjämsproducerande bergsmännens beroende av förlag 
varierade på ett liknande sätt. Uppgifterna om antalet förläggare och 
förlagstagare kan dock betraktas som ett minimum av bland annat 
följande skäl:

1 ) Talen uppger bara det antal som förläggaren ville delge tinget.
2) Ibland uppges endast hyttelagama i x hytta utan att antalet hyttelagare 

preciseras.
3) Vid några tillfällen är det svårt att skilja en förlagsfordran från ett 

"vanligt" skuldkrav. Ett exempel kan vara år 1756 då det framställdes 
skuldkrav på den arbetskraft som var knuten till Nyfors, Korslången, 
Klothyttan och Malingsbo - totalt 130 personer. Arbetskraften och de 
krav som framfördes kategoriserades ej, varför jag helt bortser från 
detta ärende.10

10 BK, AA, EH f: 18, p 28, (RA).



Diagram 14. Antalet förlagstagare i steg 1-4 i 
Söderbärke och Norrbärke socknar vissa år mellan 1687 

och 1811

250 j

2 00 l ■ Steg 4=förlust av jord
iH 150aJ
-P I Steg 3=permanent 

skuldrelationS 100

50 - H Steg 2=skuldrelation
0 Ä-i

Källa: se tabell 14, bilaga 3.

Anm. Toppen på stapeln visar det totala antalet.

Perioden fram till och med 1720 kännetecknades enligt diagram 14 av 
ständig och stundtals omfattande förhandsbeställning av tackjärn. 
Förlagsinteckningama var många, skuldrelationema få. Ett par år - 1715 
och 1719 - noterades många skulder. Men de kan ha varit tillfälliga. De 
ledde i varje fall inte till några permanenta skuldrelationer just då. Man 
kan räkna med att antalet bergsmän i de båda socknarna i slutet på 1700- 
talet tillsammans uppgick till cirka 330.11 Var antalet av liknande 
numerär i början på seklet, stod då en betydande del av bergsmännen 
under förlag.

Förlagstagama protokollfördes många gånger år efter år utan att 
skuldsummor angavs. Det tyder på att skuldsättningen inte var så ut
bredd. Det bekräftas även av att förläggaren sällan krävde den fasta 
egendomen i betalning. Om skuldsättningen var utbredd men inte upp
gavs i tingsprotokollen, var sannolikt utbytet mellan den skuldsatte och 
förläggaren ändå tillfredsställande. Förläggaren kan till och med ha räk
nat med, och accepterat kostnaden för en viss skuldsättning.12

Diagram 14 visar att det på 1730-talet fortfarande var många förlags- 
tagare, som noterades i protokollen utan att några skuldsummor angavs. 
Men från och med detta årtionde började antalet skuldsatta öka kraftigt, 
parallellt med att fordringsägarna allt oftare krävde den skuldsattes av
sättning.13

11 M Sjöberg 1992 a s 66.
12 Jfr E F Heckscher 1949 s 473, S Montelius 1959 s 112ff, ibid 1962 s 267-268.
13 Jfr M Ågren 1988 s 495ff.



Här kan kompletteras med uppgifter frän det urtima bergsting som 
iscensattes på Larsbo bruk i juni år 1742.14 På brukspatronerna Jakob 
Tersmedens (Larsbo) och Carl-Gustaf Ehrenheims (Malingsbo) begäran 
och omkostnad fastställdes skulder för 24 förlagstagare. Till detta antal 
kom 13 gäldenärer vars egendom de båda brukspatronerna ville mäta ut. 
Totalt berörde tinget därmed 37 förlagstagare som erhållit mer i kredit 
än de förmått leverera.

Det urtima tinget på Larsbo, diagram 14 och tabell 14 i bilaga 3 visar 
tillsammans att 1740-talet innebar ett slags brott - ett systemskifte. Efter 
detta årtionde var det sällan tal om inteckningar av nya förlagstagare. 
Antalet förlagstagare i bergstingets protokoll började i stället minska. 
1740-talets markanta förändring innebar alltså att bruksintressentema 
därefter i stort sett upphörde att förlägga bergsmännen.

Svårigheter med indrivning

Avsättningskraven var inte alltid förenliga med bergstingsrättens upp
fattning. Det fick bland annat inspektor Georg Malmstedt erfara som vid 
1736 års bergsting ville avsätta fem bergsmän.

Johan Anderssons änka - Elisabeth Andersdotter i Flatenberg - var in
stämd för en skuld på 620 dkm.15 Eftersom hon var så trög med betal
ningen ville inspektom låta avsätta henne. Elisabeth hade väl inget att 
erinra om skuldens storlek men ville inte bli avsatt. I rättens bedömning 
framgick att Elisabeths hemman var på 1/16 mantal, vilket ansågs kunna 
föda en häst och två kor. Det årliga utsädet var endast en tunna och 
bergsbmket var heller inte så omfattande. Hennes skogsinnehav kunde 
bara ge kol som räckte till ett halvt dygn i Flatenbergs hytta samt sex 
skeppunds smide i hammaren. I anseende till änkans knappa omständig
heter och hennes benägenhet att återbetala vad hon var skyldig, ansåg 
rätten det vara "kristerligt och billigt" med två års anstånd. Beslutet 
skulle dock prövas av bergskollegiet.

Inspektor Malmstedt hade lika liten framgång med Erik Samuelssons 
änka i Backbyn - Anna Olofsdotter.16 Hennes skuld var på cirka 1 640 
dkm men det framkom att Eriks far - Samuel Ersson - år 1733 överlåtit 
både hemman och skuld på sin son. Den senare hade ingått en avbetal
ningsplan med inspektom men avlidit innan han var skuldfri. Eriks allt
för tidiga bortgång gav Anna bekymmer även med svärfadern. Den 
senare ville återta ansvaret och ägandet av hemmanet. Anna ville inte gå 
med på det med mindre än att hon fick tillbaka sitt fadersarv på 400 dkm

14 BM, FI:3, (ULA).
15 BK, AA, 1736 Eli f:10 p 44 o 47, (RA).
•6 BK, AA, 1736 Eli f:10 p 15, (RA).



- pengar som använts till avbetalning på skulden. Men helst ville hon vara 
kvar på egendomen och ställde flitig betalning i utsikt.

Rätten tog fasta på Annas löfte och gav henne två års prövotid. Svär
faderns krav avfärdades bland annat med påpekandet att det var han som 
i unga år belastat egendomen med skuld. Han hade dessutom förskingrat 
en del av hemmanets kol till Vanbo.

I två av inspektor Malmstedts ansökningar satte sig alltså rätten på 
tvären. I utlåtandena togs hänsyn till de olyckliga omständigheter gälde- 
närema hamnat i. Ytterligare ett exempel belyser detta.

Å 1730 ville fru borgmästarinnan Maria Christina Hising "depossidera" 
bergsmannen Olof Olsson i Hagge.17 Den sedan år 1728 fastställda skul
den var på 555 dkm och fru Hising krävde "intresse" från denna tid
punkt. Hon var inte den enda som hade fordringar på Olof Olsson. 18 Han 
var skyldig olika borgenärer över 1 300 dkm men det var fru Hisings 
ombud som drev processen. Olof påminde om att skulden vid hans fars 
död, då Olof själv ännu varit spädbarn, orsakats av farbrodern Lars 
Johansson, som förestått hushållet några år.

Rätten beviljade ändå fru Hising rätt till "intresse". Därefter följde en 
rannsakning huruvida Olof skulle avsättas eller ej. Olof ville vara kvar på 
hemmanet och lovade att "med svett och blod försöka avbörda skulden". 
Han anförde vidare att "Gud behagat hemsöka huset med tvenne ovitade 
syskon som en besvärlig skötsel och daglig vakt erfordrat". Fru Hising 
klagade över svårigheten att få tillbaka det hon lånat ut eftersom Olof sålt 
bort delar av egendomen. Olof förnekade inte detta men menade att han 
gjort det i nöd för att kunna betala sina kronoutskylder.

När rätten till slut beviljade Olof anstånd, bedömdes egendomen som 
väl svarande mot kreditorernas krav. Även Olofs personliga kvaliteter 
rannsakades: "Olof Olsson är en karl av 22 års ålder, har ej mer än ett 
litet barn och spörjes om honom ej annat än gott lovord". Rätten motive
rade sedan sitt utlåtande med att ta fasta på att skulden ärvts och att Olof 
inga laster hade. Som försvårande omständigheter pekade rätten på Olofs 
två syskon; den ena var dum och fånig, och nyligen avliden. Den andra 
levde, var 20 år men krympling och fånig.

I praktiken var det således inte så lätt för fordringsägarna att få igen 
det de lånat ut. Även om skulden som sådan inte ifrågasattes, förekom att 
rätten på andra grunder avvisade borgenärernas anspråk på den fasta 
egendomen. Svarandens möjlighet att bli kvitt sitt underskott vägdes in, 
men motiven för att avstå från avsättning var även de olyckliga omstän
digheter gäldenären utan egen förskyllan råkat i. En viktig omständighet 
var att skulder ärvdes. Med skulder som ackumulerats under lång tid var 
det inte lätt för innehavaren att göra sig skuldfri. I ett sådant fall kunde

17 BK, AA, 1730 Eli f:6 p 70-71, (RA).
18 Intresse var samtidens uttryck för ränta. Intressets storlek var på cirka 6%. Depossi
dera var termen för att låta avsätta.



det räcka med en mindre krissituation för att en utmätning skulle bli 
aktuell. Här var marginalen liten.

Egendomar på auktion

Trots att det inte var självklart att ett krav på avsättning också ledde till 
en avsättning i praktiken, var egendomsauktioner inget obekant för sam
tiden. Vid de 33 bergsting som undersökts var det 37 egendomar som 
bjöds ut på auktion i Norrbärke och Söderbärke. Samtliga auktioner ägde 
rum mellan åren 1730 och 1771. I relation till antalet förlagstagare som 
var skuldsatta var det inte många. Antalet genomförda auktioner var även 
avsevärt mindre än det antal gånger som fordringsägarna krävde avsätt
ning.

De fastigheter som bjöds ut mötte ett varierande intresse. År 1730 ut- 
auktionerades Anders Hanssons egendom i Sörbo för brukspatron Tem- 
stens (Lexjöbo) räkning. Det var ingen som bjöd.19 Året därpå hölls auk
tion på två bergsmansegendomar med samme fordringsägare, samt en 
som madame Marta Ahlgren bjöd ut. Ingen blev såld.20 År 1735 auktio
nerade Temsten ut ytterligare en fastighet. Intresset var lika svalt.21 År 
1736 bjöd Tersmeden på Larsbo bruk ut fem egendomar till försäljning. 
Ingen bjöd men gruvfogden Lars Bergström kunde tänka sig att lösa in 
Hindrik Nilssons fastighet i Västerby, eftersom han var förmyndare för 
den avlidne Hindriks omyndiga barn.22 Samma år bjöd brukspatronerna 
Timm och Temsten ut varsin fastighet, som ingen köpte.23

Fram till och med 1746 utauktionerades 25 fastigheter utan att någon 
bjöd på egendomarna. Det var uppenbarligen inte lätt att genom auk
tioner få tillbaka de utlånade medlen och möjligen även tillgång till nya 
leverantörer. En liknande tröghet framkom i Stora Tuna socken, fast vid 
en senare tidpunkt - 1820-talet. Där förekom att egendomarna bjöds ut 
över tio gånger utan att någon var villig att köpa.24 Men efter 1700-talets 
mitt blev läget ett annat i Söderbärke och Norrbärke.

År 1758 sålde brukspatron Petter Sommar Olof Hinderssons egendom i 
Mårtsbo.25 Bergsman Johan Bergström i Västerby köpte. År 1765 sålde 
inspektor Boltroup på Hällsjö bruk en bergsmansegendom. Köparen var

19 BK, AA, 1730 Eli f:6 p 10, (RA).
20 BK, AA, 1731 Eli f:7 p 6-8, (RA).
21 BK, AA, 1735 Eli f:9 p 14, (RA).
22 BK, AA, 1736 Eli f: 10 p 43, (RA). Det var förmodligen ingen tillfällighet att egen
domen avyttrades efter Hindriks frånfälle. Även i några av de andra egendoms- 
auktionema tycks den skuldsatte ha varit avliden vid auktionstillfället, vilket kan ha 
underlättat bruksägarens försäljning.
23 BK, AA, 1736 Eli f:10 p 53, 57, (RA).
24 M Ågren 1992 s 137.
23 BK, AA, 1758 Eli f:17 p 3, (RA).



denna gäng den avsatte bergsmannens son.26 Fem år senare - 1770 - hölls 
auktion på fyra egendomar som alla erhöll köpare.27 Ett par gånger sål
des egendomarna för belopp som översteg fastighetens värde med över 
1000 dkm.28 I ett fall kom borgenären Kolsva bmk överens med gälde- 
nären om en avbetalningsplan. Bergsmannen fick därmed behålla sin 
egendom.

År 1771 förrättades auktion på fyra egendomar som rönte ett blandat 
mottagande.29 Assessorskan Magdalena Elisabeth Söderhielm bjöd ut två 
stycken belägna i Grangärde socken, som gränsar till Norrbärke 
socken.30 En gick till nämndeman Petter Mattsson i Hyttriset för ett be
lopp som var jämförbart med fastighetens värde. Samme Per försökte 
även köpa Söderhielms andra objekt. Han bjöd då en summa som var 
väsentligt lägre än det åsatta värdet. Assessorskan godtog inte budet utan 
begärde i stället ännu en auktion.

Ytterligare en fastighet i Grangärde ropades ut. Skulden hade åsamkats 
av Holl Olof Janssons företrädare i äktenskapet. Petter Jansson i Ludvika 
bjöd ett belopp som översteg värdet med ca 2 500 dkm. Egendomen 
köptes slutligen av Holl Olof Jansson själv för ett ännu högre belopp.

Den fjärde egendomen som var till salu år 1771 lockade till budgiv
ning, men det slutliga priset skilde sig inte så mycket från fastighetens 
värde.

De auktioner som företogs de undersökta åren visar att det var svårt att 
få en fastighet såld under 1700-talets första hälft - den period då köp
objekten var flest. Efter 1750 saknades varken resurser eller vilja till 
köp.

Priset speglade sannolikt både efterfrågan och resurstillgång. Fastig
hetens värde var något helt annat. Det baserades på bärkraft utan hänsyn 
till efterfrågan; vad och hur mycket kunde jorden försörja? De gånger 
inköpspriset var betydligt högre än egendomens värde var ett tecken på 
att marknadens pris var ett annat - ett högre. Men det var också ett tecken 
på att det fanns några som hade både förmågan och viljan att betala.

Hittills har de olika sammanställningarna förmedlat ett intryck av att det 
inte ägde rum så många egendomsauktioner.31 Det kan tolkas på olika 
sätt. Jag vill peka på två. Det ena innebar att antalet landbor blev fler. 
Den andra möjligheten var att bergsmännen så småningom klarade upp 
sina ekonomiska bekymmer och gjorde sig skuldfria. De senare kunde 
fortsätta sälja tackjärn utan att nyttja förlag.

26 BK, AA, 1765 Eli f:19, (RA).
27 BK, AA, 1770 EU f:21 p 18-21, (RA).
28 Med värde avses den värdering av fastigheterna som bergstingsrätten lät genomföra.
29 BK, AA, 1771 Eli f:22 p 18-19, 25-26, (RA).
30 Skälet till att fastigheter i Grangärde bjöds ut pä tinget Norrbärke och Söderbärke var 
sannolikt att ingen i Grangärde velat köpa.
31 Jfr M Sjöberg 1992 a s 71.



Både bruk och landbor blir fler - steg 5

Eftersom vi sedan tidigare vet att brukens mantalsinnehav var större år 
1815 än det var år 1714 är det sannolikt att landboma var fler vid det 
senare tillfället. Från 1714 års förmögenhetslängd kan antalet landbor 
beräknas till 76. Lägger man till de torp av varierande jordnatur som 
hörde till bruken kommer man upp till 89.32

Går man sedan till 1815 års prästvalslängd noterades där 113 personer 
som landbor.33 Den senare längden skilde inte torpare från andra, som 
brukade jord de inte själva ägde. Jämförs de båda uppgifterna - 89 mot 
113 - visas en ökning. Men det var inte någon avsevärd skillnad mellan 
de båda tidpunkterna.

År 1815 var det fler bruk som ägde jord i Söderbärke socken än vid 
mättillfället 1714. Men det var inte några nya bruk som anlades i sock
nen. Det var bruk som var belägna i bland annat Västmanland som skaf
fat sig jord i socknen. Som exempel kan nämnas Baggå och Skinnskatte- 
berg. Särskiljs Larsbo bruk från de övriga märks att Larsbos landbor till 
och med minskade under hundraårsperioden. År 1714 disponerade 
bruksägaren Elisabeth Funck 53 landbor och fyra torpare. År 1815 hade 
Larsbo endast 35 landbor. Görs samma jämförelse med Malingsbos för
hållanden finner man att bruket år 1714 innehade 19 landbor och nio 
torpare. År 1815 fanns 31 landbor - en nära nog konstant nivå.

Ökningen av antalet landbor kan därför förklaras med att det tillkom 
flera bruk som jordägare i Söderbärke socken. De bruk som tidigt eta
blerats där, ökade inte sin landbostyrka. Men de saknades ändå inte bland 
förläggarna. Landbomas kvantitativa utveckling pekar därför på att 
bergsmännen i allmänhet - trots skulder och krav på avsättning - inte blev 
bmkens underlydande landbor.

Även om förhållandena kunde skifta rejält mellan enskilda år visar det 
beskrivna samt den kvantitativa redovisningen en utveckling som kan tol
kas som att bmkens - förläggarnas - efterfrågan på tackjärn varierade. 
Först var den hög, därefter minskade den. Den angivna förändringen var 
knappast en följd av frivilliga val, utan snarare en anpassning till kon
junkturer, kostnadsläge och bestämmelserna om produktionsbegräns
ningar från mitten på 1700-talet. Till kostnadslägets nivå bidrog även 
bergsmännens tackjärn.

I diagram 15 visas prisutvecklingen för råg och tackjärn enligt marke- 
gångstaxan i det landskap som gränsade till Söderbärke socken - Väst
manland.

32 Länsstyrelsen, Kopparbergs län, Landskontoret, Taxeringar, E IV:1, (ULA).
33 EIV:a, 88b, 1687-1835, Äldre handlingar, (DkVä).



Diagram 15. Markegångstaxa för råg och tackjärn i 
Västmanland åren 1736-1800 i dsm (medelvärde)

30 r

- - - - Tackjärn 

... . Råg

1736- 1741- 1751- 1761- 1771- 1781- 1791-
1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800

Källa: se tabell 15, bilaga 3.

De kraftigt stigande priserna på råg är välbekanta sedan tidigare.34 I dia
gram 15 kan man se att också pristrenden för tackjärn var stigande, fast 
på en lägre nominell nivå. Just perioden 1750 till 1760 tycks priserna ha 
varit särskilt gynnsamma för tackjämsproducentema. Mellan åren 1760 
och 1790 var prisutvecklingen för tackjärnet sämre. Men därefter följde 
ett årtionde då tackjämsprisema började stiga igen. Det syns ännu tydli
gare i diagram 16 där förhållandet mellan tackjämspris och rågpris illus
treras.

Diagram 16. Tackjärnspris/rågpris enligt 
markegångstaxan i Västmanland åren 1736-1800
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Källa: se tabell 15, bilaga 3.

34 T ex K Åmark 1915 diagram 2.



Här visas en prisutveckling som inte befrämjade att brukens produktions
kostnader hölls på en låg nivå.

En av 1700-talets stora bruksägare i Västmanland - Fredrik Gyllenborg 
- menade redan på 1730-talet att kostnaderna för att producera mer 
stångjärn var avsevärda. Skälet var just de höga priserna på kol och 
tackjärn. Gyllenborg vidhöll sin uppfattning år 1753 och ansåg då att 
prisläget till och med förvärrats.35

Ser man till den kvantitativa utvecklingen av förlagssystemet ovan är 
det lätt att föreställa sig de dryga kostnader som var förenade med att 
köpa tackjärn från de förlagstillverkande bergsmännen. De utgivna 
krediterna var särskilt kostsamma om leveranserna sällan uppgick till de 
belopp som erhållits i förskott. Lägger man sedan till informationen från 
diagram 15 och 16, kan man lätt förstå Gyllenborgs oro.

Problemen och kostnaderna som var förbundna med förlagssystemet 
och bruksdriften undgick självfallet inte de närmast berörda.

"Oförgripliga tankar"

Den 4 mars 1744 skrev den dåvarande ägaren till Semla bruk - Anders 
Barchaeus den äldre - ett brev som bevarats i Larsbo braks arkiv.36 
Brevet bär titeln "Oförgripliga tankar" och Barchaeus försökte där ut
reda järnhanteringens allmänt svåra läge: "Det lär vara utom all contro
verse" att vissa missförhållanden riskerade ruinera Bergslagen. Enligt 
brevskrivaren var det just förlagssystemet i dess nuvarande utformning, 
som bidrog till eländet.

Barchaeus drog upp bergsmannens "oroliga och överflödiga hushåll
ning" och "kreditens ansenliga missbruk". Han anförde vidare att det all
mänt sett just då var svåra tider med alltför liten skillnad på priset mellan 
bergsmannens och lantmannens varor.

Bruksägaren på Semla ansåg knappast att priset på tackjärnet allmänt 
sett var för lågt. Anklagelsen var främst riktad mot de höga spannmåls
priserna. Det var de som medförde att bergsmännens skulder blev så 
stora. Om förläggaren inte själv var bruksägare utan en mellanhand som 
förmedlade bergsmännens tackjärn vidare, kan man förstå att Barchaeus 
var särskilt bekymrad. I slutändan löpte bruken risken att få betala för 
bergsmännens skulder i höga tackjämspriser. Slutligen menade Barchaeus 
att "förläggarnas hårda uppförande mot sina förlagstagare" medverkade 
till den svåra situationen.

Förlagssystemets kvantitativa utveckling och bekymren med den upp
märksammades alltså av samtiden, och åtminstone Barchaeus såg en stor 
fara i om situationen på 1740-talet blev bestående.

35 P-A Karlsson 1990 s 195, 210. Fredrik Gyllenborg var president i bergskollegiet 
1751-59.
36 LaA, F:591:1324, (SFa).



Enligt Barchaeus låg det i både förläggarens och bergsmannens intresse 
att förlaget balanserade mot leveranserna. Därför borde bergsmannens 
egendom värderas innan det överhuvudtaget lämnades någon kredit. Det 
skulle leda till att bergsmännen tvingades hushålla, förläggarna hölls 
skadeslösa och egendomarna konserverades inom ståndet.

Spannmålsprisernas höga nivå borde kunna jämkas bättre till priserna 
på järnet om det inrättades spannmålsmagasin, där brukspatronerna fick 
handla fritt. Bergsmännens låga ersättning berodde, enligt Barchaeus, 
även på att "kreditorer som inte allenast för högt profiterar på sina 
varor" utan även lät de fattiga bergsmännen "som både av enfaldighet och 
vårdslöshet" ta ut för mycket. De stora skulderna blev därmed oundvik
liga.

Barchaeus ansåg därför att "intresset" - räntan - på förlaget borde om 
inte avskaffas, så åtminstone minskas. Skulderna medförde nämligen att 
bergsmännen tvingades lämna sina hemman. Men ännu värre var att 
egendomarna då var i sådant skick att de omöjligen kunde stanna kvar 
hos bergsmännen, eftersom ingen förmådde lösa in dem.

Trots de uppmärksammade problemen, som främst härrörde från 
bruksägarens syn på tillståndet, visar den kvantitativa redogörelsen ovan 
också tecken på att en hel del bergsmän klarade upp sina skulder. Fler
talet forlagsrelationer slutade inte i landborelationer. I dessa fall med
förde forlagsrelationen att skuldsättningen var temporär. Likväl påtalades 
de ekonomiska svårigheterna även vid senare tillfällen.

Bergsfogdens relation

1768 års bergsfogderelation var den dåvarande ämbetsinnehavaren 
Henrik Olof Grass ovanligt utförlig.37 Grass menade att orsaken till att 
årets blåsning var mindre än förr var att många fattiga och förlagsbehö- 
vande bergsmän inte hade fått något förlag. I stället hade deras skulder 
blivit föremål för exekutiva åtgärder.
Enligt Grass hade en del fordringsägare gått för långt i sina krav. Bergs
fogden exemplifierade med löjtnant Ömschölds fordran på knappt 2 400 
dkm, för vilken Per Mattsson i Stimmerbo dömdes till avsättning. Grass, 
som var den som värderat Per Mattssons hemman till 12 000 dkm, hade 
själv skaffat fram pengar så att Per kunnat lösa sig från sin stränge bor
genär.

Generellt tyckte sig bergsfogden ha märkt ett stigande missnöje med 
tackjärnets låga pris i förhållande till det som betalades för stångjärn. 
Handelsmannen Carl Wulf hade exempelvis köpt tackjärn från Grangärde 
på auktion i Hedemora för samma pris som gällde år 1690 (9 dkm). De

37 BM, EIII:3 pag 237ff, (ULA). Henrik Olof Grass var bergsfogde i Västerbergslagen 
frän är 1762. År 1782 avskedades han frän sin tjänst. J A Almquist 1909 s 208.



priser som angavs i relationen visade att tackjämsprisema sjunkit i för
hållande till stångjärnet under flera år.

Enligt Grass kunde bergsmännen inte räkna med bergskollegiets stöd 
för sin sak, eftersom flera av ledamöterna där själva behövde köpa tack
järn till sina hamrar. Förordningen från 1725 som begränsade brukens 
möjlighet att fritt köpa tackjärn ansågs främst hindra bergsmännens han
del.38 Den ledde därför till att deras ekonomiska svårigheter tilltog.

I relationen omtalades också hur flera av bruksägama, men även andra 
ståndspersoner, mer eller mindre lagligt förvärvat bergsmanshemman. 
Bland annat var länsman Wennerberg i Söderbärke tidigare tilltalad för 
att han innehade en bergsmansegendom i Västerby utan att idka bergs
bruk. Enligt bergsfogden innehade han den fortfarande, och Wennerberg 
använde skogen för att tillverka brännvin för försäljning.39

Grass skildrade flera av fögderiets ståndspersoner i mindre hedersam 
dager. Bland annat hade baron Cedercreutz med lock och pock tvingat till 
sig Jan Anderssons egendom i Långnäs (Grangärde socken) för ett pris på 
1 500 dkm. Jan var tidigare erbjuden 16 000 dkm för hemmanet men 
hade då inte velat sälja. Baronen kände emellertid till Jan Anderssons 
penningknipa, som han utnyttjat "och kunde karlen inte omtala detta utan 
tårar i ögonen".40

Den ekonomiska situation bergsmännen levde i var i bergsfogdens 
målande beskrivning synnerligen prekär. Flertalet av Grass exempel var 
hämtade från Grangärde. Generellt tycks hans bild inte överensstämma 
med de kvantitativt redovisade förhållandena i Norrbärke och Söder
bärke. Visserligen fanns det bergsmän i de båda sistnämnda socknarna 
som också var i ekonomiskt trångmål. En upplysning i 1770 års bergs
fogderelation kan ändå anvisa en utväg som kanske oftare kom till an
vändning i Söderbärke. Där noterades att Söderbärkes tackjärn såldes till 
"långt boendes" för 28-29 dkm/skd. De närmast belägna bruken ville, 
enligt relationen, inte ge mer än 23-24 dkm/skd, vilket det tvistades 
mycket om.41 För närmare besked i denna fråga återvänder jag till Saxe.

Saxe och bruksägarna Tersmeden

Bergsmännen i Saxe hade som sagt inget eget smide. Deras bergsbruk in
skränkte sig till tackjämsblåsning. Eftersom Larsbo bruk var beläget 
knappt en mil från Saxe, hade det varit naturligt om bergsmännen i Saxe 
sålt sitt tackjärn dit. Förmodligen var det så under 1700-talets första

38 Se kapitel 3.
39 Det framgår inte hur skogen konkret kom till användning för brännvinstillverkningen.
40 BM, ΕΠΙ:3, pag 252, (ULA).
41 BM, EII1:3, pag 276, (ULA).



hälft. Då stod flera av bergsmännen i Saxe under brukspatron Tersme
dens förlag. Några var dessutom svårt skuldsatta.

År 1724 noterades Johan Hansson, Anders Larsson och gamle Per 
Mattsson som Tersmedens förlagstagare.42 År 1731 var det fem från 
Saxe som upprätthöll en forlagsrelation med Tersmeden. År 1738 hade 
antalet ökat till sju.431 mitten på 1730-talet och i början på nästa decen
nium hade förlagsrelationema övergått till skuldrelationer. År 1743 kom 
bruksägaren och några av bergsmännen i Saxe överens om en avbetal
ningsplan: de skuldsatta lämnades frihet att söka förlag någon annanstans, 
förutsatt att de betalade 150 dkm/år.44 Skulderna var stora - i flera fall 
överstigande 1000 dkm. Bruksägaren ville uppenbarligen ha tillbaka sina 
pengar, men var inte särskilt intresserad av vare sig fortsatt förlag eller 
tackjämsleverans från Saxe.

Eftersom bruket tidigare kommit i besittning av hyttandelar i Morhyt
tan och Västerby eftertraktades troligen kolleveranser mer än tackjärn. 
År 1721 kom Larsbo överens med de skuldsatta bergsmännen Anders och 
Per Mattsson i Saxe att de skulle kola till bruket.45 Till hälften fick de 
använda brukets skog, men den andra delen var de tvungna att ta från 
egna marker. Dessutom förband de sig att avsäga sig allt vidare anspråk 
på eget bergsbruk. För detta arrangemang hade knappast Tersmeden lag
ligt stöd. Likväl var det så han gick till väga.

Ett annat exempel på vad det kunde innebära att vara Tersmedens för
lagstagare och dessutom svårt skuldsatt kan hämtas från år 1731. Då 
uppvisade Erik Jeremiasson i Saxe vid bergstinget ett köpebrev på ett 
halvt dygn i hyttan.46 Brukspatron Tersmeden protesterade därför att 
säljarna - Anders Larsson och Hans Johansson - var hans förlagstagare 
och de drogs med rejäla skulder. Tersmeden ansåg därför att Anders och 
Hans inte hade rätt att förskingra sin egendom.

Larsbo och Saxe var således i ett tidigt skede länkade till varandra med 
leverans-, förlags- och skuldrelationer. I det föregående kapitlet nämndes 
också att flera bergsmän tvingades överlåta sin jord till bruket. Dessa 
överföringar ägde till stor del mm från 1600-talets mitt till en bit in på 
1700-talet.

Även om Larsbo så småningom upphörde att utnyttja bergsmännen i 
Saxe som tackjämsleverantörer, köpte ändå familjen Tersmeden tackjärn 
från Saxe hytta i stort sett genom hela 1700-talet. Larsbo bruk var näm
ligen inte det enda bruket som fanns i familjens ägo.

42 LaA, F:589:1069, (SFa).
43 LaA, F:589:1065-1066, (SFa).
44 T ex LaA, F:589:1089 (år 1737), 1093 (år 1743), (SFa).
45 LaA, F:592:1366, (SFa).
46 BK, AA, 1731 Eli f:7 p 26, (RA).



Bruksägaren på Larsbo - Jakob Tersmeden - hade en son med samma 
namn.47 Den senare gifte sig år 1743 med bruksägaren Lorens Söder- 
hielms dotter Magdalena Elisabeth. Det har redan framgått ovan att 
Magdalena Elisabeth själv var aktiv som förläggare. Utöver det ägar- 
intresse i flera bruk, som det fördelaktiga äktenskapet förde med sig, 
kom Jakob den yngre delvis i besittning av Ramnäs bruk 1746. År 1754 
utökades innehavet i Ramnäs ännu mera. Ramnäs bmk ägdes därefter av 
de två familjerna Schenström och Tersmeden.48 Det är i räkenskaperna 
från Ramnäs bergsmännen i Saxe dyker upp under 1700-talets andra 
hälft.49

Ramnäs bruk, beläget cirka fem mil från Saxe, var under hela 1700- 
talet beroende av att köpa både kol och tackjärn.50 Tillverkningskost
naderna var därför höga men kunde kompenseras med de höga försälj
ningspriser som på grund av järnets goda kvalitet kunde tas ut.51

47 E A Jansson 1943 s 42-78 för personuppgifter om släkten Tersmeden.
48 B Bursell 1974 s 26, E A Jansson 1951 om Ramnäs bruk.
49 BK, HA, G:8 (jordebok från år 1817), (RA), upplyser om att större delen av Saxes 
årliga tillverkning på 1500 skd levererades till bruken vid Ramnäsströmmen, särskilt det 
egentliga Ramnäs. För vilken tid denna uppgift gäller är oklart. Ramnäs räkenskaper 
finns bevarade från 1747 och under de närmast följande decennierna levererade bergs
männen i Saxe en del tackjärn till Ramnäs.
50 K-G Hildebrand 1957 s 278, B Boethius 1954 s 184-185.
5* B Boethius 1954 s 183.



Karta 4. Saxe och Ramnäs

Saxe

Fagersta

Ängels-Västanfors*

Wirsbo''^ 
Seglingsberg i

Ramnäs

Surahammar

Trångsfors < 
Hallstahammar

Brakets privilegierade smide uppgick från år 1738 till 2 300 skd och 
ökades ytterligare något år 1783. Brukets egentliga tillverkning varie
rade, liksom kostnaderna. År 1747 tillverkades endast 1 215 skd. År 
1787 var man uppe i 2 664 skd. Perioden 1747-1800 låg produktionen 
mestadels omkring 2 000 skd, men sällan åstadkoms den tillåtna produk
tionsvolymen.52

52 Se tabell 16, bilaga 3.



Diagram 17. Stångjärnssmidet vid Ramnäs bruk åren 
1747-1800 i skeppund (medelvärde)

2500

2000

1000

1791-18001771-1780 1781-17901761-17701751-17601747-1750

Källa: se tabell 16, bilaga 3.

Ramnäs förlitade sig i sitt stångjämssmide på tackjärn som köptes från 
flera byar i Västerbergslagen. Från Saxe kom tackjärnet ofta på vintem 
då de istäckta vattendragen höll för de tunga jämforoma. När foran var 
framme på Ramnäs vidtog vägning, kontroll av järnets kvalitet samt 
betalning.

Diagram 18. Tackjärnsleveranser från Saxe till Ramnäs 
bruk åren 1747-1791 i skeppund

I 250 f-
<D 2 00 1

■s 150 --
4J 100

ali1ΐιΗη·1Ι··Ι1
t^atOHfN^invor^coaiOHcaro^invDt^oochOH^c^triOH 
'tf^inininiOLnLninininujtovovototovovoujvor-r-r^r^r-crvat 
Γ-Γ'Γ'~Ι·~-Γ''·[''·-Γ·'[·'-Γ''Γ''Γ^Γ-Γ'~Γ''Γ-'Γ''Γ''Γ-'Γ''Γ-·Γ·-[''Γ'Γ·~Γ-'Γ^Γ'··[^ 
rHi—liHr—ΙγΗγΗγΗγΗγΗγΗγΗγ—IrHrHr—ΙγΗγΗγΗγΗγ-ΙΗιΗγΗγΗιΗτ—IrHrH

Källa: se tabell 17, bilaga 3.



Diagram 19. Antalet bergsmän i Saxe som levererade 
tackjärn till Ramnäs bruk åren 1747-1791

12 T- - - -

Källa : se tabell 17, bilaga 3.

Som diagram 18 och 19 visar var leveranserna från Saxe av skiftande 
storlek och inte regelbundet återkommande. Jag har undersökt alla år 
mellan 1747 och 1800, men periodvis - 1772-73, 1780-89 och 1792-1800 
- kom det inga leveranser alls.

Ramnäs bruks beroende av köpt tackjärn måste ha inneburit stor 
osäkerhet, vilket bekräftas av att man flera år köpte mer än vad som gick 
åt i produktionen samma år. Det medförde även att driften på Ramnäs 
var förenad med dryga kostnader.33 * 184

53 K-G Hildebrand 1957 s 275ff om Ramnäs beroende av köpt kol, vilket medförde hög 
produktionskostnad jämfört med bruk som innehade egenproducerad. B Boethius 1954 s
184 finner att tillverkningskostnaden vid Ramnäs var högre än vid Uddeholms bruk. 
Även B Bursell 1974 s 25-26 talar om de höga kolkostnadema.



Diagram 20. Kostnader för smide, kol och tackjärn vid 
Ramnäs bruk åren 1747-1800, uttryckt i tunnor råg 

(medelvärde)

3000

1747- 1751- 1761- 1771- 1781- 1791-
1750 1760 1770 1780 1790 1800

Källa: se tabell 16, bilaga 3.

Anm. Toppen på staplarna visar den sammanlagda kostnaden för kol, 
smideslöner och tackjärn

Enligt Eli F Heckschers slutsatser om tillverkningskostnaderna vid Udde
holm berodde de ökande kostnaderna främst på att tackjämsprisema 
steg.54 Förhållandet var likartat på Ramnäs. Det pekar på att de bergsmän 
som sålde till Ramnäs förmådde hävda sig prismässigt.

De leveranser från Saxe som redovisas i diagram 18 och 19 ombesörj
des av bergsmännen själva. Det finns dock uppgifter som tyder på att 
mellanhänder stundtals var inblandade i tackjämsförsäljningen. År 1776 
bidrog Tersmeden själv med 400 skd och året därpå kom handelsman 
Carlberg med 100 skd. K-G Hildebrand påpekar när det gäller Ramnäs 
att en del av tackjärnet levererades av försäljare i större format än den 
enskilde bergsmannen. Mellanhandshandeln var utbredd just i socknarna 
Norrbärke och Söderbärke.55 Det är alltså inte säkert att det tackjärn som 
redovisas i diagrammen var det enda som kom från Saxe de undersökta 
åren.

Leveransernas storlek, antalet levererande bergsmän och tackjärnets 
priser varierade. En tänkbar utgångspunkt kan vara att bergsmännen 
ökade sina leveranser när de var skuldsatta. Skuldsättningens primära och 
konkreta orsak - för lågt pris på tackjärnet i förhållande till priset på det 
spannmål som måste köpas in har jag redan berört något. Nu vill jag 
granska prisförhållandet närmare.

54 E F Heckscher 1949 s 430.
55 K-G Hildebrand 1957 s 302-303, 378.
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Hela Kopparbergs län och inte minst bergslagsdelen var under 1700- 

talet ett underskottsomräde när det gällde produktion av spannmål.56 
Under hela århundradet var man beroende av att köpa spannmål utifrån.

Bergsmännen från Saxe erhöll nästan alltid kontanter för sina leveran
ser till Ramnäs bruk. Den jämförelse av priser som görs i diagram 21 
gäller därför det belopp bruket betalade för ett skeppund tackjärn relate
rat till vad en tunna råg samt en tunna kom kostade i Kopparbergs län.57 
Den sistnämnda uppgiften kommer från Lennart Jörbergs sammanställ
ning av markegångstaxoma.

Diagram 21. Antal tunnor råg och korn som motsvarades 
av de belopp Ramnäs bruk betalade för ett skeppund 

tackjärn från Saxe åren 1747-1791

*.u
S

[-•ooiinr-cnHroi/ir^cnHC^'^intnininintovovoujvof-r''Γ-'Γ-Γ'-Ρ-Γ-Γ-Ι^Γ'-Γ-Ρ-Γ-Γ-ί*·
HHHHHrlrlrlHrlrlHH

Källa: se tabell 18, bilaga 3.

"■ Tunnor råg

- “ “ “ Tunnor korn

Någon entydig prisutveckling kan knappast visas, vilket även har fram
hållits av andra forskare.58 År 1747 var bergsmannen tvungen att leve
rera två skeppund för att kunna köpa en tunna råg. År 1791 kunde han 
leverera något mindre för samma tunna, men skillnaden var inte stor. 
Mellan dessa år varierade priserna avsevärt. Spannmålens låga priselas
ticitet medför att spannmålspriserna i första hand speglade utbudet, det 
vill säga skörden. Jag antar därför att ett lågt pris i markegången mot
svarades av ett stort utbud.59 Enligt markegångstaxan i Kopparbergs län 
var rågskörden där relativt god åren 1750-55, 1760, 1767-1770 och 1774 
medan åren 1756, 1762-1765 och 1771-1772 var exempel på det motsat
ta.60

56 K Åmark 1915 s 19.
57 Se tabell 18, bilaga 3.
58 T ex L Herlitz 1977 s 34-35, 38-46.
59 Mättet är trubbigt bland annat på grund av att markegångstaxan som här används 
gällde hela länet och skörden kunde variera mycket inom länet. Omdömen om skördar 
gäller skörden av råg.
60 L Jörberg 1972 vol I s 135-136.



De år Ramnäs tog emot mest tackjärn från Saxe var 1751-1752, 1760- 
1761, 1766-1767 och 1769-1770. Alltså fyra tvåårsperioder. Levererade 
bergsmännen mer tackjärn de år rågskörden var sämre? År 1760 var 
inget dåligt spannmålsår. Det var däremot år 1761. Bergsmännen kom 
båda åren. Åren 1766-1770 kom det flest bergsmän från Saxe och leve
ranserna var även som störst då. Men enligt markegången var dessa år 
inte några dåliga skördeår. Levererade bergsmännen mest de år de var 
skuldsatta till bruket

I diagram 22 redovisas det antal bergsmän som hade en skuld till Ram
näs till året därpå, alltså efter det att innevarande års leveranser räknats 
bort. Därefter - i diagram 23 - redovisas bergsmännens skulder räknat i 
tunnor råg.

Diagram 22. Antalet bergsmän i Saxe med skuld till 
Ramnäs bruk åren 1750-1792

Källa: se tabell 19, bilaga 3.

I diagram 22 visas att det var flest bergsmän från Saxe som var skuldsatta 
i slutet på 1760-talet och flera år in på 1770-talet. Just 1770-talets inle
dande år är omtalade som krisår med svåra missväxter.61

61 K-G Hildebrand 1957 s 359 bekräftar bergsbrukets svårigheter under missväxterna på 
1770-talet. HNorman 1983 behandlar krisåren 1773 och 1808-11. Båda perioderna fick 
ödesdigra följder i bl a Bergslagen.



Diagram 23. Saxebergsmännens skulder till Ramnäs bruk 
uttryckt i tunnor råg åren 1750-1792

å 10 lllllllllilili·III··
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Källa: se tabell 19, bilaga 3.

Skuldsättningens omfattning bekräftar att 1760- och 1770-talen var år då 
bergsmännen var ekonomiskt utsatta. Därefter minskade skulderna rejält.

Jämförs med diagram 18 och 19 kan man se att leveranserna i viss 
utsträckning sammanföll med skuldsättningen. När bergsmännen drogs 
med skulder kom de med tackjärn till Ramnäs. Men leveranserna var inte 
ens då särskilt stora. Följande fall ger en inblick i skuldsättningens för
lopp och illustrerar även hur diagram 22 och 23 konstruerats.

År 1747 sålde bergsmännen från Saxe sitt tackjärn mot kontant ersätt
ning. Inte någon beviljades kredit och de fördes aldrig in brukets avräk- 
ningsbok för detta år. Året därpå skedde inga leveranser alls men Ters- 
meden förde själv med sig 270 skeppund från Saxe hytta. Bergsmännen 
från Saxe var fortfarande inte noterade i avräkningsboken.

År 1749 förändrades däremot läget. Sex bergsmän i Saxe hade tagit 
emot kontanter och lite spannmål av brukets inspektor. Enligt avräk
ningen hade inspektor Lodh gjort utbetalningarna i Vik, Hedemora och 
på marknaden i Köping.

Tre bergsmän levererade tackjärn för samma belopp de tagit emot i 
förskott, men för de övriga tre översteg brukets fordringar värdet på det 
de mäktade leverera. De tre sistnämnda hade därför underskott till året 
därpå - år 1750. Det är detta som redovisas i diagram 22 och 23.

Den omnämnda skulden var inte särskilt stor och återbetalades raskt. 
Det dröjde ända fram till 1767 innan bergsmännen åter blev skuldsatta. 
De klarade således av det sämre skördeåret 1756 utan skulder. Men till år 
1768 var det sju stycken som var skyldiga drygt 2 000 dkm, vilket mot
svarade 60 tunnor råg. Just år 1768 genomfördes ingen blåsning alls i 
Saxe hytta. Det tackjärn som ändå kom detta år måste ha tillverkats tidi
gare, eller i någon annan hytta. De skulder som uppstod då kvarstod i



mänga år. Varför genomfördes ingen blåsning år 1768? Enligt bergsfog
den var skälet att bergsmännen var så skuldsatta att de inte fått förnyat 
förlag. Därför hade de tvingats inställa blåsningen.62

Bergsfogdens yttrande bekräftas av räkenskaperna från Ramnäs. Just år 
1768 stod fler bergsmän i skuld till bruket. Men det var inget dåligt 
spannmålsår. 1770-talet inleddes som sagt med dåliga skördar, som kan 
förklara att skuldsättningen blev långvarig för en del.

