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G,-rüfVor måge tilhöra hvem, fom halft, eller ar¬
betas antingen af enfkike Innehafvare, eller
af Participanfer och Bolag, få fordrar dock
Rikets därunder beroende rått, at Grufve-

Brytning icke enfamt inråttas efter hvad för enfkike
Bergsidkare kan profvas nyttigt, eller för närvarande tid
malt lönande, utan måfte arbetet påfyfta den långva¬
righet, at få mycket Malm, fom någonfin ftår til fångs,
må vinnas. Grufve-Brytning bor fåledes grunda fig på
fullkomlig kännedom af de iårfkilte befintlige Mi¬
neraliers natur, med biträde af de Vetenfkaper, fom un-
derhjålpa kunfkapen om en ordentlig Grufve- Byggnad,
Och fom Grufvor åro underjordifka rum och öpnin-
gar, hvaråft Mineralier efterfåttas i fådane direktioner,
fom anvisningarne föranlåta, ftundom med ftrykande
Gångar, vare fig antingen flående eller donlågige; ftun-
dom med Stockverk, Flets - Njure-eller Körtel-verk,
famt förtryckta Gångar; under tiden innom visfa falband
och flåpp-fkolar, under tiden utan: altfå år det icke
med Grufvors beftånd enligt, at efterfårta Malm, hvar
den finnes, utan at efterfinna, hvad påfölgd dåraf for
framtiden kan våntas. Ty Grufvor åro at anfe fåfom
underjordifke hus, hvars alla Schackt, Orter, Rum,Stoi¬
lar, Bottnar och Tak, famt mera dylikt, åro afpaflade
til Malmbrytning, Upfordring, Väderväxling, Vatnets
afledande, med mera, fom til Grufve-driftens beqvåmli-
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ga drifvande fordras r och fom all Grufve-Byggnads be^
ftänd fordrar, at det ofra (kal grundas på der nedra,det
lutande få flod, den ofra tyngden proportioneras emot
den nedras ftyrka, dagvactn afhållas, och få vidare ;f&
år Architeftura fubterranea en få mycket mera granla¬
ga Vetenfkap, fom alt arbete i Grufvor måffe börjas
ofvan ifrån dagen och fortfåttas nedåt,, hvilket vid
byggnad ofvan, jord fker. tvärtom».

Til vinnande af en få hålfofam utofning uti det,,
fom kan bidraga til ordentlig Grufve-Brytning, finner
jag innom mit: kåra Fädernesland redan ifrån äldre tider*
tilbaka åtfkillige KongL Förordningar til Grufve-Brytnin-
gens upbjålpande vara utgifne, fåfom uti Kongl. Jern¬
bergs Ordningen af d.. 6. Julii 1649» Stora Kopparber¬
gets Grufve Articlar under famma dato och år,, Berg-
måftare Inftru&ion af d: 26. Nov.. 1669; §. 2;. Kongl.
Plåcatet af d; 27; Auguft. 1723.. Kong).. Fårodningen an¬
gående^ Tjufnader och Snatteriers afftraffande vid Berg¬
verken i Riket af d. 1$; Maij 1739 . famt bagge Kongl»
Förodningarne angående Utmål vid Grufvor af den 20.
Oflob. 1741' och d. 6. Deeemb,. 1757. Vårandes detta an¬
gelägna arbete ån vidare uti fednare tider med Kongl..
Nåd omfattadt,, fom intages af Kongl.. Mäj:ts; Nådiga
Ihftru£tion af d. 22* Junii 1773.. dåråflr åfven Grufve-
Brytningen blifvit lämnad under Köngf Bergs Collegii
infeende och flyrfel, fom fått* fig tildeldt at forordna,,
huru Grufve-arbetet: efter rått Bergsvis fkal drifvas..

Om verkflålländec håraf hafva Bergmåflarne tillika
med Gefchvornerna uti hvarje Bergslag at foranftalta,,
lamt meddela de underråttelfer, fom til Grufve-Brytnin-
gens förbättring' kunna= vara tjenlige,, hvilket goromål
ar en angelägen del af Bergshanteringen i anfeende til
de författningar, fom därvid dels Oeconomice dels Ju-
iridice komma at hand teras». Då i
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Då jag nu vågar framflålla denna Afhandling uti et

Äcademifkt arbete, Jårer det mig benågit urlåktas, at
detta åmne uti hela fin vidd icke hårflådes kan utredas.
Mine enfkildte omftåndigheter betaga mig önfkeligt til«
fålie at hårutinnan vara vidloftig, ock dårfore roåfte jag;
éfverlårnna det ofrige til andre Bergs-Vetenlkapens åi-
fkare,, hvilka< med mera formogenhet kunna fortfara uti
det,, (öm hos mig faknas i infickt och år.farenhet.

