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recension

Sveriges Nationalatlas (2011) Bergsbruk – 
gruvor och metallframställning, temaredaktö-
rer Jan af Geijerstam & Marie Nisser, temavärd 
Jernkontoret, Nordstedts, Stockholm. ISBN: 
978-91-87760-58-7, 216 sidor, storformat, in-
bunden.

Som redaktörer för det senaste bandet i se-
rien Sverige Nationalatlas har industriminnes-
forskarna Jan af Geijerstam och Marie Nis-
ser åstadkommit ett mästerverk. Marie Nisser, 
som avled i år, var en pionjär inom industri-
minnesforskningen och denna bok kan myck-
et väl bli ett bestående äreminne över hennes 
insatser.
 Bedriften blir inte mindre av att redaktö-
rernas uppgift har varit att förvalta resultat av 
forskningsinsatser gjorda av hundratals fors-
kare, från början av 1900-talet och framåt. Det 
är på dessa forskningsinsatser som framställ-
ningen vilar. Och läsglädjen ligger just i att 
dessa resultat här finns samlade i en volym och 
är presenterade på ett mycket fint sätt.
 För en geograf är det förstås kartorna som 
utgör en viktig del av behållningen. Ingen av 
redaktörerna är geograf men som jag ser det är 
det inte många av banden i Svensk Nationalat-
las som innehåller så många kartor som griper 
tag i mig och som berättar så spännande histo-
rier. Bergshanteringens historia var ju länge ett 
av kulturgeografins viktigaste forskningsfält 
med namn som Olof Eriksson, Gunnar Arpi 
och Sigvard Montelius. Senare har ekonom-
historikerna fått en mer dominerande roll men 
det som denna volym visar är att bergsbruket i 
mycket stor utsträckning är just geografi. 
 När det gäller verkets uppläggning finns 
det inte mycket att anmärka på. Den historis-
ka framställningen dominerar. Vi får ta del av 
bergsbrukets utveckling under sex faser från 
2500 f Kr fram till idag. Fokus ligger på Sve-
rige men de globala kopplingarna är inte bort-
glömda, varken historiskt eller idag. Verk-
stadsindustrin får vara med på ett hörn vilket 
känns naturligt. Och även om teknikhistorien 
dominerar så behandlas även socialhistoriska 
aspekter.
 Samtidig fyller en översikt av detta slag 
också ett annat syfte. När resultaten av nästan 
hundra års forskning presenteras klargörs ock-

så brukshistoriens blinda fläckar. Ett perspek-
tiv som jag saknar är en kritisk syn på framfö-
rallt järnbrukseran. Eftersom järnbruken gav 
upphov till framgångsrika svenska storföretag 
finns det en tendens att se brukshanteringen 
som en i huvudsak progressiv kraft i den svens-
ka samhällsutvecklingen. Det som sällan lyfts 
fram är att bruken också kan ses som en svensk 
motsvarighet till plantage-jordbruket i Kari-
bien eller Östeuropas storgodsdominerade 
spannmålsjordbruk. 
 De privilegier som gavs till bruken i form 
av rätt till kolleveranser innebar en tydlig in-
skränkning i böndernas frihet att utveckla sin 
näring. Statens stöd till bruksägare gentemot 
svedjebrukande finnar betydde att exportin-
komster prioriterades framför ett utvecklat 
jordbruk. Att bruksnäringen gav upphov till 
rikedom för brukspatronerna är det nog ingen 
som förnekar men blev resultatet verkligen en 
allmän välståndshöjning? Kort sagt, stod bru-
ken för utsugning eller utveckling? 
 Inte minst intressant är utvecklingen efter 
götstålsprocessernas införande under det sena 
1860-talet. Enorma kapitalresurser satsades då 
på utbyggnad av järnvägar och nya storskaliga 
anläggningar. I Värmland användes utlandslån 
som var tänkta för jordbruket till att finansiera 
Hagfors järnverk, den tidens motsvarighet till 
Stålverk 80. Visst räddade detta svensk järn-
hantering men om mer resurser satsats på jord-
bruket hade kanske den stora utvandring som 
omvandlade Värmland till en avfolkningsbygd 
kunnat undvikas.
 Dessa kritiska perspektiv saknas i det-
ta band som getts ut med stöd av den svens-
ka stålindustrin. Men skuggan faller här inte på 
redaktörerna eftersom bristen på kritiska per-
spektiv är något som i viss mån kännetecknar 
hela forskningsområdet. Låt oss därför hoppas 
att denna volym kan bidra till mer av kritiska 
perspektiv i framtidens bruksforskning.

Bo Malmberg
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Vill du recensera litteratur inom geografi- och/
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Karin Wakeham (mejl: karin.wakeham@liu.se, 
telefon: 0704 36 62 69).


