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Inledning.

Naturliga tings vården kunna anfes högre eher min¬dre efter den olika måttftock, hvaremot de jemn-
fåras: antingen fåfom fållfynta, eller prydeliga, antin¬
gen fåfom ågande flörre eller mindre fullkomligheter
at emotftå förgångligheten , eller fåfom medforan.de ftör-
re eller mindre förmåner for menfkliga famhållet. Hvad
fom i etdera affeendet vunnit företräde, måfte deremot,
efter Skaparens vifa inrättning, brifta i något, fom til-
fkyndar et annat åmne hogfta värde och acktning, på
det fådant, fom år fållfammaft och dyrbaraft, måtte
med minfta faknad kunna umbäras; åfven fom der får
våra behof år aldramåft gagnande, hvaraf anfénligafteo O ö * dli
förrad blifvit ofs tiideladt.

Detta olika förhållande i mängd, famfålt med nå¬
gon af de hår förutnåmde egenfkaper, rjenar vanligen
til råttefnöre, at mäta hvart och et tings värde.

De ämnen, fom äga det ådlafte och förtråffeligafle
lynne, och hvilka fållan förefalla, plåga derföre utaf
alla högft (kattas.

Men fådane, hvilka genora ömnogare tilgång blif-
A va



jSSs ^ * f cSSa'öS3 ) 2 \

va minft koftbare , hafva deremot, i anfeende til all¬
männare bruk och nytta, fådt på fin lott et värde, fom
både upvåger och ofta öfvergår det förra.

Uti Mineralriket, och ibland metaller, vårderas bil¬
ligt efter förftnåmdc måttflock de högft, fom åro måft
fållfynta, äga fullkomligare egenfkaper och fordra ftör-
fta koftnaden til deras frambringande.

På denna grund behåller ock få Guldet med all
råttvifa det fråmfta, och Jernet der fidfta rummet uti
metallernas Rangordning.

Men efter den fednare måttftocken, eller efter de
förmåner, fom mennifkor kunna draga af metaller, bör
jernet fåttas uti fråmfta rummet.

Jernets nytra Uti allmänna lefvernet år få vidftråckt,
at om det på en gång kunde tagas ifrån et Folkflag,
fom redan vant lig vid defs bruk, fkulle nåftan all ilnös
rörelfe, Handtvårk, Slögder, Kontier och Handel afftadna,

Minfta ,delen] af andre metaller fkulle, utan jern,
utiir naturens gömmor kunna med förmån frambringas,
och til våra behof danas.

Åkerbruket fkulle illa fkjötas, och oräkneliga nä¬
ringsmedel, famt andre Rudimateriers uparbe:*ande, vara
okände, om vi voro utan Jernet,

Våra förfvarsvårk voro illa belåtne, om Trä och
andre med otjenlige verktyg tilredde metaller i defs
ftålle fkulle nyttjas.

Kafte vi ögonen på Vildarne under fodra Pol - Cir¬
keln, lära vi fnarr få fe, huru våra hushålds behof,
matredningar och bordfervicer i brift af jern fkulle fe ur.

Gå vi ifrån det nödvändiga til prydnad och nö¬
jen, få år nog begripligt, at vår Architectur, våra Slott,
våra Marmor Pelare och Stenhuggerier med alla defs

ziva-
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zirater, fkulle utan Jernets eller Stålets tilhjelp blifva o-
fynlige, eller våra boningar likna Lapparnas tjåll.

Jernet kan icke allenafl hjelpa andra rå åmnen at
blifva prydelige, utan kan ock fjelf tjena til prydnad;
emedan der, fåfom hårdafl af alla metaller, antager den
högfla och varaktigafle fpeglande Politur.

Defs égenfkap at vara, och med konfl at blifva ån
mera, magnetifkt, famt fåledes en tilförlåtelig ledare i
mörkret för våra flytande boningar genom alla haf,
och det icke allenafl för deras Styresman på det våta,
utan ock för dem, fom på det fafta vilja upföka mera
af detta magnetifka åmne , jag menar för våra Malm*-
letare; denne egenfkapen, fåger jag, år ej mindre o-
vårderlig ån förunderlig, och öfvergår enfamt all den
nytta , fom af de andre metallerne tilfammans kan vän¬
tas, och det få långt, at man torde kunna förfvara,det
en Nation, fom äger tilråckeligt jern, jemte alla til defs
frambringande, förädlande och bortbytande tjenlige me¬
del, kunde vara lika lyckelig, om den derjemte aldrig
ågde någon annan metall.

Vi kunne då åldrig, jemte förundran uti detta, få
vål fom i alt annat, nog prifa Förfynens oåndeliga vis¬
het, fom förordnadt, at denne högft nyttiga Metall åf-
ven blifvit den ömnogafte, i fynnerhet uti den Nord-i-
fka delen af verlden , där naturen ej få fjelfmant al-
ftrar de for lifs uppehållet nödige växter: där jordbru¬
ket fordrar hårdare verktyg: der folket år] mera hår-
digt, och der ömniga fkogar, famt flrömfall, gifva oum-
gängeliga hjelpemeael ocn lindring uti metallens fram¬
bringande och bearbetande.

Jernet vifar icke allenafl fin nytta under me.tallifkt
lynne, utan ock uti, under och efter fin forftöring.

Vi hafva mångfaldiga bevis på defs bindande e-
A 2 gen-
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genfkap under förftöringen, och rydeliga exempel på
defs förmåga at vara er Gluten for mänga Hållearter,
och at dana andra metallers malmer , famt förena eller
fammanbinda deras beftåndsdelar til fafta kroppar. De
förnåmfta fårgor kunna af jern utbringas, och det år
bevift, at jernet ingår uplöft uti alla förfökte växter, och
år ej otroligt, det Flora har at tacka jernet for defs o-
råkneliga förändringar af Grönt och de ofrige pråktiga-
fte fårgor. Djurriket år ej eller uran en uti blodet cir-
culerande uplösning af jern, och hvem vet om icke jer¬
net bidrager til denne lifsfaftens röda fårg , och torde
deruti vara en nödig beftåndsdel, faft uti en obe/kriflig
Titen ,mångd, och ho hinner' upråkna jernets nytta och
oumgångeligher i hela naturen och uti alla både döda
och lefvande ting?

Om jernet fåledes^ fkulle vårderas efter nyttan , bor¬
de det fom fagt år, få intaga fråmfta rummet * men me¬
ningen år, at hår allenaft handla om det varde, fom
jernet med arbete erhåller: eller om den koftnad och
det antal af penningar , fom måfte användas pä Jernets
frambringande i metallifkt lynne och på defs formeran¬
de til åmne för hvarjehanda behof. Detta torde då fä
kallas Tilvåvknings värde eller Pris, och efter den mått-
flocken kommer jernet , i anfeende til des ömnighet
i naturen, och enklare fmåltprocefs, at flå vida under
de andre metallerna.

Jag erkänner gerna, at til detta ämnets utförande
fordras mycket mera förfarenhet och kundfkap, ån det
kan våntas af den, fom endaft haft tilfålle at vara å(kå-
dare af fådane varors tilvårkning; men af aktning for
en få högft nyttig varas kännedom, vågar jag allenaft
hår at fam>a de grunder, hvarpå uträkningen för defs
lilvårkningskoftnad och värde tyckes böra ftödjas,

famt
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farnt at , fåfom exempel derpå, anföra några ungefär¬
liga öfverliag: utbedjande mig, ar den gunftige Låfaren
bevågit åfverfer med de fel, fom hos en oförfaren i få
granlaga ämne kunnat fig infmyga.

§• i-
■Hvad fom ingår uti Tilverknings - kofinaden.
Innan vi foretaga ofs at närmare betrakta de oiti-

koftnader, fom på jernets erhållande och beredande åt¬
gå 5 torde falla redigafl:, at förut i kort begrep utftaka
den ordning, fom vid deras beräknande bor följas ,
medelil de allmänna grunders upftållande, hvariffån
famma omkoftnader hånledas.

Til den ändan märke vi, at jernets tilverknings-
pris, eller egenteliga värde, beror fornåmligaft på föl¬
jande omftåndigherer , fåfom:

På fördia Rudimateriens, eller malmens värde.
På de materialiers pris, fom til malmens tilgodo-

görande, eller til jernets utbringande erfordras.
På de arbetslöner och* dagsvårken > fom dervid

måfte användas.
På dertilhörande redfkaps, machiners och rörlige

värks omkoftnad, underhållande och förditning.
På högre eller lägre intereflen af det capital, fommåfte användas, få väl til förfta anläggningen af allahärvid nödige inrättningar , fom til Förlag uti Tilvårk-

ningskoftnaden, innan varan kan blifva fålgbar. Ånte-
ligen beror ctet ock

På de utlagor, eller den afgift, fom Tilvårkaren bör
göra til Staten för fin rörelfe, och för fine arbetare i
detta åmne.

Håraf lårer fkinas, at Jernets tilvårkningsvårde be¬
ror dels på föränderliga, och dels på fåkre och faftftål-

A 3 te
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te omkoftnader. Til de förra kunna råknas Malm,
Kol och Dagsvårkens olika varde, få vå! fom Jern-
vårkens mer eller mindre förmonliga belägenhet och
drift. Med de fednare förftås vifte förordnade arbets¬
löner och afgifter til Kronan.

I anfeende til de förra eller ofåkra, faller af fig
fjelf, a<f på jernets varde icke kan göras något fä få-
kert beräknande, fom allmänt fkulle inträffa, utan for¬
drar hvar och en tilvårknings ort fm egen calcul, och
det olika på olika tider. Min affigt år allenaft at famla
de förnåmfta upgifter, fom höra til värdet, och de all¬
männa författningar, fom dervid åro tagne , famt at al¬
lenaft, fåfom exempel på de ofåkra omkoftnader, utfåt-
ta et vift för et ovift pris.

§• 2.
Om Malmens värde.

Malmens värde /kattas efter Ti/gäng, Brytningsom-
koflnad j Rikhet, Belägenhet, Godhet och Beflåndighet.

Som defta omftåndigheter kunna vara mycket Heil-,
jäktige uti den ena orten emot en annan, få följer
ock, at olikhet måfte deraf upkomma, förft uti malmens
och fedan uti det deraf tilvårkade jernets värde.

Naturens Herre har likväl få vi/ligen förordnat,
at hvarken alla förmoner, eller alla ölägenheter, finnas
på et ftålle. Deraf händer, at dår tilgången af en malm
år i högfta måtton omnig och låttvunnen, dår felar ge-
menligen någon af de andra förmånerne, antingen God¬
het y Rikhet eller Beßändigbet, eller alla tre tillika. Dår
den vinncs med liten koflnad, dår kunna de nåmde tren¬
ne omftåndigheter, eller någondera, ändå fela och göra
defs nyttjande föga lönande. Dår god och tillika om-
nig malm finnes, kan koftnaden på defs brytning ofta få
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oka prifet, at godhet och omnighet ej fvara deremot,
och få vidare. Således kan Jernmalmernas fkiljakrig-
het uti naturligt vårde likvål icke altid åftadkomma lika
fkilnad uti jernets egenteliga vårde.

Malmens låtta och omniga tilgång kan val minfka
defs Pris $ men om den år fattig eller ringhaltig , måfte
få mycket mera deraf nyttjas, med florre fmåltnings-
koftnad, til en vifs mångd jern, och om den år oartad,
Rod-eller Kallbråckt, kan få mycket mindre deraf bru¬
kas , eller den mätte hjelpas med båttre arter och flere
tilfaufer, hvarigenom tilvårknings prifet ftiger, få at jer
net deraf kan få famma omkoftningsvårde , fom af en
enda välartad malm , och åndå blifva af fåmre be-
fkaffenhet.

Uti beräknandet af malmens vårde, ingå Dagsvår-
hen, Materiahfv, Macbiner, Grnfbyggnad, Värktygs For-

J1itning 3 Betjenings afbning, Forhiß pä Spanmäl, FSrlags
Jntereffe, Grufve-Ca([e medel, med mera.

