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Inledning.

En påfolgd af männifkliga begrepets infkrånkthet^(om man fä må kalla det), år ibland andra åf^
ven den, at man ieke kan anfe någon ftorlek,

fåfom ftor eller liten i fig fjelf, utan endaft i jåmfo-
relfe med andre ftorlekar $ Derfore, och fom famfunds-
lefnaden har af noden at kånna ftorlekar, få hafva fam-
funds medlemmar, fom altid behöfva, at dels med hvar-
andra inbördes, dels med utlänningar, inlåta fig i han¬
del och vahrubyte, antagit vifta allmänna Mått, hvar-
med andra ftorlekar fkulle jämföras och hvarefter de
kunde emot hvarandra värderas. Sådane mått inom
vårt k. Fädernesland, åro i anfeende til ftorlekarnas vå-
fendteliga befkaffenhet, af trenne fiag, neml. for Läng¬
der, Rymder och Tyngder, defte åfven få fkiljaktige, fom
vahrorne, hvilka i handelen löpa, och hafva namn af
Mätt, Mål och Figt. Med famfunds ingående har be¬
hörig uplyfning i detta fall icke altid åtfolgt; Man kan
föreftålla fig huru männifkliga tankefåtten måtte hafva

A fkilt
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fkilt fig vida ifrån den naturliga och förnuftiga enfal¬
digheten , då man finner, at ånnu i dag knapt någon
Europseifk Stat gifves, fom icke inom fig har en for-
villande myckenhet af fårfkildta Mått, Mål och Vigter.

Våra Förfader hafva icke eller gifvit andra Stater
efter uti deflas konftiga, men dårfore icke båda inrätt¬
ningar, hvarigenom det nu for tiden bhfvit lika fåfom

£3 7 ZD

en egen vetenfkap at rätteligen utgrunda deras befkaf-
fenhet. Kännedomen af defla Mått år likväl högft nöd¬
vändig at äga, faft den år fvår at därom få et fullkom¬
ligt begrep, i anfeende til deras myckenhet , och olika
inbördes förhållande.

Vi låmne hår den afhandling, fom hörer til ut¬
redandet af Svenfka Måtten och Målen, och fyflelfåtte
ofs endaft med betraktandet af Svenfka Vigt-Inrättnin¬
gen, fom år fierfaldig, och genom hvilken mångfaldig¬
het, mycken oreda håndt och ånnu förorfakas. Faflån
våra Vigter åro de Mått, fom för ofs borde vara lika
angelägne, at därom äga en fullkomlig kännedom, fom
Långdemått och Mal, åro de likväl i allmänhet få liter
kände til fit råtta förhållande fins emellan, at man ofta,
emot ens eget både vett och vilja, vid vigtemas redu¬
cerande kan räkna, antingen fig fjelf, eller andra til
fkada. Det år dårfore, och til den Refpe£tive Allmän¬
hetens tjenft, fom jag i denna min Afhandling ämnat
endafi: befkrifva våra Svenfka Vigter,.
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Om Victualic V7igten.
Våra förfader lära hafva gifvit Vigternc nama

efter de vahror, fom därmed upvågdes, och i an-
lednino- deraf blef deras allmänna Vigt af dem kallad
Vi&ualie - Vigt, til fkilnad ifrån Metall Vigfen, eller
Stockholms Vigten, hvarmed Metallerne vägdes. Denna
fednare vigten, fom nu kallas Stapelftads vigt, år den
enda, fom tillika med Vi&ualie vigten var känd for år
1605 a\ Hvaraf fålunda med fåkerhet kan fiuras at
före år i6oy, gåfvos ej flere ån tvånne vigter; men vi
vete ock at få väl i 1540 års i Nylodöfe författade
Regementsform, fom ock i Konung GUSTAF den För-
fies år 1555 urgtfne Articlar påbjudes, at en menlig
vigt fkulle likligen hållas öfver hela Riket b)y hvaraf
tyckes -det ej mer ån en allmän vigt då hafver varit,

A 2 hvil-

fl) Herr Secretdraren Runebergs Tal om Mått-, Mål- och Vigt-
inråttningen i Svea Rike, pag. 12.

/>) Regements-form i VefterGothland. Dat. Nylo do fe d. 9 Apr. 1540.
Att enlige Alln, Mått oth Vicht att brukas och hafves /kall.