§. 2.,
Grufve - Arbeten kunna efter deras fårfkilte bryt^-

ningsfått indelas uti fyra llag, nernk Sänkning, Ort, Pall
och Tak-arbete.. Med Sänkning förftås fådant Grufve-
arbete, (om biytes antingen lodrätt, eller rätvinkligt e-
mot Malmgångens flrykning, Det forråttas på (fåen¬
de Malmgångar, eller vid de fårfkilte tilfållehy då lod- .
råtte Sänkningar anläggas for Malm-upfördringens be-
qvåmlighet och andre dylik© ändamål^ men donlågige
Sänkningar kallas de, hvilka vid ftupande Gångar
parallela med Gångens fallande,, och åfven rätvinkliga
emot dels ftrykning.. Til Sänkningar kunna följande
Grufve-arbeten råkoas, nernl. Skärpningar eller fådane
brytnings - fcrfök, hvaruti Lina får upfordtingen ej ån-
nu blifvit nyttjad, enligt $. §. uti 1757 års Kongl. Utmåls
Förordning.. Under namn af Schockt förekomma de-
öpningar,. hvilka från dagen åro til något betydande
djup affånkte och efter line tilåmnade åtlkillige behof
erhålla i anledning dåraf fine olika namn, (åiom Malm--
Upfordrings Schackt,, Konft-Schackt for Vattn-upfor-
dring, med flera. Grafva, Grufve - öpning' eller Ståt
kallas lådaue^ vidrymmige Grufve-arbeten, hvilka åio-
gjorde antingen på flere famnars mågtige Malmgån»-
gar , eller uppå flora Malmfall. Sänkningar egentligen
lå kallade åro de, hvilka drifvas på djupet uci Grufvor
från deras botten eller från et horizontelt arbetsrum ek¬
ler Ort». Sånk-
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Sänkningars långd och bredd förhålla fig mycket oli¬

ka alt efter Gångarnes forefallande befkaffcnhet och kom¬
ma fåledes därefter att inråttas. Sänkningens långd råt¬
tas gemenligen efter Gångens ftryknings iinea och defs
bredd efter Gångens mågtighet, oaktadt den fenare (kulle
vsraftone, ån iångden på Gångens ftrykande, hvartil
Sänkningen år opnad. Gångens mågtighet anfes efter
afflåndet imeilan defs våggar, hvilka vid doniågige
Gångar därefter kallas Hångande och Liggande våggar,
och vid (bykande Gångar altid beftå af olika Bergart,

'

antingen til defs befkaffenhet, eller af Hållearten år af
gröfre eller finare fammanfåttning, ån Gångarten, fom
år Malmfårande och utgör Gången. ^L>e tvånne andre
fidor i anbrottet efter Gångens firykning kallas for Sänk¬
ningens Stofiar, och åtfkiljas defia, (amt våggarne ge¬
nom namn efter våderftrek. Vid fmala Gångar måfle
for utrymme åfven någon del af Hållearten nedfkjutas,
då länkning gores til 6 å 8 quarters bredd. Vid måg-

/ tiga Gångar af flere alnars eller famnars bredd, uttages
antingen hela mågtigheten, eller om Malmfyndigheten i
iynnerhet håller fig uti en del af Gången, och den ofriga
ej år arbetsvårdig, råttas Sänknings arbetets bredd därefter,
dådet ej år fara å fårde at quarlåmna någon del af Gån¬
gen til förekommande af ofåkerhet, (om genom Berg¬
fall kan banda. Härvid bör dock vara noga upfickt,
at ej god Malm må qvarlåmnas, ellerat Sänkningen drif-
ves från Gångens råtta fiupnings-iinea vid fmalare Gån¬
gar, hvarigenorn Malmen eller Gången qvariåttes i hån¬
gande eller liggande, och federmera anfes for utgången,
famt Grufvan fåledes odelåmnas. Vid forntidens arbe¬
ten har detta uti några af de gamla Grufvor fig tildra-
git, då genom, lodråtta Sänkningar på doniågige Gån¬
gar, Malmgången ofta blifvit forlorad.

Om Gången år af anfenlig mågtighet med lönande
Malm
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Malm, år tjenligafl, at taga hela defs bredd och tilli¬
ka efter behof förfåkra fig om Grufvans beftånd och
flyrka, antingen genom tiiråcklige band och bergfå-
flen, fom qvarlåmnas imellan våggarne, eller genom tör-
timring, eller ock genom flenmurning. I åldre tider finner
man flora Dag-öpningar hafva blifvit vid Grufvor gjorde^
hvarigenom de vål på kortare tid och med mindre koftnad,
intil defs Grufvan di något betydande djup hunnit af-
fånkas, mera Malm i början erhållits, ån då de genom
et medelmåttigt Schakt Gången förfl öpnat, och Fålt-or-
ter famt Pall-arbeten fedan under dag anlagt. Men det¬
ta uråldrige arbetsfått har vid de i lednare tider anlag-
de Grufve-Arbeten"til flörre delen blifvit affkafFadt, efc
ter fom Grufvorna därigenom blifvit underkaflade me»
ra olågenhet af Bergras från våggarne och igenfljelpning 9
hvarigenom de for nårvarande blifvit antingen aldeles
onyttige eller mycket koftlamme at dårflådes med ar¬
bete fortfara. De gamle Grufvors flora Dag-opningar
göra defsutom arbetsrummen mera vattufjuke, i fyn-
nerhet af den om vintertiden nedfallande lno och regn,
då Grufvorna for fin vida opning ej kunna öfverbyg-
gas, hvarjåmte de ock genom isfrysning måtte vidkän¬
nas betydande hinder uti Grufve driften. Däremot åro
nu förtiden fådane Schackt, fom med conifk öfverbygg»
nad, eller med hus af resvirke kunna forfes, de tjenligafle
at från fnö och isfryfning bevaras, famt tillika en del
af dag vattnet från Grufve löpningen adedas.