Dagsvårkens dyrhet rättar fig efter ortens prifer
på tårande och notande varor: efter florre eller min¬
dre tilgång af Folk: Folkets härdighet, lynne och va¬
na vid arbetet, famt Regeringens forfattningar til up-
muntran for handteringen, med mera. Brytnings om-

•koflnaden kan åfven mycket minfkas genom arbetares flit.
Deras flit okas genom mera frihet och vinnings-

lyffnad, om alla arbeten flållas på accorder eller beting,
antingen efter Cubique famns brytning uti Grufvan, el¬
ler efter et vifi pris på hvarje Skeppund malm. Uti
bågge håndelferne fordras dock fårfkilt tilfyn på mal¬
mens fofrande, eller affkiljande ifrån onyttiga bergarter,
med mera.

o
0

Atgang af marerialier, fom kan vara krut eller ved^
eller begge tillika, befparas til en god del af arbetarne

fjelf-
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fjelfve, om den inräknas i deras beting. Likafå red-
fkapens förlikning: bekående förnåmligalt uti jern och
Stål til Bergnafrar.

Uti Herr Svabi Academifka Afhandling om Gruf-
vebrytning finnas vackra anledningar til fådane beting.
Uti Norbergs Grufva hafva 12 Grufvedrångar med ut-
komk kunnat bryta et lafs malm, eller två Skeppund
Tackjernsvigt, för 5 fchilling 4 runft. tilfammans för ar¬
betslön och materialier famt hvåfsning. Detta gör på
60 Lispund malm viftualie vigt i det -närmade 6 fchil.
i runft.

Då Brytningskoftnaden tages efter Cubique famn,
hvarpå räknas efter gjorde förfök
Arbetslon - - - R:sd. 4: 4.
i Lispund Krut - - - 1:32.
i Lispund Nafrar och Släggjem - g.
5 Marker Stål - - - 8.
i Läk Kol, a 12 Tunnor - - 13: 4.

kommer Cub. famn at koka R;sd. 6: 17: 4.

En Cubique famn vanlig Norbergs och Dannemo-
ra malm innehåller 148-5- Skeppund Tackjerns eller 130I
Skeppund victualie vigt i det närmade: Således kommer
3 Skeppund, eller 60 Lispund victualie vigt, efter detta
beråkningsfått, lösbrmen i grufvan at kolta 6 Schill.
8 runft.

Omkoknaden uti Grtifbyggnader, Vattukonker och
Upfordringsvårk, kunna vara ganfka mycket föränderlige
och fkindom undvikas. Dock där ömnog tilgång fin¬
nes, jämte godhet och bekåndighet på djupet, förefalla
gemenligen fådane koknader.

Där åter malmer erhållas pä mindre djup, utan få-
dana ankalter, åro de gemenligen antingen fpiklde, el¬
ler til liten mängd,, eller oartade, eller ringhaltige, el¬

ler
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ler obeftåndige i längden, och få vidare, fom alt kan
förorfaka få många ölägenheter och få många fårfkil-
te utgifter, fom ofta kunna fvara emot det, fom en
ftåndig Grufva uti förenåmde byggnader kan erfordra,
då et medium tages af flere år. At undvika Grufbygg.
nåder och vartukonffer, eller en jåmn brytning, bruka
Bergsmän at allenaft bryta Grufvan viffa tider på året,
efter behof; men torde dervid foga beräkna den ftorre
koftnad, fom då hvarje gång målle användas på Gruf-
vans å nyo uptagande och befriande ifrån det vatn, fom
famlats under odesmålet.

Dår viffa beting fkola inråttas på Grufbrytningar,
eller andre arbeten, fom böra hafva beftånd i ond och
god tid, och dår arbetaren altid har en vifs betalning,
år med råttvifan enligt, at han ock bor hafva alt, hvad
til nödtorften fordras, til et vifst pris. Detta år vål in¬
tet möjeligt at accordera honom uti alla defs behof; men
vanligen beftås Spanmålen, fåfom den måft betydande
puncfen, händigt til et vifst pris, fåfom til 2 Riksda¬
ler tunnan, då malmens omkoftnings Räkning kommer
at belaftas m|d hvad fom öfverfkjuter famma pris vid
inköpet.

Betjening och Styresmän kan Grufvedriften fållan
vara förutan, fom åfven kommer at fkrifvas på mal¬
mens räkning.

Vid åtfkillige Bergslagens Grufvor år åfven en af-
gift förordnad at famlas för en Grufve - Caffa, fom kan
tjena til underftöd vid olyckelige håndelfer och til för¬
lamade Grufvearbetares hjelp.

Enfkilte Grufveågare kunna ej heller undgå, at
vidkännas extra utgifter vid vådeliga tilfallen af Ras,
Vattuflöd, arbetares åkommor, m. m.

B Be-
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Belägenheten af Grufvor år gemenligen fådan, at
fårråd af malmer måfte fkaffas et år förut, innan de
vid Hyttevårken kunna tilgodogoras, i anfeende hvartil
et års forlags Intereffe derpå bör beräknas..

Dår omnigafte Skog är at tilgå, vinnes malmen of¬
ta med mindre koftnad genom tilmakning, eller elclfått-
ning, hvarmedelft den fedan med mindre ved och lät¬
tare blifver Roftad, famt fordrar ej arbete til fönder-
flagning på Roften.

At förflagsvis kunnaj upftålla beräknandet af om-
koftnaden på ett lafs, eller tre Skeppund malm vi£tualie
vigt, vid en jemt gångbar Grufva, torde följande tjena
til exempel, fåfom t

Brytare lon, med krut, jern, ftål och kol
til nafvarhvåfsning, på ett lafs malm , ef¬
ter foreftående beting - Schil. 6r Bo
Nafvarbårning - - 3,
Upfordring med håflvind - - - 1:
Sofring och hoplåggning • 6V
Upfodrings machins underhållande,, med
linor, tunnor &c. - - - 2r g,
Vattukonftens underhåll, ined Betjening
och Reparation - - - - 3- 4*
Smärre jernredfkap, Skåttkårror &c. - "4»
Fårluft på Spanmål - - - 9.
Forluft på arbetares Skulder och vådelb
ga håndelfer - - 6,
Betjentens lon - 14.
InterelTe pä Grufbyggnads koftnad, fom
minft fkattas til 60000 dal. k:mt, gör circa 1: 3.
Fårlags Intereffe på et års upbrutit För¬
råd, t. ex. 7700 lafs, a 8 proCent - 1:4.

Et lafs, eller 60 Lispund viclualievigt, år
fåledes på Grufbacken vårdt - »Schil. 19: 11.
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Skulle malmen fåljas, tilkommer Grufve- Caffe af-

giften, nemligen 4 runft. på hvarje två Skeppund, eller
52 lispunds vigt, och dertil Grufågarens fkåliga vinft,
fom ej heller lårer kunna råknas under 8 proCent. Up-
brukas malmen af Grufågaren fjelf, år anda frågan, om
icke denna proCent åfven bor foras på malmens värde,
få vida beräknandet fkall blifva rättvift.

§• 3-
Fbtfattningar, bidragande til malmprijets lindring.

En Handelsvaras lindriga pris blifver altid det få^
krafte medlet til en (kyndfam affättning, fom befordrar
lif och rörelfe uti alla med landets befkaffenhet öfver-
enskommande handteringar, hvarigenom folkets okande
och forkofring befordras. På den grund ftödja fig ock-
få Regeringens vifa Författningar, fom vidtagit alla me¬
del och möjeliga utvägar, fom icke allenaft kunna lin¬
dra prifet på jernets förfta åmne, eller malmen, utan
och värka på defs bibehållande i längden.

1:0 Ifrån åldfta tider har varit förordnadt, at en
vifs Tionde fkulle til Kronan betalas, fom icke allenaft
belaftadt malmprifet, utan ock gifvit Kronan en ofåker
inkomftj hvilket haft beftånd intil år 1649, då få vål ge¬
nom Drottning CHRISTINAS Jernbergsordning, fom
igenom Kongl. Bergs-Collegii Förordnande under den
17 Martii famma år, ftadgat blef, at denne afgift fkul¬
le uphöra och Tionde i det ftållet af Tackjernet upbäras.

2:0 Med livad omvårdnad Jerngrufvors drift och
upråtthållande blifvit handhafd, kan nog inhämtas af
fordna Konungars gifne förfäkringar, til exempel af
Högft Salig i aminnelfe Konung GUSTAF den Förftas
Bref och Privilegier, angående Norbergs Bergslag af
åren 1526, 27 och 28? hvaruti Jernbergsmånnen förfå-

B 2 kras
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kras om all fynnerlig Kongl. Nåd och Hågn, och hvar-
igenom Handlande upmuntrades at tilféra dem alla nö¬
dige lefnadsmedel, utan at det for landsköp måtte an-
fes, famt at Fogden och Kronans Embetsman fkulle
hafva upfeende, at ingen orått genom falfk vigt och
mått dem fkulle tilfogas.

3:0 Uti Drottning CHRISTINAS Jernbergsordning,
af den 6 Julii 1649, år vål ftadgat: at den fom et nytt
Jernmalmfirek upfinner, fkulle icke behålla det för fir
egit, utan förft bekomma fin del deruti, och dernåft
den fom ågorne tilhorer, med mera. Men igenom
Kongl. Brefvet under den 9 November 1730 år vidare
förklaradt , at de fom påfinna goda och beftåndiga Jern-
malmftrek uti ödemarker, eller uti Norrland, dar de åro
mera fållfynte, fkola blifva förundtec med lika friheter
och förmåner, fom de dår uptåcka Ädlare malmer och
Fofillier.

4:0 At malmens dyrhet ej må förorfakas genom
Grufvors obefiåndiga brytning, inftållning och åter up~
tagning, år uti ofvan åberopade 1649 års Jernbergs-
ordning och n;te pun£ten förordnadt: at dår få hän¬
der, at fomlige Bergsmän icke vilja bryta malm få lån¬
ge fom de andre, få Ikal Grufvan derröre icke låggas
igen , fom ofta fker, utan de Bergsmän, fom hafva råd
och lågenhet at bryta, behålla Grufvan, fa långe de
förmå arbetet utföra, om det ån vore hela året. För
famma orfak år ock fedan uti 1741 års Kongl, Urmåis.
Förordning ftadgadr, at dår någon , utan vederbörligt
tilftånd, tvånne år öfvergifver Grufarbetet, lämnas en
annan frihet at tråda derin. För Jerngrufvor beflås
oekfå, til mera beqvåmlighet och förmån, det ftörfla ut-
mål, nämligen: et fålt uti jemnfidig fyrkant af 200 fam¬
nar i långd och bredd, i hvad våderftrek uptagarem
det begår,

5:0 Vid



® ) 13 ( II ' ' '"

5:0 Vid alla tilfallen aga ockfå Grufvorne förmåns
rått framfor andre til Jernvårken hörande Inrättningar.Sålunda finnes at alla Jerngrufvor, fom åga tilfålle och
rättighet at nyttja Krono Allmånningar til brytning och
byggnader, åro genom Kongl. Maj:rs Refolution på Defs
Bergs Collegii förfrågan af den 11 December 1696, be¬
friade ifrån den Skogsöres eller Recognitions afgiftens
crlåggande , fom för Masugnar och Hamrar betalas , och
det på den grund , at det blefve en alt för flor grava-
tion på Jernet, om någon Recognition fkulle betalas
för den fkog, 'Tom på malmen vid brytningen utur
"berget åtgår, hvilker utom dels år et mäkta fvårt och
"koftfamt arbete" &c., fom orden lyda. På lika fått
åger ock Dannemora Grufvor anfenliga fkogar under-
lagde, hvarifiån, genom en Kongl. Refolution af for-
bemålte år och dag, år för Grufvebetjeningen och an¬
dre på det fträngafie förbudit, at til husbehof få hand¬
la någon Stafrumsved , vid bot fom för annor vedtjufnad.

6:0 Ibland förmåner för Jerngrufvorne bör och
råknas det, at de, fåfom modren til jernvårken, åga
rättighet til Skatteköp uraf Kronohemman framför åbo-
en, och åfven framför både Hyttor och Hamrar, til föl¬
je af Kongl. Maj:ts Nådiga Skrifvelfe til Kammar, Bergs-och Commerce-Collegierne af den 24 September 1731.

