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§. I.

Det lårer vål vara nogfamt bekant, att OdsmundsSmidet varit den åldita Jern tilverkning fom inom
Svea Rike blifvit företagen a), och hvilket federmera
utfkeppades till Lybeck och Danrzig, att utfmidas till
Stång Jern b). Men fom denna hushållning befants
tid efter annan högft fkadelig for Riket; fa hafva fatn-s
teliga Ständerna på Riksdagen i Norrköping den 22
Martii År 1604. for got>t ocp nyttigt anfcöt, «t alt
(Döamunös jfeni ut^flåö ttll 0cånge jfern, fåry
an tbet foreo affHjtfet, cd? 23orgeitfapet i StaDcrne
tbctri! late byggte od; uprdtte <^ambvavf pa tbet t^en
nnnfien fom tbe ftemmanöe ttycv aff baffvce, matte mara
l;oo0 tbe 0w>enf£e unöerfåter. f*
23cfalntng0m<fnneme oc Songöteme uppe vvtb 23erg0*
lagenie bafwa tber gran ad?f, at (Döemunöeh bltfivec
rått bw0$Fh, oc flångjernec r4tt utbflaget, effter fom
2öerg0 pnrdlegierne innebålle, få framt ac tbe ide
rrele fom ^ronone0 otrogae Cjenare bltfme ftrsffaöe <•)•
Ifrån detta tidehvarfvet torde vi få räkna i fynnerhet
Stång Jerns Smiders uppkomfl: inom vårt K. Fädernes¬
land, fom federmera ju längre defs mera fökofrat lig;

A. 2 hvar-

a) Se Herr Hffejf. och Ridd. Rinmans afhandling ont
den gröfre Jern och Stål förädlingen Cap. 2, §. 6.

b) Se Marperbergs Kaufmans Magazin Titiil Ej[en, fid.
pofa Robinfon Etat de la Suede pag. 89. Cap XIC.

c) Norrköpings Riksdags beflut d. 22 Mart. 1604. §. /5.
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hvaraf förft der få kallade Tyfk Smider, och någofderefter Vallon Smider blifvit hos ofs infördt och nu
mera i litt göda fkick befordradt. Och alldenftund All-
minna Författningarne vid delfa få kallade Tyfk- ochVallon Smiden åro i hvarjehanda måtto lig imeiian oli¬ka;' fördenfkull, och fom denna olikhet icke år få all-
månt och alleftådes kündbar, få har jag funnit mig för¬anlåten, att detta åmne uti närvarande Academifka Af-
'handling' med all möjelig flir utreda, enligit de underråt-reifer, jag dårom mig kunnat forfkaffa, och til lAHmåm
lierens benägna granfkning öfverlemna.

§• 2-'
Sedan fom redan omförrnålt år, igenom Norrkö¬

pings Riksdags Befluf af Ar 1604. blifvit faftftåldt, att"intet Ods munds Jern fkulle få utföras af Riket, hafva'de i granfkapet omkring Lybeck och Däntzig igångvarande Stång Jerns Hamrar igenom brift på Odsmunds:och Tacke' Jern börjat ju längre, deftomerä efterhan-den afftadna; hvar ige nom håndt, att Hammar Smederna'
ifrån Dantzig och Lybeck funnit fig nödfakade att åf-
ven efterhand hit uti Riket inflytta d).- Men' ätt en¬kannerligen' kunna utfåtta' något vilt åratal, då delfaTyfka Hammar Smeder förft i Riket inkommit, vill
vara nog fvårty om icke nåftan ömöjeligt, i anfeende'till brift af alldre tiders Minnes böcker, hvaraf något ifullt bevis fkulle' kunna' hårledas.

£ Så mycket hafve vidock utur Kongl. Bergs Collegii Åldfte'Handlingar fåtttill vår uplysning, årfara- e)y det,- af HogftSalig Konun"
GU-

d) Detta kan tydeligen inhemtas af förnyade HammarSmeds Ordningen d. 23 Januar. 1638.
e) Utdrag af bemalte Handlingar är mig meddelt afASluarien i Kongl, Bergs Collegio Herr Olof von' Lagerlöf.-
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GUSTAF ADOLPH, uppå Defs Ståt-Hållares Conrait
von Falkenbergs gifne anledning, Smeder blifvit infor-fkrcfne ifrån Tyfkland, att håruti Riket inråtta det få
kallade Tyfka Stång Jerns Smidetj. ibland- hvilka åfven
varit en vid nam Hans Steffens, fom under fin refa fkallfjuknat i Nyköping,, och når han dårfiådes blifvit fe*
dermerä något återftåld til hålfan;, begynt fammänfnic-kra en Puft af tråd, att dermed blåfa på elden i fpifen;
Annuju0'1 ^ ^nart rycktet kommit får K. GUSTAF

V' r ij *larv^an äf Hågft bemålte Konung blifvitänberald, att Utöfva lin konit Uti flört, och har Stora-
Kopparberget deraf århållit det förfta profvet till fam--fehga Bergsmannens ftora förundran; hvareftef tråbål-
|ör finnan federmera hafya blifvit hår uti Riket allmånt
inrättade. Men hväd Ar denne" nu! ömformå 1 te Hans
Steffens med' fine- kamerater de Tyfka Hammar Smeder¬
na i' Konung GUSTAF ADOLPHS tid förft blifvit in¬
kallad, vill vara mycken fvårighet att med fåkerhet Ut¬
röna. Det finne" vi dock f), att förertåmde- Conräd v.-
Falkenberg^ fåföm då Varande" Kammar-Herre, folgt
Hertig CARL- PHILIP på' en refa till Tyfkland vidflutet af År 1617, att dårfiådes befoka Furfieliga Hof,
föm voro med Hertigen uti Frånd- och Svågerfkap, eller
eljeft uti alliance" med Sverige, och fynes det, fom be¬
målte Conrad v. Falkenberg Vid hemkomften förmo-
deligen tilftyrkt Konung GUSTAF ADOLPH att låta1
införfkrifVä förberördé Hans Steffens tillika med flera1
Tyfka-Hammar Smeder, halft fom der derjåmte befinnes,
ätt Konungen År 1627. låtit Utgå en allmån Diplom el¬
ler Kundgorelfe, det alle Tyfkar, fom for Religionen^
fkull voro förfolgde, fkulle aga' frihet,- af hår i Riket

