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Utkomfl vid näringar, jemte fakerhet ock ordente«lig frihet, bidraga bland et idogt folk både til nå-
ringarnes och folkhopens tilvåxt.

I mon deraf vinner Staten genom fkåliga befkatt-
ningar, dörre och dörre inkomder: och då et land år
folkrikt., folket arbetfamt och Staten vål inrättad , ega
både Staten och folket, genom den Högftas vållignelfe
och Regeringens omforg, välmåga, lfyrka och anfeende.

Då näringar hafva få betydelig del i enfkilt, ej
mindre, ån allmänt vålftånd, ligger i deras vårdande
et icke allenaß: dort, utan ock der varaktigade Stats
interede.

Derfore arbeta nu for tiden alla uplyde folkflag,
hvarr och et på lin forkofring i nåringsvågen: en tåf-
lan, fom hedrar mannifkjoflågtet mera, ån de dörda in-
kråktningar, genom folks upofrande och länders fördöring;

Näringar åro, fom vi vete, af mångfaldige flag,
fordrande, efter deras olika belkarfenhet och lämman-
fattning, mer och mindre fkickelighet, få i affeende på
handalag, fom fördånd och omranka: åro mer och min¬
dre koltläma, at underhöll a med inrättningar, arbeta¬
re och förlag: mer och mindre åfventyr underkaftade:
äfven ock genom fårfkilte orters naturliga fördrar eller
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befvår, dels underlättade, dels betungade, Tamt mer och'
mindre lönande för näringsidkaren och för Staten, grun¬
dade på inhemfke eller på främmande rå ämnens upar-
betande, och antingen på förtjenft af egne medborgare
eller fornåmligaft genom utrikes af fattning: omftåndig-
heter, fom förtjena at noga öfvervågas och i akttagas,
då fråga år om näringars befordran, tilvåxr. och fkatt-
läggning.

Når vi vände ofs med defTe tankar til vårt kära
Fädernesland och til den framfarna tiden, finne vi åt-
fkillige både äldre och i fynnerhet fednare författningar,
fom haft för ändamål nnringarnes upmuntran ; men hu¬
ru långt äro vi ännu komne? huru mycket får tilbaka?

Det hörer icke hit at underföka , hvad tilförene hin¬
drat nåringarnes fortgång, eller at tala om näringars
vantrefnad under krigs - och ännu mera under inbördes
oroligheter , om deras ömtålighet för det tvång, fom
en del forfattningar dem ålagt, om mifstag både i val
af näringar och i medlen til deras upmuntran, ora ofta-
dighet i penningeverket, om en kånflolös efterlåtenhet
for främmandes affigter och fördelar, om en förderfvad
fmak, fom utan ätfkilnad gifvit företrädet åt hvad ut-
låndfkt år, och om det fåmedelft befordrade lurendrå-
geriet: hinder, hvilka varit få mycket mera tryckande
för våre näringar, fom defsförutati vårt Climat, ehuru
i fig fjelft hålfofamt och trefligt, likväl i vifie årstider
{trångt, medförer fine fårfkilte ölägenheter för nårings-
idkarne, fåfom -ibland annat, at lifsmedel åro dyra,
at arbetaren kråfver ftarkare föda, ån annorftådes, at
ut-och inrikes Sjöfarten ftånges för en längre tid af
året, och at med det famma i et land, fom ånnu be-
fvåras af brift på folk och penningar, fordras et dryga¬
re forlag.

Når
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Når vi allenaft kafte ozonen tilbaka på desfe all-
månt kånde orfaker til våra näringars tröga upkomft,
(å blifva vi varfe, hvilka af dem vid närvarande rid
antingen förfvunnit eller åro ånnu mer och mindre ver¬
kande; ty åfven de fvårigheter, fom bero af landets
läge och af climatet, "blifva mindre kånbara, då de icke
okas af andre befvärligheter, och då fjelfva landet var¬
der mer och mer upodlat, famt be q värn a communica-
tioner Landsorterne emellan öpnade.

Genom en mindre kännedom af allmänna husholis-
årenders handterande och genom förhaftade omdömen
tycker någon fig finna, at intet år urråttadt, når icke
alt år gjordt på en gäng: en mognare eftertänka åter
råknar på en ftörre jordens fruktbarhet efter et jåmt och
långfamare, ån efter et häftigt (lagregn: och vi (kulle
göra ofs ovärdige af det fålla lugn , hvari vi nu lefve,
om vi icke med underfåtelig vördnad erkände de hål-
fofama och kraftiga anftalter, hvilka de fiftförfiutne å-
ren blifvit tagne, at undanrödja de hinder, fom förut
legat i vågen , och at uplifva nåringsandan och allehan¬
da nyttiga rörelfer.

Vi göre ofs den fåkra förhoppning, at år ifrån år
röna en vålfignad verkan deraf, ånda dertil, at begårel-
fen efter utlåndfkt kram, och i följe deraf ockfå luren-
geri handeln, fom ingendera kunna genom förordnin¬
gar aldeles råttas, en gång måtte förfvinna, om icke
annorlunda, dock af den grund, at vi, emot vanlighe¬
ten redan för långe bibehollit en lika (mak, och at få-
ledes vår mindre aktning för egne och vårt tycke för
främmande tilverkningar fnart måtte kafta om, fårdeles
då inhemfke Fabriquer blifva mer och mer i tilftånd, at
upfylla både våra behof och vår vålluft. Men med all
den enighet och nit , fom hos råttlkaffens medborgare

A 2 år



A * t t§®jJ 4 v. w

år rådande , få långe man talar om 'näringar i gemen
©ch deras upmuntran, få märkes icke fållan mycken
fkiljaktighet i tankar och grundfatfer, då fårfkike na-
ringsgrenar komma i fråga.

Jag gor icke denna anmärkning i affigt, at inlåta
mig i någon företrädes tvift nåringarne emellan. Den
må gerna vid alla tilfallen undvikas, och når omftån-
digheter någon gång fkulle kråfva et utlåtande i få be-
fkaffad fak, måtte den blifva handterad med famma var-
famhet, fom en klok fader umgås med barn af olika
naturs gåfvor..

Dock fom i vår Folitifka fammanfåttning det år
Både oundvikeligt och nyttigt, at den ena näringen räc¬
ker den andra handen, jemte det de bidraga hvar for
iig til Statens underhöll, men deraf famt af et oriktigt
begrep, fom närings-idkare oftaftgora fig om hvars an¬
nars handtering och vidhängande formoner eller befvår,
upkomma ftåndiga anledningar til jaloufie öfver hvad
den ena fkulle förtjena mera, ån den andra, famt öfver
et efter vinften ojåmr förhollande af Friheter och urfkyl-
der , få torde det icke anfes fåfom fruktlöft arbete, at
utreda i hvad måtto nåringarne njuta underftod och
fkatra til Staten, famt verka på handelsvågen eller å
annat fått göra fkål for fig. Desfe underråttelfer, fom
icke kunna annorlunda, ån fvårligen och flyckevis er-
hollas , ikulle om de blefvo famlade, i många fall tje-
na til nyttiga uplysningar, i fynnerhet hvad de tilverk-
ningar angår, fom fkeppas til utrikes orter, och med
hvilka vi icke kunna drifva förmonlig handel, få framt
icke omkoftnader och utrikes prifer flå i det forhollan¬
de emot hvarandra, at vid tilverk ningen eller rörelfen
år fkålig utkom ft.

Jag fkulle anfe det vida ofver min förmåga, at åta¬
ga
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ga mig hela denna up fåttningen. Jaa- hade likväl fö¬
re far r mig och börjadt famla tiihopa'alt hvad i före-
nåmde måtto rorer bergshandteringen och dertil horan¬
de mångfaldiga näringsgrenar, af hvilka en hvar drager
lina férmoner och befvår; men under fjelfva arbetet
har jag funnit det åfven blifva få vidlöftigt, at jag nu
icke vågar mera, ån allenaft, fäfom en början och få-
fom et ungdom« förfök, upgifva en kort afhandling om
Jernhandteringens friheter och utfkylder, med de an¬
märkningar, hvartil, under utförandet, anledningar kun¬
na förete fig, Om detta vinner benagen uttydning, blir
det för mig en upmuntran^ at fortfårta det nu påbegyn-
te arbetet, i anfeende til de öfrige Bergverks rörelfe.r,.

JERNHANDTERINGEN
innefattar fiere fårfkilte rörelfer, fåfom Malmbryt¬

ning, Tackjerns blåsning, Jerngjuterie, Stång och Äm¬
nes jerns fmide famt Jernförådling.

Malmbrytning och Tackjerns blåsning åro Bergs-månnernes i Jernbergslagerne egenteliga näring , förhvilken visfe Bergslagsorter fått fine fårlhilte privilegier.-
I en del Bergslager drifvas grufvorne af fårfkUre

Grufvebrytare, fom Tälja malmen til hyttorne: I andre
Bergslager åter, un der bolla Bergsrnånnerne båd@ Gruf-
vedriften och Tackjerns blåsningen.

Jåmvål hafva i de tiefte Bergslager ätfkillige af Bergs¬
mans ftändet, få i äldre fom fednare tider fkaffat figrättighet til något Stångjerns fmide, fom eljeft år Bruks-
Patronernes handtering,

Deremot åro månge Bruks-Patroner förfedde med
egne Hyttor eller Masugnar, och underholla dem an¬
tingen med malm ifrån egne gruivor eller med köp¬malm ifrån Bergslags eller andre derutom belågne grufvor.

A 3 Vid.
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Vid en del få val Bruks - Patroners, fom Bergsmans

Hyttor gjutas, jemte Tackjern, åfven visfe husgeråds
och andre (åker, fåfom Grytor, Pannor, Spishällar,
med mera , och någre Bruks-Patrons Masugnar nyttjas
egenteligen for Canon och Amunitions gjutning, med
dels enkla dels dubbla pipor.

Hammarverken ega i allmänhet den rättighet, at
fmida Stångjern til in-och utrikes af fattning, men nå¬
gre aro endaft privilegierade for til verkning af åmnes¬
jern til förädling, i följe hvaraf icke något Stångjern,
utan allenaft M anufacfur fmide far derifrån förfåljas.
Derföre kallas de förra Stångjerns-och de fednare Åm-
neshamrar,

Jernförådlingen idkas dels af Hammarverks egarS,
fom dertil nyttja egen Stång-eller Åmnes-jerns tilverk-
ning, åfven ock köpe-flångjern, om antingen egne Stång-
jerns tilverkningen galler, efter ftåmplarnes olika Cre¬
dit, mera ån hvartil tjenligit ämnes jern ifrån andra
hamrar kan köpas, eller til Manufa&uren fordras ämnen
af annan flags malm, ån hvarå den hammarverks ega-
*en, fom tillika har Manufaktur verk , eger för fit Stång-
jerns fmide tilgång, eller ock förädlingen vid de med
Åmnes hamrar förfedde verken drifves få högt, at me»
ra Åmnesjern behöfs, ån vid egne Amneshammaren får
efter privilegier tilverkas: dels fkötes Jernförådlingen,
fåfom en fårfkilt näring af Manufa£tur- verks eller Fa-
briques egare, fom köpa af Bergsmän eller Bruks -
Patroner alt deras Åmnesjern, nemligen Tackjern, om r
Manufa&ur tilverkningen beftår i Garfftåls beredning el¬
ler i omgjutning af Tackjern vid Reverberer ugn, och
Stångjern , eller beftålte fmides forter eller åmnen för
andra förädlingar.

Yan-

-
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Vanligen indelas Jernförådlingen i tvänne clasfer,
Svartfmide och Finfmide.

Til fvartfmide råknar man egenteligen den grofre
jernförådlingen eller Jern Manufaktur arbere, på hvil¬
ket man icke behofver använda filning, flipning och
polering, åfven ock fådane, fom ehuru de målte något
hjelpas medelft filning, likväl åro grofre arbeten. Så¬
lunda hora til fvartfmidet ej allenaft plåt-och knip-eller
bleck-och fpik-hamrar, valts-och fkårvårk, trådrage-
rier och ffålverk, utan ock allehanda fmidverk eller få¬
dane fvartfmide, fom val tilåmnas med machiner och
vid vattuverkj men icke kan fluteligen förfärdigas utan
tilhjelp af flagga och handhammare, eller i anfeende til
visfe arbeten fil eller flipfien, fåfom husbolls, landt-
och bergsbruks, byggnings och handtverks redfkap,
med mera a).

Under finfraidet räknas alt fint flipadt och poleradt
jern och (tål arbete, hvilket af finafie fl a get går til hö¬
gre värde , ån hvartil någon af de andre metallerne kan
öfver defs invårtes värde förädlas.

Jag har bordt anmärka desfe fördelningar af nårin-
garn.e vid J.ernhandteringen , efter fom en hvar af dem
njuter fine fårfkilte friheter och förmoner, och de jäm¬väl åro, hvad utlkylderne angår, olika anfedde.

På det jag åter må kunna förklara grunderna tilfådane både friheter och utfkylder, torde mig tillåras,
at förut anföra få mycket af Svenfka Jernverks Hifto-
rien, fom i det ändamålet tjenakan, och af handlingar*
ne i åldre och fednare tider varit at inhämta.

E-

fl) En lång förteckning hårå låfes i Herr -Asfesforn och Riddaren
Rinmans afhandling om den grofre Jern och Stå] förädlingen, p. 3»
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Ehuru vårt kåra Fädernesland innefattar mångfaldi¬
ge i fårfkilte orter belågne jernmalmsfålt, och jernmaf-
mer til deras nyttjande och bruk varit kånde många fe-
cler tilbaka, och hår icke trutit lågenheter af fkogar och
ftrömfall, at med beqvåmligher göra desfe malmer til
godo: våra förfader jåmvål i ålfta tider haft bekantfkap
och handel med andra länder, fä at de, fom orden ly¬
da i bihanget til Gothlands lagen, når de voro hednin¬
gar, feglade med köpmanfkap til alla land, Chriftna och
Hedna, hvarföre de haft tilfålle, at finna andra länders
både tilverknino-ar och behof af varor, har likvål Sve-CD • o o

rige i Jernberednings vågen gjort fa langfama fram»
fteg, at ånnu i Konung GUSTAF den Icftas tid jernfor-
fålgningen icke gått til 12000 Sk:d, och at icke alle-
nalt jern i tackor och ofmund ofmidt, utan ock jern
■malmer blifvit utlkeppade och ftångjern köpt tilbaka:
och med alt Konungens bemödande, at af line underfå-
tare riKkapa et uplyft och idogt folk, at uphjelpa nårin-
garne, och i fynnerhet den angelägna Bergshandterin-
gen, och at fria landet ifrån utrikes handelstvång, har jern-
verks rörelfen lika fullt den följande tiden, til åfventyrs
för de bekante inrikes oroligheterna, blifvit få efterfatt,
at vid Riksdagen i Norrköping år 1604 år klagat der-
öfver, at ofmunds jern, illa huggit, ur Riket fkeppades:
och ånfkönt det, enligit 13 §. i Riksdags beflutet blif¬
vit för nyttigt anfedt , at alt ofmunds jern måtte utfiås
til ftångjern, förr ån det fördes af Riket, lämnar dock
famma §. vid flutet frihet til ofmunds jerns utförfel, un¬
der vilkor, at edfvurne vråkare och tullbetjenter (kulle
befe jernet éorr ån det infatades, om det få vore hug¬
git, fom vara borde och Bergs privilegierne utvifade.
Men federmera, har Konung GUSTAF ADOLPH alde-
les forbudit utförfelen af tack-och ofmunds jern, och
forordnat, at fådant jern borde hår hemma i landet ut-
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llås til godt ftångjern; i hvilken affigt ytterligare for¬
fattningar under Drottning CHRISTINM regerings tid
blifvir tagne til taekjerns blåsningarnes och hammarfmi-
dets förbättrande.

I förftone har Jernhandteringen varit en näring for
dem allena, fom fatt fig neder på de hållen, der man
funnit någre betydande jernmalms fält, och fökt dem
efter då brukelige arbets-och til verknings fått til godo
göra. Derföre då i Konung GUSTAF den liftas tid
be-rgsmannerne på Hammarberget klagat, ar bönder,
fom byggde och bodde längre ifrån berget, fmidde ogilt
flå!, och dermed kommo dem, fom råtta Bergsmän vo¬
ro, på et ondt rykte, har Konungen den i Julii 1544
förklarat, at icke andre mårte fmida eller fålja något
ftålj ån allenaft de, fom Bergsman voro, utan kunde
de, fom ville och luft hade, at bruka berget och ftålfmi-
de, flytta til berget och blifva Bergsman,

De, hvilka fåledes iaffigt, at bryta jernmalm och
tilverka jern, fordom ftagit fine bopålar vid fårfkilte
jernmalms fålt, och der förökat fig til en ftörre folk-
numer, hafva fede-rmera, hvar för fin ort, blifvit, få-
fom Bergsman och Jernbergslager med rårfl<Hlte Kong-
lige privilegier förfedde.

På det fåttet åro tilkomne de flere Jernbergslager
i Riket, af hvilka en del åro få gamle, at om deras
förfta privilegier nu ingen fåker underråttelfe finnes.

Sådane privilegierade Jernbergslager åro nu för ti¬
den följande:

I Stora Kopparbergs Lan,
Öfter-och Vefter Bergslagerne,

B 1
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Norbergs och Skinikattebergs,,
I Örebro Lån y

Nora, Lindes och Ramsbergs, Lekebergs, Ler»
becks, Grythytte och Hjuifjö och en del af Carlfkoga,.

