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1J,eråttelse om Creusots Jernverh. 
i , Fran.k.rike. 

Detta Jernverk ,ligger i Departementet 
Sa6ne och Loire ~i (en del af för detta 
Bourgognl:') helt nära den lilla str1den 
Montcenis, och lrn«ppn två Svensk;3 mil 
från Autun, Anläggningen begyntes 1782 
~f, ett bo Jag, som med afsigt att ej spara 
någon nödig kostnad I förenade !iillika for., 
roåga, att kunna på det krafrigas~e befräm
ja de,tta ändan,ål, rnen knappasr var ver
ket uppbygclt, då revolutionen it:iträffade, 
som förvandladB Creusot .till en national. 
egendom.. I sådan eg~nskap bibehölls 
det någon tid, hvarefter det såldes tiU 
flera privata, för ett värde af något nier 
än 300,000 Francs. (8r 125o R:dr. R. g. m.) 
Denna summa utgjorde väl hvarken v.är--; 
clet på Brnket eller motsvarade om. 
kostnaderne, men man hade nu ej mer.a• 
samn.rn goda utsigter som förut, och ver..:: 
ket afyttrades dessutom i en tiq, då Na .. 
tionens egendomar ansågos att möjligen.., 
i en framtid kunna erhålla mindre säker
het. 'Så väl i anseende till vidden af an-· 
läggningarne, som den kostnad hvarmed 
Bruket blifvit uppbygdt, kan dett.a Jei;n'.", 
verk anses att vara det första i. Frank~ 
rike, och kanhända behåller Ctensot än
nu detta rnm, då vi betrakta det :med
afseende på tillverkningen, ehqru denna 

]~ 



hvarken svarar mot anläggningen eller 
första kostnaden. Uppmärksamme på den 
allt mer och mer tilltagande sk.ogsbristen, 
och det uppstegrade kolpris~t, voro ~n
tressenterne lwtänkte att gora ett vid
sträckt bruk af stenkol. Förut hade man 
ej användt dessa . i Frankrike till Tack
jernsblåsningar. Afsigten var derföre nu 
att med rostade stenkol eller Coaks bör
ja verka tackje-rn, som skulle omsmältas 
i Reverber.ugnar till -~~moner och hv
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jehanda gjutgods. ~atthetei:i . ~tt erhalla 
stenkol visade de basta uts1gter. Sten
kols-gruf vorna voro brut~a från längre 
tider tillbaka, och af de 1 cletta Depar
tement med arbete belagda flötser, hvar
ibland må nämnas La Chapelle's, ResiJle's. 
Saint Berain's och Blanzy's, skattades lag
ren vid Creusot att vara bland de mäk-
tigare. · · . 

Att orten deromkring hyste jernmalm 
till myckenhet var tillförlitligt, men e
huru. man hvarken kände stenkolens för
hållande i masugnen eller jernmalmerna 
af försök i stort, åtnöjde sig lik väl In-:
tressenterne med dessa inskränkta under
rättelser, utan att till vinnande af en 
;mera pålitlig känn~do·m, låta anst~Ua n~
gra at:görande försök. Det. undgick val, 
icke deras uppmärksamhPt, att stenkolen 
voro mycket svafvelbundna; men då svaf
vel träffas i Stimkol till mer eller mindre 
myckenhet, förmodade man !tt · äfvert 
dessa skulle med bebörii rostning, kun-
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na nyttjas' helst ma11 vore betänkt att 
Jåtl!I bygg<1 ugnarna ehn Engelsl • t 
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• u ,:, · 0 · ~ v a~s vara. 
t1llracKhg att underhalla blåsnin~ \,id fle-
ra masu_.e,n.ar, ~ch procenten af jern skat
tad:& _,d:fyllest att löna kostnaden af 
s:rniltnrngen, s,mutacki<~rnet troddes tj('n
hgt att gf:'norn omsmåltning i Reverber
ugnar lP.mna ett segt och fast eller för 
kanoner passande jernsl;:ig, blef VY ILKIN

S ON införskrifven från' Enghind,. och ef-
' ter Engelsk:3 .viset uppfördes 3 masugnar, 

d;n en:: med 2:ne pipor, hvi!ka alla i 
gang s::i.tt"s med eld- och Inft-machin •. Äf
ven_ uppbyggdes flera reverber-ugnar och 
honsontela borrverk. 

Snart började man att finna de' ofä~ 
genheter som åtföljdP så väl stenkolen 
som jernmaJmerna. De· förra, fastän ro~ 
stade med all sorgfällighet, lemnade en 
sort coaks, hvaraf tackjernet skadades, 
och masugns-gången besvärades. Mal
men g;if ett jer11, hvilket, ehuru i rever
ber-ugn omsmält, hade likväl ännu ej 
den styrka, som fordrades till kanon-jern 
Dessa. hinder satte Intressenterna i för: 
lägenhet. Under sådana vidriaa utsigter 
h~ppades · mc1n likväl, att ge1fom bfond: 
nrng med de välfräjdade malmerna från 
Francbe-Comte kunna meddela jernet en 
styrka som det hitintiIJs snknat. Man lät 
derföre föra malm från detta angränsan
de Landskap. Med denna anstalt vans 
väl ett mer passande jero, men som .nä. 



ra g_ blandnings malm hade varit nöclvän-
ilig3 a~t meddela. jernet t~!lrä~klig styr~a, 
blef trakten härigenom for oryg, och nll
v'"rkningspriset för myck~t belastadt, e
huru m~lrnen kunde från Franche-Comte 
för:,s längsta vägen på vätten, ;-ll,er först 
till Chalons, samt clerifrån pa k,,nalen 
som förenar Saone - med Loire -floder:i, 

k ·1 .. 11 och h"-ilken går en Svens, m1 nara 1 · 
till Creusot. ..

1 
... 
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Dessa försök visade likva_ tnoJ ig e-
ten att aP:nom behörig, rostm_ng kunna 
bringi:i ~~enk~l"'

0

n _tili försvarliga Coaks. 
för tac1qerns n)asmngar i me~ b?,iaget ha-, 
de säkert funnit mer öfverensstan:man~e 
:med de.',S för.le! att hämta tack1ern an 
:malm hån Franche-Comte. Detta, i för
ening med stenkolens sämre förhå!l~nde, 
föreg;,f man ock" vH:a or~a~en.' att 1~&en 
:af masugnarna pa 3 ar vant 1 gang, da Jag 
år 18b4~ om sommaren besökte Creusot 
i sällski!p med Hr BruksPatron NILSSON, 

0fl underrättelser som nu lemnas om 
detta jernverk, påminna den förlust :vi 
erforo i Disponenten Herr R<?._u1LLACS 

bortovaro. Dess person hade for __ oss ::a
rit så mvcket mer intressant att lara kan.;. 
lHI som· Herr RourLLAC giort flera för
sök till tackjernets iörbättrande. Dessu
tom voro vi säkre att kunna bana oss 
våg till dess bekan~~~ap, och alla de ~n
derrä ttelser som skahgen kunde fordrc1s, 
genom ett bref från då va:irnde Inrikes 
Ministern Herr CHAFTAL ..--ull Herrar Pre-

l!i:& 

{ek.ter ~ de Departernenter vi ärnade be. 
öka, Jemte flera bref från Ecole des 

Mines i Paris. Det öppna bemöt;;ndP e
mot Främlingar,. som ärföljBr Franska Na
tionen, var likväJ för denna gång tillräck
ligt 1100- att införa oss vid Verk.et. 

St;nkolsgrufvorna som arbetades och 
voro 3 lågo helt nära intill hvarandra, 
och i s~mr(ianhang med de öfriga. yeTken. 
I trakten dP.romkring nppstrgo han flera 
ställen höjder, bestående af lera och sand. 

· I den ena grufvan ansågos kolen att. vara 
nå"ot bättre, ehuru äfven dessa vISade 
sig

0 
mycket svafvelaktiga, och benä~na 

till :ihopgyttring under smältningen. För 
öfrigt hade kolen ett glänsflnde och fett 
utseende med svnbar svafvelkis i lossnor
na; -de antände; temligen lätt och upp
svällde dervid. En del kol medförde till
lika en olägenhet att falla mycket små i 
brytningen, hvarigenom de lättare förtä~ 
rns, och b1ifva mer benägna att gyttra 
tillsamman i masugnen. Ert1ellan flötser
na, som stupade betydligt, så att des?a 
visade sig ofta nästaq. Jodräta, ~ch hv1!• 
ka lågo oordentligt, träffades pa ena si
dan glimmer-skiffer (Schiste m~cace) ', och 
på den andra Sandstens breccia .. (Gres de 
Poudingue). 1'f ågra lager af Jf:'rnmalm 
kände man ej. Djupai,te grufvan hade 
botten på nära 400 fot, men arbetet var 
ei fortsatt i flera år på c!etta djup. Re~ 
d~n på ganska obetydligt djup träffas of~ 
.ta stenkol, oGh 11ära dagen voro flera 



gamla 
O 
arbeten, hvarund@r de flesta st'äl~ 

len Iago I som 1m arbetades j indrifoa 
och atskurna sträckor. Sto!larne hade 1 
fots höjd och 10 fots bredd, och de i 
onerna afsc1tte pelare 10 fot· i fyrkant. 
Som alla masugnarne h_vilade, och flera 
~everberugn_ar nu ej voro i gång, drefs 
atw~n grufve - arbetet för nårvar1mde 
ga,nska !amt. rvlan hade förr haft 150 
.arnf!tare och de,röi ver, då nu endast 3o 
personer sys&elsattes med brytning. Des
se, som hade fria husrum och arbetade 
~å beting, betaltes i brytarelön med 3 
So.us (omkring 2 skill. R.G.M.) för ett maa stenkol, som utojorde i vigt 225 

Fr. __ fz. (265 ffi v, v.); ~en för lika mått 
sir!arre ,kol VM priset något 1nindre. Ett r 

matt ~f 120 Fr. {B, ( 13g ~ v. v.) sål
cles for i5 Sous (emellan 9 och 10 sk, 
H.G.M.). , 

. Rostningen skedde här. på tvenne 
"i'1s. De större kolen rostades under bar 
~irumeL Man uppstaplar då högar af 18 
till 20 fots diameter vid foten och 3 till 
4 fots höjd, samt ihopdragne upptill. 
Dessa betäckas med mindre kol och an
tändas midtuti, der en öppning lemn~s 

b . 0 d ' samt nnna nagra ygn vid pass. Sten-
kolen, för att öfvergå till toaks, förlora 
clå 4o procent i vigt och deröfver, men 
vinn.a till volum; · For de mindre kolen 
hvil~a, om de rostades i öppen luft, slml~ 
le lida för stark afbränoing, hade man 
inrättat flera ugnar. Dessa, som voro 

!t 

}1.ii.rälfda med teg.el, samt försedda i hvalf
,r?t med. 3 öppningar! tycktes äga ipvän
ihgt 7 till 8 fots diameter och 4 fots 
höjd. En sådan ugn hade 2:ne motsva
rande dörrar, hvarigenom stenkolen in
kastades. Dörrarne tillstängdes så fort 
kolen började att brinna, och öppnades 
ej pftare än nödigt var att omröra mas
san. Efter 12 timmars tid eller något 
mer voro stenkolen förvandlade med n.1in
clre afbränning än i fria luften till coaks. 
Stenkolen u~dergå rostning innan de 
kunna nyttjas i masugmm, dels för att 
mis_ta svafvel, som skulle i annat fall gö
ra Je~net för mycket rödbräckt, dels för 
a~t eJ sammangyttra, till hinder i smält
rnngen. För öfrigt måste hettan 1mder 
:rostningen vara af passad, ty är värmegra
den för stark, förbrännas . eller syrsättas 
äfven kolen, 

Af malm hade man ett betydligt in-
. ventarium efter förra blåsningarne, men 
det var icke bekant när någon af mas
ugnarne skulle komma att gå. Malmerne 
voro alla så .kallade jordmalmer, tagne 
u!' ängar och sidländta orter, Till färgen 
visade dessa sig clels ljusbruna, dels me
ra mörka, ofta med ett svart glänsande 
brott, och i skapnad af större eller min:
d re korn, samt mera sällsynt i orediga 
pipiga stycken. Till egenskapen ansågos 
o.rtens egna .malm:er att vara af en mer 
eller mindre kaHl;Jräch natur, .. För att 
befrias från lera c;ich hvarjahanda meka~ 
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niskt inblim?ade främmande ämnen•, V/l• 
skas iemenligen d;:,ssa malmer på stället 
?er· de 1~pptagas. Jag har på fh~ra ställen 
1 frnnknk.e Sett förfarandet härmed. Det-
ta är ungefär detsamma som för våra sjö
malm~r. Man nedslår vid en graf, der 
malm förut blifvit tagen och vatten se
dermer~ samlat sig I några stänger, emel- _ 
Jan hvilka en annan ledigt upphänges. I . 
ändan af denna fastkrokas ett sålt af jern- · 
bfeck, hvars botten är genomslagen n?ed 
bål. tätt invid hvarandra. Malmen öses 
då i sållet tillika med vatten, och e.n .· 
karl skjuter stången fram och tillbaka fle. 
t-a, gånger, att vattnet må kunna tiUräck
ligert i\ie11-0mstryka och skölja malmen. 
Denna framklöfj;:id på mulåsne-ryggen till 
Bntket., undergår sedermera samma opera
tion för andra gången''). Malmen på detta 
s~tt tv~ttad, förlorar ofta 25 procent i 
vigt. Ofver hufvud skattades malmerna, 
som hämtades omkring Creusot, till 20-30 

procerit jern i stort. En del af dessa .äg• 
de en skärande art, och derföre hade 
man älven tillblandat lera, eHer hvad 
F:ansmännen kalla I:erbue, i malmuppsätt
~rng~n. Leran, hv1lken 

O 

var till färgen 
l1us~od_, kunde anses sasom en mycket 
fattig Jetnmalm. Ofta i prist af annan 

:lf) I Frankrike frnmklöfjas kol ocli malm allmänt 
till Brqken. En mulåsna bela.stas vanligtvis 
1:1ed ej mer iiri 140 till 170 Fr. :fi;, och ofta 
far ·man s.e 20 · kreatur drifvas af en 'enda 
person!, ~ · · · · · 

ujas likväl lera af knappast någon jer:i~ 
~Yit hvarpå jag sett Hera bevis dels vid 
f:ar;ska och dels vid Tyska masugnar, 
penna tillsättes af sa1~m1a skäl som_ våra 
Jteta och skärande qv1ckstJenar 

1
besk1ckas 

rned tröga malmer eller sa ka!1ade torr
.stensmalmer, och äfven som d0ssa upp
blandAs med mer eller mindre kalk! at~ 
befordra en mera flytande slagg, hkasa 
11ppsät

0

tes vid de _m,asugnar der lera ny~~
jas, nagot kalk t1lhk~. K~ll~en:. som har 
nyttjades , var flolägng, gra till fargen och 
insprängd med qvarts-grus. . 

· Jag kan ej erinra . wig at! Jag 
O
sett 

~rnnan kalk än flolägrig nyttjas sasom 
fluss vid någon fransk masugn, o_ch ehn
ru denna ej kan .anses vara ett hka full
komligt upplösnings me~,el som. bergkal
ken hvilken är rner sallsynt 1 Frank
rike', verkar den likväl, i afpas,s_adt för
hållande, bergarternas fullkomnga, flyt-
ning*). , . · 

Malmerna från Franche-Comte hkaa-

"") J Kronobergs Län,. hvarest i1'._gen tillgån_g fi~
nes på Bergkalk, och der gron.ste!1 nyttias sa• 
som Huss, skulle tillsats af Holagng kalk. va• 
:ra mer nyttia, ty dels gör df'nna g€nnenl!gen 
slaggen mer flytande; o~h när grönsten,. sa~om 
insprängd med svafvelk1s, of~a meddehi~ 1er• 
net någon smitta af rödbracka ,

0 
korr_ige~~s 

kallbräckan snarare af kalken, sasom 1 nar
maste förening med fosfor, h"'.ilket äm~_e ,an~ 
ses vara. allmännaste orsaken till kallbrackan. 
Fosforsyra finnes ock allmänt i förening med 
jern i vä.ra sjö- och myr-malmer. 
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de till utseende <le rndan beskrifna. Man 
ansåg dem att gifva i stort några och 3o 
procent godt och mjukt jern. 

Masugniime voro byggde med myc- . 
ken koqtnad, och man ville veta att, för 
hv:nd;:;ra mamgnen med en pipa, om
ko1>tnadpn gått till minst 5o ooo Francs 

. ( 1 3,5,i.S R:dr. R.G.M.) De ytt~e murn1·ne . 
hdde man uppdragit med en sort tegel -
(tF!rre cuite), sl::igit till irnsenlig storlek, · 
och af bänre lera. Detta ämne medför 
vissa förmåner som ej kunna tilli>gnas grå: . 
steasmuren, ty 1:0 samrnanhålles hettfln · 
bättrn, emedan gråstenen leder värmen 
starkar,~ , 2:0 faller den förra muren jem
nare, och kunna ankarjern således lättare 
~rndvaras, ~tan att muren lider! härigenom 
1 styrka. Genom de yttre wurarne; som 
:voro lagda i bruk, och irlu, Sflmm,m
]}ölios af några ankarjern, hade man för 
angorna~ utra~t lemnat öppningar på 2 
fots afstand fran hvarandrti. Ui:,,arnf> vo-
ro ganska vida. Den ytln:! Öf'>fHlinve,n af b .. . .. C' 
.:·osten, som ntg1ordi> hälften af murens 

laogd, var nära 20 Svenska fot. Man 
hade h väift brösten m~d tegel, men ne
dra de!~n n,r ~1ästan l?drätt upp_rlragP,n, 
samt hv1lade pa 3:ne gJutna btir<l1ern, af 
hvill~_a dN lägsta låg 8 fot högre än bot
tenhallen. Masugns piporna, som h.,ide en 
rund ska pnad, voro af eldfast tegel, sla
;it til!. 2~ tums tjocklek, g tums bredd 
1 sm~landan sa~1t 16 tums längd. Tven
ne pipor fann pg vara hvardera 41 Sven• 

~57 

5k11 fot diupa. På 17 fot11 afstånd från 
tJottenhällen hade pipan slörsta vidden 
utgörande diametern 11 fot, och i upp: 
sättnings

0

målet ~.ar den~~~ _5 fot ?ch g tum. 
B_vad m!tten for de olnga piporna an
gick, sa uppgafs den ena att vara lika 
rned dessa, men den andra piprin sades 
nu v11ra nära 6 fot mindre, samt af lika 
vidd i buken som de öfoga *). 