f) Se Konung GUSTAF ADOLPHS Hißoria fötfaf*
iad af jfok fffidekindi pag^ 44$,-
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inflytta och fig nedfåtta g). Härigenom har medelft
denna Hans Steffens förforg icke allenaft Biljmakerier,
utan ock det Tyfka Hammar Smidet, jåmte Masmåftare
Ämbetet, efterhand vunnit förkofran , i fynnerhet då
tid efter annan främmande Masmåftare, få val forn fle-
re Tyfka Hammar Smeder inkommit b). Hvarföre och
denne merbemålre vår Steffens dymedelft vunnit et få-
dant förtroende, att han icke allenaft den 28 0<ft. 1637.
blifvit förordnad, att vara Ålderman öfver TUijmakare
och Smeder, famt Bergs-Fogdp öfver Hedeinora Bergs¬
lag, utan ock d. 12 Nov. 1640. af Kongl. Bergs Amp-
tet befullmågtigad, att vara Bergmåftare 1 Hedemora eh
ler Öfter Jernbergslagen, och Geftrikelands Bergslager,
och derjemte fåfom tillförene Bergs-Fogde öfver Hede¬
mora bergslag, famt deruppä d. 8 Maji 1643. erhållit en
rxuviiionel Fullmagt att jemre de förut nåmde Berslags
orter, åfven vara Bergmåftare öfver Uplands Bergslag,
hvaruppå honom vidare d. 11 Nov. 1644. en ordente-
lig Fullmagt blifvit gifven och hvilken fylla han uti 13.
år förrättat, famt omfider bekommit nåft för fm död
Chara&er af Afteftor uti Kongl. Bergs Collegio /). Och

fom

g) Jämför Job. Loccenii Hißoria verum Svecicarum
Lik HUI, de R. GUSTAHO ADOLPHO pag. jjo. Edit.
Upfal,

b) Detta bevifes tydeligen fä väl af Hammar Smeds
Ordningen d. 23 Jan. 16381 fom of Masmäßare Ordningen
d. 6 Nov. 1638.

i) Jämför ofvannåmde utdrag af Kongl. Bergs Colle-
gii Handlingar, D.nna Steffens, fom innan dejs bitkomß va*
rit Hammarfmed, bar inflyttat med [in Huflru Sophia Doms,
en Dotter af Hans Doms, Bruks Förvaltare vid et Jevn*
Bruk under Gvefvens af Regenleins Gehet. Han bar Ar
16/3. d. 22 Febr% med dåden barnlös aflidit ocb år begrafven
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fom denna Steffens nit och forforg varit varit ourtror-
telig till Tyfk Smidets fortplantande inom Riket och
dels i ftånd fattande; få har af honom, fedan han fig
tilhandlat Thurbo Bruk af Bruks - Patron Job. Noltineck
och Norns Bruk af Gouvert van Freden, defs Svåger
Anders Angerftein blifvit inkallad ifrån Regenftein, fom
haft i följe med fig åtfkilliga Hammar Smeder och
ibland dem Måfler Smeden Hinricb Hentzell, hvilken
nyttjades ftraxt vid hitkomften af Steffens till Tyfk Smi-
des inrättningen vid Thurbo Bruk famt hans Söner på
lika fått vid Norns Bruk; och har denne Hentzell, fe-
dan han blifvit förordnad til Ålderman öfver Smederna
efter Steffens, under fin tid icke allenaft med all flit un-
dervifl: de gamla Smeder att tillverka ett godt och vål
flagit Stång Jern, utan åfven ffåndigt upammat nya lär¬
lingar, hvilka Bergmåftaren Steffens inom Riket kring-
fånt, jåmvål ock inrättat Tyfk Smidet vid Vikmans hyt-
te Bruk, af hvilket han till. en del fjelf varit ågare k).
Hvad åter nu Anders Angerßein vidkommer, få emedan

han

uti Hedemora Kyrka. Hvarefter Enkan fkall federmera blif¬
vit gift med Bruks - Patron Hans Nyman, men lemnad dfven
barnfös efter honom fedan hon utreß till Indien. Härom
vitnar Genealogin Domfiana, ett Mfcr., fom mig gunfibe-
någit af Herr Bruks - Patron Job. Fredrichsjon Angerßein
blifvit meddelt.

k) Denne Hinricb Hentzelf fom bdrßammade frän Re^
genflein ocb dr 1639. hit i Riket inkommit, har ahdt pä
Vikmans hytte Bruk Si* dr ga?ntnal och dr begrafven i He¬
demera Kyrka, fedan han något ofver \ feculum medfin konß
och ofortrutenbet tjent Riket och förfkaffat Bergslagen ett
fhrdelaktigare utfeende, hvilket omßandeligen kan inbemtas
af den mig gunßtgaß meddelte Genealogin Angeifieiniana.
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jhan varit yål undervift i Bergshandteringen, och dar*
jåmte någon tid for fin inflyttning ifrån Tyfkland va¬
rit i tjenft hos Chriftian Sieferdt Senior, Furftelig Liine-
burgilk Hytten Forvälter på Ruebelandt och Altenbro-
che l)j få blef han ock genafl: dårpå vid ankomlten
antagen af den namnkunnige Marcus Kock^ att vara ho¬
nom behjelpelig, få yål vid Avefta Krono Bruk, fom
åtfkil.liga .andre Stång Jerns Hamrars upbyggande m),
famt åndteligen åter 1643. förordnad till Bergs-Fogde «),
hvarefter han arrenderade Thurbo bruk af Steffens*, och
dårflådes hade fitt hemvift 9). Således finne vi, att ige¬

nom

/) Enligt lemdite Sieferdts bevis och afßed om Anders
Angcrflrins vedeliga förhållande och ßickligbet i tjenften, da¬
terat Ruebelandt d. ij Febr, 1639.