Vidare till thet menige båftas forfordring, hafve Vij för godt
och nyttigt anfedt, att alleftads hår uthi landet med allehanda kråmare-
gods och köpmansvarur en meniglige Vicht, Alln och Mått lijckeligen
fkall hållne blifva, uppå thet att mångehanda fordeelar och bedrug,
fom uthi kopenlkapen brukas må håreffter tillbaga och afiftålt blifva.

Konung Gustaf den Forites Articlar d. 30 Maji 1555. §. 12.
-

- • Att en lijka Alln, Mått och Vicht ofver alt brukas och hafvas fkall.
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hvilken federmera genom fårfkildte påbud af år 1605
blifvit förordnad at på Besmannet vara lik med den,
fom vore på Örebro Besmannet c).

Som nu mera ej allenaft vi&ualier, utan åfven an¬
dra vahror, fom minuteras, fåljas efter viftualievigt,
åfven fom Alun famt åfven metaller ibland e) våges
med denna vigt, få kallas den Rikets Allmänna eller
Hufvudvigt, och det med få mycket mera Ikål, fom
alla de andra Svenfka vigterne jämföras med den famma.
J739 års Kongl. Förordning om Mått, Mål och Vigt,
kallar denna vigt för Rikets Hufvudvigt, och befkrifver
den fålunda, at et fkålpund (kal vara lika med 8848
Svenfka Afs; 20 fådane fkålpund göra et lispund, och
20 lifpund et fkeppund, få at et fkeppund vittualievigt
innehåller fyrahundrade fkålpund e).

Då på flutet af 1730-talet en Kongl. Cörnmiffion
var fatt öfver reglerandet af Svenfka Måttet, Målet
och Vigten, införfkrefs för denna fednare ifrån åtfkilli-
ge utlåndfke orter, deras (a kallade Troifke Afs, för at

c) Konung Carls Mandat om Aln, Vigt och Mål, d. 7 Maji 1605=
-

- - Bismånnen fkola vara effter Örebro Bisman, lijka ofver alt Riket.—
Konung Carls opneMandat om Aln,Vigt och Mått, d. 13 Jan. 1605.

- -
- Bismannet hafve Vij låtit råtta effter Örebro Bismannet. —

d) Kongl. Brefvet til Camniar-, Bergs - och Commercie -Colle-
gierne af den 30 Martii 1731.

i) Kongl. Förordningen cm Mått, Mål och Vigt af den 29 Maj3
*739- §• 8.
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dålla Svenfka Affens tyngd därefter, men vid jemn-
förelfen befants, at ingendera landsortens Troifke Afs
var den andra lik: Igenom en Ledamot i VålbemålteLP

v

Commiffion, nu mera framledne Ofver - DireéSeuren
vid Kon gl. Landtmåterie och Juderings Verket Herr
Jacob Foggots handläggning, deltes fördenfkul Svenfka
(kålpundet i 8848 delar, hvaraf en del jämfördes med
de mångfälcjiga Troifka Alfen, och befants då, at denna
delen eller Svenfka Affen var i det närmade et medium
af de många utlåndfka Troifka Afs, fom til Commillioii
inkommit. Det bor fåledes ej komma någon underligt
före, at finna, det Svenfka Affen, fom man lika med
utlånningarne tilförene kallat Troifk, icke dämmer med
den utlåndfka Aßen närmare öfverens, ån delfa utland-
fke damma öfverens inbördes. Måttet på tyngder år i
fig fjelft indifferent, allenad et vid träffas och bibehålies.

§. 2.

Om Stapelftads Vigten.
1 föregående §. år redan nåmndt, at denna vigt var

känd före år 1605, °ch vi hafve all anledning at tro,
det den redan var i bruk långt för Konung GUSTAF
den Fördes tid • ty fadån Högdbemålte Konung i fine,
år 1555 urgifne Articlar, påböd, at en vigt fkulle hål¬
las öfver hela Riket, hade Han dock någon tid förur,
neml. år 1528, förnyat Norbergs Bergsmans gamla pri-