Ett i den mindre masugns-pipan för 
länge sedan påbegyndt ställe gaf mig till
fälle att <ler utröna dimensionerna. Detta 
var inmuradt med eldfast tegeL I stället 
för en -~ □ da sten till bottenhäll, utgjord~s 
den har af flera tegel till 16 Svenska tums 
bredd, 20 tums längd och 4 tdms tjock
lek, lagde j 2:n'e hvarf, det understa på 
kant, och det öfra på Hata sidan. Häri
genom fick bottenhällen 20 tums tjock
lek. , Rygf:en var ställd 18 tum ifrån lod
tråden, och timpeln, so1n var slagen af 
eldfast lera, låg 2¾ fot från denna sedna
re. Stä_llet var lika bredt vid rygg~n som 
under t1mpeln, eller 2 fot. Forrnplåten 
låg 23 tum öFver bottenhällen, Och mu
r~rne, som ännu voro uppdragna endast 
till 4 Jot, hade en nästan lodrät ställ
ning. Detta gaf mig anledning förmoda 

-!<) Kant~.ga Masugns-pipor äro i Frankrike mycket 
c1llmanna, men man nyttjar dem äfven rnn• 
da, af bvilka en del iirn så tiU siigandes sam
manpressade, så att pipans största diameter 
är efter ställets längd. De fullkoml!ot rund11. 
börja att vinna mer förtroende. a -



~tt öfverstället uppfördes hela 
9

_ 10 fot 
ofver bottenhällen hvill<. et p·1·p .. c . , , . · muren at-
ven tyck~i:;s besanna. Tättan hade haft 
u:1der biasningfm en olika stor öpp
n_~ng, allt som murarne blifvit mer upp
varmde, och ugnen belastades starkare 
nied ttiglm. De 2 första månaderna ha
de ~liMriPtP-m varit 2J tum, de. 2 påföljan-/ 
de ::>kti::~ denna till 2; tum, och sedan' 
erholl tattan en oförändrad diameter af · 
2J tum. Under hela blåsningen hade tät
tan legat 12 tum från inre sidan af form
rnuren. 

C ,. l f yJmc.ern ör Eld- och Lnftmachin 
var af 4 r tums diameter och med 1 5 
sli:ig i n!i~uten erhöll e1; pipa omkring 
1400 kuo1k fot luft, hvilket kan anses 
att var.,. mer än dubbelt af den Iuftko
lumr~, ~?m gemenligen inkommer i en 
~anbgt dJup masugnspipa, der träk~I nytt
ias .. En sadan myckenhet luft, insläppt 
1. .. e~ ugn for träkol, skulle onödigtvis\ 
~ortara dessa sednare, oc:h förbränna tack
J~met eller göra det hvitt; men som van
hga stenkol ansHs · innehålla inom sam
ma volum 3 gånger så mycket kol (car
b~_ne) som ~ösare träkol, inträffar denna 
olagenh~t ei här, och man har anmärkt 
att tack1ern tillverkadt med stenkol är 
~era nödsatt eller kolbundet, än tBck- · 
Jern

0 
som blifvit sm.ält n,ed träkol. För 

att_ angkoka vattnet åtgick i dygnet 70 
1v1nv,ler (8064 (f v. v.) stenkol. · 

.Enligt de underrättelser man med~ 

S2Si:!l 

öelade mig om Tackj_ern?-b1å8ningarne, 
6Ji;olle 38 1:ill 4o uppsattm neddrifva 
j dvgoet. U;Jps,:tttningt>n bestod då af 15 
skofLi.r· (ba,:hf') orostad malm, hv~:rilf en 
dei if1ån on<>n och Pn delfrån Frnnche
Comte, utgörande skof!en i vigt 35 Fran
ska ffl el1€r 1 L:pd 15 fil T. ( v., af 400 
Fr. ffi rostade stenkol (20 ],.,:pd T. j. v.), 
samt 2 skoflar obränd kalk; 2:ne utslag 
skddde i dygnet, hvart utslag tagit till 
3800 fr. ffi (.9 Skeppd. 10 L:pd. 8 l:jg T. 
j. v) tackjern efler deromkring. Således 
åtgick till en del tackiern öfver 2 delar 
kol, och ansenligt mer än tackjern ge- · 
menligen behöfver då ~Bt ti1lverkas med 
träkol. Detta förhållande är oväntadt 
sedan jag rndan anmärkt att stenkol hål~ 
ler inom samma volum mer kol (carbone) 
än träkol; men troligen torde den större 
kol- åtgången, som alltid åtföljer sten.: 
kol, ja ä[ ven de bästa, härröra från främ
mande i stenkolen inblandade i:imnen, 
och från en högre. värrnegrad, som alltid 
uppstår då detta bränsle användes, i syn
nerhet i mycket djupa masugnspipor. Att 
tackjern s.om blifvit tillverkadt med sten
kol, är mer kolbundet, bör -äfven här 
komma i betraktande. 

Såsom underliggande verk hithör
de äfven Cnmsots glasbruk, jemte plåt
verket vid Mevrin, beläget tätt invid det 
förra. Utan att betrakta Glasbruket till 
någon vidd, får jag likväl meddela några 
få underrättelser derorn. Det bestod af 



2:ne ugnar 1wilka eldades med stenkol. 
I_ bvar ugn insattes 6 potter med 600 @ 
tillsats, hvaraf lik väl en <last j först in ~a
des. Denna massa blef smält pa 40 till r1å• 
gra ~ch 40 timmar. Till finare glas, hvar
af !1llverkningen var ganska betydlig, 
~ytt1a4es pottaska från Ryssland, som 
hkväl raffinerades vid Creusot och Fon
taineblenus rena och välkända ;and. Den
na torkades i kar som uppvärmdes med 
rör, siktades sedermera, och var deref
ter af en ren hvit färg. Att något mi
n_eralisk t lut:alt nyttjades till kristallglas, 
ville man eJ medge. Verket sysselsatte 
omkring 60 personer. 

Plårirerket vid Mevrin har i' sednare 
åren blifvit anlagdt. Detta bestod af 5:ne 
glödugnar, som eldades med stenkol, och 
3 valsverk. Största ugnen hade 8 Sven
ska fots längd, 5 fots och !i tums bredd 
samt 20 tums höjd. De större vnlsarne 
h~de 4 fot och några tums omkrets på 
nagot_ mer än 5 fots längd. Valsarne vo
ro g1utna vid reverberverket. Dessa 
behöfde stund-om an omsvarfvas för att 
befrias ifrån intryckt glöd.spå~. För 
alla u_gnarna 

O 

och ~alsarn~ uppgafs till
v_erk,mngen pa 2/~ timmar att kunna gå 
till 2500 Fr. ffi, (9 Skeppd St. v.) men 
s~~ hela ~erket ej alltid gick, ville man 
pa rntet v1s bestämma tillverkningen här
efter på någon längre tid. · Kolåtgången 
för 1000 Fr. _ffi (3 S~eppd. 12 L:pd St. 
v.) skattades till omkrmg 16 hennes, en 

one tagen till 125- 150 F'... ffi_ (g till .. 10 

b~ d och 15 ~ St. v.) Afbr~nn;ngen rak
~}cies i värrnrnng ?C? skrot ull .:.ioprocent. 
sedan plåtarne bhfv1t utdrag1;e 1,;md?r val
, rnfl ladP-s först en enkel plat oll en 
SB ' o o "ll 1' nies tiock lek eller nagot mer, sa 2 tl -

:ammans, derefter 4, 8,, så 12 oc_h 16 plå
tar· men var jernet goot, och gick a_r~)e
tet 'väl, kunde man utan olä~enh:t af

0
v1ka 

från denna ordning'· och öf v;r~~ fran ; 
till 8, samt från 8 till 16. Sa Ian ge pla
tarne ej l1:1des dubbla, vBlsa<le man de~ 
både ef tAr längd och bredd , men dere~
ter endast på '!ängd, Iornm plåten blef 
färdig, vat den 8 gång;r om värmd, och 
för att borttaga glödspan, kleppades den 
med en trrild~1bba. Att förekomma glöd
spån beströk man äfven. valsarne so:;tl 
oftast meJ fett. Man t1liverkad.e har 
plåtar ov,rn_ligt l~nga ocl:. tunn~a ... Dess~ 
visade sig 1e1m1t1ocka, s1ata och afve_n sa 
rena från glödspån soin en under hamma
re utslagen plåt. 20 plåtar af 4~. Fr. fots 
längd och 1!. fots bredd, som vagde 117' 

. fr. ffi (8 Lpl 7 ffi St. v.) betaltes r~~d 525 
Francs (i42 R:dr R.g.rn.) per m1lher (3 
Skpd 1 2 L:pd. St. v.) Plassmeden hade 
fria husrum och 3 Francs (:'.lg sk. R.g.m.) 
om dagen. Öfrige .arbetare bodde äfven 
fritt och, hade om dagen 35 _till 4o _?ous 
/(

2
3-2.6 sk. R.g.m.). Vid Mevrm __ var ~-fven 

en stångjerns - smedja, men for narva-
rande e(i gång, L · .. k. 
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Några Smides-Försök vid Stor ... ,r 

. for"s Bruli år 1806 *). 

Tackjernet, som tillverkas i Vt>rrnlands 
Berg&l,ag,~.r, är i allmänhet af flå god e
gensk?p, att icv,e andra ämnen än såda
nct ,som egentligen höra till Ta ek jBt llets 
best:åndsd~lar, äro dacm"!d :inbLrnd;1,dP, -
Det vill ;,ägt'!, att Jernet ej är förem1dt med 
annat än syre och kol. 

Denna w;>da egen5kap har sannolikt 
i äldre tider gifvit anledning att vid det
ta Tackjerns beredande till Stångjern 
anvä,ula det så kall;.1de hut-smidet; s01~ 

ännu bibehålles och alln1änt nyttjas vid 
alla Bruk i Vermland och Dalsland. Be
handlingen derviu består deri, att Tack
jernet under räckningen nedsrnältes med 
en vi~s försigtighet och utsättes för el
dens verkan, att syret och kolet må kun
na skilja sig ifrån jernet, hvilket clå, i 
ett mer eller mindre smidigt tillstånd, ner~ 
kommer i härden, och kal!as hut eller 
färskjern. 

När allt det påsatta TackjP-rnet såle. 
des hlifvit nersmält, af svalas Färskjernet 
som nu mera håller sig tilisamman i e~ 
klump; denna omvändes och ner.smältes 
andra gången, att ytterligare beredas till 

mera 

;J<) Inlemnade till Herrar Fullmäktige i Vällofliga 
Jem-Kontoret, af Herr Bergmästaren GusTAll 
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er.i smidighet, på lika sätt som vid an
,~ p, Tysksmidesprocesser är 11anli at. ,,t D b h Il' .. l t:i . etta e anc rngi,sattkltt )ereda Tack-
jern till smidighet, visa~ si_g ~:åd e_ mindre 
tirbetsamt -och mera en.Kelt an de flesta 
smides processer; och är Tack jernet .s!odt 

r "d . , u sarnt ar sa Hfl eger1sl':.ap sorn det !1vilket 
.tillverkas i Vern1lanri, 

0

så kan ett i g0d-
, d " " . I o'· het dere,not sv,ir:in e ('..d&Df;JPrn '3r rnllas, 

i synnerhet om icke iör rnycket Tackjern 
• 1 .,, I O b' •• .. 
1 senaer uppsattes, c,a i,nassan lir .1ör 
svår att k,ndtera i hi:irden. 

I äldre tider hafva troligen Verm
]ands Bruken i allmänhet tillverkat ett 
b~tttrn Stånie:jern än nu för tiden. Gam
rn<1lt smide~ern, som träffas i bygqnader 
och 2nnorstädes, är af förtriiffiig godhet. 
Deremot finner man ej sällan jern af 
sedw:a"B tiders tillverkningar, som, ,?bunt 
väl smidt och till utseende vackert, lik
väl i anseen~le till d.:;&s inre beskaffenhet 
är mycket ojemt, så alt en del af jern
stången kan vB1a gnd och en anrnrn del 
b<.:;stå af bår2t och overkadt jern, .som tiil 
sådana behof, hv;lka fordrn strrl•:a, k<'.1:1-

. d . '" 0 I -. ··1 ° yarn mm re tJeOlJ!'!;t, rsa ~en c!erLL mat-
te härröra deraf, 8.'tt i för,.; tid,"I', ,:;1 be
hofvet af jern och afsät•n:ngen derå ic!t e 
var så hetydlig, son.1 nu för tid::11, och 
byg1::nad€r samt handbcr vid ritckningen. 

\.... t,) ,:, 1'"1 

ej medgåfvo Att skyndsamn::are ':,:::,,stc, 
c1refvos ti!iverknine:r.rnP- vir:l. Ernken ic:k':! 
så högt. Med m{~dre tiilverkninr,<'•l' be-

20 



höfdes icke så stora Tackjerns uppsätt~ 
ningar, ·och smeden hBde bättre tiLfälle 
att, till o:odt 1·enrn erhållande, handtera 

t, o l ! .. • .. • 
elden och sr.näitao pa ue11ongt satt ». 
härden. Kanske i:ifven tills_ynn1 den ti
den hade mer af&eende pil godheten hos. 
· ·· • h t n der' r Jerrrnt an mvct:.en e P- , ,,,. 

I den 'tidflns mindre tillvPrkningar 
torde man ockS"å ic:ennnna någon ~rnled
ninf! till clet bety<l'bga undersmide, som 
vid 

O 
ae flesta Bruken i V ermland uppkom

mit och hvilket ännu icke hunnit ut-
111midas. · 

Sednare tiders större hehof af jern 
och en bättre afsättning, hnr fönwlå1it 
Bruksäe:ar~ att drifva si.na tillverkPing;:ir 

,:i "d i_ " ,· ansen!igen högre; men sa ant 'uar svar_,1-
gen kunnat ske utan på bekostuact af 
jernets godhet. 

Med detsamma som det hlt.f Brntrs
äg:uens föremål att göra .större 1il1Hrk
nin1Iar blef äfven mvckenheten «f det 

0 ' • . ! 
smide, som bans ;,rbet2.re i veckan eter 
om året kunde åstådkomn~a, df'n mått
stock, hvnrefter desses skick!ighn be
dömdes. Såsorn en- tö:jd deraf och för 
att vinna anseende tsf skicklighet, utvid
gade smederne sina Hän.i ar, gjorde form
öppningarne stöne och ökade T'".cki_;rns
påsättningarne ifrån 1,? a 15 L:pd till_ 20 
a 22 L:pd och d8rutörver. De sor~ gJ_or
de dessa förändringar med ursk1llmng 
och tillika arbetade flitigt samt ·med upp· 
n1ärksamhet i härden, kunde lika väl å-

"' Jkomma ett någorlunda godt jern; men; 
asta k · d. ~-- k , 

5 mindre unmga sme er iororsa .acte 
~:ssa för~nd:ringar ett ojemt, hårcit, och 
01erkadt Jern. 

Under allt detta bar dock konsti=m 
att smida väl och vackert jern ansenligen 
tilltaoit, Mven som ett mera öfvadt band
Jag -0d rädrningen, och förbä:trin~a.r vid 
J1j ul- och Hammarbyggnader b1 dragit ga n
ska mycket till smidets fortskyndande; 
,uen konsten att tillika göra jernet jernt 
och godt, synes hafva aftagit, allt som 
de skickligare af gamla srneder utdött 
eller komn1it ur arbetet. Fl"!ra omi3tän
digheter, som bär voro för vidly~tiga att 
upprepa, hå( va emedlertjd tillkommit, 
hvarigenom konsvm och de äldre sme
dern~s sätt att tillved .. a ett" säkert och 
godt jern, vid <le flesta Bruken kommit 
i förgätenhet.· · · 

' ·· · d ' 0 1 De arbetare, som nu aro 1 me e1a -
dern, hafva 'icke haft tillföHe, af de or
saker, so;n förut ärn nän:ide, att Järn sig 
:den förra smidesprnc,:s'.>eP 1 och äro dess
utora för mycket intagne rJ begreppet 

l • • ' l • , att rrö:ra n1ycKet 3ern, i) .o;t :.:~e;.J IJKttagun-
o ·11 . 1 '. ' . -de, att <let tl utseen<:ie cl1r ,,ecttert. 

En af de gamla Smederne2, som ~n;
der sin tjenstetid i sy,merhet utiy,ärkt s1g, 
är ännu vanm.de HEmin1arsrneds A;dew-,an-

/ • n'J' 1 n ml· ! " T .,,,. nen 1 r1 1pstaos nergs rngs~ag r ET Ei:, 
°'VENNERSTRÖ1:,I 1 hviiken. nn iir 75 år 
gammal. Han har smidt vid Bjm:bäcks 
:Bruk. 34 år> och under den tiden, .som 
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BruksBöckerne ännu 
"erkat i veclu,n 2f1. il. 
g0<lt je1n ;,,J 21 ff,:~1 

;J,,;~:'\~;~~~:,lf~r~/1/, ! 

skolA utvisn, till~ 
25 Skepp:.l ganska, 

på våE:'"H eii 
,i\ cd; 7 i.,lna

0

t 
;~,,:·1•1:1?1 er,, 01r1 a-

i,fucr\,0 n: och 150 
U;m, \t för sin 

ret 100 :-! 15.?: ~~L r·p:;:_t 
a 2co st1gar v " · ,.~ .. 
ski_c·.i:'i~, C is:: i: ; (,:'.;~te:,, . han de 

s€.G nej l~ a~-Pti bLfv_:.i _.,_ J-,t- [r'. i,_._',0_,::' \,
1 

~-·-.. 2\s_ .. ,· ~ri\_
1_?],l~ 

Bruk fhr ,;tt ' - . ' . . n 

t·d r.n I<1: ,. i-,::,n v: 1 :t oå stål-

:::;\;, ::cff ::,;, :. ; : ~.: :, :"" ~ ",: t ;:,i. ";~ :: 
som e,1 sto;.- <lsi af r,u vz.nir,de t'nwder 

• ·1 • d .. , 
Vlf.1tagtt er1 g Pl'CJr. , tt! e.ncnst uer-
smält1:, T.1.,·:J jen::;:-t en gibp;, hvilket fordr2r 
en Rnn ... n s1::',;lninF:, (' fv:·:ne:·h~t en raka~ c, ("l'j 

re bläster, så.l:2r, .~:,e: JJderm:mnPns bort~ 
:resa' har1S smi..i'3S.:i8.tt sn;:,H Llif vit bort: 
la:~dt. . 

- •, r 

Emed!ertid och som Aldermatmen 
VENN1HtSTRÖIVIS formåHiiga c:H•,idetd,.or,st 
är på vägAn att åtn;instoni? i V Pnr,iands. 
Ber'gm~-istardörne fen lorP.s t · hfva Herraf 
Fuilmäktige i ·v .. i.i!cfl. · Jer:i-Koutor<"t, på 
~ernrn. skedd anmii!An, lofvut, lör &tt å
ter up-plifva sam!na kon.st, ,nt bestå nå
gon upoi:rn)i;ntran eller belö1~ing för be
n.älte AlJer1e2n, emot det att 1,.au foH
kon:ligf:'n i11öfve1r och 1i 1lär 2:nt>, eller. 
flera unga smeder, som 1 unna sederme
ra vida;e ntspri<la detta smidessätt i 
fandet. 

Herr Kapiten 01.;h Riddaren CLAS 

ltlSDJ..JBl zr1 

. . ., 11 :rL L1NROTH, hv;:irs nit för Bruks-' 
1, !,. tv~ • ' .. " ,. . . . • 

h 
r,dtrrm3e:1s o 1.sta atven visade sig 1 

11 f . I 1 .,. d E' 1 " . ·(le:W ai .' 0,?Vl JiL~ g;nast, B t~r .1Ll"Om 
erh5!!en /'"1J:1.sb1p

1
, ntt ctr-',t ~rofsnude, so:'.11 

]Jorde ga forut ~il ~r m~<J ,1e::s,n:;m>1 "er':
stälias, r.dtt-~ f:l gör,15 vid Si ~rfors Bruk, 
ernot det att en eUt~r 2:n,~ ung~ s:;neder 
cfor skulle dervid få ::irbr:,iJI och hira hvaµ 
som dr,'rc1f vore alt inhä,nta. 