En av de bergsmän som då blev skuldsatt var den från kapitel 4 väl
bekante Mats Tomsson. Hans skuld rensades inte bort från avräknings- 
boken förrän 1787. Då var han sedan länge lagd i jord och hans egendom 
innehades av andra. 1780-talets långvariga skuldsättning berodde även på 
att Lars Larssons skuld noterades år efter år perioden 1769-1789, trots 
att han dog redan år 1769.

Den slutsats som kan dras av skuldförhållandet till Ramnäs är att 
bergsmännen från Saxe i huvudsak klarade av att till sist betala det de var 
skyldiga. I motsats till vad som blev fallet för den i inledningen till detta 
kapitel nämnde Nils Nilsson, ledde inte skulderna till att Ramnäs mätte ut 
jord i Saxe. Men bergsmännen från Saxe levererade inte tackjärn regel
bundet eller i några större kvantiteter ens under de år skulderna var som 
störst.

Åren 1766-1767 var till exempel skördarna goda och leveranserna 
stora. Dessa år var tackjämsprisema höga. Kanske var det den högre 
utkomstmöjligheten som lockade till leveranser då? Samma fråga kan 
ställas om åren 1751-1752. Det var år då tackjärnet betalades högt.

Sammanfattningsvis kan man säga att tackjämsleveranser till Ramnäs 
förekom under år med dåliga skördar och då bergsmännen stod i skuld 
till bruket. Men vid några tillfällen var leveranserna stora utan att skul
der och missväxter kan beläggas.

Ett entydigt samband i någondera riktningen kan egentligen inte klar
läggas. Den tolkning jag vill ge är att framhålla bergsmännens relativt 
gynnsamma och självständiga ekonomiska situation. Det som talar för 
detta är att spannmålspriserna allmänt sett steg under 1700-talet. Ändå 
kan man inte klargöra att relativpriserna på tackjärn vare sig sjönk eller 
steg. Flera gånger kunde tackjärnet till och med hålla jämna steg med 
spannmålen. Bergsmännen från Saxe blev visserligen skuldsatta då och 
då. Men de klarade i allmänhet upp sina underskott. Det finner också stöd 
i den tolkning jag vill göra. Dessutom kan tillfogas att skuldsättningen 
inte medförde några stora skillnader i leveransernas storlek jämfört med 
de skuldfria åren.

I kapitel 1 och i detta avsnitts inledande del antogs hypotetiskt en makt
förskjutning till förläggarens fördel om bergsmännen var skuldsatta. I 
praktiken var maktförskjutningen inte så värdefull för Ramnäs bmk.

62 BM, Fill:2 pag 245ff, (ULA).



Bruksledningen förmådde inte trycka på bergsmännen för att de skulle 
komma oftare och med mer tackjärn de perioder de var skuldsatta.

Den positiva bild av bergsmännens förhållanden som nu skisserats, 
gäller som ett helhetsintryck men det finns motsägelser. Bergsfogdens 
omnämnda relation är ett exempel.

Under den dryga femtioårsperiod förbindelsen mellan Saxe och Ram
näs upprätthölls kan knappast allt det tackjärn som bergsmännen i Saxe 
tillverkade ha nått dit via egna leveranser. Hildebrands ovan anförda 
uppgift om den så kallade mellanhandshandelns stora omfattning i områ
det ligger väl i linje med bergsmännens sporadiska närvaro i bruksräken- 
skapema, men kan inte beläggas här. Däremot kan man försöka reda ut 
om bergsmännen stod i skuld till någon mellanhand eller till något annat 
bruk

Ett sista saldo

Från och med år 1719 fram till och med år 1832 var det 52 saxebor som 
lät bouppteckna sin egendom. Tjugofyra av dessa var bergsmän eller 
bergsmansänkor och det är deras ekonomiska förbindelser som här är av 
intresse. Man kan delvis komma åt dem genom att granska bouppteck
ningarnas skulder - avkortningar från boets tillgångar. Skuldbeloppen 
kan jämföras både med boets tillgångar och de eventuella utestående 
fordringar som fanns.

Det måste på en gång sägas att urvalet är skevt. 1734 års lag stadgade 
att när döden skilde äkta makar åt, skulle den överlevande, oavsett kön 
eller ståndstillhörighet, låta uppteckna vad som fanns i boet. Förteck
ningen skulle sedan lämnas in till häradsrätten. Om lagen följts borde jag 
ha träffat på omkring 130 uppteckningar från och med 1734.63 Från 
dessa år har jag endast funnit 48. Fyra uppteckningar tillkommer därför 
att den överlevande lät förteckna boets tillgångar redan före 1734 års lag, 
men bortfallet är ändå stort.

Urvalet är skevt även ur en annan aspekt. Man får bara reda på de 
förbindelser som lett till antingen underskott eller överskott. Dessutom 
informeras endast om de förbindelser som gällde vid den tidpunkt boet 
upptecknades. Det är således en mycket begränsad del av bergsmännens 
utbytesrelationer som kan fångas i bouppteckningarna. Dessa har ändå ett 
stort värde - i synnerhet om de kan belägga andra handelsvägar än dem 
som bruket erbjöd.

Uppteckningarnas värdering av tillgångarna bör tas med en nypa salt. 
Maths Isacson visar att lösörena värderades till ett lägre belopp än vad 
marknadspriset motsvarade. Men han påpekar samtidigt att undervärde-

63 Sammanräkning av antalet vuxna som enligt dödböckema avled i Saxe 1734-1832, 
SöKyA, F:l-4, (1730-1839), (ULA).



ringen genomfördes konsekvent. I By socken värderades som regel lös
örena till ett pris som låg 33 % lägre än det marknadsmässiga.64

Om detta förhållande även gällde i Saxe resulterar det i att skulderna, 
som sannolikt var mer korrekt återgivna, får en större relativ betydelse i 
bouppteckningen än vad som verkligen var fallet.

Av de undersökta bouppteckningarna fann jag skulder hos tretton 
bergsmän. I diagram 24 visas skulderna i procent av tillgångar och 
bruksskulder i procent av skulderna.

Diagram 24 a. Skulder i procent av tillgångar och 
bruksskulder i procent av skulderna hos 13 bergsmän i 

Saxe åren 1747-1830

■ Skulder i procent av 
tillgångar

Bruksskulder i procent 
av skulderna

2 AL 8 PP 
(8) (2) 
1747 1778

9 AO 
(2) 

1784

10 NN 12 EH 13 AAB 
(?) (4) (8)
1784 1804 1808

64 M Isacson 1979 s 222-225.
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14 EA 16 PH 17 AE 18 EH 19 NN 22 MA 23 AJ 
(1) (9) (6) (3) (2) (7) (4)
1808 1811 1812 1815 1816 1828 1830

Källa: se tabell 20, bilaga 3.

Anm. Släktnumret anges inom parentes och återfinns i bilaga 1 där släkt
förhållandena framgår. Numret utan parentes hänvisar till bouppteck
ningens kronologiska placering i tabell 20, bilaga 3.

I flera uppteckningar visas både omfattande skulder och stora tillgångar. 
Det överensstämmer med Maths Isacsons resultat från By socken. Där 
var det de mest förmögna som hade störst skulder.65 Fördelningen mellan 
de olika bergsmännen, samt deras släktförhållanden tas upp i nästa kapi
tel. Här ska skulderna bara behandlas som ett uttryck för den avlidnes 
ekonomiska förbindelser.

Avkodningarna varierade till både storlek och innehåll. Några uttalade 
mellanhänder för tackjämsförsäljningen har jag inte träffat på. Däremot 
fanns andra ekonomiska förbindelser. Med några exempel vill jag illus
trera en del av bergsmännens ekonomiska nätverk.

I Anders Larssons uppteckning från 1747 (2 i tabell 20, bilaga 3) hade 
barnen och tillfälligt lejd arbetskraft mindre fordringar. Boets största 
skuld var till Larsbo bruk, vilket även har framgått tidigare i detta kapi
tel.66

Efter 1747 och fram till 1778 var det inte någon av de avlidna bergs
männens bouppteckningar som innehöll skulder. I Per Perssons boupp
teckning från detta år (8) noterades endast en skuld till svågern i 
Mårtsbo.67

65 M Isacson 1979 s 158-159.
66 KLHA, F:1 s 288ff, (ULA). Se under rubriken Saxe och bruksägama Tersmeden. 
Numret inom parentes i texten - i det här fallet nr 2 - hänvisar till bouppteckningens 
kronologiska placering i tabell 20, bilaga 3.
67 KLHA, F:3 s llOff, (ULA).



I Anders Olssons bouppteckning från 1784 (9) var skulderna relativt 
stora, men merparten utgjordes av olika släktingars anspråk på boet. 
Utöver detta fanns några mindre krav från vissa av byarna i närheten av 
Saxe. Jacob Bovin i Vik kunde till exempel kräva ett mindre belopp, 
vilket även gällde hammarsmeden Aron Persson i Hagen.68

Den sistnämnda fordringsägarens yrke - hammarsmed - är en viktig 
upplysning. Bergsmannen Anders Olsson hade därmed haft en ekonomisk 
förbindelse med en hammarsmed utan att gå omvägen över ett bruk. 
Hammarsmeden Aron Persson hade även fordringar i Nils Nilssons 
bouppteckning från samma år (10) 69

I Britta Hansdotters bouppteckning (11) redovisades endast kostnader 
för uppteckning och begravning och Erik Hanssons förrättning fyra år 
senare (12) noterade mest skulder till släktingar.70

Anders Andersson Bark (13) var sonson till Anders Larsson (nr 2). I 
uppteckningen från 1808 var skulderna fortfarande påfrestande.71 Men i 
förhållande till behållningen var skulderna en mindre del år 1808 än de 
var 1747.1 likhet med situationen 1747 var skulden till ett bruk stor. År 
1808 var det Ramnäs bruk och brukspatron J M Schenström som var 
fordringsägaren. Han kunde kräva 3 240 dkm - mer än en tredjedel av 
skulderna. Anders Barks ekonomiska nätverk var ändå mer utspritt än 
det farfadern hade haft. Utöver sonens fordringar var han bland annat 
skyldig för spannmål i Nästuna och för malm i Karmansbo.

Ett utspritt ekonomiskt nätverk gällde i ännu högre grad för Gamle 
Erik Andersson, som lät uppteckna samma år (14).72 Mest kunde en 
bergsman i Tolfsbo fordra. Men Erik hade även mindre skulder i Nor, 
Västerby, Furbo, Sundet och i Kallmora. Utöver de mer långväga för
bindelserna kunde släkt, några grannar, kyrkvärden och sockenmagasinet 
kräva summor av boet. Eriks skulder var på totalt ett mindre belopp än 
det Anders Bark var skyldig. Men Eriks tillgångar var å andra sidan 
också mindre.

I Per Hanssons bouppteckning från 1811 (16) var skulderna spridda.73 
Det var flera som hade betydande belopp att fordra. Här fanns till exem
pel J M Schenström på Ramnäs (1 800 dkm), en bergsman i Vad, snicka
ren i Nor, en dräng i Ulfsbo, en bergsman i Karbenning och rådman Carl 
Eric Esten i Köping. De omnämnda hade alla fordringar på över 1 000 
dkm. Men det fanns också några som hade mindre anspråk. Per Hanssons 
ekonomiska bekymmer framgår även av att snickaren i Nor fick nyttja 
Pers åker och äng som ränta på sitt utlånade belopp.

68 KLHA, F:3 s 235ff, (ULA).
69 KLHA, F:3 s 216ff, (ULA).
70 KLHA, F:4 s 22ff, 60ff, (ULA).
71 KLHA, F:5 s 59ff, (ULA).
72 KLHA, F:5 s 49ff, (ULA).
73 KLHA. F:6 s lOff, (ULA).



Saxe fortsatte tydligen förbindelserna med Ramnäs bruk. Det framkom 
i några av de redovisade bouppteckningarna. Det gällde även Anders 
Ersson som lät uppteckna år 1812 (17).74 I hans bouppteckning märktes 
ett nytt inslag, som visade att bergsmansjorden nu var jämställd med 
annan jord. Han hade nämligen belånat sin fastighet i Riksens Ständers 
bank. I de resterande bouppteckningarna var det ytterligare en - Erik 
Hansson (18) - som utnyttjat den nya lånemöjligheten.75

Brukspatron Schenström hade fortsatta krav i ännu ett bo - Nils Nils
sons (19).76 Efter det att skulderna räknats bort återstod endast en mindre 
summa som Nils Nilssons efterlämnade behållning. Den största delen av 
boets minuspost bestod dock av änkans anspråk

I både Mats Anderssons (22) och Gamle Anders Janssons (23) boupp
teckningar var det ekonomiska nätverket förgrenat till släkt och grannar, 
men även till byama runt omkring.77

Sammanfattning

Även under 1800-talet spelade Ramnäs en viktig roll i Saxe-bergsmän
nens ekonomiska liv. Eftersom bouppteckningarna så sällan bevarats kan 
de inte ensamma belägga en förändring. Tillförs de redovisade uppgif
terna från bergstingsrättens protokoll och handlingar från de båda 
bruken Larsbo och Ramnäs, visas att användningen av förlag som kredit
institut minskat i omfattning. Men det medförde inte att kreditbehovet 
minskat. I stället för förlag utnyttjades grannar och släkt i stor utsträck
ning. Bruksskuldema fanns kvar. Förbindelserna utanför byn domine
rade inte. Där de fanns vittnade de dock om att bergsmännen hade själv
ständiga kontakter med den lokala och regionala marknaden.78 Bergs
männens mer långväga utbyte gällde främst malm och spannmål. Båda 
var bristvaror i Saxe under 1700-talet.

Det skuldmönster som påvisade köp- och försäljningskontakter utanför 
byn, som inte förmedlades via ett bruk, kan beskrivas som bergsmännens 
egna marknadskontakter. Sådana förbindelser kunde vara lika farliga för 
jordinnehavet som skulderna till bruken. De hade dock den fördelen att 
fordringarna var fördelade på flera, vilket kunde försvåra en utmätning, 
förutsatt att man inte ville splittra fastigheten.79

74 KLHA, F:6 s llff, (ULA).
75 KLHA, F:6 s 65ff, (ULA).
76 KLHA, F:6 s 72ff, (ULA).
77 KLHA, F:7 s 55ff, s 43ff, (ULA).
78 Jfr K Bodell 1970 passim om det småskaliga utbytet mellan stad och omland pä 1600- 
talet.
79 Jfr M Ågren 1992 s 90-180 om jordhandeln i Stora Tuna där det var vanligt att jord 
såldes i mindre lotter. Där hade antalet fordringsägare inte påverkat svårighetsgraden i 
utmätningen.



Forlagssystemets och skuldemas utbredning i början på 1700-talet var 
tecken på att bruken då ville köpa tackjärn från bergsmännen. Skuldsätt
ningens omfattning visar att bruken i praktiken fick betala ett högre pris 
för tackjärnet än det öppet synliga. Den visar också att bergsmännen inte 
höll vad de lovade. Kronans ideala arbetsorganisation i bergsbruket var 
därför besvärlig att omsätta i praktisk handling. På lång sikt var förlags- 
systemet i avtagande. Under 1740-talet märktes den långsiktiga förän
dringens inrikting tydligt. Den innebar att forlagssystemet i praktiken i 
stort sett kom att upphöra. Därefter var det mer tillfälliga krissituationer 
som gav utslag i ökad skuldsättning. Ett exempel på en kris i Saxe kom år 
1768. Den fick långsiktiga konsekvenser, men var ändå temporär.

Skuldsättningens utbredning kunde ha lett till att ett stort antal bergs
män omvandlats till landbor under hundraårsperioden 1714-1815. Det 
blev inte så och jag vill peka på två skäl som för förhållandena i Nora 
och Linde sammanfattats år 1784 av bergmästaren där - Erik Bergen- 
skjöld:

"Förlagshandeln uti sin bemärkelse efter stadgarna idkas intet. Tillfället 
för bergsmannen att få pruta sitt köp på torget uppå alla ätande och 
nötande varor, gör honom obenägen att bortbyta sin frihet, lika som bor
garen icke eller finner någon säkerhet å sin sida att förbinda sig till för- 
lagsgivande, då ingen kontroll uppå försäljningen av tillverkningen kan 
hållas".80

De förhållanden som redovisats från Norrbärke, Söderbärke och fram
för allt Saxe pekar i samma riktning. Både bruksägaren och bergsmännen 
blev allt mindre intresserade av förlagets tvångströja. Den förre på grund 
av det höga kostnadsläget, den andre för friheten att sälja till, och låna av 
den han ville. Grunden för bergsmännens alltmer självständiga agerande 
står att söka i en ekonomisk tillväxt. Den ska nästa kapitel behandla.

80 E Bergenskjöld 1784 (1984) s 69.



6. Järn, jord och bergsmän

I detta kapitel vill jag försöka reda ut bakgrunden till att bergsmännen i 
Saxe kunde förhålla sig relativt självständiga gentemot Ramnäs bruk. Det 
sker genom en undersökning av bergsmännens ekonomi.

Men bergsmännen var ingen homogen grupp. Några hade mer, andra 
mindre. För att försöka klarlägga vad skillnaderna mellan bergsmännen 
berodde på, analyseras antalet bruksleveranser, tillverkningens storlek, 
skuldsättning och förmögenhet. Hur hängde dessa komponenter ihop?

Redan nu kan jag avslöja att arvet var en viktig faktor för resursför
delningen i Saxe. Därför studeras och diskuteras den arvssedvänja som 
ofta tillämpades där. Arvssedvänjan fokuserar på en fråga som hela tiden 
funnits med i studien, nämligen vem som var den "rätte" innehavaren av 
bergsmansjorden. Innehavet av den särskilda jorden skilde bergsmännen 
från andra bönder och jordägare. Här vill jag ta upp den förändrade in
ställning som märktes under 1700-talets lopp. I korthet innebar den att 
bergsmännens jordbesittning motiverades annorlunda mot slutet av år
hundradet. Till en början åberopades uppgiften att blåsa tackjärn. 
Uppgiften försvann inte. Men den kom i skymundan. Senare lades i stället 
mer vikt vid den sociala tillhörigheten. Det blev den som alltmer kom att 
motivera innehavet av bergsmansjord. Det tar jag som intäkt för att 
bergsmännen allmänt sett flyttade fram sina positioner i samhället. Kapit
let avslutas med ett resonemang kring denna förändring.

Järnet i Saxe

På 1700-talet var den tekniska utvecklingen inte lika omvälvande, som 
den varit under 1600-talet. Däremot finns flera belägg för att tillverk
ningen allmänt sett effektiviserades och stabiliserades.1

Hur produktionen utvecklades i Saxe är omöjligt att exakt bestämma. 
Det är heller inte möjligt att fastställa produktionens storlek.2 I Saxe 
hytta ökade blåsningstiden under 1700-talet. Men ökningen kan till stor 
del förklaras av att antalet bergsmän blev fler i och med samgåendet med 
Vibberbo.

År 1674 genomförde nio bergsmän en blåsning som varade 22 dygn.3 
På 1700-talet, när hyttan ibland var i gång nära 100 dygn, var det över 
20 bergsmän som kunde använda hyttan.4

1 K-G Hildebrand 1987 s 40-45.
2 Jfr T Omberg 1992 s 53 som också får nöja sig med en redovisning av produktionstid i 
stället för det mer önskvärda - faktisk produktion.
3 BK, KK, GI:46, (RA).
4 BM, FI: 11 fol 339-353, (ULA) redovisar antalet delägare i Saxe hytta år 1727 till 22. 
BK, AA, EIIf:21 p 8, (RA) räknar upp antalet bergsmän år 1770. Då var det 25.



Diagram 25. Total blåsningstid (i antal dygn) i Saxe 
hytta åren 1700-1800 (medelvärde) samt en beräkning av 

Saxes andel

120 ,

Källa: se tabell 1 och 26, bilaga 3.

Medelvärde 

Saxes andel

Blåsningsdygnen ökade, men inte linjärt. Under 1700-talets andra hälft 
avmattades dessutom tillväxttakten. Det hade hyttan i Saxe gemensamt 
med blåsningama i Norberg, Ramsberg och Linde.5 Men det är inte 
säkert att produktionsvolymen blev mindre. Det kan i stället vara tecken 
på en högre effektivitet: för att producera en viss mängd krävdes allt 
mindre arbetstid.

Om produktionen per dygn i Saxe hytta blev större, kom ökningen 
främst den enskilde bergsmannen tillgodo. En orsak till detta var skatte
systemet. Den skatt som togs ut på tackjärnstillverkningen var 16 lispund 
tackjärn för varje dygn som hyttan var i gång. Avgiften blev fastställd år 
1686 och den förändrades inte under hela 1700-talet.6 Men lika lite som 
när det gäller att veta något om mängden som producerades i Saxe hytta, 
kan effektiviteten mätas. Man får nöja sig med att peka på att hyttan i 
Saxe användes mer än någonsin under 1700-talet.

Om produktionens kvantitiva utveckling kan sägas ha varit stabil, tycks 
det ha varit lite si och så med kvaliteten. Exemplet i kapitel 2 med ugnen 
som gick sönder år 1715, visar att utrustningen kunde vara bristfällig. I 
hög grad gällde den mindre goda kvaliteten även den produkt som fram
ställdes. Åtskilligt i bergmästarens arkiv bekräftar bekymren med det 
tackjärn som framställdes av den kallbräckta Grangärdemalmen.7 Inrät
tandet av övermasmästarämbetet i mitten på 1700-talet var ett annat för
sök för att komma tillrätta med kvaliteten på tackjärnet och blåsningama

5 A Weinhagen 1947 s 142-147, T Omberg 1992 s 53, 142.
6 1686 BO I s 348-349.
7 T ex BM, FVII:2 pag 19-21, 189-197, 251-256 (brev från BK till BM år 1714, 1716, 
1729 i frågan), (ULA).



i Bergslagen.8 Till den först utsedda övermasmästaren - Sven Rinman - 
uppdrogs att förbättra bläsningama i just Väster- och Österbergslagen.9

Under 1700-talet förlitade sig hyttorna i Söderbärke på malm från 
Norberg.10 Därmed kunde problemet med råvaran undvikas. Under vilka 
förhållanden bergsmännen förvärvade malm har jag inte undersökt när
mare. Men en del spridda notiser i de bouppteckningar som användes för 
att belysa bergsmännens ekonomiska förbindelser pekar mot att malmen 
köptes av bergsmän - inte ståndspersoner - i Norberg.11 De ståndsperso
ner som kom att inneha gruvor där hade inte några fordringar hos 
bergsmännen i Saxe.12

Ett exempel på hur myndigheterna försökte höja tackjärnets kvalitet 
gavs vid bergstinget år 1770. Då hade bergsfogden stämt in hela hytte- 
laget i Saxe för att det tillverkat dåligt järn.13 Hyttelaget innefattade då 25 
bergsmän. Femton var från Vibberbo och tio hörde hemma i Saxe by. 
Vid detta tillfälle menade bergsfogden att jämet borde ha tillverkats 
bättre. Bergsfogden kunde inte lasta bergsmännen för att de använt dåliga 
råvaror. Det var endast en - Petter Andersson i Vibberbo - som hade 
framfört oduglig malm och dålig kol. Felet denna gång var således inte 
att produktionens förutsättningar - råvarorna - var så usla. Nej, enligt 
bergsfogden var orsaken den att bergsmännen inte rättat sig efter mas
mästarens anvisningar.

Inspektor Billman från Ramnäs närvarade och kunde vittna om att han 
mottagit oanvändbart jäm från Saxe. I det långa domsutslaget tillsades 
bergsmännen strängt att i fortsättningen följa masmästarens order samt 
betala ersättning.

Vem var då masmästare i Saxe? Just år 1770 var det Erik Persson från 
Tunkarsbo, beläget på ungefär en mils avstånd från Saxe.Vaktaren och 
uppsättaren kom från Huggnora - en by som gränsar till Tunkarsbo. En 
andra uppsättare var Jeremias Ersson i grannbyn Vibberbo. Dessutom 
var Lars Mattsson en gemensamt städslad dräng.

För det mesta noterade bergstingsrättens protokoll endast en masmäs
tare och en uppsättare i Saxe hytta. I mitten på 1700-talet var Erik Jere-

8 Å Kromnow 1938 s 19.
9 N Björkenstam 1992 s 17.
10 H Forssell 1977 s 126 sammanställer uppgifterna frän 1784 års bergverksrelation där 
Norbergsgruvomas betydelse framgår. Det framhålls även av A Weinhagen 1947 s 134- 
136.
11 Se kapitel 5.
12 K-G Hildebrand 1987 s 73 refererar en bedömning från år 1763 om de mer avance
rade förhållandena i Norberg jämfört med Grangärde, vilket ansågs bero på att stånds
personerna ägde del i de förra och kunde satsa mer kapital i brytningen.
13 BK, AA, ΕΠ f:21 p 8, (RA).



miasson i Saxe masmästare i flera år.14 Han var samtidigt bergsman och 
en av dem som då och då levererade till Ramnäs.

De perioder det var någon från en annan by som axlade masmästarens 
ämbete är det oklart om det var en heltidssyssla eller ej. Men det var ett 
tecken på att uppgifterna i hyttan specialiserats mer. I stället för att 
bergsmännen själva utförde vissa arbeten, var de med 1770 års arbets
organisation i en mening mer "arbetsgivare" än tidigare.

Det senare kan tolkas på flera sätt. Man kan å ena sidan anta att 
konflikter liknande den som ägde mm år 1757, mellan masmästaren Erik 
Jeremiasson och bergsmannen Johan Ersson i Saxe, löpte mindre risk att 
uppstå. Med anställd arbetskraft utifrån saknades skäl för bergsmännen 
att bråka med varandra om hur arbetet skulle utföras. Det betydde en 
skillnad mellan de båda åren 1757 och 1770. Man kan också föreställa sig 
att den tekniska utrustningen underhölls bättre än vad som var fallet 
exempelvis år 1715 då ugnen gick sönder.15

I takt med att den anställda arbetskraftens ansvar växte, vilket myndig
heterna strävade efter, minskade å andra sidan bergsmännens inflytande 
över själva arbetsprocessen. Som en ytterligare aspekt framgår att en del 
bergsmän - mer än andra - var hänvisade till inkomster från lönearbete. 
Lönearbetet kunde kompensera ett otillräckligt eget resursinnehav. Ett 
exempel var Jeremias Ersson från Vibberbo, som var uppsättare år 1770. 
Jeremias arbete i hyttan innebar en väl behövd penningförstärkning. Det 
var nämligen han som på grund av skulder till Anders Ersson i Saxe 
tvingades lämna sin jord år 1776.16

Från 1770 års bergsting framkom att kvaliteten på bergsmännens tack
järn kunde vara bristfällig. Samtidigt kan man utgå från att kvaliteten 
åtminstone var godtagbar de år bergsmännen i Saxe inte stämdes in till 
bergstinget. Det bör ha varit de flesta åren. Med undantag av klagomålen 
år 1757, har jag inte funnit någon liknande konflikt som den som inträf
fade år 1770 de övriga år som undersökts.17

År 1770 befanns arbetsorganisationen vara mer specialiserad och om
fattande än tidigare. Om detta förbättrade kvaliteten på bergsmännens 
tackjärn är svårt att säga. Den utbyggda arbetsorganisationen var en för
ändring i sig. Likväl hade den inte förmått ändra den genomgående 
principen för bergsmännens produktion - den individuella. Och den var 
inte förändrad 60 år senare heller.18

Det tidigare omtalade dokumentet från 1831 visar att bergsmännen i 
Saxe fortfarande blåste tackjärn, fast i mindre utsträckning än under den 
tid de kunde följas i Ramnäs räkenskapsböcker. Leveranserna till Ramnäs

14 T ex BK, AA, ΕΠ f:15 (1745), Eli f:18 (1757), (RA).
15 Händelserna åren 1715 och 1757 återges i kapitel 2.
16 Se kapitel 4.
17 Se kapitel 5 om de undersökta åren.
18 Se kapitel 2.



visade i sin tur att bergsmännen i Saxe inte var så beroende av en enda 
uppköpare. Ett sådant förhållningssätt förutsatte att även den andra delen 
av bergsmännens ekonomiska grund var inkomstbringande, nämligen 
jordbruket.

Jorden i Saxe

En geometrisk avritning från 1646 uppger att de båda åkrama i Saxe om
fattade 31 och 13/16 tunnors utsäde, det vill säga att arealen var på 31 
och 13/16 tunnland.19 Drygt hundra år senare - 1753-55 - delades ägorna 
i Saxe.20 Totalt mättes 392 tunnland upp. Av dessa utgjorde åkern 99 
tunnland. Åkerarealen hade därmed ökat med över 200 % och egentligen 
ännu mer, vilket framgår av lantmätarens beskrivning av lindjorden. 
Lindan omfattade 49 tunnland och användes några år till åker. Därefter 
omvandlades lindan till sloga (slåtterbruk). Åkem och lindan utgjorde 
tillsammans 148 tunnland. Jordägarna i Saxe tillämpade tydligen en en
klare form av cirkulationsbruk.

Bortses från Larsbo bruks innehav förfogade jordägarna i Saxe över 
cirka 110 tunnland åker och linda. Utslaget på var och en blir det ungefär 
åtta tunnland, vilket var betydligt mer än vad exempelvis storbergsmän
nen och de större jordbrukarna i By socken innehade vid samma tid
punkt.21

Merparten av Saxes uppodlade mark i mitten på 1700-talet användes 
ändå inte till åker. Sammanlagt var det 244 tunnland som benämndes 
sloga - backslog, svedslog, och myrslog. Det vittnar om att foderproduk
tionen tog en väsentlig del av arealen i anspråk.

År 1822 inleddes storskiftet i Saxe.22 Sedan förra mättillfället hade 
åkem växt ännu mera. Vid storskiftet skilde inte lantmätaren ut lindjor
den från åkem. Totalt omfattade linda och åker 245 tunnland. Ökningen 
från 1750-talet var därmed på cirka 66 %.

Räknas Larsbo bruks åker och linda bort återstår cirka 167 tunnland. 
Utslaget på de övriga jordägarna var genomsnittet drygt 18 tunnland åker 
och lindjord. En avsevärd tillväxt hade därmed ägt mm.

Äng och backslog var de ytor för foderproduktion som redovisades år 
1822. Jämfört med den uppmätta slogan på 1750-talet hade foderarealen 
minskat något - från 244 till 223 tunnland. Men minskningen betyder inte 
att slogan generellt omvandlats till åker. Det mesta av Saxes uppodling 
måste ha skett på annan mark.

19 LaA, F:589:1011, (SFa).
20 Söderbärke socken, lantmäteriakt 30, (LmF).
21 M Isacson 1979 s 87.
22 Söderbärke socken, lantmäteriakt 97, (LmF).



Merparten av åkerjordens tillväxt i Saxe ägde rum fram till år 1822. 
Därefter expanderade inte åkermarken. Jämförs åkerarealen detta år med 
den som mättes upp cirka 60 år senare - vid laga skifte - framgår att 
åkem vid det senare tillfället inte hade ökat alls.23

Diagram 26. Åkerarealen i Saxe i tunnland åren 1646-
1883

1646 18221755 1883

Källa: se tabell 21, bilaga 3.

□ Åker i tunnland

Anm. Larsbo bruks innehav ingår. För åren 1755 och 1822 gäller belop
pen både åker och linda.

Åkems tillväxt i Saxe kan knappast bestridas. Däremot kan man vara 
tveksam till om ökningen av arealen också innebar motsvarande avkast- 
ningsökning. Det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att få en klar 
uppfattning om detta. Några spridda notiser från de tidigare omnämnda 
bouppteckningarna kan ge en bild, men heller inte mera.

Bokslut med varierande behållning

I diagram 27 har behållningen i de bouppteckningar, som användes för 
att belysa skuldmönstret i kapitel 5, räknats om till tunnor råg. Det är 
knappast möjligt att där urskilja en direkt trend i antingen uppåtgående 
eller nedåtgående riktning. I några fall visar diagrammen på en stor be
hållning. Det tyder på att deras fastigheter var värdefulla. Indirekt kan 
behållningen även bekräfta att avkastningen var god. Framför allt visar 
den hur värdefullt det var att inneha bergsmansjord jämfört med att bara

23 Kopparbergs län, Söderbärke socken, U 53-11, (LmG). Laga skifte i Saxe 1883-87. 
Ingen lindjord uppgavs. Åkem inklusive tomtmark omfattade 111,47 hektar, vilket mot
svarar 225,8 tunnland.
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vara hänvisad till inkomster från dagsverken för sin försörjning.24 Men 
behållningens storlek varierade mycket mellan bergsmännen.

Diagram 27 a. 23 Saxebergsmäns behållning uttryckt i 
tunnor råg åren 1747-1830
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Diagram 27 b.

tn•au
g
c

«
4->

3 100

Källa: se tabell 20, bilaga 3.

Anm. Nr 3, 5, 11, 20, och 21 förtecknade bara den lösa egendomen. 
Varje bouppteckning i diagram 27 har försetts med det kronologiska 
nummer som används i tabell 20, bilaga 3. Siffran inom parentes hän
visar till släkttillhörigheten som redovisas i bilaga 1. * i

24 L Jörberg 1972 vol II s 337 visar att arbetslönerna - ersättning för dagsverken - all
mänt sett sjönk kraftigt från och med 1770 till 1820-talet. Däremot ökade spannmåls
priserna. Det är uppgifter som allmänt sett visar att det blev mer värdefullt att inneha jord
i förhållande till att enbart vara hänvisad till inkomster från dagsverken för sin försörj
ning.



I diagram 27 märks att det var stora skillnader mellan de olika bergs
männens behållning. Skillnaderna ökade dessutom på 1800-talet. Det kan 
vara ett tecken på en tilltagande skiktning i bergsmansgruppen.

Behållningens innehåll - en ekonomisk mångfald

Den bild som bouppteckningarna förmedlar är att bergsmmännens eko
nomi innehöll flera näringar. Tackjärnstillverkningen kombinerades med 
kreatursskötsel, fiske och spannmålsodling.25 Själva karaktären på 
bergsmännens ekonomi framgår av det stora antal transportmedel som 
fanns på de olika gårdarna. När Erik Samuelssons (4) egendom förteck
nades år 1749 noterades bland annat slädar för malm och kol, flera 
drögar och ett par skrindor.26 * Det fordras inte mycket fantasi för att man 
ska kunna föreställa sig det stora arbete bergsmännen måste lägga ned på 
transporter av olika slag. Malm skulle forslas från Norberg till hyttan, 
kol från miloma till hyttan och tackjärnet till bland annat Ramnäs bruk.

Transporterna var ett nödvändigt ont - en utgiftspost. Boskapen med
förde visserligen utgifter, men var samtidigt en tillgång. Här räknas 
kreaturen som en tillgång, och den var i många fall betydande. Det fanns 
hästar, kor, får och getter i stort antal hos de flesta. Tackjärnet var också 
en viktig pluspost, liksom spannmålen. I de fall den fasta egendomen, 
inklusive husen, specificerades visas att foderproduktionen var bety
dande. Ett exempel är Anders Olssons (9) uppteckning från 1784.22 Där 
kan man räkna till lite drygt tio lador för hö som var geografiskt ut
spridda på byns ägor. Merparten ägde han ensam, men i några ägde han 
en andel tillsammans med de andra jordägarna i Saxe.

Av fiskeredskapens antal att döma var även fisket en inkomstkälla. I 
några av bouppteckningarna framgår att den avlidne ägde del i en gemen
sam not. Det tyder på att fisket bedrevs systematiskt. Men inkomsterna 
från fisket kan inte beräknas.

Den ekonomiska mångfald som praktiserades av bergsmännen i Saxe 
förändrades inte under hela århundradet. Hela tiden var kreaturen, fiske
redskapen, jordbruksredskapen, spannmålen och tackjärnet betydelse
fulla. Värdet av de olika beståndsdelarna skiftade mellan de olika bergs
männen, men ingen del kunde avvaras.

Genom några exempel vill jag visa något av detta. Det är visserligen 
vanskligt att jämföra en bouppteckning med en annan. De är utspridda 
över tid och heller inga enhetliga dokument. Det som togs med i en

25 Jfr även Anders Ericssons berättelse i kapitel 2.
26 KLHA, F:2 s 4ff, Söderbärke, Bouppteckningar, Serie XXXVI, (ULA). I fortsätt
ningen skrivs endast arkiv, volym och sida. Numret inom parentes återfinns i tabell 20, 
bilaga 3 där också släkttillhörigheten - precis som i diagrammen - markerats med det 
nummer som används i bilaga 1.



bouppteckning kan saknas i nästa. Ett entydigt system för förteckningarna 
finns inte. Värdet på de olika kategorierna berodde inte bara på hur väl
beställd den avlidne var. Även tidpunkten för upptecknigen spelade stor 
roll för hur mycket spannmål och tackjärn som fanns på gården, vilket 
jag inte tar hänsyn till här. Osäkerheten är alltså stor. Men mina exempel 
hämtas från tre släkter. Det har fördelen att de kan jämföras mellan 
generationer i samma släkt, och i några fall gäller uppteckningen samma 
gård. För följande bergsmän har värdet på kreaturen, spannmålen och 
tackjärnet beräknats i procent av den lösa egendomen.28 291 tabell 22 i bi
laga 3 redovisas de nominella beloppen på de poster ur den lösa egen
domen som illustreras i följande diagram.

Erik Samuelssons bouppteckning från år 1749 (4) bekräftar det sagda 
om lite av varje i bergsmännens ekonomi.20 I just hans fall var det heller 
inte så "lite" av varje. Av diagram 27 förstår man att han var en väl
bärgad bergsman. Det fanns kreatur av flera slag, fiskeredskap och 
spannmål. Här utgjorde järnet, kreaturen och spannmålen jämförbara 
storheter.

Diagram 28. Erik Samuelssons (7) ekonomi från 
bouppteckningen år 1749

■ Tackjärn 

□ Kreatur 

Il Spannmål

■ Övrigt

Källa: se tabell 22, bilaga 3.

I sonen Johan Erssons arvsskifte från år 1763 (6) specificerades inte den 
lösa egendomen.30 Femtio år senare dog emellertid hans son Erik Jansson 
(15).31 Då kan man se att hans ekonomi var uppbyggd på ett liknande sätt

28 Kreatur och spannmål var relativt enhetliga kategorier. Tackjärnet däremot kunde vari
era. I några fall förtecknades bara malmen. I andra redovisades det färdiga tackjärnet. Det 
förekom även att värdet på kolen sammanfördes med värdet på jämet. Jag har inte tagit 
hänsyn till de varierande sätten att förteckna bergsbruket.
29 KLHA, F:2 s 4ff, (ULA).
30 KLHA, F:2 s 397ff, (ULA).
31 KLHA, F:5 s 15 Iff, (ULA).



som farfaderns. Spannmålen var mindre men kreaturen var i gengäld 
fler. Annars var det främst kategorin övrigt som ökat, det vill säga resten 
av den lösa egendomen. Här ingick husgeråd, möbler, böcker, redskap 
med mera.

Diagram 29. Erik Janssons (7) ekonomi från 
bouppteckningen år 1810

44%

7%
Källa: se tabell 22, bilaga 3.

■ Tackjärn 

□ Kreatur 

H Spannmål 

11 Övrigt

Men Eriks bouppteckning avvek från det gängse på åtminstone en punkt, 
nämligen mängden jordbruksredskap. Där de förtecknades hade i allmän
het den avlidne flera plogar, årder, harvar med mera, men aldrig upp till 
tio av ett enskilt slag. Erik Jansson däremot efterlämnade bland annat 15 
plogar, 10 årder, 11 åkerharvar, 10 bukok, 8 vältar och 13 malmslädar. 
Mängden talar för att Erik Jansson vid sidan om allt det övriga också till
verkade redskap. När Erik Janssons son - Johan Ersson - förättade arvs
skifte år 1830 (24) omfattade jordbruksredskapen liknande sorter som 
Erik Janssons, men de var till antalet avsevärt färre. I Johans fall för
tecknades inte något tackjärn alls.32



□ Kreatur 

ii Övrigt

Källa: se tabell 22, bilaga 3.

Även om relativvärdet på beståndsdelarna i bergsmännens ekonomi vari
erade något mellan generationerna, råder ingan tvekan om att släkten 
Samuelsson/Ersson tillhörde dem som åstadkom en ekonomisk tillväxt.

Diagram 31. Släkten Samuelsson/Erssons behållning i 
tunnor råg åren 1749, 1763, 1810 och 1830

ES 1749 JE 1763 EJ 1810 JE 1830

Källa: se tabell 20, bilaga 3.

När Anders Larsson år 1747 (2), medan han själv fortfarande var i livet, 
förättade arvsskifte förtecknades en del av den lösa egendomen.33 Efter
som arvingarna under förrättningens gång lottade en del av boets till

33 KLHA, F:1 s 288ff, (ULA). Kreaturen var mänga - bland annat nio kor - men värde
rades ej. 35 skeppund tackjärn värderades till 420 dkm. Säden och höet ansågs vara värt 
600 dkm. Mängden noterades ej och jag är osäker på om det bara var spannmål som in
gick i det angivna beloppet.



gångar - bland annat kreaturen - mellan sig saknas specificerad värdering 
på flera poster. Jag får nöja mig med att konstatera att värdet på Anders 
Larssons spannmål översteg det för tackjärnet, och att kreaturen var 
många.

Sonsonen Anders Andersson Barks bouppteckning från år 1808 (13) är 
desto mer utförlig.34

Diagram 32. Anders Andersson Barks (8) ekonomi från 
bouppteckningen år 1808

14%

24%

U Tackjärn 

□ Kreatur 

S1 Spannmål 

■ Övrigt

25%

Källa: se tabell 22, bilaga 3.

År 1808 översteg värdet på kreaturen och spannmålen - vart och ett för 
sig - det värde som årets tackjärnstillverkning uppskattades till. Även 
släkten Andersson Bark tillhörde dem som åstadkom en ekonomisk till
växt.

Diagram 33. Släkten Andersson Barks behållning i 
tunnor råg åren 1747 och 1808



I samband med Olof Anderssons frånfälle år 1747 (3) förtecknades 
endast den lösa egendomen.35 Här var tackjärnet mer betydande än vad 
som gällde i de föregående bergsmännens ekonomi. Ingen spannmål 
upptecknades. Men det innebar inte att jordbruk saknades. I bouppteck
ningen förtecknades nämligen flera jordbruksredskap.

Diagram 34. Olof Anderssons (2) ekonomi från 
bouppteckningen år 1747

38%

20%
Källa: se tabell 22, bilaga 3.

■ Tackjärn 

□ Kreatur 

il Övrigt

Tackjärnets värde av den lösa egendomen var ännu högre i brodern Per 
Anderssons ekonomi när denne dog år 1771 (7).36 Men den mängd tack
järn som fanns år 1771 var endast hälften jämfört med den som brodern 
tidigare efterlämnat. I hans fall hade tackjärnets relativvärde ökat i för
hållande till andra varor. Här specificerades varken spannmål eller krea
tur. Man kan ändå utgå från att dessa poster fanns. I dokumentet sägs 
nämligen att både den lösa och fasta egendomen värderades till ett belopp 
som faderns efterträdare skulle betala till sina medarvingar.

35 KLHA, F:1 s 293ff, (ULA).
36 KLHA, F:3 s 19ff, (ULA).



Källa: se tabell 22, bilaga 3.

Mer utförlig var sonen Per Perssons bouppteckning från år 1778 (8).37 
Jämfört med fadem hade tackjärnets relativvärde minskat i hans eko
nomi.

Diagram 36. Per Perssons (2) ekonomi från 
bouppteckningen år 1778

Källa: se tabell 22, bilaga 3.

■ Tackjärn j 

□ Kreatur | 

H Spannmål ; 

II Övrigt

Den tidigare omnämnde Olof Andersson hade en son - Anders Olsson - 
som dog år 1784 (9).38 Hos Anders Olsson uppgick spannmålen till ett 
värde som var relativt högre än vad som framkommit hos de tidigare 
släktingarna.

37 KLHA, F:3 s llOff, (ULA).
38 KLHA, F:3 s 235ff, (ULA).



H Tackjärn ! 

Π Kreatur j 

13 Spannmål j 

H Övrigt ■

25%

Källa: se tabell 22, bilaga 3.

Släkten Björk Andersson/Persson var också delaktig i den ekonomiska 
tillväxt som ägde mm i Saxe, men inte lika entydigt som de båda andra 
släkterna.