7:0 Inrättningen af et Bergsmans Stånd, jämte de
förmoner och privilegier , fom dem blifvit tid efter an¬
nan förunte , med det förbehåll, at de i fynnerhet /ko¬
la drifva goda Grufvor och underhålla malmbrytningen,
jåmte Hyttebruket: fom ock de fjelfve åga rådrum och
böra forflå, at både uptaga och efter Bergsvis bearbeta
Grufvor, bidrager ganfka mycket at malmen kan vin¬
nas, under agarens egne hånder, til båttre pris, ån dar
Grufarbetet Skal dtifvas under en löntagande Bdtje-
nings tilfyn.

B 3 8:0 Ut-

/
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8:0 Utom deffe förmåner, år ock Bergs Fog-

därne af älder ålagt, at hafva tilfyn vid Grufvedriften.
Uti fednare tider hörer det åfven til Gefchvorernes In-
ftru&ioner, at icke allenaft hafva infeende vid de Ädla¬
re vår ken, uran ock vid Jerngrufvorne , at de til Aga¬
res Förmån och Grufvornes beftand i längden, på rätt
bergsvis brytas och underhållas. Hvarjemte de uti Bergs-
lagerne tilförordnade Ofver-Masmåftare gå dem tilhan-
da med underråttelfer, om de båfta och til Hyttebru¬
ket tjenligafte malmer.

9:0 Til lindring vid åldre Grufvors bibehållande
och betrykte Bergslagers underftod, har ockfå den Re-
fpe&ive Bruks-Societeten anfenlige Summor tilfkutit, til
vatnkonflers inrättning, gamla Grufvors uptagning och
malmletares aflönande , med mera.

10:0 Inrättningen af Grufve CafTors famlande, få väl
vid de måfl betydande Bergslagers Odalgrufvor, medelft
en vifs afgift för hvarje lafs malm, fom ifrån Grufvan
affores, eller förfåljes, fom ock den afgift, hvilken vis-
fe på köpe Tackjern grundade Stångjerns hamrar be¬
viljat, förökar vål i någor måtto, för närvarande tid,
omkoftnaden på malmen och jernet, men bidrager för
framtiden til lindring, vid tilfållen af olyckeliga håndel-
fer, famt låttar utgiften vid Storbyggnader och nya för-
fök, med mera. Denne afgift betalas, 1:0 få vål af
Bergsmånnerne fjelfve, fom bryta för egen räkning,
fom ock af de Grufveågare, fom malmen til andra för-
fålja. För hvarje tunna malm af 2 Skeppunds vigt er-
lågges til CafTan 4 runftycken, nämligen hälften af Säl¬
jaren och hälften af Köparen. 2:0 Af Bruksägare, hvil-
kas förmån år, at Tackjern af malmbrift ej må minfkas,
eller i prifet upfåttas, for hvarje ioo:de Skeppund Tack¬
jern, de ifrån Bergslagen få upkopa, 8 fch. 4 runft,
3:0 Af de penningar, fom kunna falla vid Au£Honer på

Inven-
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Inventarier och Grufve -Redlkap, Tom, genom forfum-
mande af arbetets årer i gång bringande efter inftållnin-
gen, åro förvårfcade. Defle medel infamlas dels vid
Grufvorne, och dels af Bergs-Fogdarne vid Krono ut¬
lagors upbårande i Bergslagen. Upbörden och vården
deraf üär under Bergmåftarens, en Bergsmans och en
Bruksägares anfvar, och får ej på minfta fått dragas til
andra behof, ån den Grufvans, hvarifrån malmen kom¬
mit. Caffans Föreilåndare äga at forordna, huru pen¬
ningarne fkola emot fåkerhet förräntas och til nödvän¬
diga behof användas, famt at behörig redo och räkning
deröfver hålles, til vederbörandes underråttelfe n).

ii:o Då förenåmde Jerngrufvorne forundte Privi¬
legier och förmåner ändå icke kunnat förekomma ofkå»
lig ftegring på malm ifrån fådane Odalgrufvor, fom in-
nehafvas af Particuliere ägare, eller Grufbrytare, lom
bryta malm til falu, fåfom : Persberget och Normarks-
Grufva i Vermeland: Grångesberget, Norberget, Bis¬
berget i Vefter Bergslagen: Utö Grufvor i Söderman¬
land &c. hafva årfkillige Författningar blifvit vidtagne,
ät, genom förordnade taxor på fådane malmer, hålla
dem i fkåligt pris, hvarom kan fes Hans Kongl. Maj:ts
Bref dat. Strömftad den 18 O£tob. 1718 och Kongl*
Bergs-Collegii utfärdade Skrifvelfe til Bergmåftar Sved•
berg under den 30 O&ob. famma år, at utom det up-
gifne prifet på Tackjern, fkulle ock utfåtras til hvad
pris et Skeppund malm af hvarje fort, fkulle på Gruf-
backen kunna fåljas. Kongl. Bergs-Collegium har ock
alla tider vårdadt den angelågenheten, at Jernmalmer-
ne uti Bergslagerne ej (kulle för högt upfåttas, (om af
flere tid efter annan utgångne Författningar och Bref til
Bergmåftare uti orterne kan intagas, fåfom:

Kongl,
fl) Se Kongl. Förordning, d. 6 Dec. 1757, §. 5 och 7. Mod. S.

4679 och 4676, Tom. 6.
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Kengl. Bergs-Collegii Bref til Bergmåftaren Ben-
%eJfljerna, at underföka om Jernmalmens obilliga ftegran-
de , fårdeles uti Norbergs Bergslag, af den 4 Decemb.
1721. Likaledes til Bergmåftaren Fallerius, af den 3
Decemb. 1723.

Til Bergmåftaren Ekman, at förekomma Malmfteg-
ringen vid Fersberget, under den 15 O&ob. 1726, ut¬
om mänga ftere derom i fedoare tider utgångne Bref och
Forfattningar: til följe hvaraf ftadgade rörfålgnings pri-
fer på Jernmalmerne for hvarje år, vid förbemålte och
ftere dylike Grufvor, genom Bergmåftaren utfattes, ef¬
ter omftåndigheterne af Grufvornes belägenhet, djup
och mer eller mindre olågenhet af vatn, Tamt efter
malmens godhet, med mera, fom årligen kan vara un-/
dcrkaftadt vifta förändringar; ofver hvilken Taxa det
intet tillätes Grufågare och Malmbryeare, Vid utfått vi¬
te., at taga deras betalning. Men dar Bergsmän fjelfve
åro ågare til Grufvorne , ankommer det på deras egen
flit och drift at fkaffa malmen til båfta pris , dock un¬
der tilfyn af Gefchvorner och Bergsbetjening; at de
ej bryta Grufvorne med obeftånd och med ofåkerhet,
til deras egen och det allmännas fkada for framtiden,
at de ej af okunnighet gå ifrån malmgången: at malm¬
fyndige Grufvor ej i otid ofv-ergifvas, famt, at Ras och
farligheter undvikas, och at odelagde Grufvor, utan til-
ftånd, ej med Jord eller Varp igenftjålpas, med mera,
fom alt af Kongl. Collegium få mycket mera vårdas,
fom Deputerade af egne Ledamöter genom refor på
publique koftnad til Bergslagerne, til följe af Högbe-
målre Kongl. Collegii Inftruftion af den 16 Octob. 1723,
efterfe och handhafva fådane med ftere nödige anftalter.

12:0 Til Skogbefparing vid Grufvebrytningar och
til malmens vinnande med mera fördelar , dår malmen
och Bergarter ej åro af den befkaffenher, at tilmaknin-

gar
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gar med ved kunna göra behörig vårkan, lånder de
tagne Författningar, at Kongl. Krigs-Collegium åger
på Kongl. Bergs-Collegii requilitioner, at för Bergfprång-
ningen och Jerngrufvorne anflå en vifs myckenhet Krut
tii ftadgadt pris, fom af Kongl. Maj:ts Nådiga Relolu-
tion och Förklaring på Allmogens Allmänna Befvår un¬
der den 9 Decemb. vid 1766 års Riksdag, uti 64 och
6$ §.§. intagas kan. I följe hvaraf, vid de ftörre Ödalr
Jerngrufvorne, viffe Krutmagaziner inrättade blifvit.

§• 4-
Om Tackjemets varde.

Uti det föregående år fom kortaft anfördt ungefär¬
lig beräkning å den koftnad, fom uti de ftörre Gruf-
vor på Jernmalmens vinnande upgår, och hvilka all¬
männa Författningar, fom egenteligen bidraga til ord¬
ning och lindring uti malmbrytningen.

Dervid kan likväl den anmärkning göras, at har i
Riket få omnige och fördelaktige malmberg finnas, få-
fom Taberget, Grångesberget, Svappavari, med flere, ut¬
om Sjö och Myrmalmer, hvarvid Jernmalmer ej fordra
hälften eller tredjedelen af den hår beräknade koftnaden;
men fom vid delte gemenligen följer vifta ölägenheter,
antingen at vara ringhaltige , oartade eller af obeqvåm
belägenhet, få tyckes vara låkraft , at utfåtta det hår
förut nåmde fåfom et medelpris på de båfta malmer, i
ftöd hvaraf nu torde kunna fkridas til öfverlåggning af
det värde, fom den förfta malmens produ£l, eller Tack-
jer 11et, kommer at tilågnas, och hvilka allmänna för¬
fattningar , fom dertil kunna lämpas.

Härvid förefalla då, at komma i betraktande, föl¬
jande omftåndigheter, fåfom:

a) Masugns eller Hytte-Inrättningen, med den bygg¬
nad, fom dertil hörer, hvilken väl göres med all up-

C tån-
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tånkelig beftåndighet, men kan dock ej annat ån vara*-
tmderkaftad Förflitning, Reparationer och åndteligen
Ombyggnad. Hvad fjelfva ugnsbyggnaden angår , haf-
va de ugnar, fom öfveralt ni uranmurar upforas af Hen,
blifvit anfedde för beftåndigaft och nyrtigaft, til befpa-
rande af det grofva Tråvårke, fom for Hyttor af mull-
timmer erfordras , til följe hvaraf, och til upmuntran för
Srenmasugnar, för dem beflås 50 frihetsdygn på förfta
blåsningen utan tionde jerns afgift, utom de vanlige
trenne frie få kallade Kalldygn på hvarje blåsning. Der-
emot blifva fådane masugnar få mycket dyrare uti för-
fla anläggningen , och åro åndå underkallade förgång-
lighet med tiden af Hettans våldfamma fpånning, hvar-
förutan en ny pipas infåttning fordras hvart 6:te eller
io:de år, få at Tackjernet ej kan undgå, at med nå¬
gra proCent af Byggnads-Capitalet, uti tilvårkningen,,
blifva belaftadt.

b) Forlön får malmen til Masugnen kan ock på få
Hållen undvikas; men at' derföre utflaka något fåkert
medelpris, blifver få mycket fvårare, fom Grufvor
kunna fomligftådes vara belågne inpå Hyttebacken, få-
fom vid Långbans Hyttan i Vermeland och vid Ges-
berget uti Norrberkes Sokn; andre på -b, eller mer,
mil når Grufvan: andre åter fiermare på 5,6, 8 a 9
mil öfver land , och fedan ofta flere mil Sjövågen, famt
vidare både öfver fjö och land * men fom de nårbelåg-
ne åro få och hafva flundom fine ölägenheter af dyrare
kol, ringhaltige , hårdbrutne eller mindre välartade
malmer, fvårare utförfel med Tackjernet, eller dylikt,
fom undertiden kan vara fvarande emot förmånerne af
mindre forlöner, få kan denne utgif en, uti en generel
Calculation på Tackjerns koftnaden, ej låmnas oberäk¬
nad, och torde få uptagas til 5 Schih 4 runft* på et
Skeppund malm.

c) Få
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c) Få malmer, och det enfamt Sjö och Myrmal-

malmer , finnas hår i Riket, fom icke fordra beredning
til fmältningen, genom foregången ftark upglödgning,
eller råftning, hvartil hörer: den gröfre Bergmalmens
fonderflagning uti mindre ftycken: råftgropar, eller mu¬
rar : råftved; kol och kolftybbe : vedens inläggning;
malmens upbårning: kol och ftybbes påfårande: råftens
bränning eller vaktning af en öfvad råftbrånnare. Of¬
ta il kommer härtii, at den malm, fom uti förfta råft-
ningen ej blifvit genombrånd, måfte åter utfofras och
å nyo ombrånnas. Under detta arbete förloras åfven
3 , 4 a 6 proCent och ftundom mer , uti få kallad Råft-
mull, af de fmårre mälmgryn och bergarter, fom un¬
der bränningen fkilja fig derifrån, och ej kunna utan
ny koftnad tilgodo göras. Störfta omkoftnaden härvid
kan räknas uppå åtgång af råftved , hvaraf gemenligen
fordras et lafs emot 2 a 3 lafs af de mera hårdbrånde
och emot 5 a 6 lafs af de mera lösbrånde Jernmalmer,
hvilket likväl kan vara föränderligt efter inrättningen
af råftmurar , mer eller mindre kol och ftybbes nyttjan¬
de, vedens och väderlekens befkaffenhet, famt råftbrån-
narns flit och kundfkap, med mera.

d) På Bergmalmers råftning följer deras vidare be¬
redning genom bokning, eller ytterligare fonderflagning,
antingen medelft vattubokare, eller för hand af arbeta¬
re, fom njuta fin betalning, antingen efter vift tunntal,
eller för hvarje dygn , fom masugnen underhålles med
bokad malm.

e) Jemte malmen bör ock räknas koftnad på tilfats
af tjenlig Flufs, hvartil förnåmligaft kalk-eller Limften
kan nämnas, hvilken för en del malmer ej umbäras
kan och blifver uti fomlige orter betydande, fåfom uti
Tabergs Bergslag, dit den måfte hämtas både öfver
fjö och land. Lyckeligaft år, dår malmerne medföra

C 2 fin
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fin egen Flufs, fåfom Dannemora och någre få andre
dylike: eller dar tilgång finnes af flere rikare och fatti¬
ge arter , af den befkaftenhet, at den ena kan hjelpa
och råtta den andras fel och brifter.

