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INLEDNING.

En Handtering, fom fyflelfåtter och fkaffar enbetydelig del af ett Samhälles medlemmar
nödtorftig bergning, fom ökar Kronans iri-

komfter, utan andre näringars förfång, fom fram«
fkaffar en vara, hvilken ej endaft i långliga tider
har beftånd, och bibehåller ett vifl: invertes värde,
utan ock kan tillverkas i den mängd, at den både
räcker till landets egna behof, och kan till Utlän¬
ningen utfkeppas, (om defsutom drifves uti en lands¬
ort, der föga tillfälle gifves att med någon annan
(lags näring fyffeKåtta och underhålla famma folk¬
nummer; en (ådan handtering förtjenar utan mot-
fågelfe, att på det nogafte kännas, af den Styrande
Magten , för att vinna befkydd, af den tänkande
Medborgaren, för att vinna en förfvarare, om e-
gennyttan och afvunden någon gång (kulle fam-
rnangadda (ig för att undergrafva defs grundvalar.

Når hårtill kommer, att den famma nåftan kan
an(es att vara en Skola för induftrien, och i (in
mån hafva bidragit till de näringars uphjelpande
och förbättrande, fom den haft af nöden; når den
defsutom ifrån (å långliga tider tillbaka blifvit fort-
fatt, att inga tideböcker, kunna utftaka defs ålder,
och dock beftåndigt, faft af tillfälliga olyckshåndel-

A fer,
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Ter, flundom med mindre båtnad, altid kunnat f s-
felfåtta det Landfkapets innebyggare der den drif-
ves, når den ånnu i dag icke allenaft år i full gång,
utan ock medelft förfigtig hushållning, framgent i
flere århundrade torde kunna bibehålla hg, dervid;
då tyckes man med (kål kunna fluta, att hvarje
upgift fom kan uplyfa en få uråldrig, (å vidftråkt,
få indrågfigj men tillika i olika tidehvarf fig få olik
handterings bhjloria eller Hushållning, långt ifrån
att böra förtigas , fnarare förtjenar att för en up-
lyft Allmånhec till fkårfkådande framläggas.

Om den korta målning, fom man hår i all¬
männa ordalag vågat framhålla, år (varande emot
någon Bruks-hand tering innom vårt Kåra Fädernes¬
land , få har man trodt, att hon framför andra tor¬
de vara det, emot den, fom drifves af Stora Koppar¬
bergs Bergslag. Ett Bolag, fom ehuru talrikt det
fordom varit och ånnu år, fom ehuru det jemte fig
fyffelfåtter en flor del af den talrika Dal-Allmogen;
dock icke rätteligen kan fågas hafva mer ån en käl¬
la till hela fin rörelfe, fitt beflånd: Stora Koppar¬
bergs Grufva, hvilken kan anfes, fåfom ett För¬
rådshus , för hela den nämnda folkmängden, och
en af de redbarafle Skattkamrar, innom Svea Ri¬
kets gr'nfor. Hon har derföre icke allena fl altid
varit ett mål för vårt kåra Fäderneslands fordne
Store Regenters upmårkfamhet och omvårdnad, u-
tan har ockfå nyligen njutit, icke ett blott mildt ög-
nekaft, utan det kraftigafle befkydd från en 7bron,

fom
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fqj-y nu ftadgar Svea Innebyggares fållhet. Defs Hi-
fidria, fåttet att göra defs malm till godo, befkrif-
ning på de Mechanifka inrättningar fom der blifvit
gjorde och åtfkilliga grenar af den hushållning,
fom tid efter annan blifvit vidtagne vid den på den¬
na Grufva funderade Bruks - rörelfe hafva af vittre
författare redan blifvit vidrörde a)} men då ingen

A 2 egen-
- - - ■ ■ —

a) LOHRMAN , Defcriptio & laus celeberrimae
Fodinae Metallica prope Fahlunam in Dalecarlia Orient.
Aboae. 1659. Fol.

NAUCLERUS {Ol.) Delineatio magnce fodinae
Cuprimontanae. Part. I & IT. 1702 , 1703# 4:0.

LEOPOLD {Jo. Frid.) Relatio Epift. de Irinere
fuo Svecico. Anno 1707 fa&o. Lond. 1720. pag, 46 —
68. 8:0.