Sånknings-arbete kalfas fåledes egentligen den brytning,
åt djupet, fom tages til en famn eller mindre bredd och
två famnars längd, då det öfriga utbrytes genom Pall-
arbete, når Gångens förhållande fordrar flörre Sänknin¬
gar. DefTa diroenfioner och detta arbetsfått åro de för-
månligafte, och ungefärligen därefter åro de arbetslöner
©ch Materiaiier beräknade, fom nedanföre fkola omforma.
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las. Denna ftorlekhar åfven blifvit utfått iKongh Bergs
Collegii Circulaire Bref til famtlige Bergmåftare och
Gefchvorner i Riket af d. %i Qftob. 1762, med låd an c
vilkor, at den regleras och ändras til båda fordel, når
Malmlagrens och Bergarternas förhållande fådant erfor¬
dra. Uppå ftrykande Malmgångar, hvaråft arbetet drif-
ves med fprångning, år den fkapnad af Sänkningar tjen--
ligaft, fom uti plan utgör en äflång rätvinklig figur,ifyn-
nerhet då olåkra vaggar förefalla och förtimringar åro
nödige, hvtlket åfveh uti ofvannåmde Circulaire Bref
finnes vara förordnadt. Uti Malmlåger af annan befkaf-
fienhet, och där eldlåttning tillika nyttjas, åro runda länk¬
ningar tillåtne, enligt Kongi. Bergs Collegii Bref om' Sa-
Ja Grufvor af d. 28 Febr 1774.

§■ 3-
•örter kallas horizontela arbetsrum , hvilka, då de ef¬

terfölja en Malmgång åro parallela med Gångens ftrykning,
och kallas då egentligen Fältorter^ hvarigenom en Malm¬
gång arbetas efter defs ftrykning, och fortfåttes I läng¬
den til vinnande af Malm. Tvärorter kallas fådana ho¬
rizontela arbeten , hvilka drifvasin uti Hållearten, i vin¬
kel emot Malmgångeh, antingen til efterföljande af tilfåt-
tande Tvårgångar och Drummer, eller til upfökande af
jåmnfidige Malmgångar, famt til erhållande af communi-
cation med andre Grufve- Arbeten. Med Dagorter el¬
ler Stoilar férftås åter de, hvilka hafva fin början i dagen
och fortfåttas horizontelt uti en bergshögd. De kun¬
na drifvas långsef ter en Malmgång , når defs ftrykning
och belägenhet fådant medgifver, och år detta et af de
måft förmånlige arbetsfått, hvartil dock fållan Gångar¬
nes förhållande gifver tillfälle. Andre Dagorter drifvas
åfven vål tvårsöfv«r Bergfkiffringen eller de bekante
Malmgångar til uplåttande af flere jåmnfidige Gångar,

iamt
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famt til Vatten -afledning, Malm-utfordring eller Väder¬
växling til tjenfl för de til något djup arbetade @ruf-
vor; låledes dar Bergshogders afvågning roedgifvcr få«
dane Dagorters anfåggning, åro de, framför andre Gruf-
ve-arbeten, med förmåner upmuncrade, fom fes afKongl.
Utmals Förordningarne af d. 20 Octobr, 1741. och d»
6 Dec. 1757.

Fålt-Orter brytas meråndels til lika bredd, (oro Gån¬
gens mågtighet intager; men vid (mala Gångar endaffc
til 6 å 8 quarter för utrymmets fkull. På mågtiga Gångar
kan dec egentligen räknas för Ort-arbete, fom drifves af
8 til 12 quarters bredd, och 10 å 16 qvarters högd:
men den öfriga delen af Gångens bredd kan beräknas,
fåfom Pall-arbete, och kallas Sido-Pallar. Genom nu
ofvannåmde indelning af Sänkning och Ört,'kan vid
nya Grufvor Malmgångars förhållande och beftåndighet
innom kortare tid (å på djup, fom uti fålt underfökas,
och därigenom de utrönte Malm-forråder med Pall-ar-
beren uttagas. Härigenom kunna arbetslöner båttre utlåctas
til billighet och flit för arberare, famt til förmån för
Grufve-ågare, i anfeende til den olika betalning, fom
bor vara for Sänkning och Qrt, eller för Pall- och Tak¬
arbeten. Vid en del Bergverk tagas Sänkningar och Orter
vid förfta brytningen til de dimenfioner, defkolaåga, då
arbeteslön eller beting därefter bör råttas, och fålunda får-
fkilte accorder måfte göras för olika Sänkningar eller Orter.

Tvår - Orters bredd och hogd inråttas efter ända¬
målet af deras drift, och når de åro förföknings arbe¬
ten, fom ej gå för Malm-vinfl, drifvas de genom En-i
Mans borrning och fkiftevis eldlåttning med minfla
koftnad til en famns högd och fem qvarters bredd vid
folan, eller Ortens botten, men tre qvarter vid taket,
hyarigenom nödig väderväxling långft underhålles , £å-

B fom
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(om dårom finnes forordnadt uti ofvannåmde Kongl;
Collegii Circulaire Bref af d. 22 O&ob. 1762.