Diagram 38. Släkten Björk Andersson/Perssons 
behållning i tunnor råg åren 1747, 1771, 1778 och 1784

OA 1747 PA 1771 PP 1778 AO 1784

Källa: se tabell 20, bilaga 3.

Behållningen varierade. Den mindre behållningen år 1747 kan förklaras 
av att då värderades endast den lösa egendomen. 1784 års nivå har däre
mot en annan bakgmnd. Då ingick även den fasta egendomen. Men 
Anders Olssons mindre goda resultat har en förklaring i att han drogs 
med skulder.39

39 Se kapitel 5.



Jämfört med flera av de redovisade bouppteckningarna levde Anders 
Olsson i mindre välbeställda förhållanden. Men det genomgående draget 
för alla som omnämnts - även Anders Olsson - är att ekonomin bestod av 
lite av varje. I det relativt karga Saxe kunde grödan flera gånger mäta sig 
med värdet av järnet.40 Ser man till boskapsbesättningen - som var bety
dande - borde också behovet av foder ha varit stort.

Bergsmansekonomins grundvalar jäm och jord hölls alltså kvar. 
Bergsmansekonomin förändrades ändå. Förändringen bestod i att de 
senare bouppteckningarna i de tre släkterna ofta redovisade större be
hållning.

Åkems expanderande areal tillsammans med uppgifter om ökad be
hållning hos en del talar för att en ekonomisk tillväxt ägt mm. Som en 
tredje faktor vill jag framhålla skatteuttaget. Jag har redan nämnt att 
skatten på bergsmännens järnproduktion blev fastställd i slutet på 1600- 
talet. Om produktiviteten i hyttan ökade, så kom ökningen bergsmännen 
tillgodo - inte kronan. Ett liknande förhållande kom senare att även gälla 
spannmålen.

Precis som andra bönder betalade bergsmännen tionde på den spannmål 
de producerade. På många håll blev tiondet fixerat fram emot sekelskiftet 
1700.41 I Söderbärke socken däremot var tiondet rörligt ända till år 
1763. Då åtog sig allmogen att årligen leverera 100 tunnor spannmål - 55 
tunnor råg och 45 tunnor kom - till kronans tiondebod.42 Under de tio år 
som föregick beslutet var det sällan som tiondet i Söderbärke nådde upp 
till 100 tunnor spannmål. År 1763 blev skatteuttaget därför hårdare, åt
minstone tillfälligtvis. Men 1763 års beslut visar även att det fanns ett 
ännu outnyttjat skatteutrymme som det rörliga tiondet inte förmått fånga 
in. Det fasta tiondet satte dessutom definitivt stopp för framtida krav på 
mer skatt av spannmålsproduktionen. Det innebar att nyodlingar och 
annat som kunde bidra till ökad avkastning inte längre kom kronan till
godo. I stället stannade tillväxten kvar hos producenterna - bland annat 
bergsmännen i Saxe.

Nyodling i Söderbärke

Var det bara i Saxe man röjde upp jord för åkerbmk? Även om utveck
lingen i socknen inte kan mätas på samma sätt som i Saxe, finns andra 
uppgifter som bestämt svarar nej på frågan.

401 bouppteckningarna framgår inte alltid om den förtecknade spannmålen var köpt uti
från eller skördad på åkrarna i Saxe. Formuleringen årets gröda är dock den vanliga.
41 L Herlitz 1974 s 237.
42 Länsräkenskaper, Kopparbergs län, verifikationer åren 1753-1763, (RA). Det be
stämdes att det fasta tiondet skulle vara på försök fram till år 1768. Därefter lades det 
slutgiltigt fast.



I landshövdingens relation till riksdagen år 1755 framhålls svårigheten 
att mäta nyodlingsverksamheten i länet. Men att den pågick illustrerades 
enligt landshövdingen av Västerbergslagens fögderi. Från 1752 års bör
jan hade man där tagit upp 569 spannland, 1 snesland och 1/2 bandland 
oländig mark till åker och äng.43 Siffrorna är osäkra men omräknat till 
tunnland innebar det att Västerbergslagen ökat sin åker och äng med 
cirka 284 tunnland på tre års tid.

1760-62 års landshövdingerelation innehåller ett utdrag från 1751 års 
fjärde paragraf - om hemmanens hävd till åker och äng. I utdraget nämns 
att råg inte tidigare varit i bruk i länet men nu - år 1751 - så gott som 
årligen "ökas och tillväxer".44

Den samtida resenären Abraham Htilphers, som år 1757 for genom 
länet, konstaterade att åkerbmket i Söderbärke förr varit ringa, men nu 
hade ökat, särskilt de senaste 25 åren.45 Som en bakomliggande faktor 
pekar Htilphers på nedläggningen av en del hyttor. Det hade lett till att 
allmogen i stället intensifierat jordbruket. Ståndspersoner hade dessutom 
lagt ned kostsamt arbete på att gräva och odla upp mossar och backar. 
Enligt Htilphers hade deras föredömliga arbete även uppmuntrat allmo
gen till flit med jorden.

Här kan det vara på plats att påminna om de synpunkter i ämnet som 
framfördes av bmksägaren på Semla år 1744 - Anders Barchaeus.46 Han 
ansåg just att prisrelationen mellan spannmål och tackjärn var ofördelak
tig för tackjärnet. Detta borde ha bidragit till allmogens intensifierade 
jordbruksarbete.

Det är oklart vad Hiilphers menar med "förr" när han säger att jord
bruket numera - alltså år 1757 - är dubbelt mot förr "så att några kan 
sälja både säd och halm".47 Utlåtandet kan kanske inte tolkas kvantitativt 
men väl kvalitativt. Hiilphers antydan om att allmogen ägnade sig åt jord
bruk i stället för bergsbruk var heller knappast förenligt med de verkliga 
förhållandena. Däremot var hans uttalande ett bland flera, som uppmärk
sammade att det var jordbmket - inte brukens järnproduktion - som ex
panderade just då.

Den aktivitet som bland annat Hiilphers iakttog borde ha medfört att 
värdet på jorden och socknens fastigheter ökade. En möjlighet för kon
troll ligger i att mäta priset på jordtransaktionema.

43 R 3093 p 4 s 44-45, Landshövdingerelationer till riksdagen 1755, Frihetstidens ut- 
skottshandlingar, (RA). 1 spannland = 1/2 tunnland.
44 R 3212 p 4 s 748-749, Landshövdingerelationer till riksdagen 1760-62, Frihetstidens 
utskottshandlingar, (RA).
45 A Hiilphers 1757 (1957) s 417.
46 Se kapitel 5.
47 A Hiilphers 1757 (1957) s 417.



Diagram 39. Priser (medelvärde) på allmogens 
jordtransaktioner i Söderbärke socken uttryckt i 
tunnor råg åren 1696-1710# 1746-1760 och 1801-1815

1801-18151746-17601696-1710

Källa: se tabell 23, bilaga 3.

Kurvan visar entydigt att priset per transaktion ökade. Det tar jag som 
intäkt för att också jordens värde stegrades. Pristrenden kan även tyda på 
att varje transaktion omfattade större bitar. För att minimera denna 
"felkällas" betydelse gäller undersökningen endast de transaktioner all
mogen gjorde med varandra. Dessa var relativt enhetliga och utgjordes 
ofta av arvsregleringar.48 Men den påverkan på prisutvecklingen som allt 
större jordbitar kan ha medfört, kan ändå inte uteslutas. Prisutvecklingen 
på jord i Söderbärke var dock ingen isolerad företeelse. Mellan åren 
1684 och 1749 steg priserna på jord i Fellingsbro härad, särskilt från och 
med 1720-talet.49 I Skaraborgs och Örebro län redovisas en liknande 
pristrend.50 Utvecklingen överensstämde därvidlag med den ökning av 
behållningen som framkom hos en del i Saxe. Den slutsats jag vill dra av 
prisutvecklingen är att fastigheternas jordinnehåll successivt kom att för
bättras genom bland annat nyodling. Men bakgrunden till jordtransak- 
tionemas prisutveckling kan som sagt även ha andra orsaker. Utan tvivel 
innebar dock pristrenden att den som saknade jord fick allt svårare att 
förvärva jord.51

Av de belägg som ges på nyodlingsverksamheten i socknen och fögde- 
riet, var den en del i en vid mitten på 1700-talet relativt allmän rörelse. I 
litteraturen har nyodling ofta satts i samband med laga skifte och utveck
lingen på 1800-talet. Uppgifterna är dock inte entydiga. Sven Dahl 
betraktar förhållandet i Skåne som i det närmaste statiskt fram till 1750.

481 bilaga 2 diskuteras urvalet av transaktioner närmare.
49 J Backlund 1993 s 139.
50 L Herlitz 1974 s 314-331, G Rydeberg 1985 s 173, 175.
51 L Herlitz 1974 s 363. Jfr L Jörberg 1972 vol II s 337.



Därefter ägde en genomgripande omvandling rum.52 I Ekebyboma i 
Östergötland var däremot nyodlingen alltsedan 1600-talet kontinuerlig, 
vilket även var fallet i Närke.53

Eli F Heckscher påpekar att det under 1700-talet skedde en kraftig 
uppodling i Mellansverige. Till grund för sitt uttalande har han lands
hövdingarnas riksdagsberättelser. Ur dessa hämtas bland annat att lands
hövdingen i Västmanland ansåg att bonden hade mer åker än han kunde 
sköta. I Karlskoga hade uppodlingen till och med gått så långt att bergs
bruket försummades.54

I By socken, som inte ligger långt från Söderbärke, startade nyodlingen 
under 1700-talets andra hälft, men fick verklig fart först på 1800-talet.55 
Även i Linde och Ramsberg präglades 1800-talet av en omfattande nyod- 
lingsverksamhet.56 De tre byama Berg, Gylle och Norbo i det närbelägna 
Stora Tuna utvidgade alla tre sina åkerarealer avsevärt från 1700-talets 
slut till fram emot mitten på 1800-talet. Det gäller särskilt Gylle där 
åkern ökade med 549% från 1700-talets mitt till åren 1839-1841.57

Förhållandena i Saxe kännetecknades i likhet med det övriga Mellan
sverige av en expanderande åkerareal. Till skillnad från andra bergs- 
bruksområden var uppodlingen i Saxe kontinuerlig. Där var det inte 
1800-talet som särskilt satte fart på åkems tillväxt. I Saxe pågick en ut
vidgning av åkerarealen alltsedan mitten på 1600-talet.

Den kontinuerliga uppodlingen i Saxe var mycket betydelsefull för 
bergsmännens relation med Ramnäs. Med mer och bättre jord behövde 
bergsmännen i Saxe inte förlita sig på att år efter år leverera till en enda 
uppköpare. Tillgången på jord var viktig för bergsmännens självständig
het gentemot bruken. Det var därför ingen slump att uppodlingen star
tade så tidigt, och det var heller inte märkligt att uppodlingen sedan fort
satte.

Tillväxtens fördelning varierade

Hittills har tillväxten i Saxe bedömts som en helhet. Detta är endast en del 
av sanningen; ökningen skiftade starkt mellan olika bergsmän. Till en del 
framgår det av det föregående, bland annat av att behållningen varierade

52 S Dahl 1942 s 189.
53 B Olai 1983 s 153-156, D Hannerberg 1971 s 26, 29-31.
54 E F Heckscher 1949 s 185-186.
55 M Isacson 1979 s 82-83. Ett liknande perspektiv anläggs också av Gustaf Utterström 
utan att något särskilt område avses. G Utterström 1957 s 425. M Ågren 1992 s 76 not
55 är tveksam till Isacsons resultat som bl a innebär en expansion av åkerarealen i By 
mellan 1750 och 1850 på 325%. Skälet är att åkerarealen 1750 endast kan antas till ett 
visst värde - inte faktiskt visas. Det är därför tänkbart att nyodlingen påbörjades tidigare 
även i By.
56 T Omberg 1992 s 104-105.
57 M Ågren 1992 s 103, 109, 113.



mellan bergsmännen. Här vill jag tillfoga ett exempel från förhållandena 
år 1770. Då var det elva från Saxe som levererade tackjärn till Ramnäs 
men det var "bara" nio som hade skuld till året därpå.58 Det berodde 
självklart på att de levererade olika mängd. Leveransens storlek var i sin 
tur bland annat beroende av jordens och därmed skogens fördelning.

Fördelningen av jorden varierade under århundradet. Dels skiftade 
Larsbo bruks innehav och dels ägde en viss omfördelning rum mellan 
bergsmännen. Det framgår av tabellerna i bilaga 3. Här har jag bara möj
lighet att grafiskt visa en del av förloppet i Saxe.

Bergsmännens leveranser till Ramnäs har ordnats efter släkt i tabell 24 
i bilaga 3. Där visas hur släkters bergsmän, generation efter generation, 
levererade tackjärn till Ramnäs.

Diagram 40. Saxebergsmännens leveranser till Ramnäs 
bruk åren 1747-1791, antal leveranser per släkt (nr 1- 

9 anger släkt)

25--

12 3 456789

Källa: se tabell 24, bilaga 3.

Antalet leveranser och mängden tackjärn per leverans varierade efter ett 
visst mönster. Mycket förenklat kan mönstret beskrivas som att de som 
kom flest gånger levererade minst per gång. Förhållandet svarade mot att 
de faktiskt också ägde minst andel av produktionsmedlen i byn. De hade 
därför mindre möjligheter att vid behov öka sin produktion. Men sam
bandet är inte entydigt.

58 Se kapitel 5.



Diagram 41. Saxebergsmännens leveranser till Ramnäs 
bruk åren 1747-1791, antal skeppund per släkt (nr 1-9 

anger släkt)

123456789

Källa: se tabell 24, bilaga 3.

Jämförs diagram 40 och 41 framgår exempelvis att släkt 8 kom tre 
gånger så ofta som släkt 7 till Ramnäs. Ändå var deras sammanlagda 
leverans av liknande storlek.

Bergsmännens skulder till Ramnäs ordnade efter släkt finns i tabell 19 i 
bilaga 3. Där understryks det mönster som diagram 40-41 signalerar om. 
Det var nämligen de som kom flest gånger, levererade minst per gång 
och ägde en mindre andel av produktionsmedlen som oftare råkade ut för 
skulder till bmket.

Ägostmkturen i Saxe 1752-1822 har ordnats efter släktförhållanden i 
tabell 25 i bilaga 3. Med ägostrukturen som mått på fördelningen av 
produktionsmedel visas skillnader i de olika släktemas förutsättningar till 
att producera.

I tabell 25 kan man tydligt se att alla inte ägde lika mycket. Ändå ger 
ägostrukturen för år 1752 ett egalitärt intryck. Det var bara släkterna 4 
och 7 som markant avvek från det gängse. I ett mellanläge fanns släkter
na 6, 8 och 9. År 1752 fanns två jordägare i släkt 2 och i släkt 3 fanns 
tre. De jordägare som tillhörde dessa släkter hade var och en för sig ett 
litet jordinnehav. Skillnaden kan uttryckas som att Johan Ersson i släkt 7 
innehade mer än tre gånger så mycket jord än Lars Larsson i släkt 3. 
Förhållandet återspeglas i diagram 40-41 som visar på släktemas leveran
ser; de från släkt 3 kom ofta till Ramnäs bruk men medförde inte så 
mycket tackjärn per gång.

Enligt tabell 25 var fördelningen som mest utjämnad år 1755 och anta
let jordägare var då som störst. Det var bara släkt 4, 7 och 8 som höjde 
sig över mängden. Släkterna 4 och 7 höll kvar sina respektive positioner 
sedan föregående mätning. Släkt 8 ökade på sitt innehav medan jordägar
na i släkterna 2 och 3 fortfor att inneha lite jord. Just släkterna 2 och 3 - 
i synnerhet 3 - häftade periodvis i skuld till Ramnäs bruk.

Jämfört med år 1755 visas år 1784 ingen stor förändring i fördel
ningen mellan bergsmännen. I tabell 25 kan man se att jordägarna i 2 och



3 fortfarande ägde lite jord. Om man bortser från Larsbo bruk, som nu 
ökat på sitt innehav, var släkt 7 precis som tidigare Saxes störste jord
ägare. Men innehavet hade minskat något.59 Det hade även antalet jord
ägare.

I tabell 25 visas att mellan åren 1784 och 1817 hade släkt 7 fördubblat 
sitt innehav. Det kan förklaras med att den ingifte mågen köpte den jord 
som släkt 8 tidigare haft.60 Släkt 5 utökade också sin andel. Här framkom 
en viss rörlighet. Jordägarna i släkt 2, som nu var flera, hade alla ett litet 
innehav. I släkt 3 var det nu endast en som ägde jord, men innehavet var 
större än det släkten tidigare förfogat över. Släkt 1 hade funnits länge i 
Saxe men var först år 1817 registrerad som jordägare. Antalet jordägare 
var färre än tidigare. Enligt tabell 25 förändrades fördelningen mellan 
bergsmännen inte mycket mellan åren 1817 och 1822 och antalet jord
ägare var lika stort de båda åren.

I tabell 25 framgår att ägoma koncentrerades till ett färre antal på 
1800-talet än vad som var fallet tidigare. Rangordningen mellan de olika 
släkterna i byn hölls emellertid kvar. Den släkt som ägde mest år 1752 
var i samma position år 1822. De båda släkterna 2 och 3, som vid flera 
mättillfällen representerats av jordägare med litet innehav, förändrade 
inte sin position i byn, men ökade sina respektive innehav. Tillsammans 
med de övriga jordägarna i Saxe, var de alltså delaktiga i att jordägoma 
koncentrerades till ett färre antal innehavare.

Eftersom innehavet i hyttan var kopplat till skogsinnehavet, det vill 
säga mantalet, är det inte förvånande att andelama i Saxe hytta i grova 
drag överensstämde med mantalsinnehavet.61 I tabell 26 i bilaga 3 visas 
de olika släktemas innehav av hyttandelar åren 1727 och 1831.

Förmögenhetens fördelning släktvis år 1714 framgår av tabell 27 i 
bilaga 3. Den var inte jämnt fördelad. Föga överraskande visas att den 
som ägde mest jord också var mest förmögen.

Hur de olika släkterna förmedlade jord till nästa generation ställs upp i 
tabell 28 i bilaga 3. Där det var möjligt försökte jordägarna i Saxe se till 
att egendomen övertogs av en arvinge. Efterträdaren var därefter 
tvungen att lösa ut sina medarvingar. Bouppteckningarna som ligger till 
grund för tabell 28, kan kompletteras med jordtransaktionema i tabell 8.

I bilaga 1 finns, som tidigare nämnts, en rekonstmktion av nio släkter i 
Saxe. Efter varje släktkarta har jag sammanställt respektive släkts jord
transaktioner tillsammans med korta kommentarer som bekräftar det som 
sägs utifrån tabell 28 och 8.

Tillsammans med diagrammen och dessa uppgifter kan ett sammanfat
tande intryck lämnas.

59 Se bilaga 1.
60 Se bilaga 1.
61 Se kapitel 2.



Bergsmän och bergsmän i Saxe

Utvecklingen i Saxe medförde att antalet bergsmän som levde av mer 
järn och mer jord så småningom blev färre. Här fanns en långsiktig kon
centration. De bergsmanssläkter som levde kvar i Saxe lyckades ekono
miskt i allmänhet ganska väl. Under resans gång uppdagas emellertid 
omständigheter som låter förstå att utvecklingen delvis var oförut
bestämd. De svårigheter som tillstötte kunde knappast förutses. Hur de 
hanterades var beroende av de förutsättningar de olika släkterna utrustats 
med. Bland dessa var jorden den avgörande. Utöver jordens betydelse för 
spannmålsproduktion, bestämde jordinnehavet - skogen - också den 
potentiella produktionen av jäm.

När de olika släktemas innehav följs en längre tid, tycks det sällan ha 
varit långsiktigt ekonomiskt kalkylerande, som ledde till en viss 
jordackumulation hos en del. Den strategi som kan urskiljas var främst 
ägnad åt att tillförsäkra den egna generationen och den nästkommande 
god försörjning.62 Av detta följer att förmedlingen av bergsmännens 
viktigaste resurs mellan generationerna var av stor betydelse.

Även om bergsmännen i Saxe allmänt sett var en sammanhållen grupp - 
så tät att släktbanden ofta korsades - var det ingen jämlik grupp. Några 
hade mer och andra mindre.

Även om bergsmännen i Saxe allmänt endast levererade då och då till 
Ramnäs bruk, var det några som kom oftare än andra.

Även om bergsmännen i Saxe allmänt klarade av sina förlagsskulder 
till Ramnäs bruk, var det någon som knappast berördes alls, medan andra 
drabbades hårt.

Även om bergsmännen i Saxe allmänt strävade efter att låta en av 
arvingarna överta föräldragården, var det i en del fall förknippat med 
stora svårigheter. För andra däremot genomfördes överlåtelsen med lätt
het.

Även om bergsmännen allmänt odlade upp åker under den undersökta 
perioden, odlade en del mer än andra. Men det var ändå inte säkert att de 
som odlat mest fick behålla sin åker. Fördelningen av såväl gammal som 
ny åker följde mantalssättningen i byn.

Även om bergsmännen allmänt blåste tackjärn, kunde en del blåsa mer 
än andra. Fördelningen av blåsningstid, det vill säga fördelning av 
produktionspotential, följde mantalsinnehavet.

Allt detta framgår i bilaga 3 och därifrån kan ett förenklat samband 
utläsas:

1) Mycket jord gav mindre beroende av årliga leveranser till Ramnäs.

62 Jfr C Howell 1976 s 141, M Spufford 1976 s 171-172.



2) Mycket jord - skog - innebar en hög jämproduktionspotential. Vid 
missväxt eller liknande kriser kunde därmed ett underskott snabbt 
repareras med mer järnproduktion.

3) Mycket jord säkrades genom att jorden övertogs av en enda arvinge

Avvikelser från de tre punkterna innebar en motsvarande försämring av 
förutsättningarna. Men en försämring medförde inte att utslagning var 
oundviklig, eller att situationen inte kunde förbättras.

I bilaga 1 och 3 framgår vad en försämring kunde resultera i. Men på 
samma gång blir det klart med vilken seghet, och viss framgång, många 
påfrestningar klarades av. Från bilagorna hämtas några exempel som 
illustrerar det sagda.

Masmästaren Erik Jeremiasson

Erik Jeremiassons ursprung var troligen Saxe men han gör sig bekant 
först i mitten på 1700-talet.63 Då var han en av de mindre jordägarna i 
byn. Han kombinerade bergsmansgämingen med arbetet som masmäs
tare. Erik var en av dem från Saxe som under sin livstid levererade flest 
gånger till Ramnäs. Men han leverade inte mest.

Utslaget per gång rörde det sig om drygt 25 skeppund tackjärn: Stor
leken på hans leveranser återspeglade storleken på de förutsättningar för 
produktion han hade. På motsvarande sätt var antalet leveranser en 
reflektion av samma sak: mindre jorddel medförde att behovet av kom
penserande järnproduktion var större.

Masmästarens förutsättningar var således inte de bästa. Det var därför 
inte så märkligt om han, i samband med 1770-talets svåra år, var en av 
dem som under längst tid var skuldsatt till Ramnäs bruk.

Parallellen till den tidigare omnämnde och skuldsatte Jeremias Ersson i 
Vibberbo på 1770-talet är uppenbar. De som hade mindre jordresurser, 
var de som i första hand rekryterades till arbeten som masmästare, upp- 
sättare med flera.

Så illa som det gick för Jeremias i grannbyn, gick det dock inte för 
Erik Jeremiasson. Han var tvärtom en av dem som så småningom både 
betalade sina skulder och expanderade sin jorddel. Det senare var särskilt 
märkbart efter det att sonen Anders övertagit Eriks jord. Sonen efter
trädde sin far som bergsman men inte som masmästare. Då var jorden av 
den storlek att det inte längre var nödvändigt med kompenserande sysslor 
som till exempel masmästare.

63 Tillhörde släkt 6. Hänvisningar ges i bilaga 1 och 3.



Den ingifte mågen Lars Larsson

Lars Larsson var inte jordägare i Saxe från början. Under 1700-talets 
första hälft förvärvade han jord av Larsbo bruk tillsammans med svär
fadern och sin svåger.64 I mitten på 1700-talet var han därmed jordägare 
i Saxe, men innehavet var litet.

Han var den som kom allra flest gånger med tackjärn till Ramnäs. 
Resorna var så många att han även levererade mest sammanlagt. Utslaget 
per gång var hans leveranser något större än masmästaren Erik Jeremias- 
sons, men skillnaden var inte särskilt stor. Storleken på hans jordinnehav 
bekräftar att det krävdes många leveranser från de mindre gårdarna. 
Trots Lars Larssons flitiga levererande var han den som hårdast drabba
des av skuldsättning. Skulden hängde kvar i bmkets bokföring långt efter 
hans död år 1769.

Lars Larssons son Erik fortsatte inte i faderns fotspår. Enligt husför- 
hörslängden rymde han år 1781 från både fm och bam. Men även om 
han stannat kvar i Saxe hade faderns bokslut vid Ramnäs inte varit lätt att 
bemästra.

Storbergsmannen Erik Samuelsson

Erik Samuelsson inledde sin bana i Saxe med att i början på 1700-talet 
komma över jord, som tidigare utmätts av Larsbo bruk.65 Det var inget 
omfattande köp då, men han förvärvade successivt alltmer. Han var rikast 
av bergsmännen i Saxe år 1714. Sonen, sonsonen och dennes son fullfölj
de traditionen.

När Erik dog år 1748 var prästen utförlig i dödboken. Det framgår 
där att Erik varit både kyrkvärd och nämndeman under sin livstid. Präs
ten skrev att Gud belönat Erik med "mycken styrka och gott förstånd, så 
att han nästan intill dödsstunden kunnat se om sitt hus och med råd och 
dåd gå sina bam till handa".

Prästen hade fog för sin åsikt i så måtto att familjen under hela 1700- 
talet och i början på 1800-talet ägde mest resurser i Saxe. I bouppteck
ningarna fanns inga skulder alls, och några leveranser till Ramnäs 
genomfördes inte förrän på 1770-talet. Då var det sonsonen Erik Jansson 
som levererade.

Signifikativt är att Erik Jansson endast kom fyra gånger men med 
leveranser som var och en för sig mätte det dubbla mot det masmästaren 
framförde per gång. Den skuld som år 1770 tillfälligtvis uppstod betala
des kontant redan året därpå.

64 Tillhörde släkt 3. Hänvisningar ges i bilaga 1 och 3.
65 Tillhörde släkt 7. Hänvisningar ges i bilaga 1 och 3.



Den skuldsatte Per Hansson

Den släkt Per Hansson tillhörde representerades år 1714 av jordägaren 
Hans Olsson.66 Hans Olsson var inte förmögen men heller inte fattig. I 
mitten på 1700-talet var egendomen överlåten på Hans Hansson som var 
en av de mindre jordägarna i Saxe.

Hans efterträdare var sonen med samma namn. Det var då leveranser 
och skuld till Ramnäs uppträdde. Skulderna var dock inte särskilt stora. 
Relativt många leveranser återspeglade att jordinnehavet inte var bland 
de större. Men av skulderna att döma var det ännu ingen fara.

De allvarliga ekonomiska bakslagen kom först efter Hans Hanssons allt
för tidiga bortgång. Den yngre brodern Per hade flera medarvingar att 
lösa ut. Först sina syskon, sedan broderns familj. När Per dog i början på 
1800-talet var han svårt skuldsatt. Den största posten kunde visserligen 
den tillträdande mågen Olof Jacobsson fordra. Men egendomen stod ändå 
inte att rädda. År 1815 hölls det därför exekutiv auktion på hemmanet.

Åt den som haver, skall det varda givet?

De anförda exemplen kan illustrera ett väl belagt samband: den som har 
resurser kan lättare tillägna sig ännu mer. Den som var mest förmögen i 
pengar, hade även motsvarande jordinnehav och andel i hyttan. De olika 
komponenterna var beoroende av varandra.

I det avseendet presenteras inte något nytt. Exemplen förmedlar sna
rare kunskap om vilka resurser och faktorer som var nödvändiga, samt 
hur de kunde samverka i en mer eller mindre gynnsam riktning. Här 
måste man ha i minnet att inkomsterna, det vill säga resurserna, vari
erade starkt mellan bergsmännen. Utgifterna, som i första hand utgjordes 
av reproduktionskostnader, kunde i mindre utsträckning förändras. Med 
hushållens utvidgade familjer var reproduktionskostnaden generellt hög, 
och det fanns en definitiv miniminivå, som inte kunde understigas.67 
Bergsmännen i Saxe förfogade alltså över resurser i varierande ut
sträckning. Men deras utgifter i form av reproduktionskostnader skilde 
sig inte i motsvarande grad. Den släkt som år efter hade mest av resur
serna i byn hade därför bättre beredskap att klara av krisperioder. För 
dem med mindre resurser, men med liknande utgifter som de bättre 
rustade, var beredskapen sämre. Den ingifte mågen Lars Larsson i släkt 3 
efterträdde inte sina föräldrar, men hade ändå kostnader för reproduk
tion. Han illustrerade svårigheten att starta som jordlös. Efterträdarens 
fördelar varierade också. Den skuldsatte Per Hansson i släkt 9 var ett

66 Tillhörde släkt 9. Hänvisningar ges i bilaga 1 och 3.
67 Se kapitel 2 och bilaga 1.



exempel på nackdelen. Han startade med alltför betungande utlösnings- 
kostnader.

Jordegendomens tillräckliga, eller otillräckliga, storlek var central för 
utgången i de enskilda fallen. Här belyses även svårigheten att förutse och 
planera för det fortsatta. Trots att livet självt många gånger lade hinder i 
vägen, är det ingen tvekan om att bergsmännen strävade efter att förmed
la jord till nästa generation genom att låta en av arvingarna efterträda 
föräldrarna.68 Det var detta förhållande som bidrog till att rangord
ningen mellan släktemas resursinnehav i Saxe hölls kvar genom århun
dradet. Men det saknas inte avvikelser. Omkring 1700-talets mitt genom
förde troligen släkt 2 i praktiken en hemmansklyvning.69 Den var tem
porär men orsakade samtidigt att jordägarna i denna släkt hade för lite 
resurser. Vid några tidpunkter var de nämligen skuldsatta till Ramnäs 
bruk.

Precis som Christer Winberg konstaterar för Dala var det inte heller i 
Saxe så att endast en arvinge fick ärva med följd att de andra helt blev 
utan. Medarvingama erhöll kontanter i stället för jord. Hur man gick 
tillväga för att genomföra arvsdelningen varierade. Jag kommer strax att 
redogöra för en uppdelning av arvet som vidtogs medan föräldrarna 
fortfarande var i livet. Eftersom det saknas material är det svårt att säga 
hur vanligt det var att man gick tillväga på det viset. En annan metod var 
att arvingarna först efter föräldrarnas död delade egendomen i ett for
mellt avseende, för att i praktiken se till att en av arvingarna tog över 
gården. Båda sätten resulterade i att det var en av arvingarna som efter
trädde föräldrarna. Båda metoderna innebar även att efterträdaren var 
tvungen att lösa ut sina medarvingar. Flertalet av de undersökta jord- 
transaktionerna i Saxe utgjordes av just sådana utlösningar. Sedvänjan i 
Saxe, och som den tycks ha varit även i Söderbärke som helhet, skilde sig 
därför från det system som var i bruk i området runt Siljan - det egent
liga Dalama. I Siljansbygden var i stället realarvdelningen mer utbredd.

I litteraturen har det tidigare sagts att praxis kunde variera mycket i 
Sverige.70 Christer Winberg tillbakavisar för Dalas del Nils Wohlins 
uppfattning om det brukliga att låta gården odelad ärvas av ett av barnen, 
men framhåller samtidigt att det egentligen saknas systematiska under
sökningar att jämföra med.71 Till denna brist bidrar sannolikt källsitua
tionen. Källorna är tungrodda och svårtolkade. Ett annat skäl är svårig

68 Jfr C Winberg 1981 s 293f som i stället poängterar variationen i överlåtelseformema i 
Dala pastorat.
69 Se bilaga 1.
70 O Löfgren 1976 s 235-240 exemplifierar just Dalarna som ett område där alla arving
arna fick ett stycke jord. E Zemell-Durhön 1990 s 19-54 fastställer ett system i Kubbe by 
i Ångermanland, som favoriserade en arvinge, vilken efterträdde föräldrarna redan under 
deras livstid.
71 N Wohlin 1910 s 37-38, C Winberg 1981 s 308-309.



heten att generalisera; det som var sed i en ort, var det inte i en annan. 
En seds konsekvenser kunde också skifta mellan orter.

Arvssedvänjoma varierade inte bara i Dalarna. Det gällde i hela 
Europa - även mellan näraliggande regioner.72 L K Berkner har till 
exempel funnit en överensstämmelse mellan arvssystem och familjestor- 
lek.73 Där jorden överläts på ett liknande sätt som i Saxe var det vanligt 
med stora och utvidgade familjer. I områden där alla arvingarna erhöll 
ett stycke jord var kärnfamiljen den gängse. Även när det gäller hus- 
hållsstrukturen har Berkners resultat en samhörighet med förhållandena i 
Saxe. Där var det inte ovanligt att familjerna periodvis bestod av tre 
generationer.74

Det som på ytan tycks ha varit ett okomplicerat system, där en av 
arvingarna övertog föräldragården, kunde i själva verket bidra till en 
proletarisering. Dessa effekter finner Margaret Spufford på den engelska 
landsbygden under 1500- och 1600-talen.751 Cambridgeshire var skälen 
till detta att föräldrarna lät stycka av mindre delar till medarvingama, 
samt att efterträdarens utlösningsbörda var så ekonomiskt betungande.

Den slutsats man kan dra av arvssystemens olika utformning är just 
olikheten och att begränsade möjligheter till generalisering föreligger. 
Samtidigt får man klart för sig att effekterna av en sedvänja kan vara 
svåra att upptäcka. Det är egentligen först i det lokala ekonomiska sam
manhanget följderna blir synliga. Här visas särskilt på nödvändigheten av 
lokala undersökningar.76

Man kan tycka att det borde ha funnits skäl att fullt ut tillämpa real- 
arvdelning i Saxe på samma sätt som i Siljansbygden. I Saxe var möjlig
heterna att komplettera ett litet jordinnehav med inkomster från arbete 
vid de olika bruken egentligen bättre än runt Siljan. Men det var kanske 
just detta som motverkade en reell delning av jorden? Beroende av 
bruksarbete hade medfört att bergsmännen tvingats underordna sig en 
bruksägares vilja. Därmed hade deras självständighet beskurits. Men 
kunde de hålla gården intakt fanns fortfarande möjlighet att genom själv
ständiga köprelationer avyttra järn till bruken på mer jämlika villkor.

Precis som i det nyligen omnämnda Cambridgeshire varierade det för
delaktiga i att vara efterträdare i Saxe. I storbergsmannen Erik Samuels
sons fall var det mesta kring överlåtelsen klart redan innan han dog. 
Föregångaren till Per Hansson hann däremot inte själv köpa ut sina sys
kon innan han gick bort. Fortsättningen för Per Hansson visar att flera

72 Det betyder att en entydig lagstiftning många gånger inte förmått åstadkomma en lika 
enhetlig praxis. Jfr t ex E le Roy Ladurie 1976, D Sabean 1976, M Segalen 1984, L 
Bonfield 1986.
73 L K Berkner 1976.
74 Se bilaga 1.
75 M Spufford 1976.
76 Se kapitel 2.



faktorer samvarierade pâ ett mindre gynnsamt sätt. Egendomen såldes till 
slut på exekutiv auktion. Här förekom både skuldsättning och mindre för
säljningar som urholkade hemmanets bärkraft. Vilken som var avgörande 
för utgången går inte att säga. Den oförberedda överlåtelsen understry
ker ömtåligheten i bergsmännens ekonomi. Men trots svårigheterna hölls 
hemmanet kvar inom familjen i över trettio år efter Hans Hanssons bort
gång. Det visar något annat, nämligen den redan omtalade segheten 
bergsmännens ekonomi.77

Resursfördelningen mellan bergsmännen i Saxe avgjorde alltså möjlig
heten till att tillgodogöra sig en ekonomisk tillväxt. Här fanns grunden 
till en långsiktig ackumulering av resurser, där den som startade med 
mest, hade bäst förutsättningar inför framtiden. Trots att de enskilda fal
len varierade fanns en gemensam strävan, som var central för deras 
självständiga ställning gentemot bruken. Den innebar att hålla jordegen
domen intakt. Framställningen har hittills gett intryck av att alla accepte
rade den givna ordningen. Jag vill modifiera detta samt ge exempel på 
motsatsen.

Fördelning av skog och jord - olika anspråk kolliderar i Saxe

När lantmätaren Melker Ekström år 1736 skrev till landshövdingen för 
att rapportera om hur skiftet av hemskogen i Saxe gått till, kunde han 
inte underlåta att meddela hur bergsmannen Erik Samuelsson uppfört sig: 
"På min och de fleras anmodan ville han icke komma tillstädes när del
ningen skedde och emottaga sin honom tilldelade skogslott".78 Lantmäta
ren klagade även på att han inte fått betalt av Erik Samuelsson.

Varför Erik Samuelsson inte ville ta del av skogsdelningen framgår 
något bättre i Larsbo bruks arkiv.79 Där meddelas att Erik uteblivit av 
två skäl. Dels hade han inte begärt något skifte, dels borde man först 
jämkat inägoma innan man delade skogen. Han fann sig dock i fullbordat 
faktum och såg sig till sist nöjd med sin skogslott. Exemplet från 1736 
visade - liksom det följande - att det fanns olika och motstridiga viljor i 
byn.

Åren 1753-55 delades inägoma i Saxe.80 Delningen löpte inte friktions
fritt. Bråket gällde Jon Jacobs hemman som var på 1/8 mantal.81 Hem
manet brukades till hälften vardera av Olof Persson och Anders Johans
son, men det ägdes av Larsbo bruk.

Tillsammans med bruket yrkade Olof och Anders på att vid delningen 
tilldelas jord efter hemmansdelens mantal - 1/8. De övriga jordägarna

77 Se bilaga 1.
78 Söderbärke socken, lantmäteriakt 29, (LmF).
79 LaA, F:592:1378, (SFa).
80 Söderbärke socken, lantmäteriakt 30, (LmF).
811 jordeböckema noteras Jon Jacobs utan att något mantalsbråk anges.



menade däremot att enligt 1687 års jordebok var hemmansdelen endast 
skattlagd till en stig kol. För kolstigen var blott en överbliven skogsteg 
avsatt.

Målet fördes till häradsrätten, som inte gick pä brukets linje. Bruksäga
ren överklagade till lagmansrätten, där partema slutligen uppnådde en 
förlikning. Den gick ut på att Herman Tersmeden å egna och sina med- 
arvingars vägnar avstod anspråk på åker, lind, sloga eller hemskog för 
hemmansdelen. I utbyte avsade sig jordägarna i Saxe pretentioner på 
Gråå äng. De ville även ha hela Sundberget mot att Larsbo fick besitta 
det så kallade Ryet - området mnt Saxehammar.

Tvisten gav prov på en konflikt om jordens fördelning, som de inblan
dade partema till sist löste genom förlikning. Anders och Olof, som gav 
bmket sitt stöd i frågan, såg förmodligen till sin egen situation för stun
den. De var båda jordägare, men deras innehav var bland de minsta. De 
kompletterade därför sina små innehav med att även bruka Larsbos jord.

I tabell 29, bilaga 3 visas den enskilda åkerarealen före och efter skif
tet. En omfördelning ägde mm genom delningen. Larsbo bmk tilldelades 
bland annat mer åker än det innehade före skiftet och detsamma gällde 
för Erik Samuelssons son Johan Ersson. Just Anders Johansson och Olof 
Persson fick sin redan från början mindre åkerareal halverad. Inget bråk 
registrerades dock kring själva omfördelningen mellan bergsmännen. 
Tydligen var skattesatsen som delningsprincip, det vill säga mantalet, så 
accepterad att ingen invände mot att omfördelningen av jord samtidigt 
innebar en omfördelning av det nedlagda nyodlingsarbetet.82

I Saxe förekom således konflikter kring fördelningen mellan de olika 
jordägarna i byn. Men tvister var heller inget okänt begrepp inom de 
olika familjerna.

Fördelning av jord - olika anspråk kolliderar i familjen

Den 16 november 1804 förrättade Erik Hansson och Anna Larsdotter i 
Saxe arvsskifte.83 Förrättningen hade initierats av mågen snickaren Jonas 
Löfdahl i Nor som ansökt om detta hos häradsrätten.

Paret Erik och Anna hade tre döttrar som skulle ärva, och samtliga var 
närvarande tillsammans med sina män. Erik och Anna hade redan be
stämt att mågen Anders Hansson tillsammans med dottern Britta skulle 
efterträda dem. De båda andra paren skulle få sitt arv i pengar genom 
Brittas och Anders försorg. Britta och Anders förbands sköta och för
sörja föräldrarna till döddagar.

När förrättningen kommit i gång, klargjorde medarvingama att belop
pen de erhöll var alldeles för små: "dubbelt så mycket vore inte för

82 Jfr M Isacson 1979 s 90.1 By socken var kolskatten den skattesats som jorden jäm
kades efter.
83 De tillhörde släkt 5. KLHA F:4 s 231ff, (ULA).



mycket". Mågama Jonas och Per fick inte gehör för sin åsikt. De läm
nade därför förrättningen tilsammans med sina hustrur Anna och 
Christina.

Trots att Erik och Anna inte lyckades uppnå enighet mellan sina bam 
och arvingar ville de ändå fullfölja arvsregleringen. Eftersom mågen 
Anders tjänstgjort som dräng i hushållet över trettio års tid, så var valet 
av efterträdare i praktiken redan genomfört. De båda andra mågama 
ville dock inte acceptera att överlåtelsen gjordes lättare på deras bekost
nad. Som framgår av bilaga 1 och 3 fullföljdes ändå arvsregleringen.

I de övriga bouppteckningarna har inte några liknande konflikter regis
trerats. Men de kan för den skull knappast uteslutas. För samtliga parter 
var frågan om arvet av stor vikt. Den som ärvde jorden ärvde också ett 
"yrke" - bergsmannens.

Det arvssystem bergsmännen i Saxe tillämpade medförde att ett flertal 
arvingar ställdes utanför möjligheten att ärva både jord och bergsman
nens "yrke". I släktkartoma i bilaga 1 och av bilaga 3 framgår att några 
ändå gavs chans till det genom giftermål. Utrymmet för det var självklart 
begränsat. Många fick därför söka sin utkomst på annat håll, och i andra 
"yrken" än bergsmannens.84 De människor som var hänvisade till alter
nativa försörjningar måste ha blivit fler under århundradets lopp efter
som jordägarna blev färre.

I Saxe vet vi hur det gick för till exempel Mats Tomsson, som var 
jordägare i mitten på 1700-talet. Efter hans död såldes hemmanet till 
några av de andra jordägarna i byn. Förloppet innebar bland annat att 
hans bam saknade utsikter till att ärva jord. Samma sak gällde för Olof 
Persson och dennes måg Anders Jansson. Båda ägde jord i mitten på 
1700-talet men överlät den till Larsbo 1757. De bodde visserligen kvar i 
Saxe men deras förhållanden blev äganderättsligt annorlunda. Varken de 
eller deras bam kunde räkna sig som bergsmän. Bergsmännen var heller 
inte en så skarpt avgränsad grupp i början på 1700-talet, som de blev 
under andra hälften av århundradet.

Bergsmän och andra jordägare

År 1727 initierade bergskollegiet en undersökning för att utreda om det 
var några obehöriga som bmkade i Västerbergslagens bergsmanshyttor.85 
Med obehöriga avsåg bergskollegiet "klockare, gärningsmän och 
dylika".86

I akten från undersökningen kan man räkna till 167 delägare i Söder- 
bärkes hyttor. Några av delägarna kunde knappast göra anspråk på att

84 Jfr M Sjöberg 1992 a s 61-62.
86 BM, FI: 11 fol 339-353 (Söderbärke), (ULA).
86 Ibid fol 304.



vara bergsmän annat än som ägare av en hyttandel. Det framgår till 
exempel inte om faktorn Anders Pihi ägde någon bergsmansjord eller ej. 
Inte heller om han själv utförde blåsningen. Men han ägde fyra delar i 
Tunkarsbos hytta.

Några av delägarna hade även tagit med sig inbrukare på sina respek
tive delar. Totalt namngavs 14 personer som inbrukare och det tycks som 
flertalet inbrukare köpt in sig i en andel.

Bruksägama Temsten på Lexjöbo och Tersmeden på Larsbo ägde 
också hyttdelar. För deras räkning måste ytterligare ett antal icke namn
givna personer ha tillverkat tackjärn.

