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Framhärdar med djupafte vördnad
Min kårafte Faders
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MON TRES CHER ONCLE,

E\ vous affurmt de P eflime que jai pour vous n
je ne fats que me canförmer an fentiments, que vas

talents ont infpirés au public. Je n* oferais meme joindre
mes applaiidißements au ßen^ n etant point verfé dans les
Jciences, qui vous attircnt aufouvdhui fon eloge. Je me
contente de tri* en rejouir,, ce feniiment efl moins /'
ejfet du fang, qui nous lie, dfe yoj bontés cont innelies
pour moi, dont la connaifjance que jP ai de votre bon
cceur m% ajjure la contimiation. Je i?P efforcerai mon tres
eher One le, de m3 en rendre toujours digne par les fentiments
vefpeSlueux, avec les quels je ferai toute ma vie

MON TRES CHER ONCLE, "

VOTRE

trés butnhle kf trés oheisfant ferviteur,
P. HERMAN ROSEN de ROSENSTEIN.



5.1.

Om Handaflögders mångfaldiga
och ftora nytta i gemen uti

et Land.
W,

-<*.

$A%tt en flor myckenhet arbetfamme och idoge in«vånare år ec lands florfta rikedom, och folk-briften deremot hnfvudkållan till en allmån fattigdom,år hos alla våltånkta folk-flag en afgiord fanning; a) tyhvad var, fom gjorde ./Egypten, Paleftina e'ler Judeen,Phoenicien och Grekeland til mågtVge och fdrmögneländer, annat ån et flört antal inbyggare? Hvad år nuorfaken till defle Unders lägervall annat ån folkbriften?
A Hvad

a) Jamfor Lagman Kdningfi Lär- Välmenande Patrioten Nio VI#.doms ofning, 4 Tom. i, Cap» & §»
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Hvad har i våra tider gjordt Engeland, PreufTen ©ch
Holland få mågtige och välmående, om icke mångfal¬
diga näringar med en deraf flytande talrik folknummer?
I lådane lånder blomftra Vetenfkaper och Konfler, Han¬
del och Handaflögder, befordrade och underflodde ge¬
nom Regeringens mogna och Förnuftiga anftälter. Att
Handaflögderne varit ibland de näringar,, fö ro ganfka
mycket, till desle Staters välmåga bidragit ,, lårer
vara nogfarxit bekant. Att defle åfvenledes åro af
oåndelig båtnad för vårt kåra Fädernesland bar erfaren-
ten klarligen vilat , hvilket ockfå i Rikféns^ HöglofL
Stånders Seerete Handels och Manufadur Depufations
beråttelfe af d. 25 Maji 1756, anglende Svenfka Fabri-
quernes tillftånd, på följande fått befannast: „Ibland de
„mångfaldiga af Riklens Högl. Ständer gjorde Hushålls-
„Författningar, vinna. Fabriquers och Handaflögders in*-
„rättningar 1§ mycket fnarare et ibland de fråmfla rum-
„men v fom de icke allenafl: åro i fig fjelf nyttige och
„för Riket lönande, utan ock Fabriquer föda andra> får--
„moner och närings ämnen af fig, ty de göra af ledi-
„ge idoga händer, uparbeta Folkets Snille-gåfvor til nya
„Hushålls påfund, bidraga till inrikes Handeléns utvid-
„gande famt närmare förening och flarkare penninge-rö*
„reife Städer och Landtmannen emellan, öka Handelen
„med Utlänningar, hvilken fenare, få vida den ej annor»
„lunda, ån genom Sjöfart kan vårkftåilas, befrämjar Skepps-
„byggerier9 dlfkyndar våra Handlande förtjenft uppå

Erak.

/'
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„Frakter, Forfåkringar och fjelfva rå varan, famt inåf-
„var Svenfkt Folk uti de til Navigationen börande ve-
„tenfkaper, icke at förtiga den våfendteliga påfölgd de, i
„få måtto, med fig hafva, att då ungdomen varder i tid
„til någon vits Handaflogd handhafd, och deruti få in-
„ofvad, at han kan gora fig deraf rakning på tilråckeli-
„gare utkomft, han tidigare vid en fund ålder bidrager
„til Folknumerns lofliga tilokning, hvilken återigen be-
„fråmjar Rikets jförfvars-vårk, och gifver till andre, ån
„förr bruklige nåringsfått nya anledningar. Enligt uträk¬
ning uti nyfsnåmda Beråttelfe fes att Fabriquerne på tren¬
ne år hafva kallat af fig en Summa af 12,632,406
„Daler Silhmt eller något öfver 126 tunnor guld, hvar-
„utaf då \ afdragas for hvad, fbm til Rudimateriers in¬
köpande utgått, återffår en Nationelle befparing af 94
„tunnor guld 74)304 daler famma mynt, och ehuru jern
„och flå!, famt en flor del både lin och ull åro inhemfke
„Rudimaterier, fom icke behofva ifrån Utrikes Orter in-
„fkaffas, i anfeende hvartil £ afdrag år öfverflodigt til¬
lagen, vill dock Deputationen, til at dermed-mota det
„inkall, fom torde i få måtto göras, at falu-prifet af in-
„rikes tilvårkningarne i vifla åmnen öfverftiger det vår-
,,de, hvartil utlänningen fine varor föryttrar, for mera
„fåkerhet fkul afdraga \ > få blifver då en ovederfågelig
„Nationelle vinfl quar af 84 tunnor 21,604 daler Siif-
..vermvnf

A 2 §• «•



8? > 4 t i%

§'■2..

Manufakturer i Jern och Stål
kunna til utfkeppning blifva
för Svea Rike af flor-

fta betydelighet.
Inga Fsferiquer kunna i fin bårjan drifvas bogrean

til Inrikes af( åttning. Fordenfkull fot» Sveriges behof
af våfnader var år 1739 mångdubbelt ftorre ån af ut-
låndfke Jern och Stål arbeten, få var naturligt, att Rik¬
fens Ständer fkulle använda forfta och ftorfta koftnaden
på våfveri varorfom den tiden måft verkade till un¬

dervigt på handelsvågen, och derfore genom inrikes
tillverkning kunde fylla våra florfla utlåndfka behof?
famt i ftållet upråtta den anfenligafte inrikes handels-ro-
relfe. Sedan man hunnit få långt at Svenfka folket kun¬
de klåda fig i Svenfka klåder, och man ville vinlågga
fig om våra tillverkningars utrikes forfålgning, åro dé:
flårfta fkål, att till den ändan fåfta fornåmfta uproårk-
famhet på Jern och Stål Manufakturer, emedan Riket;
derfili år icke allenafl foriedt med de båfta och omniga-
Re rå åmnen, utan ock åger flera beqvåmligheter af
Ikog och vattnfall, ån i de flåfla ofriga lånder b). In¬

gen
/>) JhVnfor Hr Direft. och Ridd. Rin- ädlingen I. Cap» 2, §*2* moment«.

mans.Tia&at om Jern och Stålfår- lid» 7,



& i s c $

gen metall kan få ofver defs invårtes vårde förädlas,
fom Jernet, emedan et Ikeppund ftnafte Ståltråd forfål»
ges ioo gånger dyrare, ån Stång jernets lika myckenhet,
och uti fina ur kommer et enda lkålpund, at gilla om¬
kring 18,000 daler, då lika mycket af rå åmnet fås för
ganfka ringa pris c). Och i anledning af hvad låledes
anfdrdt år, har jag forefatt mig att afhandla och i ord¬
ning bringa de Forfattningar, fom i Svea Riket vid-
tagne. åro till Jern och Stål Martufa&urernes uphjelpan-
de och vidare forkofran, hvarvid jag utbeder mig den
gunftiga Låfarens benågna upmårkfamhet och uttyd-
ning..

§ 3-

Om Privilegiers efhoflande å de
gröfre Jern och Stål Manufaktur
verkftåders inrättning, få vål i
anfeende till ftållet, hvareft vattu-
verk förut varit inrättade, fom
ock, dår fadana anläggnin¬

gar ej fkedt.
MänufaSur verk få val af Jern och S'ål, fom ock

af allehanda andra metaller, både Måffings bruk och
A 3 Kop^

c) A fl. Cap. I. I. §»
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Koppar hamrar flå under Kongl. Bergs-Collegii upfige
och flyrelle, fora bor få laga, att de ordenteligen och
med behörig flit och noggranhet drefne och handterade
varda d). I anledning hårat få inga Knip-och Piåtham«
rar, Skar-eller Valts-verk, inråttas utan Kongl. Bergs-
Collegium dertill fitt tillhand lemnar. Och de, fom
fkulle befinnas fådane verk redan inrättat hafva, bora
likafullt fkaffa fig Kongl. Bergs- Collegii privilegier, få
frarnt de vid fin gjorde byggnad vilja bibehållne varda,
e) Och fom nu Lagftiftaren bor tillfe, att den ena nyt¬
tiga näringen ej fkadar eller hindrar den andra; altfå i
anfeende hårtill år förordnadt, det nya Manufaktur verk
hädanefter ej få anlåggas innom Bergslagen; med min¬
dre anlåggaren bar å famma ort något Stång-Jerns eller
annat fmide, och deraf vill nedlägga få flor del, fom i
anfeende till Kol-åtgången {varar emot den fokta Manu¬
faktur-verks inrättningen. Defle verk få ej heller anlåg¬
gas utom Bergflagen, i den håndelfe de ädlare verken
derigenora fkulle förfördelade varda /). Inga byggna-
dér, fom flrömfall och damfåfle fordra, måge anlåggas,
med mindre flållet förut år blefvet behörigen befigtigat
af Bergmeftaren, i vederbörandes nårvaro, och under-
fökt,. om och huruvida byggnaden, utan andras fkada

