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F ö R E T A L.

Det jJrsta jJrsJket tilt m ordentlig Periodisk
Sk~'ift om Bergshcmdteri~zge~z, som lenmat Svemka
hokprciuC1z, gjordes ar Z78 7, lJa jorMutll!tCl1zdc
af da varande Presidenten i Hogloft. Kgl. Bergs
Colfegizt11t, framlidne Riks·Rf'tdlit m. m. GZ'"efve
Nils Bjelke. Denne Herre! mit for Bergf
bruket z'6jde sig mi~zd~'e i ett stz'elngt bevakande
af de jordefar , som n&gon gf'tzzg, med eller ntMz
sM!, azzsett.r f6rf6rde!a de andra Nt1ringarne eller
hela Mezzigheter, efzz· i ezz oafbruten zzpp11telrRsamhet

o t e jic O! LT t 'Z' o .'1'/pa tzogre orC1/W. I.lmz tyclltes mija aterJ ara
Bez'gs.Statm till hvad dezz vm' dl~ l" j la s, Cron·
s t e d t, S v a b, Br a ndt m. fl. j6fvelzjvade dm
ett mal1m bf'tde inom och z#om Feldenzes!a1ldet. sa
som det J'lj~ra!temed!et !zclrtif!, llZU&g han nyttiga'
RZtnJRaper!;ttbredande hland elen de!ezz aj Medboz'·
gare, som lefva afBez'gsf6re!Jezz eller dmned äga
befattzzi~zg. Delta gaj forsta anledningw till oJ
va1Mzclmda periodiska skrift, hvttraf z:!ta Helftet
eller Qvaz·talet zztkom mzder j6[jmzde titte!t Bergs
Journal för Månaderne Julius ,August., Sep..
temb. 1787. Stockh. Tryckt hos G. Lange.
pen recezuettlldes, bmJmdcs, k/cmdrades, och, blef

oSIUd,

l
I



FÖRETAL:

osaId, samt tttJPluJrc!e med 2:dra Qvartalet, sedan
111Z fond saknaclet aft erscYtta dl~ varande cmonyl1za
ReclaktJrcn, aflidne .Ildvocat·FiJCalen Bj u r l i ng,

,dets j6rhut. Det synu som den glada och be·
'kymmelfria period, ttnder hvi/kerz denna. jOlt~1ial

'frmzit1'ctdde, ej varit clC1Z lyckligaste j61' detta' Jldg
cif idmirzg"

Det andra jJrsoket visitdcsig mzder fiftel:
Samlingar i Bergsvetenskapen af E. T. Sveden
S t i e r na och C. J. L i d b e ck. Stocl,holm.
Tryckte hos Carl Delen 1807. Redakt61'ef11e
hade jrJrntsett .rv&righeten, om ej omlJjligheten, att
vid utgiJvandet M1'af binda sig til! någon vin tid.
Begge> i aktiv befattning lned flere byggtzadel~ och
bUhllingar i Riket.r aflcYgsnare Provincer, trodde
sig ej hOra lemua dem, j61' titt p/i lztsatt dag lif
ve1'era ett tryckt Mjte i hnfvlzd.rtaden, Det an·
sjJr&k.r16sa i deras j6retag, dC1Z J'Clkra tttsigten att
dervid snaran jJrlora C11Z vinna, då de hvewRMz
s6kte lmderst6cl ellez~ pretzumerati01z, hade kanske
bordtjreda RedaktJt'eme j6r cle !z&rda anfall, /zvcw
nIed en af cle71z i sylznerlzet mattet vid for sta i1lt'/i'c1det
pEJ, deras nya hmza. Jrfen det mest blecMdande peltlz.
"lwig s/ntas ofta, lika som det hlodigaJ'te politilRa,
med fred och vc?nskap: och Redakioren cif detsa
Amzate1' cfr glad, att Mr ktttZ1Za offetztelige1Z jJr
klara de an01Z1j1ua 2tpphofJ'1llcfmtm tilt demza fejd
sin zlppriktiga' Mgaktnh"g och erM!Jzsla, dels frJr

d?
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rcfUe!ser och ttpplYJ'1Zi~tgm' hall redtm M-Undt
.rig·hafva·. hC?itttatcif'.~~1·as azt11tc!r!milzgar{c!els 161'
.~etde tvingat !zonominp&/lz, vc!g, mer enlig med
lzCllZJ' blJjelse och t6r Mnda mer paJ'J'cmde j6r ham
stcIlhzing. De?zmotJ'C!ge!se ·lli.rlWC1Z idet sednare
kmzc!e .tyckaJ'ig finna, dli hmz &trw lzelrzmdef ser
Retiakt.rJr.ens !Jzal1Z1Z, .rRa!! snart jJrklaras. l1JZed
iertid fortlaftes Sanztingm'ne till .r1uut af ar 1sII ,

otlt,]61'IOnac!e med del. GrmuRande P,ubiikell'., hade
de.dl~ .ramzoliat ej alldeles upphrJrt, om, dm Le!.
sCl1zde varit!Jz&got· st6r1'e. lVJm Reda/u6rm jamz
sitt jrJNag St? belaJ'tadt, att hm. atZJ'3g fcfr.rigti
gczst' att upp!z6i'lI. JVled tillfridsstcUlelse Mr lzmz
40cR tzc?mna, alt flere exemplar, dels hcl/tevis, dels
bzt1zdne i 4 De/m', dejenare 121'e?z 2ttg3tt /rr71z
.l!o,/uJtmåe!?z· (Ich att hans j6r1zlJ'tp& det hela ar

cif /Vermelands Bruks-Societet, genom
RevisGt'er flr 1814, /ralllJ'tc211d 6nskarz> att "

i Bergsveten.rkapen m&tte /01'tJ'C!ttClS,
anledning ti!l det tredje jrJrsJket. Den
SR!J'ijt som mI, mligt BrlZlu~Societetel1J'

a!lm. Sal1ima!JzRomstm nysJ'1Zrlmda &1',
flt al!mclnhetm, har vc'il ett milld1'l1

?JtlJ[.rtf''';r,('t jat'tmf},l, c!rz de tVl~ frJ'/i'egfJende. Genom
Jern-Kontorets Annaler, som BrztJu.

densamma. besicYmt, tycku dm .egent
i1zskranRt till :.jer!Jzhandtering~1Z" mm

da.
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dl}, '1!fmb~J'i1Z1tar" hvitke,z vigtig det dm .sisl1zclmde
1ttg~J'iaj' .. s.veltJ·kll Bergswtrittgm oc1t. Imnz..mycket
delzafvll.gCltle1tJ'aI11t, sa torde gmuka titet af BergJ'.
vetclURajJW frfln dessa .Amtaler kunna a1ZfCJ'.161"

alldeleS' ttfeJ'ltltet. Irnedtertid hM' Redakt6t'etZ amett
1t6digt, atthclr frJ!ja (i1l plcm, hvm'til! han ~j vid
SamliJzganz,cslltgijvrmde var bzmdm. De e?tmz,e1t
som Mr jJrek01l1ma, upptagas .tmder Trenne Huf·
vndntbriker: l. Handlingar, rörande Jer.~-Kon.
faret. 2. Afhlindlingar. 3.· Blandade Amnen
och Strödda Underrättelser. Till foije af ofVa'lt
t~beropade Be.rlllt borde ock Amzalerne fztgl~. i
Tvenne Hr7/ten, af mi1~rt 8 ark huardera, 1ztg6•.
t'ande ti!lS'f(1l1111CJ7U ett Argl~1Zg.

Dl~ RedaktioneJt af dem 1zppdrogs Elt tmder.
teek1zad, och hem fltog sig dWS'Cl11l11Jf(. f6J'1ttS&g tum
ej de hhzder som tilht6tt af, atzdra ge;tom eJut/zldt
{6rtroende .1tppkol1ma b~fattnmgM', hvzlkaJ' j~rtva;

rmzde f:j berodde aj honom, tltMZ f,l"Zzndade
e
szg jltl

åldre f6rbindelter. Harz k1mde ej heller jOfutCllla
sig att m2fYl'a StlU+6rsok sRnlle tZjJptaga s& myt., o IJI. . e
ken tid· och omtanka som de fordrat, for att ..
utan tZ[~g01z f61'!ztJt, mm ve?! med elIt titm vi'lut,
framb1'i/zga, blemd meltzgdm af ovissa re:zt~l~.t, lIta·
gra sel/wa och fiet'e sa1lJzoli~a. DeM vet/vz[/a som
'm6ti Redakt6reu af dess ut/etndske l,(orrCJ'jJo1Zolenter,
01& hmz genom bytett sokt l'ikta S'ina sa1~zli:zgm"
eller minS'hl dMZ kostnad som var omzdmktzg om
de skitltevi1Zna 1Z&gon jullS't/btdighet, har ocksfJ
blifvit ett hitzder, i del! matt ett stOrre fdt~1'fJd at

, materialiet· alltid fordt'at lc?ngre tid att brzl~gaJ' 11

ordni1zg. Des.J'1ztoJ1~ m&' e1ZCll1tnGS' o elt fiyt:1ZJtzg aj
BJcker och 1f;lmera!zer, 1Uuta1It fr(~tl 81M andan af
staderz till den andra .. ~ stl11l1J1rmhattg h1Jarmed Re-

dak·
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dakt6r81Z genast !(jl! pll'dm lankan att nit srrart
. e e I A e M'kzz1lJza framv1Sa f 01' J(et1Znare OC'I Ill~fo0rer ezz z·

mral·Samling , 1zpplagd efter Berze111 system och
1tnder dess 6goth

Retiakt6rm mzm' sig skyldig ]JntRs"Societetm
och sig sjelfrielM1a redog6relse f61' dr6jsmå!et med
Amtalern8s 1ztgifvande, hvilket till det mestahelr
ledt sig' frl~ll hinder uppkomne i och genOl1t dess
yrke. Med denna p'alllsteillning har hml li~v(?! ej
haft f6r' afsigt att alldeles. 1ws.knlda sig. Han
erkc?rmer sig hafva fattat Brltks.Societet~ns meni-lzg,
att jrJrsta Åt'g&ngMzs frJrltCl Helfte ej borde kom
ma' 1!t S'& 1U2rCl iJzp& mz tillJtnndande AlhltC?mta
~Samma1zkomjt: och detta erkclnnmtde leder' nelstmt
till smm1la f6ljd., som vore det i Besltztet itttagit.
Om hMU frJt'S6k imedlertid har dell lyckan, att
vimUI B1'Z!ks·Sotietetelu bifall; om det med 6fver
seende emottages af AllmclnhetC1t ,sRall hazt detJrJl:e
anse sig pligtig att, sa vidt haJz f6rmår, godta
grJra dettaiuppskoj. Haiz vElgar ockS'& hoppar,
att Annalu'ne ej klmna dela lika rJde med Bet'gs.
jozzrnalm och Samiirtgartte i Bergivetetttkttpelb,
dl~ BI'1Zks-SocietetC1z j6r de frJrstnelmde fork/ciTat
Jig berzclgmt till C1t 1ppoffring, hVClrigenom hvm-.
ken Redakt6r eller frJrlag Mr saknas. De?'asfOJ't.
såttning katt s/Uedu anses j6rse?krad, elfve11 i heIn
delse af ombyte med Redaktrlr.

Eric Thell.1as Svedenstierna.

......



IfI'X1"nl1~'p '!fern'" Ko1ltoret.

,r1i"d'A;ffJ'lIi!~' om jcnz-KOllim'ctr 2tpp.

föremål.

CARt XII:s lålwvariO'a.::> D

högfi olyckliga krig,
råkat iytterfia

hade med-
<UlJlIU!',dU, och blottat

faatt Landtbruket och Bergs·
raknade förlag och

, medl yran<
efcWtirle:ar. hade de[sutom hos

krigsa.nda, hvilken den
KC'tll.ll11~:en, under de mefi förtvif·

underhålla, med
egerdkaper, mer

gaf honom öfver folkets
härigenom bIef ock hogen

från fredliga, yrken, hvil·
lytte eller ålderfiegl1e, att

de kunde; eller åt utländnin
få infödde, hvilka med för
annan fakernas ordning, der-

A på

af

Första Årgångens 'Fä rraI-1äfte.

Innehåll

1. Handlingar, rörande rf}ern.KO'lItoret.
1" Hiftorilka underl'ättelfel' om Jern.Kontorets

upphaf, inrättning och föremål. fide I.

2. Utdrag af Masmäflare.Statens till Herrar Full.
mäktige i Jem-Kontoret inleml1ade Dagböc.
kel' och Berättclfer öfver deras Tjenflebe.
fattning och Förrättningar år 18 II· 24·

3. Utdrag af Masmäftare.Statens till Herrar Full
mäktige i jern.Kontoret inlenmade Dagböc.
kel' och Berättelfer öfver deras Tjenflebe.,

fattning år j SI 2. • 59'

2. Ajhcmdtingar.
I. Förfök till Svar på ilen af Brnks.Sode,telen,

i Inrikes.Tidningen N:o 1:4, år 1806 [ratp-
ftällda Prisfrågan. • 87 ~

2. Om Tackjerns nedfmältning 'till gjutning,
med Ved i Reverber· eller Flammugn. • 165.

3. Blandade Ämnen och Stt'ödda Underrättelser.
'I. Om fednafte tullförhöjningen på utländlkt

jern i Kol1ungariket Nederlancl. • 173·
2. Recenfion. G a r n e y s Handledning i Sven.

Ika Masmäfteriet, 'omarbetad af C. J. Li d.

beck. 1816. • 188.
3. Biographifka uuderrättelfer om aflidne Direk·

tören Garney. • 197'
4' Om ett nytt !lag af SmäIHHl (German Steel)

undel' ftempeln Åtta Stjernor. • • 204·



på grundade fltt hopp om lycka. Om m~~

förefiäller Hg de fkakningar, för hvilka na
rinO'arne under fådane omfiändigheter, ofel..t:. ,

bart fkulle vara blottfiällda, och fer på ver
kan af de mindre våldfamma, fom fedan en
och annan gång hotat' dem med und,ergå llg;
få har man vei;keligen {vårt att fatta, huru
de få länge och till den grad kunde uthär
da. Den fannolikafie förklarin.g man häröf
ver kan gifva ,är: att den tidens icke få
obetydliga export af metaller och trävaror
återgaf åt närings:"idkaren en del .af den
välmåll'a forn kriget medtog; och att dent:.

tarflighet och förfakelfe, fom nöden förfi in-
förde och fmaken fedan underhöll, lemnade
ett öfverfkott på vår handel~våg, hvilket
under fednare vidriga konjunkturer blifvit
ett rof för yppigheten. Man tordeäfven
få tillägga verkan af en mer infkränkt in.
duftri och ett mindre antal näringar, hvilka
då ej täflade om det nödiga förlaget för de
af ålder etablerade. Häraf lärer det ock.
hafva kommit, att penninge~värdetända till
år 1714 bibehöll fig näftan oforändradt, och
att vexel-kurfen, allt ifrån 1703 till nyfs.
nämde år, höll fig vid 26 a27 mark, utom
någon gång, och i fynnerhet 17°9, då det
höga utländfka fpanmålsprifet, en följd af

den

dref den upp till

Att vår
och tillfäl

fin gång
kan deraf: att

(jlbi~l)()rg "'UJ""". fkeppades tin ett me-
tid, från 17ö3 till, 1711,

Stångjern (I). Jer-
faunna tid trled 4, 4~

Kopparen, hviI.
var tillåten

ofta i
17Ö7 och

lKJlleJlTIynt började
anledning

l'1.i1JLJ.aL.... U"'",-""!'>""""", hvilka.
på fkeppundet, i

efter 1680 års mynt..

Åren

S Delen. Tabellen

39'
R.iks.Rådefvon Stockenftl'öms

Vet. Acad. d. II April 1767,

af FöreHisningar öfver Vexel.Kurren,

rift,iernin. Stockh. 1741, p. 70'
utmynttling till 400 Daler på n,epp:c1t

varit en nödfalls.utväg, att i



!\.U'S.l~. v.Stockenrtröms Prref.
uPlpgi:fter på jernprifen fom Mr angif.

för tämmeligell fäkra, då
förJratt<lfcll fäger fig hafva hämtat dem

förnal1~f1:a handelshufens böcker, utan man
han fjelf lefvat nära den !ledod.

5

..kpOrtliKahögt; äfvenfom ått jetnpri•
Riksd:r och derunder,

nära 2) Riksd:r

åtets låga jernpris
dels ar fäljarnes pen·
de föregående åren,
köpames fi;il'Utfeel1de
i Svenfka PC11hihge.

e:xel"Kurle~n, fom från början
omkring 26 och 52.7

föll ar 1?:UI:
1715 till 27; år

o9h och år 1718
den 1719, efter ell

vifst icke för

ända till '11 a 38
redan 1719 Ull'

tog favör, och,

till 36 a3Ll mark,
eller deromkring,

tyckes ej in
fram-

...~l'en 1714 och 1715, redan Skattkam
marens alla tillgångar voro tömda och Na
tionen fyntes mindre benägen till uPPOffri~l.

gal' för det allmänna, började man förft att,
efter Frankrikes och andra länders exempel,
vidtaga åtfkilliga hittills i Sverige ovanliga
finans-utvägar. År 1714 förordnades der·
före, att plåtar af metall-flycken !kulle i
Stockholm gjutas och myntas till 60 på fkep.
pundet, och fåledes till lika vigt och räkne'
värde med de förut gångbara Sexdalers·
plåtarne af fmiddkoppar. Är 1715 utgafs
det förfla mynttecknet Kronan, hvaraf myn·
tades 65 Ikepp:d koppar till 40,000 ftycken
på ikepp:dt. I hvad mån deffa och de på
följande årens finans-operationer verkat på.
jern-expbrten är fvårt att utreda, Den olycka
liga fiällningen inom Riket, fom gjorde dem
nödvändiga, torde på flera fätt hafva med·
verkat få väl till exportens minfkande, fom
till jernprifets fall. Det viffa är: att Göthe
borg, fom år 1713 enfamt fkeppade 88,720
fkepp:d fiångjern, ej förr än efter två de.

cennier, eller något mera, kunde bringa fin
Jern-.

haft hämma lkiljemyntets utförande; ty 1709 fat.

tes myntfoten till 360 Daler pi'i fkepp:dt, beräk.
nad efter ett ungefärligt medium af de 12 fiire..

gi'iende årens kopparpris.



llämma med den. erfarenhet man federmera,
åtlkilliga gånger haft, om jel'npri[cns verke.
liga nigande med vexel-kurfen.Man torde
fäledes ick ~ få, med någre eljeU tillförlit!i- '
ge författare (5), an[t: detta gynnande jern
pris fåfom en omedelbar följd af det .ljitfva
jrid.rlztgnet Riket begynte få fmaka, och hviI k.~t

defsutom ej förr än genom Nynadtilta fredel1
172Lvar fullkomligt förfäkradt. Orfakem;:l
hartill böra kanfke fnarare fökas i det. flör
te behof af jern fom utrikes yppades, dels
till erfä!tande af det [om många och lång
variga krig hade förnört, dels till nya ruft.
ningar, dels ock för de nya inrättningar.
forn näringsfliten och ticfehvarfvets fiigande
kultur, åtminftone i virra länder, borde till·
väg:,bringa. Ehuru det ej v~rit möjligt att
erhålla några pålitliga uppgifter öfver deKa
arens totala jernfkeppning från Sverige, yp.
pa Hg likväl mer än fannolika anledningar,
att de föregående årens· hårda konjunktur,
jemte Rysfarnesframfart ända inpå andra
året efter Kon. CARL XlI:s död, bidragit
till en betydlig minfkning i vår jern-tilltrerk.
ning (6;. Af export-liftorna för Götheborg

virar
(s) Bland dem framI. Riks.R. v. Stockenftröm.

Se gefs Pralf. Tal, pag. 23.
(6) Man torde erinra fig, att juft vid denna tiden

8plllg,YYiNykÖping, Södertelje; Norrte!jc,
mar och Öregrunc1, dels plundrades, dels

Bruk fil. fl. af Dannemora.
öde. Att Utö Jerngrufvor
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tulIenföt, det utgående ftångjernet fick till
en tid klareras i rämrc rnynt än tullen för
inkommande vaJ:or, enligt förordl1. af d. 18
April fIlmma år.

Efter år 1725 fälla jern'prifen ti115l
R:dr, eller eIeromkring,hvarvid dehölIa
Hg ända till 1736, då de·förft gingo ned. till
5 R:dr, ochJedan de näHföljande. åren till4h
hvarvi~l de HalJnadetill. in på 174:0-talet.
Den förluf!; af 1~ R:dr,. hvilken framt Riks.
Rådet v. Stockenftröm bctåknar, jemförel'
fevis med den föregående perioden, på hvart
:fkepp. ftångjern [om då exporterades, tyckes
dock ej hafva varit ferdeles tryckande hvar.
ken för Bruksnäringen .. eller det Allmän na.
Sådant kan flutas af de flere 31lföknil1gar
fom under tiden ingåfvos, dels till Könun.
gen, dels till Ständerne, om nya fmides.
anläggningar eller tillökning~i det gamla
fmidet, hvilket fednare flutligen i masfa be.
viljades Wermlands Bergslag till belopp af
16,000 ikepp. årligen (7). Den ökade ex.

porten
(7)8e Förordningen af d. '9 Apr. 1740, angåen.

de ftångjcrnsfmidet och flere hushållnings mål vid
Jernverken. Det heter der i I mom.: "Dock böra
"Frälfe.hammarverk, fom ligga inom eHer grält.

"fa till Bergslagen, men beftä af egna deras verk

"underlagde fiwgar •• ,. p~ begäran få ett fkäligt
I

9

att jernhandte.
ty blott fkeppnill.
och qted år 1726

llppgitk. efter medel·
IItl"nn'ri, och

ikeppuhd 11lerå än un
frått år ·1719

bibehöll fig äf
till odl med 1740,

geliom hränvins.
flftllämnde, om

gång, hade det
ettlerli~fvas (8). Spanmuls~

föränderliga under
fYllas af Wefierlis

Marke·

tiUräclklj~~het, äfvenfoUl

beHå åf egne Skatte.elle,r

." Om Wermiändlka Smi·
2: "Att Hammarverken i

, fom ej kunna draga
GnlfvlJr och Hyttor, till~gges

, hvilket qvantulll
, eller genom fullmäkti.

och koft/amt tång(amma
mäga fördela fig imelIan på

ett fländigt fmide för fram.

l:iatnmancJ1rag af Svea Rikes Hifloria,

n g) g:dje UPVl, Lund 1799-
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Markegång för hålften råg och korn, 'fom
varierat imellan 15 och 27 Daler k:mt tun
nan; men torde dock få anfes mindre tryckan.
de för Bergsrörelfen , då medeltalet af 18
års pris endafi utgjorde 20 Daler, och fåledes
litet mer än hälften af det fom betalades för
ett {kepp:d fiångjern.Om man" jemte denna
vifst icke öfverdrifna teckning af Jernhand.
teringen från 1726 till omkring 1743, fram..
fläller den ftörre fäkerhet ipenninge-värel~'
det och i alla varqrs värden, fom Bruks.
ägaren då hade framför några af de förflut.
na och nån efterföljande perioderne; få tor
de kanlke denna, oaktadt ett lägre jernpris,
få räknas bland de lyckligare; Att ej heller
det allmänna mycket lidit af det lägre jern
p~ifet, eller attderigenom uppkommit någon
betydlig undervigt i handeln, tycker man
fig böra fiuta af Vexel-!uu'fens nyfs nämda
jemna förhållande; ty från ål~ 1725 till och
med 1740 hade han ingen gång varit högre
än 37'h eller lägre än 32} mark, utan mer
åndels, och ofta flere år å rad, hållit fig
videtL medeltal af 35. Att den fedan bör
jadeftiga 174:1 till 41 mark, och de följan.
de 7 a 8 åren, endaft med ett litet återfiag
år 1742, till 47 mark, är lättförklaradt, dels
genom Finlka krigetochdermed förenade

. koft-

II

ntT'~nliO':l fpånmål~

hvara,ndra
Härtill kom

fom för
att
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Sveriges ö.

täflan fom upp
, hafva nu vållat dds
tanlme:lI~ fäkerhet, att

reclan



12

tedåri år 1726 lefvererades tiHPetersbnrg,
fdiJ.i.deti inre afRyika Riket, omkring 180,000
lkeppr<ftångjern, hvaraf det meRa gick till
England, om ej alla år, åtminfione de åren
dåSvenfka jernet frod i högt pris. Det år
äfvell kändt, attiehurude Ryfka förfäljnings.
prifell, ända till år 1760,> ~ddrig öfverfiego
4: R:dr i fiifver, få hade likväl de Ryike
}ernverk-ägarne, fran börjån af 173o-talet,
.famla~ Oh1ätliga rikedörriar. Deras låga tiII·
verkningspris författe dem näl1an alltid ibelä·
genhet att kunna underfälja ofs: och det är myc·
ket fannolikt, att om vi funnit någon konfi~

lad utväg att då höja jernprifen,få hade
vi deremot blott uppmuntrat den Ryfka jern.
handeln och kanfke åfamkaf ofs ett upplag
affiångjel;n, fom behofvet fedan tvingat ors
att fälja. till underpris. Ett yttrande, forn
man framdeles Ikall anföra, af Secreta De
pu'tationen 1747, i defs förflag till Infiruk·
tian för Fullmäktige i Jern-Kontoret, vittnar
att, detta ej heller. undfallit Deputerade.

Det är förft vid början af det nu ge·
l1()h1lupna tidfidftet, fom de hälfo[amma följ.
derllä, af den för näringarne få dyrköpta
ordningen i penninge-våfendet, hvilken in·
fördes kort efter Kon. CAItL XII:s död, rätt
lät 11Järka fig. Den fäkerhet närings-idkaren

här~

.,;;;;;;,,: 13

tilIvexande välmå·
och

grtll1dade för'fat1tnil1gar, lemnade
på det han.

allc:mait lif och tref-

Fabriker..
dels. ge•

träill1l11iltl(je ~ltbeltare och
delsgenolll

ifynner
utländfkt

dock for ..
fiörre rörelfe

gellOm han,.
kunna för
befiod, de

KS regering,
vid. deras

r.9~'~lf,~n, UL1.l.UC:U koanad fom

d. 11 Jan.
få fior fum.

Banken infatt
UH"'\.l.\~i:l, fåJom' ver

hårda l1lyntet,'
hvar.
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hvårken öka eller miilfka r Öl'elfe-kapi falet ,
utallbldtt befordra defs omlopp. Det an-
fågsderföl'e nödigt, att, till vinl1åhde af
ettrörelfe-kapital forn fvarade mot Nätit1gar.
nesökade behof, öppna Banken till Un
på. lösören och Läl1e,;,Bankofedlar, till följe
af Förordningen d. ifr Juni 1731; hvilk~Jl

låne"rätt federmera, genom Förordn. af do
18 Febr. 1735, utihäcktestill pant af fiåiig o

jerlloch fafiigli etf.'r. Deffa författningar,
ehuru Banken redan, i kraft af elen [edna"
re, utgifvit mera fedlar än den genaft !kul.
le, medklingahde mynt, kunnat realifel'å,
voro dock Ii ka Välgorande för det all miinna
fdm olkadliga för Bankens kredit. Det var
förllLårie-fyfiemets vidare extenderande,
gerloniFörordnil1gen af d. 8 Maj 1739,>och
delriifsbruk hvilkåfedan ide[s tillämpning
ägde rUm, famt genom FOrordn.af d'enl
0Cl~1741, om räntans nedfättande på guld·
och filfver-panter, forn Banken ej allenaft
grundlade fitt Sed"elmynts mifskredit, utan
äfvenberedde åt näringarne, i fynnerhet åt
Jernverkswnäringen, de olägenheter den in·
nårikdtt fick vidkännas: Den lätta väg,
fcntlllUVar' öppnad föl'BånkolånS upptagan.
de på<falligheter, kunde ej annat änge an·
.edning åt fpe lwlationer, få till fagandes,

utom

....... 15

belänte 6n egendom,
ty de rom voro

att det i haft
upp fa-

I.1UJIJ'Hlt: itä11tHnJgel1 trledJetnverks.

enuruden här
inträffar förr än
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inrättande af

officielt
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vid 1743 års Riksdag af då varande. Secreta
UtlI~qttet, hvilket, genom defs underdåniga
tilmyrkande hos Konungen, bragte denna
fak till Öfverläggning. Kort derefter famman
kallådes Bru k,(>-ägarne till Stockholm, der
de tämmeligen mangrant infunna fig, och
redan de i underdånighet uppvaktat Konun
gen och föredragit deras ärende, träffades
en öfverenskommelfe: "att hvar. och ennui.l
"le, efter defs fmide, årligen inrätta en Da
"ler K:mt af hvart ikepp:d fiångjer-n, efter
"hammarfkatten räknadt, till en fond, för
"att vätja jig emot vanpris jJq varan." I an
ledning af denna öfverenskommeHe tog fnart
infamlingen af de här anilagna medlen fin
början, äfvenfom en proviforifk fiyrelfe till
deras förvaltande af Brq.ks-ägarne utnämdes.
Men forn olika meningar uppkomma bland
Bruks-ägarl1e, ej ~:llenl\a om fättet att upp
bära den få l"allade Jem-Kontors-Dalern,
utan äfven om viifa delar af förvaltningen
och fullmägtiges val; hvarförutan det, till
nörre fäkerhet mot de förfök foUl. gjordes.
och ytterligare kunde göras attpindrfl eller
onlflörta denna inrättning, anfågs nödigt, att
derå föka Konung~~s •• fi;adfäiteJre; få kom
detta ärende åter under öfyerläggning hos
1747 års Rildens Ständers Deputation. Det

är

blott meddela

Bref, fom
på Secreta

fig- ~ i au
eller tillfälle må

/{m;fnrl'f i bättre jkitk

Fl mytket
Tum."",··.,.",,,. jn'net Jli-

//tfj7J1ltl'lriei TWZ11ll

l1epute.
på den

fi{yndas vår jern..
upplag- fomutTikes

och h vill<;.a äro i ut.

länd·

Secreta .Depu;
lderdit111j2;a f;llHtrrlnlt1,r1p och Konun-

1747, fom
nu

deri,

16--
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ländlka händer ;hvarigenom våre egne hand
lande, fkoJa nödgas, ej allenaH: att på' dryga
yillw1' taga födag af utländnipgen, utan ock
att i otid fälja Gtt jern under defs jemna.
och fkäliga värde. Bland de medel utländ
fke handlande'" härvid fkola nyttja, anföres
den frihet de lemna fåljaren, att vid Con,.
noisfementets infändande få trasfera j till ~

af laftens belopp; hvarigenom han ,redan
,tvingas, att, till erhållande afden återftåen·
de tredjedelen eller "fjerdedelen, vid prifets
uppgörande, foga fig efter köparens önfkan
och intreffe. Äfven tro Deputerade fig kän
na: att då SveQfke handlande fända ut jern
att fäljas i commisfion, få fkola de utländfke
Kommisfionärerne bruka föryttra det till ett
lägr~ pris än det jern de fjelfve förlagt.
Deputationen hade fig ock genom minifleriel
tå ul1derrättelfer bekant: att, för det närva
rande (år 174:7)fkulie i London finnas tvän
tle' års förråder af jern, utom hvad på andra
orter kunde Vara på flapel öfver behofvet.
Jernet {kulle fåledes kunna tvingas ut på nu
varallde låga utländlka pris, hvarjemte Vexe!.
lwrJe1z, [mu förmodlir;m . vordet· Jlyrd till filt
rätta mål, 'äfven borde medverka till jern
prifens faIt; få att, i fläne för4:4 a45 Da
ler K:mt, fom nu betalades för 1 fkeppund

fläng-
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l~ontorets ftyrelfe

genom utrikes
underrä(telfer, må

om allt fom hö·
jernets hållande. i fltt

rätta

af jemet till den förmån, att han ej i otid
och till för lågt pris må nödgas fälja; dock
få att handeln må vara fri .och otvungen.
Såfom medel härtill föreflås ;

1:0 Att en hvar Svenfk underfåte må,
då han ej finner fin räkning vid att) fälja
fitt jern, kunna pantfätta det· i Banken mot
ränta af 4 proc., hvartill Banken famtycKt.

2;0 Att det intre:fl'e, fom med Banko.
alteft. vifes vara erlagdt, återbetalas af. Jern
Kontoret, antingen jernet flått längre eller
kortare tid på våg.

3:0 Anmärkes: att ägaren af jernet, då
han härigenom, utan gravatiön, . kan hafva
~ af dds värde, ej bör vara förlägen om
defs förfäljning, och följaktligen ej till ut"
rikes orter ~eppa det förr än jernet blir
begärligt.

4:0 Att Kontoret tyckes vara fkyldigt,
att tillika handla jern, när få nödigt finnes
för pdfens upphjelpande och reglerande;
dock borde Fullmäktige, i den händelfe att
jernet genom desfa mått och fteg fimlle ftiga
alltför högt, få att grannar bch någrantIaf
torde finna räkning vid att utvidga fin jern.
tillverkning, fådant hos Kong!. Maj:t i uno
derdånighet anmäla, forn torde finna de tjen.
ligafte utvägarne att det förekomma.

Hvad
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tåttavärde,jfYVOllde derhän ,attKont01'6t 111&
lJlifvaettftadig'li'i varande verk.

Lf:o.Att 4 Dire,ktörer ellel'.Fbllmaktige
må ~illfättas, forn iqelfve hafva Bruk, farnt
äga gödkunfiulpoch.infigt till ett fådant
Verks fiyrfel.DesFe väljashvart tredje. år
afBruks-ägarne fjelfve, öcholn under tiden
någon Fullmäktig fkulle afgå, må det an
:k.omma på de. öfrige tre, att låta rummet flå
ledigt eller tillkalla den fjerde.

Härpå följer fifi Kongl. Mafts Nådiga
Stadfäfielfe, gifven d. 29 December 1747~

Kanfke är det ej få alldeles ur fitt fiäl
katt här allfötaen bekaritHiftörie-fktifvares
yttrande om denna intättni,l1g (ro): "Såfotn
"Rikets utgående varor, fågel' han, fkaffas
"förnämliga(l af Bergsbruken; .ty var det
"afjgeläget, att utländfke förlager till Bru.
"kens drifvande måtte i' i. hammas; emedan
"Bruks - tillverknihgarne derigenom iUtet'
"kunde få anllafpris, än det den utläl1dfke
"förlagsmannen behagade utfätta. I.aJfigt
""att hindra ett fådant mifsbruk, inrättades
"Jem-Kontoret, hvilket i vifst hanfeende
"lkaffatVerkelignytta,l1lell' tillika, genom

. "del·
(rö)' MindreSatnll1andrag af· '.• SVea.RIl\esHifloria J

af S \' en Lagerbring, 3U111H.Lllnu J799 ~

}lag. 122.

till äfventyrs
gagn."

utländfke

och
H.,,"'ihd antfiärka:< att

landet, f0111

i haft
på andra.
indufit.,

är' det
Il3.utländlkt för,

för!uft Qervid
alldeles fakna det.

j"",r1tHI1'''' pånåendet: forn
de/l deltagande i

bejM'drat mer mQ

fkall man framdeles
kan \Tara grulldadt.
för mycket vågadt

lel'll-1'l..orltolret nå,
eller

mindre väl be·
KOlltoret merendels

lUl'l"UJJlJa::> tf",'"lt""'; äfvenfom vid
Vgrat1fkniil1g af Fullmäktiges hand.

mifstag och orik..
tiga
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tiga be·grep.p om f~ker, oftare varit en orfnk
tillfådanelh"uks-Socicletens förluller, än flf~

feendepå enfkild nytta. Knappt lårer det
ock i Sverige kunna nämnas någon näril1gs~

gren~ om hvilken vi äga få fulIfiändiga ,och,
i fiatifii1kt affeende upplyfan.de och nyttiga
handlingar, fom de Jern-Kontoret för mer
än ett halft. Seculum kan framvifa om Jern•.
handteringen: oberäknadt •. hyad nämde in·
.l'~ttning, näfian från defs förfiabörjan, off·
rat. på kunlkapers utbredande, fkicklige tjen.
ftemäns danande,. och nu fednail på rent
vettenfkapliga förfök.

(Fortfättning i nåna Häfte.)

2.

Utdrac? trf MarIJIl~fta1'e-SI{)tctu till ll"rrG1' .Fl/ll.
mäktige i :Ji:I'n- /(antol'et in/Cif/made Dar.; böc.
RIT ach Beriitteljcr ö/ver dera:r 1je·17fltbefatt.
gzing och Förriittnillga v år lBu.

§.. 1.

Af Herr Öfver-MasmäUaren Lidbecks,
i form af Dagbok, tillHerrar Fullmäktige
inlämnade Beråtteife inhämtas, det han, uno
der line reför i Difiriktet, under loppet air

Ja-

Bergslåg,ha.
malmernes be.

ör~lljdra(i, och refan vidare

April och Maj
Li dbeck,

äfvenfolll
och DarM.

och
reparationer och

.. j:,~a,,,.~ ritning och för.

Bruk uti Kro.

Rö'"



Rörande de uti Kupolugnen vid.Åker
1810jrerkflällde fmältningar anmärkes, att
knappa(1;.'l tunnor kol åtgått för nedfmält.;
ning.afett lkeppuncl fmåjern.

Vid lPe.flgöthe- och Bdr1Zfnyftmz tIti Nota
Bergslag hade föfefkriff· blifvit trieddehld
om 11ya pipors itlllltlrriiilg ; och Ol1l ma
terialiers fråtrtfkaffal1detillnypipa vid
Trehörnings masugn uti Lerbecks Bergslag;
är.venfom deo17 Juni Masmäflare..tnöte blif
vit hållet i Lerbeck , vid hvilket. tillfälle
Lärlingen Joh. Guft•.Abrahamfon under
gått exaulen , famt dervid ådagalagt prof af
nödig-f;Ikunlkaper.