Dag - Orters högd gores flörre eller mindre efter
olika långd, hvartil de komma at drifvas, då de fkola
tjena til befordran af väderväxling, men utfåttes til 14
eller 16 qvarter och dårofver emot 8 til 12 qvarters
bredd, då de tillika ämnas för utfordring. Defié Dag-
Orters Sola ftupas for vatten-aflopp högft 20 til 24 tum
på 100 famnar, hvilket åfven i ackt tages vid långa Fålt-
Orter; men ftörre ftupning får ej tillåtas för bibehål¬
lande af luftdrag.

§• 4.
Sedan en Malmgång genom Sånkning och Ort-ar¬

bete år opnad, erhålles efter Orternas långd och emot
Sänkningens djup tilfålle at anlägga Pall eller Strofs - ar-
lete. Detta brytnings fått, fom i anfeende til fkottens
undanfall år det förmånligafte, drifves vid en del Gruf-
vor mot hälften mindre arbetslön for Cubic - famnen,
ån Brytning for Ort och Sånkning. Når en ftråcka år
öpnad för Pall-arbete, brytas StroiTarne efter Gångens
bredd, och til hvarje Pall indelas två famnars långd och
en famns högd, hvilket för Borrlagen kan vara tilråck«
ligt utrymme. Til följe håraf drifves Grufve - arbetet
med defto mindre omkoftnad, ju mera tilfålle år för

x Pall-arbete, hvårföre det, jämte Grufvans läkerhet, i
fynnerhet bör lökas, och nåra til hvarandra anlagde
Fålt-Orter famt många Sänkningar undvikas, utan hål-
dre ftorreoch tilråckligare band eller Bergfåften, ån mån¬
ga fmå, til Grufvans flyrka qvarlåmnas.

§• $•
Tak-eller Fürßen - arhte år et lika arbefsfått, men

omyåndt mot Pall ^ arbete. Detta nyttjas åfyen, fedan
en
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en Malmgång med Sänkningar och Orter år öpnad, at
bortfprånga den ofvanföre Orterna varande Malm,hvar-
til forftämplingar med öfverlagde broar upftåilas, och
därigenom upftiges i hogden, åfyen fom genom Pall-
arbete brytningen går åt djupet. Tak-arbete år i fyn-
nerhet nyttigt i de Grufvor, dar Malmen finnes kortel¬
vis uti Gång arten och kan i Grufvan (offras från Grå¬
berget, hvilket då med undvikande af upfordrings- koft-
nad kan i Grufvan uplåggas och i (fallet för band tje«-
na til Grufvans fåkerhet: men vid detta brytningsfått
år ftundom olågenhet af borrbålens ftållning, oeh at
borrvatten ej uti en del kan nyttjas.

Vid ofvannåmde Grufve-arbeten förekomma ibland
några förändringar, under namn af Omvänd Sänknings
fom brukas til lammanbrytning med andre öfverliggan-
de arbeten, eller til mindre Malmfalls utbrytning j hvil¬
ket arbecsfått, i anleende til dels befvårligbet, dock
fållan nyttjas. Når Malmfall hafva annat förhållande
och ftupning, ån Gångens fallande, anläggas ftundom
donlågige Orter, h vilka då kallas Sank-Orter. Vid en
del Grufvor, dar Malmfyndigheten förhåller fig uti flo¬
ra körtlar och ftockverk, drifves allenaft en Sänkning
åt djupet, ©ch Pall - arbeten anläggas på alla fyra fidor
om iamma Sänkning.

§•
Til fåkerhet för Grufve - arbetet böra Bergfåften

qvarlåmnas til Band eller Pelare, alt efter Grufvornas
befkaffenhet, hvartil i fvnnerhet de ftållen af Gången
utväljas, fom antingen åro ofyndige eller innehålla
minfta delen af Malm. Uti dc fiefle Gångar har Malm¬
fyndigheten fit fårfkilta forhållande ifrån Gångens ftryk-
ning och ftupningo och låmnar en del af Gång-arten
utan lönande Malm, ofta til betydande ftråckningar.

B 2 Des-
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Deila ftållen åro de tjenligafte at qvarlåmnas til Berg-
fållen eller ockfå,om nödvändigt år, någon del af den
Malraförande Gången, i hvars flålle dock förcimriogar
och flenmurar kunna nyttjas. De Band eller Pelare,
fom genom vederbörande Åmbetsmån åro förordnade
til fåkerhet for Arbetarnes ii( och Grufve-byggnadens
beftånd, famt dårtil fridlyfte och utkronte, få ej utan
tilftånd nedbrytas vid ftraff af kropps pligt och fåftnings-
arbete, enligt Kongl. Förordningen af d. 15 Jnnii 1691;
hvarunder dock efter 9 §. uti Kongl. Utmals Förordnin¬
gen af år 1757, ej forftås de Malm förråder, fom qvar-
fåttas i Grufvor för at framdeles utbrytas.

§• 7-
Vid alla Grufve - arbeten bor i fynnerhet hafvas af-

feende på Malmgångarnes och Malmfallens förhållande,
hvarefter brytningslåttet inråttas. Naturen, ehuru or¬
dentlig uti defs fammanfåttning, hvad Mineralier angår,
vifar dock lika mångfaldiga förändringar uti Bergens
Lager och fkiljaktiga Bergarter, fom uti Våxt - och
Djur-Riket. Således, ehuru vifla reglor kunna vara all¬
männa, åtminftone för en del Grufvor, beror dock de¬
ras tillämpning på kunfkap och erfarenhet om hvarje
Malmfälts befkaffenhet. I anledning håraf har genom
Kongl. Brefvet af d. 19 Nov. 1756 blifvit forordnadt,
at underiökniogar til arbetsplaners reglerande för hyarje
Malmtrackt böra anftållas.