och

d) Kongl. Maj;rs Fullinagt for 467. feqq. B. O.
Rikfens Beres - Olleg. d. 6 Julii f) Kongl. Förordn. d. 3. Julii
I649. B. O. 1753. $, nrfid. 3f34. T.3. Mod.
t) Kongl. Br. d. f Dec, I f??.
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och förfång tillåtas kan, eller icke g). I anledning hvar-
af den, fom fig hugad finner, att anlågga något Manu¬
faktur-verk. och derå vill privilegier erholla, fkall låta
anftålla underfökning ofver alla de omftåndigheter, fora
tillförene på det ftållet ej blifvit efterfedde och granlka*
de. I följe håraf år det Bergmeftarens pligt på Kongl.
Bergs-Collegii Rernifs, få' fram t årstiden det tillåter,
att vid föifta anmålan af den fokande genafl utfåtta
och allmånneligen kundgöra tiden till underfokningen,,
hvilken enligt förra författningar, 6 veckor efter utlys-
ningen förråttas bör. Men år Bergmåftaren af andra fy-
flor förhindrad, den cid förrättningen infaller, bör ham
gifva det få tidigt tilkånna, at till förrättningens verk-
ftållande någon annan må kunna forordnas. Innom 6>
Veckor efter förrättningen, inländer Bergmåftaren Pro-
tocollet och Betänkandet till Kongl. Bergs-Collegiurn, vid
2 daler Silfimts böter, för hvarje dag dermed längre
drojes, få framt Bergmåftaren icke kan upte fådane hin¬
der, (om fatt honom utur ftånd, att Handlingarna af-
gifva; hvarefter Kongl. Bergs Collegium laken fkyndfäm-
meligen företager och innom 5 månader fluteligen afgor
k). Vid nya Manufaéhir-verks priviligerande bor ock
et; vift tillverknings-quanturm ueftakas och faftftållas /).

Ma-

g) Kongl. Eorord.. om' Grufvois; Colleg. Kundg, d. 17 Nov. 1757
Utmdl. d. 20 Oct. 1741. $.12. lid» 14 iid. 4662» T. 6. Mod.
*77,6. T. 3. Mod. i) Kongl. Fårord. d. 3. Julii
ti); Kongl, Bergs och Commerce X753,•-§. Jto. fidö3533» Ti y.-Mod.-
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Manufa&ur-verks egare år ock tillåtit, att af Bergsmän
tilhandla fig hammarfkatt, (amt (edan flytta den (amma,
och det derefter belöpande fmidet, fom likväl icke får
fke til et obebygdt ftålle med ringare, ån en hel Hård,
och det till den af Kongl. Bergs - Collegio utfatte orten
k)förmodeligen år härmed affigten den, att byggnings-verket ej må fpillas, och tillfälle gifvas til öfvecfmide.
Men den, (om vore hugad att flytta mindre del affmi-
det, bor i anfeende dertill ej få inråtta någon (årfkdd
bård, utan den flyttade hammarfkatten må vid bruket,
dit flyttningen (ker, jemte den vanliga hamroarfkatten ut-
fmidas /). Af det (om nu anfordt år finner man hvad
den i agttaga bår, fom viJl förfkafla (ig privilegier att
anlågga Manufaflur- verk på et tillforene obebygdt flålle.
Men den, fom vid tillforene förrättad underfokning vifl
fig ega tillgång till ftörre kolfång, ån nödvändigt for¬
dras till de inrättningar, han förut hafver, och jemvål
år forfedd med byggningsplats, (amt foker göra någon
inrättning till Manufa£fur-(mide, med forbindelfe, att ej
ändra defs förra dåmning, få att ej någon genom upp-eller af-dåmning kan blifva lidande, befvåras ej med
vidlöftigare underföknings koftnad, hvilken ofta torde
hindra och holla dem tillbaka, (om för Manufa&ur
verks inrättningar kunde vara hugade tn),

§• 4.
Å) é St. -fid. 353'» « Collegil Kundg. d. 17- Novemk
7) Forklar. d. 12 Apr. 1748. 1757. §. 14. fid. 4661. feqq. T. 6.$. 4. fid. 2698. T. 4 Mod. Mod,
m) Kongl. Bergs ochCemmer-
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§. 4.

Hvad den i agttaga bör, fom år
Unnad anlägga Manufachir-verk-
ftåder på Tårf- eller Sten-kol,

och vill derå förflcaffa lig
Privilegier.

■De, fom bog och luft bafva att inråtta Knip - Skar-
och Valts-verk af egna medel, och dem med TårF-el¬
ler Sten- kol tanka underholla, blifva ej med få vidiyf-
dge omvägar be (vårade, till privilegiers erhållande, fom
hårtils (kedt, utan bora allenaft hos Bergmåftaren i or¬
ten lig anmäla, hvilken genaft, utan fpecielle ordres aF-
bidande ifrån Kongl. Bergs - Colleglo , bör , uppä Fore¬
gången nodfication till Landshofdingen, fårat behörige
Kundgåreifer å predikoftolarne, underlökning anftålla»
huruvida byggnings-platfen år cjeniig tii et fiikt verks an¬
läggande, fa ro c om något annat ådlare och åldre verk,
igenom up- eller af-dåmning, eller på annat fått, dy-
medelft, emot Förordningarne, kan komma att forfor-
delas , vid hvilken underfokning den fokandc ej mera
bör graderas, ån för det, fom i Ikjufs För Bergmåftaren
Jean åtgå. Och i den båndelfe Bergmåftaren finner, det intet

B hin-
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hinder den fåfomde I vågen- ligger, famt ingen derige*-
nom■ förfördelas,, bor han fädant i KongL Bergs- Coile-
gio anmäla, fom då med det får (laocli fift innoni tre
månaders forlopphar defs privilegium att dårofver ut¬
färda, famt till Bergmåftaren i orten affånda, hvarefr
den fokande, utan ringefta vidare omkoftnad det und¬
får. Dock bor KongL Bergs ? CoUegium forne beprof-
va Bergmåftarens förrättning , och- i fall någon felaktig¬
het {kulle befinnas, fådant råtta. Ej må någon underftä
fig att mifsbruka deffe privilegier til Stäng - Jerns «fände
vid Stång" Jernets confifcation , famt roo Däler Silf:mt&
vite förfla gångeny. andra gången dubbelt, och tredjer
gängen med piivilegii iorLft. Skulle någon befinnas bru¬
ka Trå - kol, bor han likaledes vara fite privilegium for-
luftig n) Sluteiigen ock på det. ingen genom blott uttag-
ne privilegier , dem han antingen, ej vill eller icke kan
nyttja, må. hindra och tillbaka hålla andra, fom luft och
förmögenhet hafva att på famroa ort göra någon nyttig
inrättning, år det ftadgat, att hvar och en,, fom erhol-
lit tiliftänd att inråtta ManufaÖlur verk, bor vid privile.
giernas fårluft fitt verk; innom tu år derefter upbyg-
ga o),

§ • s>.

«X Refölutiofi! på' Stadernas; e) KongU Foiordi. di J Julil
Ällmånna Béfvär d. #3 No v. 1741,. i.753 §t. g;, lid, 3^32.. T,. 5. Mod;.

23- fid,. igoo T. 3> Mod..
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§• 5-

Om det rå .ämnet och defs an-

{kaffande, fom för Manufoctu-
rerne af Jern och Stål er¬

fordras.
På det desfe nyttige inrättningar ej mage lida brift

på nödiga rå åmnen af båffa flag, år Kongl. Bergs-Colle-
gium ålagt att med godt Tack-Jern underftödja Garf-
och Råftåls - verken, dock utan förfång af andra verk,
lom på köpe • tackiern grundade åro p) Defs-
utom lom åtfkillige Jern ach Stål Manufa&urer hafva
nödigt till fina tillverkningar fårlkildte fiags Stång-Jerns
beredning, i följe deraf åligger det de deröfver förord¬
nade Manufaftur Drrefteurer, att vara Manufactur-verks
egarne behjelpelige till goda och tjenliga ämnens anfkaf-
fande ifrån nårmafte (fållen, och till billigafie pris, åf.
venvåi att betjena Manufa&ur- verks idkare med under-
råcteifer, hvilka egenfkaper fordras hos hvarje Manufa-
£fur fort, i anfeende till utvårtes godhet och belkaffen-
het; likafom Öfver-Masmåftarens fkyldigket ock år, at£
nndervifa Masugns-egarne om det malmflag, lamt på
hvad lått malmfåtttningen (ke bör3 fom till de i en el-