m) Kongl. Myntmaßaren Marcus} Kocks herömfige at-teflatum och recommendation [daterat Aveßafors d, 26 Maj,Jfj2.
n) Bevittna Bergmaßaren Hans Steffens d, 2j. och Bits-bergs Grufve Ratts d. 7 Maj. hedrande afßed och RefepafsAfven Probftens Herr Eric Sven Scriberi vackra intygande

om defs Ärbara upforande af d. g Maj. 16 72.
o) Denne Anders Angerftein född.d. 7 Oblob, 1614, HvarsFader varit Melchior Tobiceßon Angerftein, fom med fm Hw-

flru JFolpurg Mejgers bodt i Staden Bennickenflein och hafthfver 40. år upfeende vid Furfieliga ßogarna och Jagten*
Jamt tillika idkadt Bergsbruk och Borgelig handteringbarinnan fin bitkomfi vant gift med Anna Chatarina Doms9fom var född i6/7, och fåledes Svåger ?ned oftanämde Berg-rnaßaren Hans Steffens; och fovi emot formodan honom mött
en trögare lycka, få bar han år 1652. begärt afßed ifrånfina innehafde ffflor och åtevrefl till fitt Fädernesland, famtundfådt DireBion éfver Grefvens af Stollberg jferu - Lut-
feverk vid Nefeldt, fom bugflbemålte Grefves egenhändigt
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nom alla deffa anftalter de Bruk, hyil k a under Drott¬
ning CHR1STIN/E tid blifvit uphyggde, åro vordne
med Tylka Hammar Smeder eller deras innom Riket
tiilöfvade lärlingar, förfedde*.

... §• 3-
Då vi fåledes någorlunda fökt utreda det Tyfka

Hammar Smidets förfta upkomft uti Sverige, få myket
fom af fåkra och pålitelige Handlingar anledning gif-
vits och uplysningar kunnat år hällas j få blifver värt
egenteliga göromåi, i anledning daraf att meddela be¬
hörig underråttelfe om de Kongl. Stadgar och Författ¬
ningar, fom i anfeende till det inrättade Tyfka Ham¬
mar Smide t- tid efter annan blifvit förordnade. Ibland
delfe råkne vi billigt Drottning CHRISTIN^E Ham¬
mar Smeds Ordningen af år 1637 och 1638, fåfom för-

B Ra

href .daterat Rojla d. 27 Mart 16^6. utvifar. Men i för¬
väntan pä nåfot arf efter Bergmåilaren Steffens och någon
belöning får fina Sveriges Rike bevifta tjenfter, har han med
Domhafvandens vid Bennickenflein Mathias Ekftorms Pafs och
Refebref är 16 fß. hit i Riket återkommit for andra gången
med Huftru och barn och anlänt t?ll Ibnrbo Bruk, hvareft
han $ veckor efter fin ankomft aflidit, och år begrafven i
Steffens graf i Hedemora Kyrka; hvarefter defs Huftru An-
va Cathr. Doms d, 3 Mart. 167 f. med döden åtgick. Denne
Ångerfteins efterkommande befkvifver Herr DireSl. Hiitphers uti
fin refa igenom Stora Kopparbergs Höfdingedome pag. 7^3 /
men mera omflåndeligt finnas anforde i det Mfcr. om Gene¬
alogin Ångerfteimana, fom blifvit jämte flera hit horande och
redan åberopade Original Documenter gunflbenägit meddette
af den vittre Bruks Patronen Herr Job. Fredrichsfon An-
ger(it in, hvars ynned och godhet emot mig jag allJrig nog
kan vårda och berömma.
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fta grundvalen, till följe hvaraf, det dåruti ftadgas att
Hammar Smeds Ämbetet fkall beftå af Ålderman, Må-
ftare, MåfterSven och Låredrång, hvilket ån. ytterligare
faftftålles uti Hammar Smeds Ordningarne af åren, 1649,.
1703 och 1766. Detta åmbete har ock fått lin egen få
kallade Låda, hvilkens inrättning forff uti Jernbergs
Ordningen af år 1649. §. 46. och federmera utr Kongl.
Bergs- (Jollegii Resolution -af d. 4 Nov. 1673. urtrycke-
ligen omförmåles, men omftåndeligare uri 1766, års
Hammar Smeds Ordning befkrifves , och ftadfåftes p).
Åldermån för Hammar Smederna tillförordnades i bör¬
jan af Lands-Höfdingen jåmte Berg-M åftaren uti hvarje
Landsort eller diftrift, fom enligit Hammar Smeds Ord¬
ningarne af åren 1637 och 1649.- år att inhåmta, men
nu för tiden år enligt 1766. års Hammar Smeds Ord¬
ning den förändring,, fkedd,. att uti hvarje Bergs-Fög¬
deri, eller Bruks dillrikt, antages och befullmågtigas af
Bergs-Tings Råtten en Ålderman, med de uti 3. §. derfam-
maltådes omförmålte göromål och fkylldigheter. Uti
Jernbergs Ordningen af d. 6. Jul. 1640,. och defs 37. §.