Efter förrättadt Masmäflare-möte med
Häl/efta och Wållga Bergslager, d. 19 Juni,
hade HrL i d b e c k befökt Öflerby, den en
da clerHädes i gång varande masugn ,och
uppgifves tackjerns-tillverkningen inom den
orten grunda fig på malmfångft från 9:ne Gruf
vor, aJ hvilka Åflbro-malmet1, få[om myc
k.et rödbräckt , målte. brännas g:ne gånger
obokadoch 2:ne gånger bokad; hvarefter
denffll1lma till ~ emot Son.ftMps-malmen kan
begagllas; och rom denne fednare är mycket
fattig, ..el'hålles icke ~er än 6 il 6j; fl~eppund

tackjern i dygnet) dil ugnen är ifllllgång.

Uti

tÖl~~ällta(1eS Masmäflare.,mötet
99 hade mas
hållen pefigt-

hållit
med Lindes

famt till flutet
inmurning

Lerbecks Bergslag;
månad meddelt

före-



Verk.

vak
bläsnlng:f1f, dels

111lattlrung af nya mas·
vid flera

beJlkritllinp:en anförde/om
af<enbättre

hvad dertill för.
med förhållandet vid

n }ansfon,haräfven
beJratltelJle öfver, finapåfle.

.LJll'J.Jlll'.,,,••• )rerkHäHIr1ta arbeten,
Kupolugnar ny

Styckebruk
i Småland,

hvilka
fo n

forefkrift· om den föndertelUl1a.de masugns
ltlu.tens<bandning vid Hcllif01'!.

Dagbok äfver ·'ofvåt1fJåmde
tjetifte.::fol'fåttllingar, meddelar Hr LjCfbeck

färfldldt bilagde 'Berättelfer:
1:0 En öfverfigt af Jernmalmel'nei det

Södra '. Öfver-Masrriåftate.:;diftriktet, och

2:öl'ngra underräUelfer om den Tyfka
Kolnil1gs.:;metoden.

, Uti·· be fkrifningenoll1 malmerna,· indelas
defamma, med affeel1de på forhåIlandeti
fmältningen, uti 1:0 Bloc!Jlcns.walmer, 2:0 En"
ellerfjeljgåcllde malmer, och 3:0 Qpickjlmr
multner. F affeendepå Jernets art och be
ikåff{jhhet åter, klasfificeras de uti 1:0. God.
'artade;Q:ö Rödbräckteoch 3:0 Kallbräckte.

Efter en fullfiändig förklaringöfver
famma indelning, med flera dertill hötande
upplyfimde anmärkningar, uppgifver Herr
Lidbeckde under hvarje klafsindlU Di
ihiktet ~'örekOml1laJlde malmer till namn,
yttre utfeende och halt, famt deras dermed
förenade egenfl\.aper vid fmältningen; hv'ar
af·ilågotutdrag, fåfomblifvande ofuUHän.
digt, fvårligen kan· meddelas, utan bör få·
daot j ,hela fitt fammanhang af fjelfva berät·
telferl inhämtas. På Jamma fätt förhåller det
fig äfvell med underrättelferna om Tyfka.

kol-
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Verkmä11aren vidStångjernscfmidtit 'uti
fajuma Diftrikt Carl KihUtröm anmarker
äfvenifi~rifteligen,att flere fmiden inom den
orten blifvit dels infiuänkte och dels ner·
lagde, hvarigenom defsbefattning ejkUtlOat
bHfva hvarken få vidfträckt eller fortfaran·
de fom han fjelf önlkat.

Åtfkillige Bruk uppr&knas likväl, hvil.
ka Ki h1ftr öniunder fina refor befökt, och
der hari underrättat Smederneom hvad af
dem horde iakttagas; famt att vid Röforfs
Bruk, .der han efter kallelfe fig infunnit
ochfjelfJagt handen vid fmidet, detfarnma
fåi>affeende på eh högre drift föm kol·
befparingbetydligen vunnit.

§. Q.

!fraridet Wermländfiz,;a diftriktet inbe.
rättar'Herr Öfver-rvraslhäft~ren Ga (Ile y de
af honom, under loppet af förleditåf.,. uti
Philipflads Bergslag -verkftällde arbeten, nem
ligen: .i uti Juli månad, ny pipa af ilaggtegel, .
infatt uti Jumgtjkogen; famtud Augufl:i må·
nad, ny pipa. af ftänUen. infatt uti StOt'bro
111asug~ ,>.vid hvilkenPUnämde Stegrefaren

E~iber..~~itradt; .. ~varföruta~ hanlued Hr
fiar n ~ y. uti. September. ?chOao~ermåna
der förrattat·· ftälIningell vid NykfOPjJCl och
Bjzwbtickt masugnar; . och uppgifVås Hedm·

flog!

-
- 31 .......

IMom gat1~.

uti Jamma
uti brukbart

Ed berg,
palDOI'jacle nya mas

der .pipan
Vid återkomften
hade b~~sningen
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famt fjelfva
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l~kväl få tidigt
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Om,\d~<lmmen, och vid utrin
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Vidare

--
l1andet antänt den yttre trädbyggnuden p'l
fl~ra.fi~llen,. jell1te mulltimret ; äfven håde
Hel'rGia,r n ey vid Q,varntorp.r-nyttan, .uti fam
ma Bergslag beliigen, på en del Inbl'ukares

l;Jegäran,under. blåsningen' anfiällt förfök
med den fåfom rödbräckt tillföl'ene förbud
ne Jlili111llhiigde-malmen,<hvilket tackjern uti
Boj01:(r Hammare blif'ilJt underfökt, och be
fun,nits få4ant, att malmens förbrukning kun,
nat tillåtas till ~ emot annan godartad malm.

Under loppet af September och NaVem·
ber månader, hade Hr Gal'ney fedetmera.

fiällt '. uti ÅfJå'~ och GrallbergJdti,hl.r - byttorne "
och. funnit de öfrige utiCarlHwgaBergslag

belågtie H yttar uti brukbart Hätld, famtatt
deruti' vel'l,-:fiiillts förrnonlige blåsningar; men
atf pip~rnellti Limubätk och Strö'miOlp, få·

rOm i mYcket brififällige, böra ombyggas.

Del1t.lti Lekebergs Bergsla~ belägne SibOo
Hyttahhade, efter eh på Hållet uti Juni

månad hållen befigtning, bJifvit utdöIUd,

och Hyttelaget , få[om för [vagt att bygga
och underhålla egen masugn, med fin blås
IlI);jO' blifvit inflyttadt och fördelt på. Imme-

b \.

andra närliggande Hyttor r vid
I1vl1ltet 'f6rfrnamndaftälle Hr G ii l' ney,Uti
NoV'e;rriber mål1ad, äfveri ombefOrjt Ställets

infättning;.

-
ney, ätt vid

ljJubergJlzytta Il l

belägen,
halfva

att vid

blifvitall'
i bruk bart ilånd, och

ågarnes fulla nöje' af~

äfver Stångjernsfmidet i
[on, röker uti defs,

tlitLedJt :11',< inlemnade beråttel·

föl' hvar och en

vid tack.
be

på malmfätt·
malmadt, för

n ....."u". inrätta bärden,
[amt l11er(el.
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deffa olika tackjerrlsfDrter fordra olika blä·
fier och olika värme. Och om å ena fidan
det icke kannek.as, att denn.a fatts i hufvud·
fak.en äger fin riktighet, bör· å andra. fidan
medgifvas, hvilket af dagliga erfarenheten
äfven befannas, att medförfigtig blandning
afofvannämnde ytterligheter hos tackjernet,
och med förfigtigt arbete famt en derefter
lämpad Ställn·ing uti härden,. fmeden lättare
~c.h med mindre afbränning frambringar ett
jämngodt och förfvarIigt fiångjern, än då
ett mycket ilödfatt eller ock ett mycket hård
f::ltt tackjern af hvardera forten för fig färG
fkjltibegagnas,. hvHket i förra händelfen of.
tafiiker p~ bekortnad af tid,. och i den fed·
nare, jerllets godhet äfventyras, färdeles vid
l'Yik(mide,dåman på ett få befkaffadt tack·
jerrlfvårligen ochfiundom alldeles icke är
i {låncl att erhållakokfJ~vida.det nedfmäl..
ta tackjernet genafi är benäget att färfi{a,
och deffe.. uti härden fpridda färfkor icke få
jämt. kunna utfåttas för luftens åverkan.

Den mening åter, forn H. Andersfol1
på ett annat ftälle yttrar: "(en dcl 6-0, att
'myckel öfverjer11flall fötfäff:trQ materiC1J hof. fll~llg.

jernet; me1Jdet. är ogtttndadt, hvilket .... röntJ' .. der
lwkJmide idkat. af enbart tackjernj l' lärer icke
för vidt böra utfiräckas, då/dageliga erfaren·

heten

lmedl:t1S olika fkick,.
öfverkol och

att

de
al1tö9;()S, ochhvH.

blifva er.
och fkicklige ar.

fluides - pröcesfer ,
ride 1'5 ro n s nit för

fao



faken, än defs kännedom om möjligheterl
att realifera dylika önfkningar.

§. 3·
I frället fÖf års-relation åberopar Herr

Öfver-MasmäfiarenM öIle n hoff, uti inlem·
nndt Memorial af d. 10 i denna månad, den
till Herrar Fullmäktige redan fifiledne höft
utgifna berättelfe om förloppet af de Hy
drauliike experimenterne i Fahlun, med till·
kännagifvande, att utom en och annan min
dre byggnad, defs tid egentel igen varit upp
tagen med beredelfer till de befiutne Srriå·
ugttsförföken, hvarmed nu kommit få vida,
ått defamma,· under loppet af inf1:undande
Apr!! månad, kunna företagas efter den af
honom uppgjorde· och Memorialet åtföljande
plan: och bifogar Hr Möllenhoff Eleverne
Hellftröms, Gripenfvä.rds och Stenfelts
färikilta heråttelfer om deras göromål det
fifiledna året, med tillkännagifvande derjem.
te, att Verkmäftaren för tac kjerns-blåsningen
Jo ha n G rÖ n b e r g förrättat Ställning .vid
Edfkm, Axmm' och HiOevik) famt föreftått
blåsningen vid de förfinåmda hyttorna.

Efter en närmare uppgift om de flere
förberedelfer, fom funnits nödige till vin
nande af! fäkra och beflämda refultat af de

hy.

fllllftän...
utan borun.

••UJ, ....." .." af fjelfva beiät.
f f fiutar med

för det go·
agerhjelm och

denna under·
vidare har att
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kolell, fdln fkola· användas, ett annat risfel
med 1~ tums hål, eller öppningar.

Denna proportion af malmen och kolens
groflek, forn vid Slnå-ugnsförföken kommer
att fiyftjas, förmodar HerrM ö 11 e n ho ff.
vara närmaR öfverensfiämmande med förhål
landet i Hort, och derföre närmaft bidragan
detill lika refultat, ramt derigenom möjligt
att i denna lilla ugn, famt. den flora eller·
masugnen, kunna åftadkomma en lika pro
portione! temperatur och förmåga hos dem
begge, .att med ramma lätthet förfmälta det
påfatta reBet, hvilket likväl igenom redets
vägning bör kontrolleras på den lilla ugnen ,
ehuru för vighetens {kull upp(ättningen der
verkftälles igenom mått.

Den andn omfiändigheten, forn Herr
Möllenhoff anfer nödigt iakttaga, är, att
f'edet bör vara af !mmna beflaffenhet fonl det.
hvilket begagnar vid dm för komparationen' brfiäm.
da hlJttan, Till vinnande af fåclant ändamål
föreilås, att- malmarne roaade ·.och färdige
till påfättn in g , äfvenfom de kol hvilka för
hrtll\as~ böra hämtas ifrån den masugn med
hvHkenifrågavarande Små-ungsförföl" kom
ma att jemföras.

Till utrönande af deL uti lilla ugnen
erhållna tackjernets art·. och befi~affenhet,

kom·
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:>mrner """,Ula taclK,Jelrn ",,"n(lm färfkild prof
hvilket

uppå Hr
P"1(}l'nf! alllö!inltng, be-

föradlirtgsfättet
med den fkill·
att fÖf de kol~

töteniilutttle prÖffmidlling fkola föt~

tums öpp"

nlå blifva få ifo..
all gemmflnp med dm

att ilZgm jkadlig vår.

zl1JlJ'kol1'lnJll,' hvilket
fig fäkraft vinna

rul:nrtll~t ernellan fjelfva pip
utgör 12 tum,

kolftybbe och
,;;, J.

Af
)< Denna fyllhiHg fVlll"amotändalllå.

Kanlke>inlacles den/nög fuktig, för att få

ftarkare\kunl1a. packas; men härigenom

den oCK ,efter ugnens up[lvärmning, få tuyc

Den kunde dersutom ej göras nog

D'''ll''IU<llI, hvilkenfednare

röm den' yttre taCk.

påftåendevärmning
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Af Elev.en HällftrÖms inlemnade be
rätteife inhämtas, det han, under loppet af
förledit år, uppbyggt 2:ne Sttlngjernshamrar,
den ena vid Ferna Bruk i Weftmanland, och
den andra vid F~'öt1t11a i Nerike; vid hvilket
fenare ftäll~ äfven Slipverket ombyggdes.
På begge ftällen hade WidholmfkaBlåsma
chiner, i Gället för de gamla fpitsbäJgofne,
blifvit infatte, och vid famma tillfälle be
tydlig reparation ifrån grunden äfven n~ett

å dammen vid Frå"tzma. Vid BaJl11lora hytta
hade Hr Hållftr ö m på egen hand format
och gjutit fulor till hammarftållningarne,

famt

utvecklade fig ur denna . fyIIning en hvit·· rök

(vatten.ångor nied kolbunden vätgas), [om fram..

trängde genom alla öprlningar och i [ynnerhet vid
kran[en, der en afarbetarue ,fom lagt fig att

hvila, tillfalle lifvet t •och en annan var nära att
förlora det. Två år [ednare vid pa[s, [edan [am.

ma U~t1 länge Hått obegagnad och då den fattes

i gång' för Redaktörens St&lftnältningsförrök, ut·

vecklades ännu ur fyIIningell lika befkaffade ångor,

få att Hr· Direktören S te 11 fe l t och en Hytte.

dräng', [om jemte Redak tören arbetade vid l)gnelJ,

kände Hg deraf en hel dag illamående. På apdra

eller tredje dygnet efter [edan fiålfmältningsför.·

[öken tagit Hn början., upphörde nämde ångor att

vifa fig, och hafva under.· förfökens ,vidare fort.

[ättande alldeles uteblifvit , till bevis att fyllnin_

gen då födl var fullkomligt torr.

,
Bockhllmmarllppgjort förflag till

och hjlllftocksvirke, jemte
för derförefi.aende byggnad.

anmäler Eleven
han, utI Mats månad

masugn i Geflrikland
och Bokar-hjul, få 111t efter

få godt fom ånyo ombyggt
hörande dammar, och, efter

refar i Bergslagerna, fjelf lagt
uti Hammarfrrledjan vid

förvärfvafig en när·

J. 'Stenfelt åter anmäler, uti
af den 9 fiftledne Januari, ett af

1811 anftält för fött , att
erhålla ett tågfritt och

ämnesjern, tjenligt till mer
gl'2H1nlall~a fmiden, utan att likväl uppgifvå

namnet ii malmen eller fjelfva fläl~

förföket fkett.
Stenfelt yttrar den öfvertygelfe,

mindre förändring uti härdens dimen·
icke har någon direkt verkan på jer-

gOdhet, hvilket han egentligen anfer
fjelfva arbetsmetoden, och till nå·

formans ftällning och fkapnad,
fådan orrak under förenämda

för~
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{Ör[ök,hiirdens, formans och tättarJs di men·
ft.oner bibehåmts lika. forn vanligt brukas
på ra.mma fiälle.

Tackjernet, af engående malm fiUver.
kadt".var i frilkt. brott fvartgrålt af fmågryn
och goifior, med i fomligagaltar inblandade
{lörre och mindrekiesfjäll. ,

Till erhållande af ren flagg, gjordes
förR.2.:ne fmältor af dt;tta tackjern; men de
fyraderpå följande räcktes till ämnesjern
efter fmedernes vatlliga arbetsmetod, med
den 1killnad endaft, att flaggen, få nJycket
möjligt yar, aftappades under fmältans gö.
rande. Stängerna, f()m häraf uträcktes,befio.
clo vid afilagningen meR at. vekt och. hårdt
fmågnifirigt flål, och forn ändamålet med det.
ta förfök. var att förekomma ofvannämnde
()jämnhet i brottet, ändrades fje1fva arbetet
för de fju näfta fmältorna. på följande f~tt:

,.:0 Sedan koket rågan fi l111d fortfarit, ned.
bröts det ännu kolunde jernet tilL botten,
hvarefter bläflern något minlkades..2:oBröts
hela maffan och, nedfäl'1kades med "mera än
vanlig noggr~l.Dhet; och. 3:0 bölts, vid fmäl.
talls" görande fär1kjernet få', högt i kolen. fom
Jke. kunde.'

AIläflängern~ på detta fätt tillverkade
och uträckte till 2 tums bredd och i tums

tjock.
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tHJICI\,ICi~, i flera delar afflagne, vifade i
'brOwet för det mefla fina hvitagnifior, en

litet flål och en
platta fidan.

arbets
frör·

och. tror Hr t e n l t, att
tr1'\J'rcK,f1t ;:'h"'''l,~,.n, forn vid vanHgtflång.

iel,'nslm11de, på detta' fätt icke kan påräknas,
hålla ämnesjernet fritt från

L:JU.I1!.:.~ nhfpr'lllflOI1 pånågra 1kift, hvar·
15 marker blifvit

erhållits 15 1isp. 13h
procent öfverjern, hvar·

anmärkes, att de bägge [meder
minfr öfverjern, . haft det

bäfla flångjernet, men för de
, med fröne öfverjerns-procent,
flångjernet varit ojemnare i brat·

artacIt till flål. \ ,
hade Hr Stenfel t trott fig fin

med ett i äfrigt lika arbetsfätt er-
ftångjernet jemnare gry, då korfsblä

med tvenne tättor nyttjades..
'~A~.~,~' af ofvannämde förhållande

den flutfats: att om vid kok.
tågfritt och gniftrigt ålllnesjern,

tlnfmide och i fynnerhet till
bränn·
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brärnflål, fhUerhållas, böra följande orrt
fiäl1digheter iakttagas:

1:0 Att tåckjernet tillverkas något nöd
fatt af engående malm. 2:0 Att kolen böra
vara väl rena och fria från fmåfien och fand,
på det att främmande amnenicke niå inblan

das i fmältan, hvilken hindrar vällningen

och vållar otäthet. i vällarna. 3,0. Bör bl/i
!tem v~ra jertm och god. 4:0 Erfordras godt
kok, famt att kokjernet nedbrytes innarr ko
ketupphör, hvarefter blåfiem minfkasnågrll

minuter. 5:0 Mån.:. alhj~rnet uppbrytas och

nedfärn~asmed ftörn~ •... pmforg ,få •. att. illga
!tycken lemnas qvarliggande på härdbotten

eller nedfalla ofmäIte... ~:o Bör färfkjernet
fvalas \väl. . 7:0 Måfie färn"jernet, då fmal
tangör~s, hållas högt IIwlen, ochfåmyc

'ket. flagg aftappas fO!1l1k.e kan.,. eller få lån

ge den rinner q vickt •. med .• bvit färg ;mel1
få" länge flaggen håller tig röd, b?r•. d.~n ic
ke uttappas. 8:0 Börfmeden noga iaKttaga,
att den flagg, foin under fmiiltans:görande

uppfättes på färfkjern~t,..id~e få~' inedfall~
ofiUält'(fmellan fulan och färfl<jernet, ~t11edan
denfammadå mechanifktinblandasifmäItan,

famt .oriakar rände!' o~hHrim11.1()rvid jernets
polering.

Om

4;
Om det hos ftångjel'l1et, för våra flefia.

'och vanliga behof, är en lika fällfynt ~om

god egenlkap att åga en jemn och lika ar
tadfammanfättning igenom. hela maffan, hvll
ket likväl aldrig eller högn fällan inträffar,
målte nödvändigt denna egenfk~pyara. af
ännu högre värde hos ett fådant .lem, [om
fi<allförädlas till fiål, eller andra angeläg
nare arbetep, ochfåledes äfven vara af hilg
fia vigt för vår jernhandtering i allmänhet,

~tt föka< Ilärma ofs. till denna full komlighet,
llya;l'U.tj~.Il.llIlJikyälvåravanliga fll1 idespro
fes[(;r>Jägga få många hinder i vägen. Det
är ock. ifådant affeende, forn Hr S t e nJe l t S

ofvannämda förfök äger ett verkli gt värde,
OCll/fkulle varit. ännu. mera upplyfande, 0111

åtgång af kol och tid m. m. blifvit närni:ue
benämcle. Men den egenl1<ap, forn Herr
St.enfelt hos ett till. brännfiål dugligt åm
nesjern fynes vilja förutfåtta , fåfom ett nöd,

vändigt vilkor, nemI.: att fådant jern bör
vara tågfritt , och endankornigt eller gni
ftrigt, öfverensGämmer. åtminfione icke med

förhållandet vid det Wallonfka fiångjernet,
det. ännu hos ors bän kända ämnesjem för
!tål,hvilket finnes både tågigt och kornigt,
Och anfes i bägge desfa förhållanden. meft
tJefili~t.till fiål, i famma mån forn någonde.

ra
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§. if·
Jemte förklåtafideafde[s vördnadsfulla.

erkänfla för Bruks-Societetens honom vifade
fattroehde,. atfundet'3:neårs tidfåi föreftå
Ofver~Masmäftare-tjenften uti Öfier-, och Ve l

fter-'Bergslagen, anmäler Hr G unär L 11 h d:.
gren,utidefs under den 19:de i denna må:.
rtll.d<åfgifne årsberättelfe, att tåckjerns blas~

'ningarne, under de fednafl förflutna åren in'.
om fåmma Diftri kt,genom Bruks-Societetens
ifrik.oftighet< och nitiika Embetsmäns bema.
dänden;huhdergått förbättringar, ej mindre
de'l·igenom'att.en vidfträcktare kiillOedom
om.· viifa malmers förhållanden blifvit vun·

nen,

närvarande tid ,affänt 4 a 600 fkepp:d !l}1i.
på Htlll. Redaktören har under tiden fråll

Sheffield erhållit underrättelfcr om detta ämnes.
jorns beikaffenhet, och med fägnad lärt i känna,
att det bland förbrukarne mer och me~ vlll:nit
kredit, fom vittnar, att Hr Dir. S t e nJ e l t. ej
allenaft fjelf lyckats att göra några goda fmältor,
utan äfven meddelat. åt årbetarne un konft, hvil.
ken nu vid des[a Verken kan an[es fMom fäker.
Till ytterligare bevis på detta jernets tjenljghet
till Jlålbränning må nämnas, att det alfa åren
blifvit betalt! a. I~ R:gr Banko högre,/ijn det
v.;llnliga Åmots.fUrigje met, hvarifrån det fkiljes

Högl., K. Bergs.ColIegimll, ti}jMen
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ratex.furen är rådånde, eller likartåclt och
jefunflgenom hela {lången , famt.·.af en' i
}jfoft~t fil'fverhvit och klar färg. Torde hän.
da ägå· t>ännemora-malmernehärutinnan.ett
olika< förhållande emotandra;mertihvad
forn vid alla omftändigheferoch för hvilka
behof f()m hälft,hvattill jernet ikall :begag·
nas, är och blirenhuf\l'~d[akligot11ftändig.

hef, är att imöjligåftelhåttoerhåJla jernet
jemnt' Och lika tätt,detll1å.Varatågigteller
kornigt, hvilka ikiljaktigh eter lika;!l1ycket
torda härröra af olika behandling vid: ut·
frnidningen,. forn> af olikålynlle •. hos/mahner·
ina, .hvaraf;· jernet ••. blifvit •.••. tillverl{a.dt.•

Igenom itereradeförfök idennåViig,
iffia~I .. 11lallfluteligen;· erhålla merabeft~mda

refultat, oC.h.f1ere tillfälI~ndertill torde
'hädanefter .y~pas,ifeda~·I-Ierr S ten fel t af
Kongl.. <Bergs -'Collegium .. blifvitföro:dnad
'att· beftridaÖfver-'Masmäftare-göromålen uti
det 'Narri· Diftriktet ,ellät Hr Möl le'niho f f
'antingen genbfufill vacklande helfa; . eller
i änfeende till enfkilta .'uppdrag: af. Herrår
Fu1lrnäktige, finnerfig.dedfrån hindrad ,';~).

4~

*}Ett. tillfälle ··att fortf1ittacJesfa
fedanyppat fig' vid Äckelbo.J{eVken , Di.
reKtören S t o rt fe l,t iafÅmots tåckjern tillverkat
ämnesjern för fHU, hvaraf Redaktören, från 1812
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WPpfiittllre, vid någon hytta får uti tjenfi an.
tagas, forn icke förut vid MasmäHare-mötet
blifvit infkrifven, fl~all, utom en bättre ord;
ning vid Blåsningarna för det närvarande,
äfven bidraga till vinnande affkickljge Mas
mäflare för framtiden, och anrer Hr L u n d.
gr e.n vidlIre, att [edan den af und'ertecknad
införde. metod, att väga malmen på ugnen,
tlu.>.börjat blifva mera allmiin, och på. flera
frällen antagen, Ikola blåsningarna deraf o
tvifvelaktigt tillU~yndas flörre fördelar, både
i.affe~nde på ett jemnare och bättre artad t
tackjern, famt högre tillverkning, och flere
af de förut ofta inträffade olägenheter, af
ugnens förfättl~illg genom för mycken malm
få.lunda undvikas. '

De~ klagan, [0111 hittills ftundom ägt
rum, äfver mindre duglig fl1l11t ett derj e111te

uppfiegradt pris ii Stäl1~ och Fipfien, förme
nar HrLundgren nu äfven fkalIupphöra,
fedan brytningen vid MO''rttjer71f-Berget uti
Norrberkes Socken, det enda brott inom
orten, fom förrer denna och kringliggande
Bergslager med eldfafi och duglig flen, ge
nom Bel'gm1iftare-Embetetsåtgård numera
V'erl~fiälles på. ett fätt öfverensfiämmande med
b~ottens framtidabe{1ånd och på riktigt Bergs
'ma.ona...vis. Af fådan anledning lir anftult

I Årg:s l mfte. D fo-

1Jen, än ock att mera ordning ochnoggran
Ilet vidblåsningarne derigenoJnblifvit in
förda.

Hvåd enfidlt angår Grangjr-irdes. Bågs- ,
lag, anrer Hr LUlldgren-tackjernstillvel'lt. "
ningen inom den ortentilltkyndas mycken
nytta igenom den der fednaft anfiäHdl=prof
bliisning, tiJl följd hvarafeh merafäl~er()ch

med tackjernets godhet öfverensHänitrJ!lfide
malmblandninO' kan inrättas,"'iifvenfomBeI'Ps-h . ~)

lagerne i allmånhetinomDiHriktet,<jgefibin
de. flere förordnanden till bibehltllande af
ord ningino.m flyttelagcn,foln till efter! ef
uad defcnare. åren af Bergn.1äfta.re ri blifvie
företkrifne. - I fådäntändamål, och dltef·
ter många frllktlöfa färfök fambruk, fHom
meft äfverensfHi.mmandemed allmän och en~

fkild fördel, ej kunnat itJförasvidBergs,
, manshyttorna., hafvade fåkaHäde Samman

Bruken, hvilka eridaftförllt vMade riD il
14 dygn , nu blifvit förlängda tin 2Fdygn,
under hvilken t id endaft välartade malmer,
genom HyttefogdaJ'ues förforg, få framJkaf.
fas' och förbrukas.

En ann3.n, med flöd> af'1766ärs Kong!.
Masmäflel'i-ordnillg, under de fedtlal'e>åren
vidtagen författning itJölllderiuaOl't,att in
gen, varefig Masmäflare, Hyttedi'iin g eller

Upprättare
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fogad, få väl om bergets noga underfökning-;
forn utftakanc1e af en ordentlig arbetsplan,
till vinnande af billigare pris än hittills å
des[a förnödenheter, h varefter för fäljningen
af Pip- och Ställften kommer att ike efter
den taxa, fom af Bergmäftare-Embetet årli
gen utfättes.

Herr Lundgren anmäler vidare, att
med undantag af fmärre reparationer och
fiållningar vid flere Bruks hyttor, hade tjenft.
förrättningen 11ftledne året egentligen in·
fkränkt fig till de vanliga beföken vid hyt
torna inom Diftriktet, hvilka likväl genom
en uti Juli månad inträffad och länge fortfatt
fjnkdom afbrötos, tills ändtHgen, uti fiftl.
December månad, de vanliga Masmäftare·
möt~na kunde förråttas , vid hvilka tillfällen
de af hytte-arbetarne, fom genom nykter.
het, flit och omtanka utmärkt fig, genom
fmäne belöningar uppmuntrades; och iöfrigt
meddeltes hytteiagen nödige underrättelfer
om hvad i öfrigt borde iakttagas vid malm·
befkickningarne famt blåsningarnes rätta
fkötfel.

Uti fern~ild fkdfvelfe tillkännager Ele·
ven Olof Roman, det han, undervifian·
det vid Ski!thyttcBruk uti Norrberkes Soc
ken, der åtfkillige flags byggnader alltid

före·

SI

~P!·.~f~lla, äger häfta tillfälle att förvärfva,
$~HpdlYlig kunlk;!p både 011;1 mal,nens be·
n~affenhet der i orten och fmältftåls-bered
l1j~gen derfiädes.

Under loppet af fommllrellJ8p h~~e

I-ttR.o ma 11 egentligen varit fyfsl()fat~.• med
J.'.~F~ratiop af SkiJrhyttc masugn, ramt åtfk.illi.
~~.fQ.l'~l1qringar af ftålfmidet, och höfieticJe~
f~mm~ år förehaft åtfkilliga vafkningsför[öl~,

a,p{läll~e å gamla Silfvedlaggvarpen, nära
§..~w.q!jtta1~, i ä.nclamålatt.af{kilja det uti
:flaggen mekanifkt inblandade blyet, jemt~
(Jeruti befintlige {kädlen och bl yglants, hviI.
~aförfök, utan färdeles fior kofinad, blifvit
Verkfiällde. För· örrigt hade Hr Roman,
genom färfkildt unftällda refor till Masugnar.
l1Foch Bruken inom orten, rökt draga nyt
tå utaf de genom Herr L u n dg r e n honom
meddelte trllldervisningar.

'Verkmäftaren för Tackjerns-blåsningen
uti Öfter- och Vefter - Bergslagens Diftrikt,
:Daniel Troeng, anmäler uti defs inlemna
de relation" att Masmäflare-LärIingarne A n
ders Nordberg och Pehr Ersfon, verk·
itä1lt följande nybyggnader och reparationer,
nemIigen:

Uti April månad reparerat en Enbladig
sag, tillhörande Fraggr By uti Norbergs Soc.

D 2 ken.



ken. Vid flutet af famma månad hade, redan
grunden till Fraggs masugn året förut bliF
vit lagd, denna byggnad blifvit börjad och.
fullbordad till den 16 Juni, hvarefteJ:blås'
ningen genafi tagit fin början.

Uti Juli månad hade Långshytte masugn,
uti Husby Socken, blifvit reparerad, famt
den vid Lä/fjö masugn, uti Floda Socken och,
Dalarne, under gående blåsning afbrände
masugnskrallfen af flaggtegel, blifv it orn~

byggd, famt nya hjul och hjulfiockar infatte.

§. 5·
Uti den berättelfe Eleven Guft.arUhr

inlemnat öfver fina göromål de bägge fifta·
åren, omnämnas flera af honom, vid' Dannc.

'J1lo~a Grufvor, verkfiällde byggnader, jemte
ritningar till nörre och mindre inekaniflta
verk, hvaribland äfven en ångmachin på 15
häfrars kraft för vattnets undanhållande vid
Södertelje Kanal-byggnad.

Ifrån Eleverne Lagerhjelm ochRothoff
äro väl inga relationer öfver deras fysfel.
fättning förra året ännu inkomne; men af
hvad åfvan är nämndt, finnes att Hr Lager
hjelm fifiledne [omrnar biträdt medhydrau
liflta experimenterna i Fahlull, hvarefter han,
jemte Herr Rothoff, hos Herr Pl'ofeifor

Ber-

,,:rse,r z e l i u s förehaft åt1k:,ilIigakemilka under
.{qkningar, jemte analyfer af jernmaImer, och
~åmedelfr på ett vettenfltapligt fätt fyfsIofatt
{ig, med de till Bergshandteringen hörande
göromål.

§. 6.
Sedan jag, uti ofvan intagne utdrag,till

~~rr~r Full~äktiges benägna granfltning
~~fti,åran omnämna de till Masmåfiarefiaten
hörande perföners göromål och fyfsIofättull1g
,~nder det förflutna året,. åligger mig nu äf.
.'\T~n~tt~~d~rrätta om mina enfidldta gÖl~O.
J:l1ål under .ramma tid, ocp får, i anledning
del'af, nämna, det jag uti April, Maj och
'Juni månader verkfiällde en refa uti mitt
Difrrikt; under denna tid be[öktes de Bena
få, Bruks-' fom Bergsmanshyttor, belägne In·
qm" Norbergs, Notr- och Söderberkes [amt
Grangärdes Bergslager. De till blåsningår
rle framfkaffade malmer, hvilka ännu ej blif·
vit roHade, granfkades och öfverlades lued
vederbörande om de bIifvande malmbefkick.
ningarne. Efter desfa hyttebefarihga.r tIll
bragtes några dagar vid Gz'·ängesbergs grufQ

Vor, i fällfkap med Beru:mäftaren i orten,:,) ,
och gemen[amt med honom befigtigadesde
då uppbrutne malmer, vid hvilket tillfälle
de föm under profblåsningen vid Bjömhytttr?!I

'.hel ;

- ;2 ;3 -
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befat1nH~ Värk odugliga, tIll bruk. 6cl1'riYta

tJ~fndeänyftel'ligare blefvö förbudne '~ 'fallit
något ytferligare arbete uti di::famma tiUs
vidåre irHlål1i: ,oc:h fortfatt'es tefaft, lfr'åh
Gränge!berget till de uti Säffen SOl':k:en Be
lägn~ Bruken, Fredrik!berg, ~ravendaht och
Ty/or!Jen, med derunde'r lydande masugnar.

,Det Var vid återkomfleu,till Grangjer
de,s., B~rgslag, i Juni månad ,underrättelfe)l
i?lopp\omBrl,lks-Societetensför lbig hedraw
?e förtroende, att på 3:ne års tid befirida
Direktörs-tjenfien ,vid tackjernsblåsningen

"o~h .~ångjernsfmidet,jemtedetupgdragmig
1:>,lifvit lelllnad~, , att g;~nQm fltee~de förfÖE
röka utred~.,~ch befiämma, hvad för' kolnin
~~r, •,få med, res- forn ligg-milor, vore att
i~~ttaga, till erhållande af den •• mefla och bä·
ft~"l'rodukt; ,och' forn, i~nl\n dettaarb,ete fö·
re;togs, v~r nödigt att förut, f~1Ula(l~upp.
l~~ninga; i ämnet, forn genom förr utkomna.
ik,rifter kunde erhållas, i Il fan 11 jag mig i
,~ifiledne Juli .månad i fådarit.ändamål här i
Sto?kh?lm, för att gå igenom de uti Kongl.
}~e.rgs-Collegium och lern-Koptoret varande
h;mdlingar, ••• forn härmed •• ägdegemen,fkap ~

. qt~natt li,kväl .. till fullo)yinna •• ändamålet~
eller erhålla några '. rätt tillfre,dsftällande och
fuUfiätldiga upplysningar.

Vid
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Vidrefan ifr~n hufvudfiaden uti Augu·
'i}:i månad 'he[öktes Danne11tora Grufvor , jem
te en del af Roslagsverken, Ö.fle~'by l Forfs

mark, Lä/fla, Strö'l1uberg, Söder/mf.; och Gy
ji1zge; och efter ett kort vifiande i Gefirik
land, jnfiällde jag mig, vid början af Sep-
tember månad, vid F1wudahlJ Bruk uti Ore
Socken och Dalarne, [edan jag förut med
ägaren, Bruks-Patron Claron öfverenskOlll
mit, att kolningsförföken der pi:. fiället fuul·
le få anftällas.

Och föm nu ifrågavarande 'kolningar
n1ed möjligafle noggranhet borde verkftällas,
och erfarenheten virat, att den verkeliga.
veclqvantiteten forn finnes uti kolmilor, {edan
de till yttre volumen blifvitafmätte, ofta
varierarganfkabetydligt, efter mer eller
mindre lloggranhet vid anläggningen, an(åg
jag nödigt, att den uti milan inlagde vedens
kubik-innehåll med den yttre volumenbot
de jemföras, och i fådant ändamål m.ättes
hvarje frock färfkilt och vii.gdes tillika för
att derigenom utröna den verkliga kolhalten,
eller huru flor procent man kunde erhålla
efter flutad kolning.

Härigenom kände man beilämt vedens
verkeliga innehåll efter allafiockarnes xnåt

Man kände åfvcn hela milans yttre
inne-
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innehåll, i· hvilken beräkning alla hål och.
öppningar ingingo, äfvenfom yttre innehål.
let efter fiutad kolning, då milans dimenfio.
ner åter afmättes.

Förhållande af kolens vigt emot veden
erhölls genom vägnin~, föril, vid utrifningen ,
då de voro torra, och fedan vid inkörningen,
fedan cle någon -tid legat ut~ under bar hill1'
meloch dragit. åt fig fuktighet, då de för
andra gången mättes och vägdes.