Temsten ägde del i Tunkarsbo och Tersmeden i Västerby samt i Mor
hyttan. Just i Västerby var det flera ståndspersoner som ägde hyttandel. 
Utöver Tersmeden märks prästbordet och klockaren Mats Persson. Moti
vet för att den sistnämnde ansågs vara berättigad till andelsskap, var att 
han ägde ett bergsmanshemman. Men hans innehav av hemmanet ifråga
sattes inte.

Undersökningen visade att ägoförhållandena var oklara. Hyttelagama i 
Malingsbo visste till exempel inte säkert hur mycket Malingsbo bmk ägde 
i hyttan. De nämnda ståndspersonernas andelar motsvarade inte berg- 
verkspolitikens ambition om att tackjämsblåsning skulle vara förbehållen 
bergsmännen. Bergsmännen gjorde heller inga invändningar mot att 
ståndspersoner innehade andelar i deras hyttor. Visserligen hade Temsten 
hotat att se till så att hyttelagama i Tunkarsbo blev utan vatten om de 
trätte med honom för att han tillverkade extra. Men hans andel sattes inte 
i fråga. Detsamma gällde för Tersmeden i Västerby, som fick tillverka 
extra mot avgift till hyttelaget. Gränsen mellan bergsmän och andra 
bergsbmksidkare var inte särskilt tydlig. Det framgår också men på ett 
annat sätt av fördelningen i Saxe hytta.87 En av delägarna där var den 
tidigare omnämnde Per Mattsson. I kapitel 5 framgick att han redan år 
1721 - alltså sex år före undersökningen - tillsammans med sin bror 
Anders, kommit överens med Larsbo om att kola till bruket samt avstå 
från eget bergsbruk.88 Andelen i hyttan var därför inte av särskilt stort 
värde. Hans yrke var inte längre bergsmannens. I stället hade han blivit 
kolare.

I 1727 års utredning var alltså inte samhörigheten mellan bergsmans- 
jord-hyttandel-bergsman orubbligt fastställd, eller ens helt klarlagd. Det 
var inte bara bergsmän som ägde andelar i hyttorna. Myndigheternas 
eftersträvade ståndsindelning i bergsbruket efterlevdes tydligen inte.

Samhörigheten mellan jordnaturen-hyttandelen och titeln blev mer 
uttalad och använd senare. I bergsrådet Sven Rinmans bergverkslexikon, 
som kom ut i tryck år 1788, påpekas bland annat att man förr räknat

87 Se tabell 26, bilaga 3.
88 LaA, F:592:1366, (SFa).



flera kategorier i bergsbruket som bergsmän. När det gäller 
Jämbergslagen poängterar Sven Rinman hemmansbesittningen och 
innehavarens hemvist i allmogen. "De ståndspersoner som enligt 1723, 
1731, 1748 och 1755 årens författningar fått tillstånd att för skuld ta i 
besittning ett eller annat bergsmanshemman, mot fullgörande av 
bergsmannaskyldigheter i avseende på blåsningens underhållande, kunna 
således icke för rätta Jämbergsmän anses".89

Det senare förhållandet märks även av prästvalslängden från år 1815.90 
I Söderbärke fanns det då två typer av jordägande allmoge: hemmans
ägare och bergsmän. För bergsmännen innebar jordegendomen år 1815 
även en andel i hyttan. Det kunde däremot inte hemmansägarna göra an
språk på.

Gränsen mellan bergsmännens jord och andras jord var inte lika påtag
lig år 1727 som den var år 1815. Jag anser att den skärpta gränsdrag
ningen har ett samband med den ekonomiska tillväxt bergsmännen åstad
kom. Från att ha varit en utsatt grupp med behov av understödjande 
lagstiftning, växte resurserna och självmedvetenheten hos en del. Mot 
slutet av århundradet hade därför några möjlighet att resa krav på åter- 
lösen av jord som tidigare gått bergsmännen förlorad.91 De uppgifter 
som var knutna till kombinationen jäm och jord kom alltmer att vara en 
fråga om den sociala tillhörigheten. Jordinnehavet sanktionerade då upp
giften och gav lagligt stöd för bergsmännen att kräva återköp. I lagens 
mening var det först då bergsmännen blev bergsmän.

Sammanfattning

Kapitlet inleddes med en översikt av blåsningstiden i Saxe hytta under 
1700-talet. Den var då mer omfattande än någonsin, både tidigare och 
senare. Produktionens storlek kan inte mätas. Det mesta tyder ändå på att 
den enskilde bergsmannens tillverkning inte förändrades i någon hög ut
sträckning. Flera tecken pekar dock på att deras kombination av jäm och 
jord sammanlagt medförde en ekonomisk tillväxt under 1700-talet. Det 
var en tillväxt som i stort sett stannade hos bergsmännen själva.

Saxes självständiga förhållande till Ramnäs samvarierade med att jord
bruket ökat avsevärt sedan mitten på 1600-talet. Hundra år senare var 
jordägarna i Saxe knappast självförsörjande med spannmål, men den 
räckte betydligt bättre än tidigare. Under 1700-talets andra hälft utökades 
åkern ännu mer.

Bergsmännen i Saxe kunde dra nytta av både jämtillverkning och jord
bruksproduktion. Därför klarade de sig i allmänhet relativt väl under

89 S Rinman 1788 s 167-169, citerat från s 169.
90 Söderbärke, EIV a 88b 1687-1835, (DkVä).
91 Se kapitel 1.



1700-talet. De flesta blev inte uppköpta av något bruk. De kunde upprätt
hålla en köprelation med bruksnäringen. I undersökningen följs bara de 
som lyckades hålla sig kvar. Men där fanns också skillnader.

Några hade mer än andra. Utmärkande för dem var att de redan från 
början var relativt stora jordägare. Det större innehavet tillät mer 
oregelbundna leveranser till Ramnäs och skulder kunde snabbt betalas 
tillbaka. Här måste poängteras att produktionens förhållanden i Saxe 
medförde att hushållen var relativt stora för alla, oavsett socio-ekono- 
misk nivå. Däremot varierade resursinnehavet.

En viktig faktor bakom de självständiga bergsmännen var att de utsetts 
att efterträda föräldrarna på gården. I sådana fall var det efterträdaren 
som ärvde jord, bergsmanstitel och ett mindre beroende av bruksnäring
en. Efterträdarens medarvingar var hänvisade till andra lösningar. Det är 
rimligt att utgå från att de utköpta medarvingama ökade under 1700- 
talets andra hälft, eftersom jordägarnas antal generellt minskade då. Det 
ligger visserligen utanför min uppgift att undersöka vart de jordlösa 
medarvingama tog vägen. Jag vill ändå framföra en tänkbar destination, 
nämligen de angränsande och expanderande bruksorterna runt omkring 
Söderbärke.92

De bergsmän som höll sig kvar i Saxe kunde i början på 1800-talet 
räkna sig som större jordägare jämfört med sina föregångare. Den eko
nomiska tillväxt som åstadkommits ledde till att deras jordinnehav för
stärktes. De kunde nu få ut mer av jorden än tidigare. Det intensifierade 
jordbruket medförde i ett vidare perspektiv att bergverkspolitikens syfte 
att uppnå en arbetsdelning i bergsbruket delvis misslyckades under 1700- 
talet.

Följderna av att bergsmännen kombinerade jämtillverkning med jord
bruksproduktion behandlas mer utförligt i nästa kapitel. Där diskuteras 
resultaten från studiens olika undersökningar, och ses i ett större sam
manhang.

92 O Jonasson 1950 s 121-122, G Eriksson 1955 s 109ff, Jfr M Sjöberg 1992 a s 60- 
62.



7. Saxe och mångfaldens ekonomi

Den klarsynte landshövdingen i Kopparbergs län - Hans Järta - skrev i 
början på 1800-talet: "Det torde knappt finnas någon bland rikets övriga 
provinser, om icke Värmland, där näringarna är så mångfaldiga, men 
tillika så organiskt sammanverkande, som i Stora Kopparbergs län".1 
Utifrån denna åsikt vill jag avslutningsvis diskutera undersökningens 
resultat. Eftersom varje kapitel försetts med relativt utförliga sam
manfattningar görs ingen detaljerad summering här. Tyngden läggs i 
stället på en diskussion. Den vill jag knyta an till utgångspunkterna för 
studien. Den infallsvinkel på bergsmännens villkor i de stora bmkens 
skugga som styrt mitt arbete, omfattas av bergsmännens ägandeför
hållanden och diskussionen om protoindustri. Detta perspektiv vill jag nu 
fördjupa.

Undersökningen visar att handelskapitalismen inte lyckades förändra 
det protoindustriella bergsbruket till industri under den studerade perio
den. Eftersom det välkänt att Sverige industrialiserades först i slutet på 
1800-talet, är slutsatsen knappast förvånande. Men undersökningen visar 
även vilka faktorer som motverkade en sådan utveckling och fokuserar 
särskilt på bergsmännens roll. Följden av bergsmännens ekonomiska 
beteende blev att järnhanteringen kom att industrialiseras sent, men också 
att processen drevs fram längs en annan linje än den handelskapitalistiska. 
Jag vill därför argumentera för att det i stället var agrarkapitalismen som 
var avgörande för järnhanteringens industrialisering. Innan jag disku
terar det närmare får Hans Järta börja med att konkretisera vad han av
såg med näringarnas mångfald, och på vilket sätt de organiskt sam
verkade.

Näringarnas mångfald

Landshövdingen menade att det inte var möjligt att påskynda en närings
grens expansion utan att samtidigt skapa nackdelar för andra. Enligt Järta 
var det heller inte så i Kopparbergs län. Där hade produktionen ökat 
"naturligt" genom en fri näringstillväxt. De olika grenarnas tillväxt hade 
gynnat varandra. "En missväxt skadar men förstör icke länet, om dess 
bergsrörelse fortgår med full drift; tillfälliga förluster och svårigheter, 
som träffa denna näring...kunna för den arbetande hopen ersättas genom 
en ymnig gröda på deras tegar".2

Järta insåg visserligen att den ekonomiska vetenskapen förespråkade en 
högt utvecklad arbetsdelning för att uppnå större produktion.3 Men han

1 H Järta 1823 s 18.
2 Ibid s 18-19, citerat frän s 19.
3 Jfr S-E Liedman 1986 s 204ff.



tyckte att situationen i England, där "denna statsmekaniska" lära allmänt 
antagits, var ett avskräckande exempel. När fabriksrörelsen där tillfälligt 
inskränkte sin produktion "kringsvärma genast skaror av sysslolösa arbe
tare, bragte av nöd och förtvivlan i uppror mot samhällsordningen".

I Kopparbergs län däremot förhindrades en sådan utveckling: där "är i 
allmänhet kolaren, jämgruvebrytaren, malmköraren, slöjdaren m. m. en 
självständig skattebonde, och de flesta jordbrukare även idkare av dessa 
och andra binäringar".4

Hans Järtas åsikt sammanfaller väl med utvecklingen i Saxe och Söder- 
bärke socken. De var orter i det område i Dalarna, som kanske ändå ut
vecklat arbetsdelningen mest - mot jämtillverkning. Trots detta både 
vidmakthölls och utvecklades jordbruket under det århundrade som 
föregick Järtas skrivelse.

Men landshövdingen gav inte en riktigt korrekt bild om tillväxtens 
bakgrund i länet. Var det inte så att 1600- och 1700-talens bergverks- 
politik inneburit just de "konstlade anstalter", som Järta vände sig emot? 
Hade man inte försökt påskynda bergsbrukets utveckling på andra 
näringars bekostnad?

Bergverkspolitikens syfte - att skapa goda fömtsättningar för järn
produktionens tillväxt - var väl inte direkt hindrande för andra näringars 
tillväxt. Men när de goda förutsättningarna för järnproduktionen innebar 
att resurser i första hand mobiliserades för den, kunde följden bli att 
andra näringar hämmades.5

De tankar som generellt genomsyrade bergverkspolitiken har här, och i 
andra sammanhang, liknats vid den medeltida stadspolitiken.6 Det fram
går tydligt i uppfattningen om att varje stånd borde förbehållas en väl 
avgränsad arbetsuppgift, som inte skulle utföras av någon annan. Varje 
stånd skulle leva på sin berättigade statusnivå - varken över eller under. 
Här fanns en ängslan för konkurrens mellan de olika stånden, men man 
var också rädd för att medlemmar av samma stånd skulle tävla med 
varandra. Dessa synpunkter spelade en viktig roll i utformandet av 1600- 
talets bergverkspolitik. Jämförs sedan 1600-talets regelverk med det 
kommande århundradets, vill jag framhålla likheten dem emellan. 1700- 
talets ihärdiga försök att konservera den arbetsorganisation, som stipule
rats under 1600-talet kan med Hans Järtas uttryck beskrivas som 
"konstlade anstalter". Det "konstlade" arrangemang som uppmärksam
mats i avhandlingen är utformningen av bergsmännens äganderättsliga 
förhållanden.

Bertil Boethius formulerar en liknande åsikt: "Förädlingsverk som 
matas av många småproducenter av halvfabrikat är en välkänd över

4 HJärta 1823 s 19.
5 Jfr P-A Karlsson 1990 s 224-227.
6 E F Heckscher 1921 s 169-170. Jfr C-J Gadd 1991 s 23-24, 34-41 om arbetsdelning i 
förindustriella samhällen.



gångsform i industrialiseringsprocessen...Det säregna i vår bergverks- 
politik är att den satte in den största energi på att hålla kvar detta genom
gångsstadium".7

Både Boëthius och Heckscher lyfter fram bergverkspolitiken som något 
att förvånas över.8 Ändå var de medvetna om, och betonade politikens 
långa tradition. Om jag enbart uppehåller mig vid det som Boëthius fäste 
sig vid - bevarandet av en så kallad övergångsform - vill jag påstå att 
kronan hade goda skäl för att försöka bevara "övergångsformen". Hur 
skulle man annars ha gått tillväga? Vilka var alternativen?

I början på 1600-talet försökte kronan mobilisera arbetskraft och råva
ror för att producera stångjärn. Grovt sett kunde kronan välja mellan att 
antingen rasera den självständiga bergsmansproduktion av tackjärn, som i 
liten skala redan fanns på plats i Bergslagen, eller att bygga vidare på, 
och understödja den befintliga tillverkningen. Ett tredje alternativ var att 
helt upplåta bergsbruket till privata entreprenörer. Kronan valde en 
kompromiss. Den småskaliga bergsmansproduktionen fick stöd för att ut
föra en del av produktionsprocessen. En efterföljande och mer vinst
givande del av hanteringen överläts till entreprenörer.

Det främsta skälet till att det första alternativet inte kom på tal var, en
ligt min mening, att man med det inte förmått rekrytera arbetskraft. Om 
myndigheterna valt den första metoden hade bruken varit tvungna att be
ordra och tvinga folk att utföra tillverkningen. Exempel på det finns i 
Ryssland och Böhmen. I Sverige föll detta av två skäl. Dels var Bergsla
gen glest befolkat, dels - och viktigast - hade den svenska allmogen en 
lång tradition av självständighet. Den skulle knappast ha låtit sig under
kuvas så lätt.9

Entreprenörsvägen, som mer fullständigt kom att utvecklas i England, 
var heller inte gångbar i Sverige. Som ett första skäl vill jag framhålla 
det som samtiden tog fasta på, nämligen att tackjämsproduktionen i sig 
inte var lönsam. Ett andra skäl var de enorma mängder kol som gick åt 
för att framställa jämet. Om entreprenörer skulle kunna driva järnbruk i 
storskaliga integrerade enheter, fordrades tillgång på råvaror och arbets
kraft i ett gigantiskt format. Här fanns inte den frigjorda arbetskraft som 
på basis av lönearbete hade kunnat skaffa fram råvarorna och dessutom 
utföra produktionen. Det är också tveksamt om det fanns entreprenörer 
med de kapitaltillgångar som behövts.

Den väg som kronan valde hade däremot stora förtjänster. I den små
skaliga bergsmansproduktionen fanns kvalificerad arbetskraft som - inte 
minst viktigt - hade kunskaper om hur man tillverkade jäm och allt som

7 B Boëthius 1951 s 118.
8 B Boëthius ibid, E F Heckscher 1921 s 185-186 om 1700-talets produktionsmedels- 
begränsningar och den konsekvent förda ekonomiska politiken.
9 A Florén & G Rydén 1992 s 108-117 jämför olika staters metoder att organisera bergs
brukets produktion, där metoderna varierade med de olika ländernas agrara struktur.



hörde därtill. Bergsmännen producerade själva den kol som gick åt och 
de utförde även transporterna. Genom den arbetsdelning kronan ville 
genomföra i bergsbruket gavs utrymme för entreprenörer att utveckla 
den vinstgivande sidan av järnproduktionen, medan den riskfyllda tack- 
jämsproduktionen överläts till grupper, som för att överleva ändå var 
tvungna att producera.

Bergverkspolitiken framstår därmed som mindre förvånande än vad 
som ibland gjorts gällande. Det är också missvisande att kalla den organi
sation kronan försökte genomföra för ett genomgångsstadium. Trots allt 
vidmakthölls ju systemet i nästan två hundra år.

Det var inte märkligt att kronan sedan framhärdade på den redan in
slagna vägen under 1700-talet. Resultatet från det föregående århundra
det vägde tungt - aldrig tidigare hade en svensk exportprodukt dominerat 
världsmarknaden som stångjärnet gjorde vid 1600-talets slut. De uppnåd
da framgångarna kunde mycket väl motivera en fortsättning på 1600- 
talets politik. Men 1700-talet var inte detsamma som 1600-talet. Flera 
förändringar hade ägt rum, som hindrade politiken från motsvarande 
genomslag. Bergsmännen och böndernas resurser var inte längre så lätta 
att mobilisera för järnproduktionen.10

I studien visas att bergsmännen under 1700-talet - bruksnäringens 
klassiska period - i allmänhet inte blev landbor under bruken i Söder- 
bärke. Skuldsättningen var utbredd fram till 1770-talet, men medförde 
ändå inte någon dramatisk tillväxt av antalet landbor. Från och med 
1740-talet användes förlagssystemet alltmer sällan. I stora drag tycks 
1700-talet i stället ha inneburit en gynnsam tid för bergsmännen. Det 
gällde förvisso inte alla, men ändå en stor del.

Socknens bruk kom över andelar i bergsmännens hyttor. Larsbo bruk 
är ett exempel och Malingsbo ett annat. De integrerade jämtillverkning- 
ens olika produktionsled i hög grad, men inte fullständigt. Fortfarande 
vilade bruksarbetet på att den omkringboende och relativt självständiga 
allmogen skaffade fram resurser för att smidet skulle kunna utföras.

Bergsmännen i åtminstone Saxe tycks ha fått mindre med de närbelägna 
bruken att göra. I stället blev Ramnäs bruk utmed Kolbäcksån en viktig 
avnämare. Under 1800-talet fortsatte utbytet med bruken längs Kolbäcks
ån. Bruken där köpte större delen av det tackjärn som behövdes från 
Västerbergslagen och Norbergs bergslag.11 Det betyder att den småskali- 
ga tackjämsproduktionen i bland annat Saxe fortsatte långt efter det att 
denna undersökning avslutas. Hyttan i Saxe lades inte ned förrän 1873- 
74, det vill säga vid samma tidpunkt som Ramnäs bruk anlade en egen 
hytta, Seglingsberg.12

10 Jfr P-A Karlsson 1990 s 81-82.
11 G Eriksson 1955 s 117.
12 H Forssell 1977 s 96 om Saxe hyttas ödeläggningsär, G Eriksson 1955 s 117 om tid
punkten för tillkomsten av Seglingsbergs hytta.



Hinder för järnproduktionens centralisering

Utgångspunkten för mitt resonemang är att bruksägama drevs till att 
centralisera järnhanteringen - både geografiskt och ägandemässigt. 
Bergsmännen utgjorde ett hinder och kronans politik ett annat.

1700-talets svenska bergsbruk kännetecknades generellt av att de olika 
produktionsstegen inte var integrerade med varandra. Jämtillverkningen 
var decentraliserad. Ramnäs och Saxe illustrerar förhållandet. Stång- 
jämssmidet på Ramnäs var beläget flera mil från tackjämsproduktionen i 
Saxe. Malmbrytningen, som var utgångspunkten, var i sin tur belägen 
några mil från Saxe. Här klargörs att den svenska järnproduktionen 
vilade på att ett nästan ofattbart antal transporter utfördes av kolbönder 
och bergsmän. Konkret var situationen motiverad med samtidens ängslan 
för att kolen skulle ta slut. Med två kolköpsområden - i och utanför 
Bergslagen - behövde inte de två produktionsstegen konkurrera med 
varandra. Uppdelningen efterlevdes bäst i Värmland och minst i Upp
land, Gästrikland och Dalama.13 I de sistnämnda landskapen var stång - 
jämssmidet utanför bergslag av ringa eller liten betydelse. Bruken i 
Uppland var kanske de bruk som hade bäst förutsättningar till en centra
liserad produktion. De var geografiskt samlade runt gruvorna i Danne- 
mora. Men järnproduktionens tre steg - brytning av malm - tackjäms- 
blåsning - smide - var ändå inte geografiskt integrerade. Alla tre momen
ten slukade stora mängder kol. Det motiverade att produktionen utfördes 
på olika håll. Ett exempel kan vara Forsmarks bruk. Malmen togs från 
Dannemora, tackjämsblåsningen utfördes i Vigelsbo och smidet i Fors
mark.14 På så sätt kunde olika koltillgångar utnyttjas.

I Kopparbergs län ägde merparten av bruken egen tackjärnstillverk
ning.15 Men även om ett bruk i Dalarna, som till exempel Larsbo, kom 
att inneha egen tackjämsproduktion, var den i likhet med Forsmarks för
hållanden inte geografiskt sammanförd med smidet. I det nämnda fallet 
Larsbo fanns brukets hyttandelar i Morhyttan och Västerby. Morhyttan 
låg närmast - cirka fem kilometer från bruket. Till hyttan i Västerby var 
det åtminstone en mil. Exemplet Larsbo bekräftar det som allmänt anta
gits vara ett bruksintresse, nämligen en strävan efter att centralisera pro
duktionen. Men centraliseringen gällde bara ägandet.

Till skillnad från andra bruk lyckades alltså Larsbo i ett tidigt skede 
förvärva andelar i bergsmännens hyttor. Men Larsbo ägde ingen andel i 
Saxe, trots att hyttan där låg geografiskt bättre till.

Decentraliseringen var mer påfallande i Västmanland där Ramnäs är 
beläget. Ramnäs köpte en del tackjärn från Saxe men förvärvade ingen

13 E F Heckscher 1936 s 486-487.
14 M Nisser 1987 s 34-35, 47-49.
15 E F Heckscher 1949 s 480.



andel i hyttan. Avståndet mellan Ramnäs och Saxe kan vara ett skäl. Men 
det motsägs av det faktum att bruket så småningom kom att äga Mattsbo 
masugn i Norrbärke socken, alltså ännu längre bort.16 Färdigställandet av 
Strömsholms kanal år 1795 underlättade transporter från Mattsbo till 
Ramnäs.17 Men kanalen medförde också att Saxe blev mer lättåtkomligt.

Robertsfors bruk i Västerbotten är ett annat exempel på en decentrali
serad produktionsgång. Dit skickades malm sjövägen från gruvorna i 
Dannemora. I Robertsfors blåstes malmen till tackjärn. Därefter skicka
des den tillbaka samma väg. På Gimo bruk - i närheten av Dannemora - 
smidde man sedan stångjärn av tackjärnet. Här drog man nytta av billiga 
sjötransporter, som medförde att man kunde nyttja olika koltillgångar. 
Det var en fördel som vägde upp nackdelen i att produktionsleden var 
belägna på olika håll.18

För andra bruk var situationen bättre. Svanå bruk i Västmanland är 
exempel på ett bruk som hade mer gynnsamt läge. Bruket gjorde sitt eget 
tackjärn i Nordansjö i Norbergs bergslag. Masugnen var belägen strax 
intill gruvfälten och transportkostnaderna blev därför mindre. Den dryga 
posten i sammanhanget gällde när tackjärnet skulle transporteras från 
Nordansjö till Svanå.19

Med en kolförbrukning i Bergslagens centrala delar som höll ungefär 
jämn takt med den årliga tillväxten, var utrymmet för expansion begrän
sat.20 Men det utgjorde inget hinder för en ägokoncentration.

Transportsituationen och träkolsförsörjningen kunde motverka en geo
grafisk integration, men den borde ha lett till att bruken - exempelvis 
Ramnäs - kompenserat detta med att knyta till sig bergsmännen hårdare. 
Här motverkade kronans politik att bruken fritt förvärvade bergsmans- 
jord med hyttandelar. Flera exempel finns där förvärv ändå genomförts. 
Bruken i Larsbo, Gimo och Svanå drogs alla med decentraliserings
problemens geografi. Men de kompenserade sig genom att koncentrera 
driften ägandemässigt.

Det beskrivna visar på några av de svårigheter järnproduktionen all
mänt sett brottades med på 1700-talet. Generellt kunde heller inte svårig
heterna bemästras. På nationell nivå stagnerade stångjämsproduktionens 
tillväxt under 1700-talets andra hälft. Den svenska riksdagen förbjöd till 
och med en fortsatt expansion.21

Handelskapitalet lyckades alltså inte förändra bergsbrukets produk
tionsförhållanden i en riktning som kunde befrämja centraliserad och

16 G Eriksson 1955 s 117. Enligt H Forssell 1977 s 149 köpte Ramnäs bruk masugnen i 
Mattsbo är 1864.
17 B Bursell 1974 s 27.
18 K-G Hildebrand 1987 s 102.
19 K-G Hildebrand 1987 s 105.
20 G Arpi 1951 s 216.
21 P-A Karlsson 1990 s 19.



storskalig produktion. Här kan man välja att betona olika förhållanden, 
som på varierande sätt motverkade en handelskapitalistisk utveckling i 
bergsbruket. Man kan poängtera praktiska hinder som koltillgång och 
transportsvårigheter. Vikt kan läggas vid den förda politiken men också 
på bruksägamas intressen. Inte något av det nämnda saknar betydelse. 
Men jag vill betona bergsmännens ekonomiska beteende.

För bergsmännens del förhindrade deras ekonomiska mångfald en allt
för långt driven specialisering mot jämtillverkning. Den ekonomiska ut
vecklingen - i synnerhet jordbruket - i Dalamas mest industrialiserade 
område vill jag därför - bland flera möjliga perspektiv - se som uttryck 
för:

1) Bergsmännens motstånd mot bmksnäringens intentioner
2) Bergsmännens utveckling av en "traditionell" näringsform
3) Bergsmännens ekonomiska konsolidering

Kronans politik, som reglerade innehavet av bergsmansjord, missgyn
nade generellt handelskapitalismens utveckling. Den verkade på så sätt i 
samma riktning som bergsmännens agerande. Bergsmännen var alltså inte 
ensamma om att stoppa handelskapitalismens utveckling i bergsbruket, 
men det är deras roll jag vill framhålla. Både för dem och kronans poli
tik var bergsmansjorden central.

Bergsmansjorden - en yta för konflikter

Myndigheterna satte in stor energi på att först anvisa, och sedan försöka 
bibehålla bergsmännen i tackjämsproduktionen. Medlet för detta var att 
trygga bergsmännens jordbesittning. Bergsmännens ställning motiverades 
egentligen inte utifrån att de skulle vara tackjämsproducenter utan hellre 
som leverantörer av de råvaror - kol och malm - som gick åt i blås- 
ningen. Politiken utformades utifrån antagandet om att bergsmännen bara 
producerade för egen försörjning och för att trygga jordinnehavet. De 
strävade inte efter vinster, vilket man däremot antog att bruksägama 
gjorde.

Redan i politikens uppbyggnadsfas stod det klart att det var svårt för 
bergsmännen att behålla jorden inom den egna gruppen. Olika köpmän 
och bruksägare kom över jord i Bergslagen, men de var inte lika benägna 
att producera tackjärn. En bruksägare som erhöll en egendom i Bergsla
gen kunde avstå från att själv framställa tackjärn och i stället köpa av 
andra - bergsmännen. Den förvärvade egendomens skog kunde då använ
das till kolning för bruksägarens hammarsmide. På nationell nivå riske
rades därmed en minskning av den totala tackjämsproduktionen. Det ville 
myndigheterna förhindra. Därför poängterades att jorden i Bergslagen -



eller snarare skogen som hörde till egendomarna - uteslutande skulle 
användas för tackjämsbläsning.

Men bestämmelsen hade tydligen inte avsedd effekt. Myndigheternas 
nästa drag var därför att inte tillåta andra än bergsmän att äga jord i 
Bergslagen. Eftersom utgångspunkten var den att bergsmännen ansågs 
producera främst för att överleva, kunde man räkna med en kontinuerlig 
tackjärnstillverkning år från år - bara de försågs med tryggat jordinne
hav.

Från år 1664 till år 1810 var det därför svårt för andra än bergsmän 
att förvärva och besitta bergsmansjord. Som kapitel 4 visar, var det inte 
omöjligt för ståndspersoner - bland annat bruksägare - att ändå komma 
över sådan jord. Men det krävdes särskilda omständigheter för att reali
sera förvärven. Möjligheten uppstod i det kreditsystem bergsbruket till- 
lämpade.

Därmed uppmärksammas en tydlig målkonflikt i bergverkspolitiken. 
Skulle man slå vakt om tackjämsproducentema? Eller, skulle man tillva
rata fordringsägarnas intressen? De regleringar som utfärdades på 1700- 
talet pekar på att myndigheterna försökte göra både - och. Så småningom 
- med 1810 års bestämmelse - segrade till sist fordringsägarnas intresse i 
ett juridiskt hänseende: det blev möjligt att förvärva bergsmansjord även 
om man inte var bergsman. Men i praktiken var målkonfliktens utgång 
inte lika klar. När 1810 års lagändring kom till stånd, tillämpades inte 
längre det kreditsystem som gjorde frågan aktuell. Bergsmännen hade 
förändrat sina villkor på ett sätt som öppnade andra vägar till krediter.

Ett viktigt drag i denna förändring var en ekonomisk tillväxt - en eko
nomisk konsolidering. Mot bakgrund av att bergsmännens äganderättsliga 
förhållanden under 1700-talet formellt var mer kollektivt utformade än 
någonsin, har den ekonomiska tillväxten hos bergsmännen en särskild po
äng, som för tankarna till property rights-teorins resonemang. Den ger 
bland annat stöd för Ronny Petterssons tes om att kollektiva rättigheter 
kan vara väl så effektiva som enskilda, bara de är klart definierade.22 
Tillväxten visar att äganderättens juridiska inskränkningar inte motver
kade ett ökat tillgodogörande av jorden och dess avkastning. Formellt 
saknade bergsmännen individuell äganderätt. Men deras kollektiva be
sittningsrätt var i stället mycket stark.

Bergsmännens starka besittningsrätt motiverades från början som den 
institution som skulle ge bruken billigt tackjärn. Under 1700-talets lopp 
blev bergsmännens besittningsrätt mer än så. Den blev en institution som 
identifierade bergsmännen. Den blev ett instrument som särskilt kunde 
användas av de bergsmän som var framgångsrika. Det senare gällde 
naturligtvis inte alla. Tillväxten hade sitt pris och den saknade inte för

22 R Pettersson 1983 s 21. Jfr kapitel 1.



lorare. Men låt mig först börja med jorden som kriterium för den som 
ansågs vara bergsman.

I det politiska regelverket fanns klart uttalade syften om uppgift och 
social hemhörighet för den som innehade bergsmansjord. Uppgiften var 
att blåsa tackjärn. Den sociala hemvisten var allmogen. Jordbesittningen 
var det redskap som kronan använde för att trygga allmogen i utövandet 
av dess uppgift.

Fullt så klart uppfattade inte samtiden förhållandet. När de olika ägama 
av andelar i Söderbärkes hyttor förtecknades, noterades inga klagomål på 
att en del då saknade den sociala bestämningen. Ägandet kunde i dessa fall 
vara skilt både från själva uppgiften, jordnaturen och samhörigheten med 
allmogen.

Det blev annorlunda och förändringen kan beskrivas som en förskjut
ning från uppgift till social tillhörighet. Till en början betonades vad jor
den skulle användas till, det vill säga tackjämsblåsning. I slutet på 1700- 
talet hördes rop på återlösning av jord som bergsmännen förlorat.23 De 
bergsmän som krävde detta åberopade sin titel - sociala hemvist - för att 
genomdriva sin vilja. För dem hade uppgiften blivit lierad med jordinne
havet och allmogens ökade status. De agerade inte för att försvara sig. De 
använde i stället sin position i ett offensivt syfte.

Först då kan man säga att den ursprungliga politiska intentionen fick ett 
praktiskt genomslag, men knappast i riktlinje med det tidigare motivet 
bakom bergsmännens ensamrätt till viss jord. När de mer offensiva kra
ven framfördes, fick bruksägare och andra ståndspersoner klart för sig 
att besittningsrätten till den jord de en gång tillskansat sig inte var oan
tastlig. Den sattes i fråga därför att de saknade den kvalifikation som 
kunde tryggat deras innehav: de var inte bergsmän.

Särbestämmelserna om bergsmansjorden blev alltså en del av en pro
cess som ledde till tillkomsten av ett särskilt stånd i bergsbruket - bergs
männen. Bergsmännens uppgift, tackjämsblåsningen, utfördes både före 
och efter 1700-talet. Också jorden i Bergslagen brukades av allmogen 
före och efter 1700-talet. Men de båda företeelsernas koppling till varan
dra gör att man för 1700-talets del kan tala om tillkomsten av en ny kate
gori bergsmän. Dessa bergsmän hade speciella och exklusiva band till sin 
jord.

Min undersökning visar att måttet på skattekraften och därmed jordin
nehavet - mantalet - också bestämde andelens storlek i hyttan. Det var 
inte så märkligt eftersom skogen som tillhörde jorden, var avgörande för 
hur mycket som kunde tillverkas.

Jordens fördelning var därmed även en fördelning av möjlig produk
tion och - inte minst viktigt - en fördelning av skattekraften. Det faktiska 
innehavet omfördelades vid ett tillfälle i Saxe på ett sätt som medförde att

23 Se kapitel 1.



även det utförda arbetet fördelades om. Normen för omfördelningen var 
skattekraften, det vill säga mantalet.

Det ägda mantalet konserverade därför en rangordning inom byn. Den 
som ägde mest av det ena (till exempel skog), ägde också mest av det 
andra (till exempel åker). Mantalet var en av flera komponenter som bi
drog till att ägostrukturen var så "seg". Fördelningen mellan bergsmän
nen var svår att rucka på. Den nämnda omfördelningen i Saxe jämkade 
ägorna så att vars och ens innehav av skog och åker bättre stämde 
överens med mantalsinnehavet.

Det är därför självklart att den som hade mest också var den som bäst 
kunde tillgodogöra sig tillväxt. Det var också de bättre rustade som hade 
förutsättningar att i kraft av sin bergsmanstitel försöka skaffa sig mer.

Nu bör det sägas att 1700-talets Söderbärke visserligen hyste några som 
hade mer, och andra som hade mindre. En del förlorade också sin jord 
där under århundradet. Men skiktningen medförde inte att ägofördel
ningen polariserades markant just då. Det är ändå typiskt att när antalet 
jordägare mot slutet av 1700-talet minskade rejält, skedde detta samtidigt 
som en del bergsmän kunde hävda anspråk på mer jord.24

1700-talets ägostrukturer i Söderbärke varierade. Mot mitten av år
hundradet utjämnades jordfördelningen. Denna utveckling saknar inte 
motsvarigheter på andra håll.25 Den någorlunda jämna fördelningen 
bland bönderna hindrade inte att en ekonomisk tillväxt kom till stånd.26 
Många familjejordbruk kom sedan att överleva långt in i industrialismens 
århundrade. I ett sådant sammanhang faller Söderbärke socken väl in. 
Särskilt om man vill understryka det kontinuerliga i samhällens utveck
ling.

Likväl fanns en ojämlik fördelning av områdets resurser. Det var den 
som medförde att en del mer än andra riskerade att förlora sin jord. Den 
ojämlika fördelningen visade därför vägen mot en mer långsiktig och 
varaktig förändring. Utjämningstendensema i 1700-talets Söderbärke il
lustrerade jordens cykliska rörlighet. Den finns i alla agrara samhällen.27 
De i Söderbärke som förlorade sin jord personifierade däremot på lång 
sikt en skiktning, som var bestående.

24 Jfr M Ågren 1992 s 90-97.
25 M Isacson 1979 s 174 visar att den angränsande By socken genomgick en liknande 
trend.
26 U Jonsson, A-M Köli & R Pettersson 1993 s 76-84.
27 A V Chayanov 1924 (1966) s 245, 246 ser skiktning i resurserna mellan bönder som 
tillfälliga variationer beroende på demografiska faktorer och åldersfördelning i hushållen. 
Unga och nybildade hushåll var mer expansiva än de äldre pga sitt högre behov. Denna 
rörlighet var en väsentlig faktor men den får inte skymma den rörlighet som på lång sikt 
ledde till en varaktig och accentuerad skiktning. Jfr R Pettersson 1976 som presenterar 
Chayanov och den s k organisationsskolans teorier om de ryska böndernas produktions
sätt. Jfr M Ågren 1992 s 24-25.



Grunden för att bergsmännen skulle lyckas bibehålla en självständig 
ställning gentemot bruksnäringen var bland annat att de inte specialise
rade sig på att enbart producera det halvfabrikat bruken ville ha. Förut
sättningen var då att jord ägdes i tillräcklig mängd. Ju mer jord, desto 
bättre position gentemot bruken.

Arvssystemet bidrog till att åtminstone en av arvingarna kunde starta 
med någorlunda stort jordinnehav, om inte utlösningskostnadema var 
alltför betungande. De bergsmän som utöver arvet kunde skaffa sig mer 
jord, blev i och med det ännu mindre beroende av ett bruk som enda 
uppköpare. Förhållandet bidrog till de få - men ändå existerande - stor
bergsmännens besittningar. Fördelningen i Saxe och arvssystemet sam
verkade till, att det där endast var en som under 1700-talet höjde sig över 
mängden. Det var han som hade bäst förutsättningar för en fortsatt själv
ständig ekonomi. Men goda förutsättningar lämnade ingen garanti för att 
det skulle lyckas.

Bergsmännens tackjärnstillverkning - en protoindustri

I studien har bergsmännens villkor analyserats som protoindustriella. Ett 
av skälen var att deras produktion och försäljning av jäm avskärmades 
från den internationella marknaden. Bergsmännens tillverkning togs om
hand av bruken, som i sin tur stod i kontakt med världshandeln. Bruks- 
ägama har här behandlats som handelskapitalets ombud. Helt korrekt är 
nu inte denna beskrivning eftersom bruksägama också - kanske i ännu 
högre grad än bergsmännen - var beroende av krediter från förläggare. 
Men det var bruksägama som var världsmarknadens förmedlande länk 
till bergsmännen i exempelvis Saxe. Den handelskapitalistiska relation 
bruksägama upprätthöll med bergsmännen, kännetecknades teoretiskt av 
att bmksägama köpte upp stora mängder av halvfabrikatet tackjärn till 
låga priser. Tackjärnet omvandlades till stångjärn i brukens regi och när 
det sedan nådde världsmarknaden var priset högre. Prisskillnaden kom 
dock inte bergsmännen tillgodo, utan stannade hos bruksägaren.

Genom det kreditsystem - förlaget - som uppköparna använde i relatio
nen med bergsmännen gavs handelskapitalet indirekt en teoretisk möjlig
het att kontrollera produktionen alltmer. Just handelskapitalets ökade in
flytande över produktionssfären betonades i kapitel 1 som en viktig fak
tor bakom protoindustrins förändring. I och med detta inflytande kunde 
nya produktionsrelationer utvecklas. I vissa fall ledde det till att proto- 
industrin omvandlades till industri, i andra blev utgången i stället en 
avindustrialisering eller en revitalisering av protoindustrin.



Den protoindustriella dynamiken i Söderbärke socken

Med utgångspunkt från Jürgen Schlumbohms beskrivning av hur han
delskapitalet penetrerade produktionen i protoindustrin, konstruerades 
fyra produktionsrelationer som kunde gälla för bergsmännens del. I ut
gångsläget upprätthöll de en självständig köprelation med uppköparen. 
Därefter sögs de in i en kreditförbindelse - forlagsrelationen. Som en 
tredje relation utpekades skuldrelationen. Då hade bergsmannens till
verkning på förlag lett till ett permanent underskott. Slutligen - när 
bergsmannen saknade möjlighet att kunna återgälda skulden - återstod 
inte annat för uppköparen än att mäta ut jorden. Förutsatt att bergsman
nen bodde kvar, blev därmed hans relativt självständiga relation med 
uppköparen förvandlad till en landborelation.

Det kan tyckas som en paradox att protoindustrins utveckling mot 
industri kunde gynnas av en landborelation. Låt mig därför påpeka att 
begreppet landbo i det här fallet endast syftar på bergsmannens för
hållande till sin jord. 1700- och 1800-talens landbor kan för den sakens 
skull inte jämställas med den status landboma hade gentemot sina herrar 
på 1600-talet. Termen landbo var den beteckning samtiden använde och 
jag har valt att göra likadant. Likväl måste man vara medveten om 
skillnader mellan landbor och landbor från en tid till en annan.

I praktiken - hämtad från socknarna Norrbärke och Söderbärke - fanns 
alla omnämnda relationer representerade. Men turordningen var en an
nan än den som skisserats ovan. När vi kom in i handlingen - i början på 
1700-talet - var landborelationen redan etablerad.

I bergstingets arbete dominerade annars forlagsrelationen under 1700- 
talets första del. Slutsatsen blir den att köprelationen för många redan 
övergått till förlags- och landborelation. Precis som den protoindustriella 
modellen angav, kunde förlaget lätt leda till en skuldrelation. En bit in på 
1700-talet noterade bergstingsrätten åtskilliga exempel på detta.

I likhet med modellens angivelser var det heller inte ovanligt att för
läggarna tvingades mäta ut jorden hos dem som blivit svårt skuldsatta. 
Men till skillnad från modellens antaganden tycks ändå majoriteten ha 
klarat upp sina skulder. Visserligen förekom utmätningar, men långt 
ifrån så ofta som förläggarna yrkade på att så borde ske.

En annan skillnad från modellens prognoser är att förläggarna i första 
hand inte tycks ha strävat efter att etablera landborelationen. Slutsatsen 
kan i och för sig lätt motbevisas i de fall överlåtelser ändå skedde. På vad 
sätt kan förläggarnas "vilja" urskiljas?

Förutsatt att "viljan" någorlunda manifesterades av de handlingar som 
utfördes, pekar undersökningens resultat på att brukens jordförvärv - 
landborelationens utbredning - kan ses som en sista utväg. I resultaten 
från undersökningen om handeln med jord, framkom att bruken sålde, 
och via auktioner, försökte sälja tidigare utmätt jord. Det var företeelser



som inte tyder på att bruken särskilt eftersträvade landborelationen. 
Återförsäljningama låg samtidigt i linje med lagstiftningens intentioner.

De förskjutningar i områdets ägostruktur som inträffade, visar att 
bruken innehade avsevärt mycket mer mantal jord i början på 1800-talet 
än hundra år tidigare. Men fortfarande - år 1817 - var mer än hälften av 
mantalet i allmogens ägo.

Skälen till att bruken föredrog förlag framför landbor kunde variera. 
Jag vill peka på att i samma utsträckning som landbon förlorade makten 
över sin produktion, överläts makten men även ett ansvar på jordägaren - 
bruksägaren - som den senare kan ha saknat beredskap för. Det var ett 
ansvar som bland annat inbegrep en kontroll av produktionen och bidrag 
till landbons reproduktion. Sett från bmksägarens synpunkt kunde därför 
landborelationen vara både kostsam och ineffektiv.28 Precis som Maria 
Ågren betonar, behövde inte förlusten av produktionsmedlet jord auto
matiskt följas av en inordning i arbetsorganisationen.29 Det senare kunde 
stöta på stora svårigheter. Utvecklingen i Söderbärke visar att bruken i 
flera fall kunde förvärva "skyddad" jord. Antalet landbor ökade däremot 
inte i motsvarande utsträckning. Ett hinder för en fortsatt utveckling av 
protoindustrin i Söderbärke bör därför ha legat i inordningsprocessen.30

Det som hittills sagts om de ekonomiska relationernas utveckling i 
Söderbärke, var särskilt tydligt före mitten på 1700-talet. 1740-talet 
framstår som en klar vändpunkt. Efter 1740-talet förekom visserligen 
både förlag och skulder, men de dominerade inte på samma sätt som tidi
gare. Den minskade frekvensen av förlag och skulder tas som intäkt för 
att förlaget också användes mindre. Den relation som återstod var i så 
fall köprelationen. I enlighet med modellens förutsägelser var knappast 
köprelationen den relation bruken förespråkade. Köprelationen var i 
stället den relation som bergsmännen - enligt modellen - borde eftersträ
vat.