§. 8.
For en del Bergsmanna - Handteringar hafva arbeta¬

res Löner, Tilverkningar och Maferialier blifvit innona
mit k. Fädernesland genom (årlkiite Kongl. Förordnin¬
gar utftakade, (åfom för Tackjärns-Tilverkningen och
Stångjärns-Smidet, hvilket genom Kongl. Majits Nådig-
fte utfärdade Masmåftare- och Hammarfmeds - Ordningar
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kan intagas. Men hvad Grufve- brytningen beträffar,
finnes i allmänhet ej någon fådan arbetsordning mig vet-
terligen förefkrifven. Orfaken dårtil torde vara den
ftörre (vårighet, (om därvid möter, i anfeende til Gruf¬
ve- arbetens olika befkaffenhec, med flera åtföljande or-
faker. Det vore dock nyttigt för både Grufve-ägares
och arbetares underråttelfc, om man uti detta ämne äg¬
de en på Rön och För(ök få val utarbetad undervifning,
fora man i anfeende til Jårn-Förädlingen har uti den ej
långefedan utgifne Anledningen til Jårn • Manufakturens
förbättring. Sedan vid Grufve-byggnaden blifvit ut¬
fått, huru Grufve-brytningen fkal förråttas, i anfeende
til förenåmde arbetsfått, kommer nu uti öfvervågande
Arbetares Indelning, deras Verktyg och Aflöning,
fanot de til Brytningen hörande nödige Materialier. At
tilråckeligen utföra deffa åmnen, jåmte Byggnader vid
Grufvor, med mera, Ikulle fordras (torre vidlöfeighet,
ån uti denna Afhandling kan tillåtas, hvarföre jag blott
kortligen vil nåmna dårom.

§. 9.
Når en Grufve-arbetare enfam, det år, med ena

handen förer flåggan och med den andra lyfter och vri¬
der borren (kiftevis, kallas det En-Mans-Borrnings hvil-
ken i (ynnerhet nyttjas uti fmala Orter och vid Tak-ar¬
beten , hvaråft detta arbetsfått medförer mycken förmån,
då öfvade arbetare dårffl kunna erhållas. Det allmånna-
fte Borrningslårt år Två Mans Borrlag, då en arbetare
(köter Borren och den andra Slåggan, hvilket bmkas
vid de Grufvor, om hvilkas Brytning hår nedanföre
(kal omförmålas. Tre-Mans Borrlag beflår dårufi, at
tvånne Arberare flågga på Bergborren, fom föres af den
tredje arbetaren, och detta nyttjas i fynner het vid en
del Jårn* Grufvor, men år i jåmforelfe mindre fördel-

B 3 ack*
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ackfige, ån då Grufve brytarne indelas uti Två-Mans
Borrlag, fåfom erfarenheten på flere hållen intygar.

De bruklige Bergborr åro i fynnerhet af tvånne
(Tag, Svants-Barr, hvilka i (karet åro (kapade, (om en
Mejfel, och brukas vid Sala Grufvor famt på flere hål¬
len ; och Krm - Borr, hvilka hafva fyra fidor, (om flu»
ta fig uti et (kår långsefter borren, ocb åro fålunda
(kiljaktige från de på några hållen tilforene brukade,
men nu aflagde borr, dår alla fyra fidorna huta (ig uti
en fpits. Med Kronborr åro nedannåmde brytningar
gjorde vid Ådelförs, Athvida-och Tunabergs Grufvor,
ehuru (edermera Mejfelborr blifvit mera allmänt antag¬
ne. At dehå eller Svansborr aga förtråde för Kronborr
uti losborrade Bergarter, har erfarenheten långe utvifat;
men de fednare hafva blifvit anfedde for båttre uti hår¬
da arter. Anhåldte forfök utvifa likväl, ät åfven i de
(ednare Bergarter går borrningen fortare med Mejfel,
ån Kronborr, och om, fåfom af en del anföres, flere
Mejfelborr til lika qvarters brytning i hårda arter blifva
notte, och oftare roåhehvådas, ån Kronborr; gör docktiden (å betydande (kilnad, at ungefår en tredjedel me¬
ra kan borras med Mejfel, ån Kronborr på lika tid utihårdborrade arter, men dubbelt uti löfare a). Vid Un-

ger-
fl) Vit! nnftäldte forlok uti Tunabergs Koppar-Grttfva i Kalkftenär et borrhål af I alns djup, med f fornotte Kron-nafrar, utborradt me-delft 3834 d^Sgedag, på I timme, 48 minuter, hvaraf I tiinme, 8 minu¬

ter blifvit använde til fjelfva borrningen och 32 m, til borrens ombyteoch borrhålets ränsning-
Pa et annat ftälle uti fam;ma Grufva, där Kalkften var til hälften

Glimmerblandad, har et lika borrhål af en aln, med ig fårnotte Kron-
»ßfrar, blifvit flagit med 4003 (liggeflag, på i t. 58 m. hvaraf I. t.
II. m» åtgått til borrningen och 47 m. til borrhålets ofriga Ikotfel..