MORfEUS (Praefide J. G1 WaUerio) Di (T. de Cu-
pri montis Fahlunae Oeconomia prifca Metallica. Upfa-
liae, 1757. 4:0-

HULPHERS {Ahr.) Dagbok öfver en Refa ige¬
nom Dalarne. Wefterås 1762. 8:0 p. 383 -429.

HERMELIN ((?«/?.) om Kopparflaggets Smäl¬
tande efter Rodning. Srockh. 1766. 8:0.

POLHEMS {Cbriß.) Beråttelfe om defs förnåm-
fta Mechanifka Inventioner. Stockh. J729. Sid. 80. 4:0.

SVEDENBORG Regnum Minerale de Ferro,
Cupro &c. T. II. Dresd. 1734. Fol. fid.

DAHLBERG {Er. Com.) Svecia Antiqua &
Hodierna. Holm. 1691—1701. Fol.

CANZLER J. G.) Nachrichten von Scweden
i;r Th. p. 126—145. Dresd. 1778- 8:0.

GRAVE (Job. Hend. under CHRISTER BERCHS
■<



• ) 4 C •

egenteligen vifat hvad fördel utaf detta Kopparverk
tillflutit Rikets Skattkammare, farnt huru de afgifter,
fom det till Kronan erlagt, uti olika tidehvarf för¬
hållit fig, få har man för det närvarande få myc¬
ket heldre utvalt detta åmne, fom derutaf torde
kunna fkönjas, att oaktadt alla de förmåner fom
Stora Kopparbergs Bergslag tyckes njuta, år den
dock nu för tiden få högt (man vågar icke fåga
hbgre) befkattat, fom med defs beflånd och Rikets
fannfkyldiga nytta kan rima fig.

*. I.
Afven fom det i allmänhet icke utan grund

torde kunna lågas , att man ganfka otillråckeligen
känner allmänna hushållningen i Sverige uti de åld-
fta tiderne tillbaka; få år det ockfå onekeligt, att
då man för famma tider forfkar efter uplyfningar rö¬
rande hushålls författningar vid enfkildte verk och
inrättningar, få ftadnar man uti ett fullkomligt mörker»
Stora Kopparbergs Grufva och Bergslag har håru-
tinnan fått deltaga uti det gemenfamma ödet. Ko¬
nung MAGNI Privilegier af år 1347 b) år det ål-
fta Document man rörande defs hushållning har att
tillgå; men fom famma Bergslags Privilegier deru«
tinnan fåges vara förnyade, emedan de gamla ha¬

de

infeende) Afhandling om Malmens fördelning vid Stora
Kopparberget. Upfal. 1783. 4:0.

Kongl. Bergs-Colleg. Beråtterfer vid 1765 och
1771 års Riksdagar. Stockh. 4:0.

1) Kongl. Bergs-Ordn. p. 1.
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de forkommit; få år tydeligt att redan före den
tiden forfattningar rörande detta Kopparverk af Re¬
geringen varit vidtagne och att Kronan derutaf haft
(in andel, faff man icke kan fåga huru flor, eller
med hvad omftåndigheter, den alt ifrån början va¬
rit förknippad. Det år (åledes endaft ifrån år 1347,
fom man har någon (åker ledftång att följa uti det
åmne, fom man nu vågar underkafta Låfarens
granfkning.

§. 2.

Utaf Tillverkningen fom vunnits hafva Bergs¬
männen varit förbunna att till Kronan erlågga Afrad
i Koppar, fom enligic Högftbemålte Privilegier bor¬
de utbetalas tvånne gånger om året, nemligen vid
Midfommars och Michaelis tiderne, fom federmera
blifvit åndradt till en gång for hvarje år, men hu¬
ru ftor denna afrad eller afgift, i anfeende till
Koppar-tillverkningen varit, derom har man af
råkenfkaperna ej kunnat få någon fullkomlig uplys-
ning; dock har man all anledning att tro, att den-
famma då varit nog ringa och rnåfl beftått i Kop-
parförflen, vedkörflen, dagsverken och mycket an¬
nat fom Bergsmånnerne voro vane att göra till
Kronans Hyttä och Bruk (fe Privilegierne af d. 29
Mart. 1593 ), medelft hvilka de i deffe Onera år-
höllo någon lindring, dock med vilkor att de fkul-
le utpöra rått Tionde af alt det de brukade, och de
Tio fkeppund fkulle aflåggas fom de förr haft fritt