B 2 ler

0 a St. §. p. fid. 35:33.
V
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ler annan affigt for Manufs&urerne erforderlige tack jerns
flag åftundas. Under fjelfva blåsningen åligger det. ho-
nom ock, att med bjeip och råd bitråda de Masugns-
egare, fom det åftunda, fåforn den, hvilken s dylika
roa! båda Kundlkapen hafva bör q) BergmåfFarne i or-
terne åro ock förpliktade, att med foreftållningar forma
Hytfe-och Masugns - egarne att til det Sftiindädé åndamålet
bereda tackjernet enligt Gfver-Masmåftarens anordnande.,.
De Masugns egare, fom vid något Manufaktur- verks,
påfordran vifa fyrmerlig filt och åhåga för det fårfkillta
flags tackjerns forfkaffande, böra efter omftåndigheteri
na om få behofvas fkulie, af Kongl. Bergs-Collegium;
befordras, antingen til någon lindring eller och aldeles
befriade varda ifrån tionde - afgiften for de dygn de
med fa-dan t tackjern fyflelfatte åro v). Emedan Manu¬
faktur fraidens inrättning egentelrgen fyfta derpå at nå¬
gon del af Rikets Stång - jerns tillverkning fkulie upar-
betas hemma i Riket for defs vinnings fkull, och ej
hel och hållen, oförådlad {kickas Utlåndningen i hän¬
der. Fordenfkull få ej flere åmnes hamrar till tack-
jerns - utfmidande inråttas, icke eller någon tillökning i
tackjerns fånget och fmidet för de redan priviligerade be-
Yiljas; utan kan den,, fom redan år egare af något Ma¬

nu-

q) Kongl. Bergs och Commerce- 17ÖÖ. fick 7147. feqq. T. g. Mod».
Coilegii Kundg, d. 17. Nov. 1757, r) Kongl. Bergs och Com.
§„.I fid. 4653^ T. 6* Mod.- For- merce Gollegii Kundg. d. 17 Novi.
»yade Masmaftar Ordn» d» n Dec, 1757 1 fid. 4,654. T, 6, Mod,..
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Bufadur- verk utan någon åmnes hammare', eller hådan*
efter vill och får göra, inrättning for Manufadur fmide,
dertill förfe frg med nödigt åmnes jern ifrån nåftgråat*
fände Bruk eller Vågar, då hammarverks -egarne emot
billigt pris hora lemna Manufadur-verken de Jern-(öfter
och champlouner, fom hålfl: åftundas, hvaröfver Kongl.
Bergs- Collegium noga tiiifyn bor holia /)► Men emedan
härvid mycken fvårighet och olågenhet mött, ifynner-
het, fbm den. ena Jernbruks- egaren ej kunde, hårtill
tvingas mera ån den andra; altfå år fsdermera forordnati
att når et granlagare åmne for någon ilags Manufadur
åftundas, få (kall Manufadur-IDire&euren vara Manufa-
tur-verks idkaren behjelpelig, att forlkaffa vid något nåft>
gråntfande Jernbruk det granlaga åmnet få tillagat,, fom
vederbör, i den feåndelfe Manufadur - verks idkaren
fjelf ej med Jernbruks egaren kan komma ofverensj
På det åter en ftörre tillverknings orckoftnad på lådana
åmnen ej må komma Manufadur.* verks idkaren far.
mycket till laft,. bor den, fom famma åmnen tillverkar
njuta prremium ifrån 2 till 6 daler kopp:mt fkeppundet,
bruks - vigt, alt efter, fora deras beredning kunnat vara
mer eller mindre koftiarn. Sedan Manufadur Diredeu-
ren år hårofver hord blefven, komma fådane pr^mie^
af Kong!.. Bergs- Collegio at beprofvas, farnt. af Jern-
Contoiret att utbetalas, når Bruks-egaren, fora åmnes-jer-
net tillverkat och for falt, upvifar ofver det forfålda quan-

B 3 tum,,

/),Kongl, Foroid» d» 3 Julii I7f3, 3- iid. 353it T, 5 Med-
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tum, få val Direkteurens, lom ock Mm u fa ktu c- idkarem
bevis. Sedermra vid hvarje års fluc bor Jern Contoir.et
till Kongl. Bergs -Collegium fin beråttelfe aflernna, hu¬
ru mycket i dylika praemier år utgifvit- vordet, fatnt åt
hvilka Manufaktur - verk ämnes jern förfålt blifvit: och
fkall det då tillhöra Advocat- Fifcakn eller ock Vice Fi-
fcälen j vid Kongl. Bergs--Collegiuro, at efter fe, huru¬
vida den på vågen utfkickade tillverkningen ifrån hvar-
je Manufaktur-verk, jemte hvad deraf hår i Riket till
annat behof kan vara föriåldt, fvaiar emot det quarr-
tum ämnes-jern, fom Manufaktur - verks egerne upgrf-
vit, och hvarföre prasmier blifvit betalte, lamt i fall nå¬
got fvek finnes vara begåogit, inför Kongl. Bergs Gol» /
legium lagligen tilltala den brotflige. Likaledes må ock
en Manufaktur-verks egare, om han få åftundar, genafl
foka at medelft Bergs - Collegi befordran, förmå någon
Bruks-egare att tillverka erforderligt årnnes-jern: och i
fall icke någon Bruks-egare hos hvilken jernet med nå»
gorlunda bequåmlighec hämtas kunde, fkulle vilja, åti-
fkont han erholler prtemium, lefvetera fådant jern for
en fkålig och fåker betalning, lårapad efter fvårigheten
och koftnaden vid åmnes fmidet, famt hvad han af Jfitt
verk hafva kunde, om han tillverkade vanligt Stång-
jern: och Manufaktur-Direkteuren eller någon annan å-
tager fig att fkafra arbetare, eller ock undervifa dera
vid bruket om råtta berednings fåttet, få eger Kongl.
Bergs - Collegiura fådant Bruks-egaren pålägga; hvilket
oaktadt han fig befvårarbör vid plikt och anfvar for

drogs-
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tfeogsmälet,- utan uppehåll verkftålläs.. Skulle åter fåda-
ne årnnen åftundas till hvilkas beredande-, råttet 5 eller
beflsaffenheten af inrättningen ånnu vore obekant, utan
dervid något förfök eller prof» frnide behofde gå för¬
ut, få betalas åfven den vid flika tillfeilen upgängne
nödvändiga koflnad af Jern - Contoirets Caffa: dock att

Kongl: Bergs-Gollegium förut lémnar Fullraågtige i Jern--
Gontoiret underråtcelfe, når och i hvad afßgt en fädatT
förrättning (kulle komma att anflållas. Dertill med år
ock Manufaflur- verks idkaren tillåtit, att, då Jern-Con-
toiree gor någon uphandling af Stång-Jern, få deraf ut-
fe och köpa de (orter,, (om för defs verk kunna va--
ra tjenlige t)..

§ ' 6.

Oni de arbetare, fom vid Jemi
och Stål - Manufaflurerne

fyflélfättas..
Under Hall-Ratten lyda utom andra Manufa£lurer,»

fbm under Skrå ordningen icke egenteligen begripas,
åfven de finare Mänufaöfurer Jérn och Stål. Ifrån alt
men ock inträng (kola fåledes Magiftraterne ock Hall«*

Råt-

t) Kongl. Bergs och Commer z 1757»-fidi- qlSfyr' kqq, T.
ce Gollegii Kundg,. dem 17.' Nov.- Mod»-
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Råtterne "fkydda deras Idkare, Föreftåndare, "Betjente.,
Måftare och arbetare u). i folie håraf åligger ock ve¬
derbörande i Hall • Ratten att noga upfigt och tillfyn
holla ofver verkftåderne, lamt tillie, at arbetarena tro-

git umgås med alla rudimaterier och verktyg, åfvenvål
redeligen, utan förfuminelfe och för billigaftc betalning
fina fys-flor forråtta .v). De flora förmoner dem bltfvic
förunte., fem anlågga och idka Manufakturer vi fa fig
nogfamt vid alla tillfållen, och åfvenvål hår, då Jern
och Stål Manufa&ur arbetare åro lika fom folket vid an¬

dra Fabriquer frikallade ifrån Mantals, penningar och
alla Krono - pålagor, chvad namn de hatva må x) Li¬
kaledes år det ej tillåtit att anfalla eller vtrfva någon
perfon eller arbetare 9 fom till Manufacfurerne eller Fa-
briquerne åro horande. Skulle fådant banda, eller i den
håndelfen någon ladan olofligen rymmer .eller fig un-
dandoljer, eger Manufa&ur-idkaren magt med Kongl,
Maj:ts Befallnings-hafvandes hjelp och biträde den fam-
ma igentaga, hvarefl han ertappas kan y). Har arbeta¬

ren

#) Hall-ord, d. .21 Maji 1739. Kundg. d. 17 Nov. 1757. II.
Art. 2.$$. I, 2. tid. 1499. T. 2. tid. 4661. T. 6. Mod.
Mod. Förnyade Hall-ord. d. 2, Apr. y) Public, emot *arfning-ar
1770. Art.. 2. I. §. &c. d. 17. Jun. 1741 tid. I82g.

») Hall-ord. d. 21 Maji 1739. T. 3. Med. Kongl. Forord, d. 25,
Art. 2. §. 4. tid. Ifoo. T. 2. Mod. Oft. 1750. tid. 3016 T. 5. Mod.
Dito d. 2. April 1770. Art. 3, Jemfor ytterligare Public, emot vä'rfc
I, niugar &c. d. 2/. Febr, 1743 ^
x) Kongl.Bergs och Com, Gol, aiÄl» T» 3. Mod«,
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?en fjelfvilligt fig i krigstjenften gifvit, varder han ge-
naft återtagen, och bote loj daler Silfimt. Betrådes han
dermedi andra gången plikte dubbelt, och tredje gången
år honom till fixaff pålagt att arbeta et års tid på arbets
hus. Skulle vårfvaren fkafFa arbetaren utur vågen, och
honom ej återftålia kunna, år han pliktig att betala dels
gåld vid Fabriquen. Men i det fall, Manufa&ur idka-
ren med vårfvaren ofverenskommit att flålla arbetaren
i Krigstjenft, bote han 20 Daler Silflmt. och år arbeta¬
ren från defs tjenft befriad, famt ifrån all fin fkulld hos
idkaren, för den tid, då han till vårfvaren öfverlemna-
des z). De, fora inöfvade arbetare i någon Handa-
flögd i Jern och Stål i Riket inlkaffa, undfå af Manufa¬
ktur-Fonden icke allenafl: erfåttning för alt hvad till re-
fe-och underhölls-penningar för dem åtgått, jufan ock
för den koftnad, fom blifvit å dem anvånd, innan de
kunnat förmås att hit i Riket inflytta, hvilket dock på
vederbörande Kongl. Collegii noga bepröfning ankom¬
ma bör. Defle arbetare åro ock under de allmänna
Manufaktur privilegierna innebegrepne *), och måga de
ej eller tvingas at ftå under Skrå och gillen a). Skulle
någon af dylika arbetare vilja åter begifva fig utur Ri-

C ket,

%) Kongl. Förnyade Hall-ord. 17. Nov. 1757. §. 10. fid. 4660.
d. 2. April 1770. Art. 3. §. II. T. 6. Mod.