Den protoindustriella dynamiken i Söderbärke socken uppvisade alltså 
ett växelspel i kraftmätningen mellan bruk och bergsmän. Dynamiken 
mellan dem avgjorde hur förhållandena kom att förändras. Men Söder
bärke socken omgavs inte av ett tomrum. Utanför sockengränsen fanns 
andra bruk, bruksägare och bergsmän. Kraftmätningen mellan de olika 
gmppema gav utslag för de egna förhållandena, men påverkade även ut
vecklingen i grannskapet.31 Uppehåller man sig vid bergsmännen i Saxe 
bekräftas att köprelationen vidmakthölls, men också en viktig faktor i 
deras förhållanden som gjorde köprelationen möjlig.

28 Jfr U Jonsson 1980 s 169-172, L Magnusson 1980 s 13 som diskuterar lönsamhet i 
godssystemen (jordbruk - inte bergsbruk) beroende på vilken arbetsorganisation som 
upprätthölls.
29 M Ågren 1992 s 30-31.
30 Jfr A Florén 1987.
31 A Florén & G Rydén 1992 s 118-119.



Den protoindustriella dynamiken i Saxe by

Även i Saxe kan de fyra olika relationerna urskiljas. Skuld- och 
landborelationer vägde tyngst - precis som i Norrbärke och Söderbärke - 
före 1700-talets mitt. Följer man upp Saxe-bergsmännens försäljning av 
tackjärn till Ramnäs under 1700-talets andra hälft, kan man se att det 
periodvis förekom både förlag och tillfälliga skulder. Men huvud
intrycket är ett annat. Till Ramnäs kom bergsmännen från Saxe lite då 
och då. Leveranserna var inte särskilt regelbundna ens vid de tidpunkter 
skulderna var lite större. Nej, bergsmännen i Saxe vidmakthöll i stället en 
självständig köprelation med Ramnäs bruk.

Granskar man brukets kostnadsutveckling visar det sig att det var dyrt 
för bruket att försörjas med tackjärn av självständiga småproducenter. 
Det tar jag som belägg för att bergsmännens villkor inte dikterades av 
uppköparen Ramnäs.

Förhållandet styrks också vid de tillfällen det varit möjligt att jämföra 
bytesvärdet på tackjärnet från Saxe omsatt i spannmål. Någon entydig 
prisutveckling gick inte att urskilja. Det visar att tackjämsförsäljningen i 
praktiken var mer lönsam än den prisnivå kronans regleringar baserades 
på. Resultatet är särskilt intressant med tanke på att spannmålspriserna 
ökade i förhållande till andra varor under 1700-talet.32 Den utveckling i 
riktning mot förhöjda kostnader Ramnäs bruk genomgick saknade inte 
motsvarigheter på andra håll. Den tycks ha varit en generell trend. 
Brukens produktionskostnader var därför föremål för diskussion i det 
rikspolitiska arbetet.33

Det självständiga förhållandet mellan Ramnäs och Saxe vill jag förklara 
med den ekonomiska konsolidering bergsmännen där kunde vidta. Man 
kan naturligtvis invända och hävda att Ramnäs inte hade något större in
tresse av att knyta till sig bergsmännen i Saxe.

Ett säkert svar på frågan kan inte ges. Det rimliga borde egentligen 
vara det motsatta. De praktiska faktorerna och brukets omkostnader för 
att köpa tackjärn borde ha medfört att Ramnäs bmk hade stort intresse av 
att penetrera produktionen i Saxe.

Men det viktigaste är ändå att brukets intressen inte kan ha haft någon 
avgörande inverkan på att bergsmännen från Saxe faktiskt klarade av att 
betala tillbaka sina underskott de gånger de uppstod. Denna förmåga kan 
bara förklaras av bergsmännen själva.

32 K Åmark 1915, diagram 2 visar utifrån markegångstaxoma att priserna på råg gene
rellt steg kraftigt under 1700-talet. I Åmarks prisserie är rågpriset i Bergslagen i allmän
het högre än för andra landsändar.
33 P-A Karlsson 1990 s 195-197, 211-212.



Efter 1700-talet - avindustrialisering

Som jag vill tolka utvecklingen i Söderbärke socken bidrog bland annat 
bergsmännens självständighet till att det protoindustriella bergsbruket 
förhindrades att där övergå till industri. Termen för detta är avindus
trialisering.

I Gösta Erikssons arbete om den svenska bruksdöden efter 1850 fram
går att bruksnäringen i Söderbärke var på tillbakagång redan år I860.34 
Visserligen fanns ett smältstyckebruk på Larsbo i drift in på 1900-talet. 
Men det var i huvudsak i Västerbergslagens båda andra socknar - Norr- 
bärke och Grangärde som järnhanteringen kom att utvecklas och indus
trialiseras.35 Smedjebacken (Norrbärke) och Ludvika (Grangärde) är till 
exempel välbekanta bruksorter. Grängesberg (Grangärde) blev senare 
Mellansveriges största malmfält.36 Utvecklingen i Grangärde kan förkla
ras av den rikliga råvarutillgången där. Men detta förhållande gällde inte 
överallt där järnproduktionen så småningom kom att industrialiseras. 
Strax bortom Söderbärkes gräns mot Västmanland expanderade ett annat 
välbekant bruk - Fagersta. Ännu ett stycke utmed Kolbäcksån fanns 
bruken i Ramnäs, Surahammar och Hallstahammar. De försörjdes av rå
varor som bland annat hämtades Västerbergslagen och Norbergs berg
slag.37 Det visar att järnproduktionen i Söderbärkes omgivningar länge 
var decentraliserad.

Avindustrialiseringen i Söderbärke ägde rum långt efter det att före
liggande undersökning avslutas. Utöver utvecklingen av förlagssystemet 
och handeln med jord i området, fanns andra indikatorer som i efterhand 
kan sättas i samband med bmkens tillbakagång. Ett exempel var Söder
bärke sockens relativt svaga befolkningsutveckling på 1700-talet.38 Ett 
annat var det arvssystem som ofta tillämpades. Med sedvänjan att låta en 
av arvingarna efterträda föräldrarna på gården hänvisades medarving- 
ama till andra utkomster. Var detta praxis även under 1800-talet är det 
inte orimligt att destinationen för de jordlösa blev bruken i Fagersta, 
Smedjebacken med flera.

Västerbergslagens varierande utveckling bekräftar något av den proto
industriella dynamiken. Protoindustrin i Söderbärke socken gick tillbaka 
medan den växte i angränsande orter. Brottet i Söderbärkes utveckling 
märktes redan på 1740-talet. Det var då användningen av förlag drastiskt 
började minska. För att mer fullständigt förklara varför utvecklingen

34 G Eriksson 1955 karta 8.
35 O Jonasson 1950 s 124 bekräftar att Söderbärkes järnhantering är 1865 var mindre ut
vecklad än den var i Grangärde och Norrbärke. Jfr även M Sjöberg 1992 a.
36 G Eriksson 1955 s 184.
37 G Eriksson 1955 karta 11-14 visar utvecklingen av tack- och stängjämsproduktionen, 
s 184ff redovisar de gruvor och malmfält som försörjde bruken utmed Kolbäcksån.
38 M Sjöberg 1992 a s 60.



varierade mellan Västerbergslagens socknar återstår många frågetecken 
som inte undersökts här. Men man behöver inte tvivla på att bergsmän
nen aktivt bidrog till denna utveckling.

Den protoindustriella dynamiken i ett jämförande perspektiv

Redan i inledningskapitlet nämndes att det protoindustriella perspektivet 
utsatts för kritik. I stället för protoindustrins förutbestämda och linjära 
utvecklingschema förespråkas en mer mångfacetterad beskrivning.39 I 
praktiken saknades i bland de kopplingar som det protoindustriella per
spektivet vill göra gällande.40 Till protoindustribegreppets försvar vill 
jag hävda dess användbarhet som utgångspunkt för en konkret historisk 
undersökning. Sedan får själva undersökningen bekräfta eller avvisa den 
teoretiska konstruktionen.

Bergsmännens förhållanden utvecklades delvis på annat sätt än vad som 
inledningsvis förutsades. Järnhanteringen som helhet är ett utmärkt 
exempel på hur äldre former för produktion kunde leva sida vid sida 
med nyare former. Det var en mångstrukturell näring.41 Bekräftelser på 
detta kan även hämtas från orter utanför Bergslagen, som till exempel 
Huskvarna. I gevärsfaktorierna där upprätthölls forlagssystemet så sent 
som under 1800-talets andra hälft. Förlagssystemet innebar att arbetet 
organiserades i en "kompromiss mellan ett kapitalistiskt och hantverks- 
betonat system".42 Exemplet från Huskvarna understryker den tidiga 
industrialiseringens beroende av landsbygdens befolkning, och att de 
äldre produktionsförhållandena var långlivade. Men det betyder inte att 
protoindustribegreppet saknar relevans. Tvärtom. Begreppet under
stryker teoretiskt vad som förändrades generellt i ett långsiktigt perspek
tiv i de fall industrialiseringen drevs fram av handelskapitalet. Som kon
kreta exempel där denna utveckling var mer gångbar än i Sverige kan 
nämnas delar av Nederländerna, Tyskland och England.43

Sveriges väg mot industrisamhället var krokig och långsam. Den 
näring som industrialiserades först var inte jämtillverkningen utan skogs
hanteringen.44 När skogsnäringen pekas ut som den bransch där indus
trialiseringen först fick fotfäste avses genombrottet på exportmarknaden. 
Men sågverksdriften var långt in på 1900-talet säsongsbunden, och en del

39 T ex M Berg, P Hudson & M Sonenscher 1983 s 19, M Berg 1985 s 82, P Hudson 
1983 s 125.
40 L Schön 1979 s 124, G Hoppe 1988 s 90.
41 L Schön 1982 b s 20 påpekar att järnhanteringens långlivade äldre organisation kan ha 
varit ett hinder för modeminsering. Jfr även P Kriedte 1981.
42 S-O Olsson 1983 s 40.
43 P Kriedte 1981 s 23ff.
44 L Schön 1982 b s 15-17



av arbetet utfördes även då av säsongsarbetare.45 Skogshanteringens 
utveckling kan därför bekräfta det som generellt utmärkte det sena 1800- 
talets industri i Sverige. Den var baserad på råvaruexport och lokaliserad 
på landsbygden. Exporten av trävaror fick ett snabbt genombrott, men 
arbetsorganisationen förändrades inte lika snabbt. En viktig orsak, enligt 
min mening, var att produktionen var förlagd till landsbygden och därför 
knuten till jordbruket.46

Den hämsko bergsmännens jordförhållanden lade på järnproduktionens 
möjligheter till expansion och centralisering saknar alltså inte likheter 
senare, fast på annat håll och i andra näringar. Likheterna med det proto- 
industriella bergsbruket gör det befogat att även diskutera skogsindustrin 
vid 1800-talets slut som en protoindustri.

Två idealtypiska vägar mot industrialisering är uppenbara: den ena via 
ett agrart kapital och den andra via ett handelskapital. Det ena utesluter 
visserligen inte det andra, men i Sverige drevs utvecklingen i huvudsak 
via den agrara kapitalbildningen. Jordbruket var den näring som på 
1800-talet gynnades av statsmakterna.47 Det var jordbruksproduktionen, i 
synnerhet den västsvenska, som vid mitten av 1800-talet genererade en 
tillväxt, som möjliggjorde export av spannmål.48 Den västsvenska expan
sionen var en del i en omdaning som medförde att den regionala arbets
fördelningen så småningom kom att utvecklas mera. Härigenom kunde 
arbetskraft frigöras.

Bakom denna process låg en omvandling av människomas förhållande 
till jorden. Jordägandet koncentrerades och befolkningen skiktades soci
alt.49 Ägandebegreppets innebörd förändrades också.50 Allt detta ryms i 
det begrepp som Anders Florén och Göran Rydén benämner 
"differentieringsvägen". Den var ett alternativ, eller komplement, till 
handelskapitalets penetrering - "penetreringsvägen". Med differentiering 
avses den skiktning som ägde rum mellan småproducenterna. Den inne
bar förändrade ägoförhållanden som medförde förutsättningar till en 
förändrad arbetsorganisation. Ägokoncentration och skiktning följde på 
en högre grad av marknadsintegration i det agrara samhället.51

Jordförhållandena i Saxe by och Söderbärke socken kan delvis bekräfta 
de angivna förändringarna. Ägandet polariserades inte i någon större 
utsträckning, men antalet jordägare minskade. Det innebar en koncentra
tion av ägoma hos de kvarvarande jordägarna. Jag vill därför hävda att 
svaret på frågan varför handelskapitalet misslyckades i sin penetrering av

45 K Haraldsson 1989 s 158-160.
46 K Haraldsson 1989 s 51-57.
47 S Martinius 1982 s 24. Jfr P-A Karlsson 1990 s 247-253.
48 L Schön 1982 b s 15.
49 C Winberg 1975 (1977) s 269-270.
50 U Rosén 1991 s 275, M Ågren 1992 s 265-266.
51 A Florén & G Rydén 1992 s 40-43, M Ågren 1992 kap IV.



bergsmännens produktion, finns att hämta i bergsmännens jordförhållan
den. För att klargöra detta behövs en utvidgning av resonemanget.

I teorin om protoindustri framhålls handelskapitalets strävan efter vinst 
som avgörande. För att uppnå högre vinster kunde penetreringen av 
småproducenternas produktion vara en väg. Utvecklingen i Söderbärke 
antyder att penetreringens fördelar var begränsade. Hur handelskapitalet 
agerade i varje enskild bransch kan bara förklaras av de specifika förhål
landen som gällde just där. Men motivet - vinst - var genomgående.52 Jag 
tror inte att bruksägama i Söderbärke socken avvek på denna punkt.

Jürgen Schlumbohm, som särskilt inspirerat till studiens infallsvinkel, 
diskuterar hur det kom sig att småproducenten övergav sin relativt fria 
tillvaro i köprelationen till förmån för en inordning - och underordning - 
i förlag. Uppköparens roll framstår som avgörande. Här påpekas köp
mannens ekonomiska överlägsenhet, särskilt om småproducenterna var 
skuldsatta eller beroende av köpmannens råvaror. Även uppköparens stöd 
av privilegier eller andra institutionella arrangemang, som kunde bidra 
till en monopolställning för uppköparen nämns.53 Men småproducenter
nas möjlighet till alternativa lösningar diskuteras mindre.

Visserligen menar Schlumbohm att småproducenterna kämpade mot de 
nya produktionsrelationerna så gott de kunde.54 Men utsikterna att lyckas 
var mindre - särskilt för landsbygdens småproducenter. Schlumbohm 
framhåller att även om trenden var långsam och oregelbunden, var det 
ändå tydligt: "capital increasingly penetrated into the sphere of produc
tion, and relatively independent petty producers, who owned the means 
of their production, were transformated into dependent wage- 
labourers".55

Schlumbohm ger här en generell förklaring till att vissa regioner och 
branscher industrialiserades. Viktig var kapitalets förmåga att penetrera 
produktionen. Men kapitalets styrka kunde variera. Där kapitalet var 
svagt, eller avbröt penetreringen på ett tidigt stadium, var det möjligt att 
industrialiseringen blev försenad eller inte kom till stånd alls.

Schlumbohms analys kan gälla generellt för vissa områden och näring
ar på mycket lång sikt. Men frågan varför kapitalets styrka i förhållande 
till småproducenterna varierade, kan inte besvaras lika generellt. Herbert 
Kisch betonar i samma publikation regioners skilda sociala strukturer. 
Han jämför två regioner - Rhenlandet och Schlesien.56 I Schlesien var de 
sociala förhållandena mer präglade av en feodal godsstruktur. Där sög 
godsägarna upp det överskott som producerades. De välkomnade visser
ligen den industriella produktionen av lin och bomull men lämnade inget

52 J Schlumbohm 1981 s 110, P Kriedte, H Medick & J Schlumbohm 1986 s 256.
53 J Schlumbohm 1981 s 101-102.
54 Ibid s 106.
55 Ibid s 110.
56 H Kisch 1959 (1981) s 178-187.



utrymme för en framväxt av självständiga entreprenörer. Kapital
ackumulationen i den industriella produktionen försvårades och resultatet 
blev så småningom en stagnerande tillverkning.

Annat var det i Rhenlandet som tidigt lösgjordes från en feodal eko
nomisk organisation. Där kunde textiltillverkningen expandera. Nya 
marknader och driftiga entreprenörer fick stort genomslag i ekonomin. 
Just genom att välja två motpoler, som var och en för sig avvek från det 
gängse, kan Herbert Kisch argumentera för att den ekonomiska utveck
lingen inte kan skiljas från de sociala förhållandena.57 Det poängteras 
även av Anders Florén och Göran Rydén, som i likhet med mitt perspek
tiv kopplar de sociala förhållandena till den agrara strukturen.58

I Kischs tolkning av den sociala organisationens betydelse ges huvud
rollen till godsägare och borgerliga entrepröner. Men självklart var de 
många bönderna - småproducenterna - en viktig men ofta förbisedd fak
tor. Deras relativa styrka bör ha varit avgörande för produktionens 
sociala organisation. Så kan man förklara att exempelvis smidet i Skott
land på 1700-talet vidmakthölls av mästersmeder på landsbygden.59 Här 
spelade skråväsendets styrka och regionala marknader en viktig roll. Där 
kunde städernas köpmän inte forcera småskalighetens starka organisation.

Den engelska järnhanteringens småproducenter hade i ett tidigt skede 
flera drag gemensamt med de svenska. Produktionen fick fotfäste i om
råden där jorden inte var så bördig. Jordbruket där var mest inriktat på 
boskap. Precis som i Bergslagen kombinerades även den engelska järn- 
tillverkningen till en början med kolning och jordbruk.60 Till skillnad 
från vad som gällde i Sverige ägdes gruvor, hyttor och hamrar där ofta 
av adliga gods. Men i motsats till exempelvis godsägarna i Schlesien 
upplät de engelska godsägarna tidigt produktionens organisering till bor
gerliga entreprenörer. När godsekonomin så småningom övergavs var 
det möjligt att i England knyta till sig fria lönearbetare.61

I den böhmiska och ryska järnhanteringen däremot fortsatte järnpro
duktionen att drivas inom godssystemens ramar. Bönderna där hade en 
svag ställning jämfört med de svenska, och kunde därför bindas hårdare 
till godsen.62

Böndernas sociala ställning i de olika områdena var således avgörande 
för produktionsorganisationens variation. Det påpekas också av Hermann 
Kellenbenz i en översikt av landsbygdsindustrins omfattning i Europa. 
Han konstaterar visserligen att städernas kapital spelade en viktig roll för 
att stimulera industriell tillverkning på landsbygden. "But these are not

57 Ibid s 187-194.
58 A Florén & G Rydén 1992 s 109-111.
59 H Kellenbenz 1974 s 51 som hävisar till Paul Mantouxs påpekanden.
60 JThirsk 1961 s 70-88.
61 D Crossely 1966 s 282-286.
62 M My ska 1979 s 57-67. Jfr A Florén & G Rydén 1992 s 110-111.



the only forms taken by the organization of rural industry. The peasants' 
traditional spirit of co-operation gave rise to a large variety of soci- 
ties".63 Jämfört med andra länder var bondeklassen i Sverige både stor 
och stark.64 Under den tid min undersökning omfattar var deras politiska 
inflytande, jämfört med andra länders bönder, stort. Ekonomihistorikern 
Sture Martinius karakteriserar den ekonomiska utvecklingen omkring 
mitten pä 1800-talet som den "fria bondeekonomins expansion". Den ser 
han som en följd av den offensiv bönderna inledde i början på 1700- 
talet.65 Det var därför ingen slump att jordbrukets expansion främst ägde 
mm i bondedominerande delar av Sverige.66 De självmedvetna och rela
tivt starka bönderna i Sverige hade denna ställning i kraft av sina jord
förhållanden. Enligt min mening utgjorde detta en generell och avgöran
de begränsning för en handelskapitalistisk penetrering av de svenska 
småproducenternas produktion.

I de sociala och ekonomiska förhållanden som gällde för bergsmännen i 
Saxe var jorden därför central. Precis som för andra småproducenter i 
protoindustri var även bergsmännens jordtillgång knapp och mager. 
Bergsmännens starka besittningsrätt medgav ändå att bergsmännen förde 
en relativt självständig tillvaro - särskilt i jämförelse med de ryska bön
derna.67 Men till skillnad från andra småproducenter förändrade bergs
männen själva förutsättningen för protoindustri. De agerade på ett sätt 
som gick på tvärs mot det vanliga i protoindustriella förhållanden. Hur 
det var möjligt kan bland annat förklaras av hur jorden användes.

Specialisering och mångfald

Bergverkspolitiken förutsatte en bergsman som levde på kredit. En 
bergsman som ständigt behövde driftskredit - förlag - antogs inrikta hela 
sin ekonomi på att producera tackjärn.

Om bergsmännen i Saxe skulle ha motsvarat myndigheternas förvänt
ningar, skulle de ha specialiserat sin produktion mer. Så skedde inte. 
Bergsmännen utvecklade och utvidgade sin ekonomi. Konsolideringens 
innebörd var en ekonomisk mångfald med fiske, boskap och tilltagande 
spannmålsproduktion. Men denna inriktning var knappast något myndig
heterna avsett. Det var heller inte den som motiverade särbestämmelserna 
kring bergsmansj orden.

Vid den tidpunkt då bergsbrukets omfattande reglering tog sin början - 
1600-talets mitt - beskrevs bergsmännen i termer som uteslöt att de skulle

63 H Kellenbenz 1974 s 78.
64 U Rosén 1991 s 275 jämför med Danmark och England.
63 S Martinius 1982 s 17-20.
66 C-J Gadd 1991 s 197.
67 A Florén & G Rydén 1992 s 111



vara intresserade av tillväxt. Om detta motsvarade verkligheten då, för
ändrades förhållandet under 1700-talet.

Även om områdets ekonomiska tillväxt knappast låter sig kvantifieras, 
råder inga tvivel på dess existens. I 1700-talets Saxe ökade åkerarealen 
och hyttan användes mer än någonsin tidigare. Järnet och jorden var det 
utmärkande i Saxes mångfaldsekonomi, men mångfalden saknar inte mot
svarigheter på andra håll, fast då med annat innehåll.

Jan de Vries renodlar böndernas ekonomiska inriktning i två model
ler.68 Den ena - bondemodellen - kännetecknades av bönder som svarade 
på ökad befolkning genom att klyva sina gårdar. Eftersom jordbitarna 
och jordbruksproduktionen blev allt mindre, var hemindustrin ett attrak
tivt alternativ för dem. Men utan ett överskott som kunde säljas på en 
marknad, måste bönderna här sträva efter att undvika marknaden. Utan 
överskott kunde bönderna heller inte konsumera varor, som producerats 
i städer. Resultatet blev stagnation och liten arbetsdelning mellan stad och 
landsbygd.

I den andra modellen, som de Vries kallar specialisering, delade bön
derna inte upp sina gårdar. I stället flyttade landsbygdens befolknings
överskott till städer. Den som var kvar på gården kunde öka jordbruks
produktionen genom att reducera den arbetstid som tidigare gått åt för att 
producera urbana varor, och i stället ägna sig åt jordbruket. De urbana 
varor som behövdes för den egna konsumtionen köptes på en marknad. 
Utbytets förutsättning var att den egna jordbruksproduktionen gav ett 
överskott som kunde bytas mot den urbana produktionen. Böndernas age
rande bidrog här till ökad arbetsdelning och effektiviteten i det ekono
miska systemet som helhet kunde öka. Det bör tilläggas att de Vries 
modeller i första hand konstruerats utifrån de holländska erfarenheterna 
1500-1700, men principerna kan även gälla andra områden och andra 
tidpunkter.

Den modell som de Vries benämner specialisering namnges annorlunda 
av Janken Myrdal och Johan Söderberg. De talar i stället om diversifi- 
ering.69 Med denna term vill Myrdal och Söderberg poängtera att den 
agrara produktionens inriktning även omfattade binäringar av olika slag. 
De vill i likhet med de Vries lägga vikt vid böndernas marknadsutbyte 
med varor - överskott - de själva producerat.

Den senaste tidens diskussion som ekonomihistorikerna Ulf Jonsson, 
Anu-Mai Köli och Ronny Petterson för, ger ytterligare möjlighet till 
jämförelser. I en av dem gemensamt författad artikel lämnas en rad ex
empel på bönders olika väg till framgång men också misslyckanden.70 
Exemplen är hämtade från hela världen, men särskilt bönderna i östra

68 J de Vries 1974 s 4-10.
69 J Myrdal & J Söderberg 1991 s 33-38.
70 Artikeln heter "Problems of peasant-based development strategy. Use and misuse of 
historical experiences." och ska publiceras under 1993.



Europa efter första världskriget och Sydostasien mellan åren 1880 och 
1930 tas upp utförligt. Utan att här gå in på de lokala förhållandena finns 
flera frågor som mer generellt kan ställas om bönder - oavsett tid och 
rum.71 En punkt vill jag knyta till de Vries modell för framgångsrika 
bönder i Holland. Det gäller frågan om bönderna var marknadsoriente- 
rade eller ej. Frågan är motiverad av flera skäl. Ett är den höga grad av 
självförsörjning som under lång tid utmärkt bönderna i Sverige.72 Men 
självförsörjningsgraden medförde inte att bönderna saknade marknads- 
kontakter. Det innebar heller inte att bönderna saknade förmåga till an
passning efter nya marknader.73 Det är en aspekt som var problematisk 
för bergsmännen, men också allmänt sett i den protoindustriella infalls
vinkel jag valt.

I det som sagts om protoindustri organiserades den industriella 
produktionen så att småproducenterna gick miste om kontakter med 
marknaden. För bergsmännens del utformades förhållandet likadant. Men 
i praktiken blev det annorlunda. Den marknad som bergsmännen upp
manades producera för, var den internationella. Det var också kontakten 
med den som beskars. Men den marknad de själva - åtminstone i Saxe - 
tycks ha utnyttjat, var den regionala. I motsats till vad som blev fallet i 
andra protoindustriella verksamheter, breddade alltså bergsmännen inte 
bara sin ekonomi, utan även sina marknadskontakter.

Bergsmännens förhållanden passar väl in på Jan de Vries specialise- 
ringsmodell. I likhet med de holländska tillväxtgenererande bönderna 
höll bergsmännen ihop sina egendomar. De åstadkom också en ekonomisk 
tillväxt, men inte genom att specialisera produktionen, utan genom att 
bredda den. Termen diversifiering täcker bättre vad det var frågan om.

Diversifieringsmodellen innehåller en möjlighet till att förändra själva 
förutsättningen för protoindustrins fortsatta utveckling. Genom att 
bredda produktionens inriktning till att omfatta jordbruk, fiske, boskap 
och järn blev det svårt för handelskapitalet att penetrera bergsmännens 
produktion. När bergsmännen dessutom åstadkom en tillväxt, blev pene
treringen ännu svårare.

Genom att likna bergsmännens ekonomiska konsolidering vid en 
diversifieringsmodell - mångfaldsmodell - erhålls en möjlighet till en

71 Ibid s 6. De punkter som tas upp är det småskaliga familjejordbrukets höga effektivitet 
jämfört med en storskalig produktion, att bondejordbruket är mer arbetsintensivt än andra 
former av produktion, att bondejordbruk medför en mer utjämnad inkomstfördelning och 
därmed motverkar fattigdom, att bönder är marknadskänsliga - bara de har tillgång till 
marknad, och slutligen att statens roll för jordbraket i huvudsak har varit negativ.
72 C-J Gadd 1991 s 65ff, 340-341 prövar ingående självhushållningen i Sverige före 
industrialiseringen och diskuterar på de angivna sidorna marknadsintegration som pådri
vande faktor för arbetsdelning.
73 U Jonsson, A-M Köli & R Pettersson 1993 s 85-94 exemplifierar med bland annat 
med de danska böndernas förmåga att snabbt ställa om sin produktion till mer animalier 
när prisent för dessa varor omkring sekelskiftet 1900 var gynnsamma.



generell förklaring till handelskapitalets varierande styrka. Det är en 
förklaring som utgår från småproducentens förhållanden. Hade små
producenten möjlighet att bredda den agrara produktionen, var den 
industriella tillverkningen inte lika oundgänglig som komplement till 
jordbruket på lång sikt. Men denna utveckling gällde inte alla. Den gällde 
bara dem som lyckades hålla sina gårdar intakta. I ett längre perspektiv 
krävdes att ägoma koncentrerades ännu mera. Så småningom kom däri
genom ännu fler att hänvisas till andra utkomster än dem som jorden 
kunde ge.

Denna process var inte entydig under min undersökningsperiod. Ägan
det polariserades inte, men antalet jordägare minskade dramatiskt. Denna 
minskning orsakades av handelskapitalets penetrering. Bruken förvärvade 
skuldsatta bergsmäns jord. Men detta var inte tillräckligt för att utveckla 
det protoindustriella bergsbmket till industri. Jag menar att det som fat
tades var en mer långt gången differentiering mellan småproducenterna. 
En antydan till en sådan process blev synlig i Saxe på 1800-talet. Förhål
landet där pekar mot att handelskapitalet inte medverkade aktivt till dif
ferentieringstendensen. Den var i stället främst en följd av allmogens 
egna jordtransaktioner. Trots att mina egna resultat har begränsad räck
vidd, vill jag ändå som ett inlägg i en fortlöpande diskussion, hävda att 
industrialiseringens förlopp kom att avgöras av just landsbygdens dif
ferentiering. Den var en del av den agrara kapitalbildning som drev fram 
industrialiseringen. En viktig orsak till att Sverige kom att industriali
seras så sent, bör därför ha varit den agrara strukturens "seghet".

Diversifiering, protoindustri och industri

Modellen för bergsmännens ekonomiska organisation i Saxe under 1700- 
talet var inte ny. Mångfaldsinriktningen var tvärtom den traditionella. 
Den var den gängse i området före brukens tillkomst. Bönderna i Berg
slagen - bergsmännen - hade länge varit tvungna att kombinera jäm och 
jord. Det var först med brukens etablering på 1600-talet som det blev 
möjligt att mer koncentrera sig på att tillverka jäm.

Det nya med 1700-talets mångfald var därför inte själva innehållet - 
jäm och jord - utan snarare tillväxten. Samtidigt märktes en försiktig 
tyngdpunktsförskjutning mot mer jord och boskap. Så småningom kom 
bergsmännens tackjämsblåsning att minska. Men på 1700-talet hölls 
produktionen fortfarande på en hög nivå.

Bergsmännens ekonomiska konsolidering var en avgörande faktor 
bakom det relativt självständiga förhållandet gentemot bruken. Det är 
inte någon tillfällighet att den inträffade på 1700-talet. Århundradet ut
märktes av att bönderna allmänt stärkte sin position: "Likt en gerillaarmé 
opererade de på fiendens territorium: de nyodlade och behöll den ökade



produktionen för egen del".74 Parallellt med att bönderna expanderade 
ekonomiskt, växte även det politiska inflytandet.75

Bergsmännens förhållanden under 1700-talet överensstämmer således 
med dem som allmänt gällde för bönderna under samma tid. Men de 
bergsmän som lyckades behålla sin jord och utvidga den ekonomiska 
inriktningen, motverkade direkt att det protoindustriella bergsbruket 
också blev industriellt. De upprätthöll ju maktrelationer som hindrade 
bruken från att centralisera och åstadkomma en mer storskalig produk
tion. Till skillnad från de holländska erfarenheterna på 1500-talet med
förde inte bergsmännens agerande att den icke-agrara tillverkningen 
gynnades. Under min undersökningsperiod stagnerade till och med till
växten i järnproduktionen.

De kvarvarande bergsmännens bidrag till protoindustrins industriali
sering var av indirekt slag. Arvssystemets konsekvenser har redan be
rörts. De som inte ärvde jorden utgjorde en arbetskraft, som var till
gänglig för bruken. De som förlorade sin jord kunde bidra på samma 
sätt. Men om bruken skulle kunna använda den frigjorda arbetskraften 
måste de sörja för arbetskraftens reproduktion. Det kunde enklast ske 
genom att upplåta jord till jordlösa bönder.

Av Hans Järtas inledande uttalande ovan förstår man att denna metod 
länge var den gångbara. Samtidigt inses vilka begränsningar som gällde 
för ett bruks möjlighet till expansion.

Min undersökning avslutas med 1800-talets början när det fortfarande 
var många som ägde jord i Söderbärke. Då var den regionala arbetsför
delningen ännu inte så genomförd att det var möjligt att etablera löne- 
arbete i stor skala. Den blev det så småningom. Till flödet av varor, och 
kommersialiseringen av Bergslagen, bidrog även de bergsmän som upp
rätthöll den traditionella bergsmanssysslan. Men deras bidrag framgår 
endast indirekt.

Trots att spannmålsproduktionen ökat, var bergsmännen knappast själv
försörjande på livsmedel. De var tvungna att idka handelsutbyte. I studien 
framgår att bergsmännens ekonomiska nätverk ibland förgrenade sig 
långt utanför Saxe.76 Den köpenskap bergsmännen där kunde bedriva 
innebar att de avyttrade jäm för att köpa något annat. Det finmaskiga 
kommersialiseringsnätet - Saxe - Köping - Ramnäs - Hedemora - Säter -

74 C Winberg 1985 s 206. Jfr även S Martinius 1982 s 17-20.
75 K Bäck 1984 s 293-300. Om böndernas tekniska framsteg under 1700-talet i C-J 
Gadd 1983 s 180-182. För liknande perspektiv på böndernas utveckling på 1700-talet i 
bland annat L Herlitz 1974 s 363-366, C Winberg 1990 s 57-58. A-M Koll 1983 s 191- 
192 påpekar att böndernas produktionsform i familjejordbruk delvis fortsatte att stärka 
sin ställning under 1800-talet.
76 Jfr A Florén & G Rydén 1992 s 118-123.



Norberg - Stockholm - gav bygden puls och bidrog pä lång sikt till att 
den regionala arbetsfördelningen byggdes ut mera.77

Småskalighet och tradition

Hans Järta liksom flera mer sentida forskare har framhävt det småskaliga 
mångfaldsbrukets förtjänster. De talar i och för sig inte om bergsmän 
utan om bönder på andra håll. Men det finns likheter och bergsmännen i 
Saxe tycks bekräfta de fördelar som angetts för böndernas produktion i 
allmänhet. Man har framhållit riskfördelning, flexibilitet och det familje- 
baserade bondebrukets relativt låga kostnader för arbetskraft.78 Särskilt i 
kristider kunde en hushållsbaserad och diversifierad produktion hävda sig 
väl. Det har även sagts att den diversifierade produktionen innehöll en 
potential för framtida expansion.79 Men den kunde - som vi har sett - 
också utgöra ett hinder för expansion.

I Saxe medförde inte förändringen av mångfaldsmodellen att jord- 
bmksdelen måste stryka på foten. Där, liksom i resten av Bergslagen var 
det i stället bergsmännens masugnsdrift som avvecklades.

Ture Omberg anser att bergsmännens ovilja att överge sin traditionella 
arbetsform med individuell blåsning i hyttan, bidrog till att bruken ökade 
den egna tackjämsproduktionen.80 De behövde därför inte längre köpa 
bergsmansjämet. Det senare beskylldes för att vara av sämre kvalitet, 
vilket ansågs bero på arbetsformen i hyttan.

Omberg menar att bergsmännens motvilja att överge den gamla ord
ningen var ett uttryck för en ovilja att överge rollen som fri småföre
tagare. Jag tror att Omberg pekar på något betydelsefullt. Som jag har 
tolkat bergsmännens villkor i Saxe, framstår självständigheten i förhål
lande till bruksnäringen som en viktig faktor bakom det intensiva jord
bruksarbetet.81 Bergsmännens kamp mot att slippa underordna sig 
brukens intressen var heller inte utan framgång. Det fanns förlorare, 
men de traditionsbärande bergsmännen visade sig vara långt mer sega än 
de arbetsformer med förlag och skulder, som bruksnäringen förde med 
sig in på 1700-talet.

77 Jfr M Fridholm, L Magnusson & M Isacson 1976 som särskilt betonar den inre mark
nadens expansion.
78 U Jonsson 1980 s 168-169, C Winberg 1985 s 206.
79 C-J Gadd 1991 s 347-348.
80 T Omberg 1992 s 121-122.
81 Jfr B Harnesk 1990 s 141-148 om legofolkets motvilja inför att underordna sig löne- 
arbete.



Saxe än en gång

Avslutningsvis vill jag runda av med att återvända till den plats som hela 
tiden varit central i avhandlingen.

Det Saxe man möter i dag består endast av några utspridda gårdar. En 
del ser ut som om de bara används som fritidsbostäder. Den lite ensliga 
bebyggelsen omges av åkrar, betesmarker och skog. Vatten finns också i 
närheten. Allt detta var viktiga komponenter i en bergsmans ekonomi på 
1700-talet. Av järnhanteringen däremot, märks numera knappast något 
alls.

Larsbo bruk är nedlagt sedan länge. Vid Saxehammar och där Saxes 
hytta var belägen, finns endast slagg och rester av fördämningar kvar. I 
fantasin kan man föreställa sig vilket liv och vilken nisch här var på 
1700-talet. Tänk när alla foror drog fram genom bygden med all den kol 
och malm som skulle till för att blåsa tackjärn! Numera är det ganska 
stilla och på vägen genom Saxe är trafiken gles.

Trots att tackjämsblåsningen i Saxe, liksom i områdets övriga hyttor, 
övergetts sedan länge, färgas bygden omkring byn i en mening fort
farande av avhandlingens huvudpersoner. Slående är nämligen att den 
ekonomiska inriktningen de fåtaliga gårdarna har där i dag, påminner om 
den tradition bergsmännen lade sig vinn om på 1700-talet. Här finns inga 
storskaliga jordbruksfabriker. Inte heller tycks ett storskaligt skogsbruk 
ha tagit överhanden. Nej, det som märks är i stället den tradition som 
kännetecknas av en ekonomi inriktad på lite av varje - mångfaldens 
modell.

Jorden i Saxe brukas fortfarande. Men inte av dem som bor i Saxe. I 
stället arrenderas en del av ett jordbrukarpar i Vibberbo. Den gamla 
förbindelsen mellan de båda byarna Saxe och Vibberbo finns därmed 
kvar. Men innehållet är annorlunda. I dag brukas ägoma av ett fåtal. 
Ägornas nuvarande koncentration illustrerar att en bestående skiktning 
ägt rum. Fortfarande lever familjebruket. Men inte ens med dagens 
större ägor, är det möjligt att försörja en familj på en enda näring.

Jordbrukarparet i Vibberbo har mest inriktat sig på mejeriproduktion. 
Boskapen spelar därför stor roll. Där finns en likhet med föregångarna 
på 1700-talet. Skogen avverkas när det behövs lite extra inkomster. Jakt 
och fiske betyder något, men kanske mer som nöje än som försörjnings
källa. Sonen har redan tagit över en del av gårdens skötsel och ansvar. 
Hans hustru kompletterar med inkomst från lönearbete. Tydligt är att det 
småskaliga lantbruket i dag kräver - liksom på 1700-talet - att flera ut
komstmöjligheter upprätthålls samtidigt.

Trots avståndet i tid och de stora förändringar som ägt rum sedan 
1700-talets slut, finns således ett inslag av kontinuitet. Så även om järn- 
tillverkningen saknas i dag, är det ändå den traditionella mångfaldseko- 
nomin som lever kvar i Saxe.



Bilaga 1

Nio släkter i Saxe, deras familjesituation åren 1730, 1750, 1771, 1804 och 1816 samt 
korta kommentarer. Efter varje släkthistorik följer en rekonstruktion av de olika släk
temas transaktioner med jord.

Anm. Födelseår inom parentes, gm= gift med, d=dotter, s=son, dd=dotterdotter, 
st s=styvson etc.

1. Släkten Abberbo Andersson

1730

Anders Andersson (1690) gm Kerstin Matsdotter (1682)

s Anders (1713) 
s Per (1717)
d Anna (1725) Inhyses: Änkan Barbro Nilsdotter

Gamle Anders Andersson föddes i Moren år 1690 men flyttade till Saxe. Där gifte han 
sig med Kerstin Matsdotter. Fram till hennes död år 1749 hann de få sex barn. Förmod
ligen överlevde endast tre.

1750

Anders Andersson (1690)

s Anders (1713) gm Anna Hansdotter (1719)

s Anders (1744) 
d Kerstin (1747)

s Per (1717) gm Margareta Matsdotter (?)

1771

Anders Andersson (1690)

s Anders (1713) gm Anna Hansdotter (1719)

d Kerstin (1747) 
s Per (1750) 
s Hans (1752) 
s Erik (1754) 
d Britta (1757)

Erik (1754) gifte sig i Saxe med grannflickan Kristina Ersdotter (1767). Han kallades 
sedermera för gamle Erik Andersson. Efter hans frånfälle gifte Kristina om sig med 
Anders Jansson från Söderbärke. Han titulerades unge Anders Jansson.



Per Andersson (1750) gm Anna Ersdotter (1756) 

st s Hans Ersson (1780) gm Christina Hansdotter (1779) 

d Anna Persdotter (1798)

s Per Hansson (1810)

När fadem Anders (1713) dog gifte sig Per (1750). Hustrun Anna (1756) hade tidigare 
varit gift i Vibberbo och medförde sin son från det förra äktenskapet. Anna (1756) var 
dotter till Erik Hansson (1730) i släkt 5.

1816

Per Andersson (1750) gm Anna Ersdotter (1756) 

st s Hans Ersson (1780) gm Christina Hansdotter (1779) 

d Anna Persdotter (1798)

s Per Hansson (1810)

Abberbo Anderssons jordtransaktioner
Släkten Abberbo Andersson var inte jordägare från början. Bouppteckning efter Anna 
Hansdotter (1719) och Anders Andersson (1713) redovisade ingen jord.1 Släkten var 
dock inte utan jord hela den undersökta perioden. Troligen var det Anders (1713) som 
köpte en liten skärv av Larsbo brak 1743.2 Anknytningen till bruket framgick även vid 
den förrättning som gjordes i samband med Anders (1713) frånfälle 1797.1 bouppteck
ningen noterades då en fordran på bruket.

Sonen Per (1750) bodde hemma på gården och övertog den efter sin far. Per gifte sig 
med Anna Ersdotter (1756). Det var hennes andra giftermål. Anna var dotter till Erik 
Hansson (1730) i släkt 5.1 hennes förra äktenskap (i Vibberbo) var sonen Hans Ersson 
(1780) avlad. Hans Ersson blev så småningom jordägare i Saxe, vilket framgår av tabell 
25 i bilaga 3. Men det går inte att fastställa hur jorden förvärvades.

Per (1750) hade en bror - Erik Andersson (1754) - som gifte sig med Kristina Ersdot
ter (1767). Hon var dotter till Erik Larsson (1736), som var son till Lars Larsson (1702) 
i släkt 3. Erik (1736) ärvde sin fars jord men övergav sin familj år 1781. Då övergick 
jorden till barnen - bland annat Kristina Ersdotter (1767). Hennes make - Erik Andersson 
(1754) - löste därefter ut de övriga arvingarna.

Erik Andersson (1754) blev därigenom bergsman men noterades endast en gång som 
leverantör till Ramnäs (i tabell 24, bilaga 3). När han dog år 1807 var skulderna till 
brukspatron Schenström så stora att Schenström kunde ta hela Eriks obrukade rede be
talning.3

1 I rekonstruktionen av släkternas jordtransaktioner hänvisas till tabell 8 i bilaga 3. Där är transak
tionerna sammanställda med ett nummer som anger släkttillhörigheten. Utöver det på så vis redovisade 
lagfartsmaterialet bygger redogörelserna på bouppteckningar. Här avses KLHA, F:3 s 253f (1786), 402f 
(1797). (ULA). I tabell 27 i bilaga 3 anges släkten som brukare av Elisabeth Funcks mantal.
2 Nr 22, tabell 8. bilaga 3.
3 KLHA, 1808 F:5 s 191f, (ULA).



Änkan Kristina (1767) blev kvar med fyra små bam. I släktkartan ser man att hon strax 
var gift igen. Den hon gifte sig med var unge Anders Jansson (1771), som var jordägare 
i Saxe i böljan på 1800-talet.

2. Släkten Björk Andersson!Persson

1730

Björk Anders Andersson (1675) gm Karen Olsdotter (1671) 

s Björk Olof (1699) gm Britta Matsdotter (1692) 

s Per (1707)
d Karin (172?) 
s Anders (1729)

Anders Andersson föddes år 1675 vid Björk i Västerby. Han gifte sig med Karen i Saxe. 
Tillsammans fick de fem bam, men endast två överlevde föräldrarna. Olof (1699) gifte 
sig med Britta (1692) från Hemshyttan. Olof avled dock redan 1746. Änkan Britta 
(1692) bodde kvar i Saxe. Därför följs två familjer från år 1750.