På desfa fakta grundar fig den. Tåbell,
ir:mte Memorial öfver förhållandet med de
redan gjorda kolnings-förfök, forn jag innan
afrefan ifrån Furudahl till Herrar Fullmäk tio
ge, uti fiftledne December månad, hade äran
öfverfända; men fom defamma då endaft kun·
de anfiällas på en och famma trädfort , lärer
det ännu vara för tidigt att af deffa enkla
föri'ök draga några generella fiutfat(er.. eller
jemnförelfer emellan desfa begge. kolnings.
metoder, utan får jag endaft tillägga, att fam·
ma förfäk infiundande fommar Qch..höfi; till
vinnande af närmare upplysning, och med
utvidgning till gran- och björkJkog ytterli~

gare komma att fortfättas >:~).

Vid
*} Refllltaten· af .Hr Direktöten< afl)ll rs kolnings..

förfök äro redan .. III!mänheten meddelade g~noni

defs till Herrar FuIlmägtigi'l i Jem.Kontoret in.
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Vid början af Januari månad detta år
".a.nfiälldes i. Fahlun, i närvaro af Hr Asfes·
foren. J. G. Ga h n, Hr Bergmäfiaren W a11
lllan famt Hr Bruks··Patronen CIa fon, Exa·
men. med Aufcultanten i Kgl. Bergs-Collegio
G. S. Kallfteni us, föm hos Herra.r Full·
mäktige gjort anfökning att vid Mas.mäfleri.
ffat.en blifva antagen och befordrad: För
loppet deraf har jag i{1berättat, och får nU

tj}·

lemnade. berätteife ) tryckt i Stockholm år 1814
undertitel: Berättetje. om kojnings/Sr/ök årm
r8u ,I8I2 octz I8IB, pfi Bntks·Societetens Raft..
llad al/flälld af C. D. aj U fL r. Detta arbete är
för väl kändt, att här behöfva mer än nämnas.
Redaktören. tror fig likväl böra tillägga: att det
både till metod och i detaljerna är det mell fulL
fiändiga man på något fpdik äger i detta ämne.
Förföken äro gjorda och bcikrefna med den nog
granhet och fanning fom utmärker alla Dir. a f U h l' S

arbeten. För att göra denna berätteIfe få mycket
mer användbar i praktiken, har Hr Dir. af Uh r
i en liten brochure under titel: I-landuak för Ko
lare, fammanfattat och populärt framflälIt det fom
g~naft kunde leda till KolningskanHens allmänna.
re utbredande. För Redaktören och flere andra,
fom intresferafig för faken, återfiål' likväl en ön·
!kan: att Bruks.Societeten vilIe vidtaga någon
utväg till Kolares inöfvande i den kolningsmetod
Hr Dir. a f U h r fUI111it förmånligaft. En anled.
ni9g.h.ärtill är redan vid 1815 års Revifion gifven
af ·Re.dakt.ö~en.
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3·
't!tdråg af Jf!JarnzlijlM'C-Statens till Herl'ar Full.

tlZåktige f Jct'/z-!(o1Z!o"r'et inlämnade DagMc1ut'
och 11erattelfer ö/ve1" äeraJ' Tjcl1jlcbcjflttizing
/Jr 1812.

§. 1.
Under fin refa igenom Norå. Bergslag i

Ja~uåri manad, hade Herr Direktören L i d
beck funnit få väl reden fom blåsningar 'i
'behörig ordning och i det 1kick, hvarige.
nom tackjernet kan bibehålla. defs välkända
kredit. Och anfer Herr Lidbeck den in
om btten allmänt antagnå Ted, att härda
tackjernet derfiädes, vara oundviklig, i ah·
feen de till trångt utrymme på deflefta lHil.
len,.famt· nyttig, dåden !tföljande fahde11.,
hvilken 'orfakar rå gång i härden, fålunda.
ankiljes, och fjelfva ta~kjernet aefsutoltl, i
fall det vore fmittadt afrödbräcka, till 11·~·

gon del beröfvas denna oart, derigenömat't
jernet fyrfättespå vattnets bekoftnad, då vä·
tet förenar fig med fvaflet och bortgår ie·
genfkap af vattenbunden vätgas. Af Tådail
anledning, och ehuru de olägenheterhvilka
vanligen åtfölja tackjernets härd ning, beftående
dels deruti, att jernet gjutes uti alltför tjockå
~)Tfk~l~,hvilkas nedfmältning i härden föi'
dtll..Jlltera kol än vanligt, dels äfven, att vid

. jet·

aD. a/Uht'.
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tillägga, det Hr Kallftenius denna vinter
i Fahlun varit fysfelfatt med förfätdigande
af en Calorimeter, jemte åtfkillige frnåugnar
för de af ofs tillällmade kolningsförfök i
fmått, och är förmodligen redan afreft till
Fztr1~daht att börja desfa underfökningar.

Sluteligen fårärangifva vid handen ,
det jag, för att närmare än hitintills fl,ett .
kunna utröna förhållandet med den Wallon.
tka fmidesprocesfen i affeende på kol-åtgång
och afbränningar m. m., äfvenfomfÖr att
mera beftämt underföka en del af Dannemora·
malmernes. förhållande och egenfkaper vid.
blåsningen, på anmodan af Hans Excelt m. m.
Heri' Grefve af Ugglas, från medlet af
Januari till medlet af dennarnånad uppe·
hållit mir; vid FOl1muwk.r Bruk famt den
'derunder hörande Berkilzge masugn, vid hvil·
ken underfökning Herr C. J. Stenfe.lt äf·
ven varit närvarande. Stockholm. den 31
Mars 1819.
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jernets fönderbrytning de uti fanden intryck
te hyttemärken ofta förderfvas och blifva
otydliga, hvarigenom den nödige kontrollen
till någon del förfvåras, aorer Hr Lidbeck
likväl ofvaoanförde fördelar öfverväga den
na olägenhet, famt den hittills begagnade
utväg, att vid utflagen, på fätt fom fker, här·
da tackjernet, böra bibehållas, och kunna.
förenas med nödig kontroll,orn. på flera.
ftällen i hvarje Mot hyttans ftämpelintryc
kes, och hytteiagen derjemte förfefig med
tjenlig och lagom fin gjutrand.

Vid början af Februari månad hade de
flefta i gång varande. hyttor i Lind~s.och

RamsbergsBergs~ager blifvit befökta, Hert
Li db ec k anmärker härvid möjligheten för
desfa,Bergslager ,räfom brukande likartade
malmfl~g, att med fröne fördel än uti andra
orter •.. kunna inrätta gelnenfammablås~ingal',

famt att förfök dermed för flera år tillbaka
vid VcuJelhyttan blifvit verkftäldf,.hvilket
då aflupit på ett fätt, forn. mera b?rdt upp.
mUntra till än affkräcka ifrån fortfåttningen
af fammanbruk; men inbrukarnestnifstrOe~.

de. till hvarandra, ochettbefaradt ~ndernef

af få välmalm fom kol, hade här, .. ilikhet
p1ed hvad förut fkett vid flera andra hyttor,
der man fökt införa ramma ordning, mot·

arbe·,

6r

åi'betat denna allmänt godkände utvägfö,r
tackjernsblåsningens förbättring; och anmär
kes emot hvad Hr Li dbeck vidare anför,
att vid början af en blåsning och få länge
den /ker för gemenfam räkning, ett fälllre
rede gemenligen fi~all afverkas, att en :llilt
oordning, i fall den inträffar, endaft och al
lenaft h~rrör af felaktig malmblandning, el.
ler ock af en för haftig malmökning, bvar~

igenom ugnen i fådant fall blifver författ ;
men ingalunda af det då fkeende hopabruk ,
hvilket utan motfägelfe, aldrahälft om det
en längre tid fortfättes , är och förblifver
ett bland de Idaftigafte medel till blåsnin·
ga.mes upphjeIpancle vid våra Bergsmans.
hyttor. Efter uppgjord beräkning öfver
omkoftnaderna vid tackjernstill verkningen i
förenämnde Bergslager, hade malmen öfver
hufvud lemnat 43,6 procent jem, och 13,8
tunnor kol åtgått till ett fkeppund tackjern,
fe,dan ugnen varit i full gång, eller hvad
man kallar full malmad.

Vid RåcRe.rlwlwl Bruk i Grythytte Bergs.
lag, der ((en föregående flålbränningenmifs.
lyckats, hade Hr Lidbeck, i den förmodan
att murarne varit otäta och luften förtärt
ftybbet, föreflagit, att omgifva kiftorna med
en fyllning af ftybbe, till lika tjocklek m<;:d

tvenne
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tVenne på kant Hällde flänger, hvilket äfv~ft
blifvit verkfiäldt och medfört den verkan,
att det inlagde cement-flybbet derigenpm
bIifvit fredadt, och bränningen fed~rmera
utan olägenhet kunnat verkfiäIlas; hvarefter
Grflxåfar och Wrjlgöthe-hyttorne äfvenfonl
Björkfjö masugn blifvit befökte.

l början af Mars hade Herr L i d be c k
infunnjt fig vid Tmnillgshytian uti Lekebergs
Bergslag, der förfökdå gjordes att i der~

Varande kupolugn använda hvarjehanda o.
dugligt tackjern, befiående af hvalfbågar
under alunpanl1or, ramt krukor eller r~tor: .
ter för fvafveltiIlverkningar. Samma tack
jern, af hvit färg och tätt brott, hade be
funnits röd bräckt till den grad, att någon
blan~ning ~~raf vid fmidet ej kunnat begag. '
nas; det fonder flogs derföre till 1'" a 16