A 3 för
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för Tionde af hvarje fjerding. Men federmera (kall
under Konung CARL IX Regering afgiften blifvit
faftftåld till ett fkeppund Koppar för hvarje fjerde
part, och utgjort 1200 fkeppund, men att detta
likväl icke kunnat fke förr än 1616, fynes deraf,
att fjerde parterne då förft blifvit ökte till det nu¬
varande antal af 1200. Det vet man att före 1603
fkulie hvar hel fjerding gifva 18 lifpund, och defie
voro den tid 120. Sidftnåmnde år förhögdes den¬
na afrad till ett fkeppund af helfjerdingar och ftrax
derefter till två fkeppund af helfjerdingar eller 10
lifpund på fjerde parten , och emot hvilken Kro¬
nan förbant fig, att underhålla Konffverken och
dertill beftå nödiga Materiaiier och aflöningar,

§■ 3-

Huru ffor Koppar-tillverkningen vid den tiden
varit, derom äger man ej någon uplyfning, efter
fom inga ordenteliga Vågböcker då höllos, förr ån
år 1633, och defsutom torde det ha va håndt, att
Koppar utan att gå igenom Vågen blifvit utpraffi-
cerad, hvilket dock ffrångeligen blifvit förbudit.

Till förekommande af flika underflef, var det
formodeligen, fom 1607 års författning, enligit
hvilken Kronan fkulie njuta fin afrad efter tillverk¬
gen , nemligen hvart 2o:de fkeppund utom Konft-
afraden uti Konung CARL IX fidfta Regements-
år ändrades och utgifterne fattes att utgå efter Lot-
terne i Grufvan.

Ifrån
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Ifrån all annan afgift till Kronan var Bergsla¬
get vid den tiden befriadt, dock hafva flere feder-
rnera tillkommit, hvartill grund blifvit lagd år 1615,
då Kronan för defs räkning låt upköpa all den
Koppar fom kom på vågen, hvilken fedan med a-
vance fåldes till Kronans afnåmare , och fick denna
avance namn af Koppartull. Ett Compagnie årböd (Ig
deruppå år 1625, att på hvarje fkeppund betala 60
Dal. Kopparmynt få kallad Koppartull, för den rät¬
tighet , fom Kronan då fig enfam hade tillägnat
att köpa hela Koppar - tillverkningen, fedan afraden
blifvit årlagd, för hvilken Koppar-handel det fedna-
re Koppar - Compagniet uti Högftfalig Drottning
CHRISTINAS tid ökte 2 R:dal. på fkeppundet, fa
att tullen in alles befteg fig till 12 R:dal. på fkep¬
pundet.

År 1635 har en ny gravation påkommit under
namn af Sjötull till 2 R:dal. på fkeppundet, hvil¬
ken årlades vid Sjötulls-Kammaren vid Kopparens
utfkeppning.

§■ 4-

Ifrån defle utfkylder, men i fynnerhet det
tvång hvari Kopparhandelen genom detta Compa¬
gnie var författ, har Bergslaget fök t förfkoning;
men då den ej kunnat århållas, få har det år 1639
åtagit fig att till Kronan årlågga hvart 4*.de fkep¬
pund, lifpund och mark af alt hvad tillverkades,
på det Bergslaget måtte fritt få fålja den öfriga de-
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len, dock Kronans afrad a 1200 Ikeppund årligen
obetagen: Och ehuruvål fjerde delen af tillverknin¬
gen låledes årlades i ftållet for tullen, och afraden
defsutom utgjordes, har dock Sjö- och Koppar-till¬
ien blifvic lammanblandad och utfått till So Dal.
27^ öre K:mt på Ikeppundet, då det upmyntades
till Plåtar och till 75 Dal. dito Mynt, då den ut¬
gick i Gahr, lå att Bergslaget kom en lådan ljötull
att betala, oaktat den förmentes medelft fjerde
Ikeppundet vara afbördad, hvilken ljötull intill år
1680 endaft årlades för den Koppar fom i Stapel-
ftåderne aflkcppades, men lidftbemålte år blef re-
folveradt att den famma Ikulle i Aveffa Bruk be¬
talas af all Privatorum Koppar, fom gick derige-
nom vågen , och har val Bergslaget åfven derutin-
nan lökt, men ej vid den tiden århållit någon åndring.