/) Kolen utgöra dock vid Tackjerns tilvårkningen
den måft betydande punften, och årgången deraf, jåmte
prifet, beror på flere omflåndigheter, fåfom: af vedfla-
get: af kolningsfåttet: af tilgång på egne fkogar, eller
köpe kol: af långre eller kortare kolvågar: af malmer¬
nas godhet och art: af långre eller kortare blåsning: af
masmåftares mer eller mindre forfigtiga tilftållning: af
masugnens och byggnadens befkaffenhet: af mer eller
mindre rena och ftybbesfria famt torra eller fura kol,
fom kan härröra af väderleken, med mera, och foni
alt belalfar eller minfkar Tackjernets vårde, eller tilvårk-
nings pris. På förfta och andra veckan uci bl?sningens
början, innan murarne tagit behörig varma, åtgår om¬
kring 3 låfter kol på ett Skeppund Tackjern , men, fe-
dan ugnen år uti god och full gång , kan et Skeppund
blåfas med 18 tunnor kol: dock fom val | förloras af
kolen uti ftybbe, hvilket på ugnen ej får upfårtas, och
någon del deraf fordras til malmråftning, med mera-,
få kan vid 16 a 18 veckors blåsning ej råknas mindre,
ån 2 låfter, eller 24 tunnor kol, på et Skeppund Tack¬
jern, men dår blåsningen kan drifvas ouphörligen uti
ett eller tvånne år, dår kan vift råknas befparing både
på ~ kol och på flere utgifter.

Til en milas Kolning af 30 låfters innehåll , dår
fkog och mark år låmpelig och beqvåm, famt dår in¬
gen koftnad råknas på nya kolbotnars anläggning, for¬
dras til vedens uphuggning, inkörfel och resning, famt
milans Stybbning, vaktning, afkylning, flåckning och
utrifning, minft 58 kör-och karldagsvårken, få vida
tvånne milors vaktning kan fkjötas af en kolare. Råk¬

nas
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nas dagspenningen inalles ej högre ån til 5 fchil. 4 runft-
om dagen, finnes at en låft kol på bottnen kommer at
kofta något öfver 10 fchil. 3 runft., och om på en låft
kols framkörfel ej råknas öfver hufvud mer, ån 4 fchil.
$ runft. få kommer en låft kol vid masugnen at kofta
minft 14 fchil. 8 runft.

g) Nåft tilgång pä Rede, eller Malm och Kol, föl¬
jer gemenligen den omforgen på hvarje blåsning, ar
utbryta det gamla ftållet och infåtta et nytt, hvilkets
murning och inrättning efter ugnens och malmens, famt
arbetets befkaffenhet, Masmåftaren åligger at noga för-
ftå, och njuter han uti betalning derföre vid Bergsmans
Masugnar, ril följe af Kongl. Maj:ts förnyade Masmå-
ftarordning af den 26 Junii 1766, 8 dal. S:mt, jåmte
fri koft, hvartil kommer hjelpdagsvårken, jåmte tjän¬
lig Stållften, fand och ler, fom Hytteågare fjelfve be-
ftä; men vid Bruks Patroners Masugnar, dar Masmå-
ftare njuta årslön och flere förmåner, beror betalningen
på fårfkilt öfverenskommelfe. På nägre få orter, få~
fom uti Vefterbergflagen, dar en ganfka god och eld-
faft ftållften erhålles ifrån Mörtkårberget, uti Norrber-
kes Sokn, kan likväl ftundom tvånne blåsningar göras
på et och famma ftålle , och denna koftnaden fålunda
minfkas.

Stållften af god och eldfaft art, fom merendels be-
ftår af Sandften, Quarts, Talk-ock Skimmerblandade ar¬
ter, famt på någre orter af ren Kalkften, fom alla böra
brytas uti låmpelig fkapnad för Botnhåll, Sidftenar,
Form-och Timpelrak, med mera, måfte ftundom, få
vål fom Pipften, håmtas på flere mils våg, och utgöra
en betydande del af koftnaden.

b) Aflöningen för Hyttefolket år åfven uti Hogft-
bemålte Kongl. Förordning fålunda utftakad, at Mas¬
måftaren vid Bergsmanshyttor fkall af Hyttelaget, få

C 3 lån-
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långe blåsningen påftår , njuta en dal. S:mt om dygnet,
famt fri kod. Hyttedrång och Upfåttare b eld ås tjugu
öre hvardera; en Räftbrånnare fjorton öre, famt en Bo-
kare, fom tillika fkjuter malmen utur råden, tolf öre j
alt S:mt, famt fri kod under den tid , de vid Hyttan
fåledes arbeta. Utom Hyttearbetare, bedås åfven Mas-
mådare Åldermannen en årlig lön af fyra dal. S:mt det
året, fom Masugnen af honom befökes.

i) Hytte-Redlkapens, få vål fom det gängande vir¬
kets underhållande med Reparationer, aftöper ej heller
utan koftnad , fom tilkommer Tackjernet atbetalaj hvar-
til åfven hörer flaggens afförande, under pådående blås-
nmg, ifrån Masugnen, fom ofta vid trångt och olån*
digt utrymme blifver nog befvårligt.

k) För hvarje dygns blåsning, de trenne förda el¬
ler kalldygnen oberäknade, betalas åfven til Kon gl. Maj c
och Kronan vide pund Tackjern, fåfom Tionde, antin¬
gen uti penningar vid de Masugnar, dår Bruks-Patron
fjelf upfmider fit Tackjern, eller in natura, dår jernet
förfåijes til andre Bruksägare eller Hammarvårk, efter
en vifs Taxering eller Tiondefåttning, fom år fkiljakrig
efter Hyttornes olika förmåner och belågenheter. Til
den åndan tilkommer Hytteågaren vid hvarje blåsnings
början, at hos Bergs-Fogden och Prederfkapet i orten
tilkänna gifva, och derpå århålla deras atted om dag och
tima , når Båljorne pådragas, och likaledes når blåsnin¬
gen uphörer , vid 50 dal. S:mts pligt; hvarom kan fes
Kongl. Maj.ts Refolution af den 19 December 1689 och
af flere Kongl. Bergs-Collegii Bref til Landshöfdingar
och Bergmådare.

Uti Veder Bergflagen, och vid dörre delen af de
öfrip;e Bergflagerne, betalas gemenügen 11, »2, 13 och
högft 15 Lispund Tackjern för hvarje blåsnings dygn.
Uti Vefter. Norrland få Masugns ågare löfa tjonde jer¬

net
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net med i£ R:sd. Specie, foch får Masugnarne, fom
nyttja Dannemora malm, betalas 2 R;sd. om dygnet.
Uti andre Bergslager förhålles åter annorlunda, och
gåller Au£lionsprifet på Kronans tiondejern gemenligen
til råttefnore for dem, fom få löfa tiondejernet, med el¬
ler utan någon forhöjning»

/) Vid Bruksägares Masugnar kan fållan undvikas,
at icke en Betjänt dervid bör underhållas, fom beförjer
om alt hvad fom til Tackjerns tilvårkningens behof er¬
fordras, och vårdar hvad dertil hörer, famt förer be¬
hörig redo och räkning öfver alla utgifter.

Vid Bergsmans Hyttor drager väl ägaren, eller
Bergsman, fjelf alla deflä omforger , men behöfver me¬
rendels hjelp til utredning uti utgifter, famt vid Hop¬
bruket, fåfom vid mindre-eller öfverbrukning Hyttela-
gare emellan, fom underftundom fordrar få bråkfam
uträkning, at en Algebraicus dermed kan vara fy-
flofatt a\

Til följe af Bevdlnings Placatet under den 15 0£t.
1766, betalte åfven Tackjerns Hyttorne, ifrån och med
1767 til och med 1770, för hvarje vecka de voro i
gång, två dal. B öre S:mt, men igenom fednare Bevill-
nings-Placatet, af den 30 Januar. 1770, år denne afgift
indragen, på den grund, fom orden lyda, at tilvårk-
ningen af Tackjern få mycket båttre måtte befordras.

Deremot betalas ånnu Recoonirions afgift til Kro¬
nan af Masugnsågare, hvilka, til underftöd för blåsnin-
garne , fådt kolnings frihet på Krono-Allmånningsfko-
gar. Enligt KongL Refolution af den 14 Martii 1689
betaltes denne afgift för kolningar på Allmånningar, an-

flag-
n) Se Herr Bruks-Patron Lindforfs underfokning om mindre-

eller öfverbrukning &c. uti Kongl. Vet. Acad. HandL for år 174p..
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flagne får Tackjerns blåsning, med et ore S:mt for hvar-
je ftafrum ved; fom med fkogens beftånd i framtiden,
efter uträkning, derpå fkulle kunna huggas; hviiken
afgift, få vål fom all öfrig Skogs - Recognition, fkulle
ftå under Kongl. Bergs-Collegii Difpofition, och an-
våndas til Bergvårkens upkomit. Sedermera år vål, til
följe af Kongl. Brefvet under den 24 Novemb. 1747,
denne afgift tilokt ifrån et til tre öre S:mt for Bruks-
Patrons Masugnar, men Bergsmans Hyttor b.lefvo der-
ifrån undantagne. Vidare ftadgades genom Kongl. Bref¬
vet af den 27 Julii 1779, at den gamla Recognition, af
et ore S:mt ftafrummet, fkall beråknas efter 3 dal. S:mt
Riksdalern, men 1777 års förhöjning, a 2 öre Ilafrum¬
met , efter 6 dal, S:mt Riksdalern och Bergsmånnerne
böra betala lika Récognitions afgift med Bruks-Patro-
nerne, hviiken fåledes, af hvad föibemålt år, gör 4 öre
S:mt eller 1 Sch. för hvarje ftafrum, Til denne afgift
har vid fednåre tiders Riksdagar , blifvit lagd Bevill¬
ning, fom, enligt 1770 års bevillnings Placat, ftiger
til iof öre S:mt for hvarje ftorftig Kol, af 24 tunnors
innehåll ; . -

Vid de Masugnar, dår alla defla Kronoutfkylder
komma at erläggas , belallas Tackjerner, uti Tilvårknings
Prifet, ungefärligen med en dal. S:rnt på Skeppundet.

Någon förhöjning uti Tilverknings Prifet kan ock
förorfakas af Viflualie och andre varors, i fynnerhet
Spanmålens, tiltagande dyrhet, då en Masugnsågare,
för at kunna bibehålla gamla afiöningen för arbetsfol¬
ket med deras fkåliga utkomft, nödgas låmna denna
nödvändighets varan til et lika pris i ond och god tid ,

då uti förra håndelfen altid blifver en förluft på Span-
målen, fom belaftar tilvårkningen och bör fåledes der-
vid iakttagas.