k
. o

mar ers VIgt, rofiades i flera timmar i för ..
ening med kol, hvarunder en flark {vafvel.
~~~t förmärktes,famt 1 a 2 marker i vigt
or orades på hvarje ! 1keppund tackjern,

bibehållande detfamma federmera lika' brott
och färg forn före roflningen. Stället. af
1,l~nellrYl1lde vid pafs 50 lifsp:d tackjerns
YIgt, och .drefvo i dygnet omkring 70 kol
l,lppfättningar af! tunnas flodek, hvatå upp.
{attes 3 lif~p:d 8 mar,keri fmåjern, ramtl

lisp.
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lJsp. {inkokad kalk. Bläfiermätare!n varierade
emellan 8 och 11 grader (dec. tum indelt i
14 delar), och ehuru det rödbräckta jernet
utgjorde ända till 16 marker af hela jern.
fittningen, märktes ej någon förändring i
ugnsgången , och gjutjernet bIef mera flarkt
och fegt. Herr Li d beck tror att man ännu
mer kunnat öka påfåttningen, om jernet va
rit fördelt i mindre ftycken. Jernet af fvaf
vel-retorterne; fHorn ännu mera rödbräckt,
utfattes för 2:ne rofiningar, och afkyldes för
hV<J,rje gång i vatten; ett ll"epp:d bäraf för·
lotade i. förfta b~änningen 19 och i den fed
nare 12 marker, utan att det i brottet förän
drades; men ytan fanns öfver/dragen,med
jernoxid. Så länge endaft 2:ne marker här.
af förbruktesemot förenämde fättning, märk
tes ingen förändring i gången; men me4
Sine marker kändes framför timpeln en flark
fvafvellukt .och jernet bIef mera hvitt till
färgen; hvarföre, och fom noggrannare gjut
ning förehades, kunde endaft 2:ne marker
på hvar fättning begagnas, och fålu.nda vid
pafs 1 ll"epp:d tackj. vigt om dygnet erhål·
las, med 6 tunnor kol-åtgång per 1keppund.

Så väl af denna forn flera andra fmält
ningar, på fädkilta fläIlen verkfiällda, föker
Herr Lidbeckvifa fördelen och nyttan af

den-
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denna fort ugnar, häl (1: jernet genom denna

omfmältningvinner i godhet och blir af

en mera jenm fammanfättning än uti mas
ugnen, i fynnerhet om bläfiern tillräckligen
itupas, och ej för många fättningar drifva i
dygnet; likväl, bör jernet vara af enahanda
förhållande och lika groflek, och kan på det
ta rätt fiampjern tillgodogöras, ehuru fådant

iker med frörre afbränning, hvilken lik väl

ej böt. öfverfiiga 6 procent.
Sedan Herr Lidb e c k, från början af

April till början af Maj, öfvervarit byggna.,

den och den påbörjade fmältningen uti Ex·
perimenthyttan vid Wij i Gefirikland, före.. '

togs, vid flutetaffiftnämnde månad, mas·
ugilsbyggnaden vid Hamnuwbllcken i Linde~

Bergslag, [amt vid början af Juni äfvcn ny
1?yggnåd ·af masugn, vid Röjor}s. Bruk, hvil·
ka begge byggnader under HerrLidbecks

infeende, och nied biträde af Verkinäftare

lär lingen Co Il b e r g, fullbordades.
Efter förrättade Masmäftare-möten med

hyttearbetarne uti Lerbecks famt Hälle,flä

och Wånga Bergslager, vid hvilket förfrnäm·

da tillfälle Verkmäftare-Iärlingen J. G. A b r a·
h lun fo n,. forn vid flere förrättningar varit
Verkmäftaren Ja n Ja n s f o n följaktig, lInder.

gick förhör ,beföktes , under loppetåf Juli
månad
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ntål1acl, flere uti desfe •• Be.rgslager belägne

11lasugnar, hvaribland äfven J:i"illJjJång ,föm

då var i gång, och der malmbefldckningen,

fäfommindre tjenlig ochpasfande emot be
hofvet , i flere affcenden förändrades.

Inrättandet af en kll polugn , fåfom mera

förmål1lig än den reda!l brukade frjelpugnen,
hade här .va.rit i fråga, men till ett annat år

.blifvit uppfkjuten•.

I flutet af Juli månad förrättades Mas

mäIlarelllötet med Tabergs Bergslag, inom
hv:ilken ort LOI1JJjÖ och Hb'rio masugnar tJy~

!igen bEfvit ombyggde. Under återrefan
till Ncrike underföktes l1ågra under arbete

varande filfve1'llllllms-anledningar vid lVlogfjö
uti Godgål'ds Socken och Öftergöthland,
hvarefter< Herr Li dbeck, den 28 Augufii,

förrättade MasmäH:aremötet med Nora Bergs.

lag, utfåg tjenlig byggnadsplats för Korbel'gf
och VClffellhyttc ltlasugnars fammanflyttning,

och ombeföl'jde; efter förråttadt möte med
Lindes och Ramsbergs Bergslager, nya Stäl

lens infättande vid Gammelbo och .1'1J11zingt
hyttorna.

Af Vetkthällaren Jail ]anföns infände

Journal inhämtas, att hall fräIlt och öfVerva.

rh fll1ältningen uti kupolugnen Vid Hä!lifMir,
.livåreft ,efter 80 tunnor köl 6ch 'g! fkepp:d

XArg:s x Hiifre, E jer!)
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j~rn j bergsvigt, utom fpilljernet kunnat
p~räknas 10 ii 11 fkepp:d gjutgods i St, St.
Vigt. Både ftällning och påblåsning hade då
~tt uti der varande masugn, vid. hvilket
arbete lärlingen .l. G. A b r a h am fo n biträdt~

gch federmera uti September månad. vid
f{loflllt'1 Bruk i Dalarne upp fört en fmältugn,.
något ftörre än vanlig kupolugn, hvaruti,
utom annat gjutgods, äfven 2:ne plåtvalfar,
af 158 lisp:d och 10 markers vigt hvardera,
blifvit förfärdigade af fmåjern från hyttorna
i Norberg, med tillfats af ~.dels fkro; och
anmäler fiuteligen Jan Jansfon lärlingen
J. G. Abrahamsfongenomdefs undervis~

ning nu vara få för fig kommen, att. han
till alla delar kan fullgöra de fk yldigheter
2:dra och 3:dje momentet af 1805 års Regle~

l1lente utfiakar, och, att han Jan Ja.n s fo n
fåledes, äfven fullgjort hvad H,:errar :Fullmäk.
tiges honom fåfom Verkmäftare lemnade In.
ftruktion i detta affeende förefkrifver.

P. Collbergs till Herrar Fullmäktige
ing;ifne förteckning äfver fina. förrättningar
upplyfer, att han i Mars och Maj månader
~ällt. och vaktat i gång vid Fiufp&ng och
J)1l'fllJhyttc masugnar, vid hvilket förftnämda
ftälle ny pipa federmera blifvit. infatt,hvar.
efter han, under Hr Lidbecks infeende,

äfver.
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öfvervarit och fullborclatnya masngnsbyg~f

naden vid LllXå1Z. och 4erftådes bitrådtviel

tillvaktningen•
Verl,mäfia:ren vid ftångjerpsfmidet I.lti

ramma Difirikt Carl Ki hlftröm tillkänna,
gifver ptifin inlemnade Dagbok, att.h~n

uti JUlli månad biträdt vid en proffmi4ning
uti bägge' hamrarne vid podegå,t'dJ Bruli,
hvilket fmide, med befparing af öfv.erkol
och öfverjern, till Bruksägarens fullkomliga

aflupit•.

Rörande Philipftads Bergslag, anför Hr
Öfv.er-Masll1äftaren Garney, uti defs rela·
tion,at~utol11 någon, oordning vid Nykt'oppCJ
l11\lsugn, fqminträff!lt vid början afblåsnin
gen ,hade den der, äfvenfom vid öfrig~

pyttor. inom denna Bergslag, lyckligel.1 af·
lupit., Hr Garney hade, på ägarens be·
gäran, befigtigat Dalkcwfjä masugn, hvilken
detta år bordt. ombyggas; men forn ll~gre

byggnadsäl11nen ännu icke blifvit anfkaffl!cle
eller anflalt derti1l Var fogad, unde.r mitt
vUlande på fräIlet fiflled.ne Februari månaq,
och defamma icke utan en öfve"rdrifven kofir
tJadnu mera innevarande år kunna anfkafflJs,
f!~lllt;yrktel1nderteck1HHl, att 41111U ett år upp·
ikjuta byggnaden, ehuru den yttre I1lt:l~.el1,

E 2 fär·
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fårc1eles iutfiagsbrörtet, befinnes 06g brHV
fällig. ··lfamlUa belägenh~t äräfven TårJke
bccks och Arphytte ~asugnar, hvilka fnatt
f()t~raombyggnad;men deöfrigauppgifvas

"vara uti bruk bart frånd, famt att blåsningar.
ile uti dem lyckligen aflupit,hvarom Berr ,
Garney under finarefor och vid,Masmäfiare.

mötet gjort· flg underrättad.
"id Äfjö hyttan uti Carlfkoga B'etgslag

hade' blåsningen i förtid genom pipans fön~

dedkärning måfi upphöra, och viddeöfrigå
hyttorna ingen ting anmärkningsvärdt före
fallit, utom vid' StrÖIlUhyitlltz och Loh1Zfhytta1z,
vid hvilka frällen både upprättaren och in.
brukarne fjelfva, till lindring i·' arbetet, 'i
fräUet för ikofvel vid malmens uppfättning
begagnatflwttkärror, hvilka hvardera inrymt
6· fkoflar och derutöfver: en· oordning forn
likväl vid Masmällaremötet blifvitvederbö.
rande förehållen, och hade Hert Garner
utfrak.at grund för nybyggnad af Limzebecks
6eh Qpäggcfhytte masugnar. '

StrömtorpJhyttan uppgifves vara mycket
briilfällig, och att denfamma, fåfoh1 utgöran.
de ett fvagthyttelag,börnedlaggas och
inflyttas uti Qparnt(wpshyttmz, fåJomvarande
i goM frand och endaftl·dels milderifrån

belägen.
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Genom förbrllk ..illg af oartad malm,
hade blåsningen lidit.yid· Ga.l1zmelhyttll1l... Vid
Q.~ äfriga hytt(>tna i. :W~l~ebe~gslagequpp~
gifves maSllg~lsgangen.fijJcUU.ggd och lön.an~

de; men. härvidanmiirkys.lik-yähatt. d~ in•.
om denna.Qrt bruklige hetamaltner bidragl\
till pipornas obeftand; äfv'en·anmäler .. Herr
Gar n e y, .• det. blåsningarne uti Nycz Koppar.
lJcrget öfverallt aflupit utaq klander, ramt
att nya. pipordeI blifvit inmurade uti B/öJ'k.
fjöhytta,1JochEkeb~rgJhytta1t,. den fö~raafStegr
l"sfaren Olof Andersfon från Nora, .'. och
den fednareaf Stegre(aren Aran Cadsfon.

§, 3·
Då en. jelllnoch pålitlig malmens upp

ptttning, det vill fäga, att få mycket eller
få litet deraf hvarje gång påfättes, fom både
ugnen och fjdfva kolen vid olika omfrän·
digheter kräfva, är ett hufvudvilkQr for
C? goel . blåsning ~ och då man på alla de
ilälIen, hvarefi blåsning med frörre omtanka
och uppmärkfamhet vårdas, fullkQmligenhun·
nit öfvertyga fig derom, att ett, ja äfven ett
11~1ft, lisp:d malm utöfver verkliga behofvet,
betydligen kan och ofta äfven, förändra.r
wastlgnsgången famt det blifvande tackjer

n~t§attOch .befl\affenhet., ~unna de hiir of-
vall



varilif Hett G a. fl n ey omriämde Ootdningar,
afrfÖftnedelftfkottkäl'ror af 6fkoflars rynla
dcndefUtöfVefVerkfiälIa malmens pafä.tttlin~H

e:juhdfallånågo11s llppmätkIatnhet, och viw.
når detta till fllllo öm ennögfl ovanlig Vårds.
löshet hos hyttea.l'betatrte, frridande eniOt
den ordnitlg idmbör fintlas iakttagen få vid
Bruks- fOll1Bergstnatls~hyttotna;och fom ej
1ktl11e uteblifva, omhvad 1766 års Kong!.
Masm1W:are-Ordning förefkrifverinom denna
Ort närmare efterlefdes. Denna. förordning
fradgar uttryckligen, att vidhvarje ,masugll~

dqr blasning fker, böra finnas vid Masmäftare·
mötet infkrifne,godkände ochedfvurne hytte.
a7betare, beftaende af Masmäflare, Hytte.
dräng och Uppfättare, hvilkas ovillkorliga
hede rätt och fl{yldighet det är, att, utan
intrång af andra främmande och obehöriga
perfoher, masugnsgörolllålen verkftälla,ocIi
finnes, för ordningens bibehållande ,vite
derjemte vara utfatt, då annorluhda förhål.
les. Det !kulle väl å ena fidånfyckas, forn
en Bergsman, angelägen om fillhandteririg,
med flarfta flit och omforg fjeIfborde kun
håbefiridå dylika göromål, .och fådallt kun
de Vifferligen .åga fin riktighet, om icke
eg;erinytta och oförflåndgemenfatrlthäremot
6ftaft lade hinder i vägen; 111eri dåå andra.

Hdan
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fidån är gifvitoch åf erfarenheten Befannadtj
aH den fträngafteiordnillg, få vid kolens fat
ning fom maImenspåfättning och arbetet
ner uti ugnen, måfle iakttaga.s; att fådant
med urfkiHriing och kännedomafMasmäfta
ten måfte.förordnas, ochutt hans befaUnin.
gal' till: allådelar af de öfrige arbetatt1.e
tloga böra efterföljas , om allt fi(all kunna.
bibehållas och fortgå i vederbörlig ordning;
,fåinfes äfven lätt, att fådant ingalunda kan
förenas med ofta ombytte och olkickligeari.
lJetare,de derhvarketl äga vilja .eller för ..
plåga. att ver1dlälla hvad på dem ankOnitnel',
och hvilkas förnämlta ögnamärke det är, att
under deras. eget gående bruk, utan urlkiU·
nitlg omhvad ugnen förmår (malta, i för
hoppning om egen vinft och en bögl'e tiU
verkning, påfätta den melt möjliga 'Inalm,
och derigenom fi\.ada både ng fjelfva .och
ännu mera demfom komma efter' i br.uket.
Dylika olägenhetel', ehuru kanil{e i mindre
mån, mälte äfven inträffa .vid Brul!'sägarnes
masugnar, enär få be!kaffac1e arbetare der
finnas: och huru fkola duglige Masmäftare
ämnen på fådant fått kunna tiHcIanas, då de
icke förut genom längre foJ;t[att arbete, få
fptn Hyttedrängar, bärutinnan erhållit nödig
.pJlgervjsning, fjelfva blifvit vanda vid. ord!

ning
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ning och lydnad, fanlt fmåningomföl'värfvåt
fig d~ il.1Ugter och handlag,hvilka ej utan
l~ngre. öfl1ing med hug och uppmärkfamhet
k.lJnnll inhämtas,

Af desfa fi\äl och nled fuI1öfvertygel
{c om följderna deraf, Tamt de olägenheter
fOrn äro att befara och forn alltid fkola in
träffa, 0111 hvad författningen förefkrifveri
pfvannämnda fall, ej noga .efterlefves, har
jag, tlnder mitt fednafie vifiande i Wermland,
till vederbörande härom gjort erinran,och
anfer mig härvid ännu ytterligare böra fäfia

Herrar Bruks-äga.res.uppmärkfamhet, då jag
tillika. nödgas. gifva vid handen, att blåsnin.
gar1leder i orten, åtminfione' på de ·fiällen
jag i korthet haft tillfälle öfvervara, icke
1ke i den ordning [om vederbör, eller med
4ell<fördel, fom borde väntas ien ort, der
m.anöfver allt har tillgång på få rika och:
godartade malmer.

Såfom bidragande till desfn.mindre för
delaktiga blåsningar, anfer· jågvåra, dels
åttvid Bergsmanshyttorna Bergsmäilnen fje1f.
veföHätta göromålen få forn Hyttedl'ängär,
Kolfatare .' och ftundom äfvenfåfomUppfäe"
tare ,hvarigellotl1 Masmäflaren .'. har Jvårt och
näfian omöjligt att öfver dem hålla den
kontroll och ordning forn vederbör, hvilke,t

ian·
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iarin'atfaI1, ochörngdd.kände och.befiändi
ge arbetare blifvit antagne ,vore lätt. att
verkfiäIla;dels ock af den •iitfkillnad, (forn
här i orten öfver' allt äge'1'Jrurn ·.emellån Kol.

fatare ·ochUppfiittare , af hvilka· den förres
fkyldighetäl',att fata:kolen il~.t)l'gåtne,och
biträda .uppfättaren med derasupphärånde

på. ugnen, och den fednare eller uppfättaren
återFaW från början till fiutet af blåsningen
med egen hand verkftälla hvar enda malm
uppfättning, h vari genom,händer, att ingen
dera af dem på få korta hviUl,ift,hvilka
icke, få. eller böra räcka längre än tills en
tttJpfättning neddrifvit, tills en ny åter bör
jUlis, kunna erh1'.lla någon tiktigochemot
ettfåtungt arbete fvarande hvila, utan hän.
der det fiundom, hvilket ocI~bör anres min
dre underligt, att desfafofva äfver den rat-'
ta tiden, att .2 ii 3 uppfättningar drifva ned,

innan ny uppfättning fi"er, vid hvilka till·
fällen desfa måfie ifyllas med florfta fkynd
famhet ,och fäkerligen icke alltid med den
noggranhet fom vederbör.

Det vore fåledes med affeendepå nö.
dig ordning vid fjelfva blåsningen, och med
affeende' på; den hvila arbetaren oftörd bör
få åtnjuta, för att med ~1Ug och ilrift kunna
uppfylla fina fl\. yldigheter mera ofverellsftäln~

man~
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111ande,t att här, Ii kafom uti andra Bergslags·
oftet,) tvenne uppfättare vid hvarje hytta
3ntbgosdthlönades, hvilka hvar för fig
finaxviffauppfättningar hvardera ombeförj.
de ,bch anfvarade för få vät kolens fomma!
1l1ens påfättning,då kolRorgarne hät, forn
på andra ftällen,kunde.fkjutas upp på ugnen,
och kunde det för öfrigt ankomma på äga.
rens godtfinnande~ antingen den fom lemnat
koJen;.eller någon annan perfon, för kon
trollenderaf, fädkilt borde underhållas och
derföre njuta betalning.

Häremot torde. göras den invändning,
att. med få. fiora koHättningar, fom··der på
ortenbrukas,< vore. det för en och famma
uppIättarealltför mödo.famt, att enfam för·
rätta hela detta arbete;nlen derpå får jag
fråga och begära upplysning, om nyttan och
nödvändigheten. af få befkaffade. uppfättnin.
gar?

Så länge den nu varande feden .bibe
hålles, att en och fa mmaperfon ~nf!lm Ol1l'

beförjer hvarje malmfättning, är<osh blir
d~t qmöjligt för uppfättåren , att.utanbiträ
d~.ve.rkfiäl1a både malmens och kolens upp.
fättning, hålf1:. då kolplat{erne på något af
flånd äro belägne,< qch ifådant fall.torde
det blifva nödigt bibehålla dem vid famma

fior.
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ilörlek. forn nu {kel', på det han möjligen
må kunna erhålla någonhvila; åtminftoneär
detta ett gällande fkäLåarbetarens tida, och
kanfke .egentligaordfaken att fålunda )lU

tillgår. Men om, fom nämnt.är~jtvenne

perfonerfig emellan hade detta arbet~ lii\.a
fördeladt, få att den ena ombeförjde arbetet,
und~r det den andra hvilade, {kulle desfa
och dylika konfiderationer förfvinna, famt
kolnppfättningarne troligen med ftöl'r~ för

.dd för blåsningen, och på alla de fiå)len,
der piporna ej äro alltför vidaoch.utbräp·
da, både kunna och kanfke äfven Qi)ra min.
1kas, emot hvad de nU för tidenäl'o.

Att. kolfättningens ftodek bör hafva ett
vifst förhå:llandetillpipan,qch att. ju \fiör.
re diameter denfamma innehar, ju ftörre
kolfättning fordras, få framt icke lagret der·
af längre ned, der pipan är vidaft, fkallplih
va för tunnt och fmältningsförmågan derige.
nom förminfkas , är visfer1igen en fanning;
l11en någon gräns härutinnan bör äfveri kun
nagifvas, fåfom det rätta och förmåhligafte;
fåledes, och med aH aktning för den fäkra
erfarenhet. jag der i orten nyligen hört å·

. beropas , få väl af Masugnsägare fom Hytte7
arbetare, om nödvändigheten att för deras
malmer bibehålla fina mycket vida masugns~

pi'
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pipOl1och dl'ygakolfättningar, hvarförutari
mallpåflår att blåsningarne ej med fördel
JWl1l1a.fl<e, får jag tillbaka göra den erinran,
attnlun emot få befkaffade pipor, och få
betydliga kolfättningar i allmänhet, och.på
alla de frällen ja.g bel'ökt, använder för. fvag
och otillräcklig plafter, hvilken emot pipans
vidd och kolfättningens fiar1ek naturligtvis
äfven bör ägamotfvarande ftyrka, få framt
den tbella möjliga malm 11\.a11 kunna förfmäl
tns och kolen icke utan nytta förftöras; hvar
af fåledes en af deffa tvänne alternativer
måfte blifva en följd, antingen att pipornes

I diameter eller ock de nyttjade blåsverkens
fiödek och innehåll böra förändras, till vin.
nande' af ett mer· pasfande förhållande fins
emellan•

. I\.olfattningarne variera i allmänhet in·
om denna ort emellan 17 och1~} tunnor,
och om ett medium häraf antages, fåifrjälpes
hvargång 18 tunnor, hvaraf omkring 1':1:.<\
15 t:r utgöra rena kol, famt 3 a':I: t:r\bran~
dllr,och driften om dygnet är näfrao\ qfver.
allt10'uppfättningar. Om derpå, .hvilket
iifvetiärvanligt , uppfättes 1! tunna malm
.af 5~ lisp:ds vigt, få· åtgå om dygnet 180
tunnor kol, hvarmed förfmältes.30 fkepp:d
malm, il. 26 lisp:d, och om malmen i flort

öf·
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öfvethufVtld antages / att gifva 50 procent 1

få tillverkas om dygnet, fedan ugnen hunnit'
till full malmfättning endaR 15 fkeppund
tackjern, med nära 12 tunnors kol-åtgång,
oberäknadt hvad fom åtgår och äfven bör
tilläggas för ugnens värmning, raftkol m.m.:
en nog ringa produktion i en ort, der man
endaR har att begagna rika, lättgångna och
godartade malmer, hvilka utan ikeende om
byten och förändringar förbrukas; .då der·
emot i andra Bergslager,. der kolfättningt:n

varierar emellan 10a 13 tunnor, famt ofta
olikartade och mera trögfmälte malmer för.
brukas, kol-åtgången om dygnet, förmede1ft
en frarkare bläRer, utan att denfamma force
ras tilL lkada för blåsningen, förändrar. fig
emellan 190 a 220 tr, hvarå en i propor.
tian frörre malmfättning förfmältes, famt lem·
nar en högre tackjerns-tillverkriing med be·
fparing af kol, 'krona-utlagor och öfrige

omkoftningar.
Så[om e~empelbärpå ma nämnas: .att

vid den uti Grangjerdes Socken år 1809
anRäUde profblåsning , hvarvid oaktadt oftll
förändrade ombyten af till halt och egenfka•
per olikartade malmer, få hnfvudfakligen
bidragande till fämre masugnsgång , kunde
likväl blåsningen bibehållas i det ikick,ath

uno
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under den tid för(öken påfiodo, tillverkni111
geriöfver hufvud uppgick till 18 fkepp:d
onldygnet, medendaftl0! tunnor kol-åtgång
perfkepp:d tackjern, härrörande denna högre
tillverkningen dels af tillräckligt flark blä.
fler, dels äfven' d'eraf, att malmen.., genom
vägning på ugnen, till de[s behöriga mängd
ernot kolen med ... noggranhet kunde· befläm" '
mas, bch att för öfrigt. ordning. i möjligafle
måtto iakttages, hvilket, i allt hvad fom
angår en tackjernstillverkning, är af högfta
nödvändighet.

HVad här äfvenblifvit anfördt, om den
hUshållning jag vid åtfidllige hyttor och mas·
ugn'arfunnit vanlig och fom medägarens
och a'rbetarens gemenfamllJa fördel, utan fär·
delesfvårighet, borde kunna förändras, hop..
pas jag icke måanfes fHorn nwgonJkllgga,
kafiad på' de Tjenflemän, fomhärmed äga
befattning, eller på Masugns-ägarne,hvilka
fjeifve vidkännas för]uften deraf. Men då
för ofvannamda fkäl, tackjernstillverkningen
inom Wermland, i allmänhet betraktad, vid
närvarande flund, enligt min öfvertyg,elfe~

befil1hes ifämre fkick, än uti flera andra.
Rikets Bergslager , och j faknad af en om·
vårdnad, hvarförutan den[amma.[vårligen
kan vinna fiöae fullkomlighet, har jag an·

fett
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fctt min pligt fordra ,attvid detta vigtiga
ämne fäfta Herrar Bruks-ägares uppmärkfam"
het, under förhoppning, att en med enfkild
och allmän fördel mera öfverensftämmande
hushållning inom denna ort fnartlnåtte in..'
föras och fedan bibehållas.

§. 4·
Ifrån det Norra Difiriktet inberättat'

Herr Stenfelt, hvilken der föreftått äfver
Masmäftare - tjenften, det han, eftel' fl utad.
fmides-underfökning vid Fvrfmlark.r Bruk uti
lanul)ri och .Februarimånader~. Jedermer~
fulländat byggnaden och öfvervarit blåsnin;
gen i prof-ugnen vid Wij. Efter qenna ticl
hade Hr S t e n f e l t fullföljt de[s året förut
gjorda förfök , att tilhrerka tågfritt ämnes;
jern för fiål, hvilka aflupit efter önfkan,
och anmärkes dervid, att då tackjernetär 
tillverkadt af engående malm och lagom fatt,
få att å hvarje [mälta erhålles lika godt kok,
då derjemte kolen äro goda och fria från
fand, famt att jernet, forn efter koket tIpp.
brytes, med akt[alllhet nedfärJkas , och färfk.
jernet ändteligen under nedfmältningen hål.
les få högt i kolen, famt få mycket fl~gg

aftappas forn tålas kan, fkall man alltid ge.
tloffi>kokfmide er hålla tågfritt jern, forn i

frilkt
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~rifktbrot.t,yjfnr dig Jikartadt,påhvadfiälle
{onlh~lA.f~ångenmå afilås. Vidare anmär.
kes,.~tt: till vinnande af ett Jikartadtoch
jymntJlåIjern, bör del'tillbrukas, retraCl:od.
iJ,{.a malmet;, ramt till. mjukt och tågjgt jem
endaft torrfienar ;grtindande fig denna. UPP"
gift på den förmodan, att tackjern, till ver.
kadt af de förra, 'under öfvergångell till
fmidighet i fiångjernshätden, hälft {bdna vid
punktellafftål och 'öfvergå trögt till mjukt
jern, dådel'emot tackJe1'11 af de fednare lät
tare öfvergår till mjukt och tågigt jern, beh

att· af fådan orfak,' då desfaolika malt11for.
ter på en gång uppfättas' och med hvaråndfa
blandas 'på masugnen , bibehålles. hos' tack..
jel'net -flimma olikhet, hvilken fedan virar
figvid utfmidningen ':~).

Emot

*J Denna Herr S t e n f e I t s uppgift inftämmer fult ..
komligt med det allmänna förhållandet/ Man vet lt

att det mefia Rylka ftångjernet är kalljk(Jrt eller'

. hårdt, om ej befiämdt kallbräcH; men att en del
deraf (Old Sabel}l h vilket till verkas af magnetilka

malmer, forn nära likna dem vid Dannemora ? är
ganfk.a god t och föredrages i Sheffield våra vanliga
battre jernfol'ter till ftålbr~nning. Ett tredje f1ag
Rylktflångjern, tillverkadt af rika och välartade
blodftensmalmer, . är. deremot ovanligt mjukt oc~

derföre lika otjenIigttill •. fUl. fom till· jernfmidell ,

hvilka äro pötning llnderl\aftade. De foUl af Nor.
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E~otflutet afhöflel1 hade Hr Stenfelt,i
Jlå Hr Bruks-Patron Rofenborgs anmodan,:
vjd Kloflcrt Bruk j Dalarne uppfört en Re.

verber- eller få. .kallad PuddIings-ugn, i ån
damål att dernti åftadkomma fmidigt jern,
få inrättad att bläfter tillika kunde begagnils:
Byggnaden bIef färdig näft för Julhelgen;
och vid det. för [ök forn federmel"a'anHälJdes
till utrönande af den temperatur, fom var
nödig för att bringa jernet till färJkning,
hade hettan blifvit bragt till den högd, att
ugnen inuti öfverallt var hvit, till utfeende.
lika rom focus i masugnsftället: tackjernet,
fom äfven nedfmålte inom några minuter,
fädltade till ett Jkarpt och jemt flål, hvilket
troligen fkulle hafva öfvergått till ett lika
jemt jern, 0111 det[amma med färfldlag-g be.
hörigen kunnat arbetas; men forn den ena
hvalfringen fmälte ned, kunde man icke

I Årg:s 1 Häfte. F längre

bergs tackjern tillver1<a ämnesjern till fBI, kun•

na ej vara nog uppmärkfamma på detta fijlhåI.

lunde? då de flella malmerne i Norbergs Bergslag
äro blodilensartade. Med malmer, i hvilka det

magnetilka jernet råder, och med till fatts af en
manganh'lltig blandften , fom finnes inom denna

Bergslag, !lar man likväl ofta erhållit ett ypper.
Hgt tackjern till ämne för fiålbränning; iltminfio.
ne iigde detta rum vid BajImoraoHyttan , den tid
R\1c1~ktören der hade befattning med ,blåsningen.
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långre fortfara, utan nodfakades att upphör~

med för[öket.
Af fådan orfak kunde hvarken kol·

åtgång, jernets afbränning eller förhållandet
i öfrigt beftämmas; men af de förfök, forn,
vidare komma att fortfiittås, har man all
anledning att förvänta många för vår jern
handtering och defs förbättring vigtiga upp·
lysningar '.:').

Vid ofvannämde förrättningar hade Hr
Stenfelt varit biträdd af Verkmäftare-Iär..
lingen Anders Forsberg, och hade Verk..
mäftaren G r ö n b e r g förledit år infatt n ':/
pipa, ftällt och vaktat till gång vid EdJkc
masugn, famt infatt nytt Ställe vid AXl1tcW.

§. 5.
Rörande göromålen förledit år anmäler

E:leven Gtipenfvärd Hg, efter förfö.
kens :!lut vid !Pi}, hvarvid han beggegån.
gerne biträdt, hafva infatt ny ttiasugnspipa
vid Wik111ClnJhyttCl7Z, famt der Rällt, reparerat
bokarverket och rofigroparne; hvarefternytt
Ställe af hono111 äfven blifvit iIHatt vid Kratte
masugn, och federmera uti December, månad
biträdt Hr Stenfelt vid fl11ältnings~förföket

uti Reverber-ugnen vidKlojlftJt ro<:h fom
Hr Gripenfvärd till Vederbörandes nöje

full·
*) Se Iiaikes.Tidningel1 N:o 10, del1 28 Jan. 1817-

...... 8~

fullgjort ofvananförda göromål, torde jag .få
underfrälla Herrar Fullmäktiges benägna
godtfinnande, om icke det fedan 1811 af då
anförda fkäl inneftående löne-qvartal , honom
fiu må kUllnatilldelas.

Eleven Hällftrö m åter inberättar, det
han, under loppet af föregående året, ånyo
ombyggt 2:ne mjölqvarnar, hvardera om3:rie
par Uenar, den ena vid For/Ja Bruk i Söder·
manland, och den andra på Häjla .Bruk i
Öftergöthland.

.Afvellfå tillkännager Verkmäfiaren
Troen g,~tt förledit år inga nybyggnader
förefi\llit; .. at~ endaft ~:ne masugnspipor. blif.
vit· infatta, den ena vid Djztpktirra och den
andra vid GtiJjö Bruk i Norbergs Bergslag;
att lärlingen N o r b e r g vaktat fåfom H yUe

dräng vid Nyhyttan i Norberg; [amt att lär·
lingen Henriks Pehr Ersfon egentligen
varit fysfelfatt med fprängning af ften, för
en ny masugn vid Grölljiuka Bruk.

§•.6.
Ifrån Öfler- och~Vefier-Bergslagens Di·

il~ikt, hvilket Herr Lundgren förledit år
~qreftått, .och g.enom tjenftbyte med under.
te~k.lladaf Högloft. Kongl. Bergs-Collegiutn
~lifvitflyttad Hråndet Norrländfka Diftrik·,

F 2 tet,
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tet, till Öfver-Masmäftare pli. ftat,harnågOll
relation ännu icl"e inkommit.

§. ·7·
Hvad åter mina enfkilta göromål angå,

får jag äran anmäla, det jag, efterflutad
fmidesförrättning vid ForJs111arks Bruk, fom,
påftod ifrhn medlet if Januari till medlet af
Mars förledit år, emot flutet af April månad,
på anmodan af framledne Direktören M.öl
lenhoff, inftällde mig vid WijBruk i Ge
firikland, der Hr Öfver-Masmäflaren Lid
beck, Eleverne Gripenfvärd och Stenfelt
redan· då infunnit fig, för att .biträda vid
den af Herr Mollenhoff uti' defsProf.
masugn tillämnade blåsning.

Grunden till ugnen lades föregående
h5f1en, öch by ggnaden deraf fullföljdes nu
vintertiden, i början under Direktören Möl
lenhoffs egen, men fedan defs fjukdom
blefmera allvarfam, under Hr Stenfelts
tillfyn, och efter den af Möllenhoff upp
gifne och förefkrifne plan.

Vid min ankomft på ftället var ugnen
j>deFnärmafte färdigbyggd, och Möllen
h off,. genom defs långvarigafjukdo111, få
förfvagad~att han näftan på intetfätf kun
de deltaga i våra· öfverläggningar om den

före-
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fÖrefiåendeblå$llingen. Vår .gemenfamma tan
ka var derföre, att ,.tilllängre fram på året,
uppU"juta denfamma;111enpå Möllenhoffs
enträgna begiiranföretogs Hkväl blåsningen,
hvaraf manej.kunde .väntaJärdeles lycklig,
utgång, då ugnen förnt icke erhållit nödig
torka och murarna ännu voro fuktiga. I
förmodan likväl att denna Olägenhet i en. få
liten ugn fnart fkulle upphöra, och för att
tillika efterkomma Möllenhoffs begäran,
fom fjeH önfkade vinna. närmare upplysning
uti. ett ämne, efter defs. och vår gemenfam
ma öfvertygelfe bidragande till få vigtiga
upplysningar i hvad fom rör Tackjerns.
tillverkningen i allmänhet, börjades blåsnin·
gendågenafr,men upphörde medMQl1en
h offs·lwrrt derefter tima~e död, i början
af Maj månad; och kan jag icke omnämna
detta dödsfall,. utan att tillika beklaga den
flora förluft Bruks-Societeten i allmänhet,
{amt Masmäfteriftaten ifynnerhet, lidit genom
denne. kunnige och nitilke Tjenftemansallt.

för tidiga bortgång.
Under loppet af Augufti månad, fedan

ugnen.en längre tid förut hållits eldfatt , fö'
retogs federmera blåsningen i denna ugn,
hvilken.aflopp på fått jag uti färlkildt Me.
morial haft äral~ inberåtta , och [orn föranie.;

der
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der dertill, att de t;fa fö r[ök , till' vit111ande
;lE mera beftämda refultat, än ytterligare bös
rå fullföljas.

Föröfrigt har jag, på fätt' deninfände
Tabellen och Memorialet narmare ölnförmä·'
ler, med biträde aEAufcultJnten KalIfte
nius, ftöfre delen af fommaren och hela.
fiftledne höfl:, på FZWtldahis Bruk i Dalarna. .. '
fullföljt de året förut började kolningsförfök, ,
hvilkaäfven detta år kommaattfortfättas.

§. 8.
Någon redogörelfe från Eleverne G u fl.

af Uh r, Rothoffoch Roman, angående'
derasfysfeIfättning förledit år, har ännu ej
inKommit; äfven faknas från Verkmäftå
ren Vid Stångjernsfmidet i Wermland, Hen.
ri~Andersfon, upplysning om defs gö.
romål; dock har den fednarehos mig mun·
teligen anmält ,det han under förledit år
icke varit anlitad af någon Bruksägare, och
fåledes utur fland fatt att efter fill önfltlut
biträda videI1er åftadkomma någon förbät·
tring vid fmidet inom den orten. Och lä.
rer Herr Notarien Lager hj elm<fje-lf till
Herrår Fullmäktige hafva äranafgifva full·
ftändig berattelfe öm förloppet af de i Fah·
lunfiftl. fömmar fortfåtta bydraulifkaförföken.

Stockholm den 23 Mars 1813·
a D. af Uhr.

2.
4J~qndling.qr"

l'.

Förjök till Sffa1"p& den al Bt'zlkt-Societeten,i
Inrikef':'TidrzirzgewN:o 12, ar 1806 jram}täll·
da Prisji'ågmz*j.

Den Svenfka Bruk.s-Societeten, hvars all.
männa Sammankomfier beftändigt varit ut·
märkta af något verkfamt fteg till'Jern.

hand·

.le) Redaktören, fom inom den ut(atte tiden, eller
till 180 7 års flut, hade befvarat denoa fråga,
emottog till belöning, vid näftföljande allmänna
fammankomft i Jern.Kontoret, en Guldmedaijaf
50 Ducaters vigt. - Se Berättel(erna om Belluten
vid Bl'Ll,lts.Societetens Allmänna fammllnltomfter j

Jern.KOl1toret år 1805, §. le), och ,år 18')8, §. ",,
BlIn har känt ng villrådig Om han l?ågonfin bord~

lägga för allmänhetens ögon detta ofullkomnade

förfök ; men då han nu äger den tillfridsltimel·
fen att fe flere af defs ideer 'och förflag reaiife.
rade !Jch andra nära att verld1:ällas, vågar han
hoppas att det ej illa emottages af den' talrika
Medborgal'eklafs fom det egentligen angår, och
bland hVilkaendaft några få varit i tillfällea,tt
ur Jorn.Kontorets Handlingar derflferhålla pel.
Hufvudll<r'iften är näftari oförändrad lenmad till
trycket, endaft med tilläggning af några~ot!er,

betecknade med *) till lkillnad från de fom äro
titmätlda med bokftäfver, och hvilka åtföljde fvaret.
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handteringens förkofran, antingen medel!l:
nya inrättningar och fl:ift~lfer, eller framkal.
lande af uppfinningar och kun1kaper, eller
deras användande och tillämpning, har äf
ven vid defs fednafie fammankomfi. år 1805
fäfiat fin uppmärkfambetpå den ve~kan

och inflytelfe de praktilke Yettenfkapernes
förändrade 1kickoch dermed förenade upp
täckter natur1igtvisborde hafva på denna
vidfträckta och vigtiga näringsgren.

Af fådan anledning har ockfå Bruk.s
Societeten till befvarande inom detta års fiut
(1807) fra.mfiällt följande fråga: På llUad
sätt kunna sednare tiderskeiniska) fysiska och
mekanis/ea upptäckter lämpas till SveJzska JJern.
bereclningen, antingen medbespari17g i hittills
vantigkostnad och varans bibehållande vid sam
ma godhet) etter ock med hittills. vanlig kostl1ad

och färbatt'f'i17,g åf varans godhet, eller. både
med beJparing·i hittills vanlig kostnad och fär.
bättring af varans goC!het?

För att ;redigt befvara. denna nog in
vecklade fråga, har jag. för eftällt.. mig föl·
jandeindelning vara bä(1: pasfande:

1. På ···hlJad sätt·· kunna·· sednåre tiders kemi..

ska, fysiska och mekaniskåujJptackter lcimpas
titt Svenska J'ernbereclningen?

2. Hu-
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2. Httfuledes, när denita tz"t!Ci'll?zjJning ··ar· gif
ven och dess möjlighet i izttforancletådqga

lagt) de. trenne återståtmcle postulaterne a!
frågan skola uppfytta.r; nemligen: att till

verka jernet.

1. Med ibesjJaring i hittitts vd~lig~Ojtn~cl
och varansbibehåltande vid samma god.

het?
2. NIecl hittills vanlig kostndd menfär~

bättring aj varans godhet, eller
3. Både mecl besparing i .hittitls vanlig

kostnad och förbå'ttrancle ajvaransgocl
het?

§. 1.
På hvad så'tt kunna sec!nare ticlers kemi~

ska/fysiska och mekaniska upptådter ldmpas tilt
Svens/w ,;}ernbercdnil1gen?

Vid en underfökning härom, torde. det
ej vara otjenligt att förfi nämna något om
des[a upptäckter, och tillfe h vilka bland dell1
kunna vara af mefia vigt för Jernhandte

ringe9·

I Kemien kunna vi onekligen från det
antiflogifiifka fyilemets grundläggning. och
antagande, räkna en ny epok i .lernets hii
floda. Genom detta fyftem hafva vi kommit
tillynf~kra\e kunfkap om d~ mineralier..

. i hvil-
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i hvilk~ jernet träffas ofta, undangötnt och
få .till [ägandes förklädt af \ blandningal'
med jordarter, främmande metaller, Jvafvel,
fo~forl1)Fm. Derigenom hafva vi närmare
lärt känna naturen af ge kroppar, me.d hvil- '
kadet ~. fln malm ,eller derifdn utbragt,
fkall behandlas, för att~ till .. färfkiltabehof,
kunna begagnas. Luftens, eldens och brän
slets beflåndsdelar hafva «enom det antiflo· .
giftifkafyflemet blifvit bättre utrönta; deras
verkan på jernet fullkomligare utredd, och
en teori om jernet har deraf uppkommit
mera lämplig för forfkningar, mera confe· '
quent och inflämmande med fenomenerna i
fiort, än någon af 'dem vi förut ägde. För
denna teori äro vi i fvnperhet förbundne
•. ". . " 'oJ

Herrar Vandermonde, Monge och Ber.
thoHet, hvilka, naflanvid famma tid fonl
Lavoifier utgaf fin nya fyflem i.kemien,
företogo en mängd för[ök till utrönande af
jernets beflåndsdelar i de[s olika.· t illftånd
åf tackjern, fmidigt jern och flål. En om·
fiändlig befkrifning om des[a' förfökoch
refultäfen deraf, öfverlemnades tiU då va·
vaUdeKongl. Franfka Vettenfkaps~Acaden1jet1,

ihval's Handlingar den är ihföfd under titel:
)vInnoire sZtr le Fer eons/de#. da1~s.Jes dij/erentt
etats' metalliqztes (aj. Enligt des[e Författare 1

fkul-
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1kIlHe fkillnaden emellan tackjern, fmidigt
jern och flål, betraktade hvar för fig fårom
rena, endafl befiå i olika modificationer af
fyre och kol. Tackjernet fkulle hålla båd~

kol 'och fyre i förening lued rentnietallifkt
jern: StUet hålla koJ, men ej fyre, och>det
Smidiga Jernet hålla ingendera, när det vore
alldeles rent, forn man dock ännu icke, vid
anfiällda förfök, träffat det ;:'). De flefia fe
dermera gjorda för[ök med jernet bekräfta
riktigheten af denna teori; och några få, [om
fttida deremot, hafva antingen blifvit veder-

lagda,

*) Detta var den tidens allmänna kemilka begrepp
om Jernet. Det är dock federmera utröllt och
bevift, att denna teori, i abfolut kemilkt förftånd,
ärra vi'da oriktig, att tackjernet ej ~<lll hålla

, [yre, utan att tackjern och fUl endaft äro kemilkt,
åtlkilIda genom den olika qvantitet af kpl. [om
jernet i dem upptagit. Metallurgen och Techno
logen, hvilka handtera fröne masfor, torde likväl
ej enfamt få grunda fina operationer på denna
teori. De måfte betrakta tackjernet fådant det till