A 3 vi-
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vilcgier» Tom ftadga, at Jernvåg fkulle våga half mark
til råttan vigt, hvaraf fynes, at Jefrret då redan hade
en fårfkildt vigt. Denna vigt, fbfPi i fiere Kongl. För¬
ordningar /) på fextonhundrade talet kallas, dels Stock»
holms vigt, dels Jern-eller Kopparvigt, år likvål ej fort¬
an i 1634 års fullmagt för Riksgvardien g), åfven fom
ock i 1661 års Inftruction för den famm a />), til ftt
råtta förhållande med Viftualievigten utfått; men i 1665
års Kongl Placat om Mätt, Jvlål och Vigt /'), dår fam-

ma

/) Kongl. Forordningarne om Mått, Mfl och Vigt, af den 7
Maji 1605, den 31 Martii 1627, den 10 Martii 1665, den 39 Junii
•eh den 6 November 166&.

g) Fullmagt for Riksgvardinen Weiler att juftera Vigterne. Dat.
d. 12 Martii 1634.
. - - Bismare vigten bor och fkall vara fkickad hvarken Förre eller
mindre ån ao fkålpund, eller få månge marker måga göra juft ett lispund,
dåpeffter id lispund fkola hålla ett fkeppund Stockholms Vågevigt. —

h) Inftru&ion for Riksgvardinen, den 30 Maji 3:66t. §. 1.
- - - fårdeles att alle Bismar och Pyndarevigter, fom for fårdeles eonfi-
derationer effterlåtne varda - - - måge råttas efter den i Örebro Riks¬
dag upråttade Vigt, få att den hvarken ftorre eller ringare år, ån 20
fkålpund, eller få många marker måga gora ett lispund, darelfter 36
lispund fkola hålla ett fkeppund Stockholms Jern och Koppar Vigt; —

t) Konung Cårus Placat om Mått och Vigt, den 10 Martii 1665.
- - - Forblifvandes emellan thenne Skålpunds - eller Viftualievigten
och Jern-eller Kopparvigten den proportionerade fkilnad, fom får
detta och af ålder varit hafver, nembl. att fyra fkålpund Viflualie-
vigt juft gora 5 markpund uti Jern - eller Kopparvigten.
-

- - fåfom fkålpunds och markpundsvigfeen altid hafver varit och ånnti
forblifver tvåggehanda —•
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ma proportion vigterne emellan påbjudes, heter det, at
det fkulle förblifva vid den proportionerade fkilnaden,
fom for detta och af ålder varit hafver, emellan Skål¬

punds- eller Vi&ualievigten, och Jern - eller Koppar»
vigten. Håraf fynes, at ehuru man ej finner defta tvånne
vigters inbördes förhållande til hvarandra tydeligen ut¬
fått i några åldre Handlingar, få har dock denna vig-
ten ifrån långre tid tilbakas varit en egen och til Me¬
tallers' upvågande förordnad vigt, hvilken troligen, efter
den famma icke befinnes i gamla Handlingar at hafva
blifvit förändrad, måtte altid hafva förhållit fig til Vi-
£lualievigten på famma fätt, fom den fig nu förhåller,
neml. fom 4 til j, få at inverfe 4 fkålpund Vi&ualie-
vigt göra 5 marker Stapelftads vigt: 4 lispund 5 mark¬
pund, och få vidare.

Som denna vigt ifrån fin början varit nyttjad i
Stockholm, och därmed Metaller altid upvågts, få har
den, fom redan nåmndt år, blifvit kallad Stockholms-
eller Metallvigt; men fedan det genom fårfkildta Kongl.
Förordningar blifvit påbudit, at denna vigt fkulle nyt¬
tjas i alla de Sjoftåder, fom nu mera under namn af
Stapelftåder, nyttja utlåndfka fjöfarten k)y Gefle undan¬
tagande, där Upftadsvigt brukas /), få har ock vigten
dårutaf blifvit kallad Stapelftads vigt. Alla Metaller,,

fom

£) Kongl. Förordningen af den 7Maji. 1605 och den 10 Martii16651.
0 Kongl. Refolntion af den 6 Nov., iö6§, jemnförd med 3 ii

Inftrudlion for Riksgyardinen af den 30 Maj i. iööi.,



m ) s c $
foi» på Stapelftads våg inkomma, fkola med denna vigt
emottagas och åter utvägas : Och fkal denna vigten vara
få inrättad, efter fom orden i 1739 års Kongl. Förord¬
nings 5 §. lyda, at 20 marker Metall-och Jernvigt göra
et markpund, famt 20 fådane markpund räknas uppå
et fkeppund Jern- och Kopparvigt.