•) Fårord. d. 3 Jul. 17^3. §. <0 Hall-ord. d. a April 1770.
7. fid. 3532, T. 5 Mod. Bergs Art, 3. §. 8.
och Commerce Colleg, Kundg. d.
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ket, bor det ej honom vågras, och om han väl och re-

deligen fig forehåilit honom affkeds bevis derofver med¬
delas. Hvad åter dem beträffar, fom hog och luft hafva <

at quarblifva och bo i Riket , famt fig hårftådas nedfatt,,
och i deras handtverk med arbete fortfara, (kola ej al-
lenaft deruti på alt fått befordras, utan ock i den hån-
delfb någon ai dem blifver åldrig > vanfor och årklos,,
fkall behörig anftalt förfogas om defs underhåll till
dödsdagen; hvaröfver Magiftraterne och Håll - Råcterne
i Ståderne böra hafva omforg och upfeende b). Fråm--
mande eller inhemfke arbetare och handtverkare, fom;
frivilligt med goda bevis om deras frågd och flögd an- -

komma, ,hvilka hvarken hos Fa&orer eller Måftåre kun- /

na få arbete,; måfte på, anmälan dertill af Hall - Rätten
förhjelpas., Men fkulle idkare^ tvifta om rättigheten att
dem i fitt arbete antaga , eger den företrädet, hos hvii-
ken arbetaren fig om arbete förft anmält: c). Så väl
Svenfke , fom . utlåndfke införfkrefne arbetare fkola ge-
naft emottagas och med fådant arbete-fy fiel fåttas, hvar--
till de antagne åro af den, fora dem förlkrifvit; vågrarr
han fådant utan laga fkål år han till 10 daler Siifimts-
vice pliktfåSld, famt fyfleUatte icke defs mindre ftraxt
den begårte arbetaren, eller läte honom bos anner id=
kare föda fig med det han lärt: forftår denne icke det,,

hvar- -

b) Förnyade Manufact» privileg» c) Mall-ord. d. 21. Maji 1739.
d- 2P- Maji 1759.- §, 9. fid. Jf43. Art. 2. §. 5. fid, ifoo.T. 2 Mod.
T* 2, Mod- . dito., (k: 2»: April: 1770. Art, 3. §. 3.
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hvartill han fig utgifvlt, fkall han åtnoja fig med det
arbete, Tom husbonden honom förelägger. En infor»
fkrifven arbetare må icke eller {kilja fig ifrån iamma
verk innom natt och år. Har famma arbetare ej innom
den tid betalt det forfkott han emottagit, och i följe
deraf ånnu år i fkulld, eger idkaren magt at låta honom
det famma med arbete aftjena, om han få åftundar,
och tillätes en fådan ej refa utur Riket innom tre år.
Bryter han deremot, år husbonden med Hall Rattens bi-
ftånd berättigad den famma återtaga, och pligte den
brottflige defsutom 20 daler Silftmt. Men i den hån-
delfe annat af tal (kulle vara gjordt, förblifver det der-
vid d). Idee fall utlärd Svenfk arbetare hugad vore att
till ftorre fullkomlighets vinnande refa utrikes, åligger
Hall-Råtfen att underföka och pröfva, om han år qvick
och fedig, famt öfvad i råknande och fkrifvande, och
defsutom har tillbörlig infigt och färdighet i den flogd
han lärt. Finnes alla defla egenfkaper hos honom, eger
Hall- Ratten magt att behörigt tillfländ honom meddela
emot erhållen borgen och förpliktelfe, att han i Riket
återkomma (kall. Eger en utlärd arbetare icke den fkik-
lighet att han med nytta refa kan, bor han derifrån af
Hall-Rätten afrådas. Likaledes må en fådan ej Refe-
pals beviljas, innan nyfsnåmde Ratts tillftånd kan före-

C 2 tes.

d) Hall-ord. d. 21 Maji 1739. Dito d. % Apr., 1770 Art. 3. 4.
Art. 2. §. 6. fid. 1500. T. a. Mod.
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«es. Vill någon foka fin upkomfl och förkofran vid
andre Fabriquer innom Riket, må det ej honom nekas,
och bor han då undfå Refe-pafs af Hall-Rätten emot
i daler Silf.mts afgift till defs caffa tf). Ingen arbetare
må taga for fitt arbete mera ån det fkåligen kan vara
vårdt, emedan den i annnor håndelfe boter io daler
Siif:mt. Med 20 Daler Silfrrats boter åro ock alla fam-
manfåttningar af arbetarena; belagde, fom fke i affige
att ftegra och uphoja prifen /). Samma plikt och fka-
dans erfåttande, år åfven den idkare eller måftare un»
derkaftadfora med forkop förfördelar den andra,
famt går intrång i den andras handel eller lagligen an¬
tagne behållningar t*); åfvenledes- belägges med lika
boter de Manufåctur egare, fom uphoja arbetslönerna
för Gefålier och andre arbetare. Men i det fall, de fe«,
nare det påhå fkulle, erlågge de 10 daler Silf:mt i bör
ter; och om de for den orfaken fkulle begära affked,
emedan de fitt påhående ej erhollit, åro de fkylldige att
qvarblifva dubbelt få långe, fom eljefl foiefkrifves,;
om husbonden det påfordra fkulle. Sammanfatta fig
Gefålier och andre arbetare i upfåt at fororfaka hegring
i arbetslönerna, plikte hvardera 20 daler Silfimt, men
uphofsraan och den, fom med fkrifters upfåttande de¬
ras förehafvande befordrat, erlågge dubbelt i boter e-

mot

0 Anförda (Ullen Art. 2. 12. /.) Förnyade {-Hallord. d 2 April.
*51. i^oii Art. j 1770 Art. 3 §.

g) a, Ü. §. 6.
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mot de andra. All oordentelighet, hvarigenom arbetet
efterfåttes och förfummas, belågges med 3 datar Silfimts
plikt förfta gången, andra gången dubbelt, famt tredje
gången fkall den brottfiige arbeta J år på arbetshus*
Lockar el!er forforer någon Gefåll, gosfar eller andra ar¬
betare med fig på Krog eller olofliga famqvåm, pligte
han dubbelt hvar je gång, fom han häremot bryter, e-
mot den plikt, hvarmed oordentelighet belagd år- I li¬
ka måtto tillätes ej någon arbetare af hvad kon den va¬
ra må, fom lagligen vid Fabriqve antagen år, att emot-
taga tjenfi: eller arbete hos någon annan på längre eller
kortare tid, innan den farorna unfått fin förra husbondes
fkrifteliga affked och tillfiånd. Brytes häremot, böte få
väl arbetaren, fom den honom i fin tjenfi och arbete
nyttjat, hvardera 10 Daler Silftrot, famt erfåtte fkadan
och vare jemvåi fkylldig, att derföre fvara inför Hall-
råtren, ehvad Domfiol han eljeft hörer under. Lockar
eller förleder någor andras arbetare till fig, få år den
famma till 20 Daler Svlfimt pliktfålld b). Den, fom hos
någon Fabriqves arbetare hafver fordran, får ej med
qvarfiad belägga arbetslönen, ej eller låta byfåtta en fådan
arbetare innan husbondens förfkotter förfi: betalte åro.
Men i den handelte han fkulle ådraga fig fiörre fkulld
ån han förmår betala, få kommer en fådan på arbets-
hufet att afarbeta fin gålld i). Den arbetare, fom
vårdslöfl umgås med rudimaterien famt verktygen, fom

C 3 han*

b ) a, ft. §> §, 7, 9. xo, 7 .) a. 11. Art 4, $. §. 2. 3-
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fbm han om händer får, få att hvare ocb ett icke till
fitt råtta bruk nyttjas kan, forlore ej allenaft fin arbets¬
lon , utan erlågge ock i boter 4 Daler Silflmt. Deremot
åligger det Manufa&ur idkaren att tillftålla fina arbetare
fådane rå ämnen och verktyg, fom till en god varas
förfärdigande efter hennes art nödige åro. Sker annor¬
lunda, få att arbetaren ej utan for mycken tids fpillankan
arbetet förfärdiga, och år han dertill ej fjelf vållande,
åligger det Manufa&ur idkaren att ftålla honom tillfreds
efter måtismanna ordom, och fvara för varan. Men i
den håndelfe arbetaren begår fel af vårdslöshet, bor han
erlåtta fkadan, famt deflutom pligte 4 Daler Silftmt.
Skulle fådant hända flera gånger, år brottet med dubbla
boter belagt, andra gången, famt tredje gången med £
års arbete på arbetshulef. Geiåller åro ock åfvenvål an-
fvarige för det arbete dem anförtros, och Måfter Svån-
nen for LårogofTar; fom ock, om någon Gefåll åtagit
fig Lårogofles undervisning, eller fjelf med honom ar¬
betar tillfammans. Skulle arbetare lålja eller pantfåtta,
eller ock förfara idkarens rudimaterier, redfkaper eller
färdige varor, ftraflas de derföre efter 42 Cap. Miflgjer-
nings Balken; åfvenlcdes pliktar ock den, fom köpte
eller i pant tog efter 49. Cap. famma Balk, famt erlåtte
fkadan. Finnes varan i behåll, år det Hallråttens fkyll-
dighet att genafl förftråcka handräckning till varans åter¬
tagande > och brottet hånfkutes till laga Domftol k ). Ge-