I Carlflads Låny
Philipftads eller Fernebo och den andra delen af ,

Carlfkoga,
I Lindköpings Lånv

Hålleftads och Vånga ,

1 Jönköpings Lä?h
Tabergs>

J Gefleborgs Låny
Thorsåkers och Ofvanfjo bergslager.
Defle Bergslagers, få val gamla ånnu i behöll va¬

rande , fom fednare privilegier beftå förnam ligaft der-
uti, at vid Bergslagens Odal Grufvor, ehuru anfedde
fåfom Kronans Regale verk, Bergslagerne fårt förfå-
kran , at bibehollas, få långe de tilbörligen underholla
grufvearbetet och betala kronan tionde: at befittnings-
råtten på Bergsmans egendomar icke {kulle gå utom
Bergsmans ftåndet, hvaröfver likvål tid efter annan ut¬
kommit förklaringar, fom låmnat mer och mindre nun
för undantag: at Bergslagerne varit frie ifrån kneckte
utfkrifningar och fkjutsfårder: at Landtmån få vål fom
Borgare i Ståderne fårt och blifvit upmuntrade, at fö¬
ra Bergslagerne tilhanda och der förfålja fpannemål och
andra lifsmedel: at Bergsmånnerne fått i Ståderne på
visfa utfatte Tor^-dagar köpa, utan andras intrång, u-
tur förfta hand, hvad de kunna behöfva.

Der-
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Dertil med njuta Bergsmånnerne gemenfamt med
andra Masugns egare de förmoner: at nya Masugns an¬
läggningar varda underlättade med visfe frihets år, i
förra tider 6 , federmera 9 : at Masugnarne åro frikaha-
de ifrån tionde afgift de 3 förfta dygnen af hvarje blås-
ning, fom fått namn af kalldygn: at når gamle Mas¬
ugnar ombyggas, den åter upbyggde Masugnen , om
han år bygd med mulltimmer, njuter 10, och om han
år af fiten upmurad, 50 frihets dygn, de 3 ofvannåmde
frihets dygnen oberäknade: at tackjernet, når det föres
ifrån en til annan ort, ,år, fåfom en rudimateria , fri
från tullafgift, åfven ock ifrån våg-omkoftningar på
alla ffållen , ntom Stockholm och Gefle, där tackjerns
vågar åro inrättade och vågpenningar til flädern® årlåggas.

Emot det Regeringen beviljat Jernbergslagerne få
val, fom ock Bruks Patronernes Masugnar nu omrörde
friheter och förmoner, har kronan af dem upburit år¬
lig (katt, dock efter olika fkattlåggnings grunderi får-
fkilte tider.

Fordom har kronan åtnöjdts med tionde af mal¬
men. Derfore fåges i Herr Sten Stures och Rikfens
Råds Förordning af år 1485 , at kronan fkall hafva fin
tionde och rättighet af Malmberg, fom finnas på fkatt-
fkyldige egor, och i Hertig CARLS privilegier af år
1581 för dem , fom i Vermeland uptaga nya malmftrek,
at de måtte dem fritt bruka, allenafl de gåfvo Kronan
tionde af malmen \ och fom vid ftångjernsfmidets infö*
rande i riket, en del ftångjerns verk anlades for Kro¬
nans räkning, tilågnade fig Kronan £ och |del i de jern
grufvör, fom voro uptagne på andre, ån Adelns enfkil-
te egor, hvilket fkedde i afligt, at förfe Kronobruken
med malm.

Ifrån äldre tider hafva väl visfe Landsorter betalt
B 2 en
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en ranta til Kronan , ofmunds fkatren kallad , fom än¬
nu i någre Jordeböcker år bibehollen , ånfkjönt den
med penningar betalas, och (kulle i anfcende til nam¬
net, tyckas utmärka en afgift for ofmunds tilverknin-
gen, men denna (katt har varit och år en jordeboks
rånta: och hvareft den blifvit ålagd hemmansbruket,
måtte ofelbart hemmans äboerne i den tiden tilverkat
ofmund och denna perfedel i följe deraf blifvit anfedd,
fåfom for dem låttafl at utgöra.

Når altfå Kronan af Jernbergshandteringen icke
haft annan inkomft , ån Malmtionden, kan den icke haf-
va varit ferdeles betydelig: fådant kan ock deraf (lutas,
at Kronans rånta af Koppar-och Jernverken famman¬
tagne ånnu i Konung JOHAN den gidjes tid icke gått
högre, ån til 63197 dal. S:mt om året,hvaraf flora Kop¬
parbergs afraden måtte hafva utgjort ftorfla delen. Men
få fort Jernverks rörelfen kommit i båttre fkick, har
ock Kronan deraf dragit flörre formon.

Likmåtigt 1604 års Riksdags beflut ilculle det ålig¬
ga Borgerfkapét i Stådérne, at låta upbygga Stångjerns-
hamrar: och til Stångjerns fmidets vidare befordran har
Konung GUSTAF ADOLPH låtit ifrån utrikes orter
infkaffa (kickelige Flammarfmeder, och tillåtit både främ¬
mande och egne underfätare, at inråtta hamrar och an¬
dre nyttige verk i Kronans Strömmar.

Håraf finnes Bergsmånnerne ockfå hafva tagit fig
anledning, at upfåtta Stångjerns hamrar. Men der vid
har i Drottning CHRISTiNiE tid Regeringen gjort
upmårkfamhet och utgifvit den 23 Dec. 1636 en för¬
ordning , hvilken ådaga lågger en få grundelig plan til
Jernverks rörelfens förbättring, utvidgande och framde¬
les beftånd, at det varit lyckeligit, om den famma fram¬

gent
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gent blifvit fölgd. Huru mycket beror icke Stångjerns
tilverkningen och handelen af tilgång på tackjern för
billigt pris? Hvad kan i det ändamålet vara angelägna¬
re , än at Masugnarne låggas nära intil grufvorne , och
at de deromkring belågne fkogar och ftrömfall ,o fom
for Grufvorne kunna umbäras, hollas tackjerns blåsnin-
garne tilhanda ? ty tackjernet täl båttre transport koft-
naden, ån malmen, af hvilken fednare, öfver hufvud
til räknande , åtminftone hålften går vid fmåltningen
til flagg: och om för många fkogödande inrättningar,
fåfora Grufve - byggnader, Masugnar och Stångjerns
hamrar fåttas tilhopa på et ftålle , förfördela de hvar-
andra; i det Håller, genom hamrars inrättande annorftå-
des, de ifrån Grufvorne afiågfne fkogar och ftrömfall
åfven kunna göras nyttige. Hårtil kommer, at Bergs¬
mannen , fyfelfatt med Grufvebrytning, med kolning,
med tackjerns blåsning, och tillika med något landtbruk,
har dermed , om alt fkall väl uträttat blifva, nog at

föra. I desfe affeenden år genom nyfsnåmde Kongl,'örordning vifligen ftadgat, at Bergsmånnerne, fom för
tackjerns blåsningarne fått iine bergsfriherer, och icke
lärt hammarfmeds arbetet, utan, til jernhandelns för-
derf, frnida elakt jern, och dertil med genom deras flui¬
de minfka kolen för Masugnarne , fkola blifva Bergs-
mån , fåfom de varit hafva, eller tilverka tackjern , och
at altfå icke någre hamrar inom Bergslagerne byggas
måtte, hvarken af Bergsmän eller af Hammarfmeder ,
eller af hvilken, fom det hälft begära kunde. Men fom
Bergsmånnerne då redan hade ärfkillige Stångjerns ham¬
rar byggde , få fmidde de icke allenaft fjelfve Stång¬
järn, utan ock gingo in i den underhandling, med Bor¬
garne i Bergsftåderne, at desfe köpte tackjern och ut-
fmidde det vid Bergsmans hamrarne, til defs genom
Kongl, Refolution på Stådernes befvår år 1664 lådaqt

B 3 mifsj
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mifsbruk blef aldeles förbudit och Borgare anvifte, at
bygga hamrar längre ifrån Hyttebruken. Forbudet e-
mot Stångjerns -hamrars anläggande i Bergslagerne har
val federmera blifvit flere gånger förnyar, och det li¬
fta i det åmnet, eller Kongl. Forordningen af den 3
Juliii 1753 varder nu i fin fulla kraft bibehollen, men til-
forene och ferdeles då någon gång håndt, at affåtrnin-
ningen på tackjern vaiit trög och tackjerns priferne i
visfa tider fallit ,| hafva vid Riksdagarne åtfkillige hyt¬
telag i Jernbergslagerne utverkat lig tilftånd, at up-
fåtta Stångjerns hamrar: och likafom Bergsmånnerne
fåledes upfmida en del af deras tackjerns tilverkningar ,
få underholla åtfkillige Bruks-Patroner egne tackjerns-
blåsningar för deras fmide, hvilka fednare eller Bruks-
Patronernes blåsningar, fom allenaft för någon del nyt¬
tja malm ifrån. Bergslags grufvorne, blifvit mycket utvid¬
gade genom de i åldre, få vål fom fednare tider yppa¬
de malm tilgångar ifrån grufvor utom Bergslagerne, åf-
ven ock genom de i en och annan ort, men förnåmli-
gaft i Kronobergslån funne Sjömalms tågrer, på hvil¬
ka fiftnåmde man finner af en Kongl. BergsColleoii re-
t . o D ö O
lation ar 1666, at redan den riden någre Masugnsbygg¬
nader blifvit grundade.

På det fåttet hafva tackjerns blåsningar, och fmi-
den blifvit med hvarannan mycket fammanblandade,
och når längre fram Stång-och Amnesjerns fmidet kom¬
mer at uptagas, blir tilfålle, at närmare utreda förhol-
landet af hvad förr berördt år om Bergsmånnernes och
Bruks-Patronernes blåsningar och fmiden.

Men i frågan om Kongl. Maj:ts och Kronans in-
komfter af Jernverks rörelfen , kunna vi icke annat, ån
anfe tackjerns blåsningen och fmidet, fåfom aldeles åt-
fkilde handteringar, hvarföre ordningen fordrar, at vi
nu tilfe, hvad tackjerns blåsningarne ikatta til Staten.

Se-
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Sedan Kongl. Maj:t och Kronan, fom ofvan for¬

male år, i fordna tider upburir tionde af malmen, och
mycken fvårighet mätte hafva yppats, at holla hand
öfver denna upbörd, hvarfore man ockfå finner et con¬
tra#, af den 3 Decemb. 1620 emellan Kronan, famt
Nora och Lindes Bergslager, deruti betingas, at til prof
på 3 års tid , bemålte Bergslager fkulle i ftållet for ti-
onden betala något vift om året, nemligen Nora Bergs¬
lag 68 och Lindes Bergslag 39 låfter ofmund årligen :
få förekommer under d. 17 Mart. 1649 er Kongl. Bergs
Collegii förordnande, at Kronan derefter fkulle upbåra
och beräkna alt tionde jernet uti tackjern: och genom
Kongl. Jernbergs ordningen af den 6 Julii famma år ,
år förklarat, huru tionde jernet, fom for malmen er-
lades, fkulle beräknas, i anfeende til olika natur af de
egendomar, på hvilka grufvorne voro belågne, nem¬
ligen af den malm, fom togs i Kronans grufvor hvart
10 Sk:d, och af malm ifrån Grufvor på Masugns eg^a-
rens Frållegrund hvart 30 Sk:d , men af malm ifrån
Krono och Frålfegrufvor, fom brukades i en Masugn
tiihopa, hvart 20 Sk:pd, hvilket år ytterligare ftadfå-
ftat genom Kongl. Placatet af den 27 Aug. 1723, dock
altid med undantag af de 3 förfta eller kalldygnen , hvil-
ka, enligit hvad redan om tackjerns blåsningarnes er-
hollne friheter blifvit anmärkt, icke komma under ti¬
onde beräkningen.

Men genom det malmtionden blifvit förvandlad til
afgift i tackjern, har Kronan dermed icke kunnat und¬
gå den årliga tionde jerns fkrifnirrgen och defs beräk¬
nande efter årliga Malmförbrukningen: och fom der-
vid varit omgång och förfpordts iföra underflef, få har
Regeringen låtit fig angeläget vara, at, i anfeende til
denna upbörd, vinna mera fåkerhet, med mindre befvår.

I
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I det ändamål hafva igenom Kongl. Bergs Collegiibemedlande förd Bergsmännerne i Öder och Veder-bergslagerne, Tom Kongl. Brefvet af den 10 Maji 16^6närmare utvifar, af god och fri vilja åtagic fig en vifstionde jerns afgift för hvarje blåsnings dygn, emotKongl. Maj:ts dem gifna nådige förfåkran , at de ickefkulle derutöfver med någon mera eller dörre afgift be-fvåras, i annat fall, ån då Rikets allmänna och oumgån-geliga rarf kunde fordra någon extra ordinarie bevill¬ning öfver alt.
Derefrer har detta beräknings fått med tionde tack-jernet, eller en vifs tionde fåttning för hvarje blåsningsdygn, de 3 förda fridygnen oberäknade, blifvit öfveralt i Jernbergslagerne, fa väl fom vid Bruks-Patroner-

nes Masugnar antagen och faddåld, med den åtfkilnäd,at icke alla Masugnar erlägga tionde jernet in natura.
I de Jernbergslager, fom blåfa tackjern til affalwåt Bruksegare och vid de inom fådane Bergslags didri-cter belågne Bruks-Patroners Masugnar, låter Kronanuttaga dt tionde tackjern och det genom audion til denmedbjudande förfålja.
I andre orter åter , der tackjern icke tilverk as an¬norlunda, ån för Hytte eller Masugns egarnes egit ellervisfe hamrars behof, betalar tilverkaren tionde tackjer-net med penningar, hvarvid likväl grunderna til tack-jerns prifets uträknande icke åro på alla dållen de fam-

ma; ty dels varder tiondejerns prifet för fådane orterårligen af Kongl. Kammar-och Bergs-Collegierne famtStats Contoiret efter handels dållningarne och andre om-dåndigheter reglerat och faddålt, dels år en gång föralla förordnadt, huru tiondejerns prifet i visfe orter fkallberäknas. Sålunda betala Masugns egare i Tabergs Bergs-
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lag deras tionde tackjern, efter Nora Bergslags au£tions
pris, med en tilökning af 5 Ich. 4 rh, på Sk:pd. Mas¬
ugns egare åter i Gefleborgs och Veher-Norrlands Lå-
ner, fom vid blåsningarne nyttja mera, ån hälften af
den ringhaltiga Utö malmen, få, enligit deras privile¬
gier, löfa tionde jernet med i£ R:d. Specie: och når
man undanrager Månnais Masugn i Finland, hvilken,
fåfom nyttjande maimfång ifrån Dannemora, betalar
tionde jernet efter det pris, fom Kongl. Collegierne och
Stats Contoiret årligen utfåtta, fä erlägga de ofriga Fin-
fka masugnarne en vifs penninge afgift eller 1 R:d. Spe¬
cie for hvarje blåsnings dygn, och kunna altfå, om
medelprifet af tackjernec räknas til 2 R:d., anfes at va¬
ra i lika belägenhet med de fvagare hyttor på Svenfka
lidan , fom efter tiondefåttning betala et halft Sk:pd om
dygnet. Med Åkers Masugn i Södermanland år åter det
fårfkilte forhollande, at den, efter contra# med Kongl»
Kammar Collegium af den 21 Dec. 1646, betalar, i hal¬
let for tionde jern , 100 dal. S:mt om året i et for alt;
hvarvid igenom fednare refolutioner denna Masugn åf-
ven biifvir' bibehollen, i affeende på använde koftnader
for Styckgjuteriet. I följe håraf känna vi väl grunder¬
na til den afgift, fom för tackjerns blåsningarne, antin¬
gen fåfom tionde, eller i hållet för tionden, til Kongl.
Maj:t och Kronan betalas; men fom denna afgift i all-
månhet räknas efter dygnetalet af Hytte eller Masugns
gången, hvilken fortfåttes vid hvarje Masugn, det ena
året längre, et annat år kortare tid; få följer ock der-
af, at Kronans inkomh af blåsningarne år olika det e-
na och andra året.

Någon torde förehållafig, at finna beloppet af tack¬
jerns tilverkningen och tiondejerns afgiften, genom ut¬
räkning efter årliga tilverkningen af gjutgods famt Stång-

C och
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och Åmnesjern; men den calculen fkulle blifva ganfkafelaktig; ty 1:0 kan icke någon uträkning i allmänhetupdållas ofver förhollandet emellan tackjerns blåsningar*ne, eller det til fårfkilte behof årligen uparbetade tack-jernet, och den derefter belöpande tionde jerns afgiften,då tackjerns hytrorne, ej allenad åro efter olika befkaf-fade malm tilgångar, i taxeringen til tionde jerns af-gift, olika anfedde, uran ock i anfeende til Grufvornes
belägenhet på (katte eller Masugns egarens egen Frälfe-grund erlägga i tionde dörre eller mindre andel af denvid taxeringen til grund tagne tackjerns vinden for hvar-
je dygn, och blåsnings tiden, fom nyfs berördt år, år¬ligen fkiljer hytrorne emellan. 2:0 Erholles vid hvarjehytta något tackjern de 3 förda fri-eller kalldygnen,hvilket ökar tilverkningen, men går icke in uti tiondejerns beräkningen. 3:0 Samma belkaffenhet år med de
friheter, fom bedås för nybyggnader vid Masugnar.4:0 Åro tackjerns blåsningarne i fednare tider bragte tildörre högd och fullkomlighet, ån tilförene, få at nu iallmänhet vinnes mera tackjern om dygnet, ån i de ti-derne, då de äldre Masugnarne blifvit taxerade, menderöfver kan dock icke göras någon allmän fåker cal-cul, efter fom blåsningarne icke alledådes i lika förhol-
lande finnas förbåttrade. 5:0 Igenom et båttre tilverkadr
tackjern, och genom det hammarfmeds konden åfvenblifvit i fednare tider mycket uparbetad, år afbrännin¬
gen på tackjern vid hammarfmidet nu mindre, ån för¬
ut, få at, af de 6 Lispund, fom, i affeende på den förrvanlige afbrånningen , blifvit i förra tider lagde på etSk:pd tackjern öfver hammarvigten, nu mer och min¬dre befparing fker, hvilket vifar, at icke ens for denordfaken kan tackjerns tilverkningens, ån mindre tion¬de jernets belopp med fåkerhet uträknas efter årligafmidet.