Vi måfte dock har undanrodja anfeendet af ftridig-
het i författningarne, fom man låtteligen fkulle kunna
ftöta lig uppå, i an£eende til den oredan fom vil fynas
upkomma vid de (Ta tvånne vigtflagens nyttjande, neml.
Viclualie - och Stapelftads vigterne: Vi hafve ofvanföre
fa o-1 at Vißualievigtcn år den allmänna eller Rikets

O

Hufvudvigt, hvarmed alla flags vahror och följakteligen
åfven Jern hos ofs våges: Vi påflå nu hår, at Stapel¬
ftads eller få kallade Metallvigten år den vigt, hvar-
efter Jernvågarne i Stapelftåderne åro jufterade, och
hvarmed Jernet våges3 denna ftridighet i vårt anfö¬
rande förfvinner, då vi förklare, at af alt Jern, fom til
Stapelftåderne ankomma, få upvåges och beräknas en-
daft det Jernet med och efter Stapelftads vigt, fom af-
går til exporration ur Riket, men det, fom förfåljes in¬
om famma Stader och fåledes til inlåridfkt behof, up¬

våges med Vittualievigt; Håraf kommer, at i Stock¬
holm åro tvånne flags Jernvågar inrättade, den få kal¬
lade Stora, fom år egenteligen för exporrationen inrät¬
tad, hvareft ingen annan flags vigt, ån Stapelftadsvigten
nyttjas , och Lilla Jernvågen, fom år enlkildt inrättad,

blott
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blott for fladens enfkyldta eller det inlåndfka behofvet,
hvareft endaft Victualievigten til Jernets upvågande får
brukas m). På lika fått nyttjas åfven denne vigt, få vål
til andre Metallers fom til Mineraliers utfårfel ur Riket,
ehuru deffa alla, nyttjade til inlåndfkt behof, upvågas
med Viclualievigtj Och ehuru Stapelfladsvigten år en
egen och fårfkild vigt, hvilken lika med Victualie¬
vigten, fkulle tyckas böra i lina minda fördelningar^
vara in praxi delad uti lod och delar af lodet; Men fom
han icke nyttjas vid andra ån exportations behof, hvar-
med vahrorne altid i flora pofter upvågas, åfven fom
ock vahrorne i fig fjelfve åro grofre, ån at til deras
upvågande de finafte fårdelningarne af vigterne behöf-
vas, få år marken af denna vigt icke fordelad i 32:de
delar eller lod, fom Vi&ualievigten, utan allenaft i florre,
fåfom halfva, fjerdedelar och åttondelar, hvaröfver nog*
granheten i vågningarne fållan eller aldrig går eller be-
tarfvasj men uti theorien år likväl nödigt at veta hvad
marken eller denna vigt, eller af 16 fkål-
pund Vi£lualievigt innehåller, hvilken igenom uträkning
befinnes hålla 70787 Afs.

B §• 3-

m) Kungorelfe, angående hvad Vigt fkall brukas i Stockholm vid
Minut-forfålgningen af Stångjern: Dat. den 2 Maji 1746.

I Stadens få kallade Lilla Jernvåg, böra vid Stångjerns-forfalgnh*-
gen i minut de hittils brukade lexkantige- eller utfl^epnings- vigterne
borttagas, och i deVas ftålle Viftualievigten anfkaffas, famt alla de,
fom minutera Stångjern, icke af någon annan vigt fig bctjena.
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Om Uppftads Vigten.
Hela den allmänna rörelfen i Riket idkades altfå

med ej mera ån en enda vigt, fom var Vi&ualievigten,
och man har af gamla Handlingar ännu icke kunnat
finna, at deraf några fvårigheter eller befvår upkommit,
inga ölägenheter eller klagomål öfver otillräcklighet i
vahrurörelfen af vigter, eller att dåruti faknades vigter
af annat fiag. Hela Metall - affåttningen till utrikes orter,
eller rättare til utlåndfke mån, efter defle anlände fjelfve
hit til våre hamnar och afhåmtade våre produzier, för¬
rättades endafi: med Stapelftadsvigten, vid hvilken ut-
lånningarne då blefvo vande och utrönte defs förhål¬
lande, hvart och et land til fina vigter.