§■5-
Utaf de Handlingar fom förvaras uti Krono

Contoiret vid Afvefta Bruk, befinnes det Kopparfla-
garena i Riket ifrån 1682 års början till 1723 års
flut fått förlkoning ifrån Hora Sjötullen för den
Koppar, fom de uparbetådt eller manufa&ureradt;
men ifrån den tiden hafva de måll betala denna tull
oaktadt Kopparn ftadnat innom Riket, hvarifrån
dock de öfrige Kopparvårken varit förfkonte, och
ej oftare erlagt Hora ljötullen, ån då varan blifvic
utlkeppad.

Med den dryga afgift, fom vid flutet af
1631 blef Kopparn ålagd, kunde Bergslaget ej

lån-



längre uthårda, utan månde Höga Regeringen un¬
der d. 30 Oftob. 1650. eftergifva 300 fkeppund
utaf Afraden , få att allenafl 900 fkeppund fkulle
utgöras, efter hvilken tid, intill år 1718 afraden år
utgjord, igenom ett vifl korg - eller tunnetal Malm,
fom vid hvarje lottning afllagits , och fedan på Au¬
ktion förlåldts, på hvilket fått afraden dock icke
altid fligit till 900 fkeppund, utan ofta derinunder.

6c

År 1718 har Högflfalig Hans Majeflåt Konung
CARL XII. till förfök eftergifvit halfva afraden och
vid 1720 års Riksdag blef Bergslaget åfven förfkont
ifrån erläggandet af den öfriga hälften , dock med
törbehåll, att den ännu fom nyfs förrut fkedt,
fkulle utgå uti Malm och värdet deraf infamlas i
en Caffa, fom fkulle användas till Grufvans påkoft-
nad i åtfkilliga delar, hvilket Bergslaget ej fjelf
mägtade åftadkomma. Härigenom fattes Bergsmån-
nerne i tillflånd att gifva mera för Malmen och
dymedelft öka fonderna till Grufve - driften, famt
igenom underflöd utaf afraden arbeta de fvagare
Malmrummcn, hvilka eljeft merendels låggas öde,
hvarigenom Koppar-tillverkningen anfenligen fkulle
minfkats och Kronan lida långt mer uti 4:de fkep-

Eundet och flagfkatten eller flora fjötullen, ånvartill eftergiften utaf afraden kunde fig beftiga,
icke till förtigandes den verkan en indragen rörelfe
Ikulle göra på orten och hela lånet där omhring.

B $. 7-
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§■ 7.
Vid den tiden fom ofvan förmålt år, då Bergs¬

laget utgaf 1200 fkeppund Koppar uti afrad, desli¬
kes hvart 4-.de fkeppund utaf tillverkningen famt en
ganfka hög fjötull alt årligen, var Malmen ganfka
rik och Grufvans djup medelmåttigt, få att fm åk¬
nings och upfordrings omkoftningarne ej ftego myc¬
ket högt, hvadan Bergslaget då, till Kronans båt¬
nad och egen fkåliga bergning kunde uthärda med
defte dryga afgifter, men deraf följer ej att de
famma nu fedan Grufvan i godhet anfenligen afta-
git och i djuphet med de derrred förknippade om-
kodningar tilltagit, /kulle kunn# utgöras, få framt
icke hon på en gång och i häftighet /kulle utbry¬
tas; då hon likväl ånnu igenom ut/kylder, lem-
pade efter de/s innerliga befkaffenhet i långre tid
kan tillfkynda det allmänna mycken inkomft, och
defs idkare famt den nära derintill boende Allmoge
näring och uppehälle.

§. 8.