Men
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Men alla nu anförda omftåndigheter leda til den

flutfatfen, ar ehuru afgifren for tackjerns blåsningarne
kallas riondejern, förholler den fig dock icke på långt
nåra, fåfom tiondedelen til tackjerns Biverkningen: och
hvad kronan får mindre, ån tiondedelen, må få myc¬
ket mindre anfes for någon Kronans förluft, fom emot
privilegier, och emot de til Bergshandteringens upmun-
tran gifne förfåkringar, Kronan icke mera kan tilflyta;
och Kronan defsföruran, i ftållet får tiondedelen af mal¬
men, efter förfta fkattlåggnings grunden, nu får fin in-
komft uti tackjern, tilverkadt utan någon Kronans
koftnad.

Härmed torde vara tilråckeligen ådaga lagt, at in¬
gen annan utvåg gifves til utredande af hvad Kronan
rätteligen njuter af tackjerns blåsningarne, ån genom up-
bords längder och Krono råkenfkaper. Jag har altfå
fkaffat mig den tilgången: och då jag uttagit medium
af denna Kronans inkomft for åren 1777, 1778 och
1779j har jag funnit tiondejernet ftiga til omkring
17000 Sk:pd, för hvarje år, fom a 2 R:sd. Sk:pd, få¬
fom et medelpris, gör - - - - R:sd. 34000:
och årlige penninge afgiften för
Åkers famt de Finfka Masugnarne - - - 642: 16.

Summa R:sd, 34642: iö.fch.
Hårunder år ock inbegripit det tionde jern, fom

erlågges för Canon och Amunitions gjutningarne famt
annat gjutgods, tilverkadt vid Masugnar; ty desfejern-
gjuterier fkilja fig icke vidare ifrån tackjerns blåsnin¬
garne , ån at man for de förre foker dertil tjenlige lätt¬
flytande malmer: at tackjernet vid utflaget ur Masugnen
rinner eller öfes, efter arbetets befkaffenhet, i visfe for¬
mer : at för gjuterie af Canoner och Sycken fordras ftör-

C 2 re
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re Masugns byggnad, eller dubia pipor i en Masugn:
och ar Canon och Amunitions gjutningarne åro förbe-
hollne visfe dera privilegierade Masugnar3 men (kart¬
läggnings grunden år i alimånher den famma, ar nem-
ligen Statsverker må erholla fin tilftåndiga inkomfi: i
tackjern eller penningar af den malm, fom vid Masug¬
narne upbrukas, antingen der tilverkas tackjern allena,
eller underholles gjuterie, hvilket fednare altid medförer
någon ftörre eller mindre rilverkning af tackjern, fom
öfver blifver efter gjutningarne.

Deremot betalas for den omgjutning af tackjern,
fom fker vid reverberer ugnar, ingen tionde afgift, e-
medan Kronan af tackjernet, fom nyttjas vid desfe ug¬
nar, redan njutit tionde, når det blifvit i Masugnen tii-
verkat.

Utom tiondejernet förekommer ockfå, i anfeende
til Jernhyttorne eller Masugnarne, en annan afgift til
Kongl. Maj:t och Kronan eller bevillningsafgiften. Af
åldre handlingar har jag icke kunnat finna, at tackjerns
blåsningarne varit i de tiderne befvårade med någon
bevillning, vidare ån vid 1613 års bevillning til Elfs¬
borgs igenlofen, då en jernbergsman betalte 2 R:sd. famt
får hvarje Hytta och Grufvedel i|-R:sd.; men ifrån 1743
til 1770, hafva Masugnarne deltagit i Riksdags bevillnin-
gar, och efter de under denna tiden utgågne fårlkilte
bevillnings placater, betalt ifrån 12 och 16 öre til 3 dal.
S:mt for hvarje vecka Masugnen hollits i gång. Ifrån
denna afgift åro likväl federmera fjelfva tackjerns blås¬
ningarne befriade af den grund, fom orden lyda i be¬
villnings placatet ^af den 30 Januarii 1770, at tilverknin-
gen af tackjern få mycket båttre måtte befordras, hvar-
emot famma bevillnings placat ålägger gjutningarne en
bevillnings afgift af 33^ dal. S:mt for hvarje ioo;de Sk:pds
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tilverkning, eller 2 fch. 8 rft. för Skeppundet, hvilket
fhåcker flg til gjutningar både .vid Masugnar och rever-
berer ugnar: och ehuru jag icke kunnat erholla någon
accurat uträkning öfver beloppet af denna bevillnings
afgift för de förflutna åren, få kånner jag likvål ut-
fkeppningar af Jern Canoner, Nickhakar, Kulor, Ka-
kelugnar, Grytor och Vigter forn för de fifta 4 åren
ftigit til 25037 Sk:pd 18 L:pd 7 m;kr. eller per medium
til 6259 Sk:pd 9 L:pd n| m:kr om året af Masugnar¬
nes och reverberer ugnarnes gjutgods tilverkningar fam-
mantagne. Jag torde altfå icke fynnerligen mifstaga
mig, om jag för inrikes behofvet af gjutgods, lägger
få mycket til det, fom blifvit utßceppadt, at jag för-
flagsvis råknar års tilverkningen til jårnt 8000 Sk:pd och
bevillningen deraf til R:sd. 444: 21 fch. 4 rft.

Om mera gjutit jern fkulle hår i landet årligen upbru-
kas, ån hvarril jag det uptagit, få år deremot at mårka,
det en god del af visfe inrikes behof, fåfom i fynner-
het Grytor och Spishällar gjutas icke endaft vid de för
gjutningar egenteligen anlagde ugnar, utan flere ftådes
under påftående tackjérns blåsningar vid Bergsmans Hyt¬
tor och andre Masugnar, hvilka icke erlägga någon be¬
villning, eller kunna til taxering upgifvas för gjutnin¬
gar, fom icke fkje annorlunda, än tilfålligtvis för eget,
eller dä Hytteegarne derom anlitas, för andras hus-
hölls behof.

Innan vi fkiija ofs ifrån tackjérns blåsningarne och
gjuterierne, bör jag åfven nåmna den recognitions af¬
gift , fom til Kronan betalas af Masugnsegare, hvilka
til underftöd för blåsningarne fått Kolningsfrihet på
Krono allmånnings fkogar. Enligt Kongl. Refolution af
den 14 Martii 1689 betalas denna afgift för kolningar
på allmånningar, anflagne for tackjérns blåsning, efter
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et öre S:mt för hvarje ftafrum ved , fom efter uträk¬
ning (kulle derftådes årligen kunna med (kogens beftånd
huggas. Härvid förblef til år 1748? då, i följe afKongl.Bretvet under den 24 Nov. 1747, denna afgift öktesifrån et til 3 öre S:mt för Bruks - Patronernes Masugnar,
men Bergsmånnerne blefvo ifrån tilökningen undanta-
gne. Derefter ftadgades igenom KongJ* Brefvet af den
27 Julii 1779, at den gamla recognition, 1 öre S:mt ftaf-
rummet, (kall beräknas efter 3 dal. S:mr R:sd., men 1747års förhöjning 2 öre ftafrummet efter 6 dal. S:mt R;sd.
och at Bergsmånnerne böra betala lika recognitions af¬
gift med Bruks-Patronerne, hvilken i följe af hvad för
berört jår, gör 4 öre S:mt eller 1 fch. ftafrummet,och enligit Kronoråkenfkaperne , för de til rackjernsblåsningarne uplåtne allmånnings (kogar en årlig inkomftför Kronan nu för tiden af 612 R:sd. 33 fch., men få
fort flere til bruken, anflagne allmånningsfkogar hinnaafvittras och taxeras på de ftållen , där fåclant ännu ic¬
ke (kedt, utan fkogarne nyttjas dels utan, dels emot nå¬
gon provifionail afgift, år i denna inkomft, at vånta nå¬
gon rilökning: och Kronan kan med få mycket ftörreiakerhet nu och i framtiden råkna på recognitions af-
giftens f beftånd , j fom i alla uplåtelfe refolutioner år
uttryckeligen förbehollit, at ånfkönt (kogen utödas (kul¬
le, kommer åndå den åfarte recognitions afgiften, at åt¬
följa fjelfva Bruksegendomen, fom af allmånningslkogenfått tildelning.

Til nu omtalte recognitions afgift har vid fednare
tiders Riksdagar blifvit lagd bevillning, varande den
nu för tiden, enligt 1770 års bevillnings placat, loföre S:mt för hvarje ftorftig kol af 24 tunnors mått, fom
efter den vid uplåtelfen utfärdade taxerings refolution
årligen på fkogen kan kolas. Når man altfä efter den
vanliga methoden, at upfkatta kolrilgångar, räknar ig

tun-
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tunnor kol efter et fådant ftafrums mått, fom i Bergs-
lagen brukas, och recognitions afgiften år 1 fch. för
hvarje ftafrums hygge, hvartil fkogen blifvit (kattad,
famr bevillningen iof öre S:mt för hvarje derefter be¬
löpande (torftig kol, få utgöra bagge afgifterne tilhopa
för nyttjandet af den fkog, fom upgår til en ftcrftig el¬
ler 24 tunnor kol 4 fch. och då Kronan, fom förr be*
rördt år, njuter af Hytreegarne i årlig recognitions af-
gifc - - . R:sd. 612: 33.
utfaller bevillningen, efter nyfsnåmde
fkattlåggnings grunder, til - - 1225: 18.

Tilfammans R:sd. 1838: 3.fch.
Hvad de afgifter angår, fom betalas for tilverknin-

garne vid deras transporterande genom Tullar , Ståder
och Metallvågar, famt vid utfkeppningen til utrikes or¬
ter, och åro olika fördelade på den ena och andra (lags
tilverkningen, få (kulle det blifva för vidlöftigt, och löl-
jakteligen mindre låmpligit, at ftyckevis handrera den
utredningen och flere gånger taga tilbaka dervid före¬
kommande mångfalidige titlar af utgifter.

Jag fortfar altfå, at förft komma til den kännedo¬
men, huru i de fårlkilte rörelfer, fom utgöra jernhand-
teringen, fjelfva tilverkningarne åro upmuntrade eller
med afgifter befvårade; hvarefter jag (kall bjuda til, at
göra upfåttning öfver friheterna och utgifterne vid af-
fåttningen , fålöm tillika verkande på handteringen el¬
ler tilverkningen, at man någorlunda må kunna fe det
förhollande, fom jag har för åndamål, at utreda.

I följe håraf vånde vi ofs nu til Stångjernsverken.
Hammarfkatt år den afgift af Stångjerns tilverknin¬

gen, fom Kronan haft fig förbehoilen ifrån den^tid,
Stång-
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Stångjernsfmidet var kommit i den ordning, at det kun¬
de bara någrc Kro n 11 TA ' anmårkes härvid:

ifrån all harnmarfkatts afgift för deras på egen frålfe-
grund anlagde Stångjerns hamrar alt til år 1683: 2:0
at för den tiden icke var, i anleende til de öfri-
ge Hammarverken , någon vifs och fiåndig grund an¬
tagen til Hammarfkattens utfåttande: icke eller voro
Hammarverken infkrånkte inom någon vifs tilverkning,
utan ålades hammarfkatt, fom gamla refolutioner utvi-
fa, efter hvad fkåligt pröfvas kunde. Regeringen var
mera angelågen derom , at befordra och utvidga, ån in-
fkrånka Stångjernsfmidet, innan denna handtering hun¬
nit til ftadga. Af famma orlak fordrades i forftone al¬
drig något af Hammarverken vid de tåta bevillningar,
fom i de tiderne for Rikers behof utgjordes, utan, at
ånnu mera upmuntra Stångjerns tilverkningen, förord-
nades vid 1613 års extraordinarie bevillning, at de,
fom icke mågtade den famma i Specie mynt utgöra ,
fkulle i ftållet få afbörda fig denna bevillning antingen
med Koppar efter i£ R:sd. lispundet eller med Stång-
jern efter 4 R:sd. Skeppundet, hvarvid i jåmnforelfe af
den tidens arbetslöner och material prifer, med mera,
räknades god utkomft.

Ifrån 1604 och ånnu mera ifrån Konung GUSTAF
ADOLPHS Regements tid til början af 1680 talet ö-
kade fig altfå Stångjerns tilverkningen ganfka fort. Så-
fom exempel deraf, får jag nåmna, hvad Kongl. Bergs
Collegii relation til Konungen af år 1666 inneholler om
jernverks rorelfen i Vermeland, at nemligen Stångjerns
tilverkningen derftådes til år 1632 icke gått ofver 5,
eller 600 Sk:pd om året, men at den innan 1666 varit
fä upftigen, at vid den tiden emellan 25, och 26000
Sk:pd pasferade genom Götheborgs våg.

1:0 at Bruksegare Adeln voro frie

Der-
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Derföre fanns vid 1683 *irs Riksdag råtter tid va¬

ra, ar fkaffa Kronan någon reglerad inkomft af Stång-
jerns fmider. Ridderfkapet och Adelen afftod ifrån den
frihet, fom Frålfeverken förut åtnjutitj och åtog lig, at
betala hälften, emot hvad Kongl. Majtt kunde förmå o-
frålle mån at betala af deras tilverkning ; hvarefter Ham-
marfkarts afgiften för Skatteverken blef betingad och
faftftåld til i Sk:pd, och fåledes for Frålfeverken til £
Sk:pd af hvarje 100 Sk:pds fmide.

På desfe grunder upråttades famma år en Hammar-
fkatts långd, fom Hutar lig med en Hammarlkatts af-
gift, af nöd Sk:pd 10 L:pd. Handlingarne utvifa, at
med denna Hammarfkatts utfåttande icke gåtr annor¬
lunda tilvåga, ån at de Deputerade hört Bruksegarne
öfver deras vanliga fmides tilverkningar, hvarefter Ham-
marfkatten, £ p:Ct för Frålfeverk och 1 p:Ct för alla
enfkilte bruk blifvit utförd, men icke fmidet, hvars be¬
löp i den tiden efter fådan upgift, och då hårvid hvar-
ken blifvit fatt controll emot öfverfmidet, eller fmidet
uptagit vid Kronans egne verk, icke kan med nog få-
kerhet upgifvas; dock måtte Stångjerns tilverkningen då
redan, efter alla fammantagne omftåndigheter, hafva
gått öfver 150000 Sk:pdhilft innom 13 år derefter,
arliga fmidet fteg vida högre, fom vi hår långre fram
af en förnyad Hammarfkattslångd få med mera fåker-
het finna,

I anledning af det, fom vid 1683 års Riksdag be-
lefvades, nemligen at Frålfeverken ikulle icke mera be¬
tala, ån half Hammarlkatt, vaktes icke långt derefter
den frågan, huruvida Ofrålfemån, fom innehade Frål¬
feverk, fkulle njuta famma förmon, hvarå genom Kongl,
Brefvet af den 10 Maji 1686 fölgde den förklaring, at
om et Frålfe Hammarverk med half Hammarlkatt, kom

V i
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1 Ofrålfemans hand, fkulle det fåfom Ofrålfeverk an fes
och erlägga hela Hammarlkatren. Men det dröjde icke
längre, ån til år 1652, at Konungen genom bref af d.
2 Januarii, uphåfde all fkillnad emellan Frålfe och Ofrål-
fe verk, och ålade dem alla lika Hammarlkatt, eller et
Sk:pd för hundrade. Dock blefvo igenom Kongl. Bref-
vet af d. 20 Febr. 1696 härifrån undanragne Löffta, Ö-
fterby och Gimo verken, hvilka, i anfeende til en får-
ikild recognitions afgift af 4000 dal. S:mt, fom enligt
contra£f ar den 22. Dec. 1687, egarne til desfe verken
lig åtagit, fått rättighet til et oinfkrånkt fmide, emot
erlåggande af 1683 års Hammarlkatt, och af den or-
fak kallas recognitions verk.

Sådant var forhollandet med Hammar (katts afgif-
ten för Stångjerns fmidet, når 1696 års Hammarfkatts
längd upråttades; och ehuru Kongl. Be»gs-Collegium,
efter Konungens förordnande, hade genom visfe com-
mittcrade , åren 1687 och 1688 låtit underföka, om åt-
ikillige Hammarverk , fom dels voro anlagde utan til-
Hånd, dels hade emot privilegier förbrutit lig med kol
och tackjerns köp, dels funnos vara belågne få nårain-
til tackjerns blåsningarne och de ädlare varken, at de
fiftnåmnde fkulle i längden, af det granfkapet blifva
lidande, och i följe af desfa underfökningar 84 Hammar-
fmeds härdar blifvit utdömde , få befteg lig likväl år
1696, genom nya anlagde Hammarverk och genom in¬
dragningar af Frålfe rättigheten, Hammarfkatten til 2178
Sk:pd i L:pd och det då lofgifne Stångjerns fmidet til
228526 Sk:pd, 10 L:pd. Denna Hammarlkatt, uträknad
efter 1 p;Ct, fvarar väl icke emot det utförde fmidets
quantum, men fådant hårrörer af 3 fårfkilte orfaker:
1:0 at Kronan egde den riden otta jernbruk, för hvilka
i Hammarfkattslångden fmidet år utfördr, men icke.

Ham-
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iHammarlkatt. 2:0 at, enligt ofvannåmde Kongl. Refo-
lution, icke högre, ån 1683 års Hammarfkatt, men fullt
fmide blifvit uptagit för recognitions verken Löffta, Ö-
fterby och Gimo. 3:0 at vid någre hamrar har ifrån äl¬
dre tider, af nu mera obekant grund, varit något ojåmt
Förhållande emellan Hammar/katten och fm idet; och fom
fkillnaden, hvilken på hvarje ftålle utfallit til Kronans
fordel, icke varit betydelig, hafva Bruksegarne dervid
med ftillatigande låtit bero: dock åro i den delen råttel-
,fer i fednare åren gjorde, få at nu allenaft vid någre
få hamrar en liten fkilnad förekommer.