Med Mejfelborr åter vid Tunaberguti Quartsblandad Kalk, håret likéborrhol af 1 alns djup, med 11, fornotre Mejfelnafrar, blifvit borradt med
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gerlke Bergverken åro de fednare, neml. Kronborr, af-
fkaffade, och Mejfelborr endaft til brytningen antag¬
ne b). Bergborrens råtta fkapnad, handlaget och flere
omftåndigheter vid Bergfprångnmgen fängt dels förbått- *
ring åro afhandlade uti Bergs-Råd. och Ridd. afKongl.
Nordft. Ord. Vålb. Herr Sam. Sandels Ron angående
Malm-och Berg-Sprängnings (om år infördt i Kongl.
Vet. Acad. Handl. 4 Qvart. for år 1769, dår fullkom¬
ligare underråttellen i detta åmne kan erhållas.

§. io.
Grufve - brytares goromål efter vanligt bruk vid de

fieffe Grufvor, beftår dels uti f jelfva borrningen med
fkottens laddande och aflkjutning, dels uti Nafvar-bår-
ning famt Materialiers anlkafFande, dels ock uti Sten-
och Vattens utfordring från arbetsrummen, och Malm-
fbffring. Utom deda goromål, fordras vid åtfkilliga
Grufvor, at et Borrlag af tvånne Perfoner (kal drifva
om dagen, fom råknas til 12 timmar, igenom borrning
ifrån 12 qvarter otver hufvud både hårdare och löfa-
re Bergart, til och med 16 qvarter; men vid en del
Jårn - Grufvor beråknas det allenaft til g qvarters
Borrning , då likväl arbetarne få timmar om Dagen
åro vid Borrningen fysflolätte, utan anvånda den
éfriga tiden til andre gåromåk Af ofvannamde
Ron om Bergfprångningen kan inhåmtas, at genom
förbittrade Bergborr och handlag, kan borrningen

drif-

S3o6 flåggeflag, på t t. 11 m» hvaraf 38 m. på borrningen blifvit anvande
och 33 m. til borrhålets Ikotfel»

Vid Sala Silfver - Grufva ar forfokt, at i bSrdborrade arter for¬
dras til 3 quarters borrning i famma Bergart, med lika flora Borr och
Släggor, allenaft 2000 flaggeflag pa Svants» eller. Mejfelborr, men 300®
och darofver på Krön- borr., til vinnande af lika djup.

b) cfr, Del« Bergbaukunft, trri Wiea *773* PaS* ll%°
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vas tH mera, ån dubbelt qvarcertal. Detta ankommer
dock på Verktygens befkaffenhec , Bergarternas oiik«
het, famt Arbecarnes kunfkap och flit, jåmte god in¬

fattning vid den ofriga driften, få at laddning och affkjut-
ning, hvilka Brytarne fjelfve bora förrätta, fker endaft
tvånne gångor om dagen, middagsltunden och mot ar¬
betets flut om aftonen; at Materialier åro i ordning och
tidsfpillan genom väntan därmed förekommes; at där ej
fmedjan år nåra intii Grufve- brädden, få at borren kun¬
na låggas i upfordnngs-tunnorna och af laf-karlarne til
hvåfsning befordras, eller arbetsrummen affkilde från
fmedjan; då fyåidre fårfkilte Gåflär for Nafvar-bårningen
nyttjas, hvilka til Grufve-brytning kunna ledermera in-
öfvas. Grufve-brytning for dagspenning eller efter qvar-;
ters borrning, år et mindre tjenligt arbetsfått, ån bryt¬
ning på beting efter fkeppundtal eller for Cubic-famns
brytning. Genom lådane afloningsfått uptrmntras arbe-
tarne, få hålla fkotten, at därigenom hörha verkan er-
hålles til vinnande af Malm; hvaremot befinnes, at på
de hållen, dår brytningen år inrättad efter villa qvar-
ters borrning, Malmen blifver dyrare, och tillika en •
Grufve - Fogdes upfickt därvid ej kan vara cilråcklig.

§. ii.
Uti fådane MalmfåJt, där arbetet kan anläggas på

mågtiga Gångar, eller uti en del Järn - Grufvor, åro be¬
ting for fkeppundet de tjenligafte, då Malmen bryces
utan hor blandning af Bergart, och detta betingsfåtc
finnes vara antagit vid åtfkilliga Jårn - Grufvor c).

Vid

t) Vid Norbergs Jarn ■ Grnfvor i Veftmanland hafva följande accorder
varit: uti Mofs-Grufvan hafva 12 Grufve D.angar undfådt fyra Skil-
lingar for hvarje lnfs Malm, af två fkeppund Tackjärns vigt, då de fjelf¬
ve fårflcoffa fig Jarn och Stål famt hvåflning; men på hvarje arbetare
•m året bsftls et Liflpund krut famt 13 tunnor kol; uti KiKGrufvan af-
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Vid Stora Kopparberget och Safa Silfver • Grufva forråt¬
tas-arbetet fkiftevis genom fprångning och eldfåttning,
och blefve det hår for vidloftigt, at (oka utreda for-
håiiandet vid defTa Verk i mellan brytning och arbets¬
löner. Några exempel for Cubic - famns brytning
vid nedannamde Gcrufvor (kola dock i det hållet an-
foras.