Tii1 v2rksti:illande den1f inställde j_ag 
11:ig vid Stnrfors Ernl .. den r7 Mai rn
uevnnnde år' och hHde der mir; till mö
te Åldermannen VE NNTIRS TRÖ rd, som 
äfven om afsigten härmed :redan var fö
rekonun~n. 

Af nit for Vettrnsbpen, och af bö
jelse Htt beXordra ett nyttigt ändamål, 
voro H2rr OfverMasmästaren L1D'E E c K, 

Herr HofJnnkareo och Hiddaren af Kongl. 
Vasa Orden J. H. AF GEYERSTAl'vI samt 
Herr ErnksPatroi:, N. N1LSSON 11;:;rvarnn
de, hvilka äfveo v.id tillsynen och an
teckniogarne beh3gade göra beni:iget bi~ 
träde. 

Dermed sysselsattes je~nvät Konst Sti
garen vid Persberg.'!t H. ANn,En.ssoN, 
hvilken .dessutoin var utsedd att lära 
Härdsfr,Hoing,en, tackisrnets nersmältr.ing, 
och b,':![edan:le tia godt stångjern, hvar• 
vid han också bde irnn cl, i ai.sigt att en 
gång kunna vara Hen-ar Bruks - Agare 
dernied nyttig. 

C'7''1 , ...... ,13 '"d l 1( en u0r1an st,~i J.,8s nctr ,1rne 1 

Storl.ors södra smedjn på .ioljano.e sätt: 



Bottenhällen 1j aln i 4:kant lades efter 
vattenpass. 

tum •. 
Fonnväggens höjd midt under for.man 12 

vid Härdspåpgen - i3 
vid Bakväggen - - 1 I:i 

samt lutande inåt Härden_ I 

Bak.väggen iodrätt .hög - - - 12 

från 111idt0ln af forman till bakväggen 12 

till Härdspiingen - - 27 
Blåsväggeri formerad af Stybbe. 
Fornwn i Härden - 5 
från dess nedra föun till bottenhäUen 11i 

Jt l -ti 

Dess stupnin-g i Härden 22 grader, 
eUer så mycket att blästern tog 7 
a S tum inpå botten. 
])ess öppning, bred 1J 

i 
tum hög 

11ög -
mynningen af Räijtättan var 1{ 
och 1~- tum bred 
Bläste;n fö.rdes till begge Härdarne från 
err enda Bälj, sr.1m 'hade 3:ne kistor hvars 
block sattes i 1örelse med en treslängig . 
vef. Bäljens storlek invändigt 11J fot i 
fyrkant. Resten, vid ryggen, 3 fot~ 

Tackjernet, som skulle nyttjas hela 
veckan, var tillverkadt af Persbergs mal
mer, och till utseende grått med isrand, 
t.amt en del deraf hagelsatt. . 

Kolen, af gnm och tall, voro något 
~vaga och mycket stybbiga. I kolhuset 
som hörde till nedra Härden, der de va-

, rit mindre fredade för snö och regn, väg
de x tunna_ bästa kol 3 L:pd J.5 ~, mel-

e: t : ' 

J 05orten 4 L:pd 5 €12, och så kallad slark: 
~ler stybbe 6 L:pd ro ffi B. vigt *). 

e I kolhuset som hörde till öfra Här. 
Jr.n voro kplen i allmänhet bättre. r 
tunna af bästa sorten vägde -4 L:pd, r 
tunna mellansort L,_ L:pd 5 ft3, och r 
tunna sliirk L~ L:pd 5 ffi. 

Vid smidet gjordes dock icke nagot 
_,:al af bättre elier sämre kol, utan fota
des som vndigt är ö(ver hu!vud. 

För hvardera Härden arbetade sär
skilt mästare, och benämnes i det följan
de, nedra Härden Mäster Piscators 
Härd, och öfra Härden Mäster F er m s 
Härd. 

Siångiernshammriren, som vägde 4o 
L:pd, gjorde 75 högst 85 slag i minuten 
med 4j qvarters rest. 

I anseende till nu inträffad vårflod, 
hvarigenom bakvatten förorsakades, ktrn
de icke om Söndagsafron, den 18 Maj, 
smidningsarhetet efter vanligheten bör
jas, uta~ måste det uppskjutas, till dess 
vattnet hunnit falla 11agot undan. 

Genom floden h11de äfven den nedra 
Härden någon olägenhet af fuktighet, e
huru den var förvarad under botten med 
tackjerns kista **). 

,-Je) Här menas öfverallt 32 'kappar p_å koltunnan. 

/ ~) En sådan kista bes.tår ;;fen 4:kantig Tackjerns
iiäll, som är något större iin !färdbotten ?ch 
på 2:ne sidor försedd med lr till 5 tums hoga 
}Jrädda:r: De;nn~ häll, hyarpå liigges_ antii~gen 



Den .. 19 Maj om morgon~n Jades i 
:nedrn Harden 7 till 8 skyffiar lackslagg 
hva

0
refter Härden fylldes med styhbe och 

sn_i_a kol; 13 L:pd tackjern lades midt för 
bl(lstern till ungefär 8 tums afstånd från 
f':rmrnyn11ingen. Tackjeruet hvi!ade dels 
pa små-kolen hvarmed Härden var fvHd 
O'dI O b _-, _?n . e s pa styb et som fontJerade Blås-
V?g_i:!;<=~n . . 2:n~ sm~iltstycken efter förra 
~rnaltnn 1ol>ides enieilan förman och tack
Jernet. A!ltsanrnrnns. be,äcktes med ·kol; 
och biäste~n påsWpptes kl. g, A8 fl?lO. 
f. m. BalJm·w~ e·1-ord,9! i bör,an entinst 
!T7 I . . "' -J a 0 s ag 1 mu1uten , ,Pen efter .:i: timme 8 
sla"' F . •. ·' I f .2,._, 

f>• ,., _,uz u ll:Jcirnt u t som uH01·des ge-
~on~- rorman 1 hiiuJen }~unde rnan icke 
beslclm:nA; emedzn blästern deltes från 
reservo~ren till begge bärderne och rören 
vo:-o cessutom iörsedda med ·ventiler, 
h~1lka Srneden_ öppnade ell"ff tillslöt, allt 
er!er som blastern behöfde ökas eller 
mmskas. 

Emellan 4:de och 5:te I1ettan upp
sattes stock.slaggen, samt, efter hand, 2! 
L:_pd, starapjern. Detta s.istnämcla var dock 
n:i_inare re:1:, hvarföre 3o L:pd deraf be
raknades pa Skeppundet. KL 12 om mid- -
?agen h_ade både stockslaggPn och stamp
Jernet forskat o-ch satt sig på botten till . 

s_and eller söi;c~er.~tött Hnmmarsmeds slagg, 
laaaes un,-1pr r1•s-· .. ,. - h .. d b5 __ 1:.~ ..... _,__ - :,: 0 UOLf,ell OC Vcl11 es så att 

de omnarode_ lmidcforne hindra vatten od{ fok. 
tighet att komma ner till Hän.len. · 
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: 19 hvilken upptogs och utsmjdr1Ps till 
!!-;tåPg af _ _2 L:pds -v~_gt _och g;-''-~t j8r~. 

Detta satt altanvanda stos:,.siHfO, t11I
Jika med sta1npj2rn är visserlig,~n ganska 

• 1· t ·n ·· f' ~ ,. · , , , förman.1g . egge aro rn1. 5ono'or 0. d1aue, 
d O 0

' - , - 1·f · F f och a dessa Sl:ia detar bl va crns1.nP. a 
eldBnS verkan på alla sidor, så 'iro de i 
bast smälte och, genom syret Sr1mt ko$ 
lets utd1if vl'lnde, forv.:.ndled(-.: tiH P.lt gndt 
och smidig::: jern, urnn att IJ~ gon tid der_
je:enorn blifvit lörsummad ffa i:kt andra 
a~betet i Härdrm, eller mera kol dertill 
an-vändt än som i alla frdl åtg~n. 

Då slaggsulan uttogs, sorT1 sk~dde e
mellan 9:de · och i o:de betrnn, vnr ännu 
intet af tackjernet smiilt. Det stycket, som. 
låg midtför och närmast bli:istern, vl'lr 
knappast mer än brunvarmt - Nu fram
makades det niir11iare för eldens verkan. 

Srneder som vilja gör;; sbggsulan god, 
hafva eljest för rege'l, att icke tac!"ji:'rnet 
skall vara smält, förr än slag;::subn ät· 
upptagen. Regeln är gariska, riktig,_ ty 
tackjernet som n-ersmänes at ett större 
stycke, kan icke vara så verkadt, som det 
fina stampjernet, hv~lket sednare skulle 
då bortskämmas af det förra. 

Emell,rn kl. ,12 och 1 började ,tack
jernet att mjukna och visa tecken tiU 
färskning. Kl. 1, 15 min. afrnpp8des för 
furstn giincren sln!='r1, som visade sig hvit-

t, . .:io O - .. d 
:röd, till tecken, art den var sa skarnn e 
.elln färsk som den borde van. Färsk~ 
jernet 1 som satt sig på botten, kä1.1des 



I 

I 

e 2.!!!! 

hvarken för liårdt eller för :mjukt. KL 2' 
utsläpptes mera slagg och kL 3, r5 min. 
v?r ~lit tack.jernet smält och sammantu.: 
plt ti!l färska. 

Under· hela denna tid, eller så län,rre 
~äckningen påstod, befattade sig snied~n 
1,c}te vidare med tE1ckjernet, än ntt han 
da och då fonnmakade d~t emot blästern, 
n~r det genom kolens förbränning skri
cht undan. 

Slagg påsattes dock under räcknin .. 
gen som oftast. 

Ingen enda gång bröts i härden och 
sällan slogs 'VAtten p-å kolen, nien de:ssa 
omständigheter böra ej försummas, ty 
genom brytning och jernets omsmältninor 
virmer färskje:rnet säkert i godhet, ocg 
genom vattnets påösoiog koncentreras het
tan, och värmegraden ökes troligen ge
nom vattnets sönderdelning*). Man sök
te väl i det följande att rätta dessa -fel; 
:men lättheten att af detta tackie:rn få ett 
godt s1'?idigt jern denna försigtighet för-
1:tan, _121.?rd~, a!t smederne ansågo denna 
hlla t1Hokmng 1 ärb€tflt öfvedlödio hvar
före d(:t ?ek . gi~.k ~enned 

O 

gansk~ trögt 
och pa langt nar icke sa verkställdes 
som sig borde. 

'fe) Herr ÖfverMasrniistaren LIDBECK h,1r seder
mera 111e<ldel,it mig i bref, att vnder dess 
vist1wde vid Viersnns Jernverk i Frankrike 
lrnr ägaren derstiides Herr AuBERTOT för~/ 
säkrat, att niir torra kol blifvit besti'tnkta med 
vatten, par!e han aUtid funnit besDarin o så väl 

, yid Tackjerns som Stångj"'rns tillverki~.ngeni 

t: 

Till räckningen o-ch hela föregåPnde 
operation åtgingo 7 _tunn~_r uppmr..tta l,ol. 
)Jen kalla och ·fuktiga barden var nu or
saken till så stor åtgång hvilken län era 
fram i veckan blef någ~t minskad. 

0 

F,medlertid voro nu 7 stängP1· jern 
utsmidde af 7½ alnars längd, 1¾ tums bredd 
och l tums tjocklek, hvilken är d<Pn di
mension, som här vid bruket ständigt är 
bruklig. 6 stänger voro af förra smäl
tan och den 7:de af starnp-snlan. - Alla 
7 s~ängema utqjorde till vigten _1?, L:pd. 
Jernet var gansKa vackert och at försvar
lig godhet. 

Efter 35 minuters afsv2,l:nirig, hvilken 
skedde med mycket vatten, upptogs färsk
jemet, som fanns liggande invid form
väP-;gen, rätt under forman; detta vändes, 
och smältan gjordes på vanligt sätt. 

Flera gånger upprogs Färskjernet och 
begöts ynm:igt med vatten r! undr,'1,,,~i
dan. Den ena vattnets bestandsde! !or
enar sig med kolet, som ännu kan fin
nas i fernet, förHyger sederrnt1n1 under 
smältningen, och befordrar derigenom 
jernets smidighet. 

Mot slutet af smflltan uppsattBS äfven 
5 ~ st:unpjern, hv:iiket nu, lika som på 
förra sättet, antager smidighet, men för
modligen med niii.::idre afbränning, hvil
ken nu till en del af färskjernet före-
kommes. ' 

Ett litet stycke af färskjernet, som 
:var det 5ista, a 10 till 1t:, €2 vjgt, ville icke 
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v;:il!a tillsam.nrnn med fJAt öfriga. Sme
derne lrnila detta stycke Hårdb:Hen; 
deona up 1Jtogs och t~ömdes, att tii!ika 
med sto"~-:.;:cge:;Rn od1 starnpjernet uä
sta orn;;ång ners1T:ä[tc:s~ 

Efter '.2 fr,,1,n3r 5"1 min. v::ir -:mi:ihan 
färrk1;, hv.1rrill bile årzått 3 tunnor kol, 
C·Gh /åle(t(~·, if~3.f{·,~,;~-; 10 ·ttinnor. 

s~\~.:~i ,:~tt _::,r-rn.r.trt; ~! /~S ·unJ,P,t' han1r11a
,ren o.cI; l1öt~~3 i ,:~3' stJTC~' .. en, so:rn väg,-Je 
1 r L:;Y:I 10 lti• 

v·1 ,-t öfra ell,~r I\1~LSt(~r 1:1et!!1S. härd 
börjrid-,s 1-.,ed föc;ta p::ic:~ittI,in~t,n °kl. 2 

samrrrn dsg e. m. F,1:hål!.rnd~t var der 
:1 ~ -·. \ '"i" " , f O ' gJns,ta i.rd s"-1,p :~1-Jc;t, ran o,:>t som. 

nyss iir bes\:rifvit i M;i6tr-,r Piscarors härd. 
Koka vorn här något bättre, och här
dAn t 0n·;::ire,. 

N!.,n lortfor med smidet vid be2"ge 
h'· d b . ' I • • U-ar, a,·,1,'! ,P''l veci,,,n, .1varvHl uppsatt-
ningarn':' ::illtid voro lika, nemligen '13 
L:pd t~ckiern och 2 L:pd 10 @z starnpjern. 

V1d 5:te omgången <len 20 Maj om 
?fton,en giodes h), viii den förändring, att 
1 sUillet siocks1~gg<'n od1 stampjernet i,::ke 
påsattes fo:-r äa :nellan 4:Je or.h 5:te· het:. 
tah; då det ick~ kunde uttagas förr än 
efter d<c:n o:de, gjordes denna oåsättnirw 

·, ..._,, ~ . 11. 5 
e•n,:dla11 den 2 och S:dje hett,m. ].\fan 
hade derrned för ii, 1 L~.,nål, dels att smält 
tackier:a i s\uUe Lc,,.---:rna deribJand 
h .,/ l O J ·· · · · ·· .. ' ·iuK:c:t, ca v_r:1;:..rne b,,[v,t _val uppv_ärm-
d0, la~t l:r'2-1n:tr h:tcda, bv:1r1geno,o slaP(1 ... 

C, - r1--, 

suLhi L(h;.L~J:gt b:ifyit iärnre; cich 

c1e'.5 derföre n1t. 0.Ar:rrn slaP"P'Snla kunde 

j!~~J ~: r1~ :~\};]~:.g,:~,; :' ~ ~,1i!'\(~·:11 ~~f~~~:it:i ;t: 
för' ;:tt rned behouig\ försigti3het- nersir:i~l
ta tr'.c 1,.je,·1H-~,~ 

I)en föl r c1T:n8.:1T,,c:1e i.'. base,-: .. ccl1 
de sorr1 på de s2-::1nare t~,;;~,,L~tern~, ~-1f\;~-~n 
upp k 01n Jfi,O ~ gi~ !\,-rj G· n ! :.1J ,-,-! n ·'? t-~} l dcnn a f br--
•• 1 • O (' j·,,. • • ., • 
anor1ng. '- ~i"l ;.:11t iarSi' .. J-?:rn~.>t y9r1t )'2int 

och 11ka e~odr, så l1aje så-:..:1ana b:Jrdhnsar 
ich 0 <(<:( (~in -ut;:p, Llnj'J1·c·,.- 1··,o (fA ti·of;_ ~ . '. , ... ,-~ . :/l " .. ~- • ,-· J;-1,., . ,.. ... ' ;.. ' • ·: .,_ I. 

P.PH dert.o•-•fl••F! aii .. ,_c\;,,l'"et 1,),,f för 
h
0 ,-,c,;.)·,._ -.--.~~ .. -~l~i~-~,~~.' -;,-." ...,-:·•-··:_!,:~ "~/,.,. ·; __ ..._L.," • 

,;: .. ,J,~t;'" 1.,.,,;,.l,...•,µ.,'-.:.i,1 •. :, .-.Ji11;.:i.n Osi.. f.,.t\LL LJ-f1J,Of1g 

V~f~·.rr:t?t·.r•~d tid ko!etP. c,ch syrets :,tfskil)i::.11-
dA. hv•oq·ilt d,_,,, .. ,,,l"l•·,r•n Cöra "'""t"P."~de ,,. J.• V .... .. -.Jd'•'f,':_.a,"--' l.-t:~_.uc) .._,,_,,,;U L!)!'_t' u 0 c::.t1t 

kundt~ anses sJsort~l ors:tk .. 
· Yid l.v,,i-,k-!·H ii2iffkn 2\nrdes från. 

lif!,~1,r_J,,,i"_.,,:;;:, • d -:."7,.... .. ~11 1 ·· d ·-- ct ·d' ~L-. :-:,~ mu n ·:S '.'' 1--0,: tit:,s e1 ernn u.;g 
1 s;;rr.rna veckc, 1b orngan.'!ar. 

~' c., 

De små oiithcter so:,:n denrnder vi-
, • • • ·1. . , k l" " saoe sig, 1 ans:30ndt': t,,1 •:cten, _-o atgang 

och srnältstyck-".nris vigt, vore för vidlyf
t;3e att .si:;rski:t 1JesLnfva, och äfven öf
vexflödige, då or,;;:,i:.erne dtrtill icke be• 
llöi'va f6t kJcirHS~ 

Dessa o:ikheto,r kunna ,fock inhäm-
c· · · r , 'f I 1 1 • "1 f l tas E.i t-u:og,,.de a JeLf!', h'nlKa a !:,e an-

.,.r ~l- p~n0ar "~--,., o··,/"11)"'"''•<>t •)·cl- m~a· nog ~Gi.,f, .J..\ 'bl. , .:~,.JtA.I. 'di_ ..(Uv,_, '- 1 ... •'C° -

fl :1nh·2t gjordes under arbet.:::t, äro ut
du12,ne. 