Når desfe vid 1696 års Hammar/katts långd an-
markte omftåndigheter i akttagas, och altfå af det up-
gifne årliga fmidet afdrages Kronans eget fmide i den
tiden, och recognitions verkens ölverfmide, går Ham-
marfkatten något högre, ån den i förhollande af det å-
terftående fmidet vara borde.

Med Frålfeverkens fulla Hammarfkatts afgift för¬
bi ef efter 1692 års forfattning, alt til år 1731; då utkom
vid Riksdagen , i anledning af Ridderfkapets och Adelens
befvår en fådan förklaring genom Kongl. Brefvet af
d. 2 Aug. nyfsnåmde år: 1:0 atom fmidet vid Frålfever¬
ken, kunde drifvas öfver den åfatte Hammar/katten,
ikulle för öfverfmide icke betalas någon Hammarfkatt,
hvarvid likväl gjordes den årfkillnad, at 15 p:Ct vore et
ovilkorligen lofgifvit öfverfmide för Frålfeverken, men
om egarne deraf ville drifva fmidet ånnu högre, /kulle
förft underfökas om tilgången af kol och tackjern, u-
tan andras förfång. 2:0 At med Frålfehammarverk, fom
mage njuta nyfsberörde förmon til godo, förftås fåda-
ne, hvilka åro på Frålfegrund belägne och til någon
del förförjas med kol ifrån egne Frålfe fkogar. 3:0 At
Frålfeverkens Frålfefrihet /kulle följa egendomen år,
antingen den vore i Frålfe eller Ofrål/emans hand.

D 2 |Af
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Af Frelfeverks egarne voro allenaft tolf, Tom nye-
tjade den förmon, ar genom underfökningar om kol och
tackjerns tilgångar forfkaffa fig den få kallade fiörre
Frålferåttigheten, fom öfverfleg 15 p:Ct. Hammarfkat-
ten for alla 12 verken befteg fig til no Sk:pd, i3L:pd.
Således voro de med 15 p:Ct Frålferåttighet, berättiga¬
de til årligt fmide af 12724 Sk:pd 15 L:pd; men de vun-
no ännu derutofver en tiiökning af 3932 Sk:pd ijL:pd,
utan Hammarfkatts afgift. Nu mera, eller fedan igenom
Kongl, Förordningarne af den 12 Apr. 1748 och den
3 Jul. 1753 forfattningar blifvit tagne emot anläggande
af nya Stång-och Amnesjerns hamrar, och emot fmi-
des tilökningar vid de förut inrättade Hammarverken ,

på annat fätt, ån genom fmides flyttningar från et til
annat ftålle, kunna icke någre flere Frålfeverk komma
til åtnjutande af den fiörre Frålfefriheten, efterfom de¬
ras egare förfummat, at i råttan tid, eller innan ofvan-
nämnde forfattningar utkommit, begära de förefkrefne
underfökningar: och i öfrigit har den Frålfeverken i
allmänhet beviljade Frålfefriheten, undergått en betyde-
lig förändring igenom Kongl. Brefvet af den 9 Janua-
rii 1766, fom förklarar, at vid fmides flyttningar ifrån
Frålfe til fkattegrund eller tvärtom, fkall det flyttade
fmidet beholla fin förra natur och rättighet* i följe hvar-
af, vid fmides flyttningar efter den tiden , Hammarfkatt
och fmide blifva oförändrade • men deraf händer tillika,
at et bruk på Skatte egor, kan njuta Frålfefrihet förfmi^
det, och et Frålfeverk blifva i miflning deraf.-

Som det efter 1696 års Hammarfkatts längd utför¬de fmidet för de på Frålfegrund i den tiden anlagde
Hammarverken, finnes hafva gått til 61078 Sk:pd,få up-
Rom allena igenom den år 1731 återflålte Frålfefrihe¬
ten för de innan 1696 privilegierade Frålfe Hamm ärver-
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ken en årlig tilokning i S tån g i er fi sfm ide t af i3094$k:pd
9 Lipd, inberåknad- den högre Frålfefriheten öfver
15 p:Cr, fom en del Frälfeverk, efter föregågne under-
fökningar, vunno.

Men denna betyder icke mycket emot den Förre
tilokning, fom fkedr fedan 1696 års Hammarlkatts långd
uprättades. Derföre torde mig tillåtas, at korteligen
nåmna huru dermed tilgått.

Vi hafve redan anmärkt, huru Drottning CHRI¬
STINA och Konung CARL XI > voro angelägne der-
om, ar Stångjernshamrar icke måtte anläggas på fä-
dane ftällen, der.de kunde tilfkynda tackjernsblåsoin-
garne och de ädlare verken brift på kol. Samma prin¬
cipe folgdes ockfå federmera alt til 173H års Riksdag,
Kongl, Bergs-Collegium gjorde redan den 12 April
1717 underdånig foreftällning til Konungen, huru fom
i den tiden Stångjernsfrnidet (kulle upmuntras , mindre
efterfrågan hade varit, hurudan fkogstilgång., utan blås-
ningarnes, ådlare verkens och landets förfång, anlåg-
gare af nya Hammarverk kunnat ega; hvarfore Kongk
Collegium tilfcyrkte, at på lika (ärr, fom åren ?6'J7
och 16B8 blifvit underfökt om Hammarverken, inom
Bergslagerne , måtte underfökningar lite om de deruf-
om anlagde Jernbruken. Sådant bler jåmvål med Kongl
Majrts nådiga bifall verkFålt, förF i VeFmanland, Ne-
rike och Vermelands och fedan Kongl. Bergs Collegium
pröfvat Hammar GommiFionens i de orterne hollne
förrättningar, fölgde dera Kongl. Maj:ts FadfåFeKe d.
26 Julii 1726, hvarvid Konungen tillika förordnade, at
Hammar Commiffionen (kulle fortfara med underföknin¬
gar vid de öfrige Hammarverken, om hvilkas kol til-
gång och Smide CommiFionen til den tiden icke hun¬
nit ranfaka: och på det Hammarverks egarne icke måt-
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te drifva deras Cnide högre, ån efter föregågne taxe¬
ringar, och likmåtigt den fåledes åfatte H aminar fk ät¬
ten, deras fkogar kunde tåla, och for landet godt och
nödigt finnas, utfattes et vite af 8 dal. vS:mt för hvarje
Sk:pds öfverfmide, fedan Hammarfkatten och byggnings-
jernet afdragne blifvit. Håruti vunno val de Bruksega-
re, hvilkas verk voro med tilråckelige fkogar och eget
tackjern förfedde, och få belågne, at de ej kunde för¬
fördela tackjernsblåsningarne och ådlare verken, den för¬
klaring genom Kongl. Brefvet af den ii Maji 1731, at
til defs Kongl. Collegium hunnit, efter föregågne ran-
fakningar, meddela refolution för hvarje Hammarverk,
fkulle fmidet få drifvas få högt, fom tilfållet kunde
medgifva, emot Hammarfkatts erlåggande för öfverfmi-
det; men vid 1734 års Riksdag yrkade Rikfens Ständer,
at til det öfverdrifne fmidets hämmande, hammar Com-
miffions förrättningen öfver alt måtte bringas til fkynd-
famt flur, och alt hvad deraf berodde, vara verkfiålt
innan den påföljande Riksdagen; hvilket ock fkedde.
Sålunda blefvo en del hamrar utdömde, andre infkrånk-
te i deras fmides tilverkningar; men under alt detta ha¬
de på andre ifrån Bergslagerne och ådlare verken af.
lågfnare fkogri-ke orter, nya verk blifvit anlagde, och
flere af de åldre verken erhollit tilökningar i fmidet, få
at når det ena emot det andra jåmföres, gick årliga til-
verkningen 1738 nog högre ån 1696, ferdeles når 1731
års Frålferåtts fmide rillågges: dock tilkommo ånnu be-
tydeligare tilökningar efter 1738 års Riksdag.

Igenom den förordning, fom i anledning af Rik¬
fens Stånders vid berörde Riksdag afgifne underdåniga
tilftyrkande ,o Kongl. Maj:t under den 19 April 1740 låt
utga om Stångjernsfmidet och flere hushollnings mål
vid Jernverken, tillades Hammarverken i Vermeland



ft i ?n. a rt it'

H ) 3r c n
och på Dahl,fom voro utom Bergslagen, 16000 Sk:pds
årligt fmide, utom Frålferåtten öfver 1696 års Kam-
marfkatt, hviiken tiiökning Bruksegarne hade, at fjelfva
fig emellan fordela: och i anfeende til någre hårvid yp¬
pade fkiljakrigheter, erhollo de, i följe af Kongh Bref-
vet under den 20 Oktober 1741, en ytterligare tiiökning
af 1000 Sk:pd. Då hartil lågges Frålferåtren för de på
Frålfegrund belågne verken, fbrn håruti deltogo, utgjor¬
de hela denna tilöknirigen 17673 Sk:pd, 10 L:pd. I)er-
af år håndt , at ifrån den tiden hafva Vermelands Bruks-
egare til ftörre delen låtit fmida gröfre Schamploun
jern, emedan de icke fkulle hinna til fullt fmide efter
Hammarfkatten i finare Sorter.

Oberåknadt nu omralte fmide, låmnade Högftbe«
rörde Kongl. Förordning jåmvål öppet för andre Harn-
marverksegare både inom och utom Bergslagerne, åf-
ven ock för Bergsmånnerne, at i vifte befkrefne hån-
delfer kunna få högre fmide; hvarmedelft inom få år
Stångjerns tilverkningen mycket ökades.

Mårkeligit år, at denna Kongl. Förordning uti 9 §
icke anfer erhollne fmides rättigheter af ftörre fåkerhet,
ån at de åter kunde infkfånkas, likafom förr vid Ham¬
mar Commiftloner fkett, då likvål Rikfens Ständer nåft
förut, enligit Kongl. Förordningen af den g Maji i739j
beviljat lån i Banquen på jernverk. Sådant har ofel¬
bart deraf hårrört, at årenderne, ehuru vid en och
famma Riksdag, likvål blifvit på fårfkilte ftållen hand-
terade. Men då Banquen anfett jernbruk och et med
privilegier befåftadt fmide, fåfom fåker underpant,
kan fmidets beftånd icke ftållas under pröfning, utan
ifrån den tiden och^alt efterfom friheten, at inråtta nya
eller utvidga redan privilegierade Hammarverk, blifvit
mer och mer och omlider aldeles infkrånkt, har inne-

hf-
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hafvaren til fmides rättighet icke allenafl kunnat trygga
fig vid denna, fåfom annan valfången egendom , uran
ock vunnit genom fednare forfattningar och under vis-
fe vilkor, tilftand , at antingen för egen rakning, eller
efter képe afhandling med någon annan, låta fmides
rättigheten ifrån en til annan ort transporteras.

Vid 1747 års Riksdag togo vål Rikfens Ständer
både låmpelige och alfvarfame författningar emot fmi-
ders drifvande öfver Hammarfkatten, fom Kongl. För¬
ordningen af den 10 Septemb. 1747 utvifar. Control-
len ftråktes ända til Manufa£lur verkens åmnesjern, få
at det åfven måtte komma under det efter Hammar-
fkatten lofgifne fmidets beräknande, hvilket förut blifi»
vit mindre i akttagit; men hvad angick fmidets tilöknin-
gar och nya Stångjerns eller åmneshamrars inrättande,
få ehuruvål genom den förklaring,, fom efter Rikfens
Stånders underdåniga tilftyrkande Köngl, Maj:t den 12
April 1748 låt utgå öfver 1740 års Kongl. Förordning,
de råttigheterne blefvo något infkrånkte, fkedde det
dock med fådane förbehöll och undantag, at åtfkillige
deraf kunde gagna fig, hvilket icke eller förfummades.
Defsutom förklarade Rikfens Ständer Bergsmånnerne;
åfven ock andre, fom hade författningar emot fig, be¬
rättigade, at fedan deras fkogar blifvit underfökte, få
tilökningar i fmidet efter befintelige fkogs tilgångar,
hvilket medförde en tilökning vid Bergsmanshamrarne
allena af 5272 Skrpd och vid någre Bruks - Patrons ham¬
rar 3700 Sk.*pd.

Andteligen blef genom Kongl. Förordningen af d/3.
Julii 175 3 aldeles förbudit, at upråtta nya Stångjerns
eller Amneshamrar, åfven ock, at bevilja tilökning i
Stångjernsfmidet, få framt icke någon, inom et år, fe-
dan 1740 års Kongl. Förordning utkom, i Kongl. Bergs-

Col-
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Collegio derom anmäld anfökning (kulle finnas oafgjord
och blefve ytterligare Förnyad innom et år efter kun-
görelfen af detta förordnande. Men icke defto mindre
beviljade Rikfens Stander vid 1761 års Riksdag 6400
Sk:pds tilökning i årliga Stångjerns och Ämnes fmidet.

Når altfå år 1763 den fidfta Hammarlkatts längden
öfver Stångjerns verken upråttades, (teg årliga Stång¬
jerns fmidet til Sk:pd 333300:
hårtil lagges det efter 1774 års manufa-
£tur längd privilegierade ämnes fmidet 18 666:

S:a Sk:pd 351566:

Hårunder beflicker fig Frälfe-
rätts fmidet - I74J2: 10.
Recognirions verkens i Ham-
marfkatts längden provifio-
nailt utförde öfverfmide - - 8450:

s 25502: 10.

Återftår Stång-och åmnesjerns, hvar-
fore hammarfkatt betalas, - - 326063: 10.

Derfore (kulle i Hammarfkatt belöpa
3260 Sk:pd 12 L:pd i'4m:kr; men fom
vid et och aiinat verk Hammarfkat-
ten icke går accurat-up emot (midet,
få njuter Kronan , enligir ofvannämde
Hammarfkatrs och Manufaktur längder
i Hammarfkatt - - - - 3265:7. 10.
fom efter et pris öfver hufvud ta¬
git til 5f R:sd. Sk:pdt gör - R:sd. 18503: 38*

E De
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De fmides förändringar, fom fkett, fedan nu åbe¬

ropade langder upråttades, åro icke betydelige och be-
ftå förnåmligaft i fmides flyttningar, fom icke göra nå¬
gon ändring i krono- inkomfterne.O O

Den utförde Hammarfkatts afgiften betalas för
Stångjernsverken antingen med penningar, efter den
taxa, fom Kon^l. Kammar-och Bergs-Collegierne famt
Stats Contoiret ärligen utfåtta på Hammarfkattsjernet i
hvarje Bergslags ort; eller in natura, i hvilket fednare
fall, Hammarfkattsjernet, fom icke emottages i andre
Sorter, ån i platt jern i| tum bredt och -§■ tum tjockt,
eller i fyrkant £ tum, (kall hvarje år lefvereras innan
September månad på nåfta Stapelftads våg; och ehuru
Hammarfkatten år uträknad efter tilverkningen i Bergs¬
vigt, får den dock på Srapelftads våg lämnas i Stapel¬
ftads vigt, på det Bruksegarne måge igenom fkillnaden
emellan vigterne hafva erfåttning for transport omkoft-
ningarne ifrån bruket til Stapelftaden. Men Hammar¬
fkatten för Amneshamrarne kan icke erläggas in natu¬
ra, emedan ifrån fådane hamrar icke något jern får
annorlunda utföras, ån uparbetadt i manufaktur fmide,
hvarföre Hammarfkatten for åmnesjernet altid Jbetalas
med penningar efter taxan for den orten der Amnes-
hammaren år belägen.

Vid allmänna bevillningar hafva Hammarverken i
fednare åren varit olika anfedde ifrån i6f til ioo dal.
S:mt för hvart Sk:pd Hammarfkatt, dock få at Bergs-
månnerne njutit någon lindring emot Bruks-Patronerne.
Nu för tiden betala Bruks-Patroner för hvarje Sk:pd
Hammarfkatt, hvartil Stångjernsverket eller Amnesham-
maren år taxerad, 33^ dal. S:mt, och få i proportion
för hvarje Sk:pd af det tillårne öfverfmidet; dock hår¬
sfrän frikallade de 15 p:Ct, fom utgjora Frålfeverkens

Frål-
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Frålfefrihet. Bergsmånnerne åter for deras Stångjerns
fmide undilippa med hälften i bevillning emot Bruks-
Patronerne: och Ofmunds Smedjorne åro ifrån all be¬
villning befriade.

Efter denna utur fidfta bevillnings placatet tagne
grund , faller rakningen öfver allmänna bevillnings af-
giften fålunda ar:

1:0 Af den årliga Hammarfkatts afgiften 3265 Sk:pd,7.
L:pd, iö m:kr, belöper för Bergsmans fmide118785 Sk:pd,
i Hammarfkatt i87Sk:pd i7L:pd, och bevillningen der-
.af efter i6| dal. S:mt ril - Dal. S:nit 3130: 26| öre

2:0 Den öfriga Hammarfkatten 3077
Sk:pd, 10 L:pd, 10 m. drager bevill¬
ning efter 33^ dal. Sk:pdt 102584: Sy

3:0 Af 17452 Sk:pd,ioL:pd Frål-
fefmide åro 11860 Sk:pd, fäfom for-
delre på de verken , hvilka icke nju¬
ta annan Frilferått ån 15 p:Ct, frie
från bevillning; men för det årerftå-
ende fmidet öfver Hammarfkatten vid
de Fralfeverken, lom njuta ril godo
den högre Frålfefriheten, 5592 $k:pd,
10 L:pd, betalas i bevillning - - - 1864: 3f-

4:0 Vid recognitions verken Löffta,
Ofterby och Gimo, fom emot erlåg-
gande af 1683 års Hammarflsatt 42
Sk:pd, 10 L:pd, ega en oinlkrånkt
fmides rättighet, år efter medium af
*777» 78 och 79 årens tilverkningar
fmidt Stångjern 13715 Sk:pd; och når

Tranfport 107579 i 3t
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Tranfport 10757$: 3J- .

deraf dragés 4250 Sk:pd, fåfom fva-
rande emot Hammarfkatten, och hvar-
före bevillning i andra punden hår
©fvanfåre redan år beräknad, återllår
öfverfmide 9465 Sk:pd, for hvilkec
bevillningen utföres til - - 3155:

Dal. S:mt 110734: 3j-
ellerR:sd. 18455:32: i®.