Som kol, malm och det mera, fom til rede för
Tack-
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Tackjerns blåsningen erfordras , fållan eller aldrig an~
fkaffas, få fort de (kola nyttjas, utan böra hållas i for¬
råd, och det gemenligen på mer ån et år förut, få be»
laftas ock tilvårkningsfumman med InterefTe på det Ca¬
pital, fom på inköpsprifet på alla materialier upgår,
och kan fållan råknas mindre ån til g proCent, men
ofta mer , alt efter fom långre på tiden utgår, innan
betalning for den tilvårkade varan kan erhållas.

Af den myckna ikilnad, fom finnes uti prifer på
alla de behof, fom til Tackjerners frambringande erfor¬
dras, och olikhet uti alla de förmåner, ölägenheter el¬
ler pålagor, fom låtta eller betunga tilvårkningen och
hår förut anmärkte åro, lårer kunna Hutas, at intet få-
kert och allmänt vårde på denne varan kan fattas, utan
at rilvårknings prifet blifver for hvarje Masugn och for
hvarje år olika; få at uti en god (kogsbygd, dår dags-
vårken ej åro dyra, dår kolen af egne lkogar erhållas
for båfta köp, och dår Grufvorne, med lindrig koft-
nad, åro nåra belågne och lättarbetade, famt medföra
rikhaltige malmer, och få vidare, dår kan ock Tack-
jeraet tilvårkas ofta för hälften båttre pris, ån på andre
orter; men få hånder ock ofta, at forlöner ifrån fåda-
ne Hyttor inuti Bergslagen til Hammarvårken ofta up-
våga befparingen på malm och kolprifer, eller at fådant
jern år af fåmre art. Det torde derföre vara båft, at,
fåfom exempel, anföra koftnaderne på en tilvårkning
af båfta Tackjern nåra intil Hammarvårket, och under
en Betjents tilfyn, då det i ftöd af hvad redan fagt år,
kan upftållas, fom följer, nåmligen:

Dä til et Skeppund, eller 26 Lispund
Tackjern Bergsvigt, åtgår gemenligen
et lafs om 3 Skeppund, eller 60 Lis¬
pund vi&nalie vigt, af god malm, fom
kan hålla per medium 45 a 48 pro-

D Cent
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Cent jern, i anfeende til hvad fom
förloras uti vigt och malmrrsiill under
råftningen ; urgör malmen efter före«
ftående calculation - - - Schil

Forlon år ovifs, men kan per me¬
dium med alla extra utgifter, uptagas
på hvarje lafs til

Et halft lafs ved til råftningen
Råftnings omkoftnad med malmens

fonderflående, upbårande på Råften
och brinnande - -

Malmbokning med vatnbokare
Masugns arbetares lön, med flaggens

utförande fammanråknad
Byggnads och Reparations koftnad

på hela blåsningen, hvarunder Mas-
ugnsftållnings materialier, omkoftnad
uti arbetsredfkap, Ler och Sand, med
mera, innebegripes

Betjentens afiöning
Tvä iåfter kol til hvart Skeppund

Tackjern, per medium a 14 Schil. 8. r:ft.
Tionde:, Recognition och Bevillning

på hvarje Skeppund
Forluft på Spanmål, fom merendels

låmnas arbetarne til 2 R:sd., år vål o-
vifs, men lårer minft kunna råknas,
på et Skeppund Tackjern , til

2000 Skeppund Tackjern på en blås-
ning {kulle fåledes komma at kofta
4083 R:sd. 26 Schil., hvarå Förlags In-
terefle, a 8 proCent, blifverpå et Skep¬
pund - - -

Tranfport R:sd. 2;
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Tranfport R:sd. 2: 9: 10.

Et Skepplind Tackjerns varde, Aga¬
rens fkåliga avance och forlön obe¬
räknad, blifver fåledes vid Masugnen ~

Åfventyr och olyckshåndelfer, fom Tackjerns blås-
ningen, mer ån någon annan tilvårkning, år under-,
kafiad , kunna ej til värde upföras, men åro dock
möjelige.

. 5- 5-
Forfattningar rörande Tackjernets värde.

Huru mycket det varit Regeringen om hjertat, at
bibehålla och upmuntra Tackjerns blåsningarne uti Ri¬
ket, famt ar hålla denna varan uti et någorlunda jemt
pris, finnes af mångfaldiga Forfattningar ifrån äldre ti¬
der tilbaka.

Huru grunden dertil blifvit lagd, genom de förmå¬
ner och anftalter, fom hora til malmbrytningen, år hår
förut redan omrördt.

Til Tackjerns blåsningarnas drift med möjeligafte
befparing , kan inrättningen af Bergsmansftåmdet anfes
fåfom måft bidragande j hälft Hytteägarne fjelfve , och
med egit folk, kunna beforja det arbete, fom dertil
hörer, hvarvid tilvårknings-prifet bör blifva lindriga¬
re , ån då det fkotes med legde arbetare, och under en
löntagande Betjents tilfyn. I anfeende dertil har ock
Bergsmansftåndet af ålder med åtfkillige Privilegier blif¬
vit förfedt, och Bergslagen med ömhet vårdad. Uti
Hans Kongl. Maj:ts Placat af den 1% Novemb. 1699
anföres: huru fom Bergslagens confervation år Hans
Maj:t ej mindre ån Ståderne angelägen, emedan afdefs
välgång Städernas förkofring mårkeligen hänger, Kro¬
nan få anfenlig inkomft deraf tilfaller, jåmvål Allmo-

D 2 gen
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gen uti deras näring och utlagor ftyrkes och uppehåh
les: hvarföre ockfå Borgerfkapet i Ståderne forpligras,
at vifa Bergslagen all villighet, få vål vid afnåmande,
fom Brukens förläggande , med mera»

Uti Riket räknas Nitton fådane Jern- Bergslager,
hvars Privilegier förnåmligaft beflå deruri :

At de Bibehållas vid Kronans få kallade Regale el¬
ler Odalgrufvor, få långe de tilbörligen underhålla och
drifvä' Grufve arbetet, £amt betala Kronan tionde, på
fått fom uti 1649 års Kongl. Jernbergs-Ordning forefkrif-
ves och uti Kongl. Maj:ts Nådiga Refolution på Allmo¬
gens Allmänna Befvår af den 17 Decemb. 1734 vidare
förklaradt år.

At Befittnings rätten på Bergsmans ågendomar icke
flval gå utur Bergsmansftåndet, eller Bergsmanshemman
icke fkola dragas under Blåsningarne, fom, utom flere
Kongl. Förordningar, fes uti Kongl. Maj:ts Refolution
af den 18 Maji 1689, och af Kongl. Maj:ts Bref til
Defs Bergs-Collegiurn under den 6 Nov. 1723, famt af
Refolution på Allmogens Befvår under den 1 Augufti
1727, med mera. Dock gifves härvid undantag, då
en Bergsmans ågendom ej kan innom Ståndet inlöfas ,

fom Kongl. Collegiurn åger at profva: til följe af 56:te
pun&en uti Kongl. Maj:ts Refolution på Allmänna Befvår
under den 28 Junii 173,1.

At Bergslagens Lagfiadde Hjon, varit frie från
Kneckte utfkrifningar och Skjutsfårder, fom Privile-

ierne för Vermelands Bergslag af den 2 Nov. 1582
adga.

At Landtmån, få vål fom Borgare i Ståderne, fådt
och blifvit upmuntrade, at föra Bergslagerne tilhanda,
och dår förfålja fpanmål och andre lifsmedel, utan at
det för landsköp må anfes,

At



SI ) 29 ( SI
At vifta Torgdagar uti Ståderne blifvit utfatte, hvar-

på Bergsman få, utan andras intrång., och utur förfta
hand, köpa Span mål och livad de kunna behöfva, fom
fes af Kongl. Refolution for Carlsfkoga under den 20
Martii 1688, fom ock af Landshofdinge Inftru&ion dar.
den 24 Novemb. 1734, famt at ingen execution må
dem öfvergå , uran foregången liquidation emellan dem
och deras Förläggare, til forekommande af ofkåligt ocker.

Likaledes njuta Bergsman, åfven fom Bruks-Patro-
nerne, 10 frihets dygn, de tre förfta Kalldygnen obe¬
räknade, på forfta blåsningen uti nya Masugnar, fom
med mulltimmer byggde åro; men 50 frihets dygn, då
Masugnen år bygd af' ften : Tackierner år ock, fåfom
en Rudimateria, fritt ifrån Tullafgift, dcå det föres ifrån
en til en annan ort, få långe det år uti en mans band,
åfven ock ifrån Vågomkoftningar pä alla ftållen, utom
Stockholm och Gefle, dår Tackjerns Vågar åro inrätta¬
de, til följe af Kongl. Maj:ts Refolution under den 27
Maji 1657 och den 18 Maji 1689»

Ät Tackjernet, til Kronans och Bergslagens fkada,
ej fkulle förfåljas til alt för lågt pris , däremot år vid
et vift tilfålle Forfattning tagen genom Kongl. Maj:ts
Rref til defs Bergs- Collegium af den 12 Novemb. 1690.
Men at ockfå denne nödvåndige Rudimaterien ej må af
obehörige köpare för högt upftegras, år redan genom
Kongl. Maj:ts Refolution på Städernas Allmänna Befvår
af den 28 Augufti 1727, famt genom Brefvet til Kongl,
Bergs - Collegium af den 25 Maji 1725, jåmvål uti 5 §.
af Kongl. Förordningen under den 3 Julii 1753, ftad-
gadt, at inga Hammarvårksågare måge få köpa Tack-
jern , utur andre Bergslager, ån hvareft de af ålder va¬
rit vane at det afhåmta, och at Kongl. Bergs Collegium
ågde förefkrifva, huru mycket Tackjern hvar och ea

D 3 Ham-
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Hammarvårks ägare kunde tillåtas, at ifrån hvarje Bergs¬
lag upköpa, Huru med förfålgningen af Kronans Tion»
de jern bor tilgå, fes uti Kongl. Bergs-Collegii Kun«
gjörelfe under den 16 Oftob. 1766 och af Kongl. Maj:ts
Refolution under den 9 Decemb. famma år, hvaruti
Bergsftådernes Borgerfkap åfven tillätes , at vid andeti-
derne få göra bud på Tackjernet.

Til Tackjerns blåsningarnas förmån, famt råtta fkjot-
fel och vård, fåfom grunden til den öfrige Jernhand-
teringen och Stångjernsfmidet, famt Jern och Stål ma-
nufa<Surn i Riket, hafvac åfven, under Kongl. Bergs-
Collegii infeende, viffe Ofvermasmåftare blifvit förord¬
nade, fom af Jern-Contoiret njuta lon, uri Rikets för-
nåmfta Bergslager, hvilka åga at hafva tilfyn, icke al-
lenaft, at jernet tilvårkas til fullkomlig godhet, utan ock,
at det må fkjotas med ägarens mojeligafte förmån och
med forfarne arbetare, famt följakteligen til lindrigafte
pris, fom kan åftadkommas, til hvilket ändamåls vin¬
nande ockfå Kongl. Majrts förnyade Masmåftare Ord¬
ning af den 26 Junii 1766 utfärdad år.

o §* 6*
Om Stångjernets värde.

Vid beräknandet af Stångjernets värde, eller de
omkoftningar, fom dervid upgå, förefalla ej mindre åt-
fkillige omftåndigheter-, fom böra komma under be¬
traktande.