förbruknihg vanligen förekommer, och de lkola
då gemenligen finna det hålla mer eller mindre
fyre , antingen genom mekanilkt inmängda oredu.
cerade malmkorn , eller fina, för blotta ögat omärk- !
liga fiagghinnor' oberäknad den gula eller röda

" k'jernoxid, .[om alltid fätter fig på ytan af tac Jer-
net dådet transporteras eller ligger under bar!

bitnmel~



lagda,' återtagna, eller förtjcna de en närma.
re. 'Underfökning (b), Men få. märkvärdig·
Qchupplyfande de tltla teori älLär, faknas
likväl der mycket, fom. den praktifkeBergs
llfannen 11mlIe önfka att få utreclt. Den för
klarar väl för ors orfaken till en afje,rnets
oarter: l{allbrCickan (e))' men orfakernatill
Rödbrå'ckan (el)) äfven Jam .till flera andra.
egen/kaper hos tackjern, fmidigt jernoch
flål, håfva ännu icke på ett nog tillfrids
flällande fätt af Kemifterne blifvit förklara
de (e). Jernhandteringen lemnar fåledesännu
fÖr. dem ettvidfträckt fält öppet, att gagna
med fi~. vettenfkap, och ytterligare göra fig
berättigade till näringsidkarens erkänna.

Iden. egentliga Fyfiken, få vida den
betraktas utan ,förbindelfe med kemien,kun·
llaviej. anföra någon för Jernhandteringen .
likavigtig upptäckt, fOIll i fiftnämde vetten·
1kap. Man har väl i fednare tider blifvit
uppmärkfammare på verkan af en mer eller
l11indre. packad luft, infläppt i masugnar el
ler fmältugnar i allmänhet: och för att be
fiiirrl111a luftens kom presfion, hafva flera in
fhu~erte~, under namn af Vädel'rhätare el·
ler j31äfterprofvare, blifvit Uppfulldna ~l).

På
• 4,\) Se Saml. i Bergs. Vettel1!k. 3 Delen ~ pag. 85.

Om den här be!krifne Bliiftermätaren ej uppfyller

.......

Få några {lällen, öchi fynnerhet vic11ilås.
ugnarne i England, har man med tyngder~

lagda till ett virst fidlpundtal på ett rörligt
lock af väderlådan, med tC1Ilmelig noggran·
het utrönt tryckningen; men mig vetterligen

.hafva inga för[ök direkte.blifvit gjorda,fom
kunde tjena till grundläggning för en rätt
fåker teori, utom de af Hr Asfesforen Ga h n
i Fahlun, hvilka likvä.l ännu ej kommit till
allmänheten kunfkap >:l). Äfvenfå har man·
fökt finna defyilfka grunderna för den bä·
fia konfiruktion af masugnspipor och fmäH·
rum; men vid de flefia förfök , forn till den
ändan blifvit gjorda, fynas obfervationerna.
öfverlufttryckningen ej nog kommit i be·

räk-

aIla Vetten!kapsmannens fordringar, är den likväl·
i praktiken få användbar, att den knappaft vid
någon masugn eller- något bläfterverk borde fak.
nas. Redaktören !kulle kunna anföra åt!kiIligt
till bevis på dcfs nytta och oumbärlighet, men
vill blott nämna det forn ejlängefedanhändeho.
nom fjelf: att, vid ett StålfmäItningsförfök, den
ena g5ngen få cndaft fiaggoch den andra gången
en5 Iisp:ds Råftålsfmälta, blott med den förän.
dring i luftqvantiteten fom BIäfletmätaren angaf;
men till få litet gradtal, att den på ljudet vid
forman, eller eldens utfeende, aldrig kunnat ab.
rerveras•
Se~erättel[e. om Kolningsförfök åren.}8 I

af G. D. af U h r, pag•.154 och Tab. N;o 5.'
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räk l1ing, utom mycket annat, forn dermed
flår. i. ett ofkiljaktigt fammanhang. Allt hvad .
i ,den delen är gjordt) tyckes derföte fordra
att närmare underfökas och pröfvas af en
vidfträcktare erfarenhet. Imedlertid förtjena
åtfldlliga arbeten i detta. ämne att kännas (f).

De i fednare tider gjorda upptäckter i
Mekaniken kunna deremot, i affeende på
deras vigt för Jernhartdteritlgen, fullkomligt
Hällas i\ bredd med de kemifl(a. Om desfe
öppnat åt mennifkofnillet ett alldeles gräns..
löa fält för forfkningar, få bära likväl de
förre, ehuru till fina föremål mer infkrånk..
ta, en fäkrareftämpel af den mathema.tifka
vifshet, med hvilkenman aldrig förfelar.
fitt mål. Den upplyfte Läfaren infer lätt,
att jag ,härmed ej vill utmärka en mängd
ftnärre till fabriker och handaflögdet läm.
pade uppfinningal' i Mekaniken, hvilka,
fynnerligen i England, ,kunna betraktas få.
forn hvardagsfofter af en befländigt tillvexan.
de näringsflit ; utan att jag här vill vända
uppmärkfamheteQ. på de tvenne merkvärdiga
teorierna. om Ångmachiner och Vattendrifter.

Den förra är nu, genom en otalig mängd
af -.- obfervationer och., förfök ,bragt till en
undra.nsvärd fullkomlighet. Och ehurU den,
i anfeende till brifi -på Henkol, aldrig kan

i vår

9;
i. vår 'Svenfka Jernhandtering blifva af -det!'
vidfiräckta tillämpning fom i den Engelfka,
torde den likVäl, genom defs inflytelfe på
den fednare, indirekte kunna i ekonomifkt
åffeende verka mer eller mindre på vår (g).

Den fednare, eller teorienomivatten.
drifter, hat länge varit ett mål för de Lår·
das for&ningar; men man har här, forn i de
andra vettenlkaperna, ftundom gått förbi na·
turen, och på mindre riktiga eller ofullflän
diga obfervationer, grundat en feries af ar·
gumenter och kalkulet, fomendafi mer eller
mindre vittna om Författarnes fkarpfinnighet.
Af denna be&affenhet äro de äldre och all·
o.länt kända teorierna om vattendrifter af
Belidor, Bosfut och Elvius. Deras Föl'''
fattare hafva dock, oaktadt deras mifstag,
på ett utmärkt fätt gagnat vettenfkapen ge·
nom den högre 111atematikens . användande,
genom anvisning af nya metoder och den
vettenlkapliga uppmärkfamhetens riktning på
ämnet. Men det Val.' en af våra högt föl'
tjente Landsmän fötbehållit, att genom di·
rekta förfök. beredaofs en fiötre fäkerhet i
praktiken. Hr Majoren och Ridd. Nordvall
blef af Bruks-Societeten anmodad, att för ..
fåtta den Förfla Delen af Bergs-Mekaniken,
till HVafs Andra Delafledne Bergs-Rådet

Rill"
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Rinman då redan hade famlat en mycken';
het.materialier. Van att under egen. hand..
liiggtling Vid vattenverk af alla Ung. noga.
följa. naturen på fpåren, kunde ej undfalla.
Herr.Major Nordvall de al10maHer forn
d3g1igen vif~de Hg imelIan teorierna och
utflagen i det praktifka.Sjelfva den förtjenft.
fulle Rinmans mångåriga erfarenhet var
otillräcklig att för honom upplöJa visfa frå

gor (h).{ ~ch det blef nödigt, att till deras
utredande föka en egen väg. Att, g~nom

obfervationer på våra vattenverk i flort,
komma till ett refultat, hade fordrat kanfke
mannaåldrar om det ens varit möjligt. Hr
Major Nordvall aptog derföre heldt~ en
af den ftore Polheime,r redan väckt idee:
att genom fö~fök på en enkom inrättad Ex
perimen'tmachin utröna vattnets förmånli?a.
ile i verkan på olika konftruerade vattenhjul
vid olika fall och vattenmängd (i). Den
flora f~årigheten,fomhärvid mötte, var den,
att kunna bringa en fådan machin till de

. pwportioner emot vattenverk i ftort, att
förföken på den förra lemnade, fäkra och an·
vändbara refultater för de fednare, hvarför·
utan ingen allmän erfarenhetsteori af dem
kunde, uPBkomma. Menäfven denna fvå.
righet förmådde Hr Major N o r d vall att

öfver·
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öfverv'inna genom antagande af visfa för·
hållandenimellan vattenhjulens omloppstider
och de tyngder fom på dem {kulle verka:
förbålIanden ,fom federmera blifvit till fin
riktighet matematifkt'::') demonflrerade. Hvar.

ken är här fiället, ej h~ller låret det behöf·
vas att anföra något vidare i detta ä1l1rte,
fom man bäft lär känna af Herr Majoren
Nordvalls eget arbete. Jag vill derföre
blott tillägga en önfkan: att denna erfaren·
hets-teori, hvilken gifver goda reglar för
inrättandet af de. BeHe vattenverk, måtte
för ByggmäLtare i allmänhet, genom tabella·
dfka uppfiällningar, göras lr;er användbar
och populär, i likhet med de flera dylika
arbeten man har på Engelfka fpråket '::"::').

Sedan jag fålunda fökt vira, hvilka
bland fednare tiders upptäckter i Kemi, Fy.

I Årg:s I Häfte. G fik
'*) Se Afh. l'cirande Mekaniken &c. af E. N ord..

va II, T. J ,p. 314' _ K. Vet; Acad. Handl.

år 1813, pag. 135•
'lr*) Sedan detta Jkrefs äro en mängd förfök anfläll..

da i Fahlun på .Jem.Kontorets be!coHna,d, till vet.
tenlkapligt beflämmande af visfa teorier i hydrau.
lil~en. EnberätteJfe öm desfa förfök, på hvilka
Hrr Nordmark; Lagerhjelm och af For.

f e l I e s i Cynnerhet arbetat, är redan under pres.
fen ..... Äfven är '. något anfördt om dem i IOl'ikes.
Tidningen rör Aug. månad 1816.
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fik och Mekanik äro af mefta värde för
Jernhandtel'ingen, äfvenfom, att i denna nä
ringsgrenännu mycket. återftår för vetten
'ikaperna att upplyfa, bör jag ej med ftilla
tigände förbigå några äldre och nyare För
fattares arbeten, hvilka, utan att vara abfo
lut vettenlkapliga, likväl äro af utmärkt
förtjenft.

Bland dem må förft nämnas Herr de

Reaumurs Memoirer, redan vid början af
förra: århundradet inlemnade till Kg1. Fran
ika Vettenlkaps-Academien (k). De föl'fök
han der anför, äro alla väl uttänkta och
vittna att han med en fkarp fiIofofifk blick
öfverfett fitt ämne; de äro med fina refuItat
fyftematifkt uppftällda och till deras minfta
omftändigheter befkrifna med en klarhet i
begrepp och flyI, forn. egnade en Ledamot
af Academie Frangoife, und.er defs lyfande
tidehvarf.

Dernäft äro framI. Bergs-Rådet Rinmans
åtlkilliga Skrifter och arbeten (t) mefl be·
rättigade till vår· hogkomfl. Man igenkän
ner i dem öfverallt den uppmärkfamme, i·
doge. och kunnige Bergsmannen; och den
granfkande Läfaren ikall i dem fäkert upp
täcka ett och annat clr'ag af det föIjandeti
dehvarfvets kunfkaper, ehuru gömda under

ett
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~tt bIygfamt erkännande af en famtida. fior
Mans teori om jernet (m)) fom ej fiod att
förena med den flitjg~ obfervatorns erfaren
het. Någre med honom famtida utländfke

~örfattare, fåfom Jars, Dietrich, Grignon
m. fl., förtjena, äfven att nämnas, ehuru
ingen af ,dem kan fägas hafva få utmärkt
gagnat }ernhandteringen [om de begge före.

nämde.
Sluteligen må nämnas Herr Direktören

Gar n e ys Handledning i Svenfka Masmäfle
riet: ett arbete, forn af den praktiJke Bel'gs·
mannen alltid ikall högt värderas, och forn,
på flere [pråk öfverfatt, ej lårer fela att
tillvinna defs Författare af utländningar den

aktning och erkänf1a, forn någon gång af defs

egn~ landsmän blifvit' honom nekad. En
mängd andre Författare fkulle här ytterliga-

re kunna uppräknas, fåfom M u [h et, M ange,
Rambourg m. fl., forn hvar i fin mon bi
dragit till våra kunfkapers utvidgande iJern-

. handteringen.
Bland upptäckter af famma art, men på

vifst fätt mär k värdigare än några af de fom
träffas i nu uppräknade arbeten, må billigt

,räknas den nya och ännu mindre allmänt
l"ånda Engellka. Stångjerns~procesren,hvil.

ken, genoln blott empiri fullkomnad, näftan
G 2 bragt
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bragt Englands jerntilIverkning äfver grän
förna af det troliga.

Då jag nu dels anfört,delsgifvit ari"
visning på de i fednare ,tider gjorda upp

täcl~ter i Kemi, Fyfik och Mekanik, hvilka
~å Je~nhandteringel1 hafva meHa inflytelfen,
aterHar att vira, huru defamma fkola lämpas
till vål- Svenfka. Mal1'·l1mlle med få ord,

kunna .. befvara denna fråga och i korthet
fäga, att dertill fordras blott: vilja) pennin~

gar) kunskaper) omtcmka) jårclighet och flit,
h viI ka förenade måfle alla verka till ett ge·

ll1enfamt mål. Det är klart: att om man i
ett Bibliotek hade famlade alla 1110jHga upp·
täckter i jernhandteringen, och ingen ville
eller hade penningar att begagna dem; om
111an väl kände, att ett fådant boldörråd vo
re till, men icke defs mindre raknade all
kunskap om de upptäckter der förvarades;
om man ockfåhade kunfkapen, utan omtan·
ka, jå'rcliglzet och flit att rätt använda den

få fkulle all tillämpning af des[a upptäckte:
antingen blifva omöjlig eller ofäker och all·
deles förvänd. När des[a fatfer antagas för
riktiga och fåfom axiomer få läggas till grund
för den framflälIda frågans befvarande, få
torde den bli lättare att .utreda än det i haft
!kulle tyckas.

Jag

Jag rätter här viljan, i förfla rummet

med få mycket [törre fkäl, fom ej allenai.l:
tiUämpningenaf alla kunfkaper, utan äfven

deras uppkomfl och utbredande, alltid" be
rodt och kommer att bero af de, Styrande,
hos h vilka ,den aktiva viljan egentligen har
fiH fäte. Till bevis härpå fl~ulle åtfkilliga
exempel ur Hifrorien kunna framdragas,
men det. voreöfverflödigt då de kUl1na häm
tas på närmare håll ur Bruks-Societetens

egna Handlingar. Det var ju Bruks~Socie"

~etensoc.hRikfens HöglofI. Ständers förfnad~

vilja, fom, fkapade den inrättning, hvilken
få påtagligen bidragit till jernbandteringens
upparbetande här i landet. Näftan från den

fiund Jern-Kolltoret inrättades, fyntes den
allmänna opinion vara gifven för kunfkapers
befordrande och utbredande i jernhandterin
gen. En af Europas kunnigare Bergsmän,

framI. Bergs-Rådet Rinman, el' höll en tjenft
på Bruks-Societetens egen ftat, i hvilken
han på allt fätt underftöddes och uppmun
trades. Snart virade fig en föril1ånlig ver"
kan deraf och flera dylika tjenHet inrätta
des, med hvilka följde, l.1tom de praktifka
förråttningarn€, en förbindeIfe , att i Relatio
ner och Dagböcker förvara de upptäckter fom

gjordes3.menBr~1"5.Societetenfann (nart den'
n~
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na. utväg otillräcklig att nog hafiigt fprida

l~unfi"aperna, och per[oner af en erkänd för..
tJetl~ uppmanades derföre , att i fyftemati.lk

or~ntng uppftålla och af trycket göra bekant.,
det man famlat om jernhandteringen. Så~

Iunda är det l' B k' S' ' ... .. . ru s- OClCtetens vflja foltt
farfta upphofvet fkall fökas till Rinmans'

Nordvalls och Garneys förträffliga arbe:
ten h 'lk '.• ' VI a, utan de uppmuntringar deras
forfattare haft, troligen aldrig kommit i lju.

f:t. Om Bruks~Societetensvilja, i allmänhet

f1~\.ta~ på få nyttiga föremåJ, någon gång
bhfvtt mifsleddeller ouppfylld, få bör ~tan·

kander~f ~örfvinna, för det. verkligen ftora
och patrlOttlka fomden äftadkommit: och
om man, vid en eller annan fammankomft i
Jern-Kontoret, haft en fvag anledning att
befara någon kallfinnighet för det vetten

fkapliga, få har det alltid, fåfom vid fedna·
fie fammankomft, varit något mera vigtigt
beflut, fom bordt betaga all frugtan i den
delen både för det ,närvarande och tillkom

mande: utan att ens räkna på verkan af en

fortfkridande ailmännare upplysning.

Men den bäfta vilja fkulle kunna bli
overkfam ,då fråga uppnår att lämpa vet
tenfkapliga upptäckter till etlhandterin~r

forn fordrar materialier, förlag, arbetare o~l;
koLl·
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kofifammare byggnader, hvilket allt ej kan

fås <eHer disponeras utan penningar. Derföre
har jag ockfå fanpennillgar i andra l'Qmmet.

Vore det möjligt, att med fäkerhet vid alla
tillfällen befiämma den ekonomilka fördelen

af vettenfi~apligaupptäcktel's tillämpning i
jernberedningen , få fi~ulle dertill ej fbrdras
mer än ett fö rfiw tt , fom af enfkilda perfo.

ner lätt kunde an/kaffas och vågas; men då
tillämpningen af en upptäckt, lika få litet

f0111 ijelfva upptäckten, i de flena fall kan

ggras annorlunda än förfökningsvis, och få·
1,edes oftaR megför en koanad, fom, åtmin~

ilone i början, vida öfveriliger vinfi:en; få
1lifver det näfran en nödvändighet att här
vid, råkna på underfiöd af allmänna medel.
FörfKott och underfiöd hafva ock åtfkillige
gångor blifvit af Bruks-Societeten beviljade
till fådant ändamål, och få vida kasfans till

gångar, om hvilka jag ej kan dömma, med·
gifva det, lära de ej heller hädanefter nekas,

då en ordentlig plan till förfök en gång
blifver Bruks-Societeten till upplyft granfk~

ning förelagd. Det är af fådana förfök och
de på Jern-Kontorets ftat antagna Tjenftemäns

jemna och flitiga tillämpning af fina kun~a·

per, fom Bruks-Societeten bör vänta någon

erfättning fpr defs dryga kofinader på aflö·
-nin·



ningar, uUändlkareCor och tryckta arbeten.
Det år ock blott på desfa tviinne.vägar, rom
Bruks-Societeten fynes med någon fäkerhet
kunna uppnå fitt hufvudändalllål: elen eko.
nomifh fördelen af famlade ocIi dyrt köpta
kunf1~aper, hVilka, utan tillämpning, äro att
anfe forn oförräntacle penningar.

Om vilja~ penningar och kunskaper alltid
Vore ofkiljaktigu, få hade kanfis:e vid detta
tillfälle. de fiunällll1de förtjent ett högre rum;
men då de tvärtom fällan finnas förenade,
få trqr jag mig redan hafva vifat hvarföre
de blott äro berättigade till tredje. Jag
menar ej här de kunfhpel', foIl? vanligen
träffas bos våra upplyfta Bruks-ä'gare, beHåen.
de i några a/lmå'mza be..lfrepP om lwndteringen (n)
och forn hos många ftråcka fig till visfa de.
tailler (o);, utan det flag af kunfkaper, föm
äro· alldeles oumbärlige för att med granns:.
l1ing lämpa fednare tiders upptäckter i Kemi,
Fyfikoch Mekanik till Svenfka Jernbered.
ningen. Det är klart , att ingen kan göra
tillämpning af de vettenfkaper han icke kän
ner. Således fordras törft kunfkaperi Kemi,
Fyfik och Mekanik, ju grundligare, ju bättre;
vidare fordras, af famma orfak, en redig
kunlkap otn den handtering fom utgör före.
målet! af nyfsllärnnde vettenJkapers tillämpa

ning;
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~)ing; men denna kunl1s:ap vinnes hVarken i
backer eller vid univerfiteter; denmåfte fö'
kas vid Bergverken, och förvärfvas endait
genom en oafbrutenupptnärkfamhet på,allt
hvad der förefaller, och· under umgänge
med fakkunhigeBergsmän och ikicklige.ar
betare.; med få ord: denna kunfkap äri fin

• natnr blott empiriJk, och kan fåledes ej in·
hämtas utan en längre erfarenhet, eller rätt
väl fortplantas och fpridas utan mundtelig
undervisning och i fjelfva defs utöfning.
Allt·· detta har Bruks-Societeten äfven infett,
och till den ändan antagit perfoner , hos
hvilka desfa kunfkaper Ikulle förenas; och
hvilka, efter fedmiile fammankomftbefiut, ej
allenaft äro få lönte, att de helt och hållet
knnna uppoffra fin tid för detta ändamål,
utan äfven itällda under en kontroll, fom
rätt handhafd, bör förekomma de mifsbruk,
hvilka ftundom infmygt fig, dels vid deras'
antagande, dels vid uppfy1Jandet af deras
åliggande (P). Hos desfa Bruks-Societetens
Tjenftemän har rna~ derföre en billig for
drar. på de i fråga varande kunJkaper, ocli
man bör hoppas, att denna fordran livarken
blir oqppfylld, eller attkunfkaperna blifva
oanvände under en ftyrelfe af upplyfta Bruks
ägal'e{q).

Näft



Nåft vilja,penningar och kunlkaper,
fordras ol1J,tanka, jiirdiglzet och flit) attlämpa
vettenfkapliga upptäckter till jernberednin.
gen.- Omtlmkan utgör en hufvudfaklig länk.
iden kedjan, fom fkall förena de högre
kunfkaperna med de lägre, forn ikall famman
binda teorien med praktiken och göra vet~

tenfkaperna användbara i den obetydligafte
kemifi"a. ellermekanifka tillfiällning. Den
röjer fig i förmågan att fe och dömma rätt;
en förmåga, forn endafl: tillhör det goda för.
ftåndet. Ofta nog är den mäktig att enfam
bringa till väga de fiöl'fia faker, ehuru den
oftare, utan att vara ledd af kunfkaper och
underftödd af penningar, far vilfe om 6tt
mål eller. fjunker ioverkfamhet. Med jdr.
cliglzetförfiår jag här handlaget och det goda
handtverksögat. Om desfa faknas i utöfnin·
gen af kunfkaper, [om hafva ett materie1t
föremål, få kan oftafl: den förträffligafre vet·
tenfkapliga upptäckt endafr derigenom gå
förlorad i praktiken. Ingen kanU, intet
han.cltverk har mera behof af denna färdig·
het äh Jernheredningen. Det är vid hun·
drade tillfällen då en högfr obetydljg färg.
foräridring af lågan eller den uppglödgade
metalHmger en fäker anvisning åt arbetaren
hvad han bör göra; men förfummar han att

. iakt·
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iakttaga eller uppfkjuter att följa denfamma
endafi några ögnablick, få frannar han ofta
i villrådighet ,och måfrefedan på· höft full·
följa fin operation. Jag fkall blott erinra
om den allmänt kändafvårigheten att härda
en knif eller en fabelklinga, få att den rik·
tigt fvarar emot fitt ändamål. Desfa finare
arbeten fordra vid härdningen det fkarpafie
och meft öfvade öga; och jag fk.ulle råda
hvar och en, fom fkänker fitt förakt åt fådant,
att tillbringa· en kort fiund i de verkftäder
hvareft desfa och dylika operationer före·
falla. Omtanka , färdighet och flit kunna
der före betraktas fåfom medel att fullk.omna
vettenU<apli ga upptäckters tilläm pning, fedan
vilja, penningar och kunfk.aper banat vågen
för dem. I allt bvacl fom vanligen. får namn
af Exelwtion ,:~) eller Praktik, äro des[a de

når·
*) Med Exekution färllar jag här det[amma [om

Exewtion i Engelfka fpråket uttrycker. Ej blotta
handläggningen eller användande af den fyfilka kraf.
ten vid en byggnad eller hanc1tering, utan det orne.
delbara användandet af kllnlkaper och erfarenhet,

att ftyra och leda denna kraft till filt beliämda mål.

Exekution af ett arbete eller en byggnad kan fåledes
uppdragas åt en eller flere perfoner , bland hvilka,
i fednare fallet, den ena äger ett ftörre, kllnlkaps.
mått, men få mycket mindre fyfilk kraft, eller
den andra tvärt om. Bvar och en kan dock, rätt

placerad) u[>pfylla fitt rum.
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närmafieoch oumbädigafte medlen. På deras
rätta bruk och .beIkaffenhet ankommer lwfl.
lladen,befiåndet och vinfien af ett al~bete.

Länge nog. hafva desfa medel enfamt varit

iden oupplyfie arbetarens hand, .och icke
fållan der, i förening med ett godt hufvud,
gjordt underverk. Men en allmännare och
fundare upplysning har i fednare tider äfven· ,
förmått vettenfkaps.idkaren att begagna dem;
och om \han dervid fällan kunnat t.äfla med
arbetaren i färdighet, få har han deno ofta

re öfverträffat honom i omtanka .; och med
goda råd eller uppfinningar, hämtade ur de
källor fom för arbetaren äro mindre tillgång.
lige, lättat hans möda, minfkat arbetskoft·
nadel1 och tillfi"yndat näringen eller handt·
verket en betydlig vinft. Otaliga bevis ~)är·

på: Ikulle ur l1äringarnes och handaflögdernas
hiftoria kunna framdragas.

Men då man ofta hämtar lika få goda
lärdomar af det påtagligt oriktiga, fom af
det rätta och fanna, och då det, ty värr~

ligger nog allmänt i mennifkolynnet, att fä·
fia mer uppmärkfamhet vid det klandervår

da äh det fom förtjel1ar beröm och efterföljd,

Ikull j~g heldre framHålla några exempel på
mot[atfen till det jag här ofvanför yrkat.

Jag vågar fmickra mig med det hopp, att
de
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lem"ola fattas af aHa mina lärare ochkanfke
~erka på någres öfvertygelfe. Om ej alla
desfa exempel äro hämtade från jernverks.

näringen, Hå de likväl i ettvifst famband
med de kunfi\.aper och medel Jam fordras

till de[s rätta bedrifvande " och de fkola få
mycket allmännare vittna: om vådan, af Exe~

Rution utan kuns/wper och kunfi{apernas ofrukt·
barhet 'rör näringen, då omtanka) flit eHer

jCirdiglzet saknas i Exekutiort.

Med exempelpådef förra förre ors fle
re, till och med i fednare tider, anlagda
vattenverk, dammar och andra mekanHka
inrättningar, fom, uttänkta och verkHällda.
af våre få kallade Bondliyggmäfrare, på en
gång bära vittne om de gröma mi.fstag och
denftörfla fkicklighet i visfa detaljer af ut·
förandet. Deffa mifstag fi\.ulle lätt kunnat
undvikas, om ej ett inrotadt mifstroende till
bokvelt hos dem fi,apat en oöfvervinnelig

egenfinnighet och fjelfklokhet. Hyllade
och fmickrade af perfoner med ett flags
kultur_ men i fjelfva verket fattiga på kun·
fkaper: hafvade ock, en och annan gång,
gemenfamt med defednare fett fig bedragne

på andras rikare kunfi\.apsförråd, och derige
nom blifvit få mycket mer fiärkte i fina för
d0111ar•.. Det är fåledes mindre underligt om

man,
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tn.an, både inom och utom våra Bergslager,
får fe byggnader och mekanilka tillfiällnin
gat få rakt firidande mot de enklafteprin
e/per och erfarenhetsreglor i mekaniken.
:Må det, tillåtas mig att här fpecielt anföra
tvänne händelfer.

I Gtängesberget i Dalarne äro många
Jerngrufvor mer eller mindre befvårade af ,
vatten. Några bland dem hållas tömda meel
konfihjul och fiånggångar. En ovanlig tor·
ka, fom inföll fiHledne fommar, gjorde konH
hjulen till en tid overkfamma , och antingen

ikulle vattenuppfordringen beLlrielas med hä·
fial', eller fkulle grl1f-arbett~t upphöra. Fråga
uppHod, ianledning häraf, huru frörre effekt
ikulle vinnas med ett af konftbjulen. Att

mede1ft gräfning fkaffa mer vatten i konft·
dammar anfågs alltför kofifamt, och nödiga

underfökningar voro ej heller i fådant af·
feende gjorda. Att ändra grundfiockens läge,

lämpa hjul, fkofling ochftup derefter, fom
hade varit det rätta och enklaRe, kom ej
i fråga; ty man trodde att konfihjulet, fom
nu var något gammalt och vattenbyrdt, en-'
daftaf den orfaken drog mera vatten. Ett
nytt hjul, lika uppftälldt ochfkofladt fom.
det gamla, troddes fåledes åHadkomma den

, fökta effekten, och ett fådant var äfven fär·

digt

III

digt a.tt infiittas.Till det nya hjulet ärnade
Byggmäftaren länlpaett pumpverk, fom fi~ul·

le ur en loedanförkonfihufet tillämnad fump
uppfordra till öfre dammen en del af det
vatten fom redan pasferat hjulet. Lyckligt.
vis hann en upplyfr Gmfägare bli få tidigt
härom unc1errättl;1'd, att han kunde förekom·
ma denna byggnad, ehuru flereberedelfer
dertill redan vore gjorda. _ I Nara Bergs.

lag fulländades deremot, vid en grufva, en
Siphoneringsmachin, hvilkenväl vitttlade
om Byggmäfiarens fkick lighet i utförandet,
men tillika om d~n mifsräkning han gjort
på Siphonens förmåga att tömma grufvan till
ett frörre djup, hvilket förfr upptäcktes fe·
dan 2 il. 3000 R:dr voro derpå använda.
Defl'a äro dock att anfe fåfom fmå förfök i
jemförelfe med andra på frörre fcala tilltag·
na hydraulifka och mekanifka inventioner,
fom koftat otroliga fummor och hvilka aldrig
kommit i fråga om Byggmäftarnes kunfkaps·
förråd hade fvarat m<;>t den färdighet de
under en långvarig öfriing och handläggning
förvärfvat fig i exekution.

Exempel på den ringa fmkt man för
näringarne fkördar af kunikaper, då Olutan·
ka, flit eller färdighet faknas i exekution,

tryta ej heller, hvarken inom eller' utom
våra
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våra Bergslager. När man eftel'finnar, hVI14'
ket ftort kunfkapsförråd ligger förvaradt i
de. på; Jern-Kontorets bekoftllad utgiflla ar.
beten, och att flere perfoner finnas fom dehl
förftå, dels borde förftå ,att begagna dem,
få .är man förundrad att i fmärre tillftäll.

ningar vid Bruk och,Vattenverk ibland fin.
na få mycket oriktigt tillftäll dt eHer illa un 4

derbållit. Detta l~an ej. allfid vara en följd
af blott okunnighet. Snarare lkulle jag tro,
att orfaken dertill ligger i en vifs liknöjdhet

för d'et man gör eller har om händer. Ma~

tänker, man tycker, man tror, att det väl
ändå 11\1111 gå. Ett mekanifl~t verk ,fom brY"
ter och bänder i alla direktioner, nötes vii,!
till. Samma liknöjdhet röjer fig ftundom
vid de' metallurgilka operationerna. Litet
råbränd malm, någon blandning af oart, kall
ej ikada. Om fiångjernet är väl eller illa.
verkadt, om det är fmidtefter tolk eller ej,
kommer fig ej få noga. Desfa äro de orda

lag och uttryck hvilka den, fom med UPP4
märldamhet genomreft våra Bergslager, ej
kan undg~ att igenkänna. Härigenom daMs
ofkicklige och vårdslöfe arbetare; tillverk·
ningskoftnaden ökas ,och . varan förfämras.
Lyckligtvis är dock denna liknöjdhet i ett
fynbart aftagande, och ett anlag till mera.

upp·
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uppmårkfatnhet,.r9jer fig nällan i aHa Bergs.
lager.

Men äfven fjelfva htlfvudfiaden förfet'
ors med bevis på den fats jag här yrkat'.
Aldrig kunna de mifstag, fom röja fig i för
fia. anläggningen af flora Broen ill1ellan Gu.
Haf Adolfs Torg och Slottet vara följder af
kunfkapsbrifl: hos de perfoner fom dermed
ägde befattning. Man hade Tes fi n s plan
att gå efter, och det låg ej i den, att onö.
digtvis höja Broen få mycket, att en del af.
Operahufet, Prinfesfans Palais och Kolonna
den vid Lejonbacken ,ikulle till en del be.
gnlfvas•. Man fåker förfvara detta med nöd.
vändigheten, att vid ett ovanligt högt Mä.
larevatten lemna åt detfamma ett friare af.
lopp. Men förete fig ej flere andra utvägar
dertill, och är det fcke defsutom bevifi eller
åtminftone fannolikt, att :Mälarep, under en
längre period, betydligen ikall fänka fig'?

I alla fall: var det väl nödvändigt, att med
de tjocka gråfl:ensh valfven på en gång gifva
denna eljeft prydliga bro det tunga utfeende
den nu har och tillika öka defs höjd (r)?
Det är fannt, att vårt hårda klimat fordrar
relativt ftarkare hvaIf och murar än de fyd~

lig~re.. Men ockfå har vår Svenfi{a gråflen
m~ri ftyrkll att bära och att emotftå luften'

I Årg:s J Håfte~ H än
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än den Ftatllku och Engellka fandllenen, af
hvilken fednare den åldriga och ovanligt
Utta broen öfver Tynefloden vid Newcafile

likväl är byggd. Det fannolikalle är hvad
ryktet fäger: att man mifstagit Hg vid afväg
ningarne, få väl för Bl'oenfotil Brunkebergs.
torget, och kanfl"e af konlideration för ålfifket
lagt hvalfbågarne högre än de för broens
bellånd beböft vara. Äfven fynes det fom
man ej heller bordt vara okunnig om medlen,
att vid grundläggningen af brokifiorne när·
mast torget förekomma den fkärning fom der
fedan inträffat. Hvad fi~al1 man tänka om
pålningen bakom Guftaf III:3 Bildllod, fom
varfåexequerad, att den cirkelformiga trap
pan neråt fjöninom några få år fatt fig
fle~e, tum, och nu målle till en del rifvas
för att med ny pålning och utfyllning för·
ftärkns (s) ? Ån den fynbara fättningen i
grunden till Keyfers hus vid Röda Bodårne,
meddlere dylika händelfer '?

Nar jag nu i det föregående rökt vifa,
att 'Vilja, penningar, kunfkaper och exeku
tibn äro de medel, hvilkaförenade målle an·
vähdäs, då'Vettenfkapliga uppt~ckter i all·
matihetfkola med fral1lg~ng larnpas till nå·
göt praktifkt föremål, få torde jag i det ef.
terföljande få nämna· något om såttet , att

mera

II5

mera egenteligen för jerilhandteringen he.
gagna dem fom i den framn:' a frågan äro
uppräknade. Härvid mån lik väl be
känna, att när medlen en g , äro gifna,
'Vifarfigen fådan mål1gfalldighet ifättet,
att man fnart är villrådig hvarmed eller hu
ru man fi~all begynna. Det torde d'erfore
vara tjenligaft att här influänka Hg endaft
till de fätt fom kommit eller fannolikt kun
na komma i åtankahos Herrar Bruksägare
fjeITvL .

Bland desfaförtjenar onekligen attförft
nämnas: F/7ermländska Bruks.Societetens Förslag,
att på;)'ern-Köntorets bekostnad inr,:'itta en pr'ak·
tisk Bergs~Skota. Ingen ting kan för vetten.
f1<apHga uppt1ickters görande, kringfpridan.
de och tillämpning i jernhandteringen vifa
Hg mer idealt fullkomligt och ginare ledan.
de Itill målet. Föreftällomofs, få[om fäte för ,
derina Bergs-Skola, ett Jernverk, omgifvit
afrika och olika artade malmfält, hvareft
vore masugn, fiångje.rnshammare, knippham
mare m. m., antingen redan byggda eller
med lägenhet att anlägga de verk [om fak·
'nades, jemte nödiga byewnader' för arbetare• bh ,

vel'kftäder för vattenhjuls och blåsmachiners
förfä~~igande,boningsrum förFö~valtareoch
Elever. FöreHällom ors vidare denna intätt.

H 2 ning
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nin~ förfedc1 mc:d ett godt Biblioihek i.Kemi,
Fyrtk, :Meka ; i Bergsvettcnfkapen, och i
l'ylmerhet hvacl rom angår jerl1et, med
nödiga app r och famlingar till Elevernas
undervisning och förröks anfrällande i dcsfa
vetten!kapef; med åtfkilliga mindre verkflä.
der, der inflrul11enter och finare verktyg ej
al1enaft kunde lagas och vid makt hållas;
utan äfven nya förfärdigas. Förefrällom ors
f1uteligen ett fådant verk under den men
upplyfta och ordentliga ekönomifl<;u ftYl:elfe,
för[edt 11led Lärare, fom förenade hos flg alla
fpr, jernhandteringens bedrifvande och för
bättring nödiga kl1nfkaper; med Elever, fom
je,tnt;e Akaclemifka ftudier, ägde en lycklig
f~ttningsgåfva och utmärkt anlag för det
praktifka; med arbetare, fom aldrig faknade
färdighet och flit, att i förfökningsvägen
utföra det forn af Läl'arne kunde fÖfefiås,
och fom tillika ägde lkicklighet att unc!ervi
fa och tilldana Lärlingar. Såfom från den·
na inrättning o!kiljaktigt, må äfven antagas
Stipendier till in- och utländlka 1'e[or, hvil
ka borde hafva till föremål dels den inc1i·
vidueUa upplysningens fullkomnande, dels
den hiftwifka. klln!kapens utbredandeöfver
allt fom· hör till jernhandteringen, jemte
forfkningai i procesferna och främmande ar·

be.

betares infkaffande, tl11 verHl1mande af de
pracesfe-r fom lltrikes hållas hemliga, men
kunde med förmån införas hos o[s.· En få·
lunch organiferad Skola !kulle utan all tvif·
velföraofs med jättelleg till målet; och
jag förefiiil1er mig, att om Jern-Kontorets
kasfa medgaf ett förflwtt af 200,000 R:dr
Banko, hvilket f:mnolikt fordrades att brin
'ga den till fullt ftånd, fkulle få Bruksägare
finnas, hvilka ej vora benägna att för fln
andel bidraga till ett få Hort patriotifkt före
tag. Men; få ikön denna ideal förekommer
byar och en [om utan mifstroende öfverlem·
nar fig till den patriotilka ldinfian, få 1ä~t

den i utförandet målar fig fö" hallS lifvade
inbillning, få många inkall .lkola nervid mö·
ra af elen kalla och erfarna källnarell+ Han
!kall väl icke, lik den mindre upplyfte pen~

ningeräknaren, bäfva för blotta ziffertalet af
ett förfkott , hvilket, utan den orimligalle '
mifshushållning, hvarken i",unde till kapital
eller ränta gå alldeles förlorad t ; men han
lårer ej undgå att göra en jemförelfe emel
lan detta i tanknn uppgjorda vettenfkapligt
patriotiika fiorverk och dc flera dylika., fom
vår FabriksbiHoria allt ifrån 1720 till närG

varande tid företedt, hvilka ej fällan i ut·
förtmdet befunnits dels omöjliga, qelsien

l'lJ1ga
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ringa mliufvarande emot det man väntat. Han
ikall b~ri trQ fig igenkänna Svenlh, lynnets
riktning till det lwlosfalt Stora, hvilken få
ofta fört als till högden af national-ära,'lnen
lika ofta, i företag fQm fordra ett kallt.ef
terfinnande , mi [sledt ors utom gränforna för
våra krafter. Och han ikall, i anledning af
detta och mycket annat, billigtvis göra Hg
den. frågan: Om icke Bruks-Societeten kanske
mindre hastigt) 'men så/~rare och utan så. stOlt
VCfgspel) mecl blott Izatjva räntan aj ofvannämcla
kapital) anslagen på visset år till Premier) för
SÖll Oclz ttppmuntringar) sku!te i det nå'rmaste
Up[måsCl711,mct å'nclamäl?

För att befvant denna fr&ga, torde det
blifva nödigt, att färfldlt nämna något om
hvardera af fiftnämde utvägar.

Bland desfn är Premiers utsåtta1lcle för
nyttiga upptäckter eller cleras lCimpandetiU
jernlzandteringen) utan tvifvel den, fom med
luinfta våda för Bruks-Societetens kasfa kan
vidtagas. Det beror här på Bruks-Societe•.
ten fjelf att 'mäta fior1eken af den utfatte
pretnie-fumman mot de fördelar fom fkäligen
kuUna väntas af de bifogade villkorens full
göraride;och det kan ej vara fvårt, att få
beftämtllppgifva desfa. villkor, .jemtekon
trollen på deras fullgörande, att intet under-

fieJ
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:flef -må äga qWl. Om ej villkoren till .pric:;
ka uppfyllas, .bar Bruks-Societeten fina pen
ning~r <$i beh~1l:men..I10pp~t har emedlertid
förmåttenlkilteperfoneratt ..p~·egen bekoft
nad göra förfök, fom, el}ul'u ej till alla de
lar lyckade, dock alltid blifva. upplyfand~
och kunna flutdigen leda tillnågot fullkom
l)igal'e. Sådan tyckes verka.nhafva varit åf
.(I.etfqr tackjernsvalfar vid ~.ruks-Societetens
fedna;fte fammankomft utfatte premium. Vill·
koren för detfamma äro, få-vidt man har
fig .bekant, .ännu ouppfyllda; mell åtfkilliga.
upplyfande för[ök äro redan i det .ämnet
allmänheten meddelade (t). ~ Likaledes .bör
man, af den utfäfrade belöningen för en tiU.
verkning affem H{eppund gjutfiål, väntafig
,;llla.,de fördelar, hvarom Herr Bergmäftaren
Brolings med få mycken fkicklighet utför
da anläggning, gifver det bäfta hopp, och
på hvilken hans nerlagda koftnad lärer vida '
öfverftiga beloppet af premiefumman, innan
förfäljning af till verkadt gjutilål kangifva
någon inkomft (ttJ. \

Vid Premiers utfättande löper fålecltos
Bruks-Societeten ingen riCico: vinfien eller
!örIufien af de förfök hvartill hoppet ombe
lpPcing naturligen bör locka, bUfver enla;mt
för räkning. Men utPtn>c:l;ttt~

att
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att många förfök äro af den natur, att viU
koren för dem fvårligen fkulle kunna be.
'flämmas med den noggranhet fom fordras'
vid premie-frågors uppgifvande, går härvid
oftaft förlorad den kunHi.ap man äfven kan'
hämta af mifslyckade födök. Det gifves
derföre en antlan utväg, hvatigenOlll detta
fednare tillika vinnes, och f0111 detjemte fät.
ter den minqre förmögne i belägenhet att
gagna Jued fina kunlkaper, den nel11ligen:
att anJ'lCl en viJ'S summa tilt ett eller flere/ör..
sök, frvartitl en uppgjord plan bör) innan de
jöretagaJ') vara B1'uks..Societetm eUer deN Ful!- .

må'ktige till granJ'kning förelagd. Jag·' fkall
ftraxt uppgifvanågra förflag till fädana för..
fök, likväl mera för att upplyfa hufvud.
ideen, än till abfolut verkfiällighet, och fåt
derföre blott tillägga: att om utförandet här..
af anförtros åt kunnige och fkicklige perfo
ner, Il\all verkan deraf i det närmafte hlif.
va denfamma [om af den föreflagna Bergs
Skolan. Skillnaden är hlott den, att viden
permanent Bergs-Skola, der undervisningen
och förföken äro bundna till visfa perfoner
och ettvifst ftälle, kunde genom lättare till
gång på böcker, famIingar ochinftrl1menter

t

deUvettenfkapliga undervisningen blifvafull
komligare. Här åter vifar Hg fördelar i det

prak.o:
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pra1ttilka, och i fynnerhe~ i ekonomiep, rom
åtminftone till någon'· del uppväga de fiit
nämde. Bruks-Societeten. äger här att välja,
det fiäl1e, röm för hvart och ett för[(i k år

tjenli?;qft; att ut[e den eller de bland defs
Tjenftemän,hvars kunlkaperärö bäft pas·
fande att utralla det fom fök.es, eller [öm

äro miI1ft hindi'ade af enIkilteförråttningar
o.f. V" Många förföll.. torde hös patriotilke
Bruksägare få' göras utan erfättning; men i
de fall, då de fannolikt ej kunde aflöpa utan
ilörre koftnad, vore det viii billigt, att med
den Bruksägare, 1'om på längre eller kortare
tidhärtil1 ville upplåta fittverk., öfverens·
komma om något fi{adeftånd ,)). Om detta
allt betraktas i Hn fammanbang med de vid
fedllaHe fammankomft tagne författningar an
gående Bmks-Societetens Tjenftemän,ocb i
fy 11 nerhet I\l'1asl11äft~rifiaten,få har man redan
ctt utkafi till en am bu]atorifk Bergs-Skola,

hvilken lätt kunde fäftas vid ett tjenligt
fiälle om det pröfvades nödigt, och lika Hitt
upphöra, om den ej befanns fvarande mot

fitt än clamål.

Slute-

~), En [ådan öfverenskommeJ{e tdiffades med ägareR

af Bjöl'l1Jzytte masugn, om den af Herr Direkt.

a f "U h r der anftällda Profblåsninge1h
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Sluteligen gifves en annan utväg: aU,

llTecl qjpassaete belöningar för reclan gjorcla upp~

jinningareller inrättningar) och för utmärkt
si~icldighet och flit) befordra kunskapr:rtza,s tz:ll..,
Vf1xt och förlwfran samt.ttppmuntra tiUnya och
1~yttiga företag. Denna utväg,hviU~en.Bruks.

Societeten tillförene ofta nyttjat, lärerej
ellel" hädaneftel" blifva oförfökt: och den
kan ej annat än hafva.en lycklig inflytelfe
på. jernhandteringelJ, då upplysning,. rättvi·
fa och billighet böra förmodas lägga <::n fä.
kel' gr und för Bruks-Societetens befiut.

För att nu mer och mer närman1ig till
den framilälIda Prisfrågans egentliga föremål,

. får jag ändteligen, i anledning af det jag
förut i allmänhet anfört, uppgifva några för.
fiag:attUimpa seclnareticlers kemiska) fysislla
och mekaniska upptäckter till SlJeJtska ;}ernberecl
ningen. Jag har förut fökt vira, att denna
tillämpning ej lärer kunna göras annorlunda
än förfökningsvis , och mina föri1ag grunda
figclerfqre hufvudfakligen på den förmodan,
att Bruks-Societeten ville med defs vanliga

friköfiighet underftödja fådane förfök, hviI·
ka, yäI uttänkta och Hyrda af kunnigt och
ikickligt folk, tillika öppnade en ny väg för
denpl'aktifka undervisningen. Vid angif.
Val1Jet af desfa förfiag, /kall jag för mera:

redig-

123

,'erJighet följa den ordrlipg fomPrisfrågatl
utfhtkar, och i ?nles1ning <leraf till [e:

1:0 GrJ}?oJJlt lllJilket fi.Jr.röksecll1C1reticlrt J

upptClckter Kon i en kztnl1 ct. lci1UPcts tm Sven·
ska ;)'ernbOl(ec!ningrm f Dessa i fot.
jal1cle:

A.l. Al1aJytil1{å fqr[ök påf1era,flags jern
11Jahner, [Ofl1111ed beHämda mineralogi.
}ka J5-ännetecken, förena vis[a till fitt
förhåJJancle i fmäItl1ingarne redan kän
cie egen14aper ':;, '.

Q. Analytifi~a 'för[ök på deraf· erhållna
produkter af Tackjern, Stål, Smidigt
Jern, J)Jyel'ts, Slagg 111. m. '::'::').

3. FqrfQk med kol, fom vid malmernes
tJllgodogörande och deraf erhållne pro·
dukters vidare behandling varit nyttja'
de, i fynnerhet om kolen varit ovanligt
löfa, fu ra, fär fua eller elje fl af ovanlig
befkaffenhet ,::,,::,,::).

B. 1.

*} Sådana ana!yfer äro under Herr Prof. och Ridd.
B e r z e ! i! infeende gjorda på åtfkilliga jernmalmer.

**) Äfven på Tackjern äro några analyfer gjorda af
Herr Prof. B e r z e! i u s~

***) ÅlildlIiga ganlka upp!yfande förföll:, ehuru ej
abfolut ana!ytifka, till utrönande af olika Dags
kols fmältningsförmåga, .äro ock gjorda i [amman.
hang med Dir. a f U h r s kolningsför[ök vid Fu
rudah!.
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B. 1. Råfiningsförfök i fmått och fiOl't, till
utrönande af den mängd flygtiga delar
fom härvid afföndras, ochdeoxidations·
grader fom malmerne i denna operation
antaga, jemte förhållandet af åtgånget
bränfle m. m. ,:~)

2. Cementerillgsförfök, dels påfjelfv:.t mal·
merna, dels på Tackjern, SmidigtJefil,
Stål med olika Cement1'at[er, antingen i
äffigt att förnöra någon fubfians, eller
att bringa den i förening med någon
ny ~i':~).

:;.. Smältningsförfök på malnler, Tackjern,
Stål och Smidigt Jern, till frambringan.
de af nya produkter och fäkrare kun
:fi{aps vinnande om jernets förhållande
och egen~aper i defs olika tillftånd '::":~':~).

4. Förflaggningsförfök i fynnerhet på mal·
mer, i händeIfe fråga ~ulle uppfiå att
i förna fmältningen af dem utbringa
frnidigt jern.

'llJ Vid Braås äro flera fådana förfök i Gart gjorda
af Herr Bar. VV. Rappe, famt Hrr af Uhr
och L i d b e ck.

**)HrKallftenius har vid Furudaht förfökt flere
rätt attadltcera tackjern, omfmält i en liten gjut.
ugn.

**'~) Se Samt i Bergs.Vet. 3 Del. p. I::l·
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Anm(il"kni71g" En fior del afdesfa för..
fök kunde göras· i vanliga Laboratorier (uj
eller verkfiäder (uj. Till .andra torde behöf.
vas fär~ilta experiment-ugnar, härdar eller
profhyttor (to), hvilka, till undvikande af
för dryg koRnad, borde inrättas på den. minft
möjliga {kala ':;'). Vidare borde öfver alla.
dylika förfök hållas ordentliga anteckningar
och dermed följa en famling af profbitar, ej
allenaR af de rå materialierna , utan ock af
alla de er hållna produkterna. Denna famling,
hvarförutan anteckningar och befkrifningar
öfver förföken lära kunna fattas af få läfa.
re, borde antingen förv~ras i Jern-Kontoret
elle.r hos någonen~ild, hval'efi den för uno
dervisningen, eller upplysningar och jemfö.
relfer ,vore tillgänglig.

2:0 Genom hvilka försök sednare tiders
upptcickter i Fysiken kunna lcimpa.r fin SlJen~

ska ;/ernberec1m'ngen? Jag har förut nämnt,
att de fednare upptäckterna i Fysiken (i defs
egentliga förRånd), ej öppna ett få fiort fält
för tillämpning i jernberedllingen, forn de i

ke.

4) En fådan experiment.ugn var inrättad vid Wij,
forn klin fes· af Hr Dir. a f Uh r s här int~gna

beråtteJfe. }'örföken gåf\'o ej der det reflllhU man
(jnfl,ade, oc~ de ,äro derföre hert/lgna vid Furu.
dahl.
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Art-
'*} Herr Dir. af U h r har nu famlat flera ob[erva·

tioner öfver Bläfterprpfvarens högd och förhållan.
de till Tättöppningarnem. m., [om han lofvat
meddela antingen i detta eller näftföljande Häfte.

keinie'h. dch n1ekalliKetJ~ Men jun derföre
torde mig tillåtas , att hfir föreflå några for·

f&IC,>fOlJ1 på en gång kunde leda både tilt
upptäckterna och deras tillämpning.

A. Att genom direkta föd'ök pä ell i der

till inrättad Blåsrnacbin, utröna luftens
haPcighet vid olika grader af packning,
utfläppt ge1101n öppningar af olika area";
fatnt det abföluta förha11andet emellan

häraf uppkomna effekter och den redan
omtalta Bläfrerprofvaren, eller någon

ännu fullkomligare.

B. Att, genom obfervaliorieri flört vid

vara vänliga. Blåsverk utrö11ader Vun
1111 effekters förhållande till dem, fompa
hyfS111inldeväg blifvit funna ':~).

C. Att genom åtikilliga förändringar i kon

flruktion af dragugnar för olikabrän:Oe,

utröna den flöTfra effekt forn kan vin·

nas, antingen i affeende på luftfirömmens

baftighet till åftadkomulande af högfta

möjliga temperatur, eller för an,dra gif.

na ändamål, fHorn : fyrfättningar, för.

flaggningar, reduktioner och fmältnin

gar.m. m. (x)

1'27

Anmå'rkningo' Med' des[a för[ökkunde

förenas and ra fy[intt~kernifka, till utrönande

af: huru mycket bdofie under olika omflän·
dlgheter inom en vifs tid kunde förtäras;

hvad verkan blef af [amma. hrän:Oes förtä·

ring i färfkilta operationer med jernet; bvad

inf1ytelfe en tyo gre eller lättare, en kallare

eller varmare, en mera torr eller fuktig

luft m. m. dylikt, härvid kan hafva, öfver
hvilketallt fäkra anteckningar borde göras.

3:0 Genom lwilka försök seclnare tiders
upptåckter ilWekani/,ell kunna !ci:JZj:Jds tilt

Svenska J'errtbereclningen? Om 111an här fl:räc·
kel' tankan till alla de för[ök och upptäck.

ter, [om vid jernets ar betande och förädling
kunde komma i fråga, få möter den foart

en oändlighet. Man får derföre här, forn
förut i affeende på de kemifka upptäckter.'

nes tillämpning i jernhandteringen, itlikrän·

ka Hg till det vigtigaHe och i utförandet

meft möjliga; till följe hval'af jag torde få

före:Oå:
A. Hydraulilka för[ök på en' nötte ex

periment-machin af Herr Majoren och
Riddaren N ord valls uppfinning, efter
den plan fom hari' fjelf finner tjenligaft,

dels för att närmare upplyfa några om"
ftiindigheter vid de. för1'ök fom grund~

lågt
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Jagt hans teori om vattendrifter, dels föl.'
att. genom en kedja af förfök. och del'
äfver tryckta anteckningar, göra denna
teori mer allmän och användbar för

dem fom fakna nödig underby.ggnad·
att rätt begagna hans redan utgifna at
bete ,::} (y).

B. Förfök till utrönancle af det för Sven.
fka Jernbcrcdningens behof bäa afpas.
fade machineri , eller hvilka delar deraf,
[om nu förfärdigas af trå, kunde med
mera förmån göras af flen eller jern.·,

C. Förfök till nogare beflämmande af de

olika egenfkaper Jem och Stål kunna er~

hålla blott genom iträckning och ham
ring vid olika temperaturer, under lät
tare eller tyngre hamrar, unclet valrar
o. f. v. (z)

Anmcirkning.. Bland· desfa förfök äro de

i momentet A. förel1agna, ~ofelbart af den·
allmännaRe nyttan. Blotta anteckningarne
öfver dem, anflållda i tabellari fk form eller
i en vifs ordning, efter hvilken man med
lätthet kunde igen finna alla här i landet fö.
refallande förändringar af vattendrjfter med

.derafvunna effekter för olika behof ocb
ändamål, ikulle blifva den.mefr nyttiga Hand.

e bok
*) Se npten i det föregående, pag. 97.
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bok för mindre underbyggda praktici,fom
man ännu fett på n~got. fpråk. Det vore
derföre att önfka, det Bruk.s~Societeten ej
lät gå fig förbi ett tillfälle, rom den redan
omtalte Experiment-machinen i Fahlun nu
kunde lemna, att med mindre koftnad än
eljeR få· desfa' förfök gjorda. De i momen·
tet.B. nämda förfök äro ftörre delen af den
hefkaffenhet, att utfiagen nog fent vifa fig.
Man kunde detföre, till vinnande af famma
ändamål, använda\ Premier eller uppmulltrin- '
gal' i ftället för förfök , åtminfi:one i vis
ra fall.

Alla ofvannämda förilag tiE fötfökåro,
enligt h.vad jag fömt anmärkt, blott medde
la,de i,affigt att fäf1:a Bruks-Societetens upp
märkfllmhet på dem, och att ftadga några
allmänna begrepp i raken. Törhända äro

hår många vigtiga föd'ök uteglömda; kanll<e
åra några af de allvifie af mindre värde,
och andra i en orätt dag fram (l:äII da. Det
blifver derföre nödigt, då hufvudfrågan om
det undedl:öd Bruks-Societeten ville lemna
till desfa förf"ök [öril: år .afgjord, att för hvart
och ett af dem gå in i omRändigheter, hvars
uppräknande och fullkomliga utveckling här
ikuileupptaga för mycket rum. Om Bruks
Societeten de[sutolll genom ett bdlut ovill·

I· Arg:s l HHt~. I 1,0r-
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korligen fkulle inikränka utförandet af dy
lika förföktill den plan här kunde gifvas,
få vore det endan att lägga ett band på den
eller de perft'iilel'S omtanka, fom dermed fi(,.u!
le få befattning. Det fynes fåled,es fOlu det.
mera omftändliga, få väl af detta fom allt
annat vettenfkapligt eller konfl:lnäsfigt, IlVar
till Bruks-Societeten flräcker fin omvårdnad,
bäft fkulle kunna öfverIemnas till defs Full
mäktige. Om hos dem ej alltid fkulle träf
fas den vidfträckta kunll;;ap om jernhandte
ringen, fom bör förmodas hos den refpektive
Bruks-Societeten förenad, få tyckes det lik·
väl, fom deras jemnare och lugnare öfver.
läggningar vore mer pasfande för allt hvad
fom fOl;drar att nogare granfi;;as, och från
flere håll eller längre affiånd upplyfas.

§. 2.

Når sålecles 'seclnare tiders upptå'ckter i !{e
nii) Fysik och lVIekanik åro kå'nda) når medlen
och så'ttet att lå'mpa dem till Svenska jernbered.
ningen åro gifna) så återstår likvCil att veta)
lzuru detta skall ske) antingen mecl besparing i
lzittillsvanlig kostnad och varans bibelzållande
vid samma godhet ) eller ock med hittills -vanlig
kostnad) men förbå'ttring af varans godhet). eller
både med besparing i hi~titls -vanlig kostnad och

för-

förbå'ttring af varans godhet. Här antager
den framftållda frågan en mera [pecit:! form,
och det blifvel' derföre nödigt, ej allenaJl
att betrakta den färll;;ilt fi:St: hvatt och ett
af de trenne poflulater den innefattar, utan
äfven, att till hvardera af dem h1inföta de
tre hufvudprocesferna i jernhandteringen,
nemligen Tackjernstillverkningen, Stångjerns'
fmidet och Stålberedningen. Men int1all jag _
kommer in på denna irrgång af vanliga och
tillfälliga omfländigheter, må det tillåtas mig
ätt anmärka något, fom dermcd frår i ofkilj
aktig förbindelfe.

Det är utom allt tvifvelsmål, att den me·
ra fpeciella tillämpningen af vettenfkapliga
upptäckter i jernhandreringen, äfven fedan
den i verI;;ftäIligheten blifvit mindre of1iker
genom de medel och [ätt man redan före ila
git, alltid fkall komma att till frörre delen ,
bero af individuerna fom innehafva Jernverk.
Författaren till ett vid 1205 års fammankomlt
i Jem-Kontoret inlemnadt fvar på Wermländ
1ka Bruks-Societetens prisfråga , anfåg derfö·
re visfa kunfkaper hos Bruksägare få nödi·
ga, att han påftod det ingen borde få blifva
Bruksägare utan en föregången examen. I
detta förilag röjde lik väl författaren l1lera
hit> ån billighet, ty i alla välbefrälldaStater

12 måtte
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måtte väl Jel'nyerk, lik all annan ep;endom,

få lagligen ärfva$, förvärfvas och bibehållas

i hviJkens hand fom hälfi; och påfi.åcI)det~

att ingen fkulle få ~ga Bruk fom ej födlod
Br.uksrörelfen, är väl lika få i1rängt, forn
att ingen fkulle. få äga hus utan att känna

Byggningskonfien. Men lät ors bringa den·

na idee inom fina vederbörliga granfor, få

:fkall den ej al1enafi upphöra att blifva orim
lig, utan äfven förtjena att följas, Fördläl

10m o[s, att ägaren till ett Jernverk fjelf

bor på RäHet och tagG'r en omedelbar befatt.

ning med allt hvad fom hör till hans rörel-.

fe, eller, fom är al1deles detfamma, att han
der har en Förvaltare fom fullkomligen fö·
reRäller hans perfon. H vilken bör då bättre

än han kunna dömma om fitt Ver ks tillftånd.,
om defsbehof af förbättriI)gar, om de för

delar eller olägenheter, fom åtfölja orten

och läget ~ H vi lken bör bättre än han k un

na känna fina penningetillgångjlr, fin kreclit
och fin ekonomi i allmänhet ~ Följakteligen
är det ju af honom fom vettenfkapsidkaren,

eller rättare, den profesfioneHaHllämparen
af de vettenfkapliga upptäckterna, fäkrafi

ikall kunna hämta de upplysniI)ga~.fom for
dras, att i förhand afgöra, huruvida en i
allmänhet nyttig funnen tillämpning af den

eller
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eIlel.' de!1 vettenfi,apliga upptäckten kan va
ra dct under de eller de omfrändigheterna.

pm dcsl'a upplysningar faknas eller blifva

ofulHländigt meddelade, ar vettenlkapsidka·

r0n antingen urfråndfattatt företaga något,

eller blottftålld för dengröfLla mifsriiknil1g.

Än mer: om ockfå hans företag i början
fullkomligen lyckas, och man ej underhåller

hvad fom iir gjort eller är uppmärkfam på
de förelkrifter han gifvit, få är det mer än

fannolikt, att ändamålet fkali förfelas. Den

fpeciel1a tillämpningen af vettenlli.apliga upp
täckter i jernhandteringen, hvilar derföre

lika få mycket pä Jernverks-ägarens kUllfka
per, forn den mer allmänna på Vettenfkaps·

idkarens dler Tjenfiemarlueas; och det är

iåledes klart, att i famma mån upplysningen

tilltager bland Herrar Bruksiigare eHer de•.

ras Ombud, kunna vi vänta ofs i jernhand·
teringen de fördelar fom veUenfkaperna tUl.

bjuda. Den dagliga erfarenheten bevifar

cletta få tydligen. Huru många Bruksägare

och Förvaltare af Jernverk hafva ej, få väl
i Sverige rom i andra länder, med hlatt a..
erfai'enhetskunfkaper bl'agt fina· inrättningar

och tillverkningar till en förundransvärd

grad af fullkomlighet. I fynnerhet har det
ta,<illträffat i· England med Hrr Cr.awfhay,;

John
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John WilIdn[ol1 och flere, hvilka blott
empiritkt gått till väga, för att frambringa
ett af de fiödta ekonomifl~a re[ultat (Pudd.
lingsprocesfen) fom något förfök hittills gif.
vit. Men Hr Crawrhay had,e redan fåfol11
Jernkrämare lärt känna ej allenafi de artik
lar hvarmed han handlade, utan hade ock
både af fäljare och afnämare· förIkafl'at fig
tillförlitliga underrättelfer om de procesfer
jernet\undergått innan det kom i hans ma·
gazln, och de forn det federmera borde un'
dergå till föriidling. Med få ord: han hade
en allmän öfverfigt af den handtcring, i hvil·
ken han ingick vid anliiggningen. af det be.
kanta Cyfartha i Södra Wales,hvilket verk
lik väl, efter flere mifslyckaJe förrök, .ett
år fades hafva gifvit honom i ren behå11.
ning 50,000 guineer. Deremot hafva en
lnängd andra visfer!igen kunnige, ja ofta
lärde Bruksägare, [0111 faknat förmåga att
öfver[e och beräkna det hela i deras anlägg.
ningar och företag, ofta fått erfara de fvå·
nfie följder af fina mifskalkuler. Det. är
anmärk~lingsvärdt,att det nit fÖl' upplysning,
den verkeliga fakkännedom fom Bruks-So~

cieteten vid "lina allmanna fammankomfier
oftafi ådagalagdt, Jå fent och. mindre allmänt
fynts {häcka fig till individerna; och förhål.

lan-
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landet häl' är tvärt emot hvad man trott fig
kunna märka i Landthushållningen. Der har
den individuella praktifKa upplysningen haft
eh få fynbart framileg, för den, forn genom
Skrifter ochallmäl1na anfiallter blifvit befor
drad ';:'). Huru många förträffliga åkerbru~

kare ägde ej Fäderneslandet, innan Landt,
hushållningen här blef ett allmänt föremål
för vettenil{aplig underfökning ? Huru vid·
firäckta fält hade ej blifvit bragta till hög-fia
afkafining, innan dervid använda metoder
voro kända genom al1männatkrifter eller
grantkade af Hushållnings- Så lllkaper '?Mån
ne orfaken till denna fldl1nad ligger deri:
att landtmannayrket ofta blifvit en ålderdoms
tillflygt för den mer upplyfta och till arbe-

"te danade Embetsmannen; då Jernhandterin
gen deremot lika ofta varitlemnad åt okun
nige förvaltare och arbetare, eller drifven
af. ägare, [om antingen i maklighet uppföd- '
da på deras till kommande egendom, eller
för någon tid i publik tjenfi (rom det kallas),
eller på utländfka refor, under förevändning
att lära känna verlden ,eller bildas till för-

ftånd

*) Läraren täcktes erinra fig, att detta· lkrefs ar
180 7, och att KongI. Lanc1tbruks.Academiens An.
nåler ej utkomma förr än år 1813.
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Hånd ochfeder, mer och mindre förgätft
och kan fl): e alldeles förlorat ur figte det fom
egentligen hört till deras yrke. Måtte der-

. före famma lyckliga anda, fominom en gan.
1ka kort tid fynes hafva lifvat mängden af
Landtbrukare, äfven verka på Jerhverks.
ägare, att lära känna deras näring och deri
taga e.ll närmare del. Högloft. Kongl. Bergs'
Collegium har länge och ömt vårdat den
Svenfka Jernhandteringen; häri hal' det de
fedllare åren, då dds mefta tid varit uppta
gen af Fö.rfattnillgarne~ tolkning [amt lagens
och råttvifans oväldiga ikipande, af Brul~s.

Societeten rönt det kraftigafie biträde. Men
ehuru kunfkaperna härigenom blifvit förva
rade och riktade, fl<all dock {åkert deras
mer fpeciel1a tillämpning i en betydlig mån
faknas, till defs en allmännare upplysning
hinner fprida fig bland individerne, fom
äga den närmaRe befattningen med Jern verks.
rörelfen.

Låtom ors nu ändteligen ,til1fe:lHHule.
des, när medlen och sCittet att till Svenika
Jet'hbel'edningen lämpa fednare tiders upp.
täckter i kemi, fyfik och mekanik äro gifna
och i utföranclet möjetiga) de trenne återftåen
de pöfiulaterlla af frågan ikola uppfyllas. I
anledning. häraf uppkomma lika många får-

ikilta
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fidlta frågor, till hvilkasbefvarande jag ikall
i korthet anföra de vigtigafte förbättringar
vid jernberedningens trenne hufvudproces.
fel', och dervid åtfidlja de förbättringar, fom

grunda Hg på redan vunnen erfarenhet, och
de forn väl kunna förmodas, men fördra att
underfökas och af erfarenheten bekräftas.
För mera beqvämlighet i uppftälll1ingen, vill
jag kalla de förra godkåncla) och de fednare
sannolika.

l:fta Frågan: Hlwtt.s,~at! Taclijernstillverk.

nil1gen) Stångjemssmidet etter Stålberedrzingen i
Sverige Runna c!rijvas ~ mee!. besparing i hittills

vanlig kostnad och varan,; bibehållande vid sam·

magocllzet?

A. TacRjernsti!lverkningen) genom:
1:0 Godkå1lcla förbå'ttringar

a) J Ekonomien:

1. Mer omtanka, jemnare tillryn, ordning
. och metod i arbetets fördelning och
arbetsfolkets fysfelfättande.

2. Större upprnärkfamhet på arbetarnes
enfldlta hushållning, att i fynnerhet
de arbetare, hvilkas förtjenft jemt upp
förnår till en tarfvelig utkornfi, ej må
genom oförftånd eller ofedlighet för..
nöra den (aa).

o' Begagnand~af lägenhe{er till odling,
an·
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antingen till. nya arbetaresnedfättande,
elle.r arbetsflyrkans förökande hos de
gamla,el1er fpannmålsuttagens förmin.
tkande (bb).

4. Tillvinnande af Skogar och Grtlfvor,
fom j Masugnsägarens hand hafva ett
högre värde än i någon annans, genom
deras läge till hansöfriga egendom.

5· Skogshushållningens, kolningarnes och
grufvearbetets bättre vårdande ';:').

6. Upphandlingar af materialier o.ch an.
dra Bruksförnödenheter på rätt o.rt och
tid, emot renöfverenskommen betal.

'ning efter ärligt mått, mål och vigt,
med aftkaffande af all difcretiolls. och
förplägningshandel , hvilken har fin
upprinnelfe från ett fint bedrägeri,
forn nu på fiiljarens flda ofta urartar
tiU ett temmeligen graft (rej.

7. Varans förfäljning eller bortåccorde.
rande på ratt ort och tid.

b) l/id Hyttehruket.-

.1. Masugnens och de gångande Verkens
inrättning efter godkända grunder, me.
del~;. nybyggnader eller repllrationer,

allt
+:") Be noten till Hr Dir. C. D. a f U h rs berättelfe,

pag. 57 detta Häfte.
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.allt efter fom lokalen och flg vifande
ekonomifka fördelar kunna föranleda.

2. Klokt val af materialier, vare flg Ställ·
flen, Ler, Sand, Kol, Malm ,eller Lim·
fren.

3. Kolens bevarande under tak, eller åt·
minfiane deras fortering till beq våm
åtkomfi af fura eller torra, färfkare
eller äldre kol (eld).

4. Att malmerne rofias och bevaras un
der tak, eller blottflällas för luften,
eller utlakas i vatten, efter forn deras
olika art och befkaffenhet fordra (ee).

5. Att· blåsningen regleras efter redan
go~kända grunder (jf) J och att en no·
ga uppfigt hålles, att hvad forn är för·
ordna.t, riktigt verkflälles,

6. Tackjernets. farterande i hårdfatt och
nödfatt, i rödbräckt, kallbräckt eller
för fatt , då tillfälligtvis fådant erhålles
under en eljefr väl flyrd blåsning.

7. Gjutningar af alla de flag ,hvartill
malmerne och lokala fördelar kunna

gifva anledning.

2:0 Sannolika färbå'ttringar

a) I Ekonomien"

10 Införande af redan godkända ehuru
lwft·
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koflfammare än vanliga kolnil1gsfätt,

till vinnande af bättre kol, eller ock.

af nya ännu fördelaktigare kolnings
fätt, då fådana genom för[ök möjligen
kunde upptäckas (gg) '::').

2. Rika och goda malmers anIkaffande
vid de masugnar, der man förut haft

fattigare eller oartade, och tvärtom,
till utrönande af den i ekol1omiIkt af.'
feende fördelaktigafte malll1blandnin
gen -':~':~).

3. Ständige Hyttearbetares antagande äf.
ven vid Bergsmanshyttorna ; längre
fatnmanbruk derftädesoch, om möjligt
vore, fammanbruk under hela blåsnin-
gen '::":~'::').

4. Någon för1indring eller jemkning i
Bergsmannaftåndets Privilegier (!z10 t).

5. Tack-
I *) Se Herr Dir. a f U h r s berätlelfe om de[s Kol.

ningsförfök, tryckt år 1814-
*-)\-) Se 4 Delen'af Sam1. i Bergs-Vetten!k. om prof.

blåsningen i Grtinge år 1809'
·H-lf) Se Dir. a f U h r s ll.rsberättelfer, pag. 48-69

detta Häfte.

"1') Herr Bergs.Rådet och Ricld, R o t h o f f Ilar, fe.
dan detta !krefs, gan!ka fullftändigt afhandlat det·

ta ämne i defs Yttrande till Protocollet i Kong!.
Bergs.Collegium d. '.4 Mars 1812, angående en
fri Tackjerns.handel, tryckt i Stockholm hos
Elmen och Granberg.

5. TackjernsIkattens befiämmande på ett
fätt, fom ej bidrog till varans förfäm

ring, medelft en hög veckodrift, och
hvarmed ftundol11 följer förluft både af

kol och malm.

b) Vid HyttebruJlet:
Införande af alla de ändringar, hvar

till godkända och i tillämpningen pröf.
vade vettenfkapliga upptäckter kunna

ge anledning.

B. Stål1gjernssmiclet.

1:0 Godkå'l1Cla färbåttringar:

I Ekonomien:
1. De famma forn redan för Tackjernstill·

verkningen äro förefiagna, med nnJan·
tag af dem f0111 fpecit;1t höra dit och
eJ kunna lämpas till Stångjernsfmidet.

2. Verkftädernas minfkning till antal el
ler fmidets utvidgande i förhållande
dertill, genom vattentillgångarnes ökan·
de eller befparing af vatten, genom
väl inrättaclt machineri och duglige
arbetares anfkaffande eller danande (it).

c.Utrönande af den rätta punkten vid
hvilken mefta öfverkol och öfverjern,
efter tackjernets befkaffenhet, kan er·
hållas, utan varans förfämrande.

4. Smj·
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4. Sffiideslönens j'emkning, äfvenfom be.
talning för öfverköl och öfverjern ef·
ter de ~grunder fom verkets läge och
rtndra omftändigheter göra förnjånligafr.

.l1nmCirkning .. Det Ekonomifl~a.är här få
förbundit med fjelfva procesferna, att det man
redan anfört, innefattar det hufvudfakHgafte
af det fom kunde fägas om dem.

2:0 Sannolika färMttringar

I Ekonomien och Processerna:

1. En del af de förbättringar forn vid
Tackjernstill verkningen äro föreflagna.

2. Nya Smidesprocesfers förfökande, dock
hälJ,l fådane, fom, jemte det de läfva
någon befparing· i till verkningskoftna.
den, medföra full fäkerhet för varans

.bibehållande vid famma godhet.

3. Tyngre eller lättare Hamrar efter oli.
ka bebof och omftändighder. Kanike
tvanne hamrar der nu blott en brukas,
om icke fådant fl,ridde emot Författ.
ningarne.

4. Slaggugnars allmännare inrättande, åt.
Jllinftone vid de Bruk der .• godartadt
tackjern mer färikas än kokas, och der
flaggen följaktligen är rik.

c. Stål.
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C. Stålheredningen.

, Vid våra BrännHålsprocesfer lara få för.
bättringar kunna komma i frMa. De fynas
vara bragta till all den fäkerhet och full·
komlighet man i praktiken kan fordra; och
om vi genom dem ej alltid erhålla ett godt
Stål, få fynes cirfaken dertill egentligen lig.
ga hos ämnesjernet.

Via Råftåls- och Garfftålsprocesferna kun·
de vara mycket att anmärka; men då det
mer flwlle gå ut på förbättrande af varans
godhet än på en dermed förenad befparing,
få är det på vifst fätt utom gränfen af den'
framftällda frågan. En sannolik färhåttring
må likväl nämnas: att i flaggugn, med bland·
nirig af fmidesflagg och nödfatt tackjern, till
verka Råftål. Detta är en gång förfökt vid
Söderfors Bruk af E. T. Svedenftierna,
och en berättelfe derom 1801 af honom
inlemnad till Jern-Kontoret.

Samma eller en dylik procefs fkall fe·
dermera af honom varit förföI~.t vid Öiterby
Bruk i Upland; men derom har ännu ingen
ting kommit till allmänhetens kunfkap ,:~),

Om
\

~ Desfa förfök äro belkl'ifna i 3:clje Delen af
Saml.. i BergsVettenfi,. De hafva. gifvit anledning
till för[ök på Hörre reala, hvaromlängre fram
lkall meddelas få . mycket fum Redal~törel1 finner
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Om GjntflåJsberedningen är förut fagt
allt hyad kan fiigas i anledning af frågan.

2:clra .Frågan: Huru skatt TaC!c:/ern.rtill..
verkrzi11gen; Sh'zngjer1Zssmidet eller St&lbereC!nin4
gen i Sverige .kunna drifiJas mec! hittills vanlig
kostnad men färbåttring af varans godhet? eller:

3:dje Frågan: Huru sket! Tctcl1Jernstill..
verkningen m. m. drijvcts båc1e med besparing i
hittills vanlig kostnad oc!l jorbCittring aj va...

ranJ\godhet? Då till des[a frågors bervaran
de fynes kunna lämpas fiörre delen af det
forn i anledQing af den 1:0a är anmärkt, få

Vet jagillgenting att tmägga, utom befiäm.
da befkrifningar på procesfel' ellel: uppfin.
l1inga~, fom' direkte och med full fäI\.erhet
föra till målet. Men om man än hade fig;
fådana bekanta, hvarpå jag likväl har all
anledning att tvifla, !kulle dock deras be!krifa
tJing här upptaga för mycket rum och fäkert

.vara bättre pastande för en aHlandJing om
Jernprocesrernä. Dervid fynes då äfven bö.
ra komma i betraktande några andra frågor 9

rarom t. ex.: Huru mecl obtlycllig ökning i titt..
verkningskostnaclen) en Mttre vara skutte kunna
frrtlnbrMga.r) antingen i Jpekulation på hägre

försåtjni17g.rpris etter liittare afsåttning: Hum
en.. .

öfVetensflåmmande med fitt eget och det allmän..
nas intres[e.
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en J'ä/nre) (ja fom till och med, efter Våg.
författningarne , vore vrakvärd), med minc!ll'e

tillverkningskostnadframbragt , vara) skulle utan

skada för den ö/riga exporten kunna till utlånd·
ningen ajyttras? med flere dylika.

Sltttanmårkningm' i (mledning aj den fram..
ställda frctgan) i hela dess vide! betraktad.

Hos hvar och en, forn med någon kun.
ikap om Jernhanclteringen, förenar värma
och nit för det allmänna, lärer denna fråga,
jemte högaktning för det Samfund af hvil·
kell den ärframftälld, ofelbart väckt ett
ifrigt begär, att, i mon af fin förmåga, bi.
draga tiIldefs utredande; men vid betrak.
tande af de[s vidd, '!kulle äfven den !kick·

ligafte författare kunna affkräckas genom
mängden af de ämnen den omfattar; och
hvad mig angår, är det blott den mer öf·
verIägsna känfian för det gagneliga, fom
kunnat gifva mig nog driftighet att förföka
ett Svar. Jag hade redan förutfett de fvå·
righeter dervid fkulle möta, och blanc! de~

var icke/den minfia att kunna lämpa mitt
rvar efter de flena L.äfares behof och kun·
fkaper. När ämnet fimlle i all fin omfattning
afhandlas, bief det oundvikligt att framdra·
ga de men: enkla och bekanta fanningar,
hviIlf.u, för en ftor del af Bruks-Societetens

I Ål'g:s l Hafte. K Le·
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Ledamöter, torde fynas öfverflödiga, men
hvilka torde med välbehag upptagas af mån.
ga bland dem, fom, högfl aktningsvärda ge·
nom de hedersftällen de i Staten bekläda,
genom en mängd nyttiga, ehuru för Jern
handteringen främmande lmnfkaper , likväl
ock juflderigenom raknat tillfällen, att om

,denna vidfträckta näringsgren förfkaffa fig
fuUftändiga begrepp. Då jag defsutom fo·
reJlällt mig, att Bruks-SocietNen ej haft för
hufvudaffigt med denna fråga, att med blotta
befkrifningar på möjliga och omöjliga pro·
ces(er öka masfan af det forn redan är fkrif
vit och förmodligen kommer att derom
fkrifvas; utan fnarare att under en allmän.
narefynpunkt få famladt allt hvad fom mer
eller mindre kan verka på Jernhandteringen
i vårt land, få blef det få mycket nödigare,
att ej 'med ty anad förbigå visfa enkla grund·
fader, forn det är från dem man måfle gå ut,
antingen 'man vill bevifa det man tr~r fig
redar veta, eller bana ilg vägen till okända
fanningar. I Bergs-Vettenfkapen, hvaraf kun.
fkapen i Jetnhandteringen utgör en vigtig
del ,äro, likafom i alla andra vettenfkaper,
de förfla principetna alldeles oumbärliga,
då man vill afhandla eller bedömma något.
De lUh vara grundade i fakens natur eller

blott
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blott villkorliga, få måfle de k'ännas, och
man bör vara enfe om dem med fig fjelf,
för att ej hlla in i orimligheter och motfå.
gelfel' ; ett fel, h vari de ofta råka, forn nog
forgfälligt vilja unqvika det triviala, och forn
tro fig redan veta eller ej behöfva veta det
enklafle af en fak; härmed följer ock gärna
en benägenhet för det vidunderliga och en
böjelfe att beundra fom flort och förträffligt
allt hvad man. ej förftår. Då man fkrifver
för ett Samfund, få upplyfl: fom den Refp.
Bruks - Societeten, hvarefl: fådant hvarken
11ätlclt eller bör kunna förmodas hända, få
Jkul1e .kanfl~e desfaanmärkningar tyckas va.
ra ur fitt flälle, men blotta an in gen af en
möjlighet bör göra dem tillåtliga, i fynner.
het 10m författarens ögnamärke har varit att

göra Hg begriplig för hvar och en läfare af
allmänt ,förftånd och någon fakkännedom.

Vid förfla ögnakaflet på den framfiälIda
frågan märkes lätt, att den på vifst fätt na.

turligen delar Hg i trenne fiycken. I an
ledning häraf har ockfåBruks-Societeten
tillåtit, att hvarclera fiycket färfkilt fkulle få
befvaras, och för hvart fådant fvar utfatt
ett mindre pris. Under denna fynpunktbe.
traktad; fkulle det fynas forn frågans ända·
,mål varit: .att jramkatta bestämda uppgifter och

K 2 före-
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föreskrifter,. huru 7 genom infärande af 1~ya

processer etter förbättrande aj de redan kända 7

seclnare tielers Kemiska 7 Fysiska och ]V!ekaniskä
upptäckter skulle göras använelbara iSvemka
;/ernbereelningen) till besjJcwing i hittills vanlig·
kostnael rn. 1n.

Visferligen äro des[a ekonomif1<a före·
mål de hufvudpllnkter, hvartill ett fvar flu..
teligen f1<all leda; men månne våra kunf1<a·
per; både de ·teoretif1~a och praktifka , än(1u
äro i det fldck, att allmänt gällande och

beftämda förefkrifter i de fiefla eller ens i
något fall kunna, fHom recepter,gifvas till
ofvikelig efterföljd'? Jag har vågat draga
det i tvifvelsmål, ochfkulle [narare tro, att
få vacklande och ofullftändiga våra kun1ka.
per om jernet ännu äro, måfle de flefla få.
dana llppgifter och be1krifningar, i famma
mån de äro precifa och fullfländiga, blifva
infkränkta till något vifst verk eller ett o·
betydligt dillrikt af någon Bergslag.. Den
otaliga mängd af olikartade malmeif forn våra
lem-Bergslager hy[a, desfa malmers oli ka.
behandlingsf~tt, ej alltid beroende af god.
tycke, utan ofta af lokala omftändigheter;
de flere flags kol fom förekomma efter fär
{kil ta kolningsfätt och åtfldlliga trädflag ;
visfa olikheter i arbetsmetoder, byggnader

och
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och Hl1fiällning m.111. dylikt, fom hvnr för
fig har den kraftigafre inflytelfe på handte.
ringen, ökar till den grad antalet af kom·
binationer, att abfoluta och tillika något al!·
rilänna förefkrifter näftan fynas omöjliga. Det
har icke fällan händt i. jernhandteringen
detfamma fom i vettenfkape1'l1a, att man, utan
tillräckliga obfervationer och utan att taga
en vidfträcktare erfarenhet till ledare, af nå·
gra finnrika uppfinningar,1 ,några förvånande
berättelfer, uppgjordt fig ett fyfleme, och ej
allenaft blifvit förledd att tro fig veta mer
än man verkeligen vifste, utan ockfå att
deraf göra en fkadlig tillämpning '::'). Min

me·
'If) Redaktören lkalI ej 'underlåta att framdeles med

bevis och exempel föla ftyrka hV41d han här i
korthet anfört. Han har nU för ögonen ett verk

001 Jertlet, hvilket utkom i Paris år 1812, i 4
Harka qvartband, på då varande Kejfarens befall.

ning, under titel: Sideroteclmie O!~ l'art de traiter
tes flzinerais de fer, POin' e$Z obtenir de la fonte,
dl$ fer ou de l'acier. Det borde, enligt det der·
om utfärdade decretet, inneMIla aUt bvad man
då hacle fig bekant om Jerilet; och författaren,
Herr J. H. Hasfenfratz, har visferIigen i få.

måtto uppfyllt befallningen, att han meddelat en
mer fulHl:~ndjg och .. redig hiftorifk öfverfigt af

. jcrnet och defs olika behandlingsfätt , än någon
annaD. för honom. Den [om i detta .. verkelige",