§. 12.
Vid Ådelfors Guld-Verk i Småland, dår Qvartsgån-

gen med Guld-Kis utgör 2 til 3 -q varters mågtighet i
Hufvudf ånkningen, men på Stroflarne ifrån 4 til 8 tum,
fom år anvuxeo vid Hållearten, och beflår af ganfka
hårdborrad HornfkifFer, råk nas en brytnings famn, hvar-
efter arbetslon och Materialier beråknas, til 12 qVartec
i en dimenfion, 13 i den andra, och 7 å 8 i bredden,
få vål til Gångens uttagande, (om Hålleartens utbryt¬
ning for nödigt utrymme, 'h vilken fednare for innehål¬
lande halt åfven måfte undergå Bok- och Vafkning. E-
huru en fådan famn ej utgör mera, ån vid pafs två
tredjedeiar af en Cubic-famn , få kan den dock anfes li¬
ka med en fådan uti andra [G ufvor, for Bergartens
hårdhet och i anleende til trånga arbetsrum. Det måft
bruklige betings pris vid denne Grufva har varit 6 Riks-
Dal. på Ort och Sänkning för en fådan brytnings famn,
famt 4 RiksDa k 16 (kill, foren famn på Strofs och Tak¬
arbete, då arhetarne dåraf betalt krut och ljus, fom til
hvarje arbete åtgått: men Guld-Verket beflått det Jårn
och Stål, tom åtgått vid arbetet. Sedermera under bo-

C gre
ren 12 Grufve • Drangar, fom betalas med f Ikilling, 4 runft» For laflet
tilfammans får arbetslon och Marerialer lamt hvåfsning: uti Bond.Grufvan
9 arl etare, fom erhålla 4 fkill. 8 runft. for loflet fiimt på hvarje Grtifve-
drång om aret et Lifipund Krut och ig tunn. kol. Pa et ar aro vid Mofs-
Grufvan utbrutne 7704 lafs, vid Kil-Grufvan 204t och utiBoud Grufvan
37S<5.
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gre Spanmåls pris och fillika brift på arbetare, hafva
defla vilkor få vida blifvit förökte, at jårme ofvannarn-
de betalning , åfven et Lifspund Krut blifvit beflått å
hvarje famn. Efter flere års med all omforg håilne an-
tekningar öfver Arbetet och Materialiers åtgång, hafva
därefter betingen på det fåttet blifvit öfverenskomne,
at for Ort - famnen betalas 6 RiksDal., 10 marker Krut,
6 til io marker Nafvar-och Slågg-Jårn efter Bergsar¬
tens befkafFenhet famt 4 marker Stål. För Sänknings-
famnen åfven 6 R:Dai., ifrån 5 , 6 til 10 marker Krut,
6 marker Järn och 4 marker Stål. For Strofs-famnen
4 RiksDal.. 16 fkill. 5 marker Krut 5 marker Nafvar-
Jårn och 3 marker Stål. Om juera åtgår af ofvannåna-
de Materialier, afråknas det på arbetarnes contanta be¬
talning; åfvenfom de undfå motfvarande erfåttning, om
mindre uttages. Som Motböcker hållas för hvarje ar¬
betsrum öfver alla Materialier, få har blifvit utrönt, at
éfver hufvud åtgår i denna Grufva på en faran Sänk¬
ning och Ort 30 marker Krut,, och på Fall-arbete 205
marker, famt af Järn och Stål få mycket efter medeltal
af flere år för hvarje arbete, fom vid betingen år utfått..
Nårfåledes det afråknas, fom af Materialier uti betings
prifet år inbegripit, neml. för Ort et Lifspund Krut, fom
dår beräknas å 1 R:Dal. 32 fkill. och Ljus, hvaraf per
medium åtgå 3 marker, å 4 fkill., marken, fålblifvere-
gentliga arbetslönen 4 RiksDal. 4 fkilk för famnen,.
På lika grunder betalas för Sänknings famnen, men där¬
emot för Strofs-arbete 2 R:Dal. 40 fkill. Smedens af-
löning har ungefår förhållit fig efter 16 fkill. för hvarje
utbruten Cubic-famn til Stålf åttning och våfsning, famt
tillika för detta, jämte annat ffnide, fom vid Grufvor-
na åtgått, 6,9 til 12 tunnor Kol. Nafvar- bårnings
koftnaden år olika alt efter arbetsrummens afftånd från
Grufve - Imedjan $ men fom denna hår år belägen på 30.*

tam.-
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famnars djup, oeh arbetsrummen vid pafs 40 famnar
därunder, lå har bårarelöns koftnaden öfver hufvud fH-
git til 24 fkill, på famnen.