Hvad Tackjernet angår , fom uti denne Handterin¬
gen fkall förädlas och bringas til fmidighet, eller til en
Handelsvara för utrikes export, vilje vi låmna det få¬
fom tilverkadt invid Stångjernshammaren, utan at vi¬
dare belaftas med forlöner och flere omkoftnader, til
det hår förut beräknade prifet af 2 R:sd, 9 fchil, 10 r:flv

En-
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Enligt få val 1703, fom 1766 års Hammarfmeds-
Ordningar, år Smeden (kyldig ac emotraga Tackjernet
på räkning, och at for bvarje Skeppund, fom beftår äf
26 Lispund Bergsvigt, lefverera et Skeppund eller 20
Lispund famma vigt, godt, val vårkadt och flagir Stånga
jern. Ar då .jernet af god art och Smeden väl förfa¬
ren , åtgår ej fullt de beftådde 6 Lispund uti afbrånning,.
uran kan då väl 1 Lispund mer eller mindre på hvarje
Skeppund Stångjern befparas, hvilket Ofverjern kallas,
och hvarfore Smeden njuter fårfkild betalning; nämli¬
gen for hvarje Skeppund fådant ofverjern , kol och
fmideslon inberåknade , f af det pris hvartil det årets
Hammarftcatts Jern år Taxeradt. Sådan har ordningen
uti flete år varit, vid det få kallade Tyfkfmidet. Men
vid fådane Hamrar, där Vallonfmeder arbeta , få fom uti
Roflags , eller Dannemora Bergslager, hafva få Smeder
kunnat öfvertalas ifrån deras införde vana, at ej vara
anfvarige hvarken får kol åtgång, eller Jernets af brän¬
ning. Således händer vid detta fmidet, at 3 a 4 pro¬
Cent mera på Tackjernet bortfmides, eller förbrånnes,
ån Fårordningen tillåter. Men fom vid Vallonfmidet
hälft åftundas et hvitt och hård t malm ad t jern, få vin¬
ner ock Hammarågaren, vid egen Masugn, 4 a 5 pro¬
Cent mera jern om dygnet, derigenom at mera malm
får upfårtas emot kolen, ån vanligt år får Tyfkfmidé,
hvarvid jernet hälft åftundas nödfatr, grått eller grä-
fprutit, om Tyfken fkall få något ofverjern eller icke
brifta uti vigten. Får Bruks-Patron torde fåledes uti
denne pundfen vara något nära lika;, hvilket fmidnings-fått fom nyttjas, då han vinner uti Masugnen hvad han
förlorar uti Hämmaren. Där afftgten enfamt år, at få
et lindrigt tilvårkningspris, tyckes likväl, at detTyfka
Smidningsfåttet borde föredragas , få vida man dervid
utan möda kan göra en fåker rakning på åtgång af kol
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och Tackjern, famt undilipper kofinad med hvarjehan*
da Reparationer, for hvilka vid Vallonfmidet måfte hål¬
las både Byggmiftare och Klenfmed, utom flere utgif¬
ter med Vinpenningar och drygare fårlag, med mera.
Men deremot har af forfarenhet blifvit utrönt, at Val-
lonfka Smidningsfåttet åfiadkomrner, af vide Tackjerns
forter, et faftare Stångjern, få at de afnåmare, i fyn-
nerhet af Udändfke Jernhandlare, fom blifvit vande vid
Vallonfka jernet , finna fkilnaden uti Stångjernets egen-
fkaper , om det blifvit tilvårkadt af famma fort Tack¬
jern på Tyfka vifet, och hålla det af mindre varde, fa
at agaren kan derigenom förlora uti förfålgningspri-
fet, hvad han tånkr vinna genom hushållningen på
Tyfkfmidet.

Kolen åro Tyfka Hammarfmederne likaledes for¬
bundne at taga pä räkning, då, i ftöi af ofvanåbcro-
pade 1766 års Hammarfmeds Ordning, beftås på hvar-
je Skeppund eller 20 Lispund Stångjern, 2 läfter kol
eller 24 tunnor, och för hvad deraf genom Smedens
fi.it kan befparas, och öfverkol kallas, njuter Smeden
farHeilt betalning, til lika , pris, fom de kofta agaren,
få framt de åro kolade på defs egne Skogar; men dar
köpekol nyttjas, fom högre betalas ån egne, njuter Sme¬
den -fj-dels förhöjning uti prifet. Ankommande det dock
mycket på kolens godhet, fom vid Tackjerns tilvårk-
ningen anmärkt år, huruvida fådane öfverkol, til 3 a 4
tunnor på Skeppundet, kunna vinnas. Ofta händer ock,
at Smeden, endafl i affeende på vinning på Ofverjern
och Öfverkol, få inråttar fin hård och arbetsfåttet, at
hvad fom befpares hårutinnan, förloras på jernets godhet.

Värdet på kolen beror af många omftåndigheter,
fom förut år anmärkt: men at komma til någon unge-
farlig calculation , vilja vi dock hår uptaga kolen något
högre, ån fom vid Masugnen föreflagit år, nämligen

til
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til 16 fchil. for en låft eller 12 tunnor, i anfeende til
Hammarvårkens belägenhet i iann re fkogsorr, ån Mas-
ugnarne.

Til följe af 14. §. uti Högbemålte Kongl. Maj:ts
förnyade Hammarfmeds Ordning, ikall Smeden njuta
arbetslön, efter prifet på Kronans Hammarlkattsjern för
hvarje år, på der fått: at når det ftiger til och ofver

Dal. S:mt, blifver Smedslon for Ordinarie jern en,
til en och två tredjedels Dal. S:mt, och för hvarje tre
och en tredjedels Dal. fom prifet går derunder, afkor¬
tas på Smedslönen $-§• öre, til defs det blifver 20 Dal.
hvarefter ingen minlkning i lönen må fke. For Finare
forter betalas f mera på Skeppundet, få vid Vallon
fom Tyfkfmide.

Håraf följer, at om medelpris på Hammarfkatts jer-
net nu for tiden råknas til R:sd:, njuter Hammarfme-
den i arbetslön, for hvarje Skeppund ordinarie jern ,

högft tf dal. S:mt eller 13 fchil. 4 runft., och då Fina¬
re forter fmidas, ftiger Smedslönen j- derutöfver; eller
in alles til 2 dal. 7 öre S:mc, eller 17 fchil. 9 runft.,
för Skeppunder. Dock, fom Hammarlkarrs jernet fål¬
lan torde ftiga til forenåmde pris, och minfta delen af
fmidet kan råknas finare, men vål gröfre ån Ordinarie
jern, för hvilket fmidare lön ej kan råknas mer ån til
i dal. S:mt eller $ fchih, få torde bemalte if dal. S:mt
kunna tagas fåfom et medelpris på Smedslönen.

Åldermans lön för Stångjerns fmide år vål. vilkor-
lig efter öfve renskommelfe med ågaren, och efter Bergs-
Tings Rättens godtfinnande, men kan dock råknas at
öka tllvårknings koftnaden med 2 runft. på Skeppundet.

Vid Tyfkfmidet år vål Hammarfmeden förbunden,
at hålla alla flags Småbyggnader, fåfom Hammar(kaft,
Lyftarmar, Brufkar, Kihlar, Kolfat, Bålgtrådor, Ståf-
vor pch Smörja med mera, åfven at förarbeta, gran be-

E tal-
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talning, et och et halft Skeppund Byggningsjern for
hvarje hård; men agaren måfte dock beftå jernet dertil,
iamt 5 låfter Byggningskol, eller 10 låfter på en Ham¬
mare, fom til det minfta ökar koftnaden på hvarje Skep¬
pund jern til 4 runft.

Vid VallonHamrar åter, hålles af agaren, efter gam¬
mal vana, utom Storbyggnaden, all upråknad Småbygg-
nad, få vål fom Jernredfkapens lagning, hvarmed Val-
lonfmeden fig intet befattar, ej heller med eldens flac¬
kande. I anfeende hvartil vid detta fmide måfte hållas
Klenfmed, Byggmåftare och Eldvaktare, fom ån mera
ökar koftnaden: dock, fom det Stångjernet vanligen
betalas högre , fom vid Vallonfka fmidet blifvit tilvår-
kadt, få kan denne koftnad derigenom råknas at vara
erfatt.

Til Kongt. Maj:t och Kronan, eller Statsvårket, be¬
tala Hammarvårksågare i fynnerhet trenne flags utlagor,,
nämligen Hammarfkatt, Bevillning och Recognition.

Hammarfkatten beftår uti den afgift, fom Stång-
jerns vårkea erlägga til en praCent, eller 1 Skeppund,
af hvarje hundrade Skeppunds lofgifne fmide, och blef
faftftåld vid 1683 års Riksdag, då Ridderfkapet och A-
delen afftod ifrån den frihet, fom Frålfevårken förut
åtnjutit, och åtogo fig at betala hälften emot hvad Ko¬
nungen kunde förmå ofrålfemån at betala af deras til-
vårkning; men igenom Konungens Bref under den 2
Januar. 1696, blef denne Frålfefrihet uphåfven och det
beflut tagir, at alla hamrar, de vare fig på Frålfe eller
Ofrålfe grund anlagde, erlägga Hammarfkatten lika högt,
nämligen efter fidfta bevillningen a en proCent. Men
til följe af Kongl. Maj:ts Bref til Kammar och Bergs-
Collegierne under den 2 Augufti 1731, blef Rikfens
Stånders Beviljande faftftåldt, det Fralfbvårks Pofteftorer,
aitan vidare underfökning, fkulle tillåras at fmida 15 pro¬

Cent,
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Cent, eller 15 Skeppund på hvarje hundrade, öfver den
utfatte Hammarfkatten. likaledes at et ånnu något hö¬
gre fmide, utan Hammarfkatt, fkulle tillåtas de Frålfe-
vårk, fom efter foregången underfökningl dertil kunde
finnas aga kolfång af egne Frålfefkogar. I anledning
hvaraf ätfkillige fådane Hammarvårk komma at njuta
få kallad Högre Frålfefrihet öfver de utfatte 15 proCent.

Igenom Kongl. Forordningen af den 19 April 1740,
famt Kongl. Brefvet under den 20 O£lob. 1741, har
ock uppå Rikfens Stånders underdånige tilftyrkan, Ver-
melands Hammarvårk, fåfom utom Bergslagen, njutit
en tilökning, utom Frålfe-Rätten , öfver 1696 års Ham¬
marfkatt til 17000 Skeppunds fmide. Men fedan genom
Kongl. Förordningarne af den 12 Apr. 1748 och den
3 Julii 1753, Författningar blifvit tagne emot anläggning
af Nya Stångjerns och Amneshamrar, kunna inga Frål-
fevårk komma til åtnjutande af den förenåmde högre
Frälfefriheten.

Härifrån åro dock undantagne de få kallade Re-
cognitions värken, Leuffta, Ofterby och Gimo,fomen-
ligit Contraft med Kronan af den 22 Decemb. 1687 be»
taladt 4000 Dal. S:mt årligen, med oinfkrånkt fmides
Rättighet, och emot erlåggande af 1683 års Hammar¬
fkatt; til defs Kongl. Maj:t under den 18 Mart. 1779
Radgadt, at denne afgift borde betalas efter 3 dal. S:mt
Riksdalern och fåledes dubbelt emot förr, eller 1333
R:sd. 16 fchil.

Detta anföres allenaft korteligen, at vifa af hvad
olika natur Hammarvårken i Riket åro, hvaraf fvårig-heten kan dömmas, at med vifshet utfåtta, huru högtHammarfkatts afgiften belaftar hvärje Skeppund Stång-
jern. Dock fedan denna faken nu mera år få väl utredd a)

E 2 och

a) Se Herr Benjamin Sandels under min Herr Prsefes 1781, utkom-
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och vi med fåkerhet vete, a t cHammarfkatt betalas får
326,063 Skeppund Stång-och Ämnes jern, famt at den»
ne Skatt efter Hammarfkatts och Manufaktur långder-
ne, heftiger fig til 3265 Skeppund 7 Lispund 10 mark.,
fom, efter et medelpris ofver hufvud tagit til 5| R:sd.
Skeppundet, gör 18503 R:sd. 38 fchil. , få finnes lått,
at Hammarlkatten i det nårmafte ftiger til 2 fchil. 8 runft.
på hvarje Skeppund Stångjern; hvilket förflagsvis kan
fåfom medelpris antagas. Men då Taxan på Kronans
Hammarfkattsjern år högre, fom den ock varit for år
1780, nämligen til $J R:sd. Skeppundet, följer åfven at
tilvårkningsprifet derigenom litet mera graveras, då
Hammarfkatten betalas med penningar.