ges Åldermannen fåfom lön för fitt omak att und-

p) Till denna Ambets Låda, eller Smeds Ca(fa, fom /kall
vara i hvarje Bergs - Tings - lag, ßola icke allenaß famlas
hade penningar och boter, fom uti iq66.. års Hammar Smeds
Ordning pä fiere fållen omnämnasy utan ock af Bruks- Äga-
rena forfkjutas Dal. S;mt af hvarje hård, famt af hvar
Måflare, fom innom Tingslaget arbeta äfvenledes 1. Dal.,
men af MåflerSven och Smedsårång, fom för Ihn arbetar
allenaß if. öre, alt årligen; och utur denna Ca/Ja (om flår
•under Bergmåflarens och Bergs- Tings Rättens famt 2:171?
Hammarverks Agares irfeende och flyrfel r fkola icke allenaA
fjjuke Smeder njuta hjelp, utan derjåmte gamla och förlama.-
de Smeder och deras, enkor årligt underftåd..

tillag
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få af hvarje hård i. Dal. S:mt, fom doch nu fortide»
i i ormägo af 1766. års Hammar Smeds Ordning utfåt-
tcs af cBergs -Tings Ratten tillika med Bruks och Ham¬
mar-Ägares minne. Dernålt beträffande Målfer-Sme¬
den, loin iikmångt HammarSineds Ordningen efter
föregångit aliagt Miliare prof och behörig afgifts er-
låggande till Åmbets lådan tor Miliare blifvit godkänd
och dera Miliare bref erhållit, lä blifver defs fkylldig-
het, att enligt få vil 1703. års, fom 1766. års Hammar
Smeds Ordningar, emottaga Kol och Tackejern på
räkning, på det fåttet* att af hvarje fkepptBergs vigt el¬
ler 26. Lisp. Tack-Jern, tillverka 20. Lisp. Stång-Jern,
vil och efter Tolk ilagit, famt i härden förfvarligen ar¬
betad t 7). Vidare hvad MailerSven och Smedsdrång
angår, få hnne vi, at fedan fidftnämde fin behöriga
Lårotid i Hammar Smedjan igenomgått och blifvit, fom
vederbör tillöfvad, få bör han i Åldermannens närvaro
aflågga MållerSvens prof, och därå undfå Ålderman¬
nens bref, hvilket vid Bergs-Tings Ritten till fladfå-
ftande och gillande vidare kommer art upvifas, och fe-
dan den förefkrefna afgiften rill Åmbets-lådan veder¬
börligen blifvit årlagd, för MåflerSven godkännas r).
Och emedan för hvarje Hammare, med en eker flere
härdar, vanligen allena/1 en enda Måflare antages, få
erfordras dock vid hvarje hård 3:ne arbetare, nämligen
en Måflare, en Mäfteoven och en Smedsdrång, eller

B 2 om

q) Härvid bor märkas, att Måflare^ fom vid Bergsmans
Hamrar arbeta, åro ock tillika pliktige att' hålla korpflock
eller förteckning pä hvar och en Smedjelagares idkade Smide
och den vid Michaelis tid till Bergs Fogden i orten afämna.

r Kol, Jer11 och arbetslon till Maßare och Måder-
Svens prof beflår Hnfsbonden på lika fått, fom om ny Ham-
mares och Holfls förfärdigande ftadgas,
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om Måftaren föreftår 2:ne hårdar, då endaft 2tne Må-'
fterSvenner och en Smedsdrång för den hård behöfves,.,
fom Måftaren fjelf icke fmider: doch må en Bruks-Äga¬
re af 2:ne nåra intill hvarandra belågne Hamrar ej vara
betagit, att dem åt en Måftare af bepröfvad och ut¬
märkt fkicklighet anförtro. Vidare, och hvad.Smedens
arbetslön angår, få beräknas for ordinarie Jern till i,
famt i. och f. Dal. S:mt och för] finare forter \ mera
for fkepp. hvilken arbetslön rättar hg efter prifet å Kro-
nones Hammarfkats Jern för hvarje år, på det fåttet:
att når det ftiger till och öfver 3 3 Dal. blifver Smeds
lönen rf. Dal. och för hvarje 3|. Dal. fom går derun^
der, afkortas på Smides lönen 5-3-.. öre, till defs det blif¬
ver 20. Dal., hvarefter ingen vidare minfkning i lönen,
må fke: famma lön fkall utgå till }. i gångbart mynt,
och i oftegrade goda ^aror. Denna arbetslön förde¬
las federmera på det fåttet: at Måftaren, fom tillika fkall
vid Hården arbeta, och bör hålla alla fmå byggnader,
fåfom Hammarfkaft, Lyftarmar, Brubkor, alla ilags Ki¬
lar, Kolfat, Skyftar, Bålgtrådar och Smörja* likaledes
förarbeta utan betalning 1. och fkepp. Byggnings Jern
för en hård, hvartill beftås fjelfva Jernet, famt 5. låfter
byggnings Kol eller 10. ftigar på hel Hammare, und¬
får för arbetet -/r, MåfterSven Smedsdrång
Men fkulle Smedsdrång vara i Måftarens bröd och af
honom klådas, då behåller Måftaren tillika den förtjenft,
fom eljeft Smeds drång (kulle tillkomma; hvarjåmte vid
den andra hården der MåfterSvenner och Smedsdrång
arbeta, famt derföre lön njuta på fått, fom ofvanföre
fagt år, få tager Måftaren öfverfkottet af den förtjenft
fom århålles vid famma hård. Utom denna förtjenft
och arbetslön, godtgöres åfven ock af Bruks Ägaren det
få kallade öfverjern och öfverKol, fom genom Smedens
flit och aktfamhet erhållas kan, på det fåttet: at för hvarje