Man har ingen anledning at tro, der Unflads*
vigten varit känd förr ån i början af Konung Carl
den IX:des Regering, hvilken inrättade den tillika med
Berg;svigten, for att lätta Metallernes transporter- Ty på
det at Metallerne och i fynnerhet Jerner, ej (kulle fieg-
ras genom dryga forlöner, få inrättades denna vigten
med få ftort öfverfkett öfver Stapelftadsvigten, (om.
tycktes böra kunna fvara emot den koftnad fom åt¬
gick på Jeniets nedförande från Uppltaden til Stapel-
ftaden. I alla Uppfiåder, några viffa undantagande #)a.

fom

n) Inftruction för Riksgvardinen af den 30 Maji 1661. Kongl.
Maj:ts Refolutioner af den 19 Junii och den 6 November 1668-
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fom efter fårfkildt förordnande bruka Bergsvigt, vardt
denna vigt förordnad til nyttjande, vid alla Metallers
upvågande, genom famma Kongl. Förordning af den 7
Majt 1605, fom förft påbjöd den, och fom ftadgade, at
et fkeppund fådan vigt (kulle hålla 21 lispund Stapel-
ftads vigt, och fålunda vara 5 proCent drygare ån Sta-
pelftadsvigten o).

Hårutaf upkom fåledes den tredje flags vigten i
Riket, icke för något behof i rörelfen, utan for at
gagna en näring, den Konung CARL IX anfåg för at
kunna och böra blifva en hufvudnåring, få mycket för-
mohnligare, fom Riket hade den tiden inga fynnerliga
medtåfiare dåruti.

Ehuru ändamålet och affigten med denna nya
vigtens inrättande v.ar god och nyttig för Riket, få har
dock billigheten af medlet, blifvit fatt i mycken fråga,
och det icke utan fkjålj Vi vilje icke hår pröfva det,
men allcnafl fåga, at det måtte hafva blifvit mycket
lättare för fo.rrnannen at på flå 5 proCents tilökning i
forlönen, ån för Konungen at öka vigten 5 proCent.

Det var ej nog dårmed at vi af Konuncr CARL*— T £5

IX fingo en Fårfkildt Uppftadsvigr for at låtta transpor¬
ten, hvarvid Hans Son och Efterträdare, Högftfalig i

B 2 åmin-

o) Konung Carls Mandat om Aln, Vigt och Mål, af den 7 Maji 1605.
Men Oppftåaeraes Våg - - - fkall vara ett lispund drygare ån uti

Sjöifåderne.
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.åminnelfe, Konung GUSTAF ADOLPH låt förblifva,
uran ville Drottning CHRISTINA afpaffa denna lått-
ning få, at olika Uppftåder (kulle få olika vigt, alt ef¬
ter fom de lågo, långre ifrån eller närmare intil Stapel¬
ftåderne p). Dårfore fingo de Uppftåder tyngre vigt,
fom lågo närmare Bergslagerne och långre ifrån Stapel¬
ftåderne, och de åter lättare, fom lågo närmare intil
Stapelftåderne, hvarigenom hånde, at vi i ftåilet för en
Uppftadsvigt århöllo nåftan lika få många fårlkildte
Uppftadsvigter, fom der var Uppftåder emellan Bergs¬
lagerne och Stapelftåderne. Detta kunde ej annat ån

"o-öra den ftörfta oreda, faftån enda och råtta afligten
var at låtta frakt-omkoftningarne. Genom 1661 års In-cj

ftru&ion för Riksgvardien, vardt vål detta i få måtto
åndradt, at vigterne i de Uppftåder, där ej Bergsvigt
nyttjades, fkulle blifva enahanda; men fom den förord¬
nades at våga 339 (kålpund, få framkom hår en ny
Uppftadsvigr, lkiljåktig från den åldfte, och af Konung
CARL IX inrättade Uppftadsvigten. Ånteligen återfingo
vi denna gamla Uppftadsvigten genom 1665 års Kongl.
Förordning om Mått och Vigt q\ och ånnu tydeligare

ge-

/>) Fullmagt for Riksgvardinen Weiler at juitera Vigterne: Dat.
den 12 Mardi 1634.