fäller,
k ) a. ft. Art- 7. §♦ §' I. 2. 3, 4. 5*
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faller, fom öfva någon Manufa&ur i Stådferne, och hvil-
ka Måftåre eller Idkare vilja blifva, vinna burfkap på
det fått, fom i §. 3 Cap. Handels Balken förmår o ra bur-
fkaps vinnande hos Magiflraten, fom låter Hallråtten
profva om han eger nödig kunfkap och fkiklighet i
den flögd, han vill arbeta, då Hallråtten federmera gif-
ver honom Måflare bref emot- 10 Daler Silfimts afgift
till defs cafla. De Gefåller, fora på landet idka någon
flögd, hafva ej af noden att hårom anholla. Når nå¬
gon på detta fått borgare blifvit , bor han flraxt fitt
verk anlägga, och det innom tu år i gång fatta, i
annor båndelfe år han fin råttighet forluftig l) Lärling,
lömfitt handtverk förfvarliga lårdt hafver undfår af
Hallråtten bref att blifva GefålL emot 4 Daler Silf:rats
erlåggande till' defs cafla, fedan genom bemalte Råtts
anordnande Upfigtnings-måflare behorigen utrönt 'hans
fkikiighef 9 fom ock han , innan brefvet honom med¬
delas, bor med Präfle befked förledd vara. Skulle han
ej mågta med att godtgora den afgift, fom för Gefålls»
brefvet måfte utbetalas, bör defs husbonde den erläg¬
ga, hvilket han federmera med arbete afcjenar. Alla
dylika Gefåller, med deras huflrur och barn ega for-
fvar under Manufaåfur-verken, antingen de njuta kofl
veckolön och husrum vid verket, eller ock annorftådes
bo. Gefåller böra ej utom husbondens vettfkap och

fam-

/) a. ft. Art. 5. §. §. 8. 9> ■
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fanacycke åtaga fig arbete af någon annan 5 i annor hån-
delfe böter den brottflige 6 Daler Silf:mt, och miftec
fin förtjenft,' hvaraf faller hälften till målsåganden och
hälften till fattig cafian. Den, fom honom om arbetet an¬

modade, förlorar varan, fom tillfaller Fabriqves fattig Cas-
fan, facac plikte deflutom 10 daler Silf:mt, hvilken plikt
ock den Gefåll måfte erlägga, fom for egen räkning ar¬
betar, då defs verktyg åfven åro forfallne till Fabriqves
fattig cafian. Gefåller få ej heller undandraga fig att un-
dervifa lärlingar, vid 3 Daler Silfrmts bot förfia, och
andra gången dubbelt; dock njuter den, fom undfår be¬
talning ftyckevis derföre en] fkålig] vedergällning. Be-
gärer någon Gefåll for denna orfak affked, fkall han
qvarblifva dubbelt längre ån eljeft vanligt år. De ega
ock frihet att ombyta tjenft, och i fall ej någon vi(s tid
betingad år, bör upfågningen fke en månad förut. År
Öfverenskommeife gjord, förblifve det dervid, hvilken
dock ej får ftråcka fig öfver 6 år. Lårodrengar år Fa¬
briqves idkare tillåtit att antaga få många de behaga och
tillåra kunna, dock böra de vara tvenne månader på
prof, innan de, fom lårogoflar infkrifvas kunna, for att
utröna, om de till flögden fallne och fkiklige åro. De
få antagas ifrån 10 och 12 års ålder, allt efter (om handt-
verket år befkaftat till, då låroåren lämpas derefter, få
Val fom den koftnad idkarcn under låroåren gör, få att
fattige måns barn, fom njuta kod, föda och kläder,
måge låra i det minda tem år, men den, fom förut
haft anftåndig upfoftran, för rigdgt utlärd anfes, om

han
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lian allenaft vifla timmar om dagen i verkftaden arbetat,
få fnart. han förmått af lkickelighet och erfarenhet i
Handtverket prof vifa, och böra vilkoren vid in*
ikrifningen uti Hall-Rittens protocoll införas. Ålle
andre arbetare vid Fabriqucrne, fom icke blifva på
viffa år i låran infkrifne, kunna idkare antaga få många
de behofva, hvilka dårvid njuta det håga och belkydd,
fom Manufa&ur-PriviJegierne och andra Förordningar
inneholia, och bör med deras upfågning förhollas efter
tjenftehjons-ordningen; dock åligger dem att förfl fin
fkulld afarbeta. Fabriques idkares Ikyldighet fkal häre¬
mot vara, at i råttan tid tildela fina arbetare deras ar¬
bete och arbetslöner, få at de hvarken gå ledige eller
lida nöd. Men fkuile få hånda at arbetet för en eller
annan orfak fkull felar eller tryter, åligger det idkaren
att förunna fine arbetare en fkålig vånte penning i g
eller 14 dagar efter öfverenskommelfe, eller ock dem af-
iked tildela, på det de med arbete annorftådes må kun¬
na förfe fig, dir icke fårfkilc Reglemente annorlunda
förelkrifver och ftadgar m).

§. 7-

Om fkikelige Arbetares inför-
D fkaf-

w) a. ft. Art. (5« $. §. 1« a» 3. 4» 5. 6* 7. xx. 12. 1$+
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fkaffande till de Mannfaflar-
rers tjenft, hvars tillverknings-

fått år obekant
På alt fått bor man draga förforg derom ar till-*

verkningarne des fullkomligare, fom mojeligt år, till¬
redas. Fordenlkull år då angelågit att till de Slögder,
hvars råtta beredningsfått ej bekant år, forfkaffa (kic-
keliga arbetare ifrån de (teilen, dår de till fullkomelig-
het idkas. Denna- fats befiyrkes ock af Rikfens Högl.,
Stånders Secrete Handels- och Manufaktur - Deputatlons^
Beråttelfe af den 25 Maji 1756 på följande fått: „Som
„Rikfens Ständer redan tilförene funnit, at befråmjam
„det af inrättningar uti Jern och Stål förädlandet, hvilkas
„böra; naturligtvis bliFva ibland Sveriges fördelaktigafte'
„handteringar i framtiden,, icke (lått at vinnas, med min--
„dre utlåndfke arbetare varda inforfkrefne, fom kunde un-

„dervifa Svenfk ungdom uti de hos ofs förut okunnige-
„och (ålfynte konfter,, at göra efter Engelfka fattet ftyc-
,,ke arbeten, der hvar och en arbetar fin fårlkillta ger-
„ning, utan att befatta fig med mångahanda, få>att den,,
„fom fmider, icke brukar fil,- den, fdm filar, aldrig hår.
j,dar, och denne fenare äter igen icke polerar och få vi»
„dåre, hvarigenom både arbetet verkffålles ofta til tijo
„gånger fortare ån eljefi,, och långt mera vid en mindre
„ån förut vid en> fiorre arbetslön för tJenas) få hafva ät-

fkil-
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„fkiliige främlingar blifvic inikafFade och med mycken
3,fordel for Allmänheten emploierade vid de nya inrätt¬
ningar i defle åmnen, fom efter den tiden finnas an-
lagde. Att låta våra inlåndfke arbetare refå utomlands
föc att underråtta (ig om de ånnu vid Manufafturerne
obekanta tillverkningsfått, famt att ån vidare göra fig
fullkomligare uti den redan inhemtade flögde-kundfkap,
■vore ock af ganfka flor nytta,

;§. 8.

Om de Föifattningar, fom åro
gjorde för att ånnu vidare be¬
främja den finare Jårn- och

Stål - Manufacturen.
Till vidare befrämjande af den finare jern och Srål,

famt Metall- Manufakturen, har Höga Öfverheten nå-
digfl för god t funnit att tillåta, det viflfa af Rikets Stä¬
nder, fåfom Norrköping, Söderhamn, Norrcelje, Elklls«
tuna och Runneby , hvilka hafva tjenliga vattufall och
andra beqvåmligheter till den finare Jen och Stål, famt
Metall-Förädlingen, hädanefter {kola vara fådaneallmån-
ne frihets-orter, att hvar och en, både infödd och fråm«
mande må, ut3n att vara förbunden till de vid Skrå-
(smbetena vanliga Måftare prof, hos vederbörande Hall-