fkepp..
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fkepp. öfverjern, Kol- och Smides * lönen inberåknade,.
betalas y. af hvarje orts årliga Hammarfkats pris, famt
for ofveuKoien vid de verk, fom underhållas med
egne Kol, lika pris, fom de ägaren kofta, och vid do
verken, hvilka nyttja köpe-Kol till ftörre eller mindre
del, fom högre betalas, ån egna, fkall Smeden njura f
förhöjning i prifet, om icke Husbonden annorledes med
Måftaren dårom öfverenskommit, af hvilken förtjenft,
Måttareu tager, då han Smeds drång föder f, och gif-
ver honom iiU npmuntring 4fg cn fkålig penning
efter öfverenskommelle och Bruks-Ågarens bemedlande^
men år ej Smeds drång i Måftarens koft, tager Måfta¬
ren hälften, och de ofrige arbetare fkifte fig emellan
återftoden, hvar och en efter fttt arbete, hvarn' —
arbetslön för ny Hammares förfå^i£anc]e, nämligen
Dal. S:mt, hvaraf Måftaren behåller liften, och den
andra hälften delas imellan MåfterSvejnncr och Smeds
drängar; åfven fom arbetslön för ett ftåd beftås 5. Dal.,
hvilken pä lika fått fördelas; men for Höiften i arbets¬
lön århälles 3. Dal. hvilka gå^ lika till dejnings s).
Om få händer, at Hammaren någon tid af Året kom¬
mer at ftå i brift på materialier, vatn eller för andra
tilfållige orfaker, då fkall Husbonden förfe Smederna
med annat arbete, fom hos Husbonden kan förefalla,
hvar före de njuta i betalning fådan dagspenning, fom
annat Bruks folk derftådes: tryter dem fådant arbete

B 3 då
s) Till en ity Hammares fhrfdrdigande af j2. Lisp,

århälles 3. fkepp. Tacke Jern och 18. fligar Kol. Men jfr
hamrar af mindre vigt heßcls Tack Jern och Kol i förhål¬
lande derefterc Till ett Stad beräknas 2. fkepp. Tack Jern
famt q. ßigar Kol/ liblflen räknas under Stång Jerns Smi-
det, och ajfötes endaß dejs vigt utiflack Jerns rakningen..
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<då fkola få kallade Fyrpenningar beftås, nämligen for
•en iVialtare löf. ore, en Måitér Sven 8. öre; och en
Smects dräng $]. öre S:mt om dagen. Under detta för¬
ordnande varda'ej Bergmans Hamrarne begrepne t).

§. 4'
Hvad arbets tiden vid Tyfk Smidet angår, få plå¬

gar den gerneni i gen fördelas på det fåttet, at når antin¬
gen iviäliaren eiler Maller Sven, föm åro hka un arbe
tet, faftån den förfta egenreligen lyarar för Ställningen
i Härden och Byggnaden,,b«**'a jämte koldrängen ut-
råkt den i 7 å. 8 ity.cken iohderhuggne fm ål t an, hvilket
kan påftå ungefärligen uti 334 timmar, alt Tom de åro
flitige Lilly fä får koldiå^gen fbfya, under den tiden
-ra öm, fom med Räckte gör Smältan j når Smäl¬
tan år färdig, upvåckes åter den andra, fom då med
koldrånge» börjar Råckningen och federmera gör Smäl¬
tan j fåledes hvila Måftare och MåfterSven ner dubbelt
längre tid i fånder, ån koldrångarne, hvilka dock äter
njuta fömn få mycket oftare. Vid en Stång Jerns Ham¬
mare med 2:ne^ Hårdar, arbeta derföre aitid 3.ne när
3;ne hvila,

§• 5-
Vi förfoge ofs nu vidare till det få kallade Fran-

fos eller Valion-Smidet u)} hvilket, fedan Herr Lovis
De

t) Se 1703. Ars Hammar Smeds Ordning äfvenledes af
Ar rj66. §. 16.

a) bhuru Dannemora Bergslag kan räkna fin ålder till
ungefär 300. är, fä har doch under heta den tiden Vallon-
Smidet ej varit bekant, emedan Bergslagen i början endaß
beßädt af vägra Bergsmän, Jom haft fina fina verk här och
der kringfpridde, ock idkat den tidens i andra Bergslagar
brukeliga Smidnings [ätt. Och fikall ej heller annan bus-
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De Geer x) år 1643. inköpt Leuffta,. Ofterby och Gimo»
Krono Hamrar i Kollagen belägne, fkall blifvit hår r
Riket infort, emellan åren 1643 och 1650, därigenom
at forenåmde Herr De Geer ifrån Franfka Flandern in-
förfkrifvit ej allenaft Masmåftäre, Småltare och Ham¬
mar Smeder, utan åfven Kolare, Byggmåftare och an¬
dra handtvårkare, hvilka då inforde det derftådes bru-
feeliga fmidnings fått, fom i anfeende till deras fodelfe:
ort fådt namn af Fran fas eller Vallon -.Smide y). Detta

nu

håldning den tiden va* it brukelig vid Leufßa, Öfterby, och
Gimo Krono Hamrar, Se Herr Gefcbvomern Hornemans
Mfcr.. om Fallon -Smid'ef, bvars ofbrtrutna moda och erted«
da fyn nerliga ynneft, att med alja erforderliga underrdttelfer
i detta ämne mig tilbanda gä, jag icke kan med nog vörd¬
nad avkänna,

x) Herr Lovis De Geery fom var jhdd lySli oc^ den
forfte af den flammenr hvilken uti Kon. GUSTAFADOLPHS
Regementstid inflyttade till Sverige frän Hollandarrenderade
är 1627: tillika med Pelarn Giliiujjon Leufftä, Öfterby ocb
Gimo Krono Bruk, hvilket contYflSl förlängdes 1633. för Herr
Lovis De Geer; intill defs bemalte Krono Bruk är K43. af
Kongl. Regeringem faldes ät ofvannämnde De Geer till evär»
dcligt och ärfteligt Frålfe: Enligit den vidtberomde och i
värt Allmänna Högt fortjente Herr Hfjejf. och RiddSven
Rinmans mig hhggunftigt meddelta Mfcr. om Fallon-Smidety
b vars ogeinena ydnefl emot mig vid detta .filfälle jag med
djup vördnad avkänner; jämväl Direll. Salvii befkrifning
om Upland pag. 34.5 ; Aminnelfe talet ofver Herr Hof-Marfk.
m. m. Baron De Geer} bällit uf Herr Prof. och Ridd\
Torb. Bergman.