~-Någon irring, som ibland hände med 
sh•ggsul.;ns \2f!dng 1 sedån den var ihop
sLgen , bör do,·i<.:. omnärnrrns. Den så 
k.alJade hårdbasen yägdes först tillika med 



de 6 sönderhuggna smähstycken och se
clermer,:i, då den med stockslaggan och 
stflmpiernet påföljande omgången nersmäl
tes, vägdes den å nyo, då det deraf er
hållna s,nältstycket uppvägdes. Summor
rn1 i d2n kolumn, som skulle visa· slagg
,;nl.ans vigt för hv-ar omgång, äro således 
på de omgångar der hårdbasen blifvit an
dra gån~en ners1häit 1 oriktige; men _det .. 

- ,, 1 1· b .. , ta gör ingen fö:riindring i s ut.,ga era,-..-
ningen på öfverkol och öfverjern; det 
Lindrar end;ist att säkert bestärnma den 
afurärrning jernet led under räclrningen. 

Att de erhållna smähstycken eljest 
v~1gde lika mycket och ibland mer än 
det påsatta ta.ckjemet, hvilket bör inträffa 
n~ir arbe:et går väl, måtte komma deraf, 
au jernet som finnes i den påsatta slag
gen, hviJket ofta kan gå till 40 procent, 
blifvit reduceradt och rned det öfriga jer
net i härden förenadt. 

Vid T.::beliernas granskande befinnes 
resultatet af hela veckosmidet· som följer, 
nemligen: · 

Vid neclra eller lldäster Piscators Hiird, 

4--
Piscator på.satt tackjern för he- , 
Ja vecbn - - - Skepd. 
D:o Stampjern 20 L:pd, hvar
af 5o L:pd beräknas på I Skd, 
som reducerad i tackjerns vigt 
gör r7 6J 

Sun1ma ~~ 

M&WF..J¼i!ZJlU!lll 



Hvaraf ntsmidt 
Öfver-i{~rn 

J 

som gör 9 ,So procent. 
'I'ili riickuing och Tackjernets 
nersp1ältande åtgått · - f~2:i; tunna kol 
till srnältornas görande - 2'.J.¾ dito -----~---------Tillsamman 65 Tunnor. 
hvilka fördelte på det utsmid-
da S1å~1,2;jernet gör pr Shpd 12l11 tunna, 
Och sa1edes efter .211. tunnor 
på storsiigen öfrerlrnl - 49, 18 procent. 

För l~a~1e h'' ' h f' 0 l\~.,o ' ._ w=-..-g'f, arnctrn.e ar ran ,~tanoaes 
:midd;,g,;,n till Lördag., eftermiddagen blif
vit påsatt, under 16 omgångar vid hvardera 

härden, 

!179 

it··rrfen Sk~pprl Tackj~m ~ 18 17 6) 
.V;r,.1f_ubwid: Srångje'.~. Skeppd 20 19 5 
()/venern v1,1 begge hardarne - 2 5 17 
50 rn ötver hnfvnd gör 12, r5 procent. 
J(11lårgången till 20 Skeppd 19 L:pd 5 ~ 
Stångjern 10 StigB, 5{ Tunnor, 
hvaraf belöpa för hvart S kpd n! Tunna, 
0 r.h såle:des öfver hufvud 51, 18 procent 
öfverkoL 

Ehnru utgången af dessa smid.esprof 
tyckes vara ganska förmånlig både, i an
seende till öi"veriem O(.h ofverkol, i syn

, nerhet då i betraktande uges, Mt kolen, 
· som nyttjades, voro temnwl.igen sv;.1g0, så 

hade den dock sko1at visa sig ändå för-
delaktig,=ire, om 1:0 Srned0rne mot sin 
vann kunnat förmås, :nt oftare nyrtic1 vat'... 
ten på kolen; 2:0 om räckningen gått for
tar0, (hvilket hk väl icke var/smedernc1s fel, 
ty de voro alle snälla räckare, ntAn be
rodde såd.(jnt af för sen fb·,unargång) så 
l'ltt arbetet i den ena härden icke måst 

't1pphå!las för det att fäcknin,gen för den 
andra• hiirden icke var föröi;' och 3:o om 

; ej en inbillad fruktan i börj,;1n intagit sme-
_derne, att eq ·för stor besparing af kol 
skulle omsider leda derhän, att mindre 
kol . kunde dem i · framtiden bestås på 
skeppundet. Alla dessa omstäridigheter 
tillsammantHgne, bidrogo icke litet att ö-: 
ka kolåtgången. Om vatten blifvit slngit 
oftare på kolen, så hade troligen smält
styckenas uppvärmande derigenom blif
vit fortskyndad, afbränningen, genom jer-

21 



. nets mindre 
0

uthållande i elden, förmin, 
· · sk.ad, och saledes mera öfverjern äfve11 erhållits. 28 [ 

. Emedlertid äro nu. cl esse smeder on\ 

detta smidessätt, med hvad dertill hör Pi·of Smide vid Storfors Södra Smedja, Nedra eller Mästaren Piscators Härd. 
fullkomJigen undervis_ade, och kunna in~ 1., 

föra detsamma hvar som· helst, der tflck. ..~ - "";"'o-::""-:"'~~;~-;-d •1,s:mm•-1 Utvägit. I- Koläigång. Utsmidt I . Ya- I .fasattnino • idnslarr~ tid till tid till -''.:t"'·'a tid - ------- ,---
jnnets beskaffenhet sådant mengifver. siilt- i . I sula;{" Rack- afsv,l- t·--tr' tiH om- Slagg- . ,Smält- Till Till Summa Stångjern 
l(onststigaren ANDE 

11 
S 

8 0 
N S uppm,ärksani. mer. n~,gs l Tackjern Stampiei·n uttogs, ningen. ning. ma an gång. . sulor. · stycken Räckning _:::•~ Kol. 

~~::t:~d b1,e:na°r:1~n~;:1~s~~nS:e~in~!! '>I4'At..-.- - ir Il II I i f lf I i r I r i I r i I f i I f i I f f lr I i f I 1 I !l~i ~In: I i f I f I t I 
nyttig verkmästare. a ::. I "' ,:; "' = "' ::; .. "' ::; (1> " (lJ e; (lJ e; (lJ " ö.. :-- " "'" (lJ :, :-- " 3 :, :-- " ='" :, ; !; ~ p :-, p p . :" c- ,• :, :, . ' • • • p . f', • • i:,. 

-----------;-- __. -------
Försök nied Rännverks Smide. I 

De försök, som gjordes vid Storfors 2 

11 i i~!-1 ~~==i !1 ~~,
1;!24 ~:3~1=:~l :1~il ~ 2~ =1 ; 10

1=\ ~: 10

1 = [ ~ = 3Z = ;; l I 
at!. af n~ah~ direkte ti_U verka smidigt jern : 3 2 I 47 _ 1 3 - 1_ 2 10 4 55 4 45 - 40 2 30 7 581- 3 5 - 11 - - 5 - 2J - 7½ 
hhfva har 1cke besknfna, hvarken såsom 4 10

1

1

45 _ i3 - - 2 10 12 48 4 55 1 3 2 12 8 20 - 2 10 - 1'2. 10 - ~ - 2; - 7½ 
bevis på möjligheten, ty den är förut gif- 5 7 __ 13 - - 2 10

1 8 1 7\457 1 12
1 

2 8 8 17- 2 4- 12 - 1- 0 - · 2 - 71 I I 
0 I I 11 ' B /. 5 !. r,r:: 8 8 3 5 4' 2' I 711 ··, ven, eller sasom förmånliga att göra efter; 6' 3/ 1 7 - 1 31- - 2 10

1 'i 
1 l- o::i 1 

· J 
1 20 12 i- 2 • 12 - 12 11 I- 2 - 2 - I 

utan derföre-, att a""f1ren rn1·;:;slyck..,de co"r- 7 Il 140 - 13 - - 2 lOffl l 181 5 20 - 4r 2 24 8 25 - 2 15 - 13 - - 51- 2! - 7! I rs· M'· t 
. • ' '" • co l' 8 8 6 - l 3 59 I 55 2 24 8 18 -r 2 2 - 12 81- 5 - 2 - 7 ~ 6 lO aS aren ~ök kun?a ofta för veuenskapen vara till 

9 4 24 _ 1 4 58 1 1 59 7 57 
_ 

2 10 
_ 

12 
· 5 _ 4¾ _ 1 i _ 6! ( l 5 3 5 Mäster-

af~en sa mycken upplysning, som de I JO 112 22 - I 4 52 I 3 2 17 8 13 - I 15 - I3 r5 - ~ - 2½ - n svennen ·I 
hv1lka hafva en lyckligare utgång. De I 111 8 3-5i- 1 4 50 1 15 2 281 8l35 - 2 10 - 13 5 - 41 -l2i

1
- 71 I I 

1 kunna alven gifva anledning, att genom_ I 12 5 8

1

- 1 5/2. 2 1 2 2 13 8 35 - 2 10 - 13 3 - 4~ - 22 - 7 
endra ellP.r förändrade tillställriingar göra I I3 l 43 - I 4 39 I 10 2 3 7 52 - 3 5 - 13 - 4,i: - 2¼ - 7 
OP.tta smältningssätt i framtiden både an- I 14 9 37 - 1 5 10 2 4 2 12 8 26 - 3 8 - 12 5 5 - 2 - 7 \ I 
.. ,a··ndb rt I "'J• c•• d I I · 1r. 6 i,; - 1 4-32 1 - 2 3 7 32 - 2 17 - 13 5 4 - rl - 5i

1

• J 
.. 

0 
. c1 oc ~ rnoi igen wr e a ,;.tigare än v v I I ~ .. 

nagot nnnat. 16 1 38 - 1 5 G 1 5 2 9 8 4.o 7 4 - - 13 5 5¼ - 2 - 7:q: ...... ..,...,...._, ___ _ 

. Fö~onågra, år sedan eller i Maj och - I - 1-1-1 81-1-1 I! 101-1-1-1=-T-~1-1-·1-~sr~T~l6I. 317~ j'717~:ij" 101 gj 1 51 
Jum manl3d~r 1801 gjordes försök vid __,,_, ••- -
LundsbArgs Bruk, att af Långbanshytte, 
och P13rsbergs mafmer göra smidigt jern. 
Man fick. väl både stål och godt jern, 
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eller Mästaren Pärms Hä::.·d. 
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wen ~olå,tgången var alltför batydlig, och 
af 5 t1H 4 .. L:pd u_ppsa!t malm kunde al
drig mer an en hten Jernfarska erhållas. 
ors~ken,. tillskr:ls __ my~ket en ovanligt 
fuktig Hard hvan smaltnmgen verkställdes, 
.samt en alltför svag bläster. 

Herr K&pitenen och Rjd(faren C. SAM. 
L1NROTI-I, som vrd OP,tta försök varit när
varande och vid de anmärkta felen fä • 

. . stade uppmärksamhet, önskade nu, att 
dylika försök n,åtte vid Storfors m.fld de 
bästa Persbergs m;ilmer omgöras, för att 
erfara, huru vida genom en starkare hläs
ter någon bättre utgång kunde erbålL:1s. 
Hoppet derom var likväl nag svagt, eme
dan det syne'l svårt, om icke omöjligt, 
att i öppen Härd få Bergsarteroa, som åt
följa Penbergs ·malmen, så qvick t flytan
de att jernet kan med lätthet skilja sig 
clerifrån och öfvergå tiU .;midighet; Men 
efter tillfälle, utan si:i·. deles kostnad för 

' Bruket, nu företedde sig, anställde Herr 
öfvermasri1ästaren L1nnECK. och jag," i 
Storfor:s Norra Smedja, rnot slutet af ett 
vecko-smide, följande· försök. 

I Försöket den 23 Maj. 
Samma Härd, som i denna vecka bru

kades tiU det här förut vanliga Stångjerns 
smide, nyttjades nu till Rännverks smide, 
utan annan förändring, än att en 12 

t:ums hög tackjernsvägg insattes till blås
vägg ,, som lutade med dess öfra kant 5 
tum ifrån härden. Forman låg 1/1- tum i
från botten och 5 uim i härden 1 hvilken 



sednare var 1 aln 5 tnm i fvrk.!!nt. Bläs• 
tern •lSlog an midt emella~ härdbotten 
och Blå-sväggen. På bärdbonen instöttes 
Juktadt kol;ty.bbe, 3 tum högt, hvarpå 
lades sönderbok.ad slagg r tmn högt, och 
deruppå kol, tills hä.rden blef folL Vid 
b1åsvåggen lades på lika sätt som i smed-. 
jorna på Pyreneerna, 2 :L:pd rostad malm, 
sönderbokad till nötters storlek, och der~ 
på något slagg. KL 8 om mor~onen på
släpptes blästern, som en hel ~imma ~~r 
ganska H?tfrig. I ~enna sm~?1a. ~-r af
ven en sa kallad V1dholms bal1 mra,ttad. 
KL 9 uppsattes åter ~ L:pd malm me~ 
något slagg, och blästern ökades. En h~ 
ten stund <lerefter kändes med spettet 1 

härden, men ingen sla~g förmärktes. ,Kl. 
9, 15 min. uppsattes åter l L:p~_ ma~m, 
jemte slagg och en hand fuil obrand hm-
sten Kl. g, 3o min. ökades blästern, en 
skyffel sand påsattes, och strax. <lerefter 
kändes slagg, som dock var t1ock o_ch 
till färgen röd:iktig. Kl. 9 och 56 mm. 
uppsattes ännu 1 L:pd Malm; kl. IO och 
15 min. kändes ännu ingen färska. -
Slaggen var tjock. - Forman srnpades 

· mer in på botten, så at.t den nu .hade 27 
graders stupning. KL 10 börjc1de jernet 
att färska. Nu gjordes sista malmuppsätt .. 
Dingen, som bestod af 1 L:pd, och voro 
således inalles 5 L:pd malm uppsatte. 
Kl. 11 kändes mera färskjern och slaggen 
q vickare, hvilket förmodligen va: en följd 
af blästerns mera stupande pa b.otten 

==-= 
l\1'.i1dtför förman 11'.ändes liksom en krans 
· f mera färskjern, men denna var så lös, :tt den skingrade sig for ~pettet. D<on 

.. nnu osmälta malmen troddes ligga nog 
iängt från forman, hvarlöre den ~nakades 
nä1:mare b\ästern. Kl. 11, 5o mm ... upp
bröts 2:ne små färs kor, som __ omsma;tes•, 
afsvalades med vatten, och vagde. u~ ffi. 
JnP-en färska stod nn mera att erhalla; 
ej .:,heller funnos några sådana i slaggen. ' 
I hotten af. härden fans ingen malm, u-, 
tan ha de denna upplöst sig med jernet, 
som var förslagg;adt. . . 

Det lilla smältstycket uträcktes txll 
en /}:kantig stång, som var af godt ~.ch 
111jukt jern • utom en liten bit af ena an
dan som visade sig rå. Efter uträkning 
vägde stången något öfver ~o ffi. 5 L:~d 
in alm och 6 tunnor kol ,)lef vo dertill 
använde. 

2 Förs:-::,et. 
Form an bibehöll samma · stupning, 

som vid slutet af förra försöket och här
den1san,ma ställning, endast med den skiH
n:.d, .att den gjordes nu 11ågot trängre 
med ·kolstybbe vid blåsväggen, derefte~ 
uppsattes kl. 2 e. m. dock efter hand, o 
L:pd malm; men i stä;llet ~tt __ den lad~s 
vid förra försöket in-vid blasvaggen, pa
sattes den nu rnidt i härden. Förut upp
sattes likväl äfven midt i härden några 
små slaggrusor, i afsigt att ~~stigt b_~for
dra qvick slagg. Kl. 3. förmark tes farsk
jern i härden och en hten stu.nd deref-

/ 
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ter kändes någon slagg, som uttappades 
och b'efans tråg sanu af mörk färg. Kl. 
3, 40 min. kastades en skyffel slagg på 
bården, or:h kort derpå fans ~ärski;rnet 
vara söndBrsknrit och 1örsvunmt. Da me
ra slagg påsattes, kändes åter färskje~n, 
som fln liten stund derefter försvann hka 
som det förra. 

Detta hände flera gånger, utan ·att 
färskjernets W'"rnkärande kunde förekom- • 
mas. Kl. 3, 55 min. uppsattes ännu 3 L:pd 
malm, och kl. 5, 20 min. voro inalles dit
lagde 6 L:pd malm. Slaggen var flera 
gångPr ren och qvick, men blef snart 
trög och mörk. .Då någon santl en gång 
påsattes, tycktes den bidraga till färskjer
nets äunu fortare skärande; kL } 7 upp- ' 
togs en liten· färc;ka, som var så lös, att 
den icke kunde hamras. Efter omsmält
ning fans Jernet vara segt: och mjukt~ 
Detta försök vis,;ide i början sig lika så 
väl, 'som det gick! till slut. Troligen 
verkade blästern nu för starkt på mal-
:me,n , som denna g~ , i en trångare 
härd, uppsattes så intill forman. 

3 Försöket den 24 111aj. ·· 
Med samma ställning i härden bör

jades kl. 8 orn morgonen uy påsättning, 
på det sättet, att 2 L:pd malm uppsattes 
ganska skyndsamt ri1iclt i härden, i afsigt 
att låta den ensamt utsättas för hettan, 
och om möjligt vore färska tillhopa. Men 
denna väntan ,blef förgäfves, hvarföre å 
11yo 2 L:pd malm uppsattes. Slaggen höll 

m • 
sig ännu tjock och ingen färska förmärk
tes. Andtligen uppsattes ännu eher h,ind 
2 L:pd malm, och då älven dessa voro 
persmälta, ökades blästern och 15 fil Sta~p
,null uppsattes, hvarefter hvit s1agg af
tappades och en färska lade sig kl:· 1 2 i 
härden; som färskan var mycket hård, 
gjordes dernf en smält::i, hvillrnn utsmid
des och vägde något öfver 1 L:pd. Här~ 
till åtgick fr tunnor kol. 

4 Försöket. 
Kl. lr e. rn. börjades åter ny smält

ning med samma härdställning. Nu. n_ytt
jådes små goda kol, och malm uppsattes 
shccessive under sakta eld, ända till dess 
4 L:pd voro inlagda. Länge ,kändes. in
g·en färskning, men sedan en stor slågg~ 
rusa blifvit pasatt, qvicknade slaggen och 
en färska af sattes, som vändes, omsmäl
tes och vägde efter utsmidning 1 L:pd 5 
ffi gm. ··ka mjukt och godt jern. Dessu
tom erho'.1s en. liten stål-upp, som, vägde 
5 @. Hela denna operation varade 4i 
timma. Kolåtgången 10 tunnor. 

5 Försöket. 
Med samma ställning; och lika för 4 , 

farande ~ed uppsättningarne, som i förra 
försöket, uppsattes efter hand 2 L:pd 
malm. Man ökade blästern och under-. 

1 
höll en temmeligen stark eld i häyden, 
.att försöka om icke jernet, som var 1 mal-; 
men, skulle kunna bringas till· färskning; 
~n det 1blef ännu förgäfves. 