D z "Råte
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Rått eller Magfflrat, upfe behörigt bevis om défs goda
frågd, fkikiighec och erfarenhet, eller, i briffc deraf in¬
för Hallråttcn eller Magiflraten vifa något fådant prof
deraf, fom derom tillförlåteligen vittnar och intygar,
Bemalte arbetare tillåtas då federmera, utan vidare af«
vaktan af fårfkillt tillftåad, atr obehindrade (ig nedfåtta5
bygga och bo , famt under befkydd af de allmänna Ma¬
nufaktur Privilegierna, defs handtering idka, antingen
för egen rakning eller med forlag af andra. Under
denna de förenåmda (låders fålunda bevilljade frihet,,
kommer åfven Drottningeholm att innebegripas. Vid
alt detta bör dock noga iagtragas, det under finare Jern
och Stål,, famt Metall arbeten ej roå innefattas andre, ån
Manufaktur tillverkningar j och inga fådane, fom tillhö¬
ra de ordenreliga och förr inrättade Skrå- embeten, åf¬
ven (om ock att (like arbetare till kronan och (laden de¬
ras ut(kyllder komma att erlågga. Utom de förut an¬
förde (låder år ock tillåtit, att andre (låder, fom kunna
fram te god" lågenhet, låmpelig till ofvannämde Manufa¬
ktur - verks anläggande, få inråtta dylika verkftåder, e-
når (låderne genom Magiftraterne fådant hos Kongl. Com¬
merce Collegium vederbörligen anmäla och ådagalägga,
att de hafva tillfälle till vattndrag, famt tillgång på kol
och andra erforderliga materialier »). Till vidare verk¬

och

«) Rongl. Commerce -Colle- fe angående inrättning of en fri-
gii Kundg. d. 26 Nov. 1766. (id. ftad for arbetare i Jern och Ståfc
7416. T. g. Mod. Jamfor ingres- &c. d, 16♦ April 17£lo-
fen. till Koiigl» Moj;ts KundgoreJU
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Jfållighef af en dylik friflads inrättning, år Efkilstuna
uti Södermanland dertill utfedd, fåfom framfor andre
Råder i Riket dertill tjenligaft, emedan denne ftaden år
uti en af de måft fruktbare Provinrier i Riket belägen,
jemte någorlunda tillgång på fkog, famt bequåm träns*
port fjöledes till flere (låder i Riket vid Målaren belåg*
ne, hvilka förmåner befordra god tiilforfél af Viklualie
varor och allehanda andra förnödenheter till (kåligt och
lindrigt pris. Åfvenledes åro cck nåra invid (laden för¬
delaktiga (Irömfsdl, fom redan åro bebygde med åt¬
skilliga i denna affigc nyttiga vattn-verk, famt lemna till.
falle för flera tili handarbetets lättande vid Jérn och
flål tjenlige inrättningar, hvarjemte fiil fårfkillce boftåder
och nödigt utrymme för Manufaktur - arbetare en vifs
trakt blifvit utfedd och anordnad o). Om de öfrige fri-
och rättigheter, famt andra förmoner, fom åro förunna¬
de arbetarena i denna friflad, kan inhemras omflåndeli-
gare af KongL Maj:ts Nådige Kundgörelfe, angående
inråttning af en Friflad för arbetare i jern och Stål lamt
Metall förädlingen af d. 16 April 1771.

§. 9.

Om arbetets lättande och lin¬

dring.
Vig affåttning år lifvet för alla Handaflögder, och

D 3 der-

0) Ingrefs. tili Kgf, Kundg, om en Friftads inrättning af d. 16 Apr. X771»
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dertili bidrager, det goda och utvalda rå ämnen varda
forarbetare till möjeligafle fullkomlighet, famt kunna
med tordel fåljas till lindrigare pris ån andras tillverk¬
ningar af famma fhg. Denna förmon, beflående i ar¬
betets lättande, ernås aldrabåft genom nyttiga och vål in¬
fattade madbiner, hvilka fortfkynda, lätta, och lindra alt
tungt och fvårt handarbete, hvartill ej allznafl mera tid
och arbetare fordras, fora till nyttigare anvåndas kunde,
utan ock mera rudimateria, och de ämnen, fom till
defs förädlande nödvändigt tarfvas, fåfengt förfpdlas;
i följe hvaraf omkoflnaden blifver dello flörre, och va¬
ran ej få lindrigt foryttras kan. Genom behändiga in¬
rättningar af Valts-och Skär-verk, Stampar och .Sanken
m. m. medelfl vattudrift kan uträttas på en dag, detfom eljefl fkulle fordra många perfoners arbete genomhandkraft i fkre dagar. Macbiners inrättande for ;Manu-
fa£turerne i Jern och Stål tyckas altfå vara af flörffa nöd¬
vändighet, emedan berednings-fåttet derigenom anlen-
ligen förkortas; ty föga år några rå ämnen, fom lida
florre förlufl af långfam tillverkning medelfl afbrånningån de for Jern och Stål Fabriquerne utom den ftöfre
åtgång på kol, fom genom fenfårdigt arbetande foror-
fakas, hvilka begge ölägenheter mycket öka tillverkningsomkoflnaden. Någon fordel hade man väl trodt kun¬
na ernås genom Jernets oftare ornfmåltning och förarbe¬
tande, men af fåkra rön och forfök år funnit, att upre-
pandet derafcj altid till defs godhet bidrager, utan ej fål¬
lan händer still defs förvärrande, bcfynnerligen om den
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ej rigfigt anHalles, famt att en enda frtnåltnihg kars
bibringa öfvermåttan godt och mjuke Jern p).. Höga
Öfverheten har ockfå nådigt upmuntrat fådäne inrättnin¬
gar,, derigenom s att de, fom upfinna någon nyttig och
ny machine, fom tillförcne ej varit kunnig och brukc-
ligy, och han vill derå enlkillt för lig privilegium begä¬
ra,, varder det famrna honom förunt' af Kongl. Maj:t,
ffedan förur underfékt blifvic,- hvad: grund och rigtighee
inrättningen eger,. famt hvare fl den med flörfla nytta
achJ fördel anläggas kan«. I den händelfe en dylik ny;
upfinnihg pröfvas vara af fårdeles nytta > och för Ma-
nufa&urerne oumbärlig,, få fkall upfinnaren, om han lå¬
ter famma^ defs invention allmånn blifva, bekomma
en fkålig: och efter nyttan lämpad erkånfla af Ma¬
nufaktur-fonden q). Ibland dem, fom vifat vårt
kåra Fädernesland den flora lindring i tillverknings-
omkoftnaden, och tillika att erhålla varan fullkomli-
gen god genom- vål inrättade machiner och fordel¬
aktiga verktyg, år i fynnerhet framledne Herr Com-
mercie-Radet och Comraendeuren Polhem, hvilken vid
Sfjernfunds Manufaktur-verk anlagt flera dylika inrättnin¬
gar, hvaraf en del kommit andra näringar till gagn,, u-
tom de, fom ännu vid detta Manufaktur-verk med
fördel brukas,. I fenare tider har ock. Herr Afleflören

ocfc

p) Jamfor Hr Direét. Rinmans> q)* Förnyade allm. Mannfaö1»
ttmCfat oinjérn och Stål förädlingen? privileg; d.-29 Maji 1739'
Gap. a. $. X I. fid. 49- fid,. 1549,. T, Ä. Mod.
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och Riddaren Rinman varit den, fom på .flere fått rik¬
tat Manufaftur - verken och Bergs-handteringen med fm
djupa infikc uti detta åmne.

§. 10.

Om Stycke - arbetet.
Det få kallade Stycke - arbetet bidrager oåndeligem

ciil varomes fullkomlighet och låga pris, hvarom det
Engehka arbets-fåttet tydeligen öfvertygat ofs, emedan
då en Knif fmed, fom gor alt fjelf, på en dag kan knap¬
pad förfärdiga, om han år flitig, högft tvenne till tren¬
ne knifvarj fadane, fom ifrån Engeland låljas för ett
mycket lindrigt pris, få kunna fex perfoner derflådes,
hvaraf alla göra fitt fårfkilta arbete på den famma
och hvarigenom mera färdighet och handlag vinnes, till¬
verka flere doufline på lika tid» Samma förhållande år
det ock med lås, och dylike andre arbetens förfärdigan¬
de. Den fmeden, fom fkall göra all ting fjelf till va¬
rans fullbordande, bör fölgakteligen vara inofvad i åt-
fkilliga handlag, uti hvilka han omöjeligen kan erhålla
den färdighet, fom en annan, hvilken endafl: uti et en¬
da fig inöfvat. Håraf följer at utom mera tid, fom åt¬
går för den förre till varans fardiggörande, få förbrän¬
ner han onekeligen mera kol, emedan han fkall fjelf til¬
lika racka, vålla, grof och poler fila, rn. m. Näppeligen
fkuile man kunna kläda fig, om Klådemakaren fkulle
fjelf fortera, tvätta torka, plocka m» m. ullen, famc

fjelf
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fjelf våfva, fårga, valka, pråffa, m. m. klädet; utom
det, att på detta fått ej erhölts något dngeligt klåde, få
blef det ock mycket dyrare, i anfeende till tillverknings
koflnaden. Mycken tid forfpilides ej allenafi: genom det
fenfårdiga handlag han hade i hvarje förrättning, utan
ock derigenorrs, att han fkulle gå ifrån den ena tiil den
andra fyflan. Samma ölägenheter, fom vid klådes-
tillverkningen åro, vidlåda ock Manufacfcurerne i Jern
och Stål. Fördenfkuil till att förekomma denna fvå-
righet, åro ock af vederbörande ucvågar tagne for
att få våra Manufakturer inrättade på det fördelaktigare
fått, och blifver i fynnerhet Böfle -fmidet genom
Stycke-arbetet hårftådes idkat r) Afhvad, fom nu an-]
fordt år, blifver fåledes klart att ju mera färdighet år-
hålles,deflo (torre blir tillverkningen, och ju ftorre ym¬
nighet deraf, defto lindrigare blifver prifet, i fynner¬
het fom genom ett dylikt arbetsfått, folkets löning för
hvarje tillverkning blir mindre, ån då alt till varans för¬
färdigande af en enda arbetare fkall utråttas, hvarom
Rikfens Höglofl. Stånders Handels och Secrete Deputa¬
tions beråttelfe af år 1756 ofs öfvertygar, och till en del
finnes redan införd i 7. §. af denna afhandling,

E §. 11«

r) Jämför Välmenande Patrioten Nio XXII.
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$• ii.

Om felaktiga tillverkningars
vräkning.