Hårtil kommer den af Låffta, Öfterby och Gimo
bruken utgående recognition, fåfom egande gemenfkap
med Hammarfkatts och bevillnings afgifteme; ty emot
recognitions erlåggande hafva derfe bruken fått råttig-
het ej allenaft til oinfkrånkt fmide, utan ock ar i Riksr
dags bevillningar icke gifva mera, ån de fjelfve fig å-
togoj och, fom orden lyda, med brukens vilkor vore
compatibelt.

Denna recognition år genom contra&et emellan
Kronan och Bruksegarne af den 22 Dec. 1687 betingad
for alla tre bruken til 4000 dal. S:mt. Men forft har,
i anledning af 1762 års bevillnings placat, fom uti in-
greffen förklarar, at icke fårfkilte erhollne friheter kun¬
de verka undantag ifrån allmänna bevillningen, Kongl.
Maj:t igenom nådig (krifvelfe til Kongl. Kammar-och
Bergs - Collegierne famt Stats Contoiret under den 21.
Januarii 1763 anfett recognitions verken förbundne, at
betala full bevillning, lika med andre Stångjernsverk ,
hvilket altfå i ofvanftående uträkning öfver bevillnin¬
gen år vordet i akttagit, och fedan har Kongl. Maj:t
under den 18 Marn 1779 meddelr det utflag, at reco¬
gnition borde, fåfom tilkommen for år 1719, betalas

«fi
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efeer 3 dal. S:mt R:sdn, i följe hvaraf meranåmde reco-
gnition hår utföres til - - R:sd. 1323: 16. fch.

Forsmarks och Vefslands bruken i Roflags Bergmå-
ftare-dome betala vål ockfå recognition, det förra 600
och det fednare 450 dal. S:mt; men fom denna afgift
icke har någon gemenfkap med jerntilverkningen, utan
Konung CARL XI förmått då varande innehafvare, at
åtaga lig den famma, emot det Kronan afftått fin lös¬
ningsrätt til berörde bruk, få varder en fådan recogni-
tions afgifr här icke uptagen.

Likaledes går jag förbi det Perfedel -jern och den
få kallade Finn-fkatten uti Stångjern, fom i en del or¬
ter utgöras, emedan defle utfkylder åtfölja jordebruket,
fåfom en jordeboks ränta, på famma fått, fom angåen¬
de ofmundsfkatten redan fagt år.

För de allmånnings fkogar, fom til Stångjerns fmi-
det nyttjas, utfåtter Kongl. Brcfvet af den 14 Martii
1689 recognitions afgiften til 2 öre S:mt flafrummet,
och fåledes dubbelt emot hvad Masugnarne efter fam¬
ma Bref hade at betala. Samma förhollande år ock i
akttagit vid den år 1747 fkedde förhöjningen: och ef¬
ter Kongl. Brefvet af den 27 Julii 1779, utgår af Stång-
jernsverken, likafom af Masugnarne, den gamla reco¬
gnition efter 3 dal. S;mt R:sd., men tilökningen efter
6 dal. S:mt R:sd., hvaremot Stångjernshamrar och Mas¬
ugnar erlägga lika bevillning eller 10} öre S:mt för
hvarje florftig kol å 24 tunnor.

Således belöper recognitions afgiften för de Ham¬
marverken anflagoe Allmånnings fkogar til 2 fch. flaf¬
rummet och tilfkyndar Kronan nu för tiden en årlig
inkomft af - R:sd. 1567: lé.fch.
och i följe af nyfsnåmnde författningar,

Transport. 1567: 16.
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famt de grunder, Tom blifvit fölgde i ut¬
räkningen öfver Masugns egarnes bevill¬
ning för allmånnings fkogarnes nyttjan¬
de, ftiger bevillningen, fom Hammarverks
egare betala, lika högt med fjelfva reco-
gnitions afgiften, eller til - R:sd. 1J67: 16.

R:sd. 3134: 32 fch.
Som ftorre delen af brukens recognitions fkogar å-

ro belågne i fådane orter och bergsbygder, hvareft
fkogsmarken fvårligen och på en del ftållen, i anfeen-
de til den grunda matjorden, fåfångt fkulle genom
upodling^r kunna bringas til någon fynnerlig bördig¬
het, få åro de ofelbart balt använde til Kronans och lan¬
dets nytta, når deras innehafvare icke allenaft gifva
Kronan den flott, fom för fkogarnes nyttjande vid Mas¬
ugnar och Stångjerns hamrar hår förut fårlkilt utförd fin¬
nes, utan ock genom uplårelfen af famma fkogar blifvir i
ftånd fatte, at frambringa de tilverkningar, hvilka under-
ftödja både Statsverket och Handelsvågen.

Nu följer i ordning
JERNFÖRÅDLINGEN.

En del af de ålfta författningar, fom blifvit tagne ,
at befordra Stångjernsfmidet, utmärka tillika, at man
redan i den tiden varit betänkt på jernets vidare tilgodo-
görande medelft allehanda nyttiga jern och ftål Manu-
fa&ur inråttningar. Men få Tkyndefamt Srängjerns-
hamrar öfver alt i landsorterne kommo i gång, fa lång-
famt har deremot Jernförådlingen fig hår 1 riket utbredt.

Kongk Bergs Collegium, uti defs hår förut åbero¬
pade berärtelfe til Konungen år 1666, beklagar, at lan¬
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det icke kunde få fine behof af inrikes jern-och-ftål-
Manufaktur fmide, utan at mycket deraf infördes ifrån
Hamburg och Lybeck , famt ifrån Holland och andre
orterj och at i Finland och Norrland, famt på öarne
körde man med obeflagne vagnar, red med ofkodde hä¬
ftar, brukade jorden med ofkodde träplogar, harfvar
och fkyfflar, och hade fållan fpik eller jerntyg i bygg-
ningar och husholl, hvarvid Kongl. Collegium anförer
tre hufvudfakeliga orfaker, ar til den tiden jern - och ftål
Manufakturen icke haft någon fynnerlig framgång, nem-
ligen: i:mo at man emot fakens natur velat i början
göra denna Manufakturn til en Stadsmanna näring, hvar-
igenom den icke allenaft på de flefte ftållen faknat til-
gång af ftrömfall, utan cck blifvit underkaftad rvång af
Skråordningar, och drygare pris på kol, lifsmedel och
byggnings marerialier, famt olågenheterne af et ftörre
fjelfsvåla ibland arbetarena i ftåder, ån på landet. 2:0
At jern-och ftål - Manufakturn fordrade ftörre och längre
förlag, än Stångjernet. och 3:0 At under krigsorolig«
heterne i Tyfkland i den då förflutne tiden hade en
myckenhet arbetare vid utlåndfke jernverken blifvit ta¬
gne i krigstjenft, och verken för den ordfaken ödelag-
de, hvarigenom Svenfka Stångjernet upftigit i pris, de
allmänna forterne til 8 och de finare til 10 R:sd Specie
för Sk:pd, och följackteligen Bruksegarne hårftådes fun¬
nit få fin urråkning vid Stångjerns fmrdet, at de van¬
vårdat Manufakturn.

Innan den tiden, då Kongl. Bergs Collegium af-
låmnade denna beråttelfen, voro likväl någre jern-och
ftål-Manufaktur verk inrättade och däribland Carl Gu¬
stafs Stads verk vid Efkilstuna Stad i Södermanland.
Konungen , efter hvilken detta verket fått bära namnet,
hade med anläggningen deraf för ändamål, at inråtta
en ordentelig Manufaktur Stad. Det förfta privilegium

ut-
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utfärdades den 21 Junii 1654: och fom en man vid
namn Reinhold Rademacker gjort fig kånd för en bery-dalig Manufa£tur verks anläggning i Liffland, få vil¬
le Konungen nyttja honom, at fatta Carl Gustafs
Stads Manufa&ur verk i ordning. Rademacker flytta,de altfå dit år 1656: och man kan finna huru litet
Svenfka Nation i den tiden var van at fe inrikes tilver-
kadt jern-Manufa&ur-arbete, når allmänheten efter den¬
na Rademaker tillkapade et eget namn på fådant fmi-
de och kallade det Rademakerie; hvilket namn på jern-kram man ännu får ofta hora i Södermanland och an-

gråntfande orter. Detta Carl Gustafs Stads manufa£tur
verk hade i flere år god framgång och kallades i den
tidens handlingar et ådelt Seminarium til månge fådane
fortamenter, fom vi tilförene i landet icke tilverkat
hide. Manufa&ur rorelfen har ock på detta ftållet blif-
vit alt fort underhollen , dock med den förändring e-
mot förfta plan, at det blifvit förvandladt til et enfkilt
verk: möra härom, når vi komma at fkårlkåda tilftån-
det med Jernförådlingen i närvarande tid.

Jemte Carl Gustafs Stads jern-och flål-Manufa-
£lur verk , underhållos ocklå i förra Seculo, andre dels
förut dels efteråt anlagde Manufaöur verk, fåfom i
Såther, vid Vedevåg, Garphyttan och Jåder, famt flål-
verken vid Davidshytta, Ferna, Sundsår och Skepfla,
jämväl ock Söderfors ankarebruk: alla ånnu i full drift:
och ibland de i detta Seculo tilkomne Manufaclur ver¬
ken bår i fynnerhet nämnas Stjernfund i Stora Koppar¬
bergs lån och Husby Sockn, hvilket, fåfom anlagdt af
en oförliknelig Mechanicus, framledne Commerce-Rådet
och Commend. af Kongl. Nordftjerne Orden Herr Chri-
stophfr Polhem , åfvertråffat alle andre, uti behändigemachiner til allehanda både grå fre och finare arbetens

un*
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underlättande; fäfiån genom eldsvåda år 1738 en del af
desfe machiner blifvit förftörde.

Men ehuru vi kunna upråkna alla desfe med fiere
iern-och {tål - Manufaktur inrättningar, få måge vi dock
icke dömma om denna Manufakturns fortgång efter an>
talet af privilegierade verk, af . hvilka en ffor del blifvit
lamt drefne, andre åter aldeles inftållte,

Utfkeppningslångderne öfver jern-och ftål-Manufa¬
ktur fmide oeh mer eller mindre bruk inom ofs af ut-
låndfke Manufaktur arbeten gifva fåkraft tilkånna, hvad
vi måge tånka om inrikes jern och ftål Manufakturen :
och vi behöfve icke gå många år tilbaka, at finna lan¬
det upfyldt med utrikes tilverkningar, åtminftone af fi¬
nare och poleradt jern och ftål arbeten, famt hvad ut-
fkeppningar af Svenfkt jern Manufaktur fmide angår,
formaler Kongl. Bergs Collegii Riksdags beråttelfe til
1734 års Riksdag, at ringa quantiteter deraf kunde på
främmande orter förfåljas.

Det tyckes vara fellfamt, at et land, fom tilverkar
det mefta jernet, och år förfett med de ypperligafte
jernmalms ilag, fkail i Manufakturn ftå tilbaka for an¬
dre länder, fom härifrån köpa ftörre delen af deras
Ämnesjern; men ordfakerne torde låtteligen kunna för¬
klaras.

Utom den brift på folk och penningar, hvarmed
Sverige varit befvårat, ligger ej allenaft landet, jåm-
förelfe vis emot andre länder, fom göra Manufakturer
och handel til deras hufvudfak, få affides, och fjelfve
Manufaktur verken in i landet få fpridde, och långt i-
från Sjöftåderne , at beftållningar härifrån icke kunna
med den fkyndfamhet, fom ifrån vifle utrikes platfer
erhollas: utan ock har vår oförmögenhet hindrat ofs,
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åt holla lager af fådane tilverkningar i egne eller fram»
mande hamnar? dock får man icke fatta all fkulden der-
på, utan måtte vi derjemte tilftå, at få val hos Manu-
fa£turifter, fom handlande faknats, hvad vi aldrabåft
urtrycka med de allmänt kåbde främmande orden: in-
duftrie och fpeculation. De förre eller Manufa&urifter-
ne hafva icke varit nog upmårkfamme på fullkomlighe¬
ten af deras tilverkningar och på en fådan arbetsord¬
nings införande bland arbetarne, at hvar och en blifvit
i litt ftycke - arbete inöfvad, famt på fådane inrättnin¬
gars och machiners anlkaffande, hvarigenom mera ar¬
bete med färre händer, och fåledes för båttre pris kun¬
nat til våga bringas. De handlande åter fom vid Stång-
jerns handelen funnit minfta befvåret och båfta räknin¬
gen, hafva mindre bekymrat fig derom, at fkaffa lig,
och gå Manufa&urifterne tilhanaa med underråttelfer
om utrikes begärlige Manufa£tur arbeten och Modeller
dcrtil, famt at leda utrikes handlande hit med deras be-
ftållningar, hvaruti våra egne handlandes biträde varit
få mycket nödvändigare, fom det alrid år fvårt, at trån¬
ga fig in i en handel, hvaraf andre länder förut varit
i belittning, och ännu fvårare för ofs, emedan vi på
utrikes handels platfer hafva ganfka få Svenfka handels¬
hus, famt til Confuler och Agenter ofta blifvit nyttja¬
de dels Utlåndninpjar, dels fådane Perfoner, fom ehuru
våre egne landsman, dock icke altid varit nog kännare
af handel.

Jag nämner defle hinder för vår utrikes handel med
jern-och ftål- Manufaktur tilverkningar, icke i afligt, at
göra et ftort och nyttigt fåretagande betånkeligt eller o-
möjeligt, utan fatt mera, at fåledes kunna defto båttre
ådaga lägga både nödvändigheten och verkan af de
fejelpemedel, fom blifvit de ndftförflutne åren vidtagne
til jernförådlingens upmuntran.
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Vid 1738 års Riksdag, märkvärdig; ibland annat

for den nit, fom då var rådande ät uphjelpa våra nä¬
ringar, blefvo val i fynnerhet Ylle-och Siden-Fabri-
querne på alt fått underftödde; men få lämnades icke
eller jern-och ftål- Manufa&urn aldeles i förgåtenhet,
ty den deltog i de allmänna upmuntringarne för Fabri-
quer och Manufa&urer , ©ch fick i Landtullsafgiften den
lindring, at för jern och ftål fm ide, antingen gröfre el¬
ler finare icke fkulle betalas mera, ån för åpångjern
eller oarbetadt ftål, efter vigten, kunde belöpa: afve»
fom ock Manufa&ur och Handtverks forter af jern och
ftål, fom hår voro tilverkade och icke förut i tulltaxan
upförde, frikallades vid utgåendet ifrån annan tull, ån
£ p;Ct recognition. Derefrer blefvo vid 1752 års Riks¬
dag, Jernbleck, fvart och förtennr, famt deraf förfärdi¬
gade fmiden, gröfre och finare garfftål, fnid-och vals-
jern, fint fmidt knipp-och band-jern, bultjern £ tum
och derunder , fpik, liar, plogbilar, yxor, håft-och
mulåfne - fkor, fkyfflar och fpadar med flere forter fvart-
fmide oeh jernredfkap ifrån landt-tull aldeles befriade:
och införfkrefne främmande Manufa&ur fmeder och ar¬

betare under allmänna Manufa&ur privilegierne inbegrip-
ne. Denna tullfrihet blef vid 1756 års Riksdag vidare
ftadfåftad. Dertil med blef vid famma tilfålle förord¬
nat, och igenom Kongl. Bergs-och Commerce-Colle-
fierne under den 17 Novemb. 1757 kungjort: 1:0 ate Hytte eller Masugnsegare, _ fom för jern och ftål
Manufa&urns betjening , efter Öfvermasmåftarens före-
fkrift, tilverka något tackjern, hvartil fordras fårfkilte
malmflag och ferdeles malmfåttning, fkola efter omftån-
digheterne, antingen njuta någon lindring, eller aldeles
förfkonas ifrån tiondejerns afgift för de dygn, då dy¬
likt tackjern ar vordet tilverkat: 2:0 At då fynnerli-
gen granlaga ämnen för någon flags Manufaktur årfor-
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dras, Jern-Contoiret betalar, praemium ifrån $ fch. 4 rft.
til 16 fch. Sk:pdt, och vid tiifålle af något nytt förfök
och ftörre berednings omkofinad ånnu mera åt den
Bruksegare, fom tilverkar åmnesjernet. 3:0 At utrikes
handeln med jern-och ftål- Manufa&ur måtte underftö-
dj-as med export praemier för de fmides Sorter och ef¬
ter de grunder, fom 5 §, i Kongl. Collegiernes kungo-
relfe innehåller. 4:0 At jern-och ftål-Manufaflurn, lik-
måtigt den följande 6 §. fkulle emot vifs efter fmides
forterne utfått årlig afgift blifva med Bruks-Societeten
införlifvad i Jern- Contoiret, och fåledes af detta Con-
to.ir njuta det underflöd och biträde, fom med regle¬
mente och författningar år öfverensftåmmaude. 5:0 At
de, fom ifrån utrikes orter införfkrifva fkickelige jern-
och ftål - Manufa£tur arbetare fkola af Manufa&ur fon¬
den få koftnaderne dervid årfatte. 6:o At folk och ar¬
betare vid jern - och ftål- Manufa£luren frikallas ifrån man¬
tals penningar och andre contributionex, ehvad namn
de hafva kunna.