När 2 L:pd mera malm upps>1ftPS 
&atnt slagg tilikorn, som uppqv1dt<'•de 
slaggen, märktes små fårskor, hviilrn med 
sl~yffeln eller. spettet upptogos, dt"n ena 
etter den andra,· så fort, nå1:,:on hunnit 
sätta sig, på det de icke å nyo skuile. 
skäras sönder. Då ingen färska mer stod 
att erhållas, gjordes af de i3 på d1>tta 
sätt uppJagna en smälta, som uträck tes 
till en stång af r L:pd 1 €13 vigt oc.h, af 
ganska mjukt iern. 7} tu.nna kol åtgick 
till de_tta försök. 

Af föregående försök kan. inhämtas, 
lrnr~ svårt det var att skilja jernet från 
slaggen. De trögsmä!te berginterne i 
malmen voro utan tvif vel denill orjaken. 
En starka.re hetta tycktes icke kunna gö
ra dem . mera flytande, men då vanlig 
Hammarsrneds slagg tillsattes, blef den 
smälta massan strnx qvickare och färsk
jern frånskilJes; detta frånskiljande lär 
dock fcke kunnat ske.,' uta'n vid en viss 
värmegrad, ty när den erhållna färskan 
utsattes n_ågo~ st1ind för elden, upplöstes 
den , och Jernet föndaggades. 

O~ , man med någon tillsats hade -
kunnat göra< bergarterna vid en lägre 
temperatur så lätt flytande; att jernet från~ 
skilt sig ,med mera lätthet, så hade ut
gången af dessa försök kanske blifvit nå
got förmånligare; men i öppna härdar 
torde ·med dessa och dylika malmer, kol. 
åtgången alltid bli för· stor och smältnin
sen för långsam. K.iui,bända hade- försö--

ket gått bättre i synnerhet om någon. så
dan tillsats . kunde p~finrrns hvarigenom 
bergarterne blefvo qvxck.t flytande, i •?11 

liten ugn Af 3 a 4 alnars höjd, som ivJ.r 
härden, vid utsrickssidan m_ed br~stct öp
pet ned;,ntill, eHer endast g1ord ar s1ybbe, 
så art godset kan åtkommas och uuag,1s. 
!'l°iir da malmen srnäl:er, som hör ske 
hnsti<>t skulle jenwt, som i detsBi1lii a 

t, ' f .. 
frånskiljes i smidig form, strn.x · nAr alla 
i hän-len och der lö1v11ras at sh~(::Pn, 
med. b1behäll:mde af sina smidiga egeri
sk:ip13r. Genon, den öppna sidan på hiir-

, • . • . J' k 11en i~ trn de iernet so:,1 neo K on1 , ,1opma-
kas rned spettet cch, då det vore samladt 
i tillräcklig niyci.u.:nhet, utt6gns till ut-
smidning. _ 

T . • 1- I,, l B .. l .. - VettenSK:iips· mrnre oc11 nrn.sagHre, 
som hflfv.n tillfälle ritt göra försök härmed, 
brine:a kanhända en' gång detta enkla 
och 

0

mest 110.turliga jernberedningssiitt till 
möjlighet. · 
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Om, det i Sverige brukliga kok
smide, af BergMästaren A. C. 
BAUMANN. 

Öfversätlning från Nytt Bibliotek för 
Physik., Medicin og OEconomie af 
CARL G. R,H'N, 1 Band 2 Häf. 1801 *). 

Då min afsigt är att beskrifva på hvad .. • 
sätt. man i Sverige af iackjern tillverkar· 
srnidigt jern, skulle det kanske symis öf
verflödigt, att här om tala jernets första 
nedsmältning i M2,sugnen, hvaröfver dess
tltom så foHkomligt är; illhandladt i (Hver-:
Masmästar GA1urnys handledning i Sven
ska Ma~mästeriet; men då mlln betraktar 
det förhållande som är emellan Tackjerns 
och Stångjerns tillverkningen, skall m,1n 
snart finna, att en kort beskrifning här
om ej allenast är nyttig, utan ock i visst 
afseende nödvändig. 

De rnal111er som mest· förekomma i 
Svenska Jerngrufvor och som j synnerhf!t 
använ?as till tackjern för stångjerns till
verkmng, äro sådane som antingen dra. 
gas af

0 

magneten,· sjelfva äro magneter, 
eller sa kalladf' blodstensmalmer, som träf
fas ,!iälliga_ och glänsande samt dragas 
vanligen ei af magneten. De förre af 
nämde malmer medföta i allmänhet lätt-

. smälta bergarter, såsom kalk, skörl, graG 
"') Insänd af en ung Brnksägare! 

E 

'nat rn. fl._, och kallas <lerföre vid masug
narne Qvickstenar; de sednare åter hafva 
gemenligen qvarts och kiselaner i säll
skap med sig, äro mera hårdsmälte och 
kallas derföre 'Torrstenar; sålunda ä; i all-
111änhet förhållandet, dock träffar man 
äfven magnetiska malmer med qvarts och 
glimmer, liksom blodstenar med kalk och 
zeolit. Med en del malmer följer nästan 
ii:gen bergart och äro då så rika, att de 
eJ utan tillsättning af fattigare malmer 
kunna. riyttjas; andre åter äro så förenade 
med svafvelkis, att de, utan särskilt hand
tering och blandning med godartade mal
mer, skulle gifva ett odu.gl:igt jern. De 
,nalmer som tillsättas antingen för att för
minska rödbräcka, eller för att hjelpa 
smältningen af rika, tröga eller lättsmälta 
n1almer, kallas vanligen /J!arulstenar. 
Denna benämning, ehuru den öf verallt är 
i Svenska Bergslagerne antagen och äf
ven förekommer i G AB. N E Y s skrifter, ger 
intet säkert begrepp om malmens eg~n
skaper, utan har alltid flfseende på lokala 
och ekonomiska omständigheter ; ty det 
händer, att samma malm som vid en 
masugn kar.i vara blandsten, vid en annan 
är huf vudmalm. 

Alla dessa malmer böra, innan de på 
Masugne_n uppsättas, mer eller mindre 
rostas; detta sker vanligen i aflånga fyr
kantiga gropar, som kallas Rostgropar, af 
olika längd, bredd och djup, ini bekläd
de med mur af Granit, Gljmmerskifer, 
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Sandsten eller Slaggtegel, anting{'>n allde
les öppna i ena ändan, eller blott med 
en eller två öppningar af två till tre al
nars bredd. I dessa gropar lägges olduf; 
ven ved till 2 och 3 alnars höjd, hvarpa 
m-11lmen mer eller rnindre .finslagen upp
lägges 1 form af en afstyrnpad , pyramid, 
l1Vars räknad' efter axdn, nästan är 
hka r~stvedens , längd. Ibland täc--
kes den upplagde i:i-rnlmen öfverall: med 
kolstybbe, ibhind t1U en del, och 1blRnd 
ny:i:tj~s de~n alldeles ic~e. 2 a 3 __ hvarf 
af Jitet kolstybhe, sm,Hrnl och bra.nder 
brukas mycket emeUari malmen .. Antänd
ningen a{ dessa rostar sker vanligast vid 
en af de främsta sidorna, på några stäl
len i alla fyr,t hörnen invid rnalrnen i och 
på andra åter vid botten inun;der rostve
den. Så snart det är väl tändt, göres håf 
i ilen redan p,;Ingda kolstybben, eller på
]äg;gP.s nytt stybbe, allt efter som det he
Löfves. gifva elden mera luft eller täppa 
de:o; tiden på hvilken en sådan rosta 
ntbrinne.r, beror dels på dess storlek, 
dels huru den år lagd och huru deo 
skötAs. 

Detta så väl som rostarnas storlek, 
af hvilka en ,'!el innehå!Ia 20 till 3o, an
dra <leremot 4- till 500 Jass malm, är ·nä
stan vid hvar masugn föränderligt, och 
beror mera på lokala omstii ndigheter och. 
g,nnla s'Advanor, än det äi: lämpadt efter 
111almAns 1iatur och beskafreohet. 

Första anledningen till rostningen_ 

,Jinr fö-rmo?ligen varit, att rnalmen fätt3.re 
skulle df!ngenom kunna sön i fi. 
11are stycken, för att kunna })å " .

0 .. S 1 rna.,1.1 .... nen 
vppsattas. ec an Tackjernstillverk ·':' . l · b · o• •• : . nu.gen 
vl tAg1t, nst_ pa rna_~rner alven tilltog och 
det blef nyttigt anvanda. malmer hvil!, ' :l I l .. a 
fornt som_ or ug1iga förkastades, uppkom 
en ny afsigt med rostningen, den nem
Jigen: att fördrifva från svaf veihaltiga 
malm_er, annars odugliga för srnältning, 

-om eJ alldeles, dock det mesta af med
följande oart. , 

?edan _man i sfrlnarn tider begynt 
~tt ,1 __ Sv~nge vettenskHpligPn behandla 

· 3ernsnrnltmngen, har man också funnit 
att mali'nrostningen lrnr vigtigare fördel.ar 
och afsigter, än de fornt ~n~altf:!; nemli
gen de, att d~ så väl magnetiska som 
blodstensartade malmer äro i det hela 
och· i förening med d.eras medföJjande 
b~rg.art'er- ansedde att ~iga €n fast och 
hard samrnansi-ittning kunna de endast i
genom rostning erhåll<:i en viss porositet, 
UtF!n, hvilkcn <~e på masugnen hva:rken 
~e ett ,follkomhgen godt tackjern, eHAr 
1 den mängd som nu kunna påsätt8s. Då 
:rostnin,e;en ej endasr l?Ör maimerna mera 
lättbo~a,de, utan od:~-ä {'rånskiljer oarter, 
och saledes bereder dem till den förestå
ende smälrningen, inser rn;:.n li:itt, att till 
d1>nrn1 operation fordras såd,ma in'rättnin
g~r och en sådan handtering, att man 
e, all~m,st erhåller en tienlig eld,2nH:f u
tan äfven besparin~ ,if 'brä~nmateriaiier. · 
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Att denna afsigt ännu på långt .när ej ~r 
vid de Svenska mBsugnarne vunnen, _ar 
förut sagdt, och blifver man fulikomhgt 
häro 111 öfvertygad, · när de flesta .. rostar, 
sedan de äro brände med uppmarksam~ 
het' betrnktas: en del af malm~n befinn~s 
då ~om. oftast sammansmält till en P.oros 
slaggklump, hvaraf den öf~~ dele~ 1 1 _fall 
ber arten har varit hårds.~altare

0 
an ~1elf~ 

va ~almen, nästan icke ha fler nagot 1er_1~, 
då derernot den qndra till det mAsta ar 
Sörvirndlad till en tät jernmassa: En an• 

, nan del af malmen som varit utsatt för 
mindre hetta, är alldeles obränd, några 
stenar på ytan försl,iggade, men inuti all
deles rå o. s. v. 

För atf få malmerna jemt rostade, 
borde derföre följande iakttagas: 

aj Att rostgrnpanie helst anlä_g~as 
på slagf,';varp, eller ock att grund~n. sa m• 
rättas att vattnet under och pa sidorna 
om d~m kan hafva fritt afilopp. 

b) Att de till det minsta göms 4. al
nar djupa och sedan e~terJörsök förh?.Jas; 
ty det är troligt, att atryangen _af brann
:materialier är minst uti en dJup grop, 
hvarest mindre värme går förlorad. 

ej Att malmerna_ så my~ket som n:_öj
ligt sorteras så att icke hard- och )att-, . h 
smälte blifva lagde. 1 samma grop 4?C. un-
derkastade samma eldgrad. 

dj Att rostved.en är torr och jemt 
klufven. 

~ 

e) Att mal~~n slås i lika stycken så 
JtlYcket som rno1ligt; men då sådant med 
11J~. malm ej låter s!g gö~a, så läggas de 
5rorsta styckena m1dt uti och de minsta 
vid sidorna. 

j) _Att då elde~ alltid i en fyrkantig 
grop vill antaga enkelform och niidt i 
rosten draga sig tillsammans, och malmen 
i hörnen alltid är. sämre eUer alldeles 
ickerostad; så är det deraf klart, ntt 
runda rostar böra vara de tjenligaste, 
eller om man, i ekonomiskt afseende, 
sk11lle finna den runda figuren mindre 
passande, att man då åtminstone afrun
dar gropens hörn. 

g) Att antändningen sker midti, ro
sten må äga hvilken form som h~lst; el
ler åtminstone att då den begynt br~nna, 
elden styres till medelpunkten, hvarifrån 
den genom stybbets borttagning eller till
packning ledes åt sidorna. 

· l1J Att man genom förut giordt prof, 
söker den för malmens rostning mest 
passande eldgrad, hvarefter man sedan 
rättar sig vid rostningen. Magnetiska 
jernmalmer fordra vanligast starkare rost
ning än blodstenar, och den malm anses 
nnligen vara väl rostad, hvilken · blott är 
utvidgad och porös, utan att vara .slagg
lupen elier sammansmält till ,stora massor. 
Rödbräckte malmer kunna förut behö1va 
rostas i öppen luft, eller hvad som ännu 
kunde vara bättre, att de efter för~ta 



.rostnin~en utin•edas i fria luften låg• · 
gas i v.a tten. . 

J a· 0 I" h"'l't ag wt sa ang,':l upp"' a1 1 

mig vid bGskrifoingPn om ma!men:i rnst
:ning, ty · a process har så __ mycken 
verkan på smältningen, och nar en o
j.;,rri.t n,srad malm brukas, kan masug~ 
nens gång ~ldrig vara go~. \/era. vecko~s 
arbet.,?; vid Abro masugn 1. Gestnkland ) 

har 

*) Herr B Au M: ANN arbetade_ vnkligen flera .?lC• 

kor som hyttedriing, skiltevis med Masrnasta
:ren. Hans 111'handlina vittnar likväl, lltt han 
ej var blott lrnndtverka:re. Född Hanoveran., 
hade han red,HI i ungdomen inhiiinut de 1111-
miinna kunska•Jer s,;,m i hans fädernesland an
ses höra ti!l ~n god . nppfostön. Han h ~de 
serhn tillbragt ni-\?ra år vid BPrgs~ka~em~en 
i Kungsberg, deTil r~\n h,i:1" korn ull_ Sven ge 
mot ,lukt af 90:takt. Med ovanlig~, ku.r1_
slrnper i Kemien före1;a<lc ha:1 en hKa_ ?.
vanlia hiirdfahet och kroppsstyrka, som nllat 

, hono7n, att ~geno:-n egen handtiiggnillf; för~~irf~ 
va sis, en detaljerad kunslzap om vissfl 1ern• 
proc~;sser, och att om de1i1 formera sig en 
siikrare_ Teori, iin den öOlTI vinnes gew:nn blott 
liisninr- eller kunskapslöst · lrn ndarbetf>. Har 
BAUM,~NN b].,f sedermera på återresan, tiU 
Han-.JVer ant;igen till Bergr11ästare i Norrige, 
<ler han tillika förvaltttr ett Jernverk, hvRrS 
tillverkning, ifrån att knAppt vara säljbar i 
:Engl1md, nu skall tii.ffo med de biista N_orrska 
stiimplar. Månj:'.a Bruksägare torde CJ utan 
€Il viss förtrytsamhet liisa delrn, och med skäl 
mis,itycka, att en utlänning beröfvar oss he
dern af en så god afhandling om vår allmiin
nas.te srnidesprocess. Men jag har redan i 
ett yttrande till Herrar Bruksäiares sednaste 
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hi:tt gifvit mi& en f~llkom1ig öfvertygelse 
härom, och da rostmngr-m vid en del jern
verk mycket sämre förrättas än vid an
dr?, torde .kanhända den underrättelse 
jag lemnat, kunna vara till någon nytta 
för dessa verks ägnre. 

Den rostade malmen bör, innan den 
smältes, slås i stycken af en hasselnöts 
allra högst till en valnöts storlek; dett; 
sker antingen för hand, eller med vatten• 
hammare; den första m_etoden är säkra
re för att få det jemt, den sista fordrar 
mindre folk och arbete, hvarföre denna 
sednare också vid alla masugnar är anta
gen, de un<lantagne hvarest mycket jern 
användes till gjutgods. · 

De masugnar, hvilka allmännast fö~ 
rekomma, äro vid grunden 14. till 16 al
~ar __ i f!rk.int och !1ästan af Sflmma höjd 
mvand1gt, eller fran ljottenhällens öira 
kant till pipans öfi-a kant; en del äro hel 
och hållne byggde af granit o. s. v. men 
största delen af granit och mulltimmer; 
några äro murad!3 med lerbruk och an-

sammankomst och i Hera till Herrar Fullmäk
tige i J emkontoret, ingifna skrifter sökt visa 
orsakerna, hvarföi:e Hernir Bruksiigares billi
ga fordran i detta och mycket annat ej kun
n~~ !ill ,Illa äelar uppfyH~s, äfvensom jag upp• 
g1lv1t de medel, hvilka Jag 1msett säkrast le4 
dande till en närmare förening emellan det 
vettenskapliga och sjelf\a haadtverket vid jern~ 
handteringen. S - a .. 

, 22 
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clra sammansatte af lösa stenar; detta 
sta byggnadssätt med otäta :U,t_anmurar el
ler lösa stenar, medför ostnct1gt den nyt
tan, att vattenångor och fuktig het, soi:-i 
samlas under oc:h omkring stället och :pi
pan, hnfva ett friare utlopp och behöfva 
ej så våldsamt bana sig väg, som det of
ta händer i de med täta utanmurar upp
byggda mindre masugnar, hvilka ~id 1e 
första' blåsningarne remna eller 1sla. bu.c, 
och hvilka innan deftfl\ händer, aldng er
hålla en jemn OQh god gång .. Att m

0
ut~r

nas otäthet -som Herr G A a N E Y pastar, 
skulle bidraga till en fördelaktigare smält
ning derigenom, att yttre luften har ett 
friare tiUträde till sjelfva pi pm uren, synes 
ej hafva någon grund. Man har också der
före (sedan nu byggas större masugnar, 
till 16. a 20 alnar i grunden) börjat anse 
frågan om täta eller o~~t~ u~anrnurar af 
litet värde; orsaken hart1ll ar den, att 
nian i dessa masugnar kan, fastän. ytter
sta mnrarne vore aHdefes täta, skaffa dun
sterna, igenom sandfyllning

0 

eller J~ftrör? 
en fri och obehindrad utgang; hvilket 1 

masugnar af mindre volum icke var möj
ligt, ~t;:;n att för mycket försvaga murarna. 