y\, Hallönerna härflamma ifrän Flandern eller det fä
kallade Pais de Vallon omkring Lyttig eller emellan Lyttig
oab Namur där en gav/ka illa bruten Frunjyfka eller Luckev
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«u omformålte Vallon-Smide nyttjas ännu i fynnerher
uti Oanhemora Bergslag vid Leuflta, Åkerby,' Ströms-
berg, Gimo, For fsmark och Öfterby Bruken. Vid en
del af deife Kollags verk hafver detta Slags Smide blif-
vit dels aideles, dels ailenall för någon tid nedlagt och
äter uptagit. Utom de n u varande Roflags verken, {"kall
verteidigen ej vara mer ån ett enda Bruk, nämligen uti
Smaland Herr Gener. Major Baron Pecbhn tillhörigt.,dar Vallon-Smide år antagit och nyttjas.

§. 6.
Med defta Smeder infördes åfven tillika hår inom

mitt K. Fädernesland ettförut obekant afiöningsfått enligit
den i deras Hemort brukeliga Mille vigten, h varaf befanrs
det ett fkepp. beräknade? rill 18. Lisp. vidfcualie vigt.En vigt, fom utgjorde 24. Lisp, fvarade emot 1.
och 4. fkepp. vidfcualie vigt, och Én Mille fom innehöll
2. och i. vigt eller 60. Lisp. utgjorde fåledes uti vidtua-
lie vigt 3. och f fkepp. z), Vid de flåfta Bruken" "be¬
taltes för hvar Mille iSmidare lön 8. Dal. 24. öre K:mt,fom vid hvar Hammare fördeltes imellan 2. Måftare, 1.Måfter Sven, 4. drängar, 1. Goujar eller Kol-gäfte a).Till att upmuntra detta främmande FolkBag^fom ej

voro

Lncker va Iß. talris af gemene man, fom ännu till nägon delbes de äldfta Da Geerifka Smederna bibebålles, dock ån värre
radbrakas. De till Sverige inkomne Reallöner voro reformerteoeb bade i början egen Praß oeb Sko lemäßare.

z) 1124. med flere års Bergmäßare Re lotioner innehålladenna fördelning.
a) Fördelningen bar fkedt. på det fåttet: nämligen 2.Maßare 3. Dal., /. Mäßer Sven 1. Dal. g. öre, drängar

4- Dal., 1. Goujar 16♦ ore-, fom gör tillj ammans 8. Dal. 24..åre Kopparmynt.
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voro vane hvarken vid vårt Climat eller föda, måfte
Bruken i början beftå dem vilfa ankare Franfkt vin
om året, fom federmera blifvit rorvandladt i en fiimma
penningar af 720. Dal. K:mt för hvar Hammare under
namn af Vinpenningar, och fårdeltes imellan 2. Må-
flare, 1. MåftprSven, 2. Råckare drångar och 2. Smål-
rare - drångar b). Deffa penningar, (öm voro händige
för hvar Hammare, ökade fåledes Smidare lönen, för
Bruks-Agarena, i famma mån, fom mer eller mindre
antal Jern fmiddes c). Sedermera blef denna aflönings
methoden efter Mille råkning bortlagd, och den vid
Tylk Smid et vanliga Bergsvigten tagen till grund, hvar-
,efter arbetarena åfven nu för tiden njuta lin betalning*
men Vinpenningarne utgå' fom förut i en vifs fiimma
för hvar Hammare d). Som nu intet förordnande år

C ftad-

l) Finpenningarne fordeltes pä följande [ätt: 2. Maflars
320. DaL 1. MäflerSven ion. Dal. förnämfle Räckaredrängen

' 200. Dal. den andra $o. Dal. 2. Smältaredrängar ,120, Tom
gör tillfammans 72o. Dal. K:mt.

c ) Till exempel: Efter 8\. Dal. för en Mille blir det
2. Dal. 20. öre K:mt för 1. fkepp. vittualie vigt, och jälunda
belöper det i Smidare Ihn vid en Hammare, der man endaft
Smidde 180. Mille eller 600. fkepp. ijqf. Dal. dä dertil kom¬
mer Rinpenningarna 720. blir fnmman 229 f. Dal. Kopp.-mt,bvilket gör för hvart fkepp. 3. Dal. 26 öre.; men deremot
på en Hammare der man fmidde 340. Mille eller itfon* flopp«
ä 2. Dal. 20. öre, bvilket tillfammans med Finpenningarns#
fom är 720. Dal. g3r 3443. Dal. och Jåledes befliger det för
hvart fkepp. 3. Dal. •£. öre ocb fä vidare.

d) Till bevis härpä fär man ■anföra den närvarande af-
löningen vid ;:ne järflilta ftällen, doch under det vilkor at
ej mer än 1300. flepp. om äret fmides, nämligen pä förfla
flället: 2:0 Byggnings penningar 140, DaL, fom vid Smeds
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fladgat hvarken angående det förr brukeliga, eller ntP
antagne aflöningsfåtc, få befinnes det nåftan vid alla