klasfil1caarbete tror fig finna ofelbara' forf;1{kriftel'"



-mening härmed är likväl ej att beflrida nyt.
tan. af det ringafle fom möjligen kan fprida
n.ågot ljus öfverJernhandteringen. Jag är tvärt·
om, öfvertygad, och har redan föktvifa: det,
att man aldrig kan för mycket arbeta tän·
ka, fkrifva och för [öka i ett få inve:kladt
ämne, blott det fker med någon metod få
att äfven mifstagkunna blifva undervif:nde
och lända till upplysning. Det är fåledes'
egentjigen i affeende på den framftällda.

'Prisfrågan , forn jag här velat påflå: att om
dermed fkulle vinnas ett flörre ändamål och
!Varet blifvaaf mera allmän nytta, ~borde

ämnet betraktas under eh vidfträcktare fyn~

k~ets, ifynnerhet fom det fvårligen låter fig
gora, att med någon fullftändighet afhandla
en del utan tillförlitelig kännedom af det

hela.

eller Iika[om recepter för Jern. eller Stålbered.
ningen, /kall likviil finna fig mycket bedragen.
Hr H a s f e n f r a t ~ är alltför fakkllnnig, att ej
haf~a funnit, det 8 dylika qval'tband varit otill.
räckliga att innefatta fådana förelkrifter, om det
en,s vore möjligt att lokalifera och be/krifva alla
jern. och fiålprocesfer. Ock[å tycl,te Redaktören
reclfjn ISO?, och är nu derom flllIkomligen öfver·
tygad; att· ett fullftändigt [var på den af Bruks.
,Societeten framftällda pris frågan {vårligen /kulle
kunnat rymmas i mindre än tvenne lika ftarka
volumer [om de af H a s {e n f r a t z' Ii Sidero.

technie.
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hela•. Då detta ockfå tydligen fynes hafva
varit Bru ks-Societetens affigt, lä'rer jag ej
hafva felat när jag hälft rakt omfatta frå·
gan i hela defs vidd, ehuru jag ännu en
gång erkänner mig hafva faknat nog infig
ter och fkicklighet, att till Bruks-Societetens
fullkomliga nöje utreda d~n. Men man år
åtminftone ett fleg närmare till målet; och
då jag alltid fkal1 med tackfamhet, emottaga.
de på fkäI grundade anll1ärkningar, forn mer
upplyfte kännare behaga göra vid ,mitt väl·
menta förfök , flmlle det, rättaclt och tillökt,
kunna framdeles förtjena en uppmärkfambet,
hvarpå' dds Författare nu ej vågar göra
anfpråk.

Noter titt SValtet på Pris/rågan.

(a) Denna menJOire är på Svenska öfver
satt under titel: Herrar Vandermoncle's,
1Ylonge's och Berthollet's Afhal1dling om
Jernet i dess olika tillstånd af Tackjern, Smi
digt Jem och Stål. Upsala 1796. Öfversätt
ningen är full af tryckfel, som gäl' läsningen
mindre behqglig, ehuru de alla äro af den be..
skaff(;mhet, att de Iättlcunna [<ittas af en sak
kunnig I.äsare. Den innehåller äfven en kort
expose af de äldre teorierna om jernet, utom
flere andra saker.

(b)
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(b) Följande Skrifter och Afhandlingar,
kunna i detta ämne i synnerhet rådfrågas:

Analyse de quatre echanhillons d'Aci<:h
avec des reflexions sur les moyensnouveaux
.employes pour rette analyse; par Vauquelin"
Journal des milles N:o 2!}, p. l~g\l.

E~trait d'un Memoire du Ci!. VauqueJin
sur des nouvelles rnetbodes d'analiser les Aciers
et les Ber8. Annales de Chemie, T. '4 '4, pag.
1~25·

:Bestfitigung detJ:'heorie der Unterschieden
zwischen dem Roh..- und Frisch-Eisen, durch
einige Versuche im grossen von Pl~of. J__ a rn~

pad i us. Öfversatt i utdrag af C. L.L i e d b ec k•.

5:te RHtet Saml. i :Bergs-Veaenskapen.

"Dawid Mushet: On the principles of
Iron and Steel. PhiJosophical Magazil1e, T. '4.

lJag. 155.

Kong!. Sv. Vettemkaps-Akaderniens An~

naler.

Resultats d'Experiences sur les differents
etats'\duFer, par le Git. Clouet. Journal des. "ml11es )799, p. 3-1 2.

Rappert sur les UesuItats des experiences
du Git. Gloue.t sur les differents etats du fel'
et pour la conversion du fel' en acier fondu,
par le Git. Guy ton. Anuales de Chemie,
T. Sl8, p. 19~39. .

Journal des mines N:o 45, p. 7og.

Pöstscript to the pape!' 00 the priociples
of Iron and Stee!. Philos. Magazille, T. 3,
p. ~4°'

On

On the componellt parts of rrol1sfolle antI
how these in the manufaclUring afl:'ec t the
quality of crude Iron; by D. Mushet. Phil.

Mag. T. 3, p. 239'
Ueport on the con version of .Soft Iron

into Caat Steel by means of the Diamond.
Philos. Mag.T. 51 pag. 89·

Samma sk1~ift i original. Annales de Cha

mie T. 31, pag. 328-33 6.
Versuche mitelst der Diamanten das ge

8chmiedilJeEisen 8cc. .Eln ige bemerkungen.
Nicholso~siiber denStah!' Annalen der Phy~
sik von Gelbert. :B. 3. St. 1. N:o 6.

l samma ämne med tilIiiggningar af P. J.
Hjelm... Kongl. Sv. Vettensk. Akadem. Nya
Handlingar, 1787, pag. 3-41.

Till dessa Skrifter må äfven komma: 8y
steme des eonnoissances chimiques, par Four
croy. T. 6. Art. Fel'. Theorie de Chimie
appliquee aux arts par Chaptal, il Paris 18 0 7,
Art. Ber. Traite duFer et de l'Ader. Pa"
ris 1801, med flere Tyska :Fö.rfattare.

(c) Bergman var den solU fö.rst bemärkte
det hvita pulver, hvilket arskiljer sig då k~l1
bräckt jem upplöses i svafvelsyra och s~lutLon

starkt utspäues med vatten. Han ansag det
straxt såsom en orsak till jernets oart, men
trodde att det var en egen metall, som i bör
jan fick namn af Siderum eller Hydro-Sider~m.
Se :B e l' g In a n s Opuseula Chern. & Ph!.slca.
Vol. 3, pag. lOg. Meyers Versuche zurnahern
1(enl1tpi6$ det \Vassereisens, einesneu€'O Me..

taUs.
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talls. Schrift d. Berl. Gesellschans Naturfor
schender Freunde. B. 3. 1_.38 0 . J. C. F. Meyer
das verm. neue Metall des Wassereisen ,
von, Erfinder selbst berichtet. CrelIs Chem.
Annal. 1784, p. 195. Man upptäckte seder~
mera, att denna supponerade metallen ej var
annat än fosfor förenat med jern, och Herrar
Chalrup och Dulubre kommo s!i långt, att
de ur IcaIlbräckt jern verkeIigen drogo 'ut fos
for. Flere Kemister hafva sedan bekräftat det;'
ta, och Vauquelin har i sina sednaste fÖl'sök
på at~kiIIiga sorter Franskt jern deri träffat
mer· eller mindre af denna substans.

(d) Hvad Foureroy och flere andre af
de nya Kemisterne anfört om orsaken till röd·
bräckan, är så ofullständigt och sa gissnings:..
vis, att det ej lönar mödan citera. Att alla
s\rafvelhaltiga malmer gifva utan undantag löd.
bräckt jern, om ej svaflet förut genom rostning
afdrifves, är alla Svenska:Masugnsarbetare bekan t.
Det är derföre mycket sannolikt, att i rödbräcIct
jern, svaflet ingatt en dylik förening med sjelf
va metallen, som fosforen i det kallhräckta.
Detta hindrar likväl icke att främmande me
tall er , och i synnerhet arsenik, kan gifva åt
jernet denna oart.

(e) Af Tackjern, Smidigt Jern och StiiI
aro åtSkilliga förändringar som Ej tyckas bero
af blotta mekaniska hehandJingssättet, ulan lwar
till etl kemisk otsak måste sökas. Vi hafva t. ex.
hvitt Tackiern, fritt för rödbräcka och kallbräc
la, som likväl är svart att förvandla i stort
till god t smidigt jern. Vi hafva annat hvitt

Tack-
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TackJern, som är det bästa och fördelaktigaste
i alla afseenden, både för WalJon- och Tysk
smidet.

(j) Bemerkungen' Uber den Feuergrad in
hohen Oefen und fiber den Einfluss oer atmo
sphärisclwn Beschaffenheit auf metaJIurgische
Arheiten. VonJ. Graf von Slern berg: Neue
Abh. der Königl. Böhm. GeselJsch. d. 'Vis
sensch. 1795. :B. ~.

J. A. Graf von SternbergVersuch Uber
das vortheiJhaft!3ste Ausschmelzen der Hoheisens
aus seinen Erzen und dess~n Verarbeitung in.
Frischherden nach Physischen und Chemi
schen Grundsätsen sec. Prag ;1.795, 8:0, mit 1

Kupf.
Entwurf .einigen aus der Erfahrung ge

nommenen Anmerkungen uber Erzeugung des
Roheisens, und der fUr die Eisensteine passen
den Strukture der Hohenofenschachte; von
Ober.Fal~tor Balcke. Ti:illes und Gärt~ers
EisenhUtten-Magazi n. :Be,Yl. p. 241.

D:r Rees neue CycIopoedia V. IV. Part. '4.

Art. Blast, Blowing-Machine.

J. C. Garneys Hand!. till Sv. Masrnäste
riet, l Del. Cap. 5,

Om Masugnspipors konstruktion af Herr
J. G. MöIlenhoff. Sam!. i .Bergs-Vettensk.
6:te Häftet 1807, sid. 17 0.,

On the various effects produced by the
nature, Compression andvelocity of the Air
used in the :BJaslfurnace; by D. Mushet.
Phil.l\fagaz. T. (j, p. 60 &. 113·

De-



Description of an Air and a Water-vauk
employed to eqvalize the discharge of air into
a BlastfUl:nace; by' the same Author. Phil.
Mag. 'l.'. 6, p. 363.

Account of a certain phoenomenon ob.
served in the Air-vault of the furnaces of the
Devonlron-worlcs; together with some pracH~

cal Remarks on the menagement of nlastfuf
naees; by M:r R o e pIl ck in a letter to Sir
James Hall Baronet; communicated to the
Royal Society of Edinburgh by Sir J. Hall.
Phil. Magaz. T. 6, p. 324. Phil. 'l'ransaa:ions
of the Royal Society of Edinburgh. Vol. V.
Part. J.. '

Sur les voutes ou Reservoi,rs iL air com
binees avec les 'Hauts FourneauXo et destinees'
aegaliser le courant d'air des machines souf
flantes. Annales des arts et manufaa:ures, par
O. Reilly. T. 3, p. 3~'

Descriptiond'uneCave il Air et iL Eau
pour egaliser le coUrant ({'air des machinEls
souffiantes des Hauts Fourneaux. Le mame
Ouvrage et meme Torne, p. 134.

Sur les divers elfers produitspar I'air
chasse par les machines souffiantes iL travers
les Huuts Eourneaux. Annales des arts et
rnanufaa:ures, T. 4, p. 21_118, '434,

(g) Se 5:te Häftet af Sam!. i BergsVettensk.
p~ 1--.3'4. Vidare om Eld- och Luftmaclliner:
Se Frony's stora arbete med många planeher
in folio, utgifvit i Paris mot slutet af J.790
talet. _ Öfversättning från John Imisou's
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Elements of Sciences and arts, af C. ..q" af Uhr.
Saml. i BergsVettensk. IDel. p. 1J.6~141.

(h) Häraf kommer också, att emellan den
andra eller sil. kal1adepraktislca delen af Bergs
Mekaniken och den första, hvilIcen utkom nå
gra år sed nare , ej alltid är den fullkomliga
öfverensstämmeJse som titteln lofvar.

(i) Se företalet till N o r d va Ils Bei'gs-Me
kanik.

(k) De äro sedermera särskilt tryckta un
der tittel: L'a~t de convertir le fel' forge en
Acier et l'art d'adoucir le fel' fondu; par M:r
de Reaumur, iL Paris J.7'4'4. '

(l) :pessa äro för myeket kända att behöf
ya citeras; jag skall likväl erinl'a om några af
dess Skrifter, som i ,Kgl. Sv. Vattensk. Acad.
Handlingar omkring J. 7 5o-talet äro införda;
utom en mängd af Relationer oeh l)agböcker
som i Jern-Kontoret och Högloft. Kgl.J3ergs
Collegium finnas förvarade, och hvilka viH än
nu förtjena att läsas.

(m) Herr Prof. :Bergman i Upsala hade, '
under samma tid som Rinman utgaf sin Jer.
nets Historia, utal'betat en teori om jernet,
som, ehuru den i hela sin vid-d ~j kan för
enas med hvad vi nu tro oss veta om denna
metall, likväl grundar sig på en mängd försök
hvilka äro högst upplysande. Det är således
blott slutsatserna som göra denna teori felak.
tig. Se Bergmans opuse. Chem. se Phys.
de analysi Ferri; jemförd med den förut åbe
ropade memoiren af Vandermonde,1\:f0n~e

ocl,1



och Bertho l let; äfvensom Sam!. i :Bergs
VetteIlSk. 1 Del. p. 176.

(n) Se Samlingar i Bergs-Vettenskanen af
E. T. Svedenstjerna och C. J. Liedbeck.
1 Del. p. 1_6 och 163-1 73'

(o) Se Hr Isaak J oh. Uhrs Akademiska
AfhandIing om en Brukspatrons egenskaper; un
der Hr Prof. And. Bercks presidit;m d. 16
Juni .1750. Härmed kan jemföras framledne
Ram Excellence då varande Revisions-Secre
teraren von StockenstrijmS i Kgl. 'letten..;
skaps".Akademien hållna Tal d. 28 all:. 1749:
Om Bergsmanna-Niiringars nytta och skötsel.

(p) Se Bruks-Societetens allmänna Samman
}wmstbeslut. Stockholm 1805, . jemfördt tned en
skrift under tittel: Ödmjukt yttrande på anmo
dan af Bruks-Societetens Herrar Fullmäl<tige;
af E. T. Svedenstjerna. Stockholm hos C.
F.Marq vard 1805.

(q) Om den till 1807 ~rs Revision i Jern
Kontoret inlemnade berättelsen af E. T. Sve
denstjerna , jemföres med de från 1788 till
1792 inlcomne lVIasmästare-Relationerna, så
skall man deraf finna, att Masmäsleri-Statens
förrättningar under det förflutna året hafva
varit flere och hetydligare än på 3 eller 4 ·af
de nyssnämda åren; då Direl<tören Garney
var' den enda Öfver-MaSlpästaren som ägde
ocl'Lkans'ke förtjente att äga Brllkspatronernes
förtroende.

(I') 'Pont de Neuilly och :El'oarne öfver
Seineströmmen i Palis voro ju då redan bygg
da och afritade, och försöhe ·med större lass

och
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öchstarkare körning än på n'3\son bro i Sve
rige sannolikt kan förekomma.

(s) Jag kan ej föreställa mig att man i
Stockholm skulle saknat en kunskap, hvilken
på samma tid blefanviinumed så mycken
framgång vid Trollhättan, der en mångfalldigt
större tyngd och påkänning ännu ej förmått
orsaka den minsta rubbning i nedersta Slussen,
hvilken till mer än' hälften är anlagd på pål
verk. Dessutom 'är ju Lejonbacken vid Slot
tet, utom flera' andra större och ,äldre byggna
der här i staden, grundade på pålar. Om pål
ning har man äfven de tullständigaste under
rättelser i böcker, och jag skall blott nämna,
en som förmodeligen finnes i alla v 1'..ra puhli
ka :Bibliotek, '.llnder tittel: Theatl'um machin«
rum universale: door TiJeman van der Horst
oClh 'Jacob PolIey, 2 T(HIler in folio. Den
förre tryckt i Amsterdam 1757, och den sed
nare 1774. :Bägge försedda med ritningar i
regal folio efter behörig scala.

(t) Se Saml. i Bel'gsVettensk. ,2 Del. 6:te
Häftet, p. 13 O.

(tt) Vid utsättandet af detta premium, sak
nas likväl ett hufvudvillkor, som är ,fri och
oinskränkt täf1an: och det kunde derföre, om
summan varit större, med mera skäl anses som
en uppmuntran åt förtjensten. Nu torde det
kunnll betraktas som ett understöd till försök"
hvilka i vårt land ej lära kunnat företagas af
skickligare hand och med bättre utsigt till
framgång.

(ä) TFahlun är ett Laboratorium för nå.
gfij.
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gra år sedan byggt, som i synnel'het skulle va
xa tjenligt till vissa forsak medjernet,. om ej
den oHigenhet uer intriiffade, att kolen ofta
~iro impregnerade af svafvelsyrlighet.

(v) Såsom t. ex. vara Slagghyttor, :Bergs
lHdet Norhergs Stjelpugnar, {led i Sam], i
:BergsVettensk.ornnämd€l l<upolugnen vid Aker
m. fl. dylika, som draga litet bränsle, och kun
na snart sättas i gang el1er inställas.

(w) En sådan profhytta har föl' längre tid.
varit\ uppsatt af framledne Herr :Bergs~Rådet

Rinman. Den svarade väl ej emot ändamå~

let; men man bör förmoda', att med de kun~

skaper vi nu äga om jernet, bränslet och luf~

ten samt deras verkningar på hval'andl'a, skul~

le flera försök kunna lyckas for oss, som da.
miss)yckades för honom.

(x) Härvid förtjenar att nämnas åtskilliga
försök gjorda af Herr :Baron Gedda. L en
dragugn, som var lwnstruerad efter de grunder
11anfunnit förmånligast, och hvars eldstad blott
var. fyra tutil i fyrkant, har jag sett smältas
tackjernsbitar till en fullkomligt flytande kula
af i lods vigt. Jag anför delta sasorn en an
ledning, att man, med bibehålJandEil af alla
proportioner, skulle äfven i smatt kunna kon
struera smältugnar, hvaraf effekten vore i ett,

_ visst gifvet förhållande till de större.

(y) En Experiment-machin dubbelt så stöt:
somden>~f Hr Majoren och Ridd. Noidvall
först inrättade ,lärer redan varit af :Bruks~

Societeten påtänkt. Irnedlertid har. pa Fahlu
:Bergslags belwstnad en ännu större längesedan

blif.
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blifvit . uppsatt öfver ett schakt vid, Grufvan"
Denna mac1rine, som vid de nya uppfordrings~

verkens inrättning tjen! Konst·Staten till väg
ledning, skulle förmodeligen af Bruks-Societe
ten äfven lmnna begagllas, och säkert blifva af
mera nytta än den som varit i fritga.

(z) Detta hade ej undfallit Krist. Pol
h e m, hvi Ileet kan synas af åtskilIi ga stäl
len i hans. skrifter. Vill sitt Bntl< Stjernsund i
Dalarne hade han derfijre anställt flera försök,
q tt med pressrnachiner slå ihop stan gjernssm äl
tan. Han nyttjade Uven der mindre hannar
än vanligt, och sökte med en hastigare ham....
margång . vinna i tiden det som eljest sökes
med tyngre hamrar, hviIlea mer eller mindre
spränga jerJ;let.

(aa) Kansl<€ är detla ämne af mera vigt
än man i allmänhet förestiiller sig. Huru o
rimligt är det icke, att en tunna Råg, som i
handel går och gäller 10 R:dr, skall lemnas
till arhetaren för l Ralr 32 sk., som är Eruks
priset på flera ställen! Och hvad blir följden
deraf annat än misshushållning med en 'vara,
som i arbetarens hand har så litet värde? Men
om han också ville, förs,tat han alltid att rätt
anväu da de födämnen som bjudas hon om P

Grefve Rumford har i sednare tideröpp
nat ett det vidsträcktaste Hilt fiir omtankan i
detta ämne: se Essays political, ecönomical
and pl1iIosophical, by Benjamin Connt of
Rumford. 3 Vol. great octavo. London. 1800

&. 180 2. Ett kort !.ltd rag på Svenska af Herr
Prof. A l Dl r o tll har reda n för tviinne år sedan

I Ärg:s l H;i~tc. lA ' lem··



lemnat prässen, men torde icke dess mindre va
l'a föga bekant.

(bb) En plan till dylika företag är nyli
gen uppgjord vid Lal'sbo :Bruk i Söderberkes
Socken. Den är så väl uttänkt och på sa rik
tiga grunder uppställd, att den verkeligen för..
tjenade att göras allmänt bekant, s?tsom ett mön
st13r till allmännare efterfiiljd. Men man må
ste känna sin egendom och rörelsen för att
fatta en sådan plan, och det fordras en viss,
ordning och metod att rätt utföra den.

(cc) Också ä,r det nu vedertagit vid flera
masugnar (sedan missbruket gått till det ytter..
sta) att betala kolen visst för tun nano

(dd) Ehuru man i allmänhet anser af myc
ken nytta att bevara under tak de kol som
äro ämnade till blåsningarne, finnas likväl
många :Bruksägare, som gifva företräde åt öpp
na bäddar. Jag vill ej alldeles bestrida deqs
erfarenhet, och jag vill äfven tro, att under
vissa omständigheter torra eller färska. kol kun
na vara skadligare än något sura; men i alla
fall är det en stor vinst, att kunna komma åt
hvilketdera slaget man behöfver; och då kol
en längre tid skola förvaras, är nyttan af väl
behållna kolhus utom all fråga.

(ee) Se :Bihang till I"äsnlng i blandade äm
nen, eller, som är detsamma, en till Jern-

,Kontoret inlemnad beskrifning på Bostgropar
afE.T. Svedenstjerna år 1801. Dessutom
Hr C. A. :Baumans Afhandling om Svenska
Tysksmidet i Saml. i Dergs-Vettensk. 1 Delen"
p. ~9~'

(If) Man

(ff) Man gjorde sannerligen väl, om man:
litet nogare fbljde hvad Ca r n e ys mångåriga
erfarenhet gifvit vid handen, i stället för att
på en slump försöka Franska, Tyska, Engelska,
och till och med Ryska inventioner.

(gg) Hr Öfver-Intend. och Ridd. Edel
craritz har, i en till Kongl. Maj:t i undetdå~

nighet ingifven berättelse, bland 'annat anfört
något om ett af en Herr Brune i Frankrike
försökt nytt kolningssätt. Detta har sedermera
blifvit If'!mitteradt till Höglofl. Kongl. :Bergs
Coliegium, som deröfver infordrat Hrr :Berg;.
mästares yttrande. Herr :Brune'g försukäro
beskrefna i Annales des Arts et manufaClures
par O'R ei Il y, och i Samlaren i Ekonomiska
ämnen.

(hh) Det torde ännu vara oafgjordt om
tackjernstillverkningen vid 13ergsmans-masug
nar i alImänhetdrifves med mer eller mindre
besparing än vid Bruksägares. Jag skulle nä
stan vara benägen att tro (let s.ednare, i an~

seende till de m~nga tillfälliga händelser som
mer allmänt inträffa vid :Bergsmans-masugnar- '
ne genom det ständiga ombyte af malmer, ge
nom egennyttans inflytelse på arbetaren m. m.
Om så är, hyartill tjena da dessa privilegier?
Jo, egentligen att bringa mängden af deras
innehafvare under ett tungt förlagsok, som dem
pålägges af egne medbröder, hvilka äro de en"
da som kunna få full säkerhet i en' Bergsmans
egendom för sina förskjutna penningar. Men
detta fÖl'tjenar .att utförligare afhandlas än rum
Illet här tillåter, och fordrar en historisk.uri~

L ~ der-



dersöIming om :Bergsmanna-privilegiernas till
komst, deras verlmn på handteringen i förflut
na och närvarande tider. Den som, af vördnad
för den åldriga stämpel dessa. privilegier b~ira,

skulle anse en sådan undersLikning dristig mål
~ c ,

erinras om de Författningar, hvilka i sednare
tider blifvit utfärdade till befordrande af Smides
anliiggningar, till inrikes Sjöfartens lättande
sarht Fabrikers och Manufalcturers inrättande i
landsorterna , hvilket allt ej kunnat ske utan
en billig och efter tidernas förändrade slcick
lämpad jemkning i rättigheter undersåtare emel
lan.

(ii) Kanske är det ingenting som mer
bidrager till danande af skicklige Smeder, äIl
en jemn och frisk gång vid ett verk. Det är
också att vän ta; ty när Smeden 4 eller 5 må
nader af ~tret skulle göra intet, eller gåi ett
arbete hvartill han ej är vand, och som alltir1
mindre lönar sig, förlorar han ofta både Hir,,:
oighet och hug '~).

") Dennaanmårkning tåldock några fä undantag, hvartill
den ej långesedan 6fverståndna svåra konjunkturen gif
vit anledning. Man vet Jernverk, der Smeclerne hela

.sommaren varit sysslosatta med jordbruket, utan att
vid smidets återtagande haHa f(hlorat af deras arbets.
fårdighet. Men de Bruk, hvarest detta intdffat, göra ock
undantag från mångden genom deras bättre styrelse.

Om7'ackjerns neclsmåltnb1g titt gjutnt'ng) med
l7ecl) i ReiJerber~ etter Flammugn ~:').

Det fynes fom hade man länge varit .af den
tankan, :ltt ved ej fkul1e, vid Tackjernsgjut
ning, kunna begagnas i Gälle för fienkol~

af den förmodade or[ak, att den förre, inom
ramma volume håller få ganll",a mycket min,;
dre brännmaterial än de fednare; eller med
andra ord: ~tt ved, under famma omftändig
heter, ger en ojemförligt fvagare hetta än
ftenkol. I principen för Jernfmältningen i
allmänhet, är dock intet fom motfäger möj·
ligheten, att vid många tillfällen använda.
ved i ftället för kol. Våra Plåt· och Stål·
ugnar, af hvilka fifinåmda flere eldas med
björkved, hafva länge derpå lemnat bevis.
Ett annat ännu kraftigare hämta vi dock från
de förfök Hrr Bai rd och CIa r ke anftällt
för några år fedan vid Gjuterierne i S:t Pe-

ters."

*) Den härtill hörande ritningen· och, befi<rifningell
inlemnades år 18I5 till l,. LandtbruksQA.kademien
af f.d. Bergs.Rådet nu. verkelige Stats.Rådet i
Kejferlig Rylk tjenft H. J. E. N o r b e r g. Ko Aka
demiens Mekanifi<a Afdelning, till hvars utlåtande
den remitterades, al1fäg den förtjena att komma
till allmänhetens lmnlkap ,och. att den lämpUga1t

lGmde få ett rum i desfa Annaler.
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tersburg under en genom kriget uppkommen
brift på flenkoI. Af den härom meddelade
helkrifningen ochritnillgen vifar fig, attfram.
gången af fådana förfök hufvudfakligen he.
tor på eldflädernes förändrade !kapnad, hvil.
kli. måfte få inrättas, att de kunna rymma
mer af det fvagare brännet, för att med ett
deremot fvarande tiJ10pp af atmosferilk luft~

inom en vifs tid utveckla få mycket värme
forn fordras för ändamålet. Att äfven ve.
dens form och olika belkaffenhet här bör
komma i betraktande, finner man af den o
likhet fom för,eter fig vid jemförelfen imel
lan Hrr Baird's och Clark.e's Reverber..
ugnar. '

. . Den förreiCfig. 1 & 2 Plan och Profi}),
l1Vati nyttjades fint klufven halfalns lång
'Ved af gamla trähus, har en eldftad med
.tvenne horizontella rilt, af hvifka det nät
maft till fmältrummet är nedfänktvid pafs
1 fot lägre än det andra. ImelIan begge rio
flen, på hvilka veden inkaftades genom för
hyardera ferlkilt anbragta öppningar, är en
flädigfkiljemur, hvars. öfre kant .. uppHiger
till ungefär 2~ fot från ungshvalfvet; få att
fla111morna från begge eldftäderne ej kunna
förellas innan de nått det rum,hvarefttack.
jernet vanligen upplägges.'

Den
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Den fednare eller Herr Cia r ke's ugn
(fig. 3 & I.J: Plan och Profil), hvilken eldades
med 4: fots lång gro f ved, har en derefter
lämpad eldflad af {lörre rymd än någondera
af den förra ugnens. Defs rift är närmaft
fmältrummet horizontel, men bryter fig un
gefär på dess halfva längd i 40 a45 graders
vinkel upp åt yttre muren, på hvilken äro
tvenne öppningar i bredd, genom hvilk,a
veden inkaftas. Hr Clarke hade tätt intill
gjutugnen inrättat en annan ugn för vedenS
torkning, forn var förfedd med egen eldftad
och flwrflen, genom hvilken fednare röken
afleddes ner vid foten.

Ehuru olika desfa begge ugnar för ögat
vifa fig, upptäcker man likväl i dem famma
hufvudprinciper för konflruktion: 1:0 Till
vinnande af nödig temperatur för tackjernets
nedfmältning, större eldstäder än de forn nyt
tjas vid ugnar i h vilka ftenkol begagnas~

2:0 Att röken ej må gå förlorad, utan under
dess förbränning bidraga till temperaturens
ökande, ledes den i Hr B a i r d s ugn från
den yttre eldftaden få, att den, vid farte1t öf~

ver elen andra, måste af dess friskare låga an';'
tändas, hvilket äfven inträffar med röJ,en
af den vedmasfa, fom i Hr Clarkes ugn lig.
ger på fiuttning.en af riflen och måste tias,fe'-

ra
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t'Cf elen 1'enCtre lågan af elen glöc!mClJ'J'CI) ,rom ,rmrz~

tar sig på det llOriz,ontetCl ristet. 3:0 Att ve.

den må vara få torr, f0111 omftändigheterna
luedgifva, då den kaftas in i ugnen. Herr

Baird nyttjade derförejint !Itu,/ven) korrt och
lufttorka,d ved; och Herr CJar ke torkade sin
gröfre i en enkom ugno Vid Herr Cl a r k e's
ugn hade man anmärkt, att om ;eden, få
vann den kunde handteras, togs ur tork.

ugnell' för attanviindasi flammugnen, öka.
des temperaturen märkligen. Häraf kan fIu

tas, att rå ved ikulle vid denna gjutnings.

procefs vara höga otjenlig, och att tempe.

n\turen då förmodligen bIef få låg, att fiörre

~~l~n ~f tackjernet gick till en ofullkomlig
farika lUnan det hann blifva flytande.

,H:rr Stats-Rådet N o r be r g har ej med.
delat nagot, hvarken om relati va förhållan
det af ved åtgången vid de begge ugnarne,

el~er det ekonomifJ\.a refultat, fom uppkom. /

llut af ved·· och fienkols-prifets förhållande
till den förbrukade qvantiteten af hvardera

brännll1~terialet.;,Sannolikt hafva begge ug

narne ltka fvarat mot ändamålet och vid ett

öfverdrifvit ftenkolspris, famt et/, till äfven.

tyrs, lägre ä n vanligt vedpris , lemnat refnl.
tater, fom vid vanliga förhållanden ej ikulle

Imnnat uppkomma. En i hufvudftaden uu

vi·
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viftande perfon , forn fett desfa ugnar i gång?

är åtminftone af den tankan.

Huruvida des[a ugnar, hvaraf l1ppfin~

ningen, för visfa möjliga bändelfer, redan
vifat fig vara i St. Petersburg af ett högt

värde, med någon förmån fimlle. kunna be·
gagnas i Sverige, är en annan fråga. Re·
daktören vågar tro: att rätta fiäIlet för Re.

verberugns-anläggningar, till tackjerns - 0\11'

fmältning i allll},iinhet, är hufVlldHaden, och
dernält de plat[~r vid fjökl1lterna, hälft nära

till ftora. ftäder, hvarifrån beftällningar haiti·
aare kunna fu11o'öras än från masugnar in
b .' ~

i landet, hvilka defsutom ej kunna efter be-

hag fättas i gång. Ockrå är det på fådana
ftällen, hvareH: behofvet af konlligare gjut.

ningar till machinerier och byggnader oftare

inträffar och beqvämligare kan verkftällas;
men vanliga(l; äro vedprifen der få höga,
att ftenkol med bättre räkning kunna använ~ ,
das; Från de mera ikogrika trakterne af
Sverige fuul1e transporten af gjutgodfet ej

allenafi bEfva nog kofifam, oberäknad tids.

förluften, fom äfven vid vanliga beftällnin·

gal' ofta är ett hufvudfakligt hinder för af·
fätt~ing: och då våra rika.Ile och näftan alla
Svenika Jerngrnfvor äro olIlgifna af Mas'
ugnar eller andra fkogödandeverl->.,. [~fl<H~~

le
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le äfven tackjernet från längre håll trans
porteras till tådana, i fkogrika orter, på ert
lättare vedtillgång grundade gjutugnar. Men
månne tackjernets förädling till ftångjem
under fådana omfiändigheter ej bättre 11m11e
bära transportkoftnaden? Det enda forn här.
emot kan invändas, är möjligheten af nya
grufvors upptäckande i det inre af vjira
fkogrikafie provincer, i hvilka malmer träf· '
fades, forn väl kunde gifva ett tjenligt äm.
nestackjern fÖf reverber-ugnarne, men ej
för ftångjernsfmidet. Ett Jådanttackjern
fkulle dock fäkert kunna förmånligare an.

, vändas vid redan i gång varande gjuterier,
i fynnerhet vid Hr Sam. Owe ns förträffligt
och på Engelfk plan och fcala inrättade verk,
för en mängd gjutningar, hviIka aldrig till.
förene och knappaR af någon annan än' ho.
110m fkulle kunnat här i landet verkftällas;
men hvars tillverkning ej annat kan än tryc.
kas af nu i haft uppftegne tackjernspris. De
i fråga varande ugnarne fynas derföre ej
kunna blifva annorlunda än tillfälligtvis an.
vändbara i Sverige under de famma omftän.
digheter rami Ryfsland föranledde till upp.
finningen. De kunde lik väl då, i fynnerhet
för visfa krigsförnodenheter ,vidhvilkas
oumgängeliga anfkaffande all vanlig kalkyl

må.

17 1

.... bIT af oberäknelig nytta.
wåfte forfvmna, l va . 'd f'. äfven(om
Vid en vanlig tillverkmng 1 e: a,. h"ln

d .. damal forn a n,
i flammugnar för hva an, d ,!kall aaad.
när en högre temperatur 1 em . , f

"t r äfven det flora hll1dret a
lwmmas, mo e 'l- det
I indre eldfafia byggnadsämnen lllom ~n .;
m 'Il " Il' en den .bnfl pa
1-1" m vittnade t1 rac" tg

ara . "l" f dan, hvilka man ej ange eeldfafta leror, 1

f fiel' allenaft för ftålugnarnes, utan
be ann 19, . . . al" f b "kernes
äfven för glasbrukens och po lOS a n

vanligabehof.
Be!krifning på ugnsritllingarne: T~b. ~.
Fig.. l & 2Plall och Profil af Hr Burd s

ugn. ". fo" r vedens inkaftallde,
A. A. OpplllOgar " år

af hvilka den till yttre eldflade.n endaa.
h d dra blott 1fynlig på profilen, oc en an

plan, " '
O.. . genom hvilken taclqernet

B. ppntng , .". h hvilken
forn fkall nedfmältas mlagges, oc
etldaft kan fes på planritningen., .

f" d'upntngenc. C. Jernrummet eller or ,J
der det fmälta tackjernet famlar sig.

D. Tapphål hvarigenom jernet ftundom

utfläppes. . d f "l
E. E, Öppningar, genomhvIlka et ma·

ta jernet öres ut med flef. F. F.
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F. F. Väg för lågan, hvadgenom den
bryter fig in åt ikorfienen, fedan. den r .'
"f' pas e

rat over ?ch uncllan de på ugnsäriln upp~
lagde tackJernsgö[arnc.

.. ? G. ~ifieller galler, hvilkasmelIan~
oppntngar ej få vara mer än i turn.

Fig. 3 & 4 Plan och Profil af Bert'
C l a'r k e's ugn.

~..A. Öppningar till eldftaden, af hvil;
ka tva l bredd fyuas iplau; men blott en
1 profil. .

B. Öppning, h varigenom tackjernet in.
lägges.

C. C. Jernrummet.

E..E.Öppning ,genom hvilken detfmäl.
ta tackJcrnet Mes ur ugnen, på hvilkeu äf.
ven är ett tapphål lika[om vid D. fig. 1.

G. G. Rifien.

Begge ugnarne äro beklädde med tack.
jern, på hvilket äro fmå öppningar lika[om
på ett fåll, till fuktighetens afleda~d~ från
murbruket.

--

3·

3.
Blandade Åumen och Strödda Underråtteljer.

1.

Om. sednaste tutlfärhäjningen på ztttändskt
jern i Konungariket Neclertand.

Det är bekant, att tullen på allt utländ1kt
Stångjern, forn efter den 1 December 1~16

\kunde komma att införas i Holland eller
någon. annan del af Nederländlka Riket, upp·
rattes, genom ett Kong!. Decret af d. 11 Nov.
famma år, från 1 Fl. pr. 1000 mtill g Fl.
pr. 100, eller 20 gånger hogre än den förut
var. Man bar äfvel1 fett af allmänna tidnin~

garne, att tankarpe härom varit mycket de
lade i General-Staternes FörfamIing. Om det
allmänna häfta, å el1a fidan, tycktes påkalla
ett kraftigt fteg till de Belgifke Jernverkens
upprätthållande och underfiöd, få hade man,
å andra fidan, att befara åtfkilliga olägenhe~

ter och förlufter för de näringar forn för
brul<a en ftörre qvantitet fiångjern, och få·
ledes kugde behöfva det till lägre pris, el·
ler af bättre art, än Jernverken i Belgien
förmodades kunna lemna det. Detta gaf an
ledning till häftiga debatter inom Förfamlin·
gen, och en vidlyftig fkriftvexliu!?i, få väl

inom
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in.~m .fom utom denfamma. De vigtigafle
fkal, fqr och emot tullförhöjningen träffas. ,
l tvenne Memoirer, begge inlemnade tiU
GeneraI~Staterne; den ena af Hr Moncheur .
Belgi/k Bruksägare, Under d. 9 Sept. 18~6:
och den andra af Herrar van de r V l i e t
J. F. BoHman & Son m. fl. anfeddaHan:
delshus i Haag, Amfterdam och Rotterdam ,
uncll=r den 25 S~pt. 1816. Den fednare-af
desfa\·1krifter har till tittel: "Memoire Anti..
dotat contenant des Faits) appuytfs cle P rett..
ves) pour mettre au jour tes Erreurs conte..

nues dans te ]{I1emoire presente il LL. NN. PP~
tes Etats Generaux du Royaume des Pals Bas);
par M:r ]{Ila nc Jz eur."

:Man fel' redan af föreflående tittel, till
hvilkendera partiet hvardera af de ftridande
bekänna fig"hvilket man ock lätt kunnat
gisfa vid betraktande af deras olika yrken
och deraf uppkommande fkiljaktiga intresfen.
.Men att i Memorialer, officielt öfverlemna~

de åt Nationens Reprefentanter, få ftridiga.
uppgifter 1kul1e finnas, fom i elesfa begge,
had~ man knapt kunnat föreftälla fig. Då
rummet ej tillåter och det äfven 1kul1e vara
Ofverflödigt, att här införa en öfverfättning
af denna 1kriftvexling, vill man blott i ut.
drag meddela det fomnärmaft rörer vår

Jern·
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jernhandel. Den fommed uppmärkfamhet
följt jernhandteringens fkiften i andra länder
och deras inflytelfe på den Svenika, ikall
väl finna ett periodiikt hinder för Sven1ka
jernaffättningen i den nya NederländfkaTul1·
författningen, hvilken, likafom de EngeHka
och Franika, nära gränfar till ett förbud;
men han ikall tillika med fägnad fe det fö·
reträde man ger åt Svenfi~t jerni allmänhet,
derföre att det är vanligen bättre än det
Engelika, Fran1ka och Belgiika; och han !kall
deraf för vår Svenfi"a j~rnhandtering draga
den fannolika fiutfats: att .det för Sverige
bör hädanefter blifva af ftörre vigt, att göra
godt ftångjern till ett ikäligt pris, än ett
fämre till lågt; och att det tyckes böra blif·
va en allmän princip vid vår ftål1gjerns.
tillverlming,att göra mer affeende på qva"
liteten än q vantiteten.

Se här de påftåenden med hvilka Herr
Moncheur framträder, och hvilka af Herr
van der'Vliet &c. befvaras och veder·
läggas.

1:a Anförandet af Hr Moncheur:

"Vi hafva uncler heta den tid) af mer än
la år) då Continentat-systtmet rådcle) ej kunnat
förskaffa ou en .e11da mqrk Svenskt .ft~ng/erl1;

oc1~ ,
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odt tz'kuCit hctJva vi il1gm gång ztpp1zört att hyg..
ga skepp."

Hrr van der Vliet &c. anmärka här~

vid, ej utan allt lI~äl, den fynnerl-iga mot.
fägelfe hvari Hr Moncheur råkat med en

annan BelgilI~ Bruksägare, forn till förfva
rande af deras gemenfumma fak, unJer d. 8
Mars, låtit inflyta i tidningarne den uppgift:
att tvenne Handelshus en[amma, det ena i·
Amfterdam och det andra i Rotterdam, 113de
år 1812 ett upplag af flere tufende Ikeppund

Svenf1<t fiångjern, hvilket de åtkommit för
ett få lågt pris, att Belgifke Bruksägarne
omöjligen kunde täfla med dem om leverant.

fel' till Staten. - Vidare anmärkes: att i de
allegateI' fom åtfoljtadresfen till Deras Ädel.

rilögende, under d. 17 Sept., upptages det

uHändfka fiångjern, hvilket åren 1805, 1806
och 1807 inkommit fjöledes enfamt till Ant.
verpen, till 2,377,000 W, ellernåra goOD
Skal Sv. St. St. vigt. Under detta q vantullJ,

fkeppadt från Holland, och fåledes ~ill det

mefta, om ej allt, Svenlkt ftångjeriJ, innebe.
gripes dock icke det fom från Gent och an.
gränfande Tyfka DepartelUenter, ej allenal1:

tntflere tufende fkeppunds belopp blifvit
.irifördt i Antverpen, utan äfven i fjelfva
Belgien. Allt detta erbjuda fig Hrr van

der
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il er V Ii e t &c. att beftyrka med Handels·

böcker.
2:a Anförandet af Hr M.
"Har vål nllgon olå'genhet förmärkt s af det:

inhemska fermts begagnande) 'unc!er clelI period cif
10 år) då det Svenska var. zttestå'ngc!t ?"

Hrr van der Vliet&c,anfedeuna.

fråga orätt framflälld. Den egentliga frågan

tyckes vara: "Huruvida ftörre delen af det
fiångjern, fom Sjö-adminiftrationen i Antver

pen under förenämde tid uppköpt för Sta:

tens behof, varit il1hemikt, eller om man ej
för flere grannlaga arbeten varit nödfakad

att [öka utländfkt~" Om man ock ville med·

gifva, fäga Hrr v. d. V Ii e t &c., att intet

Svenfkt flångjern då varit att tillgå, få var

det ingen hamnblokad forn hindrade inför
feln af Tyfkt ftångjern, hvilket, oaktadt
Svenska jermts erkå'ncla godhet) likväl färetra: ..
clesvis nyttjas till skeppsbyggnader. Hrr v. d.
Vii e t &c. påftå fig hafva i egna händer en

original-declaration af General-Leverantören

i Antverpen af följande innehåll: "Det bä·

fta inhemfka äängjern, erkänd t för fådant,

har till en början blifvit kasferudt af Sjö.

adminiflrationen i Antverpen; den vägrar

ått emottaga något mer af famma flag; och