1750 A

Per Andersson (1707) gm Margareta Andersdotter (1716)

s Per (1740) 
s Anders (1741) 
d Anna (1744) 
d Lisa (1748)

1750 B

Jan Jansson (1708) gm Britta Matsdotter (1692) 

st s Anders Olsson (1729) gm Britta Isaksdotter (1734) 

st d Anna Olsdotter (1733)

Ett år efter Olofs (1699) ffånfälle gifte Britta (1692) om sig med Jan Jansson (1708). Jan 
blev styvfar åt Olofs och Brittas barn.

1771 A

Margareta Andersdotter (1716)

s Per Persson (1740) gm Britta Hansdotter (1736)

s Per(1765) 
d Anna (1767)



Jan Jansson (1708) gm Britta Matsdotter (1692) 

st s Anders Olsson (1729) gm Britta Isaksdotter (1734) 

st d Anna Olsdotter (1733)

1804 A

Per Persson (1765) gm Maria Andersdotter (1768)

d Christina (1789) 
s Per(1790) 
s Anders (1798) 
d Maria (1802)

Pers (1765) far - Per Persson (1740) - dog är 1778. Den kvarlämnade änkan - Britta 
Hansdotter (1736) - gifte om sig med Nils Nilsson (1750) från Tolfsbo. Sonen Per 
(1765) var då endast 13 år gammal och kunde därför inte bilda egen familj. Modem 
Britta (1736) dog år 1800. Vid detta tillfälle hade Per (1765) bildat egen familj. Nils 
(1750) gifte om sig med Lisa Andersdotter från Mårtsbo och bodde kvar i Saxe.

Jan Janssons (1708) hustru Britta Matsdotter (1692) dog år 1777. Därmed tycks även 
Jans existens i Saxe ha upphört. Styvsonen Anders Olsson (1729) dog år 1784. Han 
hade inga egna barn, varför B inte följs vidare.

1816 A

Per Persson (1765) gm Maria Andersdotter (1768) 

d Christina (1789)
s Per (1790) gm Lisa Persdotter (1787) 
s Anders (1798) d Maja Lisa ( 1812)
d Maria (1802) d Anna Stina (1816)

Far och son Per Persson (1765 och 1790) benämndes Gamle och unge Per Persson.

Björk AnderssonIPerssons jordtransaktioner

Släkten Björk Andersson/Persson var jordägare i samband med förmögenhetsavgiften år 
1714 (tabell 27 i bilaga 3). När Olof Andersson (1699) dog år 1746 upptecknades endast 
den lösa egendomen.4 Bergsmansarbetet framgick ändå av de 80 skeppund tackjärn som 
enligt bouppteckningen låg färdigt vid hyttan. Både änkan och barnen ärvde delar av 
hemmanets tillgångar. Änkan gifte om sig med Jan Jansson (1708) och han var en av 
jordägarna på 1750-talet (tabell 25 i bilaga 3). Sannolikt ägde en hemmansklyvning rum 
då. Den döde Olofs bror - Per Andersson (1707) - var nämligen också jordägare vid 
samma tidpunkt som den omnämnde Jan Jansson.

Per Andersson (1707) sålde år 1764 sin hustrus arvsrätt till svågern där. Tillsammans 
med Jan Jansson förvärvades 1/3 av Mats Tomssons gamla skuldsatta hemman.5 Samma 
år som det sistnämnda köpet ägde mm avled Per och det upprättades bouppteckning.6 
Änkan Margareta fick undantag i både fast och löst. Arvingarna kom överens om att

4 KLHA, 1747 F:1 s 293ff, (ULA).
5 Nr 33, 39, tabell 8, bilaga 3.
6 KLHA, 1771 F:3 s llOff, (ULA).



sonen Per (1740) skulle överta hemmanet och så småningom även det som Margareta er
hållit i undantag. Per fick därför lösa ut sin syster Lisa (1748). Hon ärvde hälften mot sin 
bror och var gift med Anders Olofsson i Mårtsbo.

Det dröjde inte många år innan Per dog och en ny bouppteckning upprättades.7 Den 
avlingejord som Per tillsammans med sin hustru Britta (1736) hade förvärvat löstes ut av 
svågern i Mårtsbo. Änkan Britta erhöll fördel, giftorätt och morgongåva. Hon gifte sig 
något år senare med Nils Nilsson (1750) från Tolfsbo och han köpte jord i Saxe år 
1790.8

I samband med Nils jordköp dök anknytningen till Jan Jansson (1708) upp igen. Nils 
köpte nämligen den jord som Jans styvson Anders Olsson (1729) - son till den avlidne 
Olof Andersson (1699) - innehavt.9 Vid styvsonens frånfälle saknades bröstarvingar. Av 
bouppteckningen framgick att system Anna (1733) samt hennes man - Anders Anders
son - hade levt ihop med brodern. När Nils köpte satte sig de båda makarna Anders och 
Anna på undantag.

Ett par år senare sålde Britta (1736) och Nils Brittas arv från förra äktenskapet till 
sonen som avlats där - Per Persson (1765). Ytterligare några år senare kunde Per lösa ut 
sin syster Anna (1767) som var gift till Tolfsbo.10 Per fick en son med samma namn. 
Dessa båda - gamle och unge Per Persson - var jordägare i Saxe i början på 1800-talet 
(tabell 25 i bilaga 3).

År 1800 dog Britta (1736). Hon och Nils hade inte fått några barn. Tillgångarna föll 
därför på Nils lott.11 Nils gifte om sig med Lisa Andersdotter från Mårtsbo. I hans 
bouppteckning framgick att Lisa tidigare satsat sitt föräldraarv i hennes och Nils gemen
samma bo, varför det till stor del var hennes.12 År 1817 var en av jordägarna Nils Nils
sons sterbhus, vilket borde ha varit Lisa Andersdotter. År 1822 var varken Lisa eller 
sterbhuset jordägare i Saxe.

3. Släkten Hansson!Ersson

1730

Erik Hansson (1671) gm Karin Persdotter (1679)

d Kerstin (1708) gm Lars Larsson (1702) 
d Margareta (1713) d Stina (1729)
d Britta (1715) 
sHans (1718)

Erik Hansson (1671) föddes i Saxe. 1701 gifte han sig med Sara Tidiaksdotter från 
Norrbärke. Hon avled redan år 1704. Det äktenskap Erik (1671) år 1707 ingick med 
Karin Persdotter (1679) från Norberg resulterade i fem barn, av vilka en son och tre dött
rar överlevde.

År 1750 hade Kerstin (1708) med maken Lars (1702) bildat eget hushåll. Deras son 
Erik Larsson (1736) gifte sig i Saxe med Kerstin Persdotter (1749) från Nor. Kerstins 
(1749) mor - Kerstin Ersdotter (1708) - bodde tillsammans med dem i flera år. En av 
Eriks (1736) och Kerstins (1749) döttrar - Stina Ersdotter (1767) - var den Stina som 
gifte sig med Erik Andersson (1754) i släkt 1. Erik Larsson (1736) själv övergav år 1781 
både hustru och barn i Saxe. Kerstin Persdotter (1749) gifte därför om sig med Jan 
Matsson (1768), som var född i Saxe. I husförhörslängden upphörde deras hushåll i

7 KLHA, 1778 F:3 s llOff, (ULA).
8 Nr 47, tabell 8, bilaga 3.
9 KLHA, 1784 F:3 s 235ff, (ULA).
10 Nr 50, 54, tabell 8, bilaga 3.
11 KLHA. 1800 F:4 s 73ff, (ULA).
12 KLHA, 1816 F:6 s 298ff, (ULA).



slutet på århundradet. Erik Hanssons (1671) son - Hans Ersson (1718) - var den som 
övertog fadems gård.

1750

Hans Ersson (1718) gm Kerstin Persdotter (1723)

d Katarina (1748) 
d Stina (1749)

1771

Hans Ersson (1718) gm Kerstin Persdotter (1723)

d Katarina (1748) gm Hans Hansson (1745) 
d Stina (1749) 
s Erik (1754)
d Anna (1761) Inhyses: Olof Larsson (1699)

1804

Erik Hansson (1754) gm Anna Persdotter (1758) 

s Per (1794)

1816

Anna Persdotter (1758)

Per Ersson (1794) gm Anna Ridderström (1795)

Hansson/Erssons jordtransaktioner

Familjen Hansson/Ersson var jordägare från början (tabell 27 i bilaga 3). 1728 förvär
vade Erik Hanssons (1671) måg Lars Tomsson jord från Larsbo. 1744 köpte de jord till
sammans från bruket. 1746 var det sonen Hans (1718) som tillsammans med sin svåger 
Lars Larsson (1702) förvärvade ännu mer från Larsbo.13 På 1750-talet var alla tre 
svågrarna jordägare (tabell 25 i bilaga 3). Inte någon av dessa lämnade efter sig en 
bouppteckning.

Lars Larssons son Erik Larsson (1736) sålde sedan bort jord till snickaren i Saxe. I 
lagfartsprotokollen noterades Erik även som säljare till sin efterträdare Jan Mattsson 
(1768) och före detta hustru Kerstin Persdotter (1749). Det måste ha varit en formalitet, 
eftersom Erik vid tidpunkten för försäljningen redan förlupit hemmet.14

Hans Erssons (1718) ingifte måg Hans Hansson (1745) sålde hustruns arvsrätt till 
hennes farbror - Per Hansson.15 Hans Erssons son Erik (1754) köpte sedermera ut sys
konen och sålde delar av en svedjemosse till farbrodern, samt till Per Persson (1765) i 
släkt 2.16 När Erik avled år 1815 var arvsdelningen okomplicerad.17 Änkan och sonen

13 Nr 20, 23, 24 i tabell 8, bilaga 3. Köpet 1728 gav troligen Lars Tomsson möjlighet att bilda eget 
hushåll. Han bodde nämligen inte med svärfadern år 1730 och saknas därför på släktkartan.
14 Nr 42, 44 i tabell 8. bilaga 3.
15 Nr 48 i tabell 8. bilaga 3.
16 Nr 53. 70. 84. 85 i tabell 8, bilaga 3.
17 KLHA, 1815 F:6 s 268ff, (ULA).



var de enda arvingarna, och det var sonen Per Ersson som var jordägare åren 1817 och 
1822 (tabell 25 i bilaga 3).

4. Släkten Hansson/Jansson

1730

Anders Hansson (1708) gm Margareta Nilsdotter (1687) 

st s Hans Johansson (1706) gm Anna Hansdotter (1707)

d Margareta (1727)

Margareta Nilsdotter (1687) var född i Saxe. Hon var gift med Johan Hansson från 
Sörbo i 22 år. Sju barn föddes men endast sonen Hans (1706) överlevde. När maken 
dog gifte Margareta (1687) om sig med Per Hansson från Hemshyttan. Det senare äkten
skapet varade endast ett halvår innan den andre maken också gick bort. År 1730 gifte hon 
sig en tredje gång. Då var det med Anders Hansson (1708) från Norberg.

1750

Anders Hansson (1708) gm Margareta Nilsdotter (1687)

st s Hans Johansson (1706) gm Anna Hansdotter (1707)

d Margareta (1727) 
d Stina (1730) 
d Anna (1731) 
d Katarina (1734) 
d Britta (1736) 
d Maria (1738) 
s Johan (1740) 
s Hans (1741) 
d Lisa (1744) 
s Anders (1745)

1771

Hans Johansson (1706) gm Anna Hansdotter (1707)

s Johan Hansson (1740) gm Maria Samuelsdotter (1742)

s Hans (1769) 
d Stina (1771)

1804

Johan Hansson (1740) gm Maria Samuelsdotter (1745)

s Anders (1773) gm Stina Olsdotter (1767) 
d Anna (1773)
d Stina (1781) d Maria (1796)

d Kristina (1799)



d Maria (1796) 
d Kristina (1799)

Anders Jansson (1773) kallades för Gamle Anders Jansson.

Hanssons/Janssons jordtransaktioner

Släkten Hansson/Jansson var inte jordägare enligt förmögenhetslängden 1714 (tabell 27, 
bilaga 3). Andra uppgifter talar emot. Margareta Nilsdotters (1687) far - Nils Hansson - 
efterlämnade en bouppteckning är 1736 där 1/4 hemman upptecknades.18 Nils förvär
vade jord frän sin far år 1699 och sålde därefter bort sin hustrus arvsrätt i Västerby.19

Troligen hade hemmanet redan före 1736 föreståtts av Margaretas förste man - Johan 
Hansson från Sörbo. Den senare sålde nämligen sin arvsrätt till sitt föräldrahemman 
redan år 1718. Margareta syskon sålde å sin sida sin arvsrätt till Johan Hansson på 1720- 
talet.20

Johan Hansson lämnade en bouppteckning år 1730, vilken inte förtecknade den fasta 
egendomen.21 På 1750-talet var sonen Hans Johansson (1706) jordägare. På 1780-talet 
var det hans son - Johan Hansson (1740) - som köpte ut sina syskon.22 Johans äldste 
son - Gamle Anders Jansson - var jordägare i Saxe i böljan på 1800-talet (tabell 25, bi
laga 3).

5. Släkten Hansson!Andersson 

1730

Hans Hansson (1690) gm Britta R...? (1690)

s Nils (1713) 
d Anna (1719) 
d Britta (1723) 
d Kerstin (1727) 
s Erik (1730)

Gamle Hans Hansson (1690) var född i Saxe. Hans far med samma namn var också 
född i byn. Britta (1690) kom från Halvardsbenning.

1750

Hans Hansson (1690) gm Britta R...? (1690)

s Erik (1730) 
d Margareta (1733)

18 KLHA, 1736 F: 1 s 122ff, (ULA).
19 Nr 2, 9, tabell 8, bilaga 3.
20 Nr 14, 18, 19. tabell 8, bilaga 3.
21 KLHA, 1730 F: 1 s 47ff, (ULA).
22 Nr 43, tabell 8, bilaga 3.



d Britta (1753) gm Anders Hansson (1745) 
d Anna (1756) 
d Kristina (1759) 
d Maria (1767)

Mellan år 1750 och 1771 avled Eriks (1730) båda föräldrar. Äldsta dottern Britta (1753) 
gifte sig med Anders (1745) i släkt 4.

1804

Erik Hansson (1730) gm Anna Larsdotter (1730)

d Britta Ersdotter (1753) gm Anders Hansson (1745)

s Erik (1775) gm Katarina Larsdotter (1774) 
d Britta (1780) 
s Anders (1784)
s Per (1787) s Anders (1798)

s Erik (1800) 
d Anna (1802)

1816

Britta Ersdotter (1753)

s Erik Andersson (1775) gm Katarina Larsdotter (1774) 
s Anders (1784)

s Anders (1798) 
s Erik (1800) 
d Anna (1802) 
d Britta (1804) 
s Per (1805) 
s Lars (1809) 
d Katarina (1815)

Hansson!Anderssons jordtransaktioner
Enligt tabell 27 i bilaga 3 var släkten Hansson/Andersson jordägare år 1714. Efter gamle 
Hans Hansson (1690) tog sonen Erik (1730) vid. Eriks dotter Anna (1756) var den Anna 
som så småningom gifte sig med Per (1750) i släkt 1.

Annas äldre syster Britta (1753) var gift med Anders Hansson (1745) och han var bror 
till Johan Hansson (1740) i släkt 4. Anders och Britta bodde på hennes föräldragård. 
Hennes far Erik sålde lite skog på 1790-talet till den tredje mågen - snickaren Jonas 
Löfdahl i Nor. Vid sekelskiftet fick den ingifte Anders köpa delar av en nyodlad svedje- 
mosse.23

År 1804 lät Erik förrätta arvsskifte.24 Arvingarna var de tre döttrama med sina respek
tive. Hemmanet bestod av 3/20 mantal men hade utvidgats något med lite jord som köpts 
i samband med skomakaren Nils Nilssons frånfälle. Detta förvärv lagfördes inte.

23 Nr 64. 73, tabell 8, bilaga 3.
24 KLHA, 1804 F:4 s 231ff, (ULA).



Föräldrarna utsåg Anders (1745) och Britta (1753) till sina efterträdare, och mågarna 
sålde sina arvsanspråk till Anders. Han hade året dessförinnan sålt lite jord till sin och 
Brittas son - Erik Andersson (1775). Erik övertog gården efter Anders (1745) frånfälle 
och var jordägare i början på 1800-talet (tabell 25, bilaga 3).25

6. Släkten ErssonlPersson

1730

Anna Andersdotter (1678)

Erik Jeremiasson (1707) gm Margareta Andersdotter (1715)

d Kerstin (1710) 
d Katarina (1712)

Anna Andersdotter (1678) var mor till Erik (1707) som föddes i Saxe. 

1750

Erik Jeremiasson (1707) gm Margareta Andersdotter (1715)

d Maja (1734) 
s Jeremias (1737) 
s Anders (1740) 
d Anna (1749)

1771

Erik Jeremiasson (1707) gm Margareta Andersdotter (1715) 

s Jeremias (1737)
s Anders Ersson (1740) gm Greta Hindersdotter (1735) 
s Erik (1754)

d Anna (1765) 
d Maria (1768)

25 Nr 81, 82. 83, 90, tabell 8, bilaga 3. Det framgår även av Brittas (1753) bouppteckning, KLHA. 
1818 F:7 s 139ff,(ULA).



Jeremias (1737)

d Anna Andersdotter (1765) gm Lars Persson (1760)

d Maria (1788) 
d Anna Greta (1790) 
s Anders (1797) 
s Per (1799) 
d Stina (1801) 
d Lisa (1804)

Jeremias (1737) bildade ingen egen familj. I husförhörslängden antecknade prästen att 
han var "fånig".

1816

Anders Ersson (1740)

d Anna Andersdotter (1765) gm Lars Persson (1760) 

d Maria (1788) gm Erik Björklund (1784) 

d Stina (1801)
d Lisa (1804) s Carl Erik (1811)

d Maja Lisa (1814) 
s Per Gustaf (1816)

ErssonlPerssons jordtransaktioner

Släkten Ersson/Persson fanns inte med i 1714 års förmögenhetslängd. Uppgifterna i 
husförhörslängderna pekar pä att familjen ändå kan ha funnits i Saxe sedan länge. 
Jeremias Ersson (1679) kan ha varit Erik Jeremiassons (1707) far. Det är oklart hur den 
senare förvärvade jord, men han var en av jordägarna under 1750-talet. Han var även en 
av dem som köpte del av Mats Tomssons skuldsatta hemman på 1770-talet. Köpet lag
fördes en andra gång först år 1789 och då var Erik död sedan flera år.26

Efter honom var det sonen Anders (1740) som tog vid. Anders kom över jord i 
Vibberbo som Jeremias Ersson där på grund av skulder tvingades frånträda. Men det är 
oklart om han behöll jorden eller sålde den. Anders löste ut sina systrar i slutet på 1790- 
talet. Före dess hade dottern Marias (1768) make Per Persson (1765) i släkt 2 sålt sin 
arvsrätt i hemmanet till den andre mågen - Lars Persson (1760).27

I Anders Erssons bouppteckning från 1812 blev det officiellt bestämt att Lars Persson 
skulle efterträda honom.28 Anders själv drog sig tillbaka från gårdens skötsel, som var 
på 1/8 mantal.

Lars Perssons dotter Maria (1788) var gift med Erik Björklund från Björksta. Tillsam
mans köpte de jord av Hans Persson i släkt 9 år 1815. Men jorden såldes strax därefter

26 Nr 45, tabell 8, bilaga 3.
27 Nr 41, 55, 63, 66, tabell 8, bilaga 3.
28 KLHA, 1812 F:6 s 54ff, (ULA).



till unge Per Persson i släkt 2 samt Hans Ersson i släkt l.29 Varken Lars Persson (1760) 
eller Erik Björklund var jordägare i Saxe åren 1817 och 1822.

7. Släkten Samuelsson!Ersson

1730

Erik Samuelsson (1662) gm Margareta Ersdotter (1672)

s Samuel (1693) gm Karen Andersdotter (1696) 
s Johan (1707) 
s Halvard (1713)

Varken Margareta (1672) eller Erik (1662) var födda i Saxe. De kom till byn vid sekel
skiftet. Elva barn kom till världen. Endast tvä söner och tre döttrar överlevde föräldrarna.

1750

Margareta Ersdotter (1672)

s Jan Ersson (1707) gm Kerstin Persdotter (1712)

d Kerstin (1733) 
d Margareta (1735) 
s Erik (1738) 
d Anna (1741)

1771

Mats Matsson (1734) gm Kerstin Persdotter (1712)

st s Erik Jansson (1738) gm Lisa Andersdotter (1741)

s Jan (1765) 
s Erik (1768)

Johan Ersson (1707) avled år 1763. Änkan Kerstin (1712) gifte om sig med den 22 år 
yngre Mats Matsson (1734).

1804

Mats Matsson (1734)

st s Erik Jansson (1738) gm Lisa Andersdotter (1741) 

s Jan Ersson (1765) gm Katarina Hansdotter (1746) 

d Kristina (1789)

29 Nr 89, tabell 8. bilaga 3. Hans Erssons och unge Per Perssons jordförvärv framgår av taxerings- 
längden.



Mats Matsson (1734)

d Katarina Jansdotter (1788) gm Mats Andersson (1782)

s Erik (1810) 
s Johan (1816)

Samuelsson!Erssons jordtransaktioner

Släkten Samuelsson/Ersson kom till Saxe i slutet på 1600-talet. Den jord som Nils 
Mattsson år 1692 förlorade till Larsbo bruk, förvärvade Erik Samuelsson (1662) fasta på 
år 1718.30 År 1749 upprättades bouppteckning efter honom och det blev fastställt att 
sonen Johan (1707) - ett av de fyra barnen - skulle efterträda.31

Den gård Johan fick tillträda var större än den jord Erik Samuelsson förvärvat från 
Larsbo, men köpen lagfördes ej. I bouppteckningen framgick att Johans hustru Kerstin 
Persdotter (1712) hade medfört sitt föräldraarv till boet

På 1760-talet bytte släkten jord ett per gånger.32 År 1763 lät Johan förrätta boupp
teckning och egendomen överläts då till sonen Erik (17 38).33 En av mågama fick dock 
behålla det s k Odesänget, som utgjorde 1/16 mantal. Denna överlåtelse lagfördes först år 
1799.34
Erik var gift två gånger och båda makarnas arvsrätt såldes till kvinnornas bröder.35 Erik 

avled år 1810 och i den då uppgjorda bouppteckningen framgick att hemmagifte sonen 
Johan (1765) var beredd att ta över.36 Överlåtelsen till Johan var dock redan påbörjad. På 
1790-talet beviljades han, och i några fall fadern, fasta på det arv som en gång till
kommit farfadern med samma namn. I samband med detta utfärdades även fasta på köpet 
av Mats Tomssons hemman.37

På 1800-talet fortsatte Johan (1765) att köpa jord, men då var det hans syskon som 
löstes ut. Han gjorde även en affär som ingen före honom gjort i Saxe. År 1804 köpte 
han en skuldsatt egendom i Wik, som ropades ut på auktion. Den såldes sedan till bergs
fogden Cleophas för samma belopp som Johan ropat in den för.38

Vid 1822 års skifte (tabell 25, bilaga 3) ägde Johan Ersson tillsammans med den ingifte 
mågen Mats Andersson (1782) ett halvt mantal. Mågen dog redan år 1828, och i hans 
bouppteckning framgick att jorden förvärvats från Anders Bark i släkt 8 år 1816.39 Trots 
att Mats inte redovisades som jordägare år 1817 var han i praktiken redan en av dem.

Mats och hustrun Katarina (1788) hade flera barn. I Johan Erssons egen bouppteck
ning bestämdes att äldste dottersonen Erik Mattsson (1810) skulle få efterträda sin mor
far.40

30 Nr 15, tabell 8, bilaga 3.
31 KLHA, 1749 F:2 s 4ff, (ULA). Testamente hade upprättats år 1739. Änkan Margareta (1672) 
beviljades undantag, men i övrigt överläts egendomen till sonen.
32 Nr 31, 35, tabell 8, bilaga 3.
33 KLHA, 1763 F:2 s 397ff, (ULA).
34 Nr 69, tabell 8. bilaga 3.
35 Nr 37,40, tabell 8, bilaga 3.
36 KLHA, 1810 F:5 s 151ff, (ULA).
37 Nr 56-62, tabell 8, bilaga 3.
38 Nr 74, 76-79, tabell 8, bilaga 3.
39 KLHA, 1828 F:9 s 257ff, (ULA).
40 KLHA, 1830 F: 10 s 191ff, (ULA).



8. Släkten Andersson Bark

1730

Anders Larsson (1675) gm Kerstin Ersdotter (1679)

d Sara (1710) 
s Anders (1712) 
s Erik (1715) 
d Britta (1718)

I början på 1700-talet kom Anders (1675) till Saxe. Han var gift två gånger. Med Kerstin 
(1679) fick han sju barn. Endast en son och två döttrar överlevde. Det andra äktenskapet 
gav också flera barn, men endast tre levde vidare.

1750

Anders Larsson (1675)

s Anders (1712) gm Kerstin Persdotter (1714) 
s Erik (1715)

d Kerstin (1742) 
s Anders (1744) 
d Britta (1745)

1771

Anders Andersson Bark (1712) gm Kerstin Persdotter (1714) 

s Anders (1744) gm Britta Persdotter (1746)

1804

Anders Andersson Bark (1744) gm Britta Persdotter (1746)

s Anders Andersson (1771) gm Anna Andersdotter (1779) 
s Per (1774) 
s Erik (1780) 
d Britta (1782) 
d Kristina (1789)

1816

Britta Persdotter (1746)

s Anders Andersson Bark (1771) gm Anna Andersdotter (1779) 
s Per (1774) 
d Britta (1782) 
d Kristina (1787)

Andersson Barks jordtransaktioner
Släkten Andersson Bark var inte jordägare år 1714. Anders Larsson (1675) noterades då 
som en av Elisabeth Funcks brukare (tabell 27, bilaga 3). Samma år som förmögenhets-



längden upprättades sålde han bort arvet efter svärmodem i Sörbo.41 År 1747 drog sig 
Anders Larsson tillbaka och överlät hemmanet på sonen Anders (1712).42 Visserligen 
hade Larsbo bruk också då en stor fordran på boet, men till skillnad från 1714 betrakta
des Anders Larsson ändå som ägare av egendomen.

Anders (1712) fick därefter lösa ut sina syskon och det blev även fallet för näste 
Anders (1744) på hemmanet.43 När han dog upprättades det en bouppteckning. Där 
framgick att sonen Anders (1771) skulle överta gården och därmed köpa ut sina sys
kon.44 Strax därefter såldes jorden till Mats Andersson i släkt 7.

9. Släkten Olsson/Hansson

1730

Hans Olsson (1674) gm Anna Larsdotter (1667)

s Hans (1704) 
d Anna (1706) 
s Anders (?)

Hans Olsson (1674) föddes i Saxe och gifte sig med Anna (1667) från samma by.

1750

Hans Hansson (1704) gm Anna Persdotter (1708)

d Anna (1732) 
s Hans (1734) 
d Kerstin (1737) 
s Per (1741)

1771

Hans Hansson (1734) gm Anna Larsdotter (1732)

s Lars (1759) 
d Anna (1761) 
s Hans (1763) 
s Per (1769)

41 Nr 12, tabell 8, bilaga 3.
42 KLHA, 1747 F:1 s 288f, (ULA).
43 Nr 25, 36, tabell 8, bilaga 3.
44 KLHA, 1808 F:5 s 233ff, (ULA). Nr 86-87, tabell 8, bilaga 3.



Per Hansson (1741) gm Anna Jansdotter (1750) 

d Britta (1779) gm Olof Jakobsson (1770) 

s Anders (1802)

Hans (1734) avled redan 1773. Därefter följs i stället broderns familj.

1816

Anna Jansdotter (1750)

d Britta (1779) gm Olof Jakobsson (1770)

d Britta Christina (1807) 
d Anna Lisa (1816)

OIssonlHanssons jordtransaktioner

Släkten Hansson/Olsson var jordägare är 1714. Av kyrkobokföringen att döma var arvs
följden okomplicerad fram till Hans Hanssons (1734) fränfälle är 1773. Dä övertog den 
yngre brodern Per Hansson (1741) hemmanet. Pä 1790-talet köpte han ut andra 
släktingar från jorden och år 1810 förvärvades en svedjemosse.45 Ett år senare dog Per 
och i bouppteckningen framgick att mågen Olof Jacobsson (1770) överta den mycket 
skuldsatta egendomen.46 Troligen var det från denna släkt Erik Björklund något år 
senare förvärvade en del jord. Samma år såldes dock Olof Jacobssons jord på exekutiv 
auktion.47

Källa: SöKyA, Husförhörslängder, AI:1 1673- ?, AI:2 16 ? -1694, AI:3 1694-1722, 
AI:4 1730-1752, AI:5 1750-1771, AI:6 1771-1774, AI:7 1772-1774 (för tjänstefolk), 
AL8A-8C 1775-1785, AL9A-C 1786-1795, ALIO A-B, AI:11, AI:12, Död- och be- 
gravningsböcker, F:1 1730-1760, F:2 1761-1784, F:3 1784-1808, F:4 1809-1839, 
(ULA), KLHA, Bouppteckningar,serie XXXVI, F:1 1691-1749, F:2 1750-1769, F:3 
1770-1799, F:4 1797-1807, F:5 1801, 1808-1813, F:6 1812-1816, F:7 1817-1819, F:8 
1820-1823, F:9 1824-1828, F:10 1829-1832, (ULA), Svea Hovrätts arkiv, Renoverade 
domböcker och småprotokoll, (RA).

45 Nr 48-49, 51, 85, tabell 8, bilaga 3.
46 KLHA, 1811 F:6 s 50ff, (ULA).
47 Nr 89, 91, tabell 8, bilaga 3.



Bilaga 2

Jorden - källor och metod

I bilaga 2 diskuteras de källor och metoder som använts för att redovisa jordförhållan- 
dena i Saxe by och Söderbärke socken. Redogörelsen omfattar bara det material som 
medfört särskilda överväganden.

Jordeböcker

Den officiella och kamerala ägostrukturen före år 1800 kan i andra delar av landet ofta 
rekonstrueras med hjälp av jordeböcker. Det är emellertid helt uteslutet för Kopparbergs 
län och därmed Söderbärke socken. Jordeböckema anger endast de olika hemmanens 
namn samt jordeboksräntan. Saxe bestod av två hela samt en fjärdedels mantal. Dessa 
var uppdelade på sju hemmansdelar: Herman Persson (1/2), Hans Embjömsson (1/2), 
Wellam Andersson (1/2), Nils Nilsson (1/2), Nils Mattsson (1/8), Johan Olofsson (1/8 
och Jon Jacobsson utan mantalsbråk. Varken jordeboksräntan eller hemmansdelamas 
namn ändrades under 1700-talet. Jordeböckema är därför bara avskrifter av varandra år 
efter år, från 1680 t o m 1700-talets slut. Men det finns ett undantag, som dock har andra 
brister.

En av de jordeböcker som förvarats och förvaltats av landshövdingens kansli är daterad 
1685 och bär titeln "Reduktionsjordebok".1 På vad sätt skiljer sig den från de övriga jor
deböckema?

I reduktionsjordeboken möts man i stället av Hans Jonsson (1/2), unge Nils Nilsson 
(1/2), Hans Nilsson (1/2), unge Hans Nilsson (1/2), Hans Olofsson (1/8) och Mats 
Nilsson (1/8). Samtliga var skrivna under Saxån som Saxe då och då benämndes. 
Utöver dessa tillkom en del nyskattlagda fastigheter, både i Saxe och i några av socknens 
övriga byar. I Saxe var det Bengt Mattsson (1/4) och Jon Jacobsson utan något angivet 
mantalsbråk.

Reduktionsjordeboken redovisade således inte samma sak som de övriga jordeböck
ema. Den brister dock i fullständighet. Jord redovisas utan mantalsbråk och två av 
reduktionsjordebokens mantalsinnehavare i Saxe saknas i mantalslängden från samma 
och näraliggande år.

Av notiserna att döma användes den under en följd av år, vilket gör det svårt att klar
göra vilket år den var aktuell. Den var troligen mer aktuell än de övriga jordeböckema. 
Men det krävs kompletterande - och omfattande - undersökningar för att fastlägga när 
den gällde. För tillfället avstår jag från dem.

1752 års prästvalslängd

Enligt 1739 års prästvalsförordning reglerades församlingsmedlemmarnas rösträtt efter 
jordinnehavet i de konsistoriella pastoraten. Härd eller masugn räknades lika med ett 
hemman.2 Men det är en sak vad som var lagligt fastslaget, en annan hur man gick till 
väga i praktiken. I kapitel 4 utnyttjar jag tre prästvalslängder. De varierade i utformning, 
varför det finns skäl att studera dem närmare.

År 1754 tillsattes Andreas Tillaus som kyrkoherde i Söderbärke och en avskrift av för
samlingens röster finns i behåll.3 Avskriften är inte daterad. Andreas Tillaus företrädare 
gick emellertid bort år 1752 och Andreas tillsattes 1754. Någon gång mellan 1752 och 
1754 kom således röstlängden till. I avhandlingen kallas denna längd 1752 års 
ägostruktur.

1 Kopparbergs länsstyrelse. Landskontoret, G lihaa: 10, (ULA).
2 A Thomson 1951 s 153-161, C Bergström 1991 s 79-83.
3 SöKyA, OIa:2, (ULA).



Röstlängden konstruerades efter vad var och en betalade i skjutsfärdspengar. Beloppet 
var 15 dkm per helt hemman.4 Men det var sällsynt att någon ägde sä mycket. Söder- 
bärke bestod av 44 15/16 mantal, vilket medförde att församligen förfogade över 674 
röster. Jordnaturen - krono-skatte- eller frälsejord specificerades ej. Utöver detta tillkom 
röster för socknens hamrar, härdar och masugnar. De redovisades dock separat och på
verkar inte följande diskussion.

Röstetalet var, som sagt knutet till jordinnehavet - egentligen till jorden - inte till inne
havarna. Kan man vara säker pä att det var ägarna och inte brukarna som röstade?

I många fall var det inget problem därför att brukaren och innehavaren var samma per
son. I ett område där olika bruk innehade många mantal finns dock risken att brukens 
underlydande landbor röstade för den jord som bruken innehade.

Saxe är kontrollinstans. 1750-talets mantalslängd redovisar 18 matlag i byn, vilket var 
fler än röstberättigade i prästvalet. Det räckte uppenbarligen inte med att bo och arbeta i 
Saxe för att få rösta.

Det företogs dessutom en delning av byn mellan år 1753 och 1755 - benämnd som 
1755 års ägostruktur.5 Prästvalslängden redovisade 13 rösträttsinnehavare och lantmäte- 
riakten kom fram till 14.1 båda bortses från Larsbo bruk. Personerna var inte desamma i 
de båda längderna, vilket kan vara en komplikation. Det visade sig att Saxes täta struktur 
med familjeband kors och tvärs kan förklara de olika namnen. Det som slutgiltigt över
tygade mig om att 1752 års längd verkligen redovisade ägandet var att Larsbo bruk i 
ägodelningen från 1755 innehade 0,592 mantal. De som röstade i Saxe förfogade till
sammans över 1,632 mantal. Läggs beloppen ihop blir det 2,24. Saxe bestod totalt av 
2,25 mantal. Larsbo handlade inte med Saxe under de kritiska åren 1752-55, varför jag 
godkänner 1752 års prästvalslängd som en ägostruktur.

Det som redovisas som brukens totala mantalsinnehav år 1752 - 5,6 mantal - fordrar en 
kommentar. Prästvalslängden specificerade antalet röster till en person - inte till ett bruk. 
Med några få undantag står ståndspersonerna i en egen kolumn. Risken är därför inte 
stor att någon glöms bort. Det är också lätt att peka ut företrädare för de olika bruken. 
Här finns till exempel brukspatron Temsten angiven vid Lexjöbo och bergsrådet Ters- 
meden vid Larsbo. Denna ordning följdes inte konsekvent. I uppräkningen av allmogens 
röster noteras även Bockhammars bruk och Herr Söderhielm. Söderhielm var bruksägare 
men saknas bland ståndspersonerna. Han ägde bland annat Noms och Nisshyttans bruk i 
Dalama. Mantalsinnehavet i Söderbärke socken räknas som bruksägt, trots att det inte 
redovisats på samma sätt som de övriga brukens innehav.

Herr Söderhielms innehav fäster uppmärksamheten på en annan komplikation. Hur ska 
man skilja det enskilda innehavet från brukens egendom? Spelar det någon roll? I just 
Söderhielms fall var förhållandet av mindre betydelse. Han var både bruksägare och 
jordägare. Båda sakerna har förts samman till en - bruksägarens. Men i de senare präst- 
valslängdema blir det mer problematiskt. Bland jordägarna förekom då en kategori som 
inte var bruksägare men ändå stod bruken nära. Det gäller brukens inspektorer och för
valtare. De saknas helt i 1752 års prästvalslängd men inte i de senare längderna. I något 
fall var det säkert så att bmken upplät ett stycke mark till den inspektor som för tillfället 
tjänstgjorde på bruket. Då tillhörde jorden bruket. Men i andra fall kan jorden ha varit in- 
spektorns enskilda egendom. I det senare fallet nyttjades inte jorden direkt för brukens 
intressen. Det är därför tveksamt om den inspektorsägda jorden bör klassificeras som 
bruksägd. Kopplingen mellan inspektoms enskilt ägda jord och bruket upphörde dess
utom om inspektom avslutade sin tjänst.

4 M Ågren 1992 s 74,93.1 Stora Tuna användes kolskatten som norm men även det reducerade jordtalet.
5 Söderbärke socken, lantmäteriakt 30, (LmF).



I 1784 års prästvalslängd - 1784 års ägostruktur - är problemet påfallande.6 Innan jag tar 
itu med inspektörernas jord vill jag dock redovisa ett par allmänt hållna omdömen. Mot 
bakgrund av släktrekonstruktionema i Saxe och mantalslängdemas uppgifter, kan jag 
konstatera att ägandet avgjorde rösträtten i 1784 års prästval. Längden från 1784 tycks ha 
haft jordeboken som förlaga. Eftersom hemmansdelama i den var en kameral fiktion - 
innehavet var mer splittrat i realiteten - har röstlängdens upprättare gått igenom jordebo
ken hemmansdel för hemmansdel och noterat vem som innehade delens rösttal. Man be
höver därför inte tvivla på att det var ägandet som gällde. Däremot finns risk för att en 
person räknats mer än en gång, vilket inte helt kan elimineras.

I tabell 11 i bilaga 3 redovisas 14,7 mantal som ägt av bruken år 1784.1 denna summa 
ingår ett halvt mantal som prästvalslängden anger som tillhörigt inspektom på Billsjöns 
bruk. Eftersom inspektoms namn inte angavs antar jag att jorden formellt hörde till in- 
spektorstjänsten på bruket. Ytterligare fem inspektorer ägde jord i Söderbärke socken. 
Deras innehav på sammanlagt 1,33 mantal räknas däremot inte till den bruksägda jorden. 
Skälet är att endast inspektoms namn anges - inte vilket bruk inspektom tjänstgjorde på. 
I dessa fall antar jag därför att jorden tillhörde de olika inspektörerna enskilt.

I Lexjöbo bruks innehav på 0,875 mantal ingår även det som tillhörde brakspatron 
Watz. Det beror på att jag tolkar titeln brukspatron som ägare, eller åtminstone delägare 
av braket.

I prästvalslängden från år 1784 noteras Nyfors bruk. Senare kom det att redovisas till
sammans med Klotens och Korslångens bruk. Nyfors innehav på 1,12 mantal kan vara 
för högt. För flera av de olika mantalsbråken noteras nämligen Nyfors bruk eller NN. Ett 
exempel kan belysa. För Gräsberg på en fjärdedels mantal skrivs Nyfors brak eller 
Anders Jansson och Erik Andersson. De två sistnämnda anges för en åttondel vardera. 
Jag har inte tagit hänsyn till den i förhållande till de övriga bruken avvikande redovis
ningen, utan helt enkelt räknat jorden som hörande till Nyfors bruk.

1815 års prästvalslängd

År 1815 upprättades ånyo en prästvalslängd.7 Till skillnad mot den föregående redovisa
des mantalsinnehavet nu samlat för var och en. Även de som inte ägde den jord de bra
kade fick ett rösttal angivet. Men längden benämnde samtliga med en titel som gör det 
klart om personen ägde sin jord eller ej. De flesta var bergsmän, landbor eller hemmans
ägare. De personer som titulerades landbor påfördes även en notering om vems jord de 
röstade för.

I 1784 års prästvalslängd kunde man strängt taget följa hemmansdel för hemmansdel 
och därefter summera ihop brukens mantalsinnehav. Vid "Herman Perssons" halva 
mantal i Saxe står exempelvis Larsbo bruksägare noterat för 5/12.1 1815 års prästvals
längd kan man göra likadant men man riskerar då att missa en del mantal som var i bra
kens ägo. Det kommer sig av att den senare prästvalslängden redovisar ståndspersonerna 
för sig. Det bruksägda mantalet framgår bara delvis av landbomas röstetal. I likhet med 
1784 års förhållanden ägde både brukspatroner och inspektorer jord. Precis som tidigare 
har jag räknat inspektörernas jord som enskilt ägd, om inte brakets namn noterats. 
Bruksägamas och brukspatronernas jord har däremot förts till de olika bruken.

Skulle man bara räkna den jord där brakens landbor står antecknade för ett rösttal ham
nar man på 12,83 mantal. I denna beräkning uppgår Larsbo braks innehav till 5,21 
mantal. Båda uppgifterna är för låga. I Larsbos fall tillkommer dels 6/8 mantal i Larsbo 
som med den mindre korrekta beräkningsmetoden förts till bruksinspektör Barks en
skilda ägo, dels 3/16 samt 1/8 mantal i Moren som ägdes enskilt av bruksägarna Tersme-

6 Vallängden är daterad 18 december 1783 och bevittnad 28 mars 1784, Söderbärke, EIV:a, 88b 1687- 
1835, (DkVä).
7 Söderbärke, EIV:a, 88b 1687-1835, (DkVä).



den pâ Larsbo och Ehrenheim på Malingsbo. Räknas dessa uppgifter in, stiger Larsbos 
mantalsinnehav till 6,33.

Även om de personer som kan komma i fråga var en mycket begränsad skara var deras 
innehav betydelsefullt. Därför har 1815 års prästvalslängd jämförts med taxeringsläng- 
den från samma år. Den är uppställd på ett liknande sätt som prästvalslängden.8 Namnen 
i de båda längderna har jämförts med varandra. Jämförelsen hjälpte till med sorteringen 
av brukspatronerna så att de fördes till rätt bruk. Räknas prästvalslängdens bruksägda 
mantal ihop kommer man upp till 16,3 med den senare och mer korrekta metoden. I tax
eringslängden uppgår det bruksägda mantalet till 17,1. Med tanke på omständigheterna 
tycker jag att de båda längdernas samstämmighet är förhållandevis god. I redovisningen 
över brukens mantalsinnehav har jag valt att ange det högre beloppet - hämtat från taxe- 
ringslängden. Därifrån tar jag även uppgiften om antalet jordägare - 237 stycken. Präst
valslängden anger 232, vilket nära nog precis motsvarar taxeringslängdens uppgift. De 
båda längdernas fördelning överensstämmer också med varandra. För de tidigare tid
punkterna finns dock inte möjlighet till liknande kontroll. Jämförelsen för år 1815 ger 
dock ett gott betyg åt prästvalslängden detta år. Den styrker prästvalslängdens trovärdig
het även i det föregående.

1817 års jordebok
Till skillnad från kronans jordeböcker under 1700-talet redovisar bergskollegiets jorde
bok vem som ägde jorden.9 Hur kan jag veta det? Två faktorer talar för. Den ena är jor- 
debokens språkbruk. Herman Perssons halva mantal i Saxe ägdes av fyra delägare. Där 
står till exempel Unge Anders Jansson antecknad för 1/48 mantal. Bredvid denna uppgift 
finns antecknat: "Äger även del i nr 3".

Den andra faktorn är den jämförelse som kan göras med släktrekonstruktionema i 
bilaga 1, samt med mantalslängd och taxeringslängd för samma år. Sju av Saxes nio 
jordägare återfinns i mantalslängden. Beträffande de två som saknas hittar man upplys
ningar i taxeringslängden. Där noteras att Erik Björklund sålt sin jord till Hans Ersson 
och Unge Per Persson.