Af deffe förmoner åro likväl federmera en del in-
dragne, en del åndrade och en del icke nyttjade. Den
vid 1757 års Riksdag eftergifne Landttullen år i Landt-
tulls-taxan, fom utfärdades, innan nu varande General-
Tull-arrende contraft år 1776 flutades, jern-och ftål-
Manufa&urn å nyo påförd, efter famma grund, fom
förut-, eller vid 173g års Riksdag varit ftadgat. Om
praemier för fårfkilt tilverkade tack-och åmnesjerns
for ter til Manufa£hir verkens betjening, har, mig vet-
terligen, ingen fig anmålt. Utfkeppnings praemierne å-
ter åro genom Kongl, Bergs-och Commerce Collegier¬
nes kungörelfe af den 6 April 1775 jämkade få, at för
en del fmiden, hvilka funnits kunna fådan hjelp um¬
bära , de famma blifvit indragne, fåfom fyrkant jern;
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för en del åter minfkade, fåforn valfade förtente bleck,
valfadt bandjern, garf och brånnftål, famt ville forter
fpik , hvaremot åtfkillige Manufaktur Biverkningar, blif-
vic til praemier upförde, lom icke förut varit deraf del-
aktige, fåfom finare gjutgods af tackjern, allehanda
Ihgs'jern - och ftål- tråd, plåt-och bleck-ilagare arbetes,
med åtfkilligt mera, i fynnerhet af den finare förädlin¬
gen, fom närmare kan inhämtas vid jåmnförelfen af 1757
och 1775 års ofvannåmde kungörelfer.

Under alt detta har Regeringen tillika haft för af-
figt, at jämte friheters och prsemiers utdelande, gifva
dem, fom voro hugade för jern-och flål-Manufakturn ,
nödig undervisning och annat biträde af fådane mån,
hvilka voro kännare af handteringen och dertil erfor-
derlige inrättningar. Til den ändan och uppå Bruks-
Societetens anbud, at af Jern-Contoirs fonden vilja be-
ftå lönerne, hafva år 1753, 2:ne Direkteurer blifvit
förordnade och med Kongl. Fullmagter förfedde, den
ena för finare och den andre för gröfre jern och flål
Manufakturen: och ehuruvål den tankan underftundom
icke varit få aldeles ogrundad, at nya ämbeten me¬
ra haft för affeende perfoners, ån fakers befordran,
få förholler lig dock helt annorlunda med nu nåmde
Direkteurs tjenlter, hvilka i de händer lyflornehittils
varit lämnade, hafva få väl på den Theoretifka, fom
Praktifka lidan gjort (kål för lig.

Til jern-och ftål-Manufakturns ytterligare upmun-
tran har vår nu Regerande Allernådiglte Konung åfven
anfett frie handtverksftåder mycket bidragande, och i
fådan affigt i Nåder funnit för godt, at uplifva den
plan, fom mera, ån et Seculum förut var tagen af Ko¬
nung CARL GUSTAF, eller at vid Efkilstuna inråtta
en friltad för arbetare i jern och ftål famt metall för-
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ädlingen. Igenom det privilegium, fom Kongl. Maj:t
för denna friftaden den 16 April 1771 låtit utfårda,
upmuntras in-och utlånd/ke arbetare i jern och ftål, at
der fåtta fig neder och deras handtering for egen råk-
ning drifva, med förfåkran, at i alla tider vara frie
från mantals penningar och alle andre perfonele utfkyl-
der til Kongl. Maj:t och Kronan, både för egne perfo-
ner och deras huftrur, barn famt efterkommande^ hvar-
jemte friftaden både blifvit undantagen ifrån Åmbers
eller Skråordningar, och erhollit tullfrihet for alla in¬
kommande varor.

Detta har haft den påfyftade fölgd och verkan, at
på den vid elfven, fom faller ur Hjelmarn, vål beläg-
ne, och med fårfkilte vattufall förfedde, vackra och
rymliga platfen emellan gamla ftaden Efkilstuna och det
ifrån Konung CARL GUSTAFS tid underhollne Ma»
nufa&ur verket en ny och med mycken ordning anlagd
ftad börjat upvåxa, der arbetares och verkftäders antal
årligen ökat fig. Vid förledit års Hut voro derftådes
66 verkftåder för allehanda både fin-och fvartfmide,
och på hvarje verkftad flere arbetare. I början hafva
penningar til byggningar , inrättningar och främmande
arbetares införfkaffande blifvit tagne af den under Jern-
Contoirets förvaltning lämnade extra licenten, eller den
del af famma fond, fom icke kunnat behöfvas til ex¬

port prsemier för jern-och ftål- Manufa&urn; men fe-
dermera hafva utgifterne ockfå blifvit beförgde genom
Manufa£lur fonden, til defs under den 6 Februarii inne¬
varande år Kongl. Maj:t i Nåder täckts ifrån och med
detta års början anflå en vifs fumma årligen i 10 års
tid af Manufaélur fonden til befordran af friftadens vi¬
dare upkomft och förkofran, hvaremot extra licenten,
fåfom egenteligen anflagen til export praemier3 blifvit
tils vidare ifrån utgifter til friftaden endtledigad.
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I dubbelt affeende åro jern och ftål Manufaktur ver¬

ken frie från fådane afgifter utaf tilverkningarne, fornt
för tackjerns blåsningar och ftångjerns fmide betalas ;
ty förft har Kronan, genom tionde tackjernet och ham-
marfkarten, redan njutit fin inkomft af åmnesjernet, och
fedan fkulle det vara emot åndamålet och fakens natur

ftridande, at betunga en handtering, fom icke annorlun¬
da , ån genom upmuntringar kan vinna ftörre framgång.

Dock h3fva Rikfens Ständer, vid allmänna bevill-
ningarnes faftftållande, funnit följande jern och ftål
Manufaktur verk kunna tola bevillnings afgifr, nemligen:

Söderfors ankarebruk 44 dal. 16 öre S:mt för hvar-
je ioo:de Sk:pd ankare fmide, fom efter en förflagsvis
tagen årlig tilverkning 850 Sk:pd gör R;sd, 63 : a.fch.

För hvarje Centner Ståls tilverk¬
ning 3 fch. och för en efter provi-
iionelt öfverflag tagen årlig tilverk¬
ning af 17500 Centner - *093: 36.

För 49 härdar och ugnar vid bleck
oeh plåthamrarne å 40 dal. S:mt - - 326: 32»

För hvarje kniphammare, fom nyt¬
tjas til husbehof 4 dal. S:mt och för
dem , hvareft fmides til falu 134
dalc S:mt.

Ofver hela riket finnes, enligtManufaktur längden, privilegierade
knip- och fpik-hamrar 434 ftycken.
Jag förer tilfamman knip-och fpik-
hamrar, efterfom vid fpikhamrarne
pä många ftållen åfven tilverkas an¬
nat fmide utom fpik, om icke an¬
norlunda dock genom utvåxling af

Tranfjport. 1483: 22.
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flörre och mindre Manufa£tur ham¬
rar j men Tom knip- och fpik- harn-
rarne icke allcftådes hollas jåmt i
gång, utan vid felande affåttning
kunna for långre tid icke blifva
nyttjade, då de undgå bevillnings
afgiften, få utföres, efter et någor¬
lunda modererat afllacr, for de, bå¬
de til husbehof och forfålgning pri¬
vilegierade kniphamrarne, hela be-

Jag har hår förut icke omrört beloppet af andra
jern-och itål-Manufaktur tilverkningar, ån fådane, fom
efter tilverkningen , årlågga bevillning, fåfom jernank-
rar och ftål. De kunna icke eller med någon vifshet
upgifvas närmare, ån ar man af utgående Sjötulls ex-
tra&erne kan finna, hvad årligen blifvit utfkeppadt: och
den upgiften fpar jag, til defs jag på en gång får up-
taga afgifterne vid utfkeppningen, då man får finna,
at defle utfkeppningar nu för tiden åro både tåmmeli-
gen betydelige , och åfven bidraga til Krono inkomfter-
nes förökande; men fedan jag nu fkilt mig ifrån den af
Tackjerns blåsningarne, Stångjernsfmidet och Manufa¬
kturen utgående vanliga, allmånna och tilverkningarne
åtföljande fkatten och bevillningen, förekomma under
fårfkilte titlar månge andre afgifter, hvilkas grund och
belkaffienhet jag förft måfte i korthet nåmna, på det
jag federmera må defto lättare kunna upgöra behörige
calculer deröfver.

villnings afgiften, til R:sd. 500:

Summa R:sd. 1983: 22.fch.

Då
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Då gjutgods, ftångjern , Tamt jern-och ftål-Mami-

-Faflurer ifrån de bruken , hvaråft de blifvit tilverkade ,

utfkickas til in-elier ut-rikes affåtttting, kan val någon
del af det, fom innom riket förfåljes, nemligen, hvad
fom icke behöfver gå genom tullar, ftåder och vågar,
undgå vidare afgifrer, än dem, fom genom taxeringar
och bevillningar årö lagde på fjelfve handteringarne;
men deremot åro de flehe bruken få belågne, at ätmki-
ftone flårre delen af tilverkningarne, fom åro til ut-
fkeppning åmnade, måfte foras igenom en och under-
ftundom 2 ftåder, innan de komma til Stapelftaden, och
det år icke eller ovanligit, at jern, fom blifvit upfatt
på en Stapelftads våg, föres derifrån til annan Stapel-
ftad, ferdeles til Stockholm och jåmvål til Götheborg,
at derifrån fkeppas til utrikes orter. Under fådane tran-
fporter upbår Kronan af tilverkningarne, antingen de
fåljas hemma i landet, eller utfkickas, Landtull och Re-
Cognition. Endaft poleradt och åggjerns fmide får tull¬
fritt pasfera. Nu varande Landttulls taxa fåtter lika af-
gifter på Stångjern, ankrar, bleck, bomber, draggar,
hamrar, kulor, lod, morfare, ofmundsjern, falt-pann-och
tak-plåtar, fmidverksjern, fpik, ftycken, ftål, liar, plog¬
bilar, håftfkor, fkyffiar, fpadar, grof jerntråd, med
mera. Afgifterne betalas fålunda, at når defle jern-och
ftål-forter anlända til förfta Stad, at derifrån til annan
ftad föras, erlägges recognition g rft. Skeppundet. I
den ftad åter, der de upbrukas, eller hvarifrån de fkep¬
pas til utrikes orter, betalas Landttull 1 fch. 11 rft.
Sk:pdr, om recognition år förut albordad, men i
annan håndelfe 2 fch. 6 rft. Om tilverkningarne vida¬
re föras til andre ftåder, och då recognition få vål fom
tull åro förut betalte, erlåggas ytterligare ß rft. Sk:pdt
Således år minfta afgiften 2 &h. 6 rft:., då nem¬
ligen recognition och "tull på en gång utgå af tilverk-

G nin-
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ningarne, fom allenaft paiTera en ftad, men fker det
genom 2 och 3 ftåder , kan derföre komma at betalas
3 fch. och 2 til 3 rft. Sk:pdt. Andre i tulltaxan upråk-
nade gutne eller fmidde husholls faker, åro lindrigare
anfedde, eller med en ringa tullafgift efter ftycke, dus-
fin tal, mått eller vigt, alt fom fjelfva taxan utviftar.
All Landttull och Recognition for jern och ftål uträknas
efter hvarje ftads vigt, dit varan anländer.

Af Landttulls Contoirs Råkenfkaperne har jag fått
en Summarifk verificerad upgift, huru högt Landtrul-
len och recognition år 1779 öfver hela riket lig befti-
git för jern och hål, fom dels utlkeppadt dels ock i lan¬
det qvar blifvit, nemligen til 22943 R:sd. Erråkenlkaps
extra&, fom (kulle fkilja Sorterne år, fordrade mycken
tid och möda; men når man dels igenomgått viffe räk¬
ningar , dels ock nyttjar fådane calculations grunder,
hvartil af flere fammantagne omftåndigheter kan gifvas
anledning, mifstager man lig icke mycket, om utaf of-
vannåmnde Landttulls och recognitions afgifter delas på
Stångjernet - - - R:sd, 205G0:
och på Manufa&urn - - 2443:

R:sd. 22943 ♦

Härifrån komma vi til de afgifter, fom vid utfkepp-
ningen til främmande orter för Kronans räkning upbå-
*as, nemligen:

i:mo Stora Sjötullen: Den betalas efter trenne lår-
Ikilte grunder: Når tilverkningarne utlkeppas för Svenfk
räkning i Svenlke fartyg öfver 50 låfters diågt, dock
icke på klinck byggde, år tull afgiften lindrigare, ån
i de håndelfer, fom nu genaft fkola upgifvas , och kal¬
las helfri; gå tilverkningarne ut i Svenlke fartyg under
50 låfters drågt, år Sjötulls afgiften 3 högre och heter
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halfFri; men fkeppas de med främmande fartyg eller
Svenfka klinck fartyg, beräknas Sjötullen hälften högre«
ån helfri tull, och fkiljes ifrån de föregående genom
namn af ofri tull.

Efter Sjötullstaxan af den 26 April 1770 och de der
utförde afgifters beräknande efter 3 dal, S:mt R:sd, be¬
löper helfria tifllen:

För Canoner, famt grytor, hellar, kackelugnar,
kulor , lod och alle andre forter, fom tilverkas vid Mas¬
ugnar til 4 fch. Sk:pdt.

För Stångjern til \ R:sd. eller 16 fch. Sk.pdt,
För jernankrar och draggar til 3^ fch.
För ankarflyn til 8 fch.

och få proportionaüter den half-oeh den ofria tullen,
med förhögning af en fjerdedel och en hålft.

Men för gjutit arbete vid Reverberer ugnar, fårat
för ftål och allehanda jern - och ftål - Manufaktur arbete
betalas allenaft efter inköp % p:Ct t Recognition.

2:0 Licenten: Det hörer icke hit at nåmna förår>
dringarne, fom de under detta namnet, både på inkom¬
mande och utgående varor, lagde afgifter undergått,få i anfeende til beräknings fått, fom difpofitioner.

Hår gjör rilfylleft, at vi få finna huru Licenten
nu betalas för utgående jern och ftål. 1770 års Sjötulls
taxa för utgående varor utvifar, at Licenten på de til-
verk ni n gar fom fkeppas med Svenfke fartyg, år, utan
någon ladan åtfkillnad, fom vid tull Clareringen göres
emellan hel och halfFri utförd efter olika forter til ij,
20, 25, och 30 öre S:mt Sktpdt, at 5, 10, 13, 20 öres
högre Licent år fatt på de varor, fom utgå med främ¬
mande fartyg «ch med Svenfka ofrie fartyg byggde på

G 2 ^klinck;
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klinck: och at for vifle tilverkningar, fåforri Canoner,
grofr gutit jern arbete, ftång -vojage- band -bult -knip -
fänk-fnid-fkår-och valts-famt ögel-jern, ankrar, an-
karflyn, draggar och plåtar, når defle forter fkeppas
med främmande fartyg ännu derutåfver erlägges en få
kallad forhögnings Licent a iof öre S:mt Sk:pdt. Hvil»
ken fiftnåmnde afgift Regeringen under namn af extra-
licent förft lämnade under Manufa&ur Contoirets, men
vid 1762 års Riksdag under jern Contoirets förvaltning,
at til export praemier för jern-och flål - Manufa£turn
användas.

3:0 Tullförhöjning til Sjöfartens befkydd: Denna
grundar lig på Kongl. Majits Nådige Förordnande af
den 11 Februari 1779 , hvarigenom faftftålles, at af al¬
la de inkommande och utgående varor, för hvilke, en¬
ligt Sjötullstaxorne, Licent erlägges, lkall til förenåmde
behof upbåras en fårfkilt tullförhöjning, fom vid up-
börden kommer at utgå til en femtedel öfver Licen-
tens belopp.

4:0 Sjörätts-penningar. Under denne titel betaltes
i. förra tider, fom Kongl. brefvet af den 14 Decemb. 1668
utvifar, en vifs afgift af ut - och ingående varor til Kongl.
Commerce Collegii aflöning: och fedan denna aflöning
blef på Kronans Stat upförd, bibehölls likafullt afgifren,
fom ännu i denna tiden til Statsverket inflyter, nemli-
gen 4 öre S:mt för hvarje ioo:de dal. S:mt af det i tull¬
taxan Xatte värde på varorne: de likväl undantagne, fom
allenaft betala - p:Ct recognition.

5:0 Arm-penningar hafva deraf fått fit namn, at
de, eniigit Kongl. brefvet af den 25 Martii 168? •> blif-
vit anflagne til Kongl. Amiralitetets armböflor. De ut¬
gå til hälften emot Sjörätts penningarne , eller 2 öre
S:mt för hvarje 100 dalers värde.

Som
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Som defle fårenåmde 5 fårfkilte afgifter åro lagde
på tilverkningarne, och ehuru af Regeringen dels til
Starens allmänna, dels til viffe fårfkilte behof anflagne,
likväl åro at anfe, fåfom en Kronoupbörd , hvarigenom
emot behörig redogörelfe beförjas fådane utgifter , hvil-
ke Staten eljell (kulle på annat fått beftä, få bör jag
icke blanda deflfe afgifter med dem, fom antingen er-
låggas efter fartygens låftetal, eller åro til flåderne öf-
verlåtne, utan har jag -upftålt nedanftående uträkning,
fom efter et på General Sjötulls Contoirets räkningar
grundadt medium af de lidit förflutne fyra årens jern-
och ftål utfkeppningar, utvifar huru mycket genom des-
fe tilverkningar til hvarje af deJTe fonder årligen influtit.

Utfkeppade Canoner och
annat gjutit arbete 6259 Sk:pd
9 L:pd 11| m:kr.