Ville man också, tvertemot Hr G AR

NEYS förmodan, .anse den yttre luftens 
tillträde åt pi pm uren som skadlig, så fin
nes , att den, efter att hafva passerat 
en tjock stenmur och sedan sa~dfyllni_?
gen, hvilka begge hafva en temhgen ho~ 
temperatur, redan äx så varm, att den eJ 

!fot 

betydligt kan afkyla pipmuren. Det en• 
da ·som vid de yttre masugnsmurarnac; 
uppbyggning kan vara värdt afseende., 
när man blott betraktar smältningen;. är 
att de. få en tillbörlig vidd i foten och 
att för 13 till 16 alnars högi:\ pipor gö
ras i det minsta 17 alnar i fyrkant. Man 
ser häraf att pipors höjd är åtskillig, nem
ligen ifrån 13 till 16 alnar; diametern vid 
uppsättningtmålet eller. vid ·pipans öfversta 
~.rn t är ifrån 2 tiU 2j aln; i .buk P.n eller 
yid korsba.ndet, ifrån SJ tiH. 4 alnar, och 
vid stälibandet 3 alnar. Höjden från bot
tenhällen till stäilbandet är vanligen 5 
alnar, från bottenhällen till korsbandet 5! 
tiH 7 alnar. Emellan alla dessa förän: 
?ringar at ml';lsugn&-pip«;>rs diametrar är 
\Cke något vis~t föd1ållande tiH höjderna, 
ej heller är dervid någon säker regel för 
korsbandets läge, utan synes som allt det
ta beror på gamla sed vanor. Nästan vid 
hvar masugn träffar man derföre pipan 
af olika struktur; vid några är den myc
ket smal, hög och jemt rund från upp
sättningsmålet tiH ställbandet; vid andra 
åter är den vidare ,och lägre utan myc-, 
ken utvidgning vid korsbandet, fivilket 
då är 6 till 6: ain öfver bottenhälleu; 
vid andra masugnar åter äro piporna .&am
mandragna i uppsättningsmålet och 'Ställ
bandet, hva:rvid bJir i korsbandet en stör
re ~trundning I hvilk..en i samma förhål
lande tilltager som korsbandet är nedflyt
tadt närmare till bottenhällen. Allt detta 
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kommer förmodligen·· deraf, _att de flestå 
masugns~pipor äro insatta antmgen af Mas• 
mästarne sjelfva eller af andra hytte~_~:'"' 
betare, hvilka dervid mera hafva Jol.'.t 
egna infall · och fördomar, än en val 
grundad erfarenhet *). . " 

Herr Direktör GAnNEY, som har sa 
utmärkt förtjenst i ,aUt s0_~1 . a~går 

1
_tack

jern,;-tillverkningen, har val 1 s1n af,iand
ling om Svensk~1 -~asmäsforiet.' sökt . att 
fastställa en teon for 11,;asugns-p1pors k';m
struk tion, grundad pa n1almernas ohka 
art och bes kaff en het; och jag tillstår rätt 
gerna, att i de efter hans föreskr~ft ell?r 
af honom sjelf insatta masugns-pipor till 
det mesta äro gjorda goda s_mältt1inw:i~; 
men erfarenheten har dock vist, att 1 pi
por . af helt . annan figur iro liks~ goda 
blåsningar g1nrde. Man ~an derfore an
se teorien för masugns-pipors konstruk
tion ännu som mycket ofullständig och 
som ett ämne för den sträri-gaste under
sökning och tills vidare blott antaga som 
säkert, 

1:0 Att masugns-pipor at 15 åi'nars 
böjd, 2J aNis diam. i uppsättningsmålet, 

1<) Hvarken i England, Tysklan~ eller Fran:~rik.o 
är man ännu längre kommen 1 den de~en an v1. 

Min elef Herr MöLLENHOFF, har till Kongl. 
BergsCollegium in.le~nat e_tt försök till_ en 
teori om nrnsugns-p1pors ratta konstruktion, 
hvilket han framdeles, mera utarbetadt, lofvat 
meddela till införande i dessa samlingar. 

. 8- "~ 
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~3::1. alns dimri. i korsbandet och 3. alnar vid 
stiillbandet, hvilk.et då alltid är :falnar öf
ver bottenhällen, äro att anse som me
delmåttigt stora och bäst proportionera
de för de kol, malmer och den styrka af 
blästern, som allmännast i Sverige brukas. 

2:.0. Att rundningen af pipan alltid 
bör blifva jenm och lika från uppsätt• 
nings-målet ned. tiH ställbandet, och att 
derföre korsband~t något förhöies i sam-
:ma förhållande som pipa9s vidd tilltager, 
och lika så, att uppsättnings målets dia
meter af samma skäl ökas. 

Ställets dimensioner variera mycket 
och rätta sig dels efter nialm~rnas art, 
dels. efter de arbeten hvartill tackjernet 
skall använd~s.. . 

Den rostade och bokade malme,n sfit
tes nu, för att e:rhålla det deri varande 
jern, i förening med kol och kalksten 
eiler fluss på masugnen. Några malmer 
hålla dels så mycket lättflytande bergart 
och äro dels i sig sjelfva så lättsmälta, 
att man till deras reduktion icke behöf:. 
ver tillsätta kalk eller blanda dem med 
andra malmer: de kunna allena i före
ning med kol gifva en god masugnsgång 
och ett godt tackjern, och kallas derföre 
sjelfgående. • 

Afsigten med kalkens tillsättning är 
gångartens upplösning, när de.nna för sig 
sjelf är så hårdsmält, att värmen dervid 
hindras att fullkomligen kunna verka på 
metallpartiklame; kolen deremot hafva 
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en dubbel ny'tta: för det första genom
?eras förbränning, att förorsaka en he,ta 
1 hvilken "metallen kan smäita, ocb for 
det andra; a.tt genom eu del ar kolens 
förening med malmens syre (oxygene) be
fordra reduktion till den grad som be
l1öfves för att erhåHa tackjern. Häraf 
förklaras då lätt, hvarföre malmen bör 
vara rostad innan den sättes på ugnen, 
ty den rostade malmen erhåller under 
:rostningen en viss porositet, genom hvil
ken kol-ämnet är i stånd att intränga i 
den och således får tiUfälle att förena sig 
med en del af rualmens ,syre, och att be
gynna jernets reduktion, hvilken tilltager 
ju djupare malmen sjunker i ugnen; ty 
ju Apera den närmar sig forman, ji.1 högre 
blir också temperaturen och desto siar
kam attraktion har jernet till k.ol ämnet, 
hvaraf åter följer ah tackjernet alltid in
nehåller mer el!er mindre af detta ämne,, 
allt som förhållandet af kolens qvantitet 
emot malmens är större eller mindre; 
detta förhållande beror mycket. på mal
mens art, ty en lättsmält malm srnälter 
:redan högt upp i pipan och faHer såle• 
des hastigt igenom kolen; den tic;l han 
behöfde för att komma till stället, var 
ej tillräcklig att tillåta förening med ·en 
behöHig mängd kol-ämne, och det erhåll
na jernet är derföre mindre reduceradt, 
och kallas rått tackjern. Har man blott 
lättsmälta -malmer, så sättes buken eller 
korsbandet i masugnen något högre än 
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vanligt, på det jernet en längre tid må 
blifva uppehållit emellan kolen och såle
des fullkomligen :reduceradt. En. annan 
orsak hvarföre :man får rått tackjern är, 
a!t när illa rostad malm uppsättes, som 
eJ erhållit omnämde porositet, kan kol
ämnet ej <lerföre i densau1ma intränga 
och begynna reduktion. Malmen kom
mer således ganska oförändrad ned i mas
ugnen, så långt som hettan ej Vf:lrit stark 
:nog att bringa densamma i smältning, och 
när den änddigen börjat smälta, så kan, 
på den kortare tid han behöfver att ned
falla i stället, blott hvar droppes yttre 
del förenas med kolet och således ej mer 
än denna del få en viss grad af re
d0uktion. Den olägenhet och skada som 
ratt tackjern förorsakar i hammarsmeds
härden, skall ·vid smides processens be
skrifvande nämnas. Förhållandet mellan 
malm och kol rättar sig derföre dels ef
ter de sistas godhet, malmens beskaffen
li.et, blästerns styrka, och dels efter det 
behof hvartill tackjernet skall användas_. 
Då koksmidet fordrar ett . sådant jern, 
som har en betydlig del kol i sin blaqd
ning, så iakttages förnämligast vid dess 
tillverkning, att när ugnen några veckor 
.efter påblåsningen gifver ett i detta af
seende tjenligt jern, man då ej af vin
ningslystnad låter bedraga sig att. sätta 
111eta malm till samma kolmängd (rnal
ma starkare) utan alltid hålla hyttan vid 
iamma goda . gång. 
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DP-t för koksrnidet tjenligaste tack
jern har följande utseende: 

Under det att jernet utflyter från stället, 
:kastar det fina,- ljusa, litet sprakande och 
fr_äsande gnistror från ytan. Efter alkyl
nrng är ytan vanligen jemn, eller ock 
äro galtarne något sjunkne midtpå, 1-rnf
va skarpa kanter och på några ställen sy
nes den så kallade kisen eller grafit *). 
I brottet är det ljusgrått med hvita in
blandade korn och plättar. 

Under namnet stångjernssmide eJler 
hammarsmide, förstår man den operntjon 
vid hvilken tackjernet förvandlas till smi
digt jern. Till den ändan betjenar man 
sig af många och åtskilliga smidessä1t, 
som t. ex. i Sverige gifves 5 variationer, 
nernligen: Butsmide., Färsksmide, Balj._ 
?Ja/lon smide., /7 allonsmide och Tyska 
koksmidet. I Tyskland brukar man 4 åt
skilliga smi<less.ätt, nemligen: rarsl.smi
de., Doppsrnide, Rännverkssmide och 
Kolisrnide. 

*) Grafitens eller elen del m1ctsuenarne så kalla
de kisens närvaro är ej alltid nödviindig för 
att utmiirka ett för koksmide tjenligt tackjern. 
Det synes som vissa bergarter eller främman
de metallers. inblandning i några malmer skul
le antingen hindra grafitens formerande el
ler ock förstöra den sedan han tillkommit. 
Herr. B Au MA N.N s observation giiller likväl om 
alla torrstens malmer, det vill säga, om stör• 
re .~elen blodstens-malmer och ~ågra få striing-
smalta retraktoriska malmer, S - a. 

l Frankrike har man också 4 olika 
processer,_ nemligen :_ f"7 a_Jlo:7smide, Halj
,21a//onsmzde., Rostmngssmute och Ränn
,verl,ssmide. Således har nästan hvart 
land, som producerar je~n, också sitt jern-
smidessätt som mer och mindre varierar 
ifrån of vannämde, men alla h8 fv;i för icin
darnål, att så mycket som· möiligt redu
cera jernet,, befria det från främmande 
inblandade delar och att dervid gifva d~t 
seghet och fasthet. Men tlenna afs,igt upp· 
nås icke lika fullkomligt vid dessa åtskil
Jiga processer, hvartill dels tackjernets 
mer eller mindr~ godhet är orsaken; dels 
processens ofullständighet, och oftast lig
ger felet, hvarföre ett dåligt jern fås, i sme• 
dens okunnighet och lättja *) 

Det öppna smältningsrum i hvilket 
tackjern förvandlas till smidigt jem, kal
las hammarhärd, ham:marsmedshärd. Hvacl 
dl'l!SSfl hammarhärdars .figur, ställning eller 
inrättning angår, så är deras vidd, höjd, 
förmans läge m. m. mycket olika, hvil
ket dels beror på olika jernsorter och 
dels på hammarsmedsmästarnes egen er
farenhet och fördom; dock är.det afgjordt 
att några bestämda mått äro af mycken 
betydenhet. Hammarh~irda:r stä!.las antin
gen i av.al, åttkantig eller fyrkantig form; 

*) Man kunde till~gga egennytta,. då smeden, för 
att vinna på öfverkol och öfverjern, gör min
dre af.seende på stångjernets godhet; men 
om.detta fel är han likväl .sällan ensam. 

.s- a. 
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de fyrk:mtiga, som mest brukliga, in!äggas 
vanligen af !~ tackjernshällar, hvaraf den 
ena lägges i botten, och med de öfriga 
3 besättes sidorna, undantagande den si
dan som är åt lrnmmargolfvet, 

0 

hvilken 
endast slutes med en kasserad stangjerns
hammare, eller med en dertiH .stöpt plåt, 
som har ett stort, hål för slaggens ut
lopp. Af alla i Sverige brukliga smides
sätt förtjenar det så kallade Tyska kok
smidet företräde, ty man vinner ej alle
nast tid och spar rnaterialier, utan det 
erhålles också af alla tackjernssorter ett 
godt jern, hvilket genom denna process 
säkrare fås än genom något annat smi-
dessätt. · 

Det krm ej nekas, att det så kallade 
H?lfv_allonsmidet *) ger et~ mycket goqt 
stangJern, ja, efter Bergsradet R IN MAN, 

det bästa; men då härtill fordras ett sär
skilt tackjem och då kol-åtgången och 
afbränningen är större, samt då e.tt så väl 
till verkadt jern blott behöfves till vissa 
arbeten, så 1förtjenar koksmidet företrä
det i det hela; äfven kan af det så kallade 
Färsk- och But-smidet af vissa tackjerns
sorter erhållas ett godt stångjern; dessa 
processer äro mindre mödosamma och 
fordra mindre eftertanka .af smeden, men 

-;:) HvRd Herr B AUMANN anför om Halfvallon
smide, kan äfven sägas om Va11onsmidet. Det 
företräde han gifver Tyska koksmidet för 
dessa begge, bör således föreslås endast i 
tJkonomiskt. afseenele. S - a. 

1 

309 

äro också af denna orsak mera osäkra. 
· ]Jet är derföre här min afa!gt _ att afhand
Ja koksmides processen, s.a v1dt som eg
na observationer, på den tid jag sjelf som 
Ji:immarsmed arbe'.A'de, och andras erfa
renhet kunnat skaffa mig kännedom af 
detta arbetssätt; men förr än jag kan in
gå i beskrifni~1gen l:ärom, torde .. det förs~ 
vara nödvänd1gt att 1 korth

0

et an fora, hvar~ 
förnämsta skillnaden bestar emellan de 1 

Sveriae brukliga smidessätt. 
0 ' 
Bntsmidet är förrnodlig,m det å!dsta: 

här nedsmältPr tackjernet utan någon bryt-
·11 c·· k *). h .,l ning i härden, strnx t1.'. ,ars a , " . v11 ,.en 

afkyles och der~lter an_nu e~ 
1
_gz,;:g om

smaltes, innan fullkomlig; sn1101ghet kan 
erhåll.as. 

Färsksmidet skiljer sig ej mera ifrån 
set förra än i det att brytningen sker 
under hela räckningen eller tackjernets · 
nedsmältning. 

Halfvallonsmide är det tredje sättet. 
Då jag förut har :rnmärkt, ?tt detta smi
dessätt gr:•r, efter Herr ~ergsra_det Rr~MANS 

· :tankar, det fullkomhgaste iern, s~ tror 
jag det ej vara öfverflödigt a~~ <ler.vid -~1p• 
pehålla mig litet längre .. Nar en s~11alta 
~kall göras, inläggas 3 till 4 taclqerns-

-1c) Färskor kallas i hamrnarh~rdar de af tackjeri:et 
samm:msmälta jernstycken, som redan fatt 
mer eller mindre smidif!het, men skola dock, 
förr än de kunna gifv,t ett dugligt st_~n~jern; 
1,\ nyo omsmältas. Forj att •. 
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stycken *) med den ena ändan vända mot 
blästern: härden fylles med kol, och allt 
som tackjernet afsmälter, föres det åt""r 
närmare till forman. När allt är net -
stnält, hvartill i allmänhet fordras en ti l 
af I till 1 ! timme, uppbrytes det i hä ·
elen varande jernet, hvilket nu är skör·, 
af mörkröd färg och som under uppbr t
:ningen går i flera stycken; dessa stycken 
förenas eller samlas nu för. form an, fri
ska kol påslås, brytningen varar alltid 
och jernet bt>gynner att koka, hvanmder 
smeden alltid för spettet tvers öfver i 
härden igenom den smälta mAssan, med 
någon vridning,. Jiksom tillika för att om
röra densamma. Då nu kokningen upp
hört och · färsk an satt sig på botten af 
härden, upp brytes den på nyrt och de 
färskor som af derns. ljusa färg dömmas 
att vara något smidiga, kastas på kolen 
öfver eller bakom hJåsväggen; de mörk
röda styckena eller det rå jernet samlas 
å nyo för forman, nedsmältes, sönderbry
tes och åtskiljes åter på { örutnämcla sätt. 
Sedan en stor del af jernet är sålunda 
upplagdt på härden, och det öfriga visar 
säkra tecken att det färskat, samlas alla 
upplagda färskorna ofvanpå kolen för for-

*) Hvilka tillsammans väga 26 till So Lisp. bergs
vigt och deröfver; detta hiinder allenast dli 
stora 1mkare eller annat groft smide skall gö
ras, ty de smältor · som sönderhnggna viiga 
omkring 18 Lisp., hafva alltid det bästa och 
pålitligaste jero. Författ. 

- n för ,hvilken de snart nedsmälta och 
rna ' r·· k ·11 " förena sig med botten ars ~n t1 en p~-
den understa sidan halfsfensk, men pa 
c)en öfra sidan flat eller något konkavt 
jemn, tät och fast kh~.mp .~ s_om k~.llas 
smälta och hvilk<>n nu ar fard1g att foras 
under 

1

hammaren. Den operation som ske,r 
efter kokningen, kallas egentligen att gö• 
ra smältan, och vtH·ar gemenligen 2½ till 
3 timmar· hela smältningen, ifrån - det 
tackjernf\/ inlägges til~ dess. smältan uua
ges, varar således /,1- till_ 5 tunm~r ... Hv:arQ 
ken kol-åtgången eller Jeme1s ~fbrannmg 
blir vid detta smidessätt beräknad; arbe
tet är o-ckså mycket olika, allt efter jer• 
nets och kolens beskaffenhet. När smi
det går väl o,ch tackje,;,!let ~r go~t, ~an 
på detta sätt tillverkas 6j smaltor ull ~irca 
1 Skepp. eller .20 Lisp. i _ve<:lrnn '· hv1lket 
var vanligt under cleJJ t1~ Jag tillbragte 
vid Söderfors Ankarbruk 1 Upland, som 
är det enda ställe i Sverige der detta , 
smidessätt brukas. O:=iktadt man vi~ _smä!• 
tornas görande använder .ill rnöJhg -~•t 
fiör Att få dem jemna och homogena an
da igenom, hän.der d~t doc~ ofta,_ att 
bakstycket ä·r nagot har?1ff-e an det s?m 
ligger närr!rnst forman., .!1ksom ?e~ _unara 
sidan är nagot mera ra an -~en o~ra, ~me
derne kalla derföre den ofra farsks1dan 
och den undra råsidan, Till d_e arb_eten 
hvartill fordras utsökt segt och 1emt Jern, 
tages derföre alltid mellans!yckena, och 
när flera atycken ekola svetsas tillsam-
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~ans,_ läggas gerna smältstyckena så, att 
f,:rsks1dorn_a k?mma tiH att göra svets
:mng~n. Vid nagra vid detta verk varan
d~ hardar smides ståogjern, hvarest räck.
~rng och smältning sker i samma härd, 
bkasom vid koksmidet, endast med nå
got mera brytning och arbete under smäl
t~ns göz:,ande. När l1är är ingen besiäll
nrng af ankare, smides stångjern för alla. 
härdarne, hvilket dock sälfan händer. När 
groft stångjern slås, sk All man vid tvenne 
härdar och en hammare kunna -smida till 
!b Skepp:d i veckan. 
. Vallo~smidet, som är det fjerde i Sve-

rige brukliga smides.sättet, nyttjas till en 
del i _Roslagen ~ller ODannemora Bergslag. 
TackJernet dert1ll far vara så starkt satt 
eller !nalm~dt som masugnen kan tåla: 
det g_1utes 1 6 eller 7 ;1lnars långa gösar · 
och Jagges med den ena ändan öfver ask
väggen_ tätt framför · forman, så att den 
droppvis nedsmälter i härden. När detta 
s':~i.d~ s~m bäst drifves, erhålles ett för
traffligt Jetn, och då härvid nästan hvar 
j~rnpartikelrörs af luften, så tror jag med 
s~kerhet k~ni::ia p~stå, af de grunder jag 
vid koksnudet .tanker anföra, att man 
under vissa omständigheter igenom 'den
na process torde erhålla ett så follkomii.,. 
gen g~dt stångjern so1!1 det, är möjligt i 
stort till verka; men da detta smid ess ätt 
endast med fördel kan användas på vissa 
:malms?rter, .åtgången af kol och jern är 
betydhgt större än vid koksmidet och ändt .. 

t 
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Jigen härvid fordras flere arbetare, så tor
de koksmidet i allmänhet förtjena före
trädet. 