Trots att jordeboken tycks vara tillförlitlig finns problem. Ett rör generellt det kamerala 
material som används här, nämligen tidpunkten för dess tillkomst. En jordebok fram
ställdes inte på en dag. Under förtecknandets gång hann förändringar inträffa. Det gäller 
även mantalslängder och taxeringslängder. Man kan därför inte uppfatta tidpunkten ex
akt.

Just när det gäller 1817 års jordebok kan man vara någorlunda säker på att den kom till 
efter år 1815. Omdömet gäller förhållandena i Saxe. Från de olika släktrekonstruktio
nema och taxeringslängden känner vi till att den omnämnde Erik Björklund sålde sin jord 
i Saxe strax efter 1815. Rekonstruktionen av släkten Samuelsson/Erssons (nr 7) jord
transaktioner (se bilaga 1) upplyser om att Anders Andersson Barks jord (nr 8) såldes till 
släkt 7 efter 1815. Varken Erik Björklund eller Anders Bark finns med i jordeboken. 
Däremot noterades de i mantalslängden. Mycket talar därför för att år 1817 också mot
svarade jordebokens verkliga tillkomstår.

När det gäller antalet jordägare redovisas en minskning i jordeboken jämfört med 
prästvalslängden två år tidigare, samt en ökning av brukens mantalsinnehav. Jag har inte 
funnit några skäl att särskilt tvivla på jordebokens uppgifter. Till skillnad från 1815 års 
längder redovisas år 1817 inte ståndspersonerna för sig. Den jord som hörde till respek
tive bruk kan lätt sorteras. Fortfarande noteras dock en del inspektorer som enskilda 
jordägare. Inspektor Skogsberg i Wik redovisas som jordägare åren 1784, 1815 och 
1817. Men vid den sistnämnda tidpunkten var det inspektoms sterbhus som var jordäga
re. De var alltså inte något bruk som efter inspektoms frånfälle trädde in som jordägare. I

8 Länsräkenskaper, Kopparbergs län, verifikationer år 1815, (RA). Taxeringslängder upprättades regel
bundet från och med 1810-talet.
9 BK, HA, G:8, (RA).



inspektor Skogsbergs fall borde det i så fall ha varit Finnbo bruk, men Finnbo registre
rades aldrig som jordägare i Söderbärke socken i något av det material som använts. 
Detta förhållande talar för att det allmänt sett är rimligt att hålla isär inspektörernas jord 
från brukens.

Roteringslängd

1665 års roteringslängd var troligen aktuell för angiven tidpunkt. Den tillkom nämligen 
på initiativ från dåvarande ägaren till Larsbo bruk - Marcus Kock - som ansåg att den 
gamla roteringen var alltför orättvis.10 Problemen är två. Dels omfattade den bara något 
mer än 26 mantal - Söderbärke bestod senare av 44 15/16 mantal. Dels är det svårt att 
skilja inbrukare från jordägare. Med inbrukare avsåg samtiden en person som brukade en 
jord som någon annan ägde. En ägostruktur kan knappast åstadkommas. När det gäller 
antalet jordägare får uppgiften betraktas som både ofullständig och preliminär. Jag har 
ändå valt att ta med den som en tänkbar utgångspunkt.

Hembygdsforskaren Helge Forssell uppger att antalet brukare i Söderbärke var 111 i 
1640-talets boskapslängder.11 Från roteringslängden drygt tjugo år senare kan man 
uppskatta antalet jordägare - exklusive inbrukare - till 111. Om dessa uppgifter kan god
tas ökade antalet jordägare i socknen kraftigt tiden efter 1660-talet. Brukens produk
tionstillväxt med tillhörande jordförvärv samvarierade därför troligen med en utvidgad 
kolonisering.

Kontributionslängd

1700-talets krigiska inledning krävde ständig förstärkning av kronans inkomster. Avgif
terna som togs ut på 1710-talet är särskilt intressanta eftersom det var en progressiv be
skattning på både lös och fast egendom. Pålagan togs även ut i Söderbärke socken. För 
den avgift som skulle betalas 1715 upprättades i slutet av år 1714 en längd som fort
farande finns i behåll.12

Den åskådliggör fördelningen av socknens samlade tillgångar samt ger en ungefärlig 
bild av antalet som hade en ägarrelation till jorden. Det individuella innehavets storlek går 
tyvärr inte att skilja ut.

För exempelvis "Hans Embjörnssons" halva mantal i Saxe skulle det erläggas 270 
dsm. Beloppet skiktades inte individuellt utan erlades i klump av de där bokförda jord
ägarna (fyra stycken). Antalet som i detta fall ägde jord var fyra men det är oklart hur 
mycket som föll på var och en.

Förhållandena i Saxe är relativt välbekanta. I de andra byarna är det mer oklart om de 
som var bokförda vid en fastighet också ägde del i den. Särskilt komplicerat tycks läget i 
Vik ha varit. Cronströms sterbhus ägde del i flera fastigheter där men det framgår inte om 
sterbhuset ägde hela, eller endast en del.13 I längden noteras nämligen flera personer för 
samma hemmansdel. Om Cronströms sterbhus ägde hela hemmansdelama, skulle sterb- 
husets totala innehav uppgått till 1,25 mantal. Men jag antar att Cronströms sterbhus inte 
ägde hela hemmansdelama. Skälet därför är att längdens upprättare ofta - men inte alltid - 
försett de namn som upptas vid de olika hemmansdelama med en klammer. Klammern 
inkluderade såväl Cronström som de övriga namnen. I ett fall bokfördes t ex nämnde
mannen Erik Andersson på detta sätt. Det är inte troligt att en nämndeman saknade jord, 
vilket talar för att mitt antagande också motsvarades av de verkliga förhållandena. Men 
det är inte bara Cronströms sterbhus som vållar bekymmer. Många av de övriga perso
nerna i Söderbärke socken är av andra skäl svårt att korrekt placera.

10 LaA, F:593:1596 (Kocks brev), 1598 (Roteringslängd), (SFa).
11 H Forssell 1977 s 61.
12 Kopparbergs länsstyrelse, Landskontoret, EIV: 1. (ULA).
13 Isak Cronström var brukspatron på Homdals bruk.



Jag har gått tillväga på följande sätt: De gånger flera personer antecknats för samma 
hemmansdel - vilket var de flesta - har de personer som bara betalade 10 dsm räknats 
bort. Eftersom det var samma belopp som erlades för drängar och pigor kan det vara 
rimligt att inte kategorisera dem som jordägare. Längdens upprättare förtecknade de olika 
brukens smeder separat under respektive bruk. Inte någon av dem påfördes fast egen
dom. Chansen finns att de ändå förfogade över ett mindre jordstycke. Men det bortser 
jag från i denna beräkning. Då en handelsman förtecknats vid en hemmansdel tillsam
mans med ett antal namn, är det som sagt ofta osäkert huruvida de övriga var jordägare 
eller ej. Dessa gånger har jag utgått från det belopp individerna skulle betala.

Inklusive brukens innehav kommer jag fram till 229 jordägare. Räknas handlanden 
Lundberg, Ekeström, Petter Ullberg, Abraham Robsahm, Erik Berglund, Malingsbo 
bruk, Larsbo bruk, samt Cronströms sterbhus bort återstår 221. Det beräknade antalet 
jordägare kan vara felaktigt - det är ju trots allt en beräkning. Men det är ett rimligt 
minimiantal. Som landbor räknas de som står upptagna vid de mantalsbråk och toip som 
innehades av Larsbo, Malingsbo och Semla bruk. Två personer tillkommer. De etikette
rades som landbor i kontributionslängden utan att det där framgår vems jord de brukade. 
Det beräknade antalet landbor utgör en preliminär minimisiffra.

Lagfarter

Jordens fördelning varierade mellan de olika mättillfällena. Det berodde på att jord såldes 
och förvärvades. Den källa som registrerade handeln är lagfartsprotokollen.

Lagfartens funktion var att offentliggöra försäljning för att ge släktingar möjlighet att 
lösa in arvejord eller bördköpt jord. Det skedde genom att fastigheten bjöds ut på tre ting. 
Om ingen med hänvisning till sin börd väckte talan mot köpet, utfärdade häradsrätten 
fastebrev till köparen. Den senare var därmed försäkrad mot bördeklander. Lagfartens 
syfte var således att tillvarata släktingars bördsrätt.14

1734 års lag bestämde att alla jordköp skulle lagfaras och det var köparen som ålades 
denna skyldighet.15 Lagfarten fick därmed inte någon ny funktion. Fortfarande var den 
främst ett medel för att undgå framtida bördsrättsanspråk från släkt.

Vem ägde då jorden under den tid som lagfartsproceduren hade sin gång?
Ägandet var knutet till det köpebrev som säljaren utfärdade. Trots att lagfarten blev den 

allmänna formen för att stadfästa transaktioner, var köparens rätt tryggad genom avtal 
med säljaren. I köpebrevet meddelades att avtal träffats, försäljning ägt rum, pengar be
talts och att jorden bytt ägare.16

Lagfartsprotokollen innehåller avskrifter eller referat av köpebreven, och det var med 
stöd av dessa köparen sökte lagfart på tinget. I princip kan man säga att med köpebrevet 
blev köparen ägare till jorden. Men besittningsrätten var inte tryggad förrän ett fastebrev 
hade utfärdats.

I Lars Herlitzs undersökning av jordhandeln i Skaraborgs län gällde det stora flertalet 
av lagfarterna köp mellan släktingar. Även i Söderbärke var jordhandeln oftast en släkt
angelägenhet. Men det betyder inte att det endast var släktingar som handlade med jord. 
Den egentliga handelns omfattning kan inte kartläggas. Det var främst den släktrelaterade 
handeln som lagfördes. Det kan i sin tur ses som ett tecken på bördsrättens stora bety
delse.

14 Om lagfartens historia i Lagberedningens förslag till jordabalk, II (1908) s 545-563.
15 Bördsrätten gällde endast då arvejord skulle försäljas. I praktiken tycks även avlingejorden ha kommit 
att omfattas av lagfartsproceduren. Det bör dessutom nämnas att det inte krävdes lagfart på jord som för
värvats genom arv, testamente, giftorätt eller skatteköp av kronojord. Se L Herlitz 1974 s 286-287.
16 Detta inskränkte bördsrätten eftersom det då endast kunde bli frågan om en återlösning - inte företräde 
till köp - vilket var den ursprungliga tanken. L Herlitz 1974 s 288.



I vilka fall kunde det vara överflödigt för köparen att lagfara ett köp? Herlitz pekar på 
tre skäl: om det var klart att säljaren sålde avlingejord, eller om inga bördemän fanns, och 
då jorden köptes för att säljas vidare,17

1734 års bestämmelser kan därmed inte tas som intäkt för att protokollen fullständigt 
återgav vad som köptes och såldes. Förhållandet i Bergslagen komplicerades av att det 
där fanns två parallella ting. Visserligen var det häradsrätten som skulle hantera köp och 
försäljning av jord. Jag har emellertid funnit att hytt- och smidesandelar då och då såldes 
på bergstingen. Samtidigt måste jag av arbetsmässiga skäl inskränka kartläggningen till 
en instans. Valet av häradsrätten motiveras med att där försiggick merparten av den 
offentliggjorda handeln med jord.

Efter sekelskiftet 1800 kom bestämmelser som ytterligare inskärpte lagfartsskyldig- 
heten. I praktiken tycks dessa inte ha medfört någon avsevärd förbättring.18

Sammanfattningsvis kan konstateras att många transaktioner aldrig lagfördes över
huvudtaget. Andra överlåtelser lagfördes endast en enstaka gång.

Resultaten i kapitel 4 visar att släktingarnas uppgörelser om arv periodvis nästan var 
den enda handel som allmogen själv bedrev med varandra. I och med att man måste 
räkna med att en del av den faktiska handeln aldrig kommer till vår kännedom, kan inte 
de mätbara transaktionerna ensamma bekräfta att allmogen uteslutande handlade på detta 
sätt. Tillsammans med ägostrukturema verifieras dock att det i hög grad var så.

Av arbetsmässiga skäl är det inte möjligt att excerpera alla uppbud för socknen under 
en längre tid. Jag har gått tillväga på följande sätt.

I första hand vill jag ha en bild av de överlåtelser som blev varaktiga. Alltså måste 
fastebreven excerperas. Samtidigt misstänkte jag att många bruk på grund av lagstift
ningens restriktioner inte beviljades fasta vissa år men ändå handlade med jord. Detta 
bekräftas också genom att jag även excerperade de tredje uppbuden. Om man utgår från 
att bruken i likhet med andra köpare skaffade sig ägande genom uppbud av köpebreven 
kan man anta att besittningen blev mer varaktig och tryggad genom den tredje resan. I 
undersökningen skiljs inte fastorna från de tredje uppbuden. Under den tredje under
sökningsperioden blev förfarandet praxis också i häradsrättens behandling. Då utfärda
des fastebrev i samband med det tredje uppbudet. Men det är inte säkert att bruken 
strävade efter varaktighet. Ett flitigt uppbudsförfarande utan att fastebrev utkvitterades 
kan också ses som tecken på att bruken helst ville sälja jorden.

De förvärv som bara bjöds upp en gång kan ha gått tillbaka men det är inte säkert. 
Eftersom jag nöjt mig med en undersökning av de sista leden i lagförandet är bortfallet 
större än det skulle varit om man undersökt alla köpebrev och uppbud.

Antalet transaktioner kan vara i minsta laget. Uppmärksamheten måste därför vara rik
tad mot förändringen - inte omfånget. Förändringen var bland annat den att jord som tro
ligen var ärvd oftare kom att överlåtas till personer säljaren inte var uttalat släkt med.

De undersökta åren 1696-1710, 1746-1760 samt 1801-1815 har valts på grund av de 
omkastningar som lagstiftningen genomgick just då.

Med jordhandeln i Saxe har jag förfarit annorlunda. Samtliga uppbud och fastebrev 
utfärdade under åren 1696-1815 har behandlats. I den mån människorna där brydde sig 
om att lagfara sin handel med jord, harde registrerats. Oavsett uppbud har transaktionen 
räknats med.

Totalt sett handlade allmogen i Saxe med jord 87 gånger. Utöver dessa tillkom fyra 
transaktioner som inte lagfördes. Dessa har noterats i Larsbo bruks arkiv och redovisas i 
tabell 8 i bilaga 3. Det gäller Nils Svensson som år 1699 på grund av skuld överlät sin 
egendom till Larsbo, Hans Johansson, Johan Mattsson och Mats Hindersson gjorde lika
ledes åren 1706, 1731 och 1749.19 Inalles blir det 91.20

17 L Herlitz 1974 s 286.
18 C Winberg 1981 s 282-283 om förhållandena i Dala pastorat.
19 LaA, F:584:313. F:592:1373, 1384, (SFa).
2(1 Se tabell 8, bilaga 3.



Tid Uppbud 1 2 3 F Totalt

1696-1710 2 5 2 9
1711-1720 - 1 2 1 4
1721-1730 - 1 1 3 5
1731-1740 - - - -

1741-1750 - - 5 - 5
1751-1760 1 - 1 - 2
1761-1770 5 1 2 1 9
1771-1780 1 - 2 - 3
1781-1790 - 3 1 2 6
1791-1800 1 5 6 11 23
1801-1815 4 3 - 14 21

Totalt 14 14 25 34 87

Källa: Svea Hovrätts arkiv. Renoverade domböcker och småprotokoll, (RA)

Anm. Alla transaktioner har endast räknats en gâng. I de fall lagfarten fördes frän första 
uppbud till fastebrev räknas således bara fastebrevet.

Sammanställningen ovan visar att transaktionerna inte var jämnt fördelade över tid. 
1730- och 1750-talen var det påfallande få transaktioner. Efter 1790 lagfördes många 
fler.

Alla poster var inte av samma karaktär. Totalt kan tre byten räknas in. De erhöll alla 
tredje uppbud och inträffade 1764, 1766 och 1801.1 de två senare var Larsbo en av dem 
som bytte. Den omarrondering av jord som bönderna i Stora Tuna praktiserade med hjälp 
av byten sinsemellan saknades nästan helt i Saxe och Söderbärke.21

År 1700 beviljades Larsbo tredje uppbud på ett stort antal egendomar. Två var belägna 
i Saxe. Det var Jöns Nilsson och Nils med samma efternamn som på grund av skulder 
förlorade sin jord.22 Båda gångerna uttrycktes överlåtelsen som pant.

Det finns olika typer av panter.23 Den hypotekariska pant det var frågan om här funge
rade som en inteckning. Låntagaren behöll och brukade sin jord även under den tid han 
var skuldsatt. Med den förpantade eller intecknade jorden tydliggörs äganderättens 
flytande karaktär. Den skuldsatte eller bördemännen kunde fortfarande återlösa jorden. 
Utöver överlåtelserna år 1700 förekom som regel inga panter. För enkelhets skull har jag 
likställt panterna från år 1700 med de övriga förvärven.

I kapitel 4 påpekas att antalet förvärv inte är något bra mått för att visa hur någon skaf
far sig mer och mer. Jag vill understryka det ytterligare genom att illustrera med ett fall.

År 1797 beviljades bergsman Erik Jansson - eller Johansson - fasta på sju förvärv.24 
Alltihop var släkttransaktioner. Fyra fastor utfärdades som egentligen borde ha utfärdats 
för Eriks fars - Johan Erssons - räkning. Två fastor utfärdades på jord som Erik förvär
vade från sin farbrors barn. Det var också fadern Johan Erssons arv. Ytterligare två 
fastor beviljades på jord som faderns syskon ärvt men sedan sålde till Johan Ersson. Erik 
erhöll därmed de fastebrev som hans far borde haft. Efter dessa förvärv var hemmanet av 
den storlek som farfadern Erik Samuelsson efterlämnat Erik Jansson fick samma år fasta 
på en jord som ledde till att hans fastighet blev större än den farfadern hade ägt. Erik var

21 M Ågren 1992 s 78-80.
22 Svea Hovrätts arkiv. Renoverade domböcker och småprotokoll. År 17001 (årets första ting) fol 44-45, 
II fol 580, (RA). I fortsättningen anges endast år, första eller andra ting med romersk siffra, samt folio.
23 M Ågren 1992 s 47-50 diskuterar panter utförligare.
24 1797 I fol 1827-1828, (RA).



nämligen en av de fem i Saxe som förvärvade Mats Tomssons gamla hemman. Därefter - 
âr 1799 sålde Erik Jansson lite jord.25 Bakgrunden till försäljningen erhålls från Eriks 
fars - Johan Ersson - bouppteckning från år 1763.26 I bouppteckningen blev det bestämt 
att just den jord som Erik Jansson tillsammans med svågern Hans Hansson i Nor sålde 
år 1799 till Per Jacobsson i Nor överläts till svågern. I lagfartsprotokollet står det att 
Hans Hansson och Erik Jansson bmkat jorden tillsammans. Drygt trettio år efter faderns 
bouppteckning såldes jorden. Transaktionen innebar att Erik inte kom att ha mer jord än 
sin far. Men heller inte mindre eftersom han köpte en del av Mats Tomssons gamla 
hemman.

Strax efter sekelskiftet 1800 var det Eriks son - Jan Ersson - som handlade på liknande 
sätt. Fyra förvärv krävdes innan hans egendom var lika stor som den föräldrarna efter
lämnade.27 Utöver detta handlade han ingenting de undersökta åren. Däremot bytte han 
lite jord med Larsbo bruk. Och det var han som inhandlade jord på auktion, som sedan 
såldes till bergsfogden.28

Av antalet transaktioner kan man förledas tro att jordhandeln dels var mer intensiv än 
vad den i praktiken var, dels att det var många förvärv som ledde till en ansamling av 
jord hos några få. Studeras släktförhållanden och förvärvens innebörd ges däremot en 
annan bild, som bättre hör ihop med den relativt oföränderliga fördelningen i ägostruktu
ren på 1750-talet.

Hittills har jag tagit upp källmaterialets brister i avseende på svårigheten i att uppnå 
fullständighet samt ovissheten om jorden verkligen bytte ägare eller ej. Till detta kommer 
en rad problem med innehållet. Jag har tidigare nämnt vad ett köpebrev innehöll. Herlitz 
och Winberg menar att detta någorlunda återgavs i lagfartsprotokollen, särskilt i samband 
med fastebrev och första uppbud.29 Protokollen från Söderbärke ger ett mer varierat in
tryck. Ett exempel från vintertinget 1703 kan visa.30

Detta år beviljades Lars Hansson i Sörbo ett tredje uppbud (ibland benämnt tredje 
resan) på fast egendom i samma by. Säljare var brodern Erik, som också bodde där. Han 
sålde sitt arv i faderns Hans Persson hemman. I protokollet hittar man ingen uppgift på 
den sålda egendomens innehåll eller storlek. Hemmanets namn uppgavs inte heller. Det 
är således omöjligt att identifiera fastigheten efter till exempel jordeböckema. I Söder
bärke var ett sådant förfarande vanligt.

Kan inte priset vara vägledande? I Lars Herlitzs material angavs priserna före år 1776 
nästan uteslutande i daler silvermynt. I hans fall förekom priser i daler kopparmynt 
endast i referat av köpebrev som utfärdats på annan ort.31 Inte någon av de lagfarter jag 
behandlar angav priset i daler silvermynt. Dessvärre var det heller inte bara daler kop
parmynt som användes. Den egendom som Erik överlät till sin bror år 1703 i exemplet 
ovan betalades med 40 skeppund tackjärn. Fram till böljan på 1700-talet var det vanligt 
att fastigheter betalades med tackjärn. Ibland användes både daler kopparmynt och tack
järn. Det förekommer även fall där det helt saknas uppgift om betalningsmedel. Under 
1700-talets lopp tog pengarna överhanden och på 1800-talet angavs priserna som regel - i 
riksdaler - men egendomens storlek utelämnades fortfarande ofta.

Den omnämnda transaktionen mellan bröderna Lars och Erik härrörde från tredje upp
budet. Kanske var utförligheten bättre i samband med utfärdandet av fastebrev? Ett 
exempel på att det inte var så kan vara det fastebrev som utfärdades 1702.32

25 1799 II fol 2229 (F), (RA). Erik Johansson i Saxe och svågern Hans Hansson i Nor sålde 1/16 man
tal i Saxe - det så kallade Ödesänget - till Per Jacobsson i Nor.
26 KLHA, (1763) F:2 s 397ff, (ULA).
27 1801 I fol 2106, 1802 I fol 1850, (RA).
28 1801 II fol 2153-2154 (1) (bytet), 1805 I fol 200 (3), (RA).
29 L Herlitz 1974 s 290, C Winberg 1981 s 282. Det bör observeras att Winberg talar om tiden efter ca 
1810.
30 1703 I fol 855, (RA).
31 L Herlitz 1974 s 292-293.
32 1702 II fol 1807, (RA).



Det var Olof Larsson och Kerstin Persdotter i Västansjö som sålde arvsandelar i Sörbo 
efter Kerstins far - Per Larsson. Köparen var Lars Persson - troligen Kerstins bror - som 
för detta betalade 50 skeppund tackjärn samt en klänning. Inte heller denna gång har jag 
någon möjlighet att identifiera den försålda jorden. Om man med ledning av priset vill nå 
klarhet i jordens storlek underlättas det knappast med tillkomsten av ytterligare ett betal
ningsmedel - klänningen. Sammantaget kan protokollen inte användas för att mäta mäng
den jord som såldes och köptes. Man får nöja sig med antalet affärer.

Priserna används i stället för att visa jordens värde. Resultaten presenteras i kapitel 6.1 
undersökningen av priserna har jag enbart behandlat allmogens transaktioner med varan
dra. Skälet är att deras affärer var av likartad karaktär - arvsöverenskommelser. Stånds
personerna handlade ibland med delar av bruk och där framgår inte alltid vad som ingick. 
Innehållet i allmogens transaktioner varierade också. Men enhetligheten var ändå större. 
Man kan vidare tänka sig att överenskommelser om arv resulterade i att priserna var lägre 
än om jorden åsatts ett marknadsvärde. Jordens värde ökade, trots att transaktionernas 
pris kunde vara beroende av släktlojaliteter. I kapitel 6 tolkar jag jordens prisutveckling 
som bl a ett utslag av nyodlingen. Jorden blev därmed mer värdefull. Men man kan 
också hävda att pristrenden kom sig av att släktkänslan försvagades och att 
"släktrabatten" därmed minskade. En annan möjlighet är att transaktionerna kom att om
fatta allt större jordbitar och att priserna därigenom stegrades. Prisutvecklingen på jord 
har sannolikt flera orsaker. Vilken som var mest avgörande kan inte klargöras. Nyod
lingen kan visas. Släktkänslans förändring kan antas. Men oavsett orsak visas tydligt att 
det därmed blev mer kostsamt att förvärva jord. Tyvärr kan endast ett begränsat antal 
transaktioner användas - de där priserna angetts i en enda sort. För att undvika att förän
dringar i penningvärdet ger utslag har alla penningpriser räknats om till en vara som vi 
vet steg kraftigt under 1700-talet - nämligen råg.33

För perioden 1696-1710 har priserna på spannmålen hämtats från Astrid Hegardts 
sammanställning över de priser Uppsala Akademi sålde för till Bergslagen - bland annat 
Västerbergslagen.34 Fram till år 1705 samt år 1707 ges inget särskilt pris på råg utan då 
gäller priset spannmål. För de två andra perioderna - 1746-60 och 1801-15 - hämtas 
priserna från Lennart Jörbergs sammanställning över markegångstaxoma för råg i 
Kopparbergs län.35 Fram till 1789 är det inga problem att omvandla priserna till spann
mål efter normen att 1 daler silvermynt motsvarade 3 daler kopparmynt. År 1776 kom 
riksdalem som motsvarade 18 daler kopparmynt. Mellan 1789 och 1803 fanns två sor
ters riksdaler i omlopp - riksdaler banko och riksdaler riksgäldssedlar. Relationen dem 
emellan fixerades inte förrän år 1803 till 1 1/2 riksdaler riksgälds = 1 riksdaler banco.36 I 
lagfartsprotokollen framgår inte alltid vilken riksdaler det gällde. Sådana fall har inte 
tagits med. För de övriga - där det behövts - har jag räknat om riksdalem till kopparmynt 
enligt normen att en riksdaler riksgälds motsvarade 18 daler kopparmynt. Totalt behand
las 243 transaktioner och de flesta genomfördes den sista perioden. Underlaget är inte så 
stort. Bortfallet beror på de tidigare nämnda problemen. Men med hänsyn till att jag 
deflaterat jordpriserna med råg - en vara som troligen var en viktig utgift i Bergslagen 
och dessutom ökade i pris - framgår ändå klart att den jord som bytte ägare i Söderbärke 
blev allt mer värdefull.37

Till sist några ord om vilka som handlade med jord. Det var som sagt oftast släktingar. 
I det refererade exemplet med Erik och Lars angavs att de var bröder. Ofta uppgav proto
kollet i vilket släktförhållande de handlande stod till varandra. När så inte har skett men 
säljaren bar samma efternamn som köparen och det framgår att det var en arvsrättighet 
som överläts, har jag registrerat affären som släkttransaktion.

33 K Ämark 1915 diagram 2-3.
34 A Hegardt 1975 s 287.
35 L Jörberg 1972 vol I s 135-136, 139. 142.
36 L Jörberg 1972 vol I s79. K-A Wallroth 1918 s 149 anger de varierande relationerna åren 1790-1803.
37 Se tabell 23, bilaga 3.



Med släkt avses familjeband i vid betydelse. Även om det var olika grad av närhet i 
relationerna, har svärfar, svåger, bror och så vidare förts samman till den gemensamma 
benämningen släkt. Kategorin släkttransaktion används främst som en undergrupp till 
allmogens handel med jord. Till allmogen räknas alla de som bar bondenamn som Ersson 
och liknande. Men även de som titulerades med något hantverksyrke som till exempel 
skräddare, smeder och skomakare har förts till allmogen.

Brukspatroner som Tersmeden, Ehrenheim med flera ingår i gruppen ståndspersoner. 
Den sociala rangordningen innebar inte att ståndspersonerna var en homogen grupp. Det 
finns fall som hellre skulle hört till en mellankategori. Ett exempel kan vara länsman 
Petter Ullberg. Han fick fasta på en egendom som han köpte av Tersmeden år 1699.38 
Ullberg har registrerats som en ståndsperson trots att uppdraget som länsman inte kan 
jämställas med brukspatronens värv. Tveksamheten kring Ullberg med flera har dock 
inte så stor betydelse. De var inte så många och handlade heller inte så mycket.

38 1699 II foi 946-947.



Bilaga 3 
TABELLER

År Dygn År Dygn År Dygn År Dygn År Dygn

1700 65 1721 55 1741 85 1761 95 1781 94
1701 40 1722 63 1742 97 1762 82 1782 57
1702 30 1723 46 1743 85 1763 86 1783 85
1703 31 1724 50 1744 - 1764 84 1784 81
1704 32 1725 76 1745 91 1765 88 1785 78
1705 39 1726 90 1746 82 1766 88 1786 76
1706 37 1727 79 1747 42 1767 100 1787 77
1707 46 1728 81 1748 98 1768 - 1788 82
1708 88 1729 75 1749 96 1769 106 1789 101
1709 58 1730 78 1750 28 1770 101 1790 -

1710 60 1731 91 1751 91 1771 79 1791 145
1711 75 1732 86 1752 81 1772 72 1792 87
1712 65 1733 73 1753 90 1773 74 1793 101
1713 48 1734 98 1754 91 1774 84 1794 83
1714 - 1735 104 1755 93 1775 92 1795 112
1715 110 1736 102 1756 87 1776 83 1796 94
1716 44 1737 88 1757 105 1777 60 1797 87
1717 47 1738 58 1758 52 1778 92 1798 101
1718 62 1739 77 1759 90 1779 74 1799 109
1719 49 1740 78 1760 122 1780 56 1800 93
1720
Källa: 1700-1749: Länsräkenskaper, Kopparbergs län, 
verifikationer, (RA), 1750-1800: BM, FVII:5, (ULA).
Anm. Antalet dygn är avrundade till hela dygn och de tre fridygnen 
är avdragna från tabellens värden. 1714, 1768 och 1790 användes 
inte hyttan i Saxe. År 1720 finns verifikationer, men ingen 
tiondejärnslängd. För år 1744 saknas verifikationer.
Tabell 2. Saxebergsmännens andelar i Saxe hytta år 1831 (dygn)
Namn Släkt Dygn Namn Släkt Dygn Totalt
Jan E 7 8,75 Erik A 5 4,75
G Anders J 4 3,25 Anders P 2,75
Per E 3 2,75 U Anders J 1 2,25
Anders A 1,75 U Per P 2 1,00
Totalt 16,50 10,75 27,25
Källa: BM, FI:65, (ULA).
Anm. Användningstiden var totalt något mer än 70 dygn per 
vartannat år inklusive den tid som bergsmännen i Vibberbo använde 
hyttan. I tabell 2 redovisas inte Vibberbos andelar.



Tabell 3. Befolkning i Saxe åren 1695, 1750 och 1805
Ar 1695 1750 1805
Antal 123 132 157
Källa: Länsräkenskaper, Kopparbergs län, 
(RA), N Friberg 1975 s 4.

Tabell 4. Lejt tjänstefolk per hushåll i

mantalslängd år 1805,

Saxe år 1771-1774
Hushållsföreståndare Släkt Dräng Piga Totalt
1) Erik J 7 1 1 2
2) Hans J 4 2 3 5
3) Erik J 6 0 1 1
4) Anders AB 8 1 3 4
5) Hans H 9 4 1 5
6) Per P 2 2 4 6
7) Hans E 3 0 1 1
8) Nils N 0 0 0
9) Erik H 5 0 0 0
10) Mats J 0 1 1
11) Jan J 2 1 3
12) Erik L 2 1 3
13) Anders B 1 0 1
14) Per 0 3 1 4
15) Johan P 3 1 4
16) Anders A 1 0 0 0
17) Olof 0 2 2 4
Totalt 23 21 44
Källa: SöKyA, Husförhörslängder, AI:7 1771-1774, (ULA) .
Tabell 5. Antalet jordägande hushåll i Saxe år 1665-1831.
Ar 1665 1714 1752 1755 1784 1815 1817 1822 1831
Antal 9 7 13 14 12 10 9 8 8

Källa: 1665: LaA, F:593 nr 1598, (SFa), 1714: KL, Landskontoret,
EIV: 1, (ULA), 1752: SöKyA, OIa:2, (ULA), 1755 och 1822: Söderbärke 
socken, lantmäteriakt nr 30 och 97, (LmF), 1784 och 1815: Äldre 
handlingar, Söderbärke, EIV:a, 88b, (DkVä), 1815: Länsräkenskaper, 
Kopparbergs län, verifikationer år 1815, (RA), 1817: BK, HA, G:8, 
(RA), 1831: BM, FI:65, (ULA).
Anm. Larsbo bruk är inte medräknat.



Tabell 6. Ägostrukturen i Saxe åren 1752, 1784, 1815 och 1817.
Storlek Antal 1752 1784 1815 1817
Små jordägare - 2 - 2
Mellanstora jordägare 12 10 10 5
Stora jordägare 1 - - 2
Totalt 13 12 10 9
Källa: Som tabell 5.
Anm. Små=t o m 1/16 mantal. mellan=t o m 1/4 mantal, stora=mer än
1/4 mantal. Larsbo bruks innehav redovisas inte i tabell 6.
Tabell 7. Larsbo bruks mantalsinnehav i Saxe åren 1714, 1755, 1784 
och 1817 (N=2,25 mantal)
År 1714 1755 1784 1817
I mantal 1,625 0,592 0,717 0,717

I procent 72 26 32 32

Källa: Som tabell 5.
Tabell 8. Registrerade jordtransaktioner i Saxe åren 1696-1815
Nr År Från Släkt Till Uppbud Skuld Släkt
1. 1697 Larsbo U HN, Saxe 1 Ja Nej
2 . 1699 G HN, Saxe 4 NH, Saxe 1 Nej Ja
3 . 1699 Larsbo EP, Saxe F Ja Nej
4 . 1699 NS, Saxe Larsbo 7 Ja Nej
5. 1700 JN, Saxe Larsbo 3 Ja Nej
6. 1700 NN, Saxe Larsbo 3 Ja Nej
7. 1701 EP, Saxe EP, Huggnora 3 Nej Ja
8. 1703 LP, Saxe Larsbo 3 Ja Nej
9. 1703 NH, Saxe 4 KP, Västerby 3 Nej Ja
10. 1705 HP, Saxe PL, Nor F Nej Ja
11. 1706 HJ, Saxe Larsbo 7 Ja Nej
12. 1714 AL, Saxe 8 PL, Sörbo 2 Nej Ja
13. 1716 JP, Saxe MP, Kyrkobyn 

LH, Sörbo
3 Nej Ja

14 . 1718 JH, Saxe 4 3 Nej Ja

LOH 1718 Larsbo 7 ES, Marnäs F Ja Nej
16. 1722 EM, ? AM, Saxe 3 Nej Ja
17. 1723 JP, Saxe JA, Västerby F Nej Ja
18. 1725 PE m fl 4 JH, Saxe F Nej Ja
19. 1727 PC m fl 4 JH, Saxe F Nej Ja
20. 1728 Larsbo 3 LT, AM, Saxe 2 Ja Nej
21. 1731 JM, Saxe Larsbo 7 Ja Nej
22. 1743 Larsbo 1 AA, Saxe 3 7 Nej
23. 1744 Larsbo 3 EH, LT, Saxe 3 Ja Nej
24. 1746 Larsbo 3 HE, LL, Saxe 3 Ja Nej
25. 1749 BA m fl 8 AAB, Saxe 3 Nej Ja
26. 1749 MH, Saxe HH, Sörbo 3 Nej Ja
27. 1749 MH, Saxe Larsbo 7 Ja Nej
28. 1751 JJ m fl 2 AM, Hemshyttan 1 Nej Ja
29. 1757 OP, AJ, Saxe Larsbo 3 Ja Nej



30. 1761 LT, Saxe 3 HE, LL, Saxe 3 Nej Ja
31. 1761 PH, Saxe LA n fl 1 Ja Nej
32. 1764 HJ, Saxe, byte EJ, Saxe 1 Nej Nej
33. 1764 PA, Saxe 2 PP, Vad 3 Nej Ja
34. 1765 Kyrkorådet EJ H fl 2 Nej Nej
35. 1766 Larsbo, byte EJ, Saxe 1 Nej Nej
36. 1766 AE, Gläfse 8 AAB, Saxe 1 Nej Ja
37. 1766 EJ, Saxe 7 HH, Hemshyttan 1 Nej Ja
38. 1768 MT, Saxe JP, S-berg F Ja Ja
39. 1771 TJ, S-berg 1/2 JJ, PA, Saxe 3 Ja Nej
40. 1776 EJ, Saxe 7 AA, Busj on 3 Nej Ja
41. 1777 JE, V-bo 6 AE, Saxe 1 Ja Nej
42 . 1783 EL, Saxe 3 PG, Saxe F Nej Ja
43. 1786 CH m fl 4 JH, Saxe 3 Nej Ja
44 . 1788 EL, Saxe 3 JM, Saxe 2 Ja Nej
45. 1789 TJ, S-berg 6/1 EJ, AA, Saxe 2 Ja Nej
46. 1790 PE, Bj örsbo 1 EA, Saxe 2 Nej Ja
47. 1790 AA, Saxe 1/2 NN, Saxe F Nej ■>

48. 1791 HH, Saxe 9 PH, Saxe 2 Nej Ja
49 . 1791 PH, Saxe 9 PH, Saxe 3 Nej Ja
50. 1792 BH, Saxe 2 PP, Saxe 3 Nej Ja
51. 1792 LL, Sörbo 9 PH, Saxe 2 Nej Ja
52. 1795 PL m fl 1 EA, Saxe 2 Nej Ja
53 . 1795 LP m fl 3 EH, Saxe 2 Nej Ja
54. 1795 AP, Tolfsbo 2 PP, Saxe 3 Nej Ja
55. 1796 PP, Saxe 6 LP, Saxe 2 Nej Ja
56. 1797 HH, Falun 7 JE, Saxe F Nej Ja
57. 1797 HÖ, ? 7 JE, Saxe F Nej Ja
58. 1797 PA, Fragg 7 JE, Saxe F Nej Ja
59 . 1797 OM, ? 7 JE, Saxe F Nej Ja
60. 1797 JUS, Sth 7 JE, Saxe F Nej Ja
61. 1797 TJ, S-berg 7 EJ, Saxe F Ja Nej
62. 1797 AO, Mårtsbo 7 EJ, Saxe F Nej Ja
63 . 1798 ME, Täppan 6 AE, Saxe F Nej Ja
64 . 1798 EH, Saxe 5 JL, Nor 3 Nej Ja
65. 1798 PH, V-bo AB, Saxe 1 Nej Nej
66. 1798 AJ, Kölnäs 6 AE, Saxe F Nej Ja
67 . 1799 AO, Mårtsbo 2 BH, Saxe 3 Nej Ja
68. 1799 JH, ? HP, Saxe F Nej Ja
69. 1799 EJ, Saxe 7 PJ, Nor F Nej Nej
70. 1800 AH, Vad 3 EH, Saxe 3 Nej Ja
71. 1801 AS, ? 1 EA, Saxe F Nej Ja
72. 1801 Larsbo, byte JE, Saxe 1 Nej Ja
73 . 1801 EH, Saxe 5 AH, Saxe 1 Nej Ja
74. 1801 CE, K-bo 7 JE, Saxe F Nej Ja
75. 1802 EL:s döttr 3/1 EA, Saxe 2 Nej ?
76. 1802 AE, Saxe 7 JE, Saxe F Nej Ja
77. 1802 AH, ? 7 JE, Saxe F Nej Ja
78. 1802 EE, Snöån 7 JE, Saxe F Nej Ja
79. 1805 JE, Saxe 7 Bergsf C F Nej Ja
80. 1805 NN, Saxe 2 AA, Mårtsbo F Nej Ja
81. 1806 AH, Saxe 5 EA, Saxe 2 Nej Ja
82 . 1807 JL,PA, Nor 5 AH, Saxe F Nej Ja
83 . 1807 JL, Nor 5 EA, Saxe F Nej Ja
84. 1810 EH, Saxe 3/2 PP, Saxe F Nej Ja
85. 1810 EH, Saxe 3/9 PH, Saxe F Nej Ja
86. 1810 EA m fl 8 AAB Saxe F Nej Ja
87. 1812 AA m fl 8 AAB Saxe 1 Nej Ja
88. 1813 PH, Larsbo 4 AJ, Saxe F Nej Ja
89. 1815 HP, Saxe 9/6 EB, Björksta F Nej Ja



90. 1815
91. 1815

PA m fl
OJ, Saxe

5 EA, Saxe
9 EB, ?

2
1

Nej Ja
Ja Nej

Källa: Svea Hovrätts arkiv 
(RA), LaA, serie F, (SFa). 
Anm. Där uppbudet angetts : 
excerperats i Larsbo bruks

. Renoverade domböcker och småprotokoll

med frågetecken har överlåtelsen 
arkiv.

Tabell 9. Antalet jordägare i söderbärke åren 
1784, 1815 OCh 1817

1665, :1714, 1752,

År 1665 1714 1752 1784 1815 1817

Antal 111 229 313 273 237 209

Källa: Som tabell 5.

Tabell 10. 
1817

Ägostrukturen i Söderbärke åren 1752, 1784, 1815 och

Storlek Antal
År 1752 1784 1815 1817

Små jordägare 53 96 64 43

Mellanstorai j ordägare 240 164 149 141

Stora jordägare 20 13 24 23

Totalt 313 273 237 209

Källa: Som tabell 5.
Anm. Som tabell 6. I tabell 10 är dock brukens innehav medräknat.

Tabell 11. 
1784, 1815

Brukens mantalsinnehav i Söderbärke 
och 1817 (N=44 15/16 mantal)

åren 1714, 1752,

År 1714 1752 1784 1815 1817

I mantal 11,4 5,6 14,7 17,1 18,1

I procent 25 12 33 38 40

Källa: Som tabell 5.
Anm. Se bilaga 2.



Tabell 12. Antalet jordtransaktioner i Söderbärke socken åren 
1696-1710, 1746-1760 och 1801-1815
Från Till 1696-1710 1746-1760 1801-1815 Totalt
Allm Allm 85 68 159 312
Allm Stp 58 38 12 108
Stp Allm 14 30 12 56
Stp Stp 10 21 29 60
Övrigt 3 1 1 5
Totalt 170 158 213 541
Källa: Svea Hovrätts arkiv. Renoverade domböcker och småprotokoll
(RA) .
Anm. Allm=allmoge, Stp=ståndsperson.
Tabell 13. Antalet förläggare i Norrbärkes och Söderbärkes 
bergsting åren 1687-1811
År Antal År Antal År Antal År Antal
1687 1 1730 16 1751 5 1781 7
1698 2 1731 13 1756 6 1789 4
1714 7 1735 7 1758 7 1791 4
1715 10 1736 11 1765 5 1799 4
1716 7 1740 9 1766 4 1800 3
1717 7 1741 6 1770 8 1809 3
1718 9 1745 7 1771 6 1810 1
1719 8 1746 8 1780 6 1811 3
1720 10
Källa: BK, AA, Ellf (Västerbergslagens bergstingsrättsprotokoll), 
(RA) .



Tabell 14. Antalet förlagstagare i steg 1-4 i Norrbärkes ocb 
söderbärkes bergsting åren 1687-1811
År Steg: 1 2 3 4 Totalt
1687 _ 8 - _ 8
1698 - 7 1 - 1
1714 99 - - - 99
1715 136 67 - - 203
1716 82 6 - - 88
1717 81 4 - - 85
1718 58 6 1 - 65
1719 34 120 - - 154
1720 128 3 2 - 133
1730 159 27 5 1 192
1731 87 134 3 3 227
1735 14 14 9 1 38
1736 106 22 7 7 142
1740 104 16 7 1 128
1741 _ 21 19 1 41
1745 - 11 12 - 23
1746 8 29 3 13 53
1751 3 33 1 - 37
1756 - 15 7 - 22
1758 3 90 1 1 95
1765 9 7 - 1 17
1766 - 31 2 - 33
1770 - 9 10 4 23
1771 1 7 5 4 17
1780 2 29 - - 31
1781 - 32 5 - 37
1789 1 3 1 - 5
1791 - 3 1 - 4
1799 - 6 - - 6
1800 - 8 - - 8
1809 - 9 - - 9
1810 - 3 - - 3
1811 - 4 - - 4
Källa: Som tabell 13.
Anm. Steg l=förlagsrelation, 2=skuldrelation, 3=permanent 
skuldrelation, 4=förlust av jord.