- Därifrån (från Såther) jånkes och fåttjes Vågevigterne i nåfta
Oppftåder något ringare, fom omkoltnaden hvar Stad ifrån aonan krål-
ver intill Sjoftåderne —

q) Konung Carls Placat om Mått och Vigt af den 10 Martii 1665.
-

- - Allenaft att denna Vigt (Stapelftadsvigten) for Metallernes fvåra
förfel fkuld, i Bergslagerne och Oppltåderne lin proportionerat ofvervigt
(uti hvilken d,e emot Stockholms vigt af ålder ltått hafva) behalte. —
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genom 166$ års Kongl. Refolution for en Infpeflor,
fom (kulle juftera vigterne i Bergslagerns r), men den
förblef dock ej långe orubbad; ty fämma år, nemligen
1668 i November månad, utkom en ny Förordning,
fom ftadfåftade alt det, fom var ftadgat både i 1605
och 1668 års Kongl. Forordningar; men hvarvid lik¬
väl gjordes en betydande tillåggning vid jufteringen af
Uppftads- och Bergsvigterne, at vi alt fedan och ånnu
hafve haft och hafve ledfamhet och känning dåraf.
Anledningen dårtil ledde fig ifrån otillråckeligheten i
anftalterne vid jufteringsvårket, och torde hånda åfven
af någon lindring får Uppftåderne, at icke behöfva få
ofta fom eljeft vederborde göra koftnad på vigternes
rida juflering. Man fanr altfå för godt, at gifva Uppftads-
vigten en liten tilökning, neml. en mark Stapelftads-
vigt på hvart fkeppund, at nötas uppå j), få at et fL-cep-
pund Uppftadsvigt med en mark Stapelftadsvigts tilökning
fkulle i rörelfen anfes likvigtigt med et fkeppund Upp¬
ftadsvigt, utan all tilökning, efter båda defta ej behöfde
jufteras, då de voro få befkaffade och efter forfattnin-
garne råtta. År 1733 utkom åter en Kongl. Förord¬
ning om Mått, Mål och Vigt; Men fom den famma ej

B 3 för-

r) Kongl. Majrts Refolution af den 19 Junii 1668.
-

- - Upftadsvigten, af 21 lispund Stockholmsvigt. —

i) Kongl. Maj:ts Refolution af den 6 November 1668.
- - - Men vid fjelfva förbättringen fkall thet faledes förblifva, att hvart
Uppftads fkeppund tillågges för vigternes dageliga flitande en roark,-
och hvart Bergsikeppund 2 marker.



fåi-måler någor om ds fiitningsmarker, fom i66ft års
Fårordning tillagt Uppftads - och Bergsvigterne, få funno
Kongl. Cammar- och Bergs - Collegierne fig föranlårne,
at i underdånighet underftålla Kongl. Maj:rs nådiga be-
profvande, om ej 1668 års påbudne fiitningsmarker
borde bibehållas, hvaruppå Kongl. Maj;t genom nådigt
TBref af den 10 Augufti 1736 refolverade, at deffa flitnings-
markerne Brülle förblifva och med vigterne jufteras t).
Som altfå härigenom blef i nåder faftåldt, at Uppftads-

vigten

j) Vi FRIEDRICH med Guds Nåde, Sveriges, Göthes och Van¬
des Konung &c. &c. LaridtGrefve till Helfen &c. &c. Vår ynnéft och
nådiga benägenhet med Gud Alsmåktig, Troman och Tjenare, Prefi-
dent, Cammar- och Bergs-Råder, få ock Aifeflor. Vi liafve låtit Ofs
föredraga Eder underdåniga fkrifvelfe af den 30 Junii fillledne, därut-
innan J anmålen 6fver-I)ire6teuren Nordencreutzes förfrågan, angående
den uti Kongl. Refolutionen af år id68 beftådde .förbättringen på Bergs-
och Upftadsvigterne, hvarom Vår Förordning om Mått, Mål och Vigt
af den 8 Oftober 1733 *nf:et förmäler; yttrandes J Eder i underdånig¬
het hålla före, att berörde förbättring, till 2 marker på Bergs - och
i mark på Uppftadsvigterne få hädanefter fom hittils må bibehållas,
på fått, fom J vidare andragit: Och fom Vi till denna Eder föreftåll-
ning, i anfeende till de af Eder andragne Ikål, vele hafva lämnat Vårt-
bifall och famtycke, få gifve Vi Eder fådant härigenom tillkänna;
Hafvåndes J Vårt Cammar - Collegium om värk11all!gliéfen dåraf att
draga behörig forforg. Hvarmed Vi befalle Eder Gud Alsmågtig
nådeligen. Stockholm i Råd-Cammaren den 10 Augufti 1736.

FRIEDRICH.

O