§.13.
Til Forföknings - och Dagorters drifvande har med:

befparing i koftnaden tilmakning med ved eller eldlåtc-
ning blifvit nyttjad. Til fmårre Orter af 10 qvarters
högd, 6 qvarters bredd och 12 qvarters längd, har åt¬
gått ifrån 6 til 8 Stafrum ved af 3 alnars högd och
Jångd, fåmt 6 qvarters bredd; defsutom har arbetslön
för vedens införande, filrrakningarnes förrättande, Rens
utbrytning och utförie) från arbetsrummen efter vågens
längd, varit från 1 R:Dal. 32 fkilk til 2 R:Dal. 32 fkill.
Vid Klefva Dagort bar vid dels början och til flere
famnars längd beting blifvit inråttadt efter 14 qvarter i
högden, 6 qvarters bredd och i famns längd, genom
Sprängning, til 7 RrDal. 32 (kill, för arbetslön, alla Ma-^
terialier, Smide och Sten - utfordring; men federmera
har hvarje dylik famn blifvit betingad för 5 RrDal. 16
fkilk genom eldfåttning, för arbetslön med brytning
och utfordring, famt arbetaren dåraf betalt veden, fom
åtgått, efter inköps pris, allenafl at Verket haft omlorg
för defs framfkaffande til Grufvan. För en dylik Ort¬
famn i Kronobergs Dagort, fedan den hunnit til 80
famnars långd , har en Grufve-brytare erhållit 4 R:Dal.
8 fkill., hvaraf han betalt åtgången af Krut och Ljus,
och drifvit arbetet med En- Mans borrning om dagarne
och eldlåttning om nätterna, men öfrige Materialier och
Sten-utfordring hafva fårikilt blifvit beftådde.

§. 14.
Vid Athvidaberg uti Catharinebergs Grufvan befin..

aes gula Kopparmalmen uti grå och fvart järn-bindig
C z Qvars
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Qvarfs med någon Glimmerblandning, Brytningen, fbm
til flörre de!en beflår af Pall - arbete, år inråttad efter
betin ; t'5r en Cubic-famn Sänkning och Ort-arbete 8
R ksDaL, famt 4 RiksDgl. for PalUarbete, då arbetar-
ne däraf betala Krut-åtgången, famt hålla fig fjellva ljus.
Efter utrönt medeltal har en Cubic-famn måfl af Fall¬
arbete erfordrat 25 tri 26 dagsverken för borrning och
de öfriga til brytningen horande göremål , famt på
hvarje lådan famn blifvit borradt 84 qvarter, fom ut¬
gör 27 Skott, och b vart il åtgått 10 til 11 marker
Krut d), 'Pil följe håcaf kan på hvarje Grufve-Drang
beråknas om året ifrån 9 til 12 Cubic-faranars brytning.

«$• §.
Vid Tunaberg, dar Malmen beflår af gul Koppar¬

malm uti hvit Kalkflen med mer eller mindre bland¬
ning af fvarc Gümmer, och fålunda år mera låttbruten,
ån Malmen uti de ofvannåmde Grufvor, betalas 6 Riks-
Dal. för hvarje Cubic-famn Ort och Sånkning, famt 3
RiksDal. för Strofs och Sido-pallar, bvarunder arbetar-
ne fjelfve beflå åtgången af Ljus och Krut. Efter et
medeltal , då | af brytningen varit för Ort och | på Pall,
fordras til en Cubic-famns brytning 20 dagsverken, och
74 qvarters borrning, famt 13 marker Krut, e} hvar¬
efter vid pafs 12 til 14 Cubic-famnars brytning belöper

%
4) 60 Cubic- famnar, hvaraf 50 på Stöfs, 5 for Sånkning1 och 5 for

Ort, hafva blifvit utbrutne med 1542 dagsverken , 1257 alnars borrning
1600 fkott, med 3t Lilfpund och 12 maik. Krut. Bn annan tid hnfva
11 Borrlag elle 22 arbetare utbrutit på et halft ir too Cubic • famnar.,

#) 84 Cubic famnar, hvaraf 63 på Strofs och 21 for Ort, hafva blif¬
vit upbrutne med 1663 dagsverken, och daraf \ famn po Strof# och
i2-y famn for Ort, med åtgång af 19 Liflpund, 6 mark. Krut.

På alla Hållen i denna Afhandling råknas Vicluaüe- Vigt,
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Hg om året får hvarje Grufve-bry tare. Vid Riddarhyt-
te - Koppar Grufvor år betings - prifet frän 3 til 3 Riks-
Dal.; 32 fkill.. for Cubic-famnen uti ilörre Sänkningar,
då arbetarne ijelfva forråtta Nafvar - våisningen: men
däremot erhålla Materialier af Verket.

Sedan arbetslon och Materialiers åtgång, jämte de
flera omkoilnader, ioro vid Grufve-brytningen erfor¬
dras, blifvit ftadgade och med behörig ordning imåtta-
de, iamt Malmen ioffrad efter dels beikafFenhet uti fi*
ne fårfkiite flag, och ikild från Gråberget; år nödigt ac
utröna Bergets vigt efter Cubic-famnen, famt huru myc¬
ket Malm dåraf kan erhållas. Vid Ådelfors väger en
"brytnings-famn efter upvågning 66 ikeppund* fom går
91 ikeppund pä Cubic-famnen. Vid Athvidaberg år, en
Cubic-famns vigt efter Hydroifatiike furfok 106 ikep¬
pund, hvaraf erhållas 68 ikeppund Småltmalm, och vid
Tunaberg 90 ikeppund på Cubic-famnen, iom gifver
35 til 45 ikepp. Malm for Kopparfmåltningen. Sedan
Malmernas halter genom både imä prof och imåltnibg
i ftort, jämte nödige omkoilnader, blifvit utrönte, kan
därigenom erhållas kur.ikap, huru hvarje Grufva lönar
fig, och därefter arbetet grundas pä , calcul; hvarjåmte

fädana underiokningar kunna gifva anledning til
Grufve- brytningens vidare förbättring.

C I



 