Allmänna Bevillningen, fåfom den andra afgiften
til Kronan, var uti 1766 års Bevillnings Placat utfått til
75 dal. S:mt för hvarje Skeppund Hammarfkatr, och få
i proportion för hvart Skeppund af det tillåtne öfver-
fmidet, men uti fednare Bevillnings Placatet af den 30
Januarii 1770 år någon ändring deruti gjord, få at nu
för tiden betala Bruksägare för hvarje Skeppund Ham-
marlkatt, hvartil Stångjernsvårket eller Amneshamma-
ren år taxerad, 33-f dal. S:mt och få i proportion för
hvarje Skeppund af det tillåtne öfverfmidet; dock häri¬
från frikallade de ij proCent, fom Frålfevårken under
namn af Frålfefrihet tilflagne åro. Bergsmän betala ej
mer, ån hälften i bevillning för deras, Stångjern emot:
Bruks - Patronerna, och Qfmunds, Smedjorna åra ifrån,
all bevillning befriade..

Efter den utur fednafte Bevillnings Placatet tagne
grund, har Herr Sandels uti defs hår förut, omnåmde

ne vackra och med få mycken noggranhetr utförde Afhandling
om Friheter och Utßtylder, atfoljande Jerntilvär.kningen och Föräd¬
lingen i Sverige, p. 33.
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Afhandling tydeligen utredt och vifadt, at öfver hela
Riket tilfaller Kronan uti Bevillning på Stångjernsfmidet
årligen 18)455 R:sd. 32 fchih 10 runft. fom går nåra
til lika fumrna med Hammarfkattén, få at utan mårke-
ligt fel, belöper på hvarje Skeppund Stångjern, åtmin-
ftone vid Bruks * Patrons Hamrar, uti Bevillning likale¬
des 2 fchil. 8 runft.

Recognition beftår dels uti den afgifr, fom Leuffta, O-
fterby och Gimo Bruken betala efter det hår förut nåm-
de Contra# til 4000 dal. S:mt för et oinfkrånkt fmide:
dels ock uti den afgift, fom utgår af Stångjerns varken,
för den rättighet at til fmide få nyttja vifta tilflagne
Krono Allmånningar.

Vid de förftnåmde Recognitionsvårken betalas den¬
ne afgiften, til följe af Hans Kongl. Maj:ts meddelte Ut-
(lag under den 18 Martii 1779, efter 3 dal. S:mt Riks-
dalern. Således kommer meranåmde Recognition at be¬
räknas til 1333 R:sd. 16 fchil., och fom, efter et me¬
dium af de trenne fednare årens tilvårkningar, befin- .

nes, at 13715 Skeppund årligen blifvit tilvärkade, få
belöper pä hvarje Skeppund ungefår 4 fchil. 7 runft.
uti Recognition..

Recognitions afgiften för Allmänningarne, fom ifrån
1689) varit 2 öre S:mt på hvarje Stafrum, utgår efter
1747 års förhöjning, och til—följe af Kongl. Brefvet
under den 27 Julii 17795 af Stångjernsvåiken, likafom
af Masugnarne , nämligen, den gamla Recognitionen ef¬
ter 3 dal. S:mt Riksdalern, och tilökningen efter 6
dal. S:mt Riksdalern, men uti Bevillning för Recogni¬
tions Allmånningar betala Stångjernshamrar och Masug¬
nar lika, n.åmligen iof öre S:mt för hvarje Storftig kol
a 24 tunnor. Således erlägges uti Recognition 2 fchil,
för hvarje Stafrum , fom åfvcn gör icf öre S:mt på 24
tunnor kol , då ig tunnor råknas af et Stafrum. I föl-

E 3 je
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je deraf utgår Beviliningan , fom Harnmarvårks ägare
for Recognitions Allmånningars nyttjande betala, lika
mycket fom fjelfva Recognitions afgiften.

Vid beräknandet af omkoftnaden på Stångjernet, an¬
kommer fördenfkul ar kånna Hammarvårkets belkaffen-
het, i anfeende til Krono utlagorne: om det år ibland
Recognitions varken; åger ftörre eller mindre Frålfefri-
het, eller icke, och til huru Ror del egne fkogar,
kåpekol eller Kronans Recognitions iållrnänningar til
Stångjernsfmidet nyttjas.

Vid Stängjerns varken fordras ej mindre, ån vid
Masugnen tüfyn , omvårdnad och råkenlkapers hållan¬
de af en Bruks - Betjenr, fom vid en betydande tilvårk-
ning, åfven behöfver någon underhafvande. Bruks-O J p

Betjentens lån ankommer vål på öfverenskommelfe med
agaren, antingen vift for året eller for Skeppandet, famt
pä de förmåner i Boftålle, med mera, fom honom
kunna förunnas: men at kunna komma fluteligen til nå-

r* *

got ungefärligt beräknande på 2000 Skeppunds fmide,
torde tillåtas at exempelvis utfåtta Betjentens lön och
förmåner til g fchil. på Skeppundet.

Antingen fmidct drifves på Vallon-eller Tyfkvis,
fordras årliga Reparationer, förbättringar och nybygg¬
nad på det gångande vårket, Hammarftållning, Hjul,
Bålgor, Rännor, Dammar med mycket mera, jemte di-
verfe Foror och Materialier, fom tilfammansråknadt kan
belafta hvarje Skeppunds tilvårkning med 4 fchil.

Vid omkoftnaden på malmea år redan anmärkt, at
til Grufve CafTan betalas åfven för hvarje ioorde Skeppund
Tackjern, fom köpes til Stångjernsvårken, 8 fchil. 4r:ft.
fom åfven gör et runft, på hvarje Skeppund Stångjern.

Til fådane fmårre utgifter kan och räknas de få.
kal-
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-kallade Revifions medel, fom likaledes af Bergsfogden
upbåras och beftå uti den afgift, hvilken Bruken bevil-
jadt fåfom et fammanfkott til den Bruksägare, fom ef¬
ter inrättad Tour kommer at bevifta årliga Revifion uti
jern-Contoiret, hvilken afgift gemenligen heftiger fig til
4 runft. på hvarje Skeppund jern.

Så vida Bruksägare ej annat kunna, ån vara ange¬
lägne om Smeders och Arbetares fkåliga utkomft, blif-
ver det en nödvändighet at lämna dem Spanmålen, me¬
rendels med förluft , i ond och god rid til et vift me¬
delpris. Defsutom kan föga undvikas Smedsfkulder,
fom oftaft förloras, och Gratialer til förlamade arbetare.

. Åfvenvål extra utgifter, hvilka Bruksägare fjelfva aga
at urfåtta , fåfom til exempel: Berga-Tings penningar,och afgift til Bergs-Gevaldigers underhållande, med
mera. Detta kan tilfammans ockfå utgöra 3 fchil. 8
runft. på Skeppund et.

Preft Tionde kan icke beräknas, fåfom af/lagen ge¬
nom KongL Maj:ts Refolution på Prefterfkapets befvår,
under den 10 Decemh. 1672, få framt icke Bruksåga-
ren efter behag en fådant afgift beviljar»

Sedan utgifter och omkoftnader på Stångjernets til-
vårkning, på fått fom förbemålt år, blifvit upteknade,få at deraf kan finnas hvad' et Skeppund kommer atkofta, bor hårtil låggas Interefte på det forlag, fom förMaterialier, Tackjern, Kol och Arbetslöner, et år,eller, kan hända, ån längre tid förut utgifne blifvit,och ej betalas förr, ån jernet til Köpmannen anlåndt.Huru ftort detta Interefte bor räknas, ankommer påBrukets belägenhet och förmåner, uti tilgång på före-nåmde ämnen , antingen af egen Blåsning eller Köpe-Tackjern, antingen kol af egne, Recognitions eller Pri¬
vatas Skogar , uti god Vattudrägt, beqvåmlig Tranfporr,

med
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med mera dylikt, fom kan fordra forlag på längre eller
kortare tid. Vid det hår förut upflålte förflaget på
Tackjerns tilvårkningen, har val Förlags Interelfet på
tilvårkningsfumman blifvit utfördt til 8 proCent: men
fom Stångjernsfmidet fordrar et ånnu drygare törlag,
eller at ägaren minft på halftannat år (kall. Rå i förlkott
för hvad fom til fmidet erfordras, tyckas 9 proCent u-
ti Förlags Interefle härvid fom et medeltal kunna anta¬
gas, i Röd deraf, at ockfå genom Kongl. Förordnin¬
gen af den 4 Februari 17?7 tillätes, at få uträkna Ca-
pitalet til låntagning uti Banquen, efter 9 proCent på
den behåldne Bruks afkomflen.

Uti de tid efter annan utgångne Kongl. Förordningar
angående Bruksvårderingar, fåfom: af Kongl. Maj:ts För¬
ordning under den 8 Maji 1739, Kongl. Svea Hofråtts
Bref, om hvad i akttagas bör, vid vårderingar öfver
fådan faft ågendom, (om i Banqven pantfåttas fkall,
daterad den 6 Augufli 1752; af Kongl. Majrts Förord¬
ning i famma ämne under den 4 Februari I75"7, fom
RadfåRer den vid 1752 års Riksdag, författade nya vår¬
derings methoden; dock med den ändring, at den be¬
håldne afkomflen uträknas igenom 9 i Rillet för 7 pro¬
Cent: finnes, det vara Domare och i fynnerhet Berg-
måflare ålagdt, at vid Jernbruks värderande, hafva af-
feende på alla de omflåndigheter, fom yi uti det före¬
gående budit til at i akttaga , då jernets tilvårknings-
vårde och Brukets deraf flytande afkomfl (kall uträknas.
Detta kan dock vid hvarr och et Bruk få mycket båt¬
tre i akttagas, fom Bruksböcker och Råkenlkaper då
åro at tilgä, hvaraf alla omkofinader, efter et medium
af flere fammanlagde år, på der nogafte kan finnas.

Af de hår förut anteknade upgifter, vilja vi emed-
lertid förföka at upftålla beräknandet af alla omkoflna-

der
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der på et Skeppund Stångjern, fora hår allenaft exem¬
pelvis anföres, nämligen:

Et Skeppund eller 26 Lispund
Tackjern, efter det hår förut fö-
reflagne tilvårknings pris - R:sd. 2:

2 låfter, eller 24 tunnor , kol
a 14 fchil. 8 runft.

Smedernas arbets lön efter For¬
ordningen - - - -

Åldermanslön -

Byggningsjern och kol
. Hammarfkatt, då Stångjernet
år taxeradt til R:sd.

Bevillningen -

Recognition -
Bctjeningens lön -

Reparationer på Storbyggna¬
den - - - 4;

Minderpris på Spanmål, För-
luffc på Smedslkulder och Gratia¬
ler kunna minft ftiga til - * 3; 9.

Bergs-Tings gåftnings pennin¬
gar med Gevaldigens, Byggmå-
ltares, Eldvaktares, Kolmåtares,
Bålgmakares och Klenfmeds lö¬
ner beråknas minft til - 5: 4.

Grufve Cafle och Revifions
medel - - - 5,

Defle utgifter ftiga fåledes på
et Skeppund Stångjern vid Bruket
til 3 R:sd. 34 fchil. 8 runft. om
det då antages, at vid famma

9> 10.

29: 4.

13: 4-
m 2}.
m 4»

2: 9h
2: 8.
2: 8.
8: OR

Tranfport 3: 34: 8-
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Tranfport R:sd. 3: 34: 0,
Bruk 2000 Skeppund årligen til-
vårkas, fordras, efter detta pris,
en fprlags fumma af 7444 R:sd.
21 fchil. 4 runft. hvaraf Interes-
fet a 9 proCent okar tilvårknin-
gen med - - - 16:

Omkoftnaden på et Skeppund
blifver då vid Hammarvårket, el¬
ler uti Bruksboden - - 777 T 77 öKiscl. 4: 2 . g.

Denne Förllagsvis upftålte Tilvårkningsfumman kan
val något minfkas af åt/billige omftåndigheter, fåfom
om Smeden kan fmida et Skeppund Stångjern med min¬
dre ån 24 tunnor kol, då agaren kan hafva 4 a 6 tun¬
nor kol på hvarje Skeppund befparde, til något båttre,
ån inköps prifet. Likaledes befpares ock ftundom nå¬
got på Tackjernet; men fom okunnige eller otrogne
Smeder ofta bortfmida, mer ån fom beftås » och ftun¬
dom befpara Kol och Tackjern med förluft på Stång-
jernets godhet, få kan på denne minfkning uti omkoft¬
naden föga göras någon fåker och beftåndig rakning*
En beqvåm belägenhet för jernets utförfel gör åfven
något, men aldramåft dår Tackjern ock Kol kunna er¬
hållas til båttre pris, och dår 15 proCents öfverfmide
eller Frålfefrihet år tillåtit, uran Hammarfl<att och Be¬
villning , famt dår agaren fjelf förftår och fköter lin
Brukshushåldning.