På defta grunder, och fedan Grufvan år 1687
aldeles nedfallit, och den uti rafen befindtelige
malm efter hand blifvit utföfrad, och Bergslaget
utaf vådeldar neder i Grufvan och af 1767 års
Cours-fall tagit anfenlig fkada och förluft, få fökte
Bergslaget vid 1769 års Riksdag förmedling uti de
dryga afgifter fom ånnu vidhängde detta verk, och
igenom Hans Kongl. Maj;ts Allernådigfte 'Refolution
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af den 19 Februarii 1770 c) årholt den ändring
derutinnan , att Bergslaget i hållet for hvart fjerde
fkulle till Kronan erlågga hvart åttonde fkeppund,
dock få, att (killnaden emellan hvart 6:te och g:de
fkeppund fkulle användas till Konflr-haten , hvilken
Kronan af ålder underhållit af Stats- medel, och i
fall denna fkillnad hege högre, ån livad till Kon fl¬
oaten upginge , fkulle den användas till nya förfök
neder i Gritfvan , få att Bergslaget i fjelfva verket
ej fick hörre förmedling, ån ifrån det 4-.de till hvart
6:te fkeppund, hvaraf likval till Måffingsbruken år¬
ligen fkulle erläggas 2133 R:dal. 16 fldll. fpecie,
fåfom någon flags erfättning for den nedflagne ho¬
ra Sjötullen, hvarifrån de varit befriade.

B 2 Jäni-
c) Denna märkvärdiga Refolutions vidlyftighet for-

bjuder mig att hår hel och hållen den upgifva, hvarfo-
re défs innehåll och vilkor endaft införes.

Kongl. Maj:ts Nådiga Refolution, på Stora Koppar¬
bergs Rätts, å Bergslagens vägnar under nyligen
ofverftåndne Riksdag gjorde Anfökning.

i:mo Att den få kallade Stora Sjötullen, och Slag-
fkatren, fom hittils i Aveftad blifvit betalt med Sjuttio
fem Dal. K:mt, måtte reduceras till den råtta Sjötulls-
afgifren å Tvä Riksdal, fom 1635 blef utfått, då Sjö¬
tull på Kopparen ålades. 2:do Att Bergslagen måtte
befrias ifrån afgift till Kronan på den få kallade Afrads
Kopparen, fåfom en forlåning för Grufvans vidmagt-
hållande; och 3:00 Att den Afgift Bergslagen nu år-
lägger af Sror-GrufVe Kopparen till 4:de fkeppunder,
ma varda förmedlad till hvart åttonde fkeppund. Gif»
ven Stockholm i Rådkammaren den 19 Februarii 1770.
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Jåmte denna formedling uti Åfgifterne utaf
fjelfva Kopparen, blef åfven flora Sjötullen nedfatt
ifrån 75 Dal. K:mt till 2 Ridak fpecie for hvarje
fkeppund, dock endafl på 10 års tid, efter hvii-
kas förlopp denna förmedling blifvit förlängd på
lika lång tid*

§• 9*

Härigenom har Grufvan med flörre eftertryck
kunnat drifvas, tillika med de fvagare Malm-rum¬
men , fom förut ej lönt mödan med arbete beläg¬
gas, hvaraf tillika håndt, att Koppar-tillverknin¬
gen , fom nåfl förut, innan förmedlingen bevilja¬
des, endafl gick till 4000 fkeppund och derom-
krifig om året, nu i de fednare åren förökt fig till
6000 fkeppund årligen , få att hvad Kronan ige¬
nom den beviljade förmedling i fina Höga inkom-
fler faknat, har blifvit igenom en högre Koppar¬
tillverkning tåmmeligen årfatt: hvarförutan flere ar¬
betande hånder igenom en fådan utvidgad rörelfe
blifvit fyflelfatte..

Den fvårafte olågenhet, fom härvid tillflött,
har varit Kopparprifets fall, och en befintelig trög.
affåttning derå, hvilka bagge omflåndigheter, för-
fatt Bergslaget uti en bekymmerfam belägenhet i
det, att Bergsmännen nu för tiden ej erhålla få
mycket för ett förmedlat fkeppund Koppar, fom
förut för ett oförmedladt, utan i betydelig måtto
mindre, fom bevifes deraf, då i öfvervägande kom¬

mer?



r# ) 13 c #

mer , att Kopparn utmyntades till 60 R:dal. efter
3 Dal. S?lf:mt R:dal., hvaraf då flora Sjötullen el¬
ler Slagfkatten jämte Mynt - omkoflningarne afdra-
ges, blifver i behåld 46 R:dal. 5 fkill. 4 runfl.
ipecie för fkeppundet.