Utgående tull hel och halffri
famr ofri tilhopa tagne och re-
cognition ... R:sd. $2$: 16: 3.
half-och ofri licent - - 515: 29: —

förhöjnings licenten til export
praemier • - - - 25: 29: —
1779 års tullförhögning efter 2 |
års medium - - - 66: 19: 6.
Sjörätts pengar - - - 32: 2: 3.
Armpengar - - - 16: 1: 1.

R:sd. 1181: i: i.

Stångjern Sk;pd 313060: 1:
Tull .... - 117381: 23: 3.
Licent, hvarunder ockfå åro be-
grepne de 5 öre S;mt fri och

Tranfport 117381: 23:
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Tranfport 11738U 23: 3.

10 dre ofri licent, fom mera be¬
talas före Dannemora eller få
kalladt Oregrunds, ån annat
Stångjern - - - - 37443 : 3*: 9-
Forböjnings licent - - 3681: 21: 9.
1779 års tullförhöjning - - 697a: 16: 6.
Sjöråttspengar - 1304: 19: 9.
Armpengar - * - - 652: 9: 10,

Jernankrar Sk:pd 782 : 10:
Tull
Licent -

Dito förhöjnings
1779 års tullförhöjning
Sjörätts pengar
Armpengar

Jernplåtar Sk:pd 4266: 15:
Recognition - -

Förhöjnings licent

Bult-band-och knipp-
jern Sk:pd 11338'. 4: 171
Recognition
Förhöjnings licent

Sånk - (kår - fnid och
valsjern Sk*pd 741: 15 : 1
Recognition

c •*

Förhöjnings licent

R:sd. 167435: 30: 10.

58: 24:
62: 5:

2: 10:

ti: 23:
6: 30:
3: 15:

3*
9-
6.

R:sd. 144: *2: 6.

65: 12: —

59: 24: —

R:sd. 124: 36;

123: 29: 6.
48: 3*-' 6.

R:sd. 172: 13: —

10: 28: 6.
3: 40: —

R:sd. 14: 20 6.
För-
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Förtent jernbleck til et

värde af
Stål

Spik

- R:sd. 3244:15: 9.
- 57326: 7: ~
p 42843 : 24: —

Allehande hål och -

jern fmide 10269: 20: —

R:sd. 113683: 18 : 9.
Recognition R;sd. 142: 4: 7.

Utom förenamde afoifter, erläggas vid utgåendet
vifle andre umgålder af Ikeppen, fålom hamn-pennin¬
gar, pafspenningar, extra pafspenningar, lahpenningar,
laft- armpenningar, lots och bak afgifrer, med mera:
och ehuru lagde på fkeppen, betunga de icke defs min¬
dre varan; men jag må gerna tiiftå, at jag icke nu har
alla de underråttelfer, fom fordras, at upgifva beloppet
deraf och kronans ftörre och mindre andel i den ena
och andre af defle upbörder. Jag behöfver allenaft ex¬
empelvis nåmna en och annan omftåndighet, fom tor¬
de tjena til urfåkt, at i denna delen min afhandling
blir ofullkomlig.

Emellan Svenfka och främmandet fartyg år den fkil-
nad,i anfeende til utfkeppningen på Angland, at de fom
lalfa på Svenlka fartyg icke betala någre utgående um¬
gålder innan fkeppet palferat Sundet, men fedan hår
laften for f delar af Ikeppsumgålderne. Gå fartygen
på Frankrike, Spanien, Medelhafver och flereftådes be¬
talar laften 10 pCt af den efter tider och omftåndighe-
ter olika frakten for omkoftnadernes beftridande, hvil-
ket kallas Hafverie ordinaire. Laftas åter främmande
fartyg, få de af Laftegarne f delar af fkeppsumgålder-
ne erfatte, hvilken erfåttning forholler fig olika ifrån
3 fch. 4 rft. til 5 fch, 4 rik för et Sk;pd jern, elter

fkep»
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fkeppens olika ftorlek: och utgående timgålder delas
på iiere fått: Tullbetjening och Lotfer hafva med Kro¬
nan del i nägre. Afgifter for 3:ne Fyrbåkar betalas ic¬
ke fån» ån hos SvenTka Commiflarien i Hellingor, och
få vidare. Derfore tror jag mig göra båttre, at denna
gången upftålla ingen, ån en opålitelig Calctil öfver
Skeppsumgålderne :"och på det man i et ognakaft må
finna , hvad de nu befkrefne kronoutfkylder af jernhand-
teringen betyda, torde mig tillåtas, at hår göra et fam-
mandrag deraf.

1:0 Tionde tackjernet, tillika med
den afgift i pengar, fom i ftållet
for en del masugnar betalas - R:sd. 34642: 16:

2:0 Recognition och bevillning
for de til tackjerns blåsningarne up-
lStne allmånnings fkogar - - 183B: 3:

3:0 Allmänna bevillningen for til«
verkningen af Canoner och annat
gjutgods - 444: 21: 4.

4:0 Utgående tull, recognition,
licent afgifter, tullförhöjning, fjö-
råtts och armpengar for fidftnåmde
tilverkningar - - nfri: 1: 1.

Men den inrikes tull fom derfdre
belöper , år fammanblandad med
Landttullen for ]ern-ochcftål - Manu-
fa&urn

5:0 Hammarfkatts afgiften - - 18503: 38:
6:0 Recognitions afgiften för de

hammarverken uplåtne allmånnings
fkogar - : 3T34'- 3*:

Tranfport 59744 > *5* 5.
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Tranfport 59744: 15; 5.7:0 Allmänna bevillningen för

Stångjerns och ämnes fmidet - 18455: 32: 10.
c

__ _

g:o Löffta, Ofterby och Gimo
verkens fårfkilte recognitions afgift 1323: 16: —

9:0 Landttullen för ftångjernee - 20500: — —

io:o Utgående Sjötull, licent-af-
gifrer, tullförhöjning, fjöråtts - och
armpengar - - 167435:30:10.

11:0 Allmänna bevillningen förankar fmidet, famt jern-och ftål-
Manufa£lurn ... 1983'. 22: —

12:0 Landttullen för famma, til¬
lika med gjutgods tilverkningarne - 2443: — —-

13:0 Tull, recognition, licent-af-
gifter, tullförhöjning, fjöråtts-och
armpengar för de med den ena el¬
ler andre af defle afgifter belagdejern - och ftål - Manufa&ur tilverk¬
ningar * - - - 5J7: 38: 7.

R:sd. 272483 : 11: 8«

Härtil kommer ännu en annan kronans inkomft,hvilken fåfom af färfkilt befkaffenhet och inflytandeallenafl: ifrån en Bergslags ort, icke kunnat i föreflåen-de calculer uptagas, nemligen den få kallade (kattejernsafgiften i Norbergs Bergslag. Denne år påkommen vidmedlet af förra Seculum , och lagd på de hemman iNorbergs Bergslag, hvilkas innehafvare uphört medtackjerns blåsning och fåledes icke betala tiondejern,
H bvar-
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hvarföre fkattejernet /kulle blifva Kronans erfåttning.
Denna år fåledes icke någon hemmans ranta, utan en
afgift for Bergsbrukets fkuld, hvarföre den ock bör få
rum ibland Kronans inkomfter af Jernbergshandteringen.
Efter 1699 års /kattejerns långd fteg afgiften til 24 Sk:pd,
4 L:pd 5 9| m:kr, men efter 1777 års långd til 45 Skrpd
i L:pd, nTV m:kr, fom å 2 R:sd. Skrpdt, gör i det når-
mafte R:sd, 90: 5 fch. 3 rft. Igenom denna tilökning
blir Summan - - R:sd. 2725^3: 16: 11.

Och ehuru förhöjnings licenten , fom efter de 4 fi-
fta årens medium utgjort en Summa af 3802 R:sd. 2
fch. 9 rft., och til ftörfta delen influtit af ftångjernet,
endaft kommer genom export prsemier Manufaifturn til
godo, likväl i fall man i det affeende, at denna upbörd
går tilbaka til jernhandreringen, faftån til en annan gren
deraf, ån den fom til fonden måft bidragit, /kulle ute-
flura förhöjnings licenten i beräkningen af krono in-
komfterne , årerflår, fom jernbergshandteringen til Kro¬
nan årligen betalar R:sd. 2687^1: 14: 2. oberäknad
Kronans andel i vifle utgående /keppsumgålder.

Men at finna huruvida ofvan upråknade utflcylder
måge för jerhandteringen vara mer eller mindre befvå-
rande, måfte man tillika kanna, hvilka flere afgifter åro
derifrån ofkiljaktige.

Dem får jag alcfå nu i korthet nåmna:
i:mo Til beflridande af de koflnader, fom fordras

för malmfälts öpnande och under/ökningar , för vatm-
afledningar, communicationer grufvor emellan och för
lindring i upfordringar, ålägger Kongl: Förordningen
af den 6 Decemb. 1757 Bergsmän och Grufvebrytare i
Bergslags odal grufvorne, at til Bergslags grufve ca/fan
betala 4 öre k:mt för hvarje malmtunna af 2 Sk:pds vigt,

och
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och Bruks - Patronerne, fom köpa tackjern utiir Bergjfc
lagen, ar til famma cafta erlägga 3 dal K;mt eller 8 fch.
for hvarje ioo:de Sk;pd tackjern.

2:do For det tackjern, fom går genom Stockholms
och Gefle tackjerns vågar, betalas i vågpenningar til (la¬
den 6 rft. Skrpdt, i dragare-penningar 7 på, och 7 rft.
af (kålen, tilfamman 1 fch. 8 rft. och defsutom, under
namn af utbårnings pengar, 2 rft. då jernet utfkeppas
och varit förut afvågit och upreft,

3:0 Skola Masugns få vål fom Hammar och Ma¬
nufakturverks egare betala något vifst årligen, grundadt
på fårfkilte öfverenskommelfer i hvarje ort, til tings-
geftning,. Masmåftare och Hammarfmeds Aldermåns,
famt Bålgmakares, afloning. Defle afgifters belopp kan
icke med noggranhet uträknas, halft omftåndigheter gö¬
ra, at de icke gå alla år lika högt: och de 2:ne förfta
angå allenaft Bergsmän, Grufvebrytare och på köpe
tackjern privilegierade Bruksegare, hvilkas verk åro få
belågne, at tackjernet måfte föras genom Stockholms och
Gefle vågar: och den fifta fkiljer til mer ån 100 p:Ct
i den ena och andra Bergslagsorten, hålft de icke åro
alleftådes efter enahanda grunder uträknade.

4:0 Utgöres Pråfterårtighet för fjelfva bruken, ut¬
om hvad för Landtegendomen betalas. Redan vid Riks¬
dagen 1668, innan Kronan ånnu hade någon ftadgad
inkomft af Stångjerns fmidet, utverkade lig Pråfterika-
pet den refolution, at fom billigt vore, at tionde icke
mindre af jernbergsverken, ån af alt annat utgöras måt¬
te, altfå, och i fall Kyrkoherden icke kunde fig deröf-
yer med Bruksförvaltaren förena, (kulle Landshöfdin-
gen tilholla Bruks - Herren, at gifva den rättigheten ut,
och efter (kål och omftåndigheter utfåtta, hvad betalas
borde, i fall derom tviftades: men en fådan Refolution

H 2 ha-
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hade icke beftånd längre, ån til den följande Riksdagen
1672, dä den återkallades af det fkål, at tionde af me¬
taller hvarken på lag eller fedvana hår eller annorftå-
des vore grundad ; i följe hvaraf förklarades at bruk,
hyttor, hamrar och masugnar (kulle för Pråftetionde va¬
ra förlkonte, och på Bruks - Patronernes goda vilja lam*
nadt, at gifva (ine Sjålaförjare af den vålfignelfe, fom
Gud dem i deras handtering förlånar. Härvid har för-
blifvit alt til defs i fednare tiden Bruksegarne, angeläg¬
ne at vara betydande i IJråfteval, vunnit den rättighe¬
ten, at hvarje masugn och hvarje ftångjernshård, famt
a:ne kniphamrar (kulle ega lika röd: med et helt hem¬
man; hvilket för Bruksegarne haft den naturliga på-
folgd, at de förd genom Kongl. refolution af den 1
September 1741. blifvit fkyldige förklarade, at i propor¬
tion af valråttigheten deltaga i Kyrko och Pråftegårds
byggnad, allenaft de på Såteries famt rå och rörs hem¬
mans egor belågne bruken ifrån Pråftegårds byggnad
undantagne: hvarefter genom Kongl. refolution på Prå-
fterfkapets befvår af den 10 Auguft. 1762 blifvit förord-
nadt, at hvareft icke föreningar emellan Pråfterne och
Bruksegarne i godo fkett, eller vidare kunde (ke, (kul¬
le Landshöfdingen och Confiftorium i orten til Kongl.
Maj:ts faftftållande föreftå, hvad bruken i proportion
emot hemmanen borde betala. Når altfå denna afgift
mycket berott på föreningar, få har den ock blifvit oli¬
ka pcå ena och andra ftållet. Men om Pråfteråttigheterne
af bruken i fem Härader i Södermanland, har Kongl.
Maj:t den 3 November 1768 ftadfåftaf en förening,
fom lyder, at för den bruksinråtrning, fom räknas i
Pråftval lika med et hemman, Paftor (kall hafva £ och
Capellan £ Sk:pd eller tihammans f Sk;pd Stångjern.

5:0 Tillägger Kongl. Förordningen af den 10 Sept.
1747
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1747 jernvågarena, for deras befvår med controllen tilöfverfmidets hämmande, 16 öre S:mt för hvarje tootdeSk:pd ftångjern i den antingen Up-eller Stapelftadsvåg,der det förfta gången genomföres och upvåges.
6:0 Måfte de Bruksegare, hvilkas verk åro få be-lågne, at tilverkningen , innan den anländer til Stapel-ftaden, flcall gå genom annan ftad, våg-eller uplags-plats, och unaerftundom på 2:ne ftållen uplåggas, beta¬la viffe ftads-och våg-um gal der 5 men i en afhandlingom Allmänna afgifter år nåftan omöjeligt, ar gå in icalcul öfver alla dem , fom bero af viffe verks belägen¬het, hälft i anfeende til åtfkillige fådane verk, det an¬kommer på et bättre eller fåmre vinterfore, om mereller mindre af deras tilverkningar föras genom ellerförbi upftåderne; ty tilverkningarne gå til defte ftåder,i affigt, at derifrån antingen genom falrfjon, eller våraftörre infjöar, fåfom Vennern, Hjälmaren och Målarn,fkickas fjöledes til ftapeiftaden, och månge Bruksegare,fom nyttja Mcilarefarten, kunna vid godt vinterforefånda en ftor del af tilverkningarne dire&e til Stock¬holm: och defsutom åro i de upftåder, hvarigenombrukstilverkningarne paftera, afgifrerne icke eller lika.Derföre och fom man ifrån äldre tider tilbaka vidtagitoch bibehollit den i fig fjelf nog befynnerliga merho-den, at til erfåttning för tranfport koltnaden inråtta o-lika vigter, eller Bergsvigten et markpund på Sk:pdttyngre ån Upftadsvigten, och denna lika få mycket tyn¬gre, ån Stapelftadsvigten; altfå och ehuru denna utvå-

gen år ganfka chimerique i anfeende til Bruksegarnesavance på tilverkningen, få vida köparen altid vet råt¬ta fit pris efter vigten: och denna fkillnad i vigterne ,fom til åfventyrs genom vanan och derefter regleradearbets och forlöner nu torde icke få låtteligen kunnaH 3 råt-
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råttas, icke kan måjeligen fvara emot de af brukens o-
lika belägenhet upkommande olika tranfport koftnader,
utan vid en del verk går deröfver, vid andre derunder,
få tycker jag mig likväl kunna anfe upftads umgålder-
ne, fåfom beroende af verkens belägenhet, och faledes
låta den åfven gå i afråkning på fkillnaden i vigterne,
hälft en del verk, hvarifrån til verkningarne gå direfle
på ftapelftaden , känna få dryg tranfport koftnad, fom
de, hvilka förut gå genom upftad, med der inberåk-
nade umgålder.

7:0 Jern- Contoirs afgiften, hvilken, likafom efter¬
följande afgifrer, betalas af egaren til jernet når tilverk-
ningarne på ftapelftads våg'inkomma, år for hvarje
fkeppund af Bruks-Patronernes ftångjern (ty Bergsmån-
nerne hafva ingen del i Jern-Contoirs inrättningen) 2
fch. 8 rft. likafå för bult - band - och knipjern famt falt-
panneplåtar: för takplåtar 5 fch. 4 rft. för brånftål 6
fch. 8 rft. för garfftål 13 fch. 4 rft. för fpik ifrån 4 til
8 fch. Sk:pd efter forterne.