Ro-

Härden fördelas imellan Mäßer Räckaren 40. Dal., 3. drän¬
gar tillfammans 60. Dal. 2. Goujarer 3. o. Dal. 2:0 For 10.
fkepp. Byggnings (fems utfmidande 40. Dal. §. öre och de¬
las vid Smälta te härden till Mäßer Smältaren 6. Daler,
MäßerSven 4. Dal. 28. öre, 2: drängar 8- Dal. 8. öre; jämt
vid Smeds Härden tillMäfivrRäckaren 3. Dal, 18. öre, 3.
drängar 11. Dal26. öre, 2. Goujarer 3. Dal. 24. öre. 3:0
Vinpenningarna 8g8- Dal. hvaraj vid Smältare hävden, und¬
får Mäßaren 160. Dal. , Mäßer Sven 100. Dal. 2. drängar
16o, Dal. Rid Smeds härden, Mäßaren 160. Dal. 3, drän¬
gar 23.0. Dal.) 2. Goujarer 78- Dal. Goujarerne njuta utom
fin andel i Smidare lönen, nämligen en gift 2. fjärd. Råg
och en ogift 1. fjerd. dito i månaden, fom gör då det fappo-
neras en af hvavdera, om året tunna ä 32. Dal, nämli¬
gen 133.. Dal. och hlifver faledes fumman 1222. Dal., hvil-
ket jördelt imellan 1300. fkepp. nptages på 1. fkepp. för jämn¬
hetens fkitll till 26tTq. öre, hvartill lägges Smidare lönen 4.
Dal. -I. öre, hlraraf delas vid Smältare hävden till, Mäßa¬
ren ißf öre, Mäßer Sven ijf. öve, 2. drängar tillfammans
26öre. Fid Smeds härden till, Mäßaren 13f. öre 3. drän¬
gar j f. öre, 2. Goujarer 12, öre, dä koßnaden för 1. fiepp.
ffern blir 4. Dal. 26g, öre. Fid andra ftället fier aflönin -

gen pä följande fatt nämligen: 1:0 Årlig difcretion 1060. Dal.
bvilka delas imellan arbetarena Jälunda: Mäßer Smältaren 120.
Dal., MäflerSven 120, Dal., 2. Smältare drängar ti11(ammans
200. Dal., Mäßer Räckarn 120. Dal., 3. Rackare drängar 300.
Dal., 2. Goujarer 200. Dal. 2:0 Finpenningarna 820. Dal,
hvaraf undfår: MaßerSmältam 160, Dal., MaßerSven 100.
Dal., 2. Smältare drängar 160., MäßerRäcka ren 160. Dal.
1. Räckare dräng 8c, Dal. 2. fl. dito 160. Dal. 3:0 Bygg*
nings penningar 110, Dal,.bvilka delas pä detta fättet: 2, Smäfi
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/ Roflags verken etr olika forhållande hårutinnan, eme¬

dan Bruks-Agarena funnit fig foranlåtne proportio¬
nera aflöningen efter Folkets båfta utkomft, och andra
dem tilldelte förmåner. I fådant affeende beräknas
Spannemålen för Arbetarena vid Vallon-Smidet uti Ko¬
llagen nåflan öfver alt till 30. Dal. K:mt Tunnan öfver
hufvudet e). Utom förenåmde ordinarie arbetare, fom

tare drängar tillfammans 24. Dal., Maßer Räckaren 30.
Dal. 1. Kack»,.a dtäng l8, Dal. 2, ß, gltQ Dal, Gou-
jarer 24. Dal. tillfamt,ta,is 2ooo. Dal. kvaraf heloper pä /•
fkepp. i D„/. iof. ore och enär därtill lägges Smidare lönen
3. Dal. i(l. ()} e, fom delas jaiunda: MäfterSmåltaven 16. Öre,
MäßerSven 13. öre,j. Smalt^fdrängar 22,Sre, Mäßer Räc¬
karen 14X. ore, 3. Räckare drartga^^^. örey 2. Uoiljater 16.
öre, fä blir omkoßnaden för hvarjejfcf*^, DaK- 26 y.
Vid det tredje flället aflönas arbets folket, fom följer näm-
ligen Vin och Byggnings penningar tiUfammans 946. Daler,
hvavaf undfär Mäßer Smältoren 179, Dal., MåfterSven u8.
Dal., 2. drängar 194. Dal., Mäfler Räckarn 170. Dal., 3.
drängar ero. Dal. 2. Gonjarer äfven ttUfammnns ij. Daler,
bvilket efter ijoo. fkepp:s Smide ntfåres pä hvart fkepp. till
2o~. öre ocb enär dertill Smidare lönen 3. Dal. 30. ore läg*
ges, fom pä detta fättet delas: att Mäßer Smältaren undfär
18. öre, MäßerSven ij. öre, 2. drängar 26. ore, Mäßer Räc¬
karen lä. ore, 3. drängar 1. Dal. 7. öre, 2. Goujarer 12. öre,
fä kommer hvart fkepp. att koßa 4. Dal. 18k- öre.