Deremot kan och detta tilvårknings pris af ån flere
tilfålligheter, vådeliga håndelfer, vartubrift eller öfver-
flöd, högre prifer pä alla, eller en del materialier, mifs-

, våxr år, dåliga arbetare, obeqvåm belägenhet, vrakvår-
digt jerns Conftfcation , ftagnation i handelen, högaIn-
rerelfen på Förlag, med mycket mera, fnarare ökas ån
minfkas. w Fö-
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Föreftående förftagsråkning ftråcker fig ej vidare,
ån at finna, huru mycket Jernet kan vara vårdt uti
Brukets Jernbod; men innan det ifrån Stapelftads våg år
fårdigt at afgå til Utrikes orter, tilkommer en hop om-
koftnader, hälft dä Brukets belägenhet år fådan, at jer-
net (kall gå flere gånger både öfver Land och Infiöar.
Derpå kommer då at beräknas Forlöner Båthyror, Frak¬
ter , In- och Utlaßningar, Bodhyror , Commiffionairers aflå*
ning) Tidens utdrägt, Upflads och Landtulls afgift, Up*
flads, Bro och Fägare penningar, Jern-Contoirs afgiften,
Vägares arfvode , Fägare pengar i Stapelftaden, Ständpen-
gar, Dragare pengar, Utgående Sjötull, Licent afgifterne ,

"Tullforbojning) Licent förhöjning) Sjörätts pengar, Armpen¬
ningar, Stockholms Stads Tolag, Beurfe afgift och Armpen¬
gar ) fom alt kommer Kongl. Maj:ts och Kronans Publi¬
que inrårtnihgar, eller Betjeningen til godo , och iom
uti förenåmde Herr Sandels Deputation noga fpecifice-
radt finnes: utgörande på hvarje Skeppund Jern minft
i R:sd. 3 fchil. 3 runft., få at om et Skeppund jern kom¬
mer, efter föreftående Projekt-Calcul , at kofta vid Bru¬
ket 4R:sd. 2 fchil. 8 runft., blifver defs värde på Stock¬
holms våg 5 R:sd. 5 feil, 11 runft.

§• 7-
Om någre Författningar rårande Jernets värde.

Huru högt fordna och fednare tiders Konungar
fkattadt och ömt vårdadt Svenfka Jernhandteringen,fåfom Rikets ypperfta Produft, derom vitna äldre och
nyare,^många Författningar, fom antingen hafva affe-
ende på hefland for framtiden, på TiIvärkn ingens lättande,
eller på förekommande af denne varans förfall til vanpris.

Anftalter til beftånd för framtiden kunna intagas af
åtfkillige, redan hår förut vid Malmbrytningar och

F 2, Tack-
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Tackjems blåsningar åberopade, |Rongh Forordningar;
Likaledes af hvad angående Hushåldningen med Sko»
gars värd, beflånd och aktfamma nyttjande, famt öf-
verflödigt fmides hämmande, med mera, fom fes af
Kongh Maj:ts Bref til Kongl. Bergs- Collegium under
den 25 Maji 1725, och til Kongh Bergs-och Cammar-
Collegierne under den 25 Novemb. 1734, af Defs nå.
diga Fårordning under den 10 Septemb. 1747? och den
23 Jul ii 1753.

Til prifets hittande uti Tilvårkningen och flere ut¬
gifters minlkande, fyfta åtfkillige Stadgar, fåfom: at
Jernet varit frikalladt for vågpenningar uti Upftåderne,
under affåndningen på Stockholm , fom fes af Kongl.
Maj:ts Refolution under den 29 Augufti 1664: at til Frak¬
tens lindring ifrån Bergslagerne til nåfta Sjöftåder, år u-
ti åldfta Förordningar utfått, at et Skeppund eller 20
Lispund Bergs eller Hammarvigt, bor i Stockholm gäl¬
la 22 Lispund, fom Kongh Refolution af den 6 Nov.
166$ ån vidare ftadgar, med den förbättring, at för af-
flitningen tillågges på et Bergs- Skeppund 2 marker ,
ehuru Köpman härvid nog vet, at uti betalningen råt¬
ta fig efter vigten. Til förekommande af Fraktens ffeg-
ring, blef det ockfå genom Kongl. Maj:ts Refolution,
af d. 21 Mart. 1734 för Oregrunds Stad afflagit, at enfamt
få på Fartyg föra jern ifrån de i den orten belågne
Jernbruken. Kongh Brefvet af den 15 O&ob. 1734 be¬
friar ock Bruken ifrån alla de pålagor, fom Kronans
Betjenter kunna finna någon anledning, at vilja dem å-
lägga, hvilket förfl bör til vederbörande Kongh Colle-
gier refereras.

At minfka den omkoftnad, fom måfle användas på
Forlöner öfver Land, både med Jernets utförfel ifrån
Bruken til vågarne, fom ock med Spanmåls och Vi£tu-
alie varors anfkafFande för arbetarne, bör i fynnerhet

intet
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intet fortigas, Regeringens vifa anftalter med Segelfar¬
ters öpnande , förmedellt Slufsvårk uti ätfkillige för
Bergslagerne bequåmt belågne ftora vattudrag, hvarom
Trollhåtta och Stromsholmfka Slufsvårket blifva för vå¬
ra tider et hederligt vitne.

Til förekommande af vanpris , och Stångjerns Smi-
dets behöriga drift, bidrager åfven den förmån, fom
genom Kongl. Förordningen under den 18 Febr. 1734,
blifvit Bruksägare förunnad, at få taga Bancolån på jern,
hvaruti ån lindrigare vilkor blifvit tillåtne, uti Kongl.
Förordningarne af den 8 Maji 1739 , och den 1 Oötob,
1741. Håruti år ån ytterligare den kraftigafte Författ¬
ning tagen, genom inrättningen af et Jern-Contoir,
fom år 1747 tog fin början, och biet med Kongligt Pri¬
vilegium faftftåldt, famt åger befand genom Bruks-So-
cietetens beviljade tilfkott, til en dal. K:mts afgift för
hvarje Skeppund Stångjern, fom kommer ril förfålgning
på Stapelftads våg. Genom den ftyrka, fom detta Con¬
toir härigenom vinner, blifva Bruksägare med nödige
lån emot lindrig rånta underftödde, och i fall mifsbud
göres på deras tilvårkningar, åger Contoiret at hlanda
fig uti Handelen , och bibehålla et fkåligt förfålgnings-
pris. Härigenom har ock under Contoirets förvaltnings
tid, jernet kunnat hållas uti en, til en och en half Riks¬
dalers högre pris ån förut, fom på 300 a 350,000Skep¬
pund Utfkeppadt jern, tilfkyndadt Riket en betydande
ärlig vinning, tillika med hvar och en Bruksägares mår-
keliga förmån och båtnad: utom det, at genom detta
Contoirets ftyrka, och den Refpe&ive Bruks - Sociere-
tens Patriotifka nit, mångfaldiga anftalter för nyttiga
inrättningar, til Jernhar dteringens upkomfl: och förbät¬
tring, blifvit påkoftade b\

F 3 Ibland
b) Gr. Stockenßrutns Tal om Svevjka Jernbruhs näringen p. 27 och

följande.
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Ibland de många fmåltningsfått, fom tjåna til fmi-
digt Jerns frambringande, men hora ej til detta rum¬
met at upråkna, torde mig likvål tillåtas, at allenaft
med få ord, nåmna Stångjerns tilvårkning af den flagg,
fom faller vid vanlige Hammarfmeds Härdar, och af hvil-,
ken ßagg min kåre Fader, redan for 40 år fedan förfåkt,
at Srångjern med fordel på en liten Blåfterugn kunnat
utbringas c). Detta nyttiga forflag har dock icke kom¬
mit til ftörre vårkftållighet, förrån pä de fednaft för-
flutne trenne år, genom någre Bruksägares tiltagfenhet,
och medelft Herr Affe(Tor von Stockenftroms, famt Herr
Ofvermasmåftaren Gameijs nit och bemödande. Herr
Afteffor von Stockenftrom har i fynneihet, uti en utför¬
lig befkrifning til Hogloff, Kongl. Bergs-Collegium , vi.
fat et lyckligt torfök på denne inrättning vid Söder¬
fors Ankare Bruk, hvareft på en liten 15 qva-rters hög
ugn, af allmänna Hammarfmeds flaggen, erhållits 19
proCent uti utråkt Stångjern, hvaraf et Skeppund med
alla omkoftnader knapt ftiger til 4 emot vanliga Stång-
jernets tilvårkningspris: På andre orter, och vid andre
omftåndigheter, kan dock intet begäras, at famma pris
altid fkall inträffa. Emediertid måfte denna fmåltning
altid blifva lönande, och kan efter Herr Affeflorns for¬
flag i fynnerhet hyttjas, då Tackjernet ftiger til omåt-
telig dyrhet, och at dermedelft bibehålla et medelpris,
famt tillika at uti lin mån lindra Stångjerns tilvårkningen.

Oaktad alla goda Författningar och påfundne utvä¬
gar til Stångjerns tilvårkningens lindrande, tyckes dock
omkoftnaderne derpå blifva få drygé, och nationela,
få val fom Privata ägares vinning deremot få medel¬
måttig, at önfkeligt vore, det en ftörre del af Svenfka

Stång-0

c) Se anledningar til kundlkap om : Jernförådlingen &c. tryckt
J772, 13 §• 13-
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Stångjerns tilvårkningen, ån hittils fkedt, kunde genom
förädlingen bringas til et högre vårde, och Rikets o-
fkatrbara Skogar, fom fynligen aftaga, tillika med de
ypperligafte Jernmalmer, af utlåndfk man båttre betalas.

Vi finna at Engelands årliga nationela vinning på
Svenfkt och annat köpt Stångjern, endafl: genom den
gröfre förädlingen ftiger til mer ån 16 gånger fiörre
fumma, ån Sveriges nationela inkomfi: för Stångjernet d).
På et Skeppund Stångjern kan, fom hår förut an-
fördt år, ifrån malmen ej räknas mindre ån 48 tunnor
kol, men om farnma Stångjern, til exempel brånnes
och räckes til Stål med tilläggning af högft 12 tunnor
kol, åger det fedan et dubbelt högre värde. Når en
få betydande tilökning i värdet kan vinnas på den grof-
vafte förädling, allenafi med tilläggning af |:del, eller
blott |-:del kol, om råckningen befpares, hvad bör då
icke väntas af den finare , där Handarbetet utgör det
mäfta, med ån mindre åtgång på Skog, i anfeende til
varans högre vårde. Men denne faken går öfver mit
åmne, och år för detta af vittre mån, nog tydeligen
utförd <?), famt af vår Nådiga Ofverhet på fiere fått
upmuntrad, fom ockfå haft den goda vårkan, at årliga
exporten til utrikes orter af grofvafte Jern och Stål för¬
ädling, för hvilka exportations prsemier af Jern-Con-
toiret blifvit betalte, på trenne år eller ifrån 1777 til
och med 1779» ökat fig til innemot 2000 Skeppund år¬
ligen, och fkall förledit års export ftigir til 12000 Skep¬
pund uti fådant groffmide. Uti finare arbeten och

hand-

ä) Herr Ekflrvms Tal om Jernforådlingen, p. 9 och 10.
e) Jemfor Commerce -Rådet Polhems betänkande angäende Oeco-nomien i Sverige på Riksdagen 1720. Item defs Allmänna Hus¬

hålls förflag 1726, och defs fedan utkomne Patriotifka Tefta¬
mente , med mera.
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handfmide förädlas all,enaft af några och 60 Mailare 1
Efkilstuna Friftad ungefår 200 Skeppund Stängjern och
40 Skeppund Stål med 800 låder kof, minft til 230,000
Dal. K:mts varde, öfver Stångjerns prifet. Detta tor¬
de mig tillåtas at nåmna, alienall låfom et enda exem«

pel på de framlleg, näringar hafva at vånta under
vårt fålla Regeringsfått, hvilket den Högfta

nådeligen uppehälle och vålfigne !
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