(lett hål'ännullerat kontraktet om Belgill(t

lArg:s x'Håfte. M jern,
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.lem, hvilket genom en Belgilk Bruksägares
inflytelfe blifvit afilutadt; famt förbehåller
fig uttryckeligen i det nya kontrakt, fom
derefter upprättades, att intet annat än ut
länd/kf fiångjern :!kulle få ingå i levererin~

gen." Härtill kommer, fåfom ytterligarebe~

vis för Hrr v. d. Vliets &c. rak, en bila
ga" hvilken lyder or'd från ord forn följer:

"Undertecknad, Mäilerfmed och Machi·
nifi i Dordrecht, betygar för alla i gemen
och hvar o~h en i [ynnerhet, och vill med
liflig ed fäfta: att jag,på befallning af då

varande General·Leverantören Hr L. Paw,
förfärdigat domkrafter, luckfiänger med fler~

partier af flufsportarne för Antverpens Bas~

fäng; och att jag dertill endafi nyttjat det
bäfta Svenfl~a och TyJka fiångjern, tiJl fiörffa
delen hämtaclt ur Hr J. F. Hoffmans & Sons
förråder i Rotterdam. Dordrecht d. 2 Sept.

1816. p I\. d H "• .l-.i.. e. aas.

3:dje och 4::de Anf. af Hr M. gå ut på
att vifa: "det man under Continental-systemet
uppfört betyclliga Hydrauliska Byggnader i Ant.

verptm) och att) fastiin blott inhemskt St&ngjern
dertillvarit nyttjaclt) har ingen olycka lziinclt;"

Häremot åberopas, utom. förefiående be.
tyg, ett annat af J.B. Ra bot, Mäfierfmed

i Ant-
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i Antverpel1, rom erkänner Gg harva befkott
Slufsportarne och förfärdigat andra Smides·
arbe.ten till Bafsängen i Antverpen, endaft
och al1enafi med utländlkt Stångjern, [edan
han fått vidkännas de fiörfta ledfamheter för
fina för[ök med Belgifkt jern. Att ingen
olycka händt vid Sll1sCarne, an[e Hrr v. d.
Vliet &c. fåfom en naturlig följd deraf: att
det inbemfka Stångjernet blifvit kasferadt.

5:te Anf. af Hr M.
"TiU }1Cistskor har man endast bru!l:atin

hemskt Stållgjern."

Detpåftås deremot afI-Irr v. d. V Ii et &c'.:
"att hvarken en häftl1w eller ens fådana föm,
fom nyttjas i Holland, kunna göras af Van·
ligt Belgifl~t fiångjern." Det enda inhemfka
jern [om dertill kan användas, beredes vid
de i Belgien på flere frällen inrättade få
kallade Makas) eller mindre hamrar, der
jernfkro [ammanvålles till [mältor och uträc·
kes i fiänger. Härvid bör dock erinras,
att de Makas) rom bega'gna fkro af Belgilkt
jern, all tid tillverka fä 111r e ftångjern ån de
fom kunna få· ämnet utifrån: och att, då de
fednare Makas ofta lefverera ett utmärkt
godt fiångjern, få fkiljer fig de förfinåmdes
tHlved5.ning föga från den vanliga af Belgifi\.t

M 2 tack·
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8:de Anf. af Hr M.
"Aa~lOnerne från Liittielzska gjuteriet

de starkaste prof."
Hrr

~,) Redaktören kan, efter egna obfervationer, befan..

na detta. Han tror Hg böra tillägga: att den En·
gelfka indufirien, fom iträcker fig till de minfia

raker, länge öfvat Hg förgäfves på häfilkotillverk.

ning 'af eget jem; och ehuru den till en vifs

grad lyckats med häfllkofömmen, vågar man gisfa,

att ingen väl beriden Foxhunter lkulle tillåta fin

hofl1agare att göra dem af vanligt Enge!l1l.t jem. Ge.

110m de EngeH1<a föml11ens lkapnad och inpafsning i
ikon, tåhi de likväl att vara af fämre jem, än de
forn i allmänhet brukas på faHa landet; i fyoner.

Ilet i de klimater, der isgata och barmark. omvex

la visfa årstider, inom korta diftanfer.

stå

fitfO. Men om de ån varit ,a f BelgHkt national·
jern, fåanfe Hrr.v. d. Vliet &c. fådant ej
för tillräckligt bevis på defs bättre art; ty
Engelfka fättet att fiw häftar. fkiljer fig få
mycket från det vanliga i Holland, att det
jern fom ,för det förra kunde vara förfvar·

ligt, fiwlle alldeles icke duga för det fed·

nare '::').
7:de Anf.af Hr M.: "om Belgiska jermts

anvdndancle till kedjor och hakar på ångmaehi~

ner;" bevifes vara ogrundadt, genom betyg aE •
Hr F. Morian, som i se:e års tid lefvererat
jem förcletta behof till bela trakten omkring

Mons oc1t Valeneie1mes.

tackjej<l1. Det är endafl till visfa fortel' fpik
fom rlesfa begge fednare jel'l1fiag ej allenafl:
äro användbara, utan till och med begärli.
ga; och Hrr v. d. Vliet &c. förefpå en be.
tydlig minfkning i det fpikfmide fom varit
på [amma fätt forn Godegårds-fpikfmidet ho:

o[s, en binäring för tufendtals menni/kor,
bvilka för drägligt pris kunnat tillförene
köpa fpiktenar vid Jernverken, men nu nrå.
ile betala dem dyrare, fedan ]ernvel'ksägar.

!le, genom tullförhöjningen på fiångjernet,
torde finna bättre fin räkning att tillverka.

det fednare. Staten fiml1e fåledes komma
att lida en dubbel förluft, genom min1k.
ni ng i en export-artikel, forn af ålder vunnit
kredit öfver hela verlden, och genom fak.

nad af en lönande binäring för ett frörre
antal af den lägre folkklasfen.

6:te Anförandet af Hr M.

"D.et ~71gelska kavalleriet) .rom i början
trodcle Slg ej finna tje111iga Izdstskosöm i Belaien
1 f .s )
ilar nu zmnit .fig vdl bell~tet nzecl cle vi tillver.

kat af eget jern)' oeTz detta underverk förklaras
blott genom en dm/ring i deras form."

Härvid anmärkes: att underVerket ock.
~å {kulle kunna förklaras på det [ätt: att ämnes.
Jernet till fömtemarne varit gjorda af utländJk

lIuo.
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Hrr \r. d. Vliet &c. anmärka härvid
ganfka riktigt, att detta bevifar ingen ting
OlTI egen/bperna hos det ftångjern, fom ikul
le kunna tillverkas af kanon-tackjernet. Ef.
ter den erfarenhet vi äga i Sverige, der
(om jag ej mii'stager mig) det lättaae gods
~nne(s i kanoner af den reluti vt gröma ka.
hber', är dct bäaa kanonjernet, åtminaone i
Tolfpundingar eller pider derutöfver, bland
det fåmaa för ftångjernsfmidet.

g:de Anf. om det inhemska jermts hl'gag
nancle vid GevCirsfa/(torieme) vederlägges ge.

'nom ett betyg af Entreprt:;nören för Gevärs.
leveranferne, hvilkct år intaget i en :Memoire
af Hr P i r re t, deputerad af de Handlande i
Liittich. Som det till en del åtminfione
föddarar arfaken ti11de Liittichlka gevärens
erkända godhet, torde det förtjena att här
ord för ord i öfverfiittning meddelas.

"Den fullkomlighet, [äger Hr Piret,
Gevarsfabrikerne i Liittich uppnått, får en.
daft tilHkrifvas det utvalda jern forn vid dem

nyttjas ," och hvarpå följande yttrande af
Entreprenören för beväringen må tjena till
bevis: "Att intet annat jern, an det rom till.
verkas i trakten imel1anMofel. och Rehn
ftrömmen .. är tjellligt, hvarken till kommifs.
eller grannlåts-gevär, och att nu varande, för

cletta
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detta Kejferliga , Jnfpektörerne fhängtyrkat:
det intet annat jern {kulle få nyttjas i arn;leens
gevär, äfvenfom han ~jelf aldrig be,gagnat
eller fett brukas annat Jern hvarken ttll dem

° .. "ellef till grannlats-gevar.

10:de,11:te och 12:te Anf. af Hl' M.
å'rO af minclre vigt, utom hV~,dPlåtverken

° hVI'lkas innehafvare , tvart emot hvadangar, . o,

h °IlOtt· funnit Hg i behof af utland{kaan palla , '....
plåtämnen, hvaromde vandt hg till Sty·

relfell.

13:de A~lf. af Hr M.
"Det år ej en e11cla nöclvåndigl1etsvaM af

jern) s~o/ icke finnes i Nederlånclerna." .

Om få vore invända Hrr v. d. Vllet &c.
är det verkeligel~bdynnerligt, att Hrr Bruks
ägare i Belgien få forgfälligt hål~a un~an
deras ypperliga fiångjern, det naml. 10m
kan erfätta briften på det Tyfka och Svoen.
fka. Man har ännu aldrig fett en hel fiang
af detta förträffliga inhemfka jern, hvarken
i Liittich' eller på fkeppsvarfvet i' Antver

pen, eller vid docldlusfarne i ~amma n~d.
Man har hittills blott fett profbltar deraf. l

Delft och på varfvet i Rotterdam, på hYll·
ket fednare 'frälle de ftänger, forn togos ur
högen af Herr P. rVlfl1' be's ftapel, juft be.

vifa-
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virade motfatfen af de infände profbitar.
ne ~:').

lI±:de

*) Redaktören flmlle verkligen i detta fall, oaktaeli

de BeIgilke Bruksägarnes, uppgifter ofta tyckas

vara uppfåtligt origtiga, kunna anfe dem fjelfve

bedragna. Vid alla jern. och itålprocesfer fä~

tilJHilIigtvis ypperliga bitar, 1J\'araf man ofta för..
1Jaftar Hg att finta till det man önfi,ar. Således

får man ej fällan en och annan god jernbit af det

Ineft rödbräckta eller fämlt verkade tackjern; ja
äfvell det förtl'äffligafte flå!. Således får Inan i

våra Sveolka masugnar ftundolU ett ypperligt rak.

knifftåI. Likaledes fick den bekanta C lon i! t nå.

gra gjutflålsbitar i ett Laboratorium i Paris, hviI•.
ka ej allenaft voro på viigen att förvilla de enkla

begrepp man nu gör fig om gjutflåIs-procesfen,

utan gåfvo ärven anledning till flere koftfamma
och mifslyckade förfök. Profbitar af jern och

fiål, fom erhållas antingen tillfälligtvis i våra van..

liga verkfläder, eller genom enkom anflälIda för.

fiik, förtjena dock alltid att noga underfökas, och

kunna då gifva en ledning åt den mer upplyfie jern..
kännaren, till vigtiga upptäckter. Men de bevi[a

ingen ting om förh!Hlandet i fiort, der proc!uk.
terne endan fiämplas af varans begärlighet och
förbrukarnes omrWme. Ätminftone torde detta

gälla till de[s man ,funnit någon procefs, att, utan..

de~ va nliga behandling,,[ättet af itererade väI1nin.

gar, bereda ett lika. homogent fiångjern och fjij ..
derftål, fom gjulflål.

. ,
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lfj.:de Anf. ilf Hr M.
?'Man skulle inställa alla hamrar i Ri!let ,

0111 man enclast förbrtt/wde utlåndsllt stångjem."

'Detta medgifves af Hrr v. d. Vliet &c.;
men derotll har ju aldrig varit fråga, utan
blott om en modererad tullafgift, hvarigenom

prifet på udändfkt jern kunde .hållas ..i j~:l1"

vigt med det fom på inhemika Jernet ar nod·

V <indi gt för att åt detfamma bereda affätt·
~ . L'

ning. Hr M O n ch e u r beräknar prifet på
utl1indfkt Hångjern i Belgien till 8 a .10 Fl.
Holländfkt pr. 100.ffi, då det likväl bevis·
ligen .betalas i Liittich med 270 a!:l88 francs
pr. 1000,. fom gör, efter medeltal, Fl..lo3..14.
Han beräknar vidare prifet på Belglfkt .lem
till ungefär Fl. 10. 10. 0., hvilket förhål·
lande prifen imellan ej tyckes, enligt Hrr
v. d. Vliet &c., böra bringa de inhemlke
Jernverken på obefiånd, utan väl kunde
medgifva en modererad tullafgift.

15:de , 16:de, 17:de och 18:deAnf. af
Hr M. innehålla åtsldlligt om beskattning) kol

åtgång, arbeta;nes antal m. m. vid Belgiska

;)'ernverken) forn mera fpecielt rörer Neder
länderna, hvilket, äfvenfom defs äfriga fiun.
dom obefiärhda anföranden, veder11iggas af
Hrr v. d. Vliet &c. med dels fannolika,

dels autentikaberäkningar.
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19:de Anf. af Hl· M.
"Att göra sig förså/lrad om nödiga till

gångar af egna cJernverk under krigstider) mä
,rte de ulzder fredslugnet beredas."

Hrr v. d. Vliet &c. upprepa här hvad
de förut fagt; att de alltid an[e Belgilke
Jernverken af ett ftort intres[e för Staten.
Men de vilja alldeles icke medgifva, att
frörre och vigtigare Statsintresfen fkola för
dem uppoffras, h vilket de tro hända genom
det förut okända prohibitiv-fyftem, forn Bel~

gifka Bruksägarne föka införa. Hrr v. d.
Vliet&c. fäftaej heller den vigt vid Rikets
providerande med inhemfkt jern under krigs·
tider,fom Hr Moncheur. De tro, att en
fiende, fom lätt nog kunde af/kära Jernver.
ken från de, öfriga delarne af Riket, fkulle
i dem vinna för mycken ilyrka om andra
jerntillgångar faknades; och de åberopa, få·
forn bevis på deras fida, händeiferna under
1814 och 1815 års fälttåg.

QO:de Anf. af Hr M.
"Det vore så mycket nödvå'ndigare' att i frecls

tider bereda sig egna tz"llgångar på jern jör,ett
infallande krig) vill han fäga, som det blott
be!zöfvesett~jökrig) att afbryta alt gemenskap

,med cle lå'ncler) tii!, 1lVilka vi) genom en illa
fattad stats/zusMillning) uncler fredslugnet gjort

ou
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()SS s!?cttts!?ylclige)nemJigen Tyskland och Sverige,

derifrån vi vanligen Izå'mta stångjern."

Man utei1uter de ftränga anmärkningar
rom härvid göras, i fynnerhet med affeende
på hvad Hr M. fagt om ett ljöktig ,hvilket
alldeles icke bör kunna verka på farten på
Rhenftrömmen, forn, äfven under ett fådant,
lemnar öppet för hela Nederland, att förre
lig med fiångjern från Tyfldand. Hrr v. d.
Vliet &c. åberopa till bevis förhållandet
under flera krig, hvilket de tro, att en akt·
ningsvärd ledamot af General-Staternes för
famling, . [om fjelf under 1794 års fälttåg
beförjt utbetalningarne för jernleverantfer

till Staten, fkall kunna intyga.
21:a och fifta Anf. af Hr M., forn här

upptages till vederläggning, går ut pi'! det
relativa förhållandet imcZlan Stilngjernsprisen.
Hr M. håller fig faft vid fitt förna påUåen.
de, att det utländfka jernet knnnat fäljasi
Liittich till Fl. 8 a 10 per C:r. Hrr v. d.
V l i e t &c. beftrida det och vira med Mäk·
lareatteH: att pri(et på det Tyfka ftångjern,
forn är alldeles oumgängeligt för ikepps.
varfven och visfa hydraulifke byggnader,
flod då i Liittich 2~ a 30 procent högre än
de på Belgifkt jern. Att prifen på bäfta
farter SvenaU jern flod 20 proc. högre, än

de
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de fifinåmde.; och att de [hart !kulle vara i
författning att uppgifva prifen på ordinarie
Svenl1\.t jern; hvaraf de ändteligen draga
den flutfats, att Hr :M., vid beräkningen,
öfver det relativa förhållandet imel1an pri~

fen, endafi mifstagit fig på 20 a 25 proc.

Rec en sio 11.

Garneys Hanelleelning uti Svenska JVlås
mästeriet) omarbetad [If Carl q'olz. Lidbeck.
Stock110lm) tryckt hos Fr. Cederborg €:f_Camp.
181D. 2 Delar) in 8:vo) med XIX Planclzer.

Originalet till den här anmiilta upplagan ut
kom från J. A. Carlbohms tryckeri år 1791,
i 2:ne Delar in 4:to, med XVI Planeher,
under tittel: Hanelleelning uti Svens/w Masmå'.
steriet) författael ajJ'olz. Car! Garn ey) O/ver
Masl1zCistare och Leelamot af R: ]Jatr. &i!!s!lapet.

Före den tiden ägde man af trycket blott
några få afhandljngar i visfa delar af Mas
mäfteriet, införda i Kg!. Vet. Acad. Handl.
Bruks Societeten , fom Jängefedan infett be.
hofvet af en Handbok, hvilken borde inne.

hålla
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hålla det förnämfia man hade Hg bekant 011'1

en få vigtig näringsgren fom tack~ernsblås

ningen , uppdrog .defs ·utarbetande at afledne
Direktören Garney. Flere materialier voro
väl dertill famlade af Rinman, Quist, Al
gu lin m. fl., och förvarade i relationer till
Kongl. Bergs Col1egium eller Jem-Kontoret.
Tvänne fÖl'fök till en fyHematilk uppfiäIlning
af den tidens Masmäfierikunfi\ap hade äfven
till Jert1-Kontoret blifvit inlemnacle af As
fesforn A l g u Ii 11 och Öfver-Masmäftaren
C h ri fti e r n i n; hvilka begge för[ök inne
håll~ åtfldlliga goda förelkrifter och under
råttelfer ·för Masmäftare. Men den nara för

tjenften af Svenfka Masmäfieriets allmäUl:.are
öfverfigt, af detaljernes ordnande och fore
fluifternes framfiällande med affeende på
lokala förhållanden, tillhör dock egentligen
och enfamt Gal' n e y. Hans förtjenfi blir få
mycket flöl're, när man vet, att han, med
undantag af en artikel i Franfi\.a Encyc1ope
dien, faknade allt biträde af utlåndfke för
fattare, bland hvilkas arbeten knapt något in
nehöll h vad titteln tycktes lofva. Ockfå emot·
togs den Tyfka öfverfättningen af G a r n e y S
Handledning lika väl [om Originalet, och den
har alltfedan, af de flefle utlänningar fOln
fluifvit om Jernhandteringen, blifvit åberopad

iåram
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,fåfotn erkänd kJasfifk. Den rörfla Svenf}!,:'l upp
lagan Var för flera år fedan utgången. Att ett

, arbete af så afgjort vå'rele (fäger Hr L i el b e c k
i fitt företal) förtjente ii nyo uppläggas ) var
~ltom allt tvi/velsmål)o 1J1len såsom en följd af
den kemiska vettenskapens förånelraele skicl< i sed
nare decennier) och af ele förbå'ttril1gar) Izvilka
vissa stycken af elen praktiska clelenåfvenun-:
dergått) borde) vid utarbetanele af en ny 'ltpp
laga) jiere\ämnen vara att tillågga) anclra åter
atttitesluta. Af fådan anledning hade Herr
Li d b eck redan 1814 inkommit till Bruks
Societeten' med ett förfök till omarbetning
af 1: och 2 Kapitlen i Sednare DeJen af
G a r n e y s Handledning, hvilket ej nl1enaft
vann Societetens bifall, utan ock föranledde
till en önfkan, att Hr Lidbeckville, till
den i år inträffande allmänna Sammankom.
flen, af oftanämde Handledning lemna en
ny omarbetad upplaga. Att Hr Lidbeck
före den utfatta tiden fullgjort hvad Bruks
Societeten önfkat, derom vittnar trycknings
året på tittelbladet af denna upplaga, forn
likväl renare blifvit till förfäljning annonce·
rad. Att den af Herrar Bruksägare och af
fakkul1nige Läfaremed nöje1kalleui6ttagas,
vågar Recellfenten' äfvell förmoda.

Då
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Då Recenfenten tror att detta, likaföm
andra nyttiga arbeten, bäa talar för figfjelf,
och hans kända förhållande till fÖrfattaren
defsutom innebär ett flags jäf emot defs doms
rätt; få nödgas han att här inikränka fig till
en kort jemföre1fe imellan original-upplagan
och den nu anmälda, med några få anmärk·
ningar, fOIll deraf kunna uppkomma.

Garncys 'ltpp!aga , Förra Delen: Om Steg~

resarekonsten beHår, utom Inledningen, af
VII Kapitel, och upptager 161 fldor i qvart,
med Hnare Hilar än Hr Lid becks, hvilken
har lika många kapitel, fom dock endafi upp·
taga 2s6fidor,' i oaav.. Sednare Delen afGar~

11, ey ska upplagan: Om Masmå'starekonsten l in-
, nefattar XI Kapitel, med ett Bihang, utgö

rande til1falllluans 343 fidor, hvaremot ett
lika antal Kapitel i Hr Lidbecks intager,
jemte Bihanget, ej mer än 5716dor i oaav.
för hnfvud-indelningen af den nya upplagan
är Ga r neys plan helt och hållet följd, och
kapitlens tittIar äro i begge upplagorna de
famma, med ett obetydligt undantag för fed
nare Delens 1 Kap. Det är föra vid jem~

förelfen imellan under-afdelningarne och de.
taljernes frarnaäIlning j begge upplagofna,
fom man upptäcker den möda detbordt ko~

fia, HrLidbeck,' att,. 'med bib(:}hållan,de))äf
ori·



original-upplagans fullfländighet i faken;
jemte de tilläggningar hvarmed han rH"tat
den ifrågavarande , likväl inikränka den fed·
nare inom ett mindre arktal än den förra.
Några kapitel äro derföre att anfe dels få·
{om alldeles nya, dels, i ordets fträngafte

bemärkeHe, omarbetade. Såclant är i fynner·
het förhållandet med Förra Delens VII Kap.:
Om s~rsflilcla förefallande Masugnsrepartttioner j

med Sednare Delens I Kap.: Om J/ernet i
allmänhet; IV Kap.: Om Malmrostningen; VII·
Kap.: Om Btåsverken; X Kap.: On!/' Tackjerns..
känningen) och XI eller fifta Kap.: Om tiltjäl.
Ziaa hänclelser. Det (amma gäller om Inled·

/::>
nlngen.oeh Bihanget. Herr Lidbecks In·
ledning meddelar åtikilliga hifiorin...a upp
lysningar om de äldre }ernproeesferna, fom
raknas i G a r n e ys. Bihanget till den förra
upplagan är i den fednare ökadt med ett
förslag öfver åtgången af materialier och dags-
verken då en masugn skall nybyggas. Ehuru,
enligt hvad författaren (jeH anmärker, ett
fådant förfiag i betydlig mån måfte variera
efter olika. byggnadsfätt och loeala omftän
digheter, kan likväl detta, i de flefta fall,
tjenat1ll rättelfe, och en ovan Masugnsbygg·
mäftare derigenom undvika de mifsräkningar
forn ofta vållat hinder i arbetet, och med det

famma
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[amma ökat byggnadskoA:nadel1. Af de tren.
ne Plane her, fom tillkommit i Hr Lidbecks
upplaga, fö1'efl:älle1' Tab. XVII HI' C. D. a f
U h 1'S anfialt till malmens' vägande på mas.
ugn~n; Tab. XVIII, Fig. 1, 2 &c" plan och
genomfI...ärning af Widholmfka Blåsmaehinen'
F' '<19. 7 & 8, fammanfogningen af ett band
till gamla masugnars förftärkande, och Tab.
XIX Herr Asfesf. Ga h n s HJäfl:erprofv:He.
Den XVII och XIX Planehen äro näftan o.
förändrade tagne ur Saml. i Bergsvetenfka.

pen, äfvenfom Fig. 7 & 8, Tllb. XVIII.
Men" desfa ritningar med dcrtill hörande be.
fkrifningar kunde oeh borde ej faknas i en
ny Handbok i Svenlka Masmälteriet.

Efter denna redovisning för tillkomA:en
oeh innehållet af G a r n e y s omarbetade
Handledning i Masmäfteriet, må det tillåtas
Reeenfenten några anmärkningar, mindre för
att kriticera, 'än att förekomma och veder.
lägga de oblida omdömen, fom litteratörer
ofta fälla om arbeten, i hvilka förtjel1ften af
det empirilka endaft borde tagas i betrak·
tande.

En lärd och vitter man, fom tillika var
Bruks-Patron, påA:od alltid att Garneys

~rbet~~ar. fömngifvandeoch ftylen få tunp;,
att. han VIlle kalla den Tackjernsftyl. En

l Ärg:s l Häfte. N fträll&?;
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fil'äng gl'anfkare, med famma fina ~änna för
fpråket, fkulle kanfke anmärka detfamma Olll

en och annan fida i Hr Lid becks omarbe
tade upplaga. Men Recenfenten är öfverty
gad, att Hr Lidbeck kunnat undvika den
na anmärkning, om han ej många gånger an
fett fig !kyldig att uppoffra en bättre ,f~råk"

~ändning, dels af aktning för fittongmal,
dels i den ändamålsenliga ~ffigten, att hel.
dr~ göra fig begriplig för arbetaren än an
genäm för den ytliga läfaren. Hvarken den
gamla eller nya upplagan tyckas defsutom
vara ämnade att endaft läfas i ftl1derkamma..
ren. De fkola fannolikt tned bäfta nytta lä",
fas på masugnskranfen., i hyttan eller på mas;
ugnsbacken , och endaft der t.grde de rätt
kunna fattas och bedömmas , likväl med un;
datltag af några få kapitel, f01~ äfven ,äro
af ett vifst intres[e för andra än [akkunntge~

OCtavformatet, få[om vigare att handtera, har
fåledes ockfå ett gifvet företräde för den

,Garneyfi"a upplagans qvart.
Vid Plancherne fkulle en konftkännar~

trledfkälkunna anmärka kontrafl:en imel1<l,n
<le. gamla och de fednare tillkomna. Gravu,
ren i de förra är i alla affeende;n .under me
delmåttan, då de fednare af Hr q. A. B r-o..
ling deremot äro mycket äfver hvad ,man

htt-,
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hittills i allmänhet varit van att fe j Sverige.
Härtill kommer, att fjelfva ritningarne på de
gamla plancherne äro mer arbetade; än det
kunde behöf'vas för att gifva ett ungefärligt
begrepp om h vad de fötefiälla, och i en
alltför liten fkala, att meddela ett alldeles
fullfl:ändigt, för uppgörande af en atbetsrit
ning. Men äfven detta, fom i alla fall ej
lärer berott af författaren, tål äfven fin för ..
kiaring. Det är utom allt tvifvelsmål, att
vMa Verkmäftare vid Masmäfieriet, våra fa
kallade Bondbyggmäfiare, äfvenfom någre
Stegrefare och Masmäftare, redan gjort fig
bekanta med den gamla upplagans ritningar.
En förbättrad upplaga tar dem, tned nya bok
fiäfver och ett alldeles nytt utfeende, !kulle
föl' enIang tid mer förvillat än upplyft den
ria klafs, bland hvilka Recenfenten känner
flere, fom fiuderat Garneys Handledning
med mer verkelig nytta. för fig och det
allmänna, än många aildra. När fåledes
här, fom i det öfriga, mer affeende borde
görås på det nyttiga, än det bländande, få
torde det ej varit få orätt, att hafva bibe
hållit de gamla plancherne oförändrade. Dea
koftnad och tidsutdrägt rom plåtarnes om

ar~(Tt~iBg;~ulle förorfakat, måHe äfvell ingå
i beräkning.' .

Vid
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Vid påpperet och trycket lärer ingen
ting vara att anmärka. Det förra· år f(;Jl'
fvarligt, och det fednare läsligt och tåmme·

ligen nitid.
Det graverac1e titte1bladet är pryd~

ligt och fma!dul1t. Man igenkänner Hitt
mä{l:arens hand i den !köna och varierade
ftylen. Vignetten är väl uttänkt för att
inom få trånga grånfor rymma. och redigt'
föreftälla en grufbacke, masugn, hammar
fmedja' m. m. dylikt, fom äger gementkap
med bokens innehåll. Men redan Recenfen
ten fåledes gjort råttvifa åt talangen . och
konften , må det tillåtas honom attfluta den
na recention med nagra ord om graverade
tittelblad i allmänhet. Hari vågar tro eller
tyc1ta, ty han kan ej bevifa det, att de bättre
pasfa pt.. Vitterhets-arbeten, modejournaler,
praktverk och dylika arbeten, än påde grof
va empirifi"a, hvilkas hufvud-tendens, lik·
fomMasmåfteriets, är det materielt nyttiga.
Ett enkelt tittelblad, och om det funnits ett
portrait af G a r n e y, hade varit i Receii..
fente.ns tanka den bäft pasfande prydnad för

en >fådan hok.

3·
Biographiska unclerrå'ttel.rer om afticlne Direktö

ren Garney.

Direktören Johan Carl Garney föddes
d. 26 Dec. 1740 g. ft. på Öhns Bruk i Elf.
karlebySocken och Geftrikland, hvareft
Fadren, forn härftammade från en gammal
ValIonfmeds-flägt, var Bruksförvaltare och
gift med C. Pri n tz.

, Sedan G a r 11 e y i fina föräldrars. hus
njutit en Jorgfällig uppfofiran, och de.refter
genomgått den vanligakurfen i Gefle Gym

nafium, blef han år "1759, i Mars månad
.infkrtfv~t1 vid Upfala KgI. Akademi, fåfo~
Studerande. af Upiands landfhp. Så väl
Fadrens befattning, [om de underÖhns Bruk
då lydande tvänne masugnar, öppnade för
honom många tillfällen, att tidigt bildas tHl
det yrke, hvilket han med få mycken'
framgång omfattade vid en mognare ål
der. Det· påföljande året undergick han
den för unga Bergsmän, i Akademifka fiatu·
~erne, föreikrefne Jll1'idilka E.x;amen.,och bIef
ar 1761, efter fulländade fiudier i Bergsve.
tenfkapen, antagen till Aufcultant i Höglofl.

Bergs-Collegium. Aret derpå flGk han
"'~llllln" I\.ongl. CoUegii fÖr<>rdnall-

de"
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de, att, forn orden lyda: för hans ådagalagda
hag J att i BergslJetenskapen vinna framst{!g och
jörko/ranJ så,tom Jim1ZeJ'sven i }f.;lasmå'st~riet~
vara Ö/ver.Masmdstaren i Nara Distrikt" Bengt;
Ander.rson Q.uist J i sysslan följaktig J' med
600 D:r kp:mt årligerl i respenl1ingar. I den
na egenfkap fick han genaft emottaga och
utföra flere byggnader fom Öfver-Masmäfta
ren Quift dels begynt" dels åtagit fig; men '
hvilI).a han, fjelf hindrad af andra tjenfte
förrättningar, ej kunde öfvervara. Då Q 11 Ht
år 1761: blef anmoclad, att på }ern-Kontofets
bekoftnad företaga en utlåndfk' refa, förord·
nades Ga r n e y att under tiden för efta defs
tjeoa; 11\~arefteroch fedan han till Bel/g.r.
Co/legii nöje fullgjort detta uppdrag, han på
fjerde aret antogs till vice Öfver-Masmäftare.
År 1769 erhöll han Höglofl, Kong!.· Bergs.
Collegii Fullmagt att vara Ordinarie Öfve);.
Masmäfiare i Nara. Bergslags Diftrikt, med

. 1500 Dal. kp:mtslön; i hvilken befattning
han fortfor till 1780; då tjenfibyte tillåts
imelIan honom och Öfver-MasmäftarenWin~

berg, forn då innehade Wernllands Diftrikt.

Gal' n e Y,. hade redan ut~äl'kt fi~genolt1

en ovanlig verkfamhet, ettg.odt~gaochen

den tiden, mer än nu,Jållf~nliegenfkap,

att af egna och andras mifstag hämta nytti-
ga
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ga lärdomar. Hans rykte hörjade nu att
Vinnaftadga, dels genom de många bevis
på fidcklighet han då gifviti flere Rikets
Bergslager, dels genolu de fördelaktiga an.
bud han haft att gå i Kejferl. Rylk tjenfi~

Med en vidfiräckt erfarenhet och fäkerhet
i omdömet, nalkades han nu den tidpunkt
af fin fefnad, då trian vanligen med mera
köld fel' och bedömmer de ting forn Ibötae,
Ha.n hvarken förkafiade eller blindVis antog
de teorier ochobfervationer, forn meddelades
honom af famtida Författare eller erfarne
Ernpirici, fört än han i praktiken underka. ,
fiat demege'n pröfning. Flere tillfällen här
till yppades ock de följande ären,' genom
det enfkilta förtroende åtlkillige upplyfte
Bnlksägare lkänktehonolTI; och hans årligen
utfiräckta verkningskrets fÖl'fatte honom ftiart
i tillfiånd, att från en högre fynptmkt öf·
verikäda hela Masmäfteriet. Hans I~unfkapei:'

voro nog befiämda, att. uppftälla den förträff.
liga Erfarenhets-Teori, bvilken, nu omar
betad af Direktören J. C. L i el bec k, alltid
ikall bära vittne öm begges förtjenft..

Året förr än G a r n e y s Handlec1ning i
Masmäfieriet leU1Dade präsfen, hade han blif

vit.kaIl~dtill~edamotafK. Patr.. ~ällfl'.~7
pet; och fanuna år, eller 1791, hugnades

har~
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han af Hans R. Maj:t med nådig Fulltl1agt,
att, i aflidne Asfesf6rn Allgulins ftälle, vara
Direktör öfver Tackjernsblåsningen i Riket.
Med denna befordran följde dock ingen lön,
och Gal' n e y fann derföre nödigt, att för
fin utkomft några år bibehålla d"en tjenfi oqh
lön han på Jern~Kontorets fiat innehade.
Egentliga anledningen till denna befordran
lärer varit ett anbud från .Pohlen, fom offi-·
cielt\gjordes honom genom då varandePohl
1ke Legationen i Stockholm.

G a r n e y ägde en flark. kroppsbygpl1~d

och god hEdra, hvilken, underhållen genom
måttlighet,ti1Iät honom att, äfven defenare
åren, ej allenaft trotfa de befvärJigheter forn
vara ofkiljaktige fråll hans yrke, men ock
att,. utan val af årstid eller väderlek, färdas
från den ena gränfen af Riket till. den ..~n.
dra. Ål' 1792, då han uppnått .48 brsål<ier,
gjorde han, på anmodan af då varande. Bruks
Patron J. B e d o i r e, en refa.. fl'ån.ChriHillc
hamn till Melderfteins Bruk iWeHel'botten,
derifrån han fedan begaf.fig16. n1ili.?i
Luieå •Lappmark till Gellivare,. på ..en uno
derfökning 0111. nyaMas~g;ns7anlägg;.nin~ar.

Han fick på denna fe dnare refa dela lika
öde med de andra Underfökningsmännen,

och
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ochofta färdas till fot flere mil' på' obanade

vägar.
År 1798 valcleshantill Ledamot af

Kongl. VettenIkaps,..Akademien, och år '1800

lemnacIe han fin länge och med nit förrä~·

tade tjenH åt fin Son, nu varande. äfver
MasmäHaren i Wermlands Difirikt, Hr Hy.
bert Garney; men bibehöll Direktörstjen.
flen, för hviIken en ferfkild lön på Jem
Kontorets Hat förut blifvit ani1agen~ Ett nytt
fält öppnades, vid denna tiden,. för hans
verkfamhet. Han hrhöll Kong!. Maj:ts nådi·
ga tillHånd, efter derom gjord anmälan hos
Bruks-Soci"eteten, att årligen, ·då han påkal.
lades, göra en refa till N orrige, för att der
ilädes taga befattning med några masugns
byggnader och reglera Blåsningarne. Hos
Norrmännen, hvilka alltidhyllat Svenfkar
ne i deras enH;.ildta förhållanden ,möttes
G a r n e y af en väl vilja och en uppmuntran "
forn kom honom att glömma de mödor ho·
110m föreftoda på tvänne andra refor, dem han
förbundit Hg att göra. De Norrfke Bruks·
ägare, fom påkallat ,hans biträde, funno äf·
ven deras väntan uppfylld, och det tillböd,s
Garlley i Norrige fåduna villkor, om han
der ville bofätta fig, att de blott af pligt
(ith föfterlandsltänila l"unde uppvägas; Han

kun.
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kunde ej då förutfede'håndelfer, genOlU'hvU
ka han i fje1fva verket tjenadefitt fäderiles o

land, då han endafl: trodde fig arbeta för
Grarl11rl ket.

Den goda heIra Gat n e yhittiIls åtnjutit
började nu blifva iaftågande, mindre kan.
!ke genom den annalkande åldern, än genom
de bekymmer, fom tvänne lidna brandlkador
hoshonolh väckte, af hvilkaden fina, i
Chrifiinehamn år 1804, beröfvade honom
hus och hem, och knappaft lemnade honom
tillfälle att rädda det nödvändigafie för fig
ochfitl .fåtllille. Genom Bruks-Socieietens
ädelmod frälfades väl han med de fina fHltlen
tryck~nde nöd; men frukten afdefs fleråri
gatnödor, af de[s idoghet och omtanka, var
il11edlertid förlorad. . Under fådana omftän
digheter och fysfelfatt med en masugns bygg.
nad, blef han rörd af Dag tv änne år för fin
död, fom: timade d. 18 April 1808.

Han var två gånger gift. Förna .• gån.
gen .med< A. M. Roman, fom dog. 1776,
ochl;fterlemnade tvenne barn: Sonen flY
bert gch.. en Dotter,. fedangift medBaqkri.~
Kas[öre.nI\.pl mo d in•. I .. hansandra~gten
ikap med. M. H. J3e r gi hade hantrcnne
Döttrar,<hvilkas ··.enda .. arfslptt henad i .en

god

godtfppfoflran, hvilken, jemteriågot under·
ftöd af Bruks-Societeten, bereclt dem och
Enkanen tarfvelig utkomft, till den tid då
ökade varuprifer begynt att göra vanliga
penninge-tillgångar otillräckliga.

G ar n e ys Handledning i Masmäfteriet
har egentligen gjort hans namn kändt af
utländlke Lärde och den Svenfka Allmänhe
ten. Men de, forn perfonligen njutit hans
pndervisning och förftått att värdera den;
forn [ett ell.er .ännu kunna fe i aHa Bergsla~

ger de .minnesmärken han åt fig uppreft;
fom begagn~t eller blott gjort bekantikap
med de Ar~betate han danat, fkola fäkert till·
erkänna honom förtjenHer emot Fäderi1eslan
det, af lika redbart värde och kanike ovan
ligare, än de han inlagt få[om författare.

En fäker blick, kall pröfning och be·
.flut[amhet i faran, vora de egen!kaper fom
utmärkte honom i defs tjenfiebefattningar.
l umgänget var han liflig, otvungen, öppen,
och rik på ideer, hvilka, ehuru någon gång
fallande utom gränfen af hans kun!kaps
område, alltid förrådde ett ovanligt godt
hufvud. Heclers-titteln af nyttig och .. god
Medborgare var den en.da han efterfiräfva
de, och. den husliga fällhetenutgj9rd~wålet
. för
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för hans.Iycka. Det fednare kunna blott de
~.~vittna [0111 voro honom närmaft, och det
forra läret ej beftridas af någon fom· kåndt
honom.

4·
. Om ett nytt stag af Små'ltståt (German Steet)

.1. '../J
unuer stempetn Atta StJernor.

I\o~pl.<~ aj: ts Nådiga. Re[olution<. uppå
DI~ektorens, Eric Thomas Sv.eden.
ftj e r na s gjorda underdåniga Anfö kning
dels att vid Wij uti Gefleborgs Län be:
lägne Stångjerns- och Manufaktur-Verk
lIvars förvaltning ikall vara honom, få~
fOrn Curator i aflidne Öfver-Hof-Jägmä
fiaren Grefve B u ng e s gäldbundna· Bo
uppdragen, få, på ett af honom uppflIn
~it färfkilt fätt, af Tackjerns- och Stång
Jernsfkro med någon tilJfatts af Hämnlar
flagg, tillverka, på våg föra famtin· och
utrikes förfäJja åtfldllige forter Stål,fåtnt
atf, i likhet med hvad för tillverkningen
af det få kallade Ålnöts .. StåJjernäfKgJ.
Maj:t·· ochRiketsBel'gs~Col1egioilkal1 blif.

vit
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vit beviljadt, till fkillnad från det vid
berörde Bruk till v.er Kflde Stån~jern, och
för all å desfa Stålforter jemväl befor
dra en bättre affättning, å defamma, jem·
te Brukets ftämpel, få nyttja en ferfkild
af honom i underdånighet uppgifvell
fiämpel, innefattande hufvudteckningen
af defs Sigill, dels ock, att, enär ofvan·
nämnde Curatel för honom upphörd.e,
honom måtte i N~der tillåtas att famma
fiåmpel med fig taga och i fammaänc1a·
mål,. folU vidWij Bruk, till fin förmån
exdufivt begagna, jämte det eller de
Verks ftämplar, byars ägare framdeles
fkulle med honom om en dylik till verk·
ning öfverenskomma. Gifven Stockholms·

Slott den 12 Mars 1816.

Kongl. Maj:t har denna underdåniga an·
rökning, tillika med hvad Defs och Rikets.
Bergs-Collegium, uti deröfvet afgifvit un
derdånigt utlåtande, anfört, i nåder låtit Sig
föredragas: Och då hvarken fråga om till.
räcldighetell af kolfånget för den nya Stål·
förädlingen vid Wij, i anfeende till denna
Bruksegendoms vidfträckta ikogslägenheter,
kan uppftå, eller förändring af derHädes re
d.an .. privilegjerade dammar och verkftäder
blifvitbegard" finner Kongl. MajJt j nåder

fkä·

--~
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~käligt, ått till ofvanberörde llt1derd~11iga

anföKnlllg lemna Defs nådiga Bifall -_ tned
förbindelfe likväl för Sökanden ,-d:lsatt. ,
då hal1ftn flämpel vid något annat Bruk
-<rill använda, fådant till KongI. Maj:tsoch
Rikets Bergs-Collegii pröfning färfkiJdt: an
~:äla, dels oCKutt, 0111 framdeles vanligt
Amnes- eller Stångjern fkull~ till·- flåIfötäd
lingen användas, med årliga uppgifter der
om förfara, på fätt Kong!. Maj:ts Nåd. F'ör
ordning af den 19 December 1807 ithy
fallförefkrifver. Hvilket vederbörande: till
underdånig efterrättelfe länder. Dåtll111 ut
fl1PNh

C A KL.
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fladen. Då denna tillverkning hittills bör
blott betraktas fHorn ett förfök i Hart, och
Redaktören ej tillåter ftg, att fiuta till ftiilets
duglighet af det vackra utfeende forn flere
afhärdade flänger vifat i brottet; få har han
endaft velat härmed underrätta kännare el
ler dem forn behöfva få kallad t Tylkftål, att
några centner af det i fråga varande äro att
tillgå i [ammar, då derom tillfäges hos Hr
Blachet i Jernvågen. Några tälg- och för
ikärareknifvar, ftickertar, planehetter m. rn.
äro på förfök deraf förfärdigade och inlern
nade i Hattftofferaren Falks bod vid Guflaf
Adolfs Torg, hörnet af Fredsgatan i Devel
ika huret. Refultaten af några redan gjorda
och andra tillärnade förfök med [amma flål
fkola i ett annat häfte meddelas.

J. A. Bö

Af förenämnde Stål tillverkades flflled
ne höft 8 a 10 Skm. En del deraf är af~

gången på utrikes orter, en del till Eskils
tuna, och en del förbrukad af arbetare här i. ',.

fia-

Rättetfe:

Sid. 180, flf1:a raden, flår: fömtemarne varit gjorda
af utländfk fkro; täs: fömtename varit gjorda af
utländlkt /kro. '
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