é) Pä de 3:ne under Ht. d) omförmälte (lällen vete vi,
att vid det förfla Bruket njuta arbetarena Spannetnälen till
30. Dat. öfver-hufvudet, nämligen Rägen till 32. Dal. och
Kornet till 28. Dal. tunnan. Vid det andra beräknas Rå¬
gen till 32. Dal. och Kornet till 26. Dal. fom gör 29. Dal.
öfver hufvudet\ famt vid tredje betalas Rägen med 33. Dal.-
och Kornet med 27, Dal, fm bhfver 30. Dal. öfver hufvudet.•

C 2 till
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(till antalet åro tio för hvarje Hammare /), nyttjas rf.
ven en Hjelpefmed, enar någon Smäitare eller Smed år
orammal och orklös., eller då Sm idet fkall forceras, hvil-Een njuter fitt arfvode af den perfonens lön, för hvilken
han gjör tjenjft , och tildelas honom detta ifrån 14. till
2i., öre fkepp. alt efter fom han år mer eller mindre
Ikickelig, och det öfriga betalar Bruks-Agaren på det
en fådan Hjelpfmed må hafva lin tillråckeliga utkomfL

?. 7-
Som till Vallon-.Smide fordras ett {Ukajladr SattTack-

Jern, hvilket bör vara hvitt i broptpr^h^knas för båft,
- då derutinnan finnes iftrödde graa flackar, hvaraf Sme¬

den kallar det för Hagelfatt- och fom gemenligen Satt¬
lern alldrig år få rent och fiitt ifrån Slagg och ändra
rieterogenéa, i fynnerh^ blåsningen forceras, fom
d^-^^Tylk Smid** oefintelige få kallade nödfatte Tack

^Jernet, få år ej heller en Vallon-Smed förbunden fva-
ra för lika rnitäT fkepp. han emottager af Tack Jern,emedan detta lider fiörre afbrånning, ån fkillnadenår emellan Tack-och Stång-Jerns vigtcn. Af denneförenåmde orfak hånder ofta en förluft af circa
20. fkepp. Tack Jern på en Hammare om året, dockmer och mindre alt efter Tack Jernets godhet och Sme¬dernas aktfamhet. Med lika fkål år ej heller en Vallon-Smed förbunden fvara till Kolen, om något mera fkulleåtgå ån vanligen heftås till i. fkepp. fmidc Jern enligit

Ham-
f) Uti England /brukas Fallon- Smide, då uti hvarSmidja dro merendels 2, men åfven 5. Smaltare Härdar emotKäckare härd; på det mera flit må kunna- användas widJernets godhet genom jmå och väl far[kade Smältor. SeHerr HJfeJfor Rmmans ajhandling om Jern och Stål fårad"Ungen pag. 4/,
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Hammarfmeds Ordaingen, fiftån forluft på Kol, fållan
eller alldrig forfpörjes, iivartill goda Kol af- mogen fkog,
och Kolhus till derar bevarande for våta mycket bi¬
drager g).

§•8.
Den tid då Valon-Smederna ftå i^arbete, kalla de

Tourné. Vid Småltare - Härden år på den ena Tour-
nen Måfter Småltaren med en drang och på den andra
MåfterSven med fin dräng. Vid Råckare-Hården ir
på den förfta Toarnen Måfter Råekaren med en drang
och en Goujar, och på den andra, två Råckare drångar
och en Goujar. Under hvarje Tourné göres 7. fmål-
ror, fom päftår ej långre ån ungefärligen 3é M- ti-
mar högft då berörde Smältor åro gjorde och tillika^ ut¬
räckte. ^ Vidare och fom Vallon-Smederna åtnjuta^ årli¬
gen de få kallade Vinpenningar, få fkulle de ej åga

C 3 råttig-
g) Herr Bruks Patron lEittfoth hav gjort den inrätt¬

ning vid Gyfinge Bruk med Smederna, att de /kola fvara får
jfern och Ko/ famt fä hederlig ärfättning får hvad de der-
af kunna be[para; och dermed har fä mycket vunnits, at vid
Ivar Hammare nu mera ävligen lemnas i ofverKof till ett
medium tagit, j e 600. låflar eller 12. tunn-Stigar i hvilka
ofverKol betalas med 3.. Dal. K:mt Stigen, dä iiueüan Tack
och Stäng [fems vikten ej är nägon (ärdeles fkillnad; men
med 2~. Dal, om differencen är betydelig0 hvilken method all¬
tid är ojvevensflammande med bads Agarens och arbetarens
intereffe. Et fä berömligt exempel är väl af de ofrige Rei¬
fings verken efterfolgt, ehuru det ännu ej hunnit till nägon
fiadga. Klen hvad Jcrnet angär fä har vid Gyfinge Bruk
alldrig nägou ofverlejverering devaf med bäfia hushäldmng
kunnat fke} doch befinnes det hafva fä längt hunnit at alle-
naß 4. fkepp. brnftit pä Hammaren, hvilket likväl ej alla är
är lika, i anfeende till Tack Jernets mer och mindre godhet.

d

1
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rättighet att begära Fyrpe«ningar, når hända kunde attverket komme att flå for vättubrid, eller af någon annandylik orfak, hvilket uti 1703. åis Hammarfmeds Ord¬
ning §, 2. uttryckeligen ftadgas ich forordnas. Menfom till de verk i Rofilagen, fom nyttja Vallon-Smideåro merendels åtfkillige ågendomarunderlagde, få kan ejnågonfin brift på arbete för Smederna lig tilldraga, de:tider når Hamrarne för hvarjehanca tillfållige orfaker;ej kunna vara i gång- doch finnes l fednare^ tider om
något fädant lkulle hända, uti 16. §. af 1766- års Kongl..Hammarfmeds Ordning tydeligen-ftadgat, att de åfvenfå väl fom Tyfk Smederna åro berättigade till åtnju-rande af Fyrpenningar. Omfider och emedan Vallon-
Smederna ej utgöra något fl^ra och fåledes icke hafva
hvarken någon få kallad Ålderman eller Låda; fordenfkullåro icke eller de famma lydande under de ceconomifke
lagar, fom i dylikt fall något i fådane mål ftadga,;utanundfå af Bruks-Ågarena i det fiållet de gamla förlamade:Smeder famt deras Enkor, vanligen någon penfion tilldödedagar*. För. ofrigt lyda de få vål forri andra Sme¬
der. under Kongl..Bergs och Hammarfmeds Ordningarne;tillfölje af 1766. års Kongl. Hammarfmeds

Ordning och defs 28. §..