Jag kommer nu till det femte och 
allmännast i Sverige bruklig;i smidessättet, 
nemligen Koksmidet. 

. Man har först att iakttaga, det grun-
den under härden inrättas sålunda, att 
om der behöfves vatten, detsamma kan 
ledas under den, hvilket bäst kan göras 
på det sätte:i att man bygger en liten graf, 
soiu belägges med små stenar,· just under 
det ställe hvarest härdbotten kommer att 
ligga, eller en fyrkantig kista af tack'.jern, 
i hvilken vatten kan inneslutas och åte.r 
lätt aftappas, allt efter som Q.mständighe
terna fordra; ty som det händer ibland, 
att man har ett Jättsmält, nöds.att elle rrått 
tackjern, blir härdbotten då så varm, att 
jernet vill fastna dervid och man behöf
ver, för att afkyla det, fylla grafven med 
vatten: har man. deremot ett hårdsmält 
och starkt satt tackjern, så fordrar detta, 
för att smäha, det härdbotten skall kun
na emottaga en starkare grad af värma, 
or.h vattnet under stället skulle här åter 
göra skada. Från denna grafvens öfver
sta kanter låter man utgå åtskilliga luft
rör, helst ett till hvar sida, för att deri
genom skaffa vattendunsterna fri utväg.' 
Grafven täckes med en tackjems-plåt, 
hvarpå med hammarslagg och ler muras 

rnång::i hvarf på hvarandra, att det si
sta är nära lika högt med hammargolf"'. 



vet; hvart fog är omkring 2 till 3 tum 
tjockt och torkas ailtid me<l koleld in~ 
~an _det nästa pålägges. Härpå lägges ler, 
1 hv1lk.et instötas små slaggstyck.en, och 
derpå lägges härd botten; hela fyllningen 
emellan graf ven och härd botten kan ut
göra 8. till 10 tum. 

Då jag tiHförene har anmärkt, att 
dimensionerne på härdar äro mycket oli
ka, så vill jag här blott anföra de mått,· 
efter hvilka en sådan härd byggdes vid 
Åmots bruk i Geiitrikland och i hvilken 
jag erhöll ett mycket godt smidigt jern. 
Hårdbotten 31 tum tjock och 28 tum i 
.fyrkant lades så, att den lutade I tum till 
blå':lväggP,n och ~ tum till ask väggen: der
efter inmurades så väl form- '"som ask
o_ch b]åsväggen; alla ?essa väggar eller 
s1doplatar voro 3 tnm tJocka, 16J tum hö
ga och 3o tnm ]ånga. Formväggen ställ
des så, att den med sidan aJ smedjegolf
vet stod 16 tum högt, vid askväggen 12~ 

tum och lutade med dess öfversta sida 
. J tum ned i härden. 

På formväggens ställning beror myc
ket en bättre elJer sämre gång i härden, 
ty förman lägges omedelbarligen på den 
och får derföre samma vridning åt sidan, 
som forn'lväggen har lutning till askväg
gen. Askväggen ställes lodrätt och blås
väggen lutar mer eller mindre ut ifrån 
härden, vanligast under 45° vinkel, för 
att ~unna med så mycken mei:a beqväm-

lighet 

- ;;.;:.e.:iti 

Ii~het utt~ga den färdiga smältan. 
väggen får man; d~, som förut är ,ni märkt, 
en kasserad stang1ernsharnm,ne s~ 
att hammarögats nedra sida ligger 2 tum 
öfver härdbotten med nacken emot form .. 
väggen; men då en. stångjernshammare ej 
fyller hela sidan af härden, så muras den 
öfriga delen af sten eller tackjernstycken, 
hvarvid intet vid,ue iakttages, än att 
man lemnar en öppning (brythålet) af 6 
till 8 turns storlek, för att derigenom 
med spettet kunna konnna under den 
färdiga smältan, upplyfta och vända den• 
samma. Stenen under detta hål kallas 
brytstenen. Då en stångjernsharnmare 
sällan är öfver 14 tum br~d och denna 
bredd icke alltid är nog stor för att 
:räc~a till härdens höjd, så lägf?es derpå 
antingen Hata srnuar eller tack1ernsstyc• 
ken, till dess sidan får den åstundade 
höjden. Längs öfver formhärden lägges 
en 2J till 3 alnar lång och 6 tum bn'ld 
tackjemsplåt, på öfve:rsta sidan halfnmd 
och fö'rsedd nied 3 förhöjningar, hvare
mot nnder arbetet i härden brytes med 
spAtten; denna plåt eller också hela form
sidan kallas härdspång: Forman är af 

. koppar; på dess fi~nr, läge och vridning 
m. m. beror mycket en mer eller mindre 
god gång i härden och. fordrat . <lerföre 
smedens mesta uppmärksamhet. Ut.au att 
noga känna det Tackje,rn som man hand• 
terar, är det icke :möjligt att bestämma 

~ 
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huru långt den skall ligga in i härden, 
under hvilk Bn vinkel den bör Jigga, huru. 
den skall vridas o. s. v.; allt detta bör 
smeden med försök .finns. Så mycket är 
sfgjordt: att om öppningen är stor, gar 
~rbetet hastig-are och <ler erhålles ett ~odt 
Jern, men smedPn förlorar i kol och 1ern. 
När forman går kort in i hä~den, gö: det 
en varm gång och ett godt Jern erhalles. 
För kallbräckt jern bör förman ~ara kort, 
omkring 2~ wm, för nödsatt 3ern om
kring if]. tum, och för satt jern i det hög
sta 5 tum, hvaroro utförligt är afhandladt 
i Rinrnans Jemets Historia, Första delen 
~id. 4'.30 o. följ. Vid Åmots Bruk nådde for
:man 5 tum ini härden; var fbt i botten, 
dess bredd i mynningen var underst 1J 
tum, dess största höjd ¾ tum, och den 
hade en nästan ha1frund figur: den föll 
så, att blästern i;}og an på härd botten 26 
tum från formväggen. 

Den färdiggjorde härden hade föl~ 
jande dimensioner: 
Ifrån forman till hårdbotten 14! tum, 
derifrån till askväggen - - 14! tum. 
Från formväggen till blåsväggen nederst 
i härden - . 39 turn. 
Från härdspången till ask.väggen 43 tum.• 
Härdspångens höjd 24- tum. 
Blåsväggens höjd ~ 16 tum. 

Då man af det föregående ser att 
härdbotten blott var 28 tum stor, så .fin
ner man äfven, att den ej kunde täcka 
hela härden.i. botten: det lades derföre 

' I 

.ftats sterHH' emellan clf~n och blås väggen, 
}ika;,å ewellan formväggen och härdspån~ 
ge11 sa~11t __ l'lmellan adt- och blåsv1iggen, 
hvilka fyllde öppni11gBrne. Bäljornn vo~ 
ro som a!ima,n.a h:1n:mt1rsmedshäljor; 
hvwrdera al dNo inn,0 böll :20 kubik fot 
luft. Bälj1ättorna lågo med d0ras öpp
uiug,u midt öfvPT .fonr. viciegen; .de voro 
runda och 1{ tum i dia1-.i;~·er l så ställda 
.att de h!åsre mi,)t i formmynniogen. 

Dn1. nu fiirdi1:1,a och tned koleld tor
kade här:\en fylldes med kol och ett, 

0 l' 0 0 - ' tva, e ler sa manga stycken Tad:jern, som 
_fordrades for BH utgöra Qmkrino 1 Skep-
p!' 1·;. I· -1es m ct" · .. J i:,' , .. ,1 ,.. , ,,u · e ena anuan mot nrnst.ern 
c;ioh ml~d. den andra öfver blås väggen 1 

dock så, att eme!lan. deras fråmsta ända 
och fonn;;.1, var så stor skillnad, att två 
till tre smälttitycken km1de rymnH·s, hvil
ka ladi~s å sida, iör au derAftÄr kunna 
unt"ier hamrneren utri:idrns. Bäljorna sat
tes i gång, dock .ht m:m dem göra ej 
flern äu 4 tiH 5 sla.a hvar i minuten, 
hvilken hastighia, on~ man lrnr ett godt 
YT• ' . . b·1 I ,, ·1 'h I .. . . . 

. ..i. aciqern, 1,,e;;;a: es 0 .. a rac1u,1ngen 1-

gt>nnm, f•Her tili dess t;1ckj,0 rnet ä:r ned~ 
Bn~äit. · Allt som tackiernet smäit~r, föres 
det baktill li;.!gande ni-irmare till blästern, 
hv,irnwri fort,wres ti!ls allt är smält, hvil
ket. vantigen är giordt när jr.rnet af en 
förat -eIJ1å1len smälla är uträckt; och skul
le det kunna hända att något tackje,n 
?anm vore osmält, när räckningen är för
bi, så kastas detta med spettet m härden 
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och lägges å sida till nästa smältning 
Biir~en p~fylles. nu n1ed kol, bäljorna~ 
b~st1ghet ?kas till 6 slag i minuten, och 
etter en liten stund begynner jernet att 
sa,kta kok;, framför förman: få 'minuter 
efter denna koknings begynnelse föres 
arbetsspettet ]ångsamt ned i härden hvar-, 

.d , ' 
~1 rnan iaktniger, att om redan under 
1ernets nedsmältuing lagt sig en skorpa 
af fä:rskjern på härd botten, denna · då 
ej med spettet uppbrytes, men. i den fly
tande massan röres som vid halfvaBon
smidet är anmärkt; denna rörning varar 
flera minuter, hvarefter man låter hvar 
bälj göra 7 slag i minuten, för alltid 
jernet från blåsväggen närmare till for
man, så att, om, möjligt, allt jernet kom. 
mer tiil kokning; oen under :räckningen 
lagda skorpan af färskjern upplöses nu 
efter hand i den starka hettan och går 
också öfver till kokning. Under all den 
tid som jernet kokar, omrör man fli
tigt på förrnämda sätt och efter hvar ar
betning ser man på den på spettet hän~ 
gande slaggen, och dommer aE densam
mas och de deri fördelacte jernkorns färg 
huru långt jernet öfvergått till smidighet: 
och om man bör afbryta med kokningen 
eller fortsätta den; har slaggen en ljus 
färg, och jernkornen äro hvita och ljusa 
samt eldslågan hvit eller ljusgul, så är 
det tecken, att jernet öfvergått till en 
viss grad af smidighet. Känner man till
lika me~ spettet, att härdbotten är öfver-
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allt ren, clet vill säga, att der ej finnes 
stycken af färskjern på densamma, som 
ännu ej hafva undergått kokning, så för
minskas något bäljornas hastighet, hvar
efter de i slaggen fördelta jernkornen 
snart förena sig och lägga sig på botten 
till en sammanhängande massa, under 
hvilken tid slaggen och e11 stor del af 
jernet ännu fortsätter att koka. Det på 
härdbotten- liggtrncle jemet uppbrytes öf
verallt; det går härvid i flera styckon, 
och kokningen är i detsamma förbi. Alla 
hårda styck~n framföras för form an, be-

, täckas med ,kol, och bela massan sam
:mansmältes till en fast klump. När bot
tenfärskan (så kallas den jernskorpa som 
först lägger sig på härdbotten) är upp
bruten, töres formspettet igenom hammar
ögat och igenom det i härden liggande 
kolstybbet, intill dess man med spettet 
når jernet; det drages då långsamt till 
baka, och den öfverflödiga slaggen följer 
efter. Af dess ljusare eller mörkare färg, 
kan man, med fullkomlig säkerhet däm
ma, om det fås ett godt eller rått jern: 
jn hvitare slaggen är, ju bättre och full
komligare iern är man säker att äga i 
härden. När allt iernet är tillsammans 
löpt i en klump, låter 111,m bäljoma stad
na, kolen på och omkring jernet bortta
gas. r;iågot vatten öses på fernet och kol
stybbet innan före härdspången uttages 1 

för att desto hastigare afkyla massan. Ef
ter omkring en timme 1 eller. efter så lång 
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tid som det fordras för iernH att hlifva 
$å kallt att det bin handterl:is ut,m alt 
gå i styck en, för ma 1.1 s1orspettet ige~ 
nom brythålet län!!s ,ned IJlåsviigg,m 11n 9 

der färskj,0 rnrc:t, u1;plyfter det b8:,i1ll, d1;1-

ger det tillbaka frå1; forrnan och stiiH.er 
det på kan:-; :rumn~t>t P,llHclian iern(~t orh 
forman f_yl.les med grofva kol, hv:,rpå jer-· 
net lägges, dock så, att den sidan som 
förut Ttar öfverst, nu kon.mer att ligFa tn1.

derst, och a:-t den sidan som undei· färsk~ 
ningen var niirmast blåsväeeen. nu korn~ UCI , ' 

roer n~irnrnst forman. Deo tiH blåsvag-
ge? närmast v«rande e.ndan upplyfte.::) 
oct1 grofva kol för;:is m'!der den, så att 
be.1a stycket forpr jernt och öf•1ernllt 
på grofva kol sa;;'it högre än förman. Bäl
jorna sätt;:is nu i iångsarh gång, färekier
:n~t betäckes med ko!, och en ny smält• 
nrng hegynner: b!ästern förstärk1c·s efter 
lv1nd till den grad• sr;m bäljo~na är,, :i 
Btånd an gifva, och srnerfon :hfl.I" under 
.hela arbetet att iakttaga: att h,io alhid 
båller kol öfver och under iernet: att 
b!ästem stän<li~t · blåser ut rundt omktin~ 
hPb f~_r,kjernet: att hai1, så snart det pil 
ena stallet skulle hzstir•are smälta än på 
ett annat, vänder jern~ så att den stör
sta sidan kommer för forman: att han 
håller form an ren från jern, det viU så• 
ga, att hHn för spettet längs utmed form .. 
väggen tätt öfve:r forman och nedstryker 
det derpå möjligen ligganile jernet: att 
han, om cler är för mycken slagg, aftap-

I 
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par den, och flitigt kastar sönderstött ham
~11.irslagg på jernet, deis för att hindra 
jernets förbränning, och dels för att på 
detta sätt få rätt på det i slaggen va
ra;, de iernet: att han så väl under det
ta arb~te, som äfven under kokningen, 
oft., efter.ser founan, om i efler för den
Mrnma skulle stänkt eller satt sig slagg, 
lwilken han med formspfmet iösstöte.r: 
att när 'jernet nästan är nedsmält och det 
·baktill liggande förmedelst brytning med 
spettet går sönder, noga iakttages, att 
hvart stycke föres för förman, så arbet~ 
samt som det än må vara: dessa stycken 
fast.smälta vid det derunder liggande jer• 
net (smältan), der det först vidrör det, 
och må derföre genom storsnettet med 
:mycket arbete Jös~brytas och föras för for
man, för att undergå den andra ned
srnältningen, hvarvid nnmärkes, att det 
också c:lltid lägger sig jern under forrnan, 
hvilket bör föras tillbaka, för e.tt komma. 
för blästern. Vid all denna brytning får 
smeden vakta sig, att han ej skadar for
nian och ei förändrar dess läge. 

När så!edes allt jernet m,dergått de.n 
andra smältningen, .så är c•en i.å kallade 
smältan gjord i den kasti:15 med vissa hand
grepp ut ifrån härden; kolstybbet och en 
del löst vidhängande slagg ~fslås med 
handsläggor, föres uncler h,,rnmaren, slås 
tillsammans, så att all slagg<m utpressas, 
~ch hugges i 6 tia 7 stycken, hvilka un
der nästa tackjerns - smältning ut.räckas 
till ~täu~er. 
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· Den slagg som utrinner under det 
,13mältan samrnanslås under hammaren, är 
mycket jP.rnrik alltid inblandad med 
större eller mindre stycken ren~ jern, 
och bör derföre å nyo brukas vid nästa 
smältas görande, dels för att hindra, som 
fö\u .är sagdt, jernet fr'ån aföränn:ing, och 
dels lör tt.erhålla den deri var.ande jern
halten .. - n under , räckningen uttap
p1:1s slaggen från härden: den kal1as rå
sla;1::; år grå, lätt, pipig och håller säl
lan otver t2 a 14 procent iern, hvarfore 
den 'bortkasras. som a,duglig, Den slagg 
deremot, som så väl under kokning, som 
under smäl.tans görande, erhålles genom 
utstickning, kallas farskslagg: den kastas, 
SBd,m den är styckad, i vatten, sönder
.slås till storlek af hasselnötter och nytt
jas till en del för smältan igen; den är 
tung, svart och glänsande i brottet, häl·
ler 3o till L~o procent jero, och kan der
fore . med fördel reduceras i särski!ta, 
d~rtill i_nrättade ugnar, h'vilka det ej är 
min afogt au här beskrifva. Vid sh1g
~ens atkylande i vatten bör smeden nytt .. 
Ja d~n största, försigtighet, ty händer det 
att deµ ännu ini är flytande, så sker i 
detsamma han doppas i vatten, en häftig 
explosinn, hvarvid. så väl smedens som 
andra arbetares 1if är i fara. 

Skutle det hända, att man har ett 
l'å.tt tackjern, hvilket, sorn smederna kal• 
la det, råkokar, får redan under räck.,. 
:ningen bäljornas hastighet något förrnin-

ska~. Med råkokning förstås , att jernet, 
under det att det nedsmälter, eller un-

- der riickningen, begynner att koka. Sme-, 
<len skall, om han v.ill erhålla ett godt 
jern, söka att förekomma denna kokning, 
hvilket, om jernet är mycket rått, knappt 
är möjligt, och då erhålles ett stångjern, 
som hvarken har den smidighet eller 
styrka, som karakteriserar ett godt stång• 
jern. Ors~ken till ett rått ta'ckjern och 
hvad dermed förstås, ligger i masugns
driften, hvaron1 förut är afhandladt. 

De kännetecken smeden bar på ett 
rått tack jern, äro: i :o Tackjernets utse
ende i brottet, att det är mycket finkor
nigt I har sv.:irtgra färg' och får då man 
:n,ed en hård knif skär i detsamma, en 
färg och glans son1 mycket !ikrrnr den 
blyet har då man skär det *). 