Handelens fåkerhet och varornes godhet befordras gan-
fka mycket genom de forfattningar, fom ntgifne åro, om
de varors confilcerande och förkaftande, hvilka felagtigt
tillverkade och forterade åro; i följe hvaraf alt på vå¬
garne inkommande Manufaktur-fmide bör undergå alf-
varfam befigtning och vräkning, fårdeles om det till ut¬
rikes orter utfkeppas fkall, då alt det, fom briftfållige
befinnes, confifceras, och den handlande eger rättighet
att föka fitt igen af tillverkaren s) Men fkulle han ega
fådant fmide, fom år omårkt, och han fåledes ej kun¬
de i anfeende dertill vifa fin fångesman, få har han fig
fjelf att fkylla for den fkada han lider, i det han ej kan
få den famme årfatt af tillverkaren t). For desfe orfa-
kers fkull må ej något gröfre Manufaktur-fmide vid va¬
rans forluft föras omårkt ifrån verket, få framt fmidcC
år af fådant flag att hvart ftycke flåmplas kan. Enår å-
ter varan i fat, kiftor eller bunkar inpackas, fåfom fpik,
jftål eller finare jernbleck, m. m. bör på fatet eller kiftan
verkets ftåmpel inbränd vara, eller på annat fått tyde-

ligen

s) Kongl. Bergs och Commerce t) Fornypde Jernvrakare ordn.
Colleg. Kundg. d. 17 Nov. 1757, d. ii. Dec. 1766» §, 7, fid, 7526*

4. fid. 4656. T. 6. Mod» T. g. Mod,
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ligen utfått, tillika med fortament, och flycketal eller
vigt. Det Manufa&ur-fmide, (om på detta råttet till
Stapelfhds-vågen anlånder, bor af Vråkaren enligt defs
fkyldighet till befigtning öppnas, åtminftone några fat,
kiltor eller bunkar af hvarje ftåmpel, utan nå¬
gon fårfkilt betalning for återinpackningen. Fin¬
nes då något vrakvårdigt, briftande eller illa fbrteradfc
gods, bor hela polten undergå vederbörlig befigtning,
och tillfaller Vråkaren tionde delen af varans vårde uti
alla de fat, kiltor eller bunkar, fom med fel antingen i
forteringen, ftycketalet eller vigten betrådas. Skolandes
egaren på en fådan håndelfe erfåtta all koftnad med ki-i
flcrnas öpnande och igenflående, och varan icke utur
vågen afFöras, forr ån fådant alt, jemte afgiften rill Vrå¬
karen , blifvit betalt, varan forterad, det felaktiga emot
vrakfritt utbytt, eller numer och vigt upfyld i få mån¬
ga fat och kiflor, det fke kan «). Men når kifla eller
fat opnas utan att Vråkaren kan hafva något deremoe
att påminna, i anfeende till de fel och brifter, fom for-
budne åro, år det hans fkyldighet att altfammans utan
fårfkilt betalning vål åter inpacka och egaren år for
afgift fri. Finnes med Manufaftur- fmide uti famman-
bundneknippor den fallkhet begången, att ufomkring knip«
pan eller ofverfl: i faftaget varan fynes förfvarlig, men

E 2 der^

u) Bergs och Commerce Col- Förnyade Jernvråkare ordn. d, il.
legii Kundg. d. 17. Nov. 17^7» Dec. 1766» §* 3» fid» 7523» T. g*

4. lid. 4656 feqq. T. 6» Mod» Mod»
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deruti felaktigt fmide år inftuekit, fom kan mårkas Ikedt
med vilja, år hela den knippan eller faflaget forbrutit v).
1 Hyttor eller Masugnar, Stångjerns fmedjor och Manu-
faclur verkflåder eller tillhörige bruks bodar och Maga¬
ziner år ej tillåtit for någon Erobetsroan eller vråkare \
qvarflad hålla felaktigt jern, utan år det Bergsmannens
och Bruks-idkarens orofcrg att fjelfve urfkiija det dugeli-
ga ifrån det vrakvårdigå, få långe tillverkningen år i de¬
ras egen vård vid bruket. Men i den handelte det for-
furornas, och elak vara på vågen infåndes, eller eiieft i
orterne foryttras, hafva de fig fjelfve att fkylla för de
ölägenheter dem deraf hånda; egande icke allenafl ve¬
derbörande Bergsbetjenter, få vål fom köpare rättighet
derå åtal göra, utan Ikola ock Vagare och Jernvråkare,
ftå i anfvar att mifta tjemlen eller plikta med pennin¬
gar efter Kongl. Bergs Collégii bepröfvande, om de der-
vid icke hafva den tillfyn, fom vederbör, och anhålla
på vågarne alt inkommande felaktigt Tack - och Stång-
]ern eller Manufa£lur fmide, famt dec genaft hos Ad-
vocat - Eifcalen i Kongl. Bergs -Collegio angifva, hvilken
efter förrättad befigtning utverkar derofver Hoglofl. Col-
Jegii Utflag. Skulle åter Tack-och Stång-Jern eller Ma-
nufa£tur-fmide olofligen foras förbi vågarne i de fläder
eller orter, dår Tackjerns-eller Metall-vågar åro inrät¬
tade, eller i Stapel - Ståderne på något ftålle utom vå¬

gen

v) Förnyade Jernvrak. ord. d, ix. Dec, 1766. §, 3,
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gen uplåggas, eller ertappas på fådane vågar, att tydeli-
gen märkas kan, det ändamålet varit, att undgå den
våg, hvareft tillverkningen vågas, anteknas och befigti-
gas borde, få år (amma tillverkning confifcabie. Går
Tack-, och Stång - Jern eller Manufaktur-fraide, fom
icke ligger i faftager eller kiftor, genom flere ån en våg,
innan det kommer till beftåmd ort eller utfkeppnings
plats, och det utan åtal paflerat en våg, år det derföre
på annat ftåile eller i nåfta våg icke fritt ifrån vräkning,
då det finnes vara felaktigt. Men Manufaktur- fvart-fmi-
den, (om föres uti faftager eller kiftor och igenom råd
kan taga fkada eller förfpillas, tillika med alt Plåtflaga-
gare arbete af fpjåll och fkopor, m» ro. hvilket fedan
det genomgådt en Upftads våg och Tullkammare, och
med behörig våg- och tull-bevis till annan ftad an¬
kommer, icke vidare opnas, våges eller vråkes, innan
det till utfkeppnings orten eller Stapelftaden anländer .v),
med mindre anledning dertill år, att concrabande varor
kunna derunder vara inftuckne eller annan fiård begån¬
gen, då defte faftager åfven fom andre böra opnas och
granfkas. Har tillverkningen klanderloft paflerat vågen
och år i fartyg till utrikes fkeppning inlaftadt, år då in¬
gen tillåtit, att derå vidare anftålla vräkning y),

E 3 §. 12.

•x) a ft. §. 5. fid. 7^24. Kongl» Manufaftur tillverkningar i Riket,
Bergs och Commerce-Colleg. Kund- d. 6 April 1775»
gorelfe, angående någon närmare

reglering af exportations prsmieine jy) Förnyade Jernvrakare ordrii
för Jcnv och kål med flere Metall, 1766, ofvannamde
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§. 12.

Höga Öfverheten har i nåder
förunnat Manufa&urerne i Jern
och Stål, fom utrikes fkeppas,
icke allenaft Tull-frihet, utan
ock Exportations -prsemier,
för att derigenom befor¬

dra utförfeln.
Till befrämjande af lindrigt pris och lättare affått-

ning på Manufaktur»fmiden år dem icke allenaft förun¬
nat frihet för lilla Tullen, utom den de böra åtnjuta i
ftora, antingen tillverkningarne fjo eller landvågen öf-
ver gråntfen föras, få att Jern-Manufacturerne derutin-
nan erhålla famma förmoner, (om de, uti Ylle och Silke a).
Utan ock begåfvas dem exportations-prsemier j (om utfkep-
pa desfe tillverkningar, efter forordnad proCent a), Defom

ut-

z) Kongl. Förorda. d. 3 ce-CoIlegii Kundg. d.6. Apr. 1775:.
Jul. 17^3. §. 7. lid» 3f32. T. f, Jemför Kongl.'Bergs och Gömmer.
Mod. Bergs och Commerce Colle. ce-Collegii Kundg. d. 17 Nov. 175:7
gii Kundg. d. 17. Nov. I7f7* §• 5» #id- 465:7. feqq. T. 6. Mod.
9* (id. 4^60. T. 6. Mod. Commerce - Collegii Kundg. d. 2Z

a) ICongl, Bergs och Commer. Aug, 1766, fid. 719g. T. $. Mod.
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utfkeppa det Grofre Manufaktur-eller få kallade Svarc-
Imidet, undfå dem af Jern- Contoiret b)\ men de fom
fjolédes utföra den finare Metall-förådlingen, erhålla dem
af Kongl. Commerce Collegio c). Och år, till fore¬
kommande af underflef vid praemiers utfokande for de
exporterade varor i Jern och Stål, famt Metall - föråd»;
lingen, följande forordnat : 1:0 Manufaktur tillverkning
garne, få vål de grofre, fom de finare, bora fjövågen
utfkeppas och ej landvågen öfver gråntfen föras; i an¬
nor båndelfe beftås inga praemier d). 2:0 Den, fom des-
fe tillverkningar utfkeppar på förenåmde vis, fkall va¬
ra fkyldig att anlkafFa tillförlåtelige bevis, ej allenaft
ofver utförflen, utan ock, att varan till utrikes ort ver-
keligen framkommit. Men i den handelte affåttningen
vid något tillfälle fökes på den ort, hvarefi: för en el¬
ler annan orfak anlåndnings bevis Ivårligen kan erhål¬
las, och fedan han förut anmäler fådant, der premier-
ne utbetalas , och beflyrker exporten med våg och tull
attefter, famt andre documenter, hvilka for tillförlåteli¬

ge

b) Kongl. Bergs och Comrner.
Collegii Kundg. d. 6. April 1775.
§. i. Jämför dito Kundg. d. 17,
Nov. 1757. §• f» 4657» T- 6.
Mod.