Jern - Contoiret år väl Bruks Societetens eget verk,
och Societeten eller defs Fullmägrige ega, at likmåtigt
författade reglementer, förvalta fonden til Societetens
båfta förmon, i hvilket affeende Jern-Contoirs afgiften
icke fkulle vara at anfe, fåfom någon gravation för
Bruksegarne; men dels har Societeten ingått en förbin-
delfe, fom år af Konungen ftadfåftad, at til export prae-
mie fonden förftål-och jern-Manufafiurn och til för-
ftårkning af den dertil egenteligen anflagne förhöjnings
licenten, beftå af ftångjerns caflän 3611 R:sd. 5 fch. 4 rft.
dels år Jern - Contoirs caflan befvårad med dryga aflö-
ningar, dels har den ockmåft vidkännas betydelige för¬
lufter; hvarföre Societeten icke har i Jern-Contoirets
cafla-behollning valuta för fine årligen tilfkutne pennin¬

gar
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gar; men förmcnerne af detta Contoir böra, jemte det
behöfvande Bruksegare der få difcont lån emot 4 p:Ct
ranta, beftå i 2:ne hufvudftycken , hvilka icke åro för
Societeren allena utan för riket af ytterfta vigt: det e-
na , at genom flere på Jern - Contoirets bekoltnad gjor¬
de nyttige anftalrer och inrättningar, fjelfva jernverks
handteringen blifvir ganfka mycket uparbetad , det an¬
dra, at väre utgående Jerntilverkningar måge hollas på
främmande orter i et fkåligt pris: en fak, fom fordrar
kännedom af handels Hållningar, upmårkfamhet, efter¬
tänka och förfiotighet.o n

8:0 Vågomkoftningar, eller våg-flånd-och draga-
re* penningar. Den förteckning, fom år bilagd vid
Kongl. Maj:ts den 15 Febr. 1771 urgifne Taxa, hvaref-
ter Stora Sjötullen för inkommande varor erlägges, ut-
vifar huru de den tiden betaltes; men genom Kongl.
Förordningen af den 6 Junii 1780 år förklarat, at våg-
penningarne i Stockholm böra betalas efter 3 dal. S:mt
Rtsdn. och för mera berjening vid jernbårningen öktes
efter Kongl. Maj:ts Nådiga bref af den 14 Novemb.
1766 dragare penningarne med 2 Sk:pdt. Når
man altfå följer ofvan åberopade förteckning, med i
aktragande af de federmera fkedde ändringar, belöper
för et Sk:pd Stångjern :

Vågare penningar - i fch.
Ståndpengar - - - 3 rft.
Dragare pengar vid in-och
utgåendet i • 3

3 fch, 4 rft.
För Bult - band - orh knip-

jern, farm jern canoner och
annat gjurgods:

Vå-
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Vagare pengar 1 fch.
Ståndpengar - -6 rft.
Dragare pen gar - - 1 - 8

s "~"3 fch» 2i'ft.För Saltpannplåtar och
Stål:
Vagare pengar - - 2 fch.
Ståndpengar - - 6 rft.
Dragare pengar - - 1-8

s 4 fch. 2 rft.
For Takplåtar och alla

forter fpik, famt jernbleck
och fmide:
Vågare pengar 2 fch.
Siåndpengar - 1
Dragare pengar - - 1 - 8 rft.

s~ '4 fch. 8 rft.
9:oStådcrnes Tolag betalas med 1 dal. S:mtaf ioo:de,

efter det i Sjötullstaxan utfatte vårde for alla utgåenderå varor, fom betala mera ån £ p:Ct- men £ dal. S;mt
för tilarbetade varor. Likaledes inquarterings tolagen 8 öre
af hvarje 100 dal. S:mt; men de varor, för hvilka er-
lågges £ p:Ct recognition, åro frie.

Ifrån detta allmånna förordnande år, i anfeende til
Stockholms Stad, det undantag, at både ftadens ochjin-
qvarterings tolagen erläggas med 1 p:Ct af varans vår¬
de hvardera, utom hvad Jern canoner angår, för hvil¬
ka betalas allenaft - p:Ct ftads och £ p:Ct inquarterings
tolag. Derril med har Stockholms Stad genom Kongl.
Förordningen af den 6 Januar. 1780 vunnit den råttig-
het, at upbåra tolags afgifterne efter 3 dal. S:mt R.sdn.

10:0 Stockholms Stads armpenningar betalas af alla
utgående varor med 2 öre S;mt af hvarje 100 dal, S;mts
vårde. 11:0
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11:0 Bourfe afgiften i Stockholm erlägges med

å p:Ct af alla in-och utgående varors varde, f@m tull
betala , men icke af dem, fom endaft ftå får recogni-tions afgift anteknade.

I grund af alla forenåmde upgifrer flutar jag denna
afhandling med en uträkning öfver de både Krono och
andre afgifter, hvarmed Tack-och Stångjernet famt Jern-
och Stål - Manufa£lurn åro befvårade, tilverknings ochtranlport koftnaderne oberäknade.

jag ftåller denna uträkning på 100 Sktpd af hvar-
je fort. Derigenom undvikas de mänga bråkråknin-
gar, fom fkulle förefalla, om Calculen gjordes på Sk:pdr.Af Summeflutet blir fedan lått at finna, hvad för fkep-pundet belöper. I anfeende til de afgifter, fom åro o-
lika alt efter fom de fkeppas i hel-half-eller ofrie far¬
tyg, eller endaft utgå når tilverkning fkeppas med främ¬mande fartyg, tager jag medium af det forhollande,hvartil utfkeppnings långderne gifva anledning. Hvadåter Pråfteråtrigheterne, Kyrko-och Pråftegåfds bygg¬nader, Tingsgeftningen, Åldermans och Bålgmakare lo-
nerne angår, få år ej allenaft forhollandet dermed uti
fårfkilte orter ganfka olika, utan ock finnas de afgifter-ne ojåmt delade på fjeifva bruksrårelfen, då nemligengrunden år tagen af verkens byggnader eller inrättnin¬
gar, fåfom masugn, hård och kniphammare; ty enhvar vet, at på ena ftållet drifves rilverkningen öfverdubbelt högre, ån vid et annat eller en lika inrättning.Jag har altfå fammanflagit alle deffe afgifter til et pro-vifionelt belöp, fom torde likväl på flefte ftållen ftigahögre, men jag tager heldre emot den anmärkning, atjag i calculerne ovarir för knapp, ån öfverdrifven, hvar
jag icke haft någre fåkre grunder at följa.

Tackjernet. Om tiondejerner vid de masugnar, fom
I icke
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ieke njuta Frålfefrihet anfes at fvara emot i6:de delen
af tilverkningen , derunder inberåknadt, hvad tackjern
under de 3 vanlige fridygnen vunnits, få belöper för
hvarje ioo:de Sk:pd tackjern 6 Sk:pd 6% L:pd tionde-
jern, fom å 2 R:sd gör - - R:sd. 12: 24:

Pråfteråttighet med de fiere nåft
förut upråknade och fammanlagde
afgifter å 14 fch. Skjpdt. » - 3:6: —

R;sd, 15; 30: —

Canoner och annat gjutgods. Der-
före belöper famma tiondejerns af-
gift fom för rackjernet: och famma
Pråfteråttighet, med mera - - 15: 30: —
Bevillning <» - - - 5: 26: 8.
Landttull - - - - 5: 18: 4.
Vagare pengar i Stockholm - 2:4: —
Ståndpengar •• - - = 1:2: —
Dragare pengar - - - 3: 22: 8.
Utgående Sjötull - - - 10: 24: —
Licent afgifter - - - 21: 47; —
Tullförhöjning - - - 4: 19: —
Licent förhöjning - - » 1: 10: 8»
Sjöråttspengar - - - — 24: —
Armpengar - - - — 12: —
Stockholms Stads Tolag - - 4: — —
'Dito Bourfe afgift • - - — 24: —
Dito Armpengar - - - — 6: —

R:sd. 76: 30: 4.

Stångjerner. Oberäknad frål fe fri¬
heten betalas hammarfkatt för hvar¬
je 100 Sk:pd, i Sk.pd - - $: 32: —* '

Tranfporc $: 32: —
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Bevillning
Pråfteråttighet och de üere c
fammanlagde afgifter
Landttull
Jernvågare arfvodet
Vagare pangar i Stockholm
Ståndpengar
Dragare pengar i Stockholm
Jern - conteirs afgift
Utgående Sjötull
Licent afgifterne
Tullförhöjning
Licent förhöjning
Sjörätts pengar
Arm pen gar
Stockholms Stads Tolag
Dito Bourfe afgift
Dito Armpengar

Tranfport 5
5

32*:
26: g.

3: 6 —

5t 18 4.
— 4 —

2: 4 —

i: 18 8»
3: 22 8.
5 : 26 8.

37: 32 —

23: 6 —

4-' 30 —

i: 10 8.
— 20 —

— 10 —

6: 32 —

8• 1I 0
—

R;sd. 106: 36 8.

Ternankrar.
Hammarfkatt - -

Bevillning - •
Pråfteråttigheter med mera
Landttull - -

Vågare, Stånd-och Dragare pengar
i Stockholm lika med Canoner
Utgående fjötull
Licent -

Tullförhöjning
Licentförhöjning
Sjörätts pengar

5 :
7:
3:
5:

16

3

32:
20:

6:
18:

28:
8:

41:
17:
10:

40:

4.

8.
6.

1 a
Tranfport 58: 30: 11,
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Armpengar
Stockholms Stads Tolag
Dito Bourfe afgift
Dito Armpengar

Tranfport 58: 30: ir.
— 20: —

13: 16: —
— 40: —
— 10: —

R:sd. 73; 20: 11.

Lika calculer fkulle for Jern-och Stål- Manufa&urn
åfven kunna upgöras och afflutas; men i anfeende til
vifle fmårre lkillnader uti afgifter och olika fundamen-
ter til deras beräknande for den ena och andra flags
Manufa£lurn, fkulle man komma at upråtta flere får-
fkilte Calculer, och dermed ännu vidare oka en vidlyf¬
tighet , fom redan torde falla låfare obehaglig. Derlo-
re får jag åberopa de upgifter, fom hår förut finnas
upförde öfver Plåtverkens och Kniphamrarnes bevillnings
afgift, öfver beräkningen af Hårdars och Hamrars del¬
tagande i Kyrko-och Pråftegårds byggnader famt Prä-
fteråttigheter, öfver Landttulls afgiften, öfver Vågare-
Stånd-och Dragare - penningar , öfver Förhöjnings Li-
centen, öfver afgiften för Bult-Band-och Kjiipjern ,

Saltpanne-och Takplåtar, famt öfver deffe, jemte Stål
och Spik tiiverkningarnes afgift til Jern - Contoiret.

Når man hårtil lågger £ p:Ct recognition af til-
verkningens vårde, blir icke Ivårt at för hvarje flags
Manufaktur uträkna ålöpande afgifter, och ar vid deras
jåmnförelfe med export praemierne finna, huru långt
defle fidftnåmnde förflå, at mer och mindre erfåtta de
förra eller afgifterne.

Vid ofvanftående calculer öfver flångjernet bör jag
i öfrigt anmärka, ar jag på den biverkningen beräknar,
1:0 full bevillning utan afdrag för den lindring, fom
Bergsmånnerne njuta. 2:0 Jern-Conroirs afgift, fom
icke eller angår Bergsmansftåndet. 3:0 icke gjort af-

feen-
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feende på den vanliga få vål fom den högre frålfefri-
heten. 4:0 en och annan afgift, fom icke förefaller i
andra Stapelftåder, ån Stockholm, eller ock gär högre
der, ån annorftådes; men derernot har jag i:mo icke
uptagir afgifter til grufve caftan af den malm , fom bry-
tes i Bergslags odal grufvorne, hvarifrån Bergsmänner-
ne och åtfkillige Bruksegare hafva deras malmfång. 2:0
icke eller den afgift: fom Bruksegare erlägga til berör¬
de cafia för det tack jer n , fom de handla män Bergs! a -

gerne. 3:0 Utom det frålferåtts fmidet år en Res privi-
legii, fom ofs icke ägnar at ftålla under granlk-
ning, hafva de verken, fom fått af den ftörre frålferåt-
ten, föga eller ingen förmon nu for tiden framför dem,
fom endaft nyttja 15 p:Ct frålfefmide; emedan de fed-
nare för fine 15 p:Ct åro frie från bevillning, men de
förre i affeende på deras ftörre frålfefrihet betala bevill¬
ning för hela öfverfmidet, fom, når det ena med det an¬
dra jåmfores, kommer nåftan på et ut. 4:0 Har jag
icke uptagir den ftörre licent-afgift och tullförhöjning,
fom de pä Dannemora grufvor grundade verken, och
de fom fmida ögeljern, betala , och gör på 100 Sk:pd
7 Rtsd. 38 fch. mera, ån bruken i allmänhet betala.
5:0 Har jag icke eller i calculen intagit de drygare ut-
fkylder , hvarmed recognitions verken, Löffta, Öfterby
och Gimo åro framför andre befvårade: defte frålfe-
verken, fom fmida, likmatigt hvad jag efter de 4 li¬
fta årens medium redan omnåmt, 13715 Sk:pd om å-
ret, och betala 42 Sk.pd 10 L:pd hammarlkatt, voro
vål, efter allmänna författningarne icke berättigade, at
fmida mera, ån 4250 Sk:pd, med en tilökning af 15
p:Ct^ 637 Sk:pd 10 L:pd, eller tilhopa 4887 Sk:pd 10
L:pd: men ehuru de fåledes drifva deras fmide 8827
Sk:pd 10 L:pd deröfver, hvarföre, fåfom frålferåtts fmi¬
de (kulle belöpa hammarlkatt vid pafs 76 Sk:pd 12 L:pd,

I 3 el-
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eller efter 6| R:sd., fåfom af det båfta tiondejernet,
478 R:sd. 18 fch.; likväl fom de utom bevillningen for
hela öfverfmidet och utom den högre Licent-och tull-
förhöjnings afgiften, lika med de ofri ge Dannemora el¬
ler få kallade Qregrunds verken, fårfkilt erlägga en
årlig recognition af 1323 R:sd. 16 fch. få betala de 844
R:sd, 46 fch. mera, ån de öfrige frålfeverken, fom gif-
va full hammarfkatt emot 15 p:Ct frålfefrihet, och få-
medelft icke långt ifrån erfåtta, livad de andre frålfe¬
verken , fåfom lindring i hammarlkatten tilgodo njuta.
6:0 Går det måfta ftångjernet och deribland alt Danne¬
mora jernet på Stockholms våg, ty af 313060 Sk:pd 1
L:pd iTV m:kr, fom år medium af de 4 lifta årens
ftångjerns utfkeppningar ur riket , hafva 185596 Sk:pd
om året gått ifrån Stockholms våg. I följe håraf har
jag icke utan grund gjort calculerne efter afgifterne i
Stockholm, ferdeles fom bekant år, ar ockfå i de öfri¬
ge Stapelftåderne vifle fårfkilte afgifter förefalla, fom
icke kunnat i calculen i akttagas: och jag år få myc¬
ket mera trygg, at jag åfven i alt annat icke tagit cal¬
culen för högt, fom jag vid Tull och Licent afgifter-
nes uträknande endaft anfett 22 p.Ct af tilverkningarne
at utgå med ofrie och 8 p:Ct med half frie fartyg, hvil-
ket jag åfven bort upgifva til underråttelfe för dem ,

fom fkulle vilja göra fig den mödan at underföka och
* pröfva mina calculer. Men af alla föregående calculer

vifar fig ej allenaft, hvad jernhandteringen bidrager til
Statsverkets underhöll, utan ock hvad andre fårlkilte
afgifter betyda, famt at ftångjernet, fom utgör den be-
tydeligafte exporten, betalar, inberåknade afgifterne för
tackjernet, fom åro ofkiljaktige, til Kongl. Maj:t och
Kronan, til Sråderne och ril andre förelkrefne pålagor
122 R:sd. 18 fch. 8 rft. för hvarje 100 Sk;pds tilverk-
ning och utfkeppning: hvartil ånnu må låggas den i
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författningar grundade forfålgnings provifion, fom gor
iiR;sd. 6 fch. för 100 Skrpd; fä at oberäknade afgif¬
terne pä fkeppen, tillika med frakt och affeeurance
praemier, Hellingörs tullen, tillika med afgifterne i an-
låndnings orterne, har ftångjernet fritt i fkeppet, i Stock¬
holm j utom tilverknings - och tranfport kodnader, bu¬
rit under mångfaldige titlar, utgifter til en Summa 13^
R:sd. 34 fch. 8 rh- för hvarje 100 Sk:pd , af hvilka ut¬
gifter, dörda delen borde vid en fulldåndig calcul ut¬
föras med 10 p:Cts förhöjning, få vida tilverkningen
räknas i Bergsvigt, men de betydeligade afgifterne, fe-
dan tranfport kodnaden är aflkrifven på fkillnaden i
i vigterne, erläggas efter Stapeldads vigt. Jämväl tor¬
de mången, til calculernes fullkomnande, åfka upgift
på utlagorne af arbetare i jernhandteringen, hvilka icke
mindre, ån andre utgifter falla på tilverkningen. Jag
fåtter dock deffe anmärkningar å fido, och finner icke
defto mindre ftångjernet befvåradt med afgifter, i det
närmade til i-, elier 1 R:sd. 12 ich. Sk:pdt, eller emel¬
lan 4*.de och 5:te delen af forfålgnings priiet.

Det vore öfver min höfva, at yrtra mig om verk¬
ningarne af deffe afgifter på vår utrikes jernhandel.

I allmänhet anfer man Brukshandteringen, fåfom
mycket lönande för defs idkare; men i denna, likafom
i andre nåringar, ankommer dels på drift och husholl-
ning och på fjelfva egendomarnes narurliga förmoner
eller befvår, dels på fådane både in-och utrikes ftåll-
ningar, fom verka på nåringarne, årmindone på dem,
hvilka umgås med varutiiverkningar til utrikes förfålg-
ning, hvarföre i alla tider den ena Bruksidkaren bärgat,
åfven ock riktar dg, når en annan gått utblottad ifrån
fin egendom: och dä man talar om nåringar i et land,
uppeholler man fig icke allena vid näringsidkarens ut-

komft
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komft: utan den famma kunna icke näringar befta;
men fom de upmuntras och underhollas, icke allena i
affigt at befordra deras idkares välmåga, utan tillika i
affeende pä den nytra, fom

ändamål tilfamman, och forfattningarne lträckas derhån,
at icke ens främmande medtåflare mage kunna gagna
fig af någon tyngd, fom fkulle fatta vår rorelfe tilbaka:
och på det fåttet vifer fig fåkraft den fanning och vigt,
fom ligger uti det af framledne' Riks - Cancellairen, Gref-
ve Axel Oxenstierna den 17 Oftob. 1636 til Rådspro-
rocollet afgifne yttrande: Afog, fåger han, kunna vi

medel til /{rona72^ om vt bjelpa och underftbdja bergen;
ty fnftån derpä något användes, Ibnar det koft-

naden och Riket blir derigenom rikt.

och Riket, få bindas under