Man vill nu antaga per medium en årlig till¬
verkning af 6000 fkeppund Koppar, hvartill den
gått, och deraf draga den fjerde del fom Kronan
förut innehade, då 4500 fkeppund blefvo åter-
flående.

Efter myntfoten fingo Bergsmännen, fom nyfs
förut är nämnt 46 R:dal. 5 fkill. 4 runfl., och få-
ledes belöp på deras hela behollne tillverkning
207500 R:dal. fpecie.

Supponerar man enahanda tillverkning efter
förmedlingstiden eller 6000 fkeppund, hvartill den
nu i de fednare åren ungefärligen fligit, och dra¬
gés deraf en fjettedel (fkilnaden emellan hvart 6:te
och 8:de fkeppund tillfallande Krono Konfl-flaten,
fom egenteligen tillhörer Kronan) *, få blir Bergs-
månnernas rena behållning 5000 fkeppund, för
hvilka nu endafl erhålles per fkeppundet 31 R:dak
fom utgör en fumma af 155000 R:dal. hvilka dä
de dragas utaf ofvanbemåldte 207500 R:dal. blifva
52500 R:dal. fpecie öfrige, fom Bergsmännen nu
få mindre för en förmedlad tillverkning af 6000
fkeppund Koppar ån förut: hvaraf följer att Bergs¬
männen den tiden, då Myntfriheten innehades, och

B 3 Cour-
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Courfen nåftan flod cilpari, famt varu -priferne rät¬
tade fig derefter, i fjelfva verket fingo långt mera
for ett fkeppund Koppar, oaktadt 4-.de fkeppundet
och en dryg Slagfkatt erlades, ån nu, då afgiften
blifvit forviåidlad till hvart 6:te fkeppund och tullen
nedfatt till 2 R:dal. få att fkilnaden öfverftiger i en
ganika ftor mån värdet af alla de förmåner, fom
Bergslaget åtnjuter, att förtiga det affåttningen går
trögt, i det hållet den gick qvickt, då Bergslaget
var i beftttning af Myntfriheten«

Alla export-varor hafva ftigit i mån af Mynt-
valvationen, men Kopparen år nåftan den enda,
fom fallit i en nog hög disproportion, hvarigenom
denna näring anfenligen kommit att lida, och Gruf-
van fåttes i våda att kunna drifvas, i fynnerhet de
fvagare Malm-rummen , fom ej båra koftnaden, då
Kopparprifet håller hg få lågt.

Detta jämte några tillftötte förlufter, hafva för¬
anlåtit Bergslaget, att i all underdånighet bönfalla
hos Hans Kongl. Maj:t om Nådig mildring uti af-
gifterne utaf detta verk , på det Grufvan till Idka-
renas och många fattiga arbetares näring och lifs-
uppehålle , till förtjenft för en talrik och fattig All¬
moge deromkring måtte kunna drifvas och vid
magt hållas: och ankommer det nu på Hans Kongl.
Maj:ts välbehag, att hårutinnan efter omftåndighe-
terna ftadga och förordna.

§• 10.
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§■ 10.

Enar ak detta fammanlågges, få finnes, att
afgifterne utaf Stora Kopparbergs Grufva till Kronan
ifrån uråldriga tider tillbaka biifvit få erlagde, att
de varit rattade efter Grufvans befkaffenhet, att de
vid fine tillfållen anfenligen riktat Kronan , och tilli¬
ka defs idkare, och att de vid Grufvans aftagande
måft förmedlas till förekommande af defs ödeläg¬
gande. En fådan hushållning och författning har
varit och blir nödvändig, i fall verket ej fkail gå
förlorat: ty faflån Kronan igenom Grufvans afta¬
gande i godfet, och tilltagande omkoftningar på up-
fordringen ifrån fförre djup och ett nedfallit Kop¬
parpris måfle lida uti fine höge inkomfter ; få rig-
tas dock igenom Grufvans drift den allmånna Pen¬
ningeflocken och rörelfen i Riket och många tu-
fende af defs Medlemmar både innom och utom
denna orten erhålla derigenom fin nödtorftiga berg-
ning och uppehälle; att förtiga det detta famma
folket uti andra . och lika indrågtiga Handteringar
näppeligen (åtminflone icke utan de betydeligafle och
kanfke otilgångeiiga publika underflöd och förfkot-

ter) fkulle kunna tillvånjas och fyffelfåttas.



 