2:0 0th som är ett si:ikrnre känne
tecken, att det under nedsmältningen 
ej afsätter en hård skorpa på härdbotten, 
hvilket ett godt tac.kjern alltid vid kok
smidet gör, och hvilket kännes med form
spettet, när detta nedstickes i härde'n. 
Kännes sjelfva härdbotten, utan att den 

*) Detta kännetecken pli rått tackjern gäller vid 
Åmot, <ler en trögsrniilt retraktorisk sjelfgåen• 
de jernmalm ständigt nyttjas: det gäller äfven 
om tackjern tillvnkadt at Blodstensmalmer 
och Torrstenar i allmänhet; men vissa lättgå
ende malmer gifva ofta ett rått tackjern af 
~nnat utseende, 

S-a, 



förenämde, hårda sk?rpan ligger öFver den 
s,1 är smecien försäkrnd. om au 1·er•:et ··' 

o h f, ,J b ,, . ar 
ratt,,,.. oc ar ~erefter räna ar_ etssättei. 

:1:0 .Au när spettet föres ~!:'.~nom d .. 
"l- .• i_·dh" "n 6ma.ta 1?2s,:,an och ~en oe;_VI J_at,gnnde 

sbggen ar .snirkt röd cch rnga Jernkorn 
,:v,·,., • · --'~"c.,,, ~ l, •• ;]k 1J11 1·d- l;,•t ·,, LJ .,+,.s 1 ...._,.,: ... .._n~~l1n .. a, .1. "- .. a P.,.J ~ JClt 15 en-

l1ärrni'!s ~2t,ncm cl2ras hvita färg, utan he
fa m8i,:;;-i-i: fö· :mycket flytande och öfver-
.i'Jlt s 0,,,,m·1 färg. 

4-;,1 A11 11 ~t r stri1.,1 lig och mörk-
};;·u n; _ iir dt:Lt,! ej nå_i:;ot säkert tec
lu\n, ty ,;lt en sJ,l:, 1 , etd kunna Mven 
fuktiga k;)l ~_r3r.~ or.s ✓:rkfD,. 

. 5:o A 1;; d,:;t Lnkar under räcknine,en. 
S . C d .. d '.. '--er smedF.n r-11 e ';1U. nn.m a ,.; annetec-
ken att bn h:-ir ea rått tackjern, så för
minskar b·rn h!astern så .sntlrt räckningen 
äf' förni och larr:r bä!j:nna gå så långsamt 
13~m det är möjligt, i stället för det att, 
<la han h..-:r ett godt tackjern, blästern Ö· 
kas. Seda11 rör han alldeles icke i jer-: 
net, men känner b!ott -efter med fornt~ 
speitet, orn bottenfärskan satt sig, och 
om lrnn med ögat kan på spettet skilja 
jernkornen från slgggen: till dess detta 
sker, kan, allt efter jernets mer eiler min
dre råhet, åtgå en half eller en hel tim
rn,3, S:i ,;.1&rt bottenfärskan sntt sig och· 
slag~211 iir bhndad mer.I jernkorn, för
s~äs~-.,,s b1i'..;;,e,·n oc:h arbetet· fulländas, 
5rm1J l1c1de m,,t"! ett gc;cl!- tackjern. I
akttng~r· ,~~ srn=.,c\en dessa försigtighets reg
lor, Uffu bliistern eft,3r räåningen 

~ 

och strJx rör i 1ernei-, All er hand:nrar 
-rl-et s8Eon-~ han h-ade ett ?odt t.... J,'.-n'J1 , 

0 , , 't · • t~)pr•·\ ,.; -·-rn•1r i 0 -S<t l{an n:::n ar )etn 12, 1a •~·': 1.~,1~L • • r·;· , ... _._ __ 
1nan lian erlJiHer f~i.rsk icrn, l(•tr~i:.:· 1!1d l1:it1. 

-då iider stor ::ifbränni: ~) förl)rr:.kr\r kan
ske dubbr-lr sil. mycket },;:01 so:~, b.o.;1 bor-
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jArn. sa öfvergår det undn hr-1a dena ar
bete· e= •iP kdirnitw rnen färsk 2-r f;J!_t ef-
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ter so;1J det smi-ilt<~r, och kan sa,f',,es 
ej öfveraHt åtkomm};s f,f blä.stern oeh 
atmosfr:rislrn luften, hv,nföre det iir ovisst 
om ett så fullkomligt godt stångjem få&~). 
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Med den möjligaste flit vid smältans gö
rande, k.:in smeden aldrig bringa det der
till, att jernet i en och samma smälta är 
sig allt igenom likt, men det händer all
tid att styckena närmast askväggen och 
blås väggen äro rå, och derföre, mindre __ go
cla, hvarföre också vid hvar stangs utrack
ning råändan afhugges, oc~ inläg_ges un
dP.r nästa smältas görande igen vid kok
ningen för att undergå en ny smältning; 
dock k~n smeden (då lrnn är omtänksam 
att allt jernet kon:irner till koknings, och 
att under smältans görande inga stycken 
må fastna, utan att de hafva varit för 
förman, och således riktigt äro nedsmälta) 
få råändarna mycket sn~å och råstycket 
(den hela sidan· af smältan som . li~ger 
närmast blåsväggen) att blifva ganska litet. 
· Jag har sjelf gjort flera smähor, i 
hvilka voro så htet rått jern, att, när de 
sönderh0ggos i 7 delar, 6 deraf kunde 
användas till plåtar, hvartill• fordrades ett 
mycket godt jern, och af det 7:de styc
ket smiddes en försvarlig jernstång; men 
nog fordrar detta mer arbete, och sme
den erhåller mindre öfverjern. 

',2;,, Vid en härd i hvilken dag och -natt 
arh~tas , äro på detta smidessätt ej · mer 
än• 3 arbetare sysselsatte, nemligen en 
mästare, en mästersven och en koldräng. 
När mästarens arbet1,skift kommer, så. 
lägger han tackjernet .i härden, oop

0 
ut

räcker de af den förra smältan erhallna 
Jernstycken med koldrängens hjelp, hvar .. 

till vanligen åtgår en tid af 4 timmar. 
- Så snart uträckningen är förbi hvilar kol
. drängen till dess mästaren ensam kokat 

jernet och färdiggjort smäfom, hvartill äf
ven behöfves 4 timmar. Den färdiga 
smältan .hugges nu rned .alla arbetarenas 
tillhjelp i stydurn, o~h sedan detta skett, 
får mästaren sitt hviloskift, hvilket varar 
sil länge, till dess mästersvennen, som nu 
vjdrngit arbetet, på samma sätt som mä
staren förut gjort, har uträckt den förra 
och åter gjort en ny smälta: koldrängen 
lijelper ocks_å denna vid uträckningen, 
men det öfnga arbetet förrättar han lika 
,,ät som mästaren allena. Mästaren och 
mästersvennen arbeta således 8 till g tim
mar, och hvifa Jika så lång tid; koldrän
gen cleremot skall vid hvar uträckning 
vara tillstädes, arbetar derföre alltid fyra 
timmar eller något deröfver, och lwilar 
<lerpå följande fyra timmar. 

När tackjernet är godt och ej myc
ket .fint stångj~rn smides och det ej är 
mycken reparation på hBmmaren m. m. 
så kan ifrån Sönd11gs afton kl. 8, till 
lördags middagen eJler eftermiddagen, då 
det smides. opp, erhållas för en härd 15 
a 16 Skeppd Stångjern. Efter Hammar
smedsordningen skall smeden af 26 L:pd 
tackjern skaffa 20 L:pd stångjern, hvar
till åtgå 24 tunnor eller 150 kubik fot 
ko 1. Alla de kol och -det stångjern han 
af ofvan anslagna qvantiteter kan bespa
ra 1 är han förpligtad att till verkets ä-
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q;'J?tHet af ölverjE,rn och chnk(,l beror 
pa Jernets och kolens godhet s.amt på 
~mede!-ls <lnaiiPhPt 
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J~ib IHr nu h"'lt kort, beskrif vit det 
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1'-'••·: r,;1~.Ec __ sa vai V1C1 ett goo,t srnn 
~HI ett ratt ocb lör starkt nrnlnrndt · t"ck
Jern: jng vill rrn söka ~,tt Lemiskt förklfl
ra, hu rn det tillgår att gifrn tackjernet 
ilrnidighet och fa•sthet. 
_ I den korta afhandlingen o:n mas .. 
ugns-d.rj~t_en i:ir redan Sc,gdt, ait tackjer
net dlt1d är mer eller n:,indre, forenadt 
med kol och syre, ocl.1 att en större el
ler mindre qvan:itet 3f dessa ämnen ut
gjorde dess väsPndtli,ga åtskillnad. He!n 
hm1rnrnrsmedsarbetet ·går sålP.dfis derpå m 

L . . ~ . Q L~ , ' ?U odna Jernet lian r.!:.>.,sa inbbndning:ff: 
J~ _ ,uen smed(:W kan detto\, ju nänwne 
::-1n:1es ändamålet, och des5 bättre oGh 
iuHl,omligare jnn erhåller han. Under 
det tackjernet uriderr~iir den fö:,sta smä.lt
ning0n i härden; fo1.enar si3 en sto:r del 
af det ännu oredncernde jernets svre rned 
I 1" L • J · • ., 
io,a:11:net, 1n!Jlket ,,,et a1H1ngen 1aaPr af 
det i sielfva jernet inblandatl~ koie~:ller 

' ,. 0 _] • h' d ' ocK rran oe 1 .ar en v::1ranae kol, och 
går .i förening med vännet bort som kol
syregas. Detta jf:rn sorn således förlorade 
en del kol och syre, har derföre anwoit 
en grAd af t:midighet och är renare; d~n 
nu i härden varande eldgrad är- icke 

~ 

~tark nog att hålla det smält, hvarföre 
<let då som en hård skorpa lägger sig 
på hårdbotten. 

Det tackiernet åter som under den 
hastiga nedsroiiitningen Jels ic~e hade 
nog hög temperatur för .att reduceras, 
och 9els ej kon, i förenivg med ,en. till
räcklig mängd luft J håller sig som tack
jern .flytande i härdea, blästern ökas <ler
före, -dels for .att åstadkomma ,en hetta 
i hviiken iernet kan reclucer.1s, och dels 
för att ulsi:i.aa det för luftens .verkfln, ty 
. d l k l ·, "'l f O • .:ien e ·o,, son.1 na:,e'.:l o v:rnpa Jernet, 

är ej i stånd ,att d,~kemponera den stora 
qvantitet af loCt, hviiben genom bäljo:r--
:nas h;istiga ~ång ditföres, och all den 
luft, somL såled;s af kolen ej dekompo
ner2.s, får ige:no:n jernets upparbetande 
tillfälle att åtkomma d,'lSS fresta clel.:1r. 

Lnfte.:ls syre förenar si;!. med en del 
af det j jernet ir:!)!andade kolet och en 
del af det oreducervde jern1::ts syre föred 
r:as äfven , med s::innna än,ne och båda 
föroinda sig med så mycket värme, som 
h<"höfves for att göra kolsyregas och som 

0 , • h.. I A'-' ' l - It saoant iemna arcen. 1 oerrna .LLS ge-
r,'.~ration · och bongång uppko:::1rner clå, 
allt efter densnmmas qvantitet, en starka-

•

;·~-· .. ·.,_:_. :re eller saktare kokning, och ses häraf 
~' lätt 1mm nödvändi§t det är, ~'ltt smeden, 
~! så. rnycket rnojligt är, kommer allt jemet 
"' · att koka. Likaså lätt inses mt satt och i starkt mnlrnadt jern knappast öfvergår 
~ tiil kokning och ett rått eiler il!a redu
ii 

I 
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ceraclt jern kokar för starkt: äfven finner 
man häraf, att VVallonsmidet ger det fuU~ 
komligas te jern, ty då und:_;r hela arb.etet 
gifves en mycket stark bläster sorn_ di-· 
rekte ligger på jernet, och del.ta således 
droppvis nedflyter i härden, så kommer 
nästan hvar jernpartikel omeJelbarli.gen 
au af luftt>n -vidröras, och kan efter förr :'ln
förda teori nästan förlora a.llt syre och kol. 
Men orsaken, hv..arfore, när ;nan har ett 
rått t,,ckjern, det skall i härden så verkas 
som förr anmärkts, är jag ej i sJånd att 
säkert uppgifva. Skulle det kanske vara 
den, att då detta jern, förmedelst den 
stora qvantiteten syre som det imiehåller, 
lättare smälter och således flyter tunnare, 
att då hvar iernpartikel är liten och all
deles inve

0

cklad i slagg, så kan den af 
luften ej atkommas? I en mindre tempe
ratur, som erhåiles vid saktanclet af bäl
jornas gång, blir ej värme nog för att 
hålla jernet så fullkomligen upplöst, och 
om massan då finge stå helt stilla, kunde 
kanske jernpartildarne genom deras in
bördes affinitet, förena sig till större korn 
och således gifva första anledning till 
färskning. 

Allt jernet, sedan det kokat och bJif. 
vit förenadt till en klump, undergår nu 
den andra operation, nemligen att smäl
tan deraf skall göras. Detta sker för det 
att jemet tmder kokningen och färsk
ningen på långt när ej kan förlora så 

mycket 



C .. 
sas o?h ~tt;ä_?kes till en ny stång, blifver 
den hka tagig som den var förut *). 

Då man af erfaren beten vet, att ju 
~ärmare man bragt jernet till en fullkom
l1g_ r_eduk~iQn, ju starkare är också dess 
affin1 tet till syre; så ser man hära:f grun-

•) Genom värdslöshet vid 'uträckningen händer 
ibland, att det bästa jern kan b_lifva brändt i 
luilwrne, som smederne kalla det. Ett sådant 
jern är skört, Lrred~!adigt :lie: gro/kornigt 
i brottet, och det hand er e1 sällan, att det 
förblandas med kallbrii:ckt jern. Genom viill
ning och hamring kan likväl deraf erhållas 
<.let mest smidiga och tågiga stångjern. - ,Att 
ännu mera förvissa mig om jernpartiklarnas 

. förändring till form och ställning af en sträng 
och lång nnderhållen glödgning, har jag åt• 
skilliga gånger inbäddat stänger af det mest 
tågiga stångjern bakom ~låsviiggen i masug
na';, så 11tt hvarken den 11tmosferis\!.a lul'ten 
eller de gasarter som utvecklAs i itället kun
nat verka på dem. Efter 16 till .24 veckors 
blåsning, och. då stället utbröts, b~funnos des
sa stänger så sköra, att de med ett lätt slag 
mot en: planka brusto ofta: i .I-lera stycken, 
som i brottet voro af en bredbladig textur 
ocb silfverhvit färg. Ett sådant stycke af 2 tum, 
½ tum eller deromkring, uppvärmdt till väll
lietta, kunde sedan utsmidas till ½ tum fyr
kant, som utan flera böjningar fram och till-, 
baka ej ville brista, ehuru det till nära hälf
ten var inhuggit med kallstamp. Det hade 
således endut genom smidningen återfått sin 
täga och i öfrigt ej undergått någon Kemisk 
förändring, om ej till sin förmån, genom deR. 
möjliga förstöringen af det syre och kol, som 
det före den långsamma glödgningen i mas
ugnen_ kunnat hysa. 

S-a. 

den hvarföre under den andra nedsmält
ningen bör användas kraftigare rnedel fö~ 
att skaffa jernet fullkomlig renhet. Detta. 
sker då igenom en högre temperatur och 
sådana kols användande som lätt antän
das och i hvilka således kolet )ätt går i 
förening med syret. Härnf finper man or-

, saken, bvarföre svage kol, (de kallas sva
ga som äro brända af barrskog, de åter 
af löfträd starka kol) såsom lätt antändliga, 
alltid befunnits mera tjenliga för stång
jernstillverkningen än starka. Starka kol 
skulle ej genom deras långsamma förbrän~ 
ning, och för den till deras antändning 
erforderliga högre temperatur , dekom
p~nera ~!It det syre, so_n1 inkommer ! 
barden, och en del af 1ernet skulle cla 
hafva tillfälle att tillika med d~n af ko
len ej dekomponerade lul'tens basis gå i 
förening med syret och således förvandlas 
till jerno>..id eller slagg. 



Rättelser vid alla 4 Häftena. 
lidan 18 raden 18 står: Meisen läs: Miisen 

20 · 25 står: eliuru denna: läs: eimra 

52 

102 

I 10 

12! 

137 
138 
183 
237 

denna 
26 .står: på Hartz i Steyermarh'. 

läs: på H11rtz, i Steyerm11rk 
7 stiir: Warfrischen läs: Warm

frischen 
14 stlir: högre läs: lägre 
8 står: hvilka läs: hvilkas 

20 står: den liis: der 
9 stJr: Täckningen läs: Räck

ningen. 
25 står: måst l!is: måste 

-20 står: dess läs: dessa 
2 står: då säke;hets (the safety) 

ventilen läs: då säkerhets ventilen (thlil 
safety vaive) 
- 12 står: k fljs: h 

17 står: det läs: den 
27 står: finkokad liis: .finbokad 
8 står: Lorraine läs: Lothringen 

10 står: Ofra I äs: öfra 
240 i5 står: eljest får läs: eljest för 

Tabellen öfver Franska Jerntillverknilagen står; 
iidan 145 och 146 läs: 245 och 2L}6, 
Sid. 285 rad. 17 stå;: Bergsartern11 läs: bergarterna 
- 2S9 ~"- 22 .rtår: stål-upp, lii1: 1tål-lupp, 



ess11 SRmliogRr, hvarl'if man iir sinnad Rlt lem-
3 till G Hiiften årligen _,.1Jf den vidd ocb efter g; 

n, som ·det första Häftet ungefär utvisar, finnes ti 
lu hos Hr Not. Del~n & Comt1,, Hr l\I;.,g. Utter 
omp. s11111t Hr Mag .• \iY-iborg i Stockholm, hvar~ 
tveu erliällas exemplar .11f E. T. Sveaenstiernas n 

genom en del af England och Skottland, 
:d. 16 sk. R:gds. 

l\·I~d n,ista H.'ifle följar särskilt Tiadbla 
för 1:sta Årgången. 

}.'lagnsfo Jiir Rlq1h.rtPrt'ilskare oclt ldl.are 
Trti'dgards.l.:iitsel, ,') l--tiltcn, s1iljes i lJel,hzs 
Comp. Bokhandel för 1 R:d. ~R:gJs lt1·a.rt H:ifte. 

Der finnes iifven : 

/fommg Gustaf III Sa,nlada Skrifter, a Delar, 
3 R:d. 10 sk. ex. 

, E'rJp,elskt 'ocµ S,·t-:rNlrt Lexqon, aj C. l)eltn, 1 

Del. 5 11:<l. ex. 
Faxe91' Lii.kare-E,)k, å 1 n:d. C)I'.. 

Scl,ivart1. i\lineralogi, med 7 graverade Tabeller,. 
36 sk.,.b. 

Munken, 4 Delar, 2 H:cl. h. 
Tvisten cmt1!Lm Ajn och Ulysses om Achills .va- ~ 

pen, af Grt:fve Gyllenborg, S ski!J. 11. 
I 

försök till pt-nkti>k. Afh,mdUng i Sjö-Artilleriet, al 1i ~ 
C!\~rste Aschlil'lg, ~'+ sk. h. ' ~ ~ 

bnmbvnis Lef:verne; Vitnm, Dicta, FR!'._ta, Stllpido
bicis, Cantilena anlorna; a C. Lind~gren. 12 sk. lr. 