Tabell 15. Markegångstaxa för tackjärn och råg i Västmanland åren 
1736-1800 i daler silvermynt (medelvärde)
Ar Pris

Tackjärn Råg Tackjärn/Råg
1736-1740 4,4 7,1 0,62
1741-1750 5,3 8,2 0,65
1751-1760 7,9 8,8 0,90
1761-1770 11,5 13,8 0,83
1771-1780 11,5 16,5 0,70
1781-1790 11,4 19,4 0,60
1791-1800 17,3 26,6 0,65
Källa: L Jörberg 1972 vol I s 135-136, 139, 567-568.
Tabell 16. Ramnäs stångjärnstillverkning åren 1747-1800 (Skd),
kostnader för' smedslöner, kol och tackjärn i dkm och tunnor raçi·Medelvärden. Tunnor råg anges till höger on» /·
Ar Tillv Smedslön Kol Tackjärn Totalt

1747-
1750 1 581 4 751/200 14 130/598 25 996/1 103 44 877/1 901
1751-
1760 1 958
1761-

6 268/247 22 013/856 43 721/1 734 72 002/2 837

1770 2 082
1771-

7 740/244 34 650/840 68 403/1 711 110 793/2 795

1780 1 858 8 598/181 27 127/571 62 343/1 303 98 068/2 055
1781-
1790 2 207
1791-

10 080/178 42 064/892 81 148/1 424 133 292/2 494

1800 1 986 10 652/140 50 604/654 115 096/1 420 176 352/2 214

Källa: RaA, Kapitalböcker 1747-1800, (ULA), L Jörberg 1972 vol I s 
135-136, 139, B Boèthius 1954 s 183 för tillverkningsuppgiften år 
1753.
Anm. Kapitalböcker för åren 1753, 1778 och 1790 har inte 
påträffats. Alla värden har avrundats till heltal. Rågpriset 
gäller Västmanland eftersom Ramnäs var beläget där. Den totala 
kostnaden utgörs av smideslönernas, kolens och tackjärnets 
sammanlagda belopp.



Tabell 17. Tackjärnsleveranser från Saxe till Ramnäs åren 1747- 
1791

År
Antal
bergsmän

Antal
skd Pris År

Antal
bergsmän

Antal
skd Pris

1747 4 44 660 1763 2 33 1 500
1749 6 59 950 1764 4 77 3 830
1750 3 44 600 1765 4 76 4 020
1751 4 127 2 800 1766 9 239 9 930
1752 6 104 1 760 1767 8 220 6 659
1754 3 36 610 1768 3 21 333
1755 4 74 360 1769 8 120 2 661
1756 5 91 1 680 1770 11 340 7 861
1757 4 55 1 210 1771 4 17 509
1758 1 48 1 240 1774 1 4 97
1759 1 24 500 1777 1 4 126
1760 4 103 2 070 1779 1 24 864
1761 3 108 2 080 1790 3 12 648
1762 1 25 750 1791 8 80 3 078
Källa: RaA, Kapital- och avräkningsböcker 1747-1800, (ULA).
Anm. Alla belopp är avrundade till heltal och priserna anges i 
dkm. Kapitalböcker för åren 1753, 1778 och 1790 saknas. Uppgiften 
för år 1790 har hämtats från avräkningsboken samma år.

Tabell 18. Antal tunnor råg och korn som erhölls för det belopp 
Ramnäs bruk betalade för ett skeppund tackjärn från Saxe åren 
1747-1791
År Råg Korn År Råg Korn År Råg Korn
1747 0,50 0,62 1759 0,88 0,70 1769 0,67 0,82
1749 0,53 0,59 1760 0,83 0,67 1770 0,58 0,64
1750 0,93 0,93 1761 0,56 0,48 1771 0,42 0,50
1751 0,92 1,05 1762 0,50 0,50 1774 0,62 0,62
1752 0,71 0,71 1763 0,75 0,79 1777 0,62 0,85
1754 0,71 0,81 1764 0,80 0,84 1779 0,80 1,00
1755 0,79 0,90 1765 0,92 1,15 1790 0,65 0,78
1756 0,40 0,54 1766 0,88 1,08 1791 0,59 0,72
1757 0,56 0,55 1767 0,83 1,11
1758 0,72 0,79 1768 0,44 0,59

Källa: RaA, Kapital- och avräkningsböcker 1747-1800, (ULA), L 
Jörberg 1972 vol I s 135-136, 139, 151-152, 155.
Anm. Alla bergsmän fick inte lika mycket betalt för sin leverans. 
Det var järnets kvalitet som avgjorde priset. Skillnaderna mellan 
bergsmännen var dock inte stora. I tabell 18 används medelvärden 
på tackjärnspriset.



Tabell 19. Bergsmän, släkttillhörighet och skuld till Ramnäs bruk 
åren 1750-1792 (enskilda bergsmäns skuld i dkm, total skuld i dkm 
och tunnor råg)
Släkt Namn År: 1750 1751 1768 1769 1770 1771 1772 1773
4 HJ 200 200 261 261 261 96 96 96
3 LL 60 60 220 220 694 694 694 694
8 AAB 217 217 146 45 48 237 114 114
6 EJ 411 281 415 407 232 232
5 EH 313 211 206
- MT 573 573 650 650 630 630
- NN 172 172
2 JJ 62
2 PA 3
9 UHH 81 137 2 2
7 EJ 53
3 HE 59 1
6 AE 13 13 13
Totalt i dkm 477 477 2 096 1 763 2 420 2 346 1 781 1 782
i tunnor råg 30 20 60 52 59 33 24 33
Släkt Namn År: 1774 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782
4 HJ 96 96
3 LL 694 694 694 694 694 694 694 694
8 AAB 114 114 111
6 EJ 232 177 94
- MT 630 630 630 630 630 630 630 630
9 UHH 2
3 HE 1 1 1
6 AE 13 13 13
Totalt i dkm 1 782 1 725 1 543 1 324 1 324 1 324 1 324 1 324
i tunnor råg 46 34 34 28 29 26 20 28
Släkt Namn År: 1783 1784 1785 1787 1788 1789
_ MT 630 630 630
3 LL 694 694 694 694 694 694
Totalt i dkm 1 324 1 324 1 324 694 694 694
i tunnor råg 20 26 20 12 12 10
Släkt Namn År: 1790 1791 1792
4 JH 144 54
1 EA 216 216 108
8 AAB 144 18
6 AE 450 306
2 PP 18
3 HE 144 144
Totalt i dkm 954 432 576
i tunnor råg 13 6 8



Källa: RaA, Kapital- och avräkningsböcker, SöKyA, 
Husförhörslängder och dödböcker, (ULA), L Jörberg 1972 vol I s 
135-136, 139.
Anm. Alla värden är avrundade till heltal. Angivet år x ska 
förstås som skuld till år x, alltså underskott sedan föregående 
år.
Tabell 20. Tjugofyra bergsmäns skulder och tillgångar i Saxe åren 
1736-1830 i dkm (inom parentes anges beloppen i tunnor råg)
Nr Namn Släkt År Total

skuld
Bruks-
skuld

Fordran Behållning

1) NH 4 1736 _ - _ _

2) AL 8 1747 1 650(55) 1 290(43) - 2 000(67)
3) OA 2 1747 - - - 2 650(88)
4) ES 7 1749 - - - 5 490(183)
5) NN - 1760 - - - 1 250(54)
6) JE 7 1763 - - - 16 010(267)
V) PA 2 1771 - - 890(13) 10 940(154)
8) PP 2 1778 190(4) - 720(15) 10 810(225)
9) AO 2 1784 3 400(67) - - 5 070(99)
10) NN - 1784 310(6) - - 4 890(96)
11) BH 2 1800 - - - 17 100(124)
12) EH 4 1804 16 040(115) - - 8 140(58)
13) AAB 8 1808 12 510(58) 5 430(25) - 30 480(141)
14) GEA 1 1808 7 880(36) ospec - 12 870(60)
15) EJ 7 1810 - - - 40 830(236)
16) PH 9 1811 25 710(127) 2 700(13) - 840(4)
17) AE 6 1812 12 180 (45) 2 730(10) - 16 080(60)
18) EH 3 1815 8 840(36) 220(1) 310(1) 27 450(113)
19) NN 2 1816 18 630(62) 1 100(4) - 4 680(16)
20) BE 4 1818 - - - 7 660(22)
21) AP 3 1822 - - - 8 540(40)
22) MA 7 1828 11 490(61) - 2 200(12) 57 860(268)
23) GAJ 4 1830 26 600(106) - 9 380(37) 82 320(327)
24) JE 7 1830 - - - 114 090(453)
Källa: KLHA, Serie XXXVI, bouppteckningar F:l-10, SöKyA, 
Husförhörslängder och dödböcker, (ULA), L Jörberg 1972 vol I s 
135-136, 139, 152.
Anm. Alla penningbelopp är avrundade till hela tiotal och 
rågtunnorna har avrundats till heltal. Behållningen utgörs av 
boets tillgångar minus skulderna. I de fall skuld redovisas ingår 
även den avgift som samtliga boupptecknare - även de skuldfria - 
var tvungna att betala till socknens fattiga (1/8% av 
inventariesumman), samt arvode till förrättningsmännen. 
Bruksskulden ingår i den totala skulden men redovisas även 
separat. I Gamle Erik Anderssons uppteckning (nr 14) fanns en 
ospecificerad skuld till brukspatron J M Schenström på Ramnäs 
bruk. Den kvittades mot den avlidnes obrukade rede på hyttbacken i 
Saxe. Nils Hanssons (nr 1) uppteckning angav inga värden men 
redovisas ändå för fullständighetens skull.



(tunnland)
År 1646 1755 1822 1883

Antal tunnland 32 148 245 226

Källa: LaA, F:589:1011, (SFa), Söderbärke socken, lantmäteriakt nr 
30, 97, (LmF), Kopparbergs län, Söderbärke socken, U53-11 (laga 
skifte i Saxe åren 1883-1887), (LmG).
Anm. Alla värden är avrundade till heltal. För åren 1755 och 1822 
gäller arealen både åker och linda.
Tabell 22. Tackjärn, kreatur och spannmål i 8 bergsmäns 
bouppteckningar åren 1749-1830, samt den lösa egendomens totala 
värde i dkm
Nr Namn Släkt År Lös egendom Tackjärn Kreatur Spannmål

4) ES 7 1749 1 513 424 404 360
15) EJ 7 1810 9 216 1 818 2 682 612
24) JE 7 1830 22 068 - 6 228 -
13) AAB 8 1808 10 656 1 440 2 520 2 700
3) OA 2 1747 2 650 1 120 518 -
7) PA 2 1771 1 903 1 120 - -
8) PP 2 1778 5 922 978 1 344 220
9) AO 2 1784 3 582 720 882 900

Källa: Som tabell 20.
Anm. Alla belopp är avrundade till heltal. I kategorin tackjärn 
uppgavs i några fall det färdiga tackjärnet, i andra kol och malm. 
Oavsett vilket redovisas posten som tackjärn i tabell 22.
Tabell 23. Allmogens jordtransaktioner i Söderbärke socken åren 
1696-1710, 1746-1760 och 1801-1815, priset per transaktion i dkm 
och tunnor råg, samt medelvärde för de tre perioderna
År Antal transaktioner 

med prisuppgift
Medelvärde i dkm 
per prisangiven 
transaktion

Medelvärde i 
tunnor spannmål 
per prisangiven 
transaktion

1696 1 300 16,7
1697 1 100 4,3
1698 3 285 11,9
1699 2 172 10,8
1700 2 502 41,8
1701 1 60 6,0
1702 2 680 61,8
1703 2 576 44,3
1704 1 220 16,9
1705 3 377 25,1
1706 5 369 26,4
1707 3 707 44,2
1708 1 105 5,2
1709 10 144 3,6
1710 4 385 21,4

Medelvärde 
Totalt 41 1696-1710: 332 22,7



1746 3 684 21,4
1747 4 190 6,3
1748 1 708 23,6
1749 11 523 17,4
1750 9 904 56,5
1751 5 1 765 73,5
1752 4 1 481 61,7
1753 3 459 23,0
1754 6 708 29,5
1755 3 1 533 63,9
1756 5 493 11,0
1757 1 2 666 68,4
1758 5 592 16,9
1759 2 463 20,1
1760 6 2 505 108,9

Medelvärde
Totalt 68 1746-1760: 1 045 40,1
1801 2 3 177 21,2
1802 13 30 356 210,8
1803 7 8 103 60,0
1804 6 10 515 75,1
1805 8 5 188 36,0
1806 9 22 206 129,9
1807 17 16 621 87,9
1808 9 1 938 9,0
1809 9 9 214 48,8
1810 9 6 664 38,5
1811 12 11 769 58,0
1812 6 10 755 39,8
1813 9 7 612 28,2
1814 9 10 020 39,1
1815 9 13 284 54,7

Medelvärde
Totalt 134 1801-1815: 11 162 62,5
Källa: Svea Hovrätts arkiv, Renoverade domböcker och småprotokoll
(RA), A Hegardt 1975 s 287, L Jörberg 1972 vol I s 135, 139, 142. 
Anm. Endast de transaktioner som anger priset i ett slags 
betalningsmedel ingår i tabellen. I de fall priset angetts i 
riksdaler utan uppgift om banco eller specie har transaktionen 
inte tagits med. För perioden 1696-1710 har prisuppgifterna 
hämtats från A Hegardts prisserie över den spannmål Uppsala 
akademi sålde till Bergslagen. I A Hegardts "Bergslagen" ingår 
Västerbergslagen. Priserna gäller då per tunna spannmål utom för 
åren 1706, 1708-1710. För dessa år räknas med priset per tunna råg 
(som var högre). Åren 1746-1760 och 1801-1815 räknas enbart med 
priset per tunna råg hämtat från markegången i Kopparbergs län. I 
alla beräkningar används avrundade värden. Det bör påpekas att det 
finns ytterligare en prisserie för spannmål under den tid 
undersökningen omfattar. Det är F B Schwerins sammanställning över 
vad man betalade för spannmålen på Kungsåra i Västmanland. Vid en 
jämförelse framgår att priserna där - i synnerhet för den senare 
tiden av min undersökning - ligger på en lägre nivå än 
markegången. Jag har därför valt att arbeta med markegångstaxan - 
den för bergsmännen i Söderbärke minst gynnsamma prisserien.



Tabell 24. Saxe-bergsmännens leveranser till Ramnäs bruk under 
perioden 1747-1791. Antal leveranser och skeppund per släkt

Släkt Namn
Antal 
lev skd Släkt Namn

Antal 
lev skd

1 EA 1 10 5 EH 6 106
2 PA 7 171 6 EJ 13 339
2 JJ 6 148 6 AE 3 38
2 NN 1 12
2 PP 1 7 7 EJ 4 222
3 LL 19 534 8 AL 1 25
3 HE 4 61 8 AAB 13 185
3 EH 1 12 8 AAB 3 14
4 HJ 8 101 9 HH 1 10
4 JH 2 12 9 HH 7 114

9 PH 1 24
Källa: RaA, Kapital- och avräkningsböcker, SöKyA,
Husförhörslängder och dödböcker, (ULA).
Anm. Lev=leveranser, skd=skeppund. Antalet skeppund avser den 
sammanlagda mängden. Beträffande Anders Andersson Bark i släkt 8 
råder viss osäkerhet. I räkenskaperna benämns Anders ibland utan 
tillnamnet Bark. Därför kan det inte uteslutas att namnet Anders 
även kan syfta på Anders Andersson i släkt 2. P g a av den senares 
höga ålder under den tid leveranserna ägde rum har jag ändå valt 
att föra dem till Anders Andersson Bark i släkt 8. Osäkerheten 
gäller även tabell 19.



Tabell 2 5. Ägostruktur i Saxe 1752-1822 i procent av mantalet
Släkt Namn År: 1752 1755 1784 1817 1822
1 Hans E _ _ - 3 4
1 U Anders J - - - 5 5
2 Per A 4 4 - - _
2 Jan J 3 4 - - -

2 Anders A - - 4 - -
2 Nils N - - 4 4 -
2 G Per P - - - 4 7
2 U Per P - - - 3 3
3 Hans E 4 5 5 _ -
3 Lars L 3 5 - - -
3 Jan M - - 5 - -
3 Lars T 3 - - - -
3 Per E - - - 7 7
4 Hans J 9 8 8 _ _
4 G Anders J - “ - 8 8
5 G Hans N 4 5 _ _ _

5 Erik H - - 5 - -

5 Erik A “ - “ 12 12
6 Erik J 5 5 _ _

6 Anders E - 6 - -
7 Johan E 14 13 _ _ _

7 Erik J - - 11 - -
7 Johan E - - - 22 11
7 Mats A - - - - 11
7 Hans H i Nor - - 3 - -
8 Anders AB 6 8 _ - -

8 Anders AB - - 9 - -
9 Hans H 5 5 _ _ -

9 Per H - - 5 - -
_ Mats T 7 3 _ _ _

- Johan P 5 - - - -
- Olof P - 3 - - -
- Anders J - 3 - - -
- Skom Nils N - 3 3 - -

Larsbo bruk 28 26 32 32 32
Totalt: 100 100 100 100 100
Källa: Som tabell 5 samt SöKyA, Husförhörslängder och dödböcker, 
(ULA).



Släkt
År: 1727
Namn %

1817
Släkt Namn %

2 AA 4 1 UAJ 3
3 EH 4 1 HE 1
3 LT 2 2 GPP 2
4 PH 5 2 UPP 1
5 HH 4 2 NN 1
7 ES 8 3 PE 4
8 AL 5 4 GAJ 4
9 HO 4 5 EA 6
- PM 2 7 JE 11
Källa: BM, FI:11, (ULA), G:8, HK, BK, (RA).
Anm. 1727 var det 13 bergsmän från Vibberbo som tillsammans 
förfogade över 62% av hyttan. 1817 var det 16 bergsmän från 
Vibberbo och de förfogade över 64%. Vibberbos andelar redovisas 
ej. NN år 1817 står för Nils Nilssons sterbhus.

Tabell 27. Förmögenhetsavgift i Saxe år 1714 i dsm
Avgift Jordägare Släkt Ej jordägare Släkt
140 ES 7
80 NH 4

MJ
60 UHO 9

BAA 2
EH 3

50 HH 5
40 PM

GHO
30 LP PH

PE 00
AL 8

20 JP
TZ

10 AA 1
JA
FÄ
JC
NE
AB

Totalt 7 15
Källa: Kopparbergs länsstyrelse, Landskontoret, EIV:1, (ULA). 
Anm. FÄ står för Frimodigs änka. I övriga fall står initialerna 
för första bokstaven i för- och efternamn.



Nr Namn Släkt År Efterträdare

1) NH 4 1736 Måg
2) AL 8 1747 Son
4) ES 7 1749 Son
6) JE 7 1763 Son
V) PA 2 1771 Son
8) PP 2 1778 Änka + son
9) AO 2 1784 Syster + make
10) NN 1784 Son - försäljning
11) BH 2 1800 Make
12) EH 5 1804 Måg
13) AAB 8 1808 Son
14) GEA 1 1808 Änka
15) EJ 7 1810 Son
16) PH 9 1811 Måg
17) AE 6 1812 Måg
18) EH 3 1815 Änka + son
19) NN 2 1816 Änka
20) BE 4 1818 Son
21) AP 3 1822 Son
22) MA 7 1828 Änka
23) GAJ 4 1830 Änka
24) JE 7 1830 Son
Källa: Som tabell 20.
Anm. Numret hänvisar till respektive bouppteckning i tabell 20.
Tabell 29. Fördelning av åker och linda i Saxe åren 1753-1755 (i
tunnland)
Släkt Jordägare Före skifte Efter skifte Andel i byn i %
2 Per A 6 4 4
2 Jan J 7 4 4
3 Lars L 6 6 5
4 Hans J 9 9 8
5 G Hans H 5 6 5
6 Erik J 4 6 5
7 Johan E 12 15 13
8 Anders AB 9 9 8
9 U Hans H 6 6 5
- Olof P 6 3 3
- Anders J 6 3 3
- Nils N 2 3 3
- Mats T 4 4 3

Larsbo bruk 23 30 26
Totalt 114 114 100

Källa: Söderbärke socken, lantmäteriakt nr 30, (LmF).
Anm. I akten fördelades 114 tunnland men totalt uppmättes 148 
tunnland. Skillnaden förklaras inte. Jag utgår från att det var 
den totala arealen som fördelades men att den graderades efter 
kvalitet så att de 148 tunnlanden reducerades till 114.



SUMMARY

Iron and Land. Mining Peasants during the 18th Century.

This thesis deals with the mining peasants during the period just before 
mining and iron production were transformed into industrialised pro
duction. In particular, I have focused on how they were related to the 
ironworks. This approach has been chosen for two main reasons. First, 
earlier research has looked upon the 18th century as a "classical" period 
for the ironworks. The term "classical" means that the owners of the 
ironworks moved up their positions in society, which also coincided with 
their leading positions in foreign trade. This shift was in accordance with 
a simultaneous decline of the groups which were subordinated to the 
ironworks. Although no investigations have shown this, it may be argued 
that mining peasants were implicitly considered to be declining both in 
numbers and economically. For this reason it seems to be of vital interest 
to elucidate the perspective of the mining peasants in the shadow of the 
ironworks.

Second, the discussion during the last few decades on the transform
ation from an agrarian to an industrial society has emphasised the con
nections between the two modes of production. The debate, which has 
stressed the fact that the transformation is an evolutionary process and 
pointed to the importance of rural industry, has led to the introduction of 
the term proto-industrialisation. Among other things, this term concep
tualises relationships of power in production as they could have develop
ed in e g the connections between mining peasants and the ironworks. In 
chapter 1 these two reasons are more exhaustively discussed because they 
are points of departure for the investigation. Chapter 1 concludes with a 
brief presentation of the development of iron-making from the Middle 
Ages to 1850.

Iron has been produced for a long time in Sweden. From the begin
ning, iron was produced by bog and lake ore but during the Middle Ages 
rock ore became common. In connection with the change in raw material 
a group of peasants developed known as mining peasants. They came to 
dominate Swedish iron production at least until the 16th century. During 
that period they also had considerable political influence.

In the middle of the 16th century the Crown, which also took an active 
part in the production, introduced bar iron. This was an important 
measure for structural change, although it did not lead to any major 
changes in the role of the mining peasants yet.

At the beginning of the 17th century the Crown sold its enterprises to 
merchants and noblemen. At this time the Crown gave up production and 
concentrated on regulations. The goal was growth. The tools were policy.



The aim of all decrees was to stimulate production and create a suitable 
organisation. The outcome was successful.

The 17th century witnessed a substantial increase in the export of bar 
iron. At the same time, the resources of the country were increasingly 
mobilised to support iron production. This growth coincided with an ex
tension of the administration. The political direction realised an ancient 
ideology according to which everybody was assigned a special task and 
was expected not to get involved with anyone else. With this policy chaos 
could be avoided and yet the necessary qualities to ensure growth could 
be retained. As a consequence, the mining peasants, who combined agri
culture and cattle-raising with mining, were forced to concentrate on the 
first steps of the production - mining and pig iron production. The 
mining peasants' duty was to produce charcoal and pig iron, pay tithes 
and sell pig iron to the merchant capital - the ironworks. The task of the 
ironworks was to convert pig iron into bar iron and arrange for sale 
abroad. By this organisation foreign trade interacted indirectly with the 
local level. It also meant that mining peasants were detached from direct 
contact with the market.

In the light of the discussion in chapter 1, the present dissertation treats 
mining peasants as rural producers in a proto-industry. The investigation 
concentrates on mining peasants in the south of Dalama, in a well-known 
mining district called Västerbergslagen. In particular, the study focuses 
on mining peasants in a village called Saxe, located in the parish of 
Söderbärke. In chapter 2 the local actors, nine mining peasants and their 
families, are introduced. They have been followed during the period 
between 1730 and 1820. That makes it possible to account for a house- 
hold-structure in Saxe, which to a large extent was dominated by com
plex households. Mining peasants hired servants - both male and female - 
but not permanently. It varied with the life cycle and occurred when the 
children were too young to help with work, thus most often when the 
man and the woman were recently married. The household-structure of 
the mining peasants differed from the ordinary structure in the rural 
textile industry in Flanders, for instance. In Saxe the family life cycle 
dictated the need for servants. Rural producers in Flanders did not hire 
servants at all.

The household-structure in Saxe showed that mining peasants still 
maintained a strong position in production. The household-structure in 
Bergslagen, as it was developed in Saxe, was important for how the pro
duction of pig iron was organised in practice. Although it would perhaps 
have been natural for pig iron to be produced by the mining peasants in 
the village together, that was not the case. All the preparatory work was 
done by the family and the household. The melting, which was less work, 
was based upon the work of the family members', too.



The work of the mining peasants was a mixture of agrarian and indus
trial production. It went on all the year round. In chapter 2 a typical 
working year is shown. It includes farming, charcoal production, cattle
raising and, of course, pig iron production. Work was constantly reflect
ed in the household-structure with complex households and temporary 
need of servants.

Next to Saxe was Larsbo bruk - an ironworks - which was another 
local actor. At the Larsbo ironworks pig iron was converted into bar 
iron. Compared with other ironworks in Dalama, bar iron production at 
Larsbo was rather large. But Larsbo did not increase production during 
the 18th century. The quantity of bar iron production allowed at Larsbo 
was the same at the beginning of the 18th century as it was at the end.

At the beginning of the 18th century Larsbo bought pig iron from the 
mining peasants in Saxe, who, however, delivered less than advances 
obliged them to. They became indebted and some even lost their proper
ty. This course of events is an important part of the connections between 
Larsbo bruk and the mining peasants in Saxe.

During the 18th century Larsbo acquired shares in furnace blasters in 
two villages in the neighbourhood, but not in Saxe. However, Larsbo had 
a great influence on conditions in Saxe. In chapter 2 this is illustrated by 
a dispute between Larsbo and the mining peasants in Saxe about the right 
to use water power.

Chapter 3 deals with the mining policy in detail. The policy is analysed 
as an effort to force a division of labour and as a way to economise 
resources. It was also a way to keep two different socio-economic cate
gories separated from each other.

There were thus two separate socio-economic categories which were 
predetermined for each stage of production - pig iron and bar iron. This 
decentralisation was also meant to be a geographical one. The central 
mining district, Bergslagen, was reserved for mining and pig iron pro
duction. The production of bar iron was to be located outside. The reason 
was fear that the forests would be devastated by too much felling. A 
geographical division was a way to preserve the forest. These directions 
did not fit reality everywhere, either from a socio-economic or from a 
geographical point of view. But the principle left no doubts as to how it 
should function.

It soon became apparent that the mining peasants had difficulties in 
executing their tasks. Reports made it clear to the Crown that they were 
indebted to ironworks and other creditors - often merchants in towns. 
Why were they indebted? In the organisation of production the creditor's 
task was to provide the mining pesants with food and money. In return, 
the creditor was supposed to receive pig iron, but not more than advances 
entitled him to. The advance was simply a payment for future produc
tion. Debts occurred when mining peasants remained unable to deliver



iron, equal to the obtained credit, during a long period. In these cases 
creditors tried to get compensation by taking the mining peasants' pro
perty - the land - instead. But creditors were not interested in producing 
pig iron because pig iron production was not profitable enough. Expro
priations resulted in abandoned furnace blasters. The supply of pig iron 
ran the risk of decreasing. This development was dangerous, because it 
threatened production and profit in general. It could also result in chaos 
in the organisation of production.

The Crown had to solve a conflict where creditors' rights threatened to 
destroy the prerequisites for iron production - the mining peasants' deli
veries to the ironworks. In 1696, therefore, credits in mining became 
systematically regulated. The contemporary term was - as mentioned 
above - advances. In the First Ordinance of Advances certain principles 
were established, which were also in force during the 18th century. The 
most important one was that creditors were not permitted to acquire pro
perty from the mining peasants. In case mining peasants were unable to 
deliver pig iron equal to advances, creditors could remove mining 
peasants from their property and sell the land to another mining peasant. 
Thus, mining peasants could lose their land but creditors could not buy it. 
Later - in 1723 - it became possible again for a creditor to acquire the 
property. But the Crown laid down very rigorous conditions. Since the 
end of the 17th century ownership of property - the land - in Bergslagen 
was in principle exclusive and available only to mining peasants. These 
exclusive property rights were not abolished until 1810.

Restrictions on the purchase of land have been interpreted by prevous 
research as evidence of the mining peasants' decline. Obviously, they 
needed protection to escape attacks from other groups in society. As I 
mentioned above, earlier literature has not examined the conditions of the 
mining pesants during the 18th century. This has not prevented scholars 
from making statements emphasising a development in which mining 
peasants became indebted and poor, lost their property and finally found 
themselves in a socio-economic position equal to that of a wage labourer. 
This description applied to the industrialisation process in general, but 
did it also apply to the situation of mining peasants inreality?

This question leads us to chapter 4, which investigates land transactions 
in the parish of Söderbärke and particularly in Saxe. It is established that 
the ironworks acquired a lot of land during the 18th century. The 
complaints from the mining peasants, which were analysed in chapter 3, 
did not exaggerate, and the exclusive property rights did not prevent the 
ironworks from taking over and, at the end of the century they, there
fore, owned a lot of land. But the development was not linear. The 
ironworks both distrained upon the land of mining peasants and sold land 
back to them. Land transactions between mining peasants and ironworks 
were not dominated by purchases. Instead the major part of all land



transactions during the century took place between relatives, because 
mining peasants practised an inheritance system which implied that one 
single heir took over the property from the parents - the landowners. 
This custom forced the heir to buy out the remaining siblings. Most of 
the land purchases at the local court were of this kind. But there were 
exceptions. There were some well-to-do mining peasants, who were also 
able to accumulate land. First they bought out their siblings, then they 
bought land from the ironworks or other mining peasants. But it is im
portant to underline that the number of this kind of wealthy mining 
peasants was very small. The egalitarian distribution of land among the 
mining peasants in general during the 18th century makes this clear.

The economic stratification, as it developed in the long ran, is expres
sed in that fact that some mining peasants lost their property. This result
ed in a permanent strafication between those who owned land and those 
who had none. The losers - those who were forced to sell their property - 
often have one thing in common; they were indebted, often to an 
ironworks.

Chapter 5, therefore, deals with the extension and consequences of the 
credit system used in mining - the advances. During the first half of the 
18th century advances became increasingly common in the whole district 
of Västerbergslagen. Several mining peasants were also indebted and 
some even lost their property. The creditors often represented an 
ironworks. This relationship between the indebted mining peasants and 
the creditors resembles conditions in Saxe at the beginning of the cen
tury. But the majority - both in Saxe and in the whole district - seem to 
have managed their debts without losing their property. Debts often 
occurred, particularly in the first half of 18th century, but seem to have 
been temporary. In the latter part of the century neither advances nor 
debts existed to a large extent. What had happened?

The mining peasants in Saxe may possibly provide one answer. From 
the middle of 18th century they did not deliver pig iron to Larsbo - the 
ironworks situated nearby. Instead they supplied Ramnäs brak, about five 
miles from Saxe, with pig iron. It is difficult to establish the reason for 
choosing an ironworks so far away. Although Larsbo already had acquir
ed the prerequisites for making their own pig iron, the mining peasants' 
possibility of choosing was limited. But possibly the mining peasants 
were better paid at Ramnäs than Larsbo. However, developments in Saxe 
confirmed that the mining peasants were able to adapt and change their 
production and deliveries to new circumstances.

Through the accounts of Ramnäs I followed the mining peasants from 
Saxe as described in chapter 5. Occasionally they were indebted and one 
or two lost their properties. But Ramnäs did not acquire property in 
Saxe. Instead the neighbours - the other mining peasants - in the village 
bought the land by auction under a writ of execution. But mostly the



mining peasants from Saxe paid back their debts and, in fact, represent 
rural producers, who were able to manage independent commodity pro
duction. They established connections with traders under rather indepen
dent conditions.

How that was possible is investigated in chapter 6. One important 
condition in the proto-industrial development in general was the inability 
of rural producers to ensure reproduction in farming. They needed 
complementary production - industrial products. This also connected 
small villages with international merchant capital. Industrial production 
implied a higher degree of dependence on the trade cycle, particularly if 
the mining peasants were unable to compensate for their vulnerable 
conditions through more farming.

In most proto industrial regions rural producers did not get the oppor
tunity to change the most important constraining factor, namely the 
scarcity of land, but in Saxe they did. From the middle of the 17th cen
tury to the beginning of the 19th century the farming area increased by 
nearly 500 percent! The mining peasants in Saxe did not become self- 
contained, rather the resources had increased. The increase in farming 
area occurred simultaneously with continuous pig iron production, which 
probably had been developed towards more efficient production. It is 
important to underline that farming did not replace pig iron production 
in Saxe during the investigated period. Industrial production still supple
mented agricultural production. The combination resulted in the small- 
scale economy of mining peasants creating economic growth, which made 
possible a rather independent relationshipbetween them and Ramnäs and 
Larsbo bruk.

The economy of the mining peasants was composed of several parts. In 
chapter 6 a careful examination demonstrates that it was based on a lot of 
cattle, some fishing, farming and of course pig iron. In the diversified 
economy every single component was necessary. A mining peasant could 
neither be without pig iron nor cattle. The strength was precisely the 
varied composition - a kind of risk distribution.

The varied economy of the mining peasants provided economic growth 
but did not correspond to the ideal organisation of iron production. In 
the ideal organisation of work, the mining peasants functioned as deliver
ers, subordinated to the ironworks. This structure is well-known as a 
temporary passage in the industrialisation process in general. The mining 
peasants showed something else. Their diversified economy proved to be 
longlived and even created growth.

The dissertation ends with a discussion in chapter 7. The economic be
haviour of the mining peasants is looked at in a long-term perspective. 
What were the consequences? The investigated mining peasants are also 
compared with other petty producers. What were the differences and 
similarities?



Domestic industry in general was characterised by quite independent 
petty producers with small-scale production - rather like the mining 
peasants in Sweden. Gradually, the decentralised production based upon 
petty producers changed into wage labour and centralised production. An 
important step towards industrialisation was the putting-out system, 
which could be compared with the credit system mentioned above - the 
advances. The process implied that the petty producer lost his indepen
dent position. This became particularly clear when he lost his property 
and finally became an employee instead.

The term proto-industrialisation is defined as "industrialisation before 
industrialisation". This can be defined as the development of rural 
regions in which a large part of the population lived entirely, or to a 
considerable extent, from industrial mass production for inter-regional 
and international markets. Proto-industrialisation has been seen as a 
driving force in the transformation of agrarian societies towards indus
trialisation.

The significant thing about proto-industry is the interaction between 
merchant capital and petty producers in the countryside. A dualism, or a 
conflict, between agrarian and industrial production occurred. From the 
point of view of the direct producers, the aim of production was mainly 
to ensure reproduction. This purpose collided with the profit interests of 
the traders. Traders and merchant capital were not interested in indus
trial production as such, but in its exchange value. These different incen
tives for production resulted in a development, which implied that 
domestic producers gradually renounced their independence. The change 
could be accounted for in a much simplified form as follows.

Merchants bought products from the rural producers and arranged for 
their sale. With rising demand for industrial products, the merchants 
were forced to tie up rural producers. This could be realised in a putting- 
out system.

When the petty producer worked only on commission from a trader in 
a putting-out system, he lost the formal equality in which he had offered 
his products to the merchant before. The putting-out system was a step 
towards centralised production. Once the petty producers were indebted, 
no great barrier separated them from the situation where the putter-out 
remained the owner of their property. To the extent that the ownership 
of the means of production passed from the domestic producer to the 
putter-out, the power to decide whether, what, how and how much 
should be produced also shifted from the former to the latter.

In Swedish iron production some obstacles towards centralised 
production appeared. Land restrictions prevented the ironworks from 
acquiring mining peasants' property legally. The limited amount of 
charcoal at the disposal of the ironworks was also an obstacle to 
centralised production. However, these obstacles did not - at least in



theory - prevent the ironworks from tying up rural producers - mining 
peasants - to ensure regular deliveries of pig iron.

The varied economy of the mining peasants provided economic growth 
but did not correspond to the ideal organisation of iron production. In 
promoting proto-industrial iron production in order to attain growth, the 
Crown expected that mining peasants would specialise their production 
more. The task of the mining peasants was to produce pig iron - not 
cattle-raising or farming. Thus, the mining peasants did not fulfill the 
demands for labour division in iron production, and their economic 
activity became an obstacle to the proto-industrial development and also 
to the process of industrialisation.

In the county where Saxe is located several ironworks were closed 
down during the 19th century. In the surrounding areas iron production 
increased and became industrialised. The development in Saxe is an 
example of de-industrialisation and paradoxically this may have pro
moted industrialisation in the nearby regions. One reason is that mining 
peasants in Saxe practised an inheritance system which implied that one 
single heir took over the property from his parents - the landowners. 
This custom forced the remaining siblings to look for other sources of 
income. It was not difficult to find alternatives at the ironworks nearby. 
But then they also lost the opportunity to live as mining peasants did in 
Saxe, for instance.

The conclusion of the thesis is that the mining peasants' economic 
activity during the "classical" period of the ironworks was not subordi
nated to the ironworks to the extent that previous research has argued. 
The majority did not, like others in proto-industry, renounce their inde
pendence. With support from the legislation the mining peasants retained 
their property. They then maintained power in production and provided 
growth on a small scale. This course of events helps to clarify why and 
how the process of industrialisation in Sweden developed. The merchant 
capital did not succeed in changing the modes of production. Indus
trialisation in Sweden therefore came late and was mainly developed by 
agrarian capital.

At the beginning of the 19th century, the land restrictions were abo
lished. That decision coincided with a development that meant that the 
mining peasants needed less protection. This, however, did not include 
everybody. At the same time as some mining peasants were able to suc
ceed, others lost the opportunity to continue as mining peasants because 
they were forced to sell their property because of debts. But the losers 
did not dominate during the examined period.

The thesis concludes with a comment on the driving forces in the 
proto-industrial development. The economic strength of the merchant 
capital has been emphasised as a crucial point in the process. The role of 
the mining peasants in Saxe shows something else. They personified



successful resistance. This was built upon the strength of the small-scale 
economy, which could have been part of a general trend. Their economic 
arrangements provide a possibility to explore why proto-industrialis
ation, both in Saxe and other regions, did not develop into industry. This 
explanation focuses on the space in which the subordinated groups had to 
act and react, which was probably more important for the development 
than might have been expected.
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Förteckning över diagram, kartor och tabeller
Diagram

1. Blåsningstid i Saxe hytta åren 1721-1730
2. Saxebergsmännens andelar i Saxe hytta år 1831
3. Befolkning i Saxe åren 1695, 1750 och 1805
4. Lejt tjänstefolk per hushåll i Saxe år 1771-1774
5. Antalet jordägare i Saxe år 1665-1831 6. Ägostrukturen i Saxe åren 1752, 1784, 

1815 och 1817
7. Larsbo bruks mantalsinnehav i Saxe åren 1714, 1755, 1784 och 1817
8. Antalet jordtransaktioner i Saxe åren 1696-1815
9. Antalet jordägare i Söderbärke åren 1665, 1714, 1752, 1784, 1815 och 1817

10. Ägostrukturen i Söderbärke åren 1752, 1784, 1815 och 1817
11. Brukens mantalsinnehav i Söderbärke åren 1714, 1752, 1784, 1815 och 1817
12. Antalet jordtransaktioner i Söderbärke åren 1696-1710,1746-1760 och 1801-1815
13. Antalet förläggare i Norrbärkes och Söderbärkes bergsting åren 1687-1811
14. Antalet förlagstagare i steg 1-4 i Norrbärkes och Söderbärkes bergsting åren 1687- 

1811
15. Markegångstaxa för råg och tackjärn i Västmanland åren 1736-1800
16. Tackjämspris/rågpris enligt markegångstaxan i Västmanland åren 1736-1800
17. Stångjämssmidet vid Ramnäs bruk åren 1747-1800
18. Tackjämsleveranser från Saxe till Ramnäs åren 1747-1791
19. Antalet bergsmän i Saxe som levererade tackjärn till Ramnäs bruk åren 1747-1791
20. Kostnader för smideslöner, tackjärn och kol vid Ramnäs bruk åren 1747-1800
21. Antal tunnor råg och kom som motsvarades av det belopp Ramnäs bruk betalade 

för ett skeppund tackjärn från Saxe åren 1747-1791
22. Antalet bergsmän i Saxe med skuld till Ramnäs bruk åren 1750-1792
23. Saxebergsmännens skulder till Ramnäs bruk åren 1750-1792
24a-b. Skulder i procent av tillgångar och bruksskulder i procent av skulderna hos 13 

bergsmän i Saxe åren 1747-1830
25. Total blåsningstid i Saxe hytta åren 1700-1800 samt en beräkning av Saxes andel
26. Åkerarealen i Saxe åren 1646-1883
27a-b. Saxebergsmäns behållning uttryckt i tunnor råg åren 1747-1830
28. Erik Samuelssons ekonomi från bouppteckningen år 1749
29. Erik Janssons ekonomi från bouppteckningen år 1810
30. Johan Erssons ekonomi från bouppteckningen år 1830
31. Släkten Samuelsson/Erssons behållning i tunnor råg åren 1749, 1810 och 1830
32. Anders Andersson Barks ekonomi från bouppteckningen år 1808
33. Släkten Andersson Barks behållning i tunnor råg åren 1747 och 1808
34. Olof Anderssons ekonomi från bouppteckningen år 1747
35. Per Anderssons ekonomi från bouppteckningen år 1771
36. Per Perssons ekonomi från bouppteckningen år 1778 37. Anders Olssons ekonomi 

från bouppteckningen år 1784
38. Släkten Björk Andersson/Perssons behållning i tunnor råg åren 1747, 1771,1778 

och 1784.
39. Priser på allmogens jordtransaktioner i Söderbärke socken uttryckt i tunnor råg åren 

1696-1710, 1746-1760 och 1801-1815
40. Saxebergsmännens leveranser till Ramnäs bruk åren 1747-1791, antal leveranser 

per släkt
41. Saxebergsmännens leveranser till Ramnäs bruk åren 1747-1791, antal skeppund 

per släkt



1. Söderbärke socken och Saxe by
2. Hamrarna i Norrbärke och Söderbärke
3. Hyttorna i Norrbärke och Söderbärke
4. Saxe och Ramnäs

Tabeller (i bilaga 3)

1. Blâsningstid i Saxe hytta är 1700-1800
2. Saxebergsmännens andelar i Saxe hytta är 1831
3. Befolkning i Saxe åren 1695, 1750 och 1805
4. Lejt tjänstefolk per hushåll i Saxe år 1771-1774
5. Antalet jordägande hushåll i Saxe år 1665-1831
6. Ägostrukturen i Saxe åren 1752, 1784,1815 och 1817
7. Larbso bruks mantalsinnehav i Saxe åren 1714, 1755, 1784 och 1817
8. Registrerade jordtransaktioner i Saxe åren 1696-1815
9. Antalet jordägare i Söderbärke åren 1665, 1714, 1752, 1784, 1815 och 1817

10. Ägostrukturen i Söderbärke åren 1752,1784, 1815 och 1817
11. Brukens mantalsinnehav i Söderbärke åren 1714, 1752, 1784, 1815 och 1817
12. Antalet jordtransaktioner i Söderbärke åren 1696-1710, 1746-1760 och 1801-1815
13. Antalet förläggare i Norrbärkes och Söderbärkes bergsting åren 1687-1811
14. Antalet förlagstagare i steg 1-4 i Norrbärkes och Söderbärkes bergsting åren 1687- 

1811
15. Markegångstaxa för tackjärn och råg i Västmanalnd åren 1736-1800
16. Ramnäs stångjämstillverkning åren 1747-1800, samt kostnader för smedslöner, kol 

och tackjärn
17. Tackjämsleveranser från Saxe till Ramnäs åren 1747-1791
18. Antal tunnor råg och kom som erhölls för det belopp Ramnäs bruk 

betalade för ett skeppund tackjärn från Saxe åren 1747-1791
19. Bergsmän, släkttillhörighet och skuld till Ramnäs bruk åren 1750-1792
20. 24 bergsmäns skulder och tillgångar i Saxe åren 1736-1830
21. Åkerarealen i Saxe åren 1646, 1755, 1822 och 1883
22. Tackjärn, kreatur och spannmål i 8 bergsmäns bouppteckningar åren 1749-1830, 

samt den lösa egendomens totala värde
23. Allmogens jordtransaktioner i Söderbärke socken åren 1696-1710,

1746-1760 och 1801-1815, priset per transaktion i dkm och tunnor råg
24. Saxebergsmännens leveranser till Ramnäs bruk åren 1747-1791. Antal leveranser 

och skeppund per släkt
25. Ägostruktur i Saxe 1752-1822 i procent av mantalet
26. Ägostrukturen i Saxe hytta åren 1727 och 1817 i procent
27. Förmögenhetsavgift i Saxe år 1714
28. Släkt och efterträdare till jord i Saxe 1736-1830
29. Fördelning av åker och linda i Saxe åren 1753-1755
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