c)Bergs och Commerce-Collegii
Kundg. d. 6 Apr. 1775. §. §.4> 5»
Jämför Commerce Collegii Kundg.

d. 22. Aug. 1766. fid. 7199. feqq.
T. 8. Mod.

d) Kongl. Bergs och Commeiv
Collegii Kundg. d. 6. Apr. I77f.
£. 5. Dito d, 17. Nov. 1757. §. 5.
fid. 4658» T. 6. Mod» Comrner.
Collegii Kundg. d, 22. Aug. 1766*
fid. 7x99. T. 8, Mod.
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ge kunna antagas, få måge åfven då prasmier utgifvas c).
3:0 På det noga urval må fke af ak felaktigt och illa
forteradt Manufaktur fmide, få fkall det på Stapel • flads
våg vrakas, innan det utfkeppas, hvilket förut uti §. 11.
finnes omförmålt. Dertiil med till mera vifshet for
Jern-Contoiret, att intet mindre tillforlåteligt bevis må
af flummeraktighet eller upfåt utgifvas i vågarne, att
bringa Jern-Contoiret på oråttmåtig utgift, få ega Con-
toirets Fullmagtige frihet att anmoda eller befullmågtiga,
hvilken de i hvarje håndelfe, eller på längre tid, for
godt finna, att i hvar och er* Metall våg efterfe befkaf»
fenheten af fmidet, famt bocker och annotationer, hvar-
till Tull-och Våg - Betjeningen bör lemna -fritt och
fkyndefamt tillträde. Och fkullc då befinnas, att, uti nå¬
got icke gått rätteligen till, må faken, jemte beviien,
lem nas till Advocat-Filcaicn i Kongl. Bergs*Collegio att
lagligen utforas. Hedanefter hora ock de få kallade Fri-
Sedlarne, fbm af Tull-Betjeningen i vågarne utgifvas,
och åro bevis att alla afgifter blifvit betalte och egaren
berättigad, att låta varan uttagas, få inråttas, att af dem
erhållas kan omftånddig kundlkap, hvad flags fmide
och huru mycket hvarje gång utgått.. Defle Fri-fedlar,
f åfom på detta fått åfven tjenande till controllnår få

be-

e) Kongl* Bergs och Commer, j, morn» fid, 7201. T* 8* Mod*
Collegli Kundg- d* 6. April 1775* Refol. på Stad* Befvar d. p. Dec.
§. 5. 2. mom. Jemfor Commerce- 1766. §. I6» fid* 7454- Xom» 8*
Collegii Kundg* d* 23. Aug* 1766* Mod»
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behöfves, böra for den orlaken för hvart och et år for¬
varas på dertill låmpeligt Halle, 4:0 For de ölägenheter,
fora håndt, i det de, fora utfkeppa defla Manufaåur

- tillverkningar, ej anmalt fig till premiers erhållande förr
ån efter et och annat års förlopp, hvilket förorfakat eti
fvårare eontroll, och att Fullmågtige i Jern- Contoiret
ej förr ån efter det löpande årets flut kunnat veta, hvar-
till prsmie utgiften ffiga kunde; altfå åligger dern, fona
vill ja hafva fin rättighet bevarad till prasmii åtnjutande,
att innom tre manader, ledan varan gådt ifrån Stapel-
Stads vågen, ingifva till jero-Contoiret Våg-atteften, få
att Fullmågtige måge kunna le, huru råkningarne för
hvart år fluta fig, innan det lider for långt på följan¬
de året. Sedermera ankommer det på exporteuren Ijeif,
huru Inart han vill inlemna Utlåndlka bevifet, och ut¬

taga prasmierne. 5:0 Såfom med Itérlta lorgfållighet bör
tillfes att inga andra,' ån goda och efter bruket på af-
fåttnings - orten tjenlige varor, för drågeligafte och råtta
tillverknings varde utlkeppas, når prarmier derföre fko-
la betalas, famt att exporteuren ej må betungas med få
vidioftig och befvårlig eontroll att hela ändamålet för¬
loras, få år det för båft anfedt att låta tillfynen i före-
nåmde delar ankomma på den perfon i Stockholm,
hvilken under Jern - Contoiret har infeendet öfver Imi-
des roodellerne, och underbygd i hvarjehanda, till de¬
ras råtta kännedom, erforderlige kundlkaper, har
foåfta tillfallet att med modellerne jemföra export- va-
fans godhet och pris. Men når utlkeppningen göres af

F fådä-
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fådane nya perfedlar,, fom icke i Mbdelf-kammarerai
finnas ,, bör for praemii-fondens fåkerhet ett ftycke,. et te
par eller en fars inlöfäs,, farot prifet vidhäftas,, fom fe-
dérmera efter Courfens förändringar kan. till eftérråttei-
fe tjena. Denna Sysfloman-,, tillika med- Packhus»' ock
Hall Rätts- Betjéningen,, (kall ock. vara- närvarande vid!
inpackningen och* för legi ingen-, lamt därefter,, uppå; ex?
porteurens uptattade förtekning på varorne, meddela httz
intygande öfver forfeknihgenss riktighet och om varore¬
nes belkaffenhet och varde 5 dock. kommer förenåmde.
controll af Föreflåndaren vid Modell-kammaren icke:
att lampas till andre tillverkningar, än* tilfen del af dem,,
fom till; fin-lmidse höra,, och åro. gröfre eldfatler , gång-
jern,/tänger,, hoftyg,, jernlångar^ lägbladér, m, m.; når:
åter fingerborrar, lyringår, och annat fifleleradt Meflings
och Metall, Gelbgjutare och Gördelmakare arbete» våggr
tir„ ftudfare,: fickur?,, m. ro;. utfkeppas, fä bör defib var
rors godhet: ack värde,, under eds-plikt intygas af: tvål
Vårderings - mån,, tagne af den Societet, fom varan* till-
Verkat eller dermed handel drifver; Och fluteligen 6:0ffedan exporteurero liledes erhållit fådant bevis, fom:
forrbemålt år„ lamt' varans vederbörliga inpackning ock
förfeg!ing blifvit: af Packhus - och Tull • Bétjeningen be¬
vittnad,- åligger honom, att taga^ Sjö-Tull-Kammarens;
Vittnesbörd om utfkeppningens riktighet, livarefter ock
(å fnart vanligt: utrikes bevis anfkafFas öfver varans:fhmkomft till utläftnings - orteir, varda prarmlerne be*
talte; hos; KongL Commerce - Collegium fot alla: dé till-

Vcxfe-
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verkningar,, fom innebegripas under den finare Metall
Manufakturen. Och for ingen annan export af den fi¬
nare Metall - Manufakturen beflås praemier ån den, lom
lufkeppas ilrån Stockholm ■, om icke exporteuren någon
gång förut, hos KongL Commerce-Collegium anmåler,
are han- åfiundar fånda något betydeligt paxtie ifråiv
annan- Svenfk hamn,, orb Kongl Collegium ufvåg fin¬
ner till påiiteligt och; trovärdigt intygande af någon kun¬
nig. perlon,; i bemålte Föceflåndares ftålles i fall han då;
eji kan vara der tillftådes/j

§:• r3*

öm förlager och vig affättning
för tillverknfngarne i Jern

och Stål.
Ätt? Mänufäklurerne måtte till fin forköfran och:

vidmagthällande hafva lätt tillgäng till credit och pen.
ninge förfkotter, bidraga icke allenafi: de forfattningar9,
fbm i gemen åro gjorde till Förläggares och Fdrlägta-
gares inbördes förmon och fåkerhet g-;5.Ufan och att en
del af Jern-Conto i rs och difcont fonden i Kongl. Com»-
merce Collégioy-åfVen nyt tias till län ocfcr föifkotter på

F 2T- får-

f) Kongl, Bergs och Commer»- £) Förlags ord. d. 24. Febr>-
Golfeg,. Kundg. d- 6. Aprill 177,5;. 1748.. fid,- 2<*34o, T, 4, Mod.
f> f.
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färdiga Jern och Stål Manufakturer, fom icke genafl var¬
da fålde eller betalte. Mindre förlager fkulle ock be-
håfvas, om de färdige varor vid anländandet till Stapel-
ftads vågarne kunde genaft finna vifla och fåkre afnå-
roare, hvarigenom forlålgnings prifet ftraxt kunde an-
våndas till flere varors förfärdigande. Detta ändamål
(kulle befordras dengenom a'/ vifla Handlande århålla
Burfkap på handel med Jern och Stål kram, hviika
genom fin bekantfkap och den credit, fom de på ut¬
rikes orter ega , voro i flånd att anfénligt pålkynda af-
fåttningen, och åfven genom nya beftållningar , jemte
utlåndfka förfkotter i mårkelig måtto hjelpa till defla
nyttiga tillverkningars fortfåttande och utvidgande. Når
fåledes verkftådeme varda rigtigt anlagde, arbetarena ber
behörigen inofvade, och arbetet på möjeligafte fått låt»
tas, goda åtnnen med forgfållighet utväljas och med flit
och florfta konfl förarbetas, det odugeliga vråkes, Ver¬
ken med förlager, och ds tillverkade varors fkyndfam-
ma affåttning både in- och utrikes, ouphörligen un-
derftådjas, har man af fådane Författningar all anled¬
ning ac hoppas, det Manufa&urerne i Jern och Stål (ko¬
la befrämjas, utvidgas och idkas till vårt k. Fådernes»

lands beftåndiga nytta och formon, hyilket
jag bjerteligen onfkar!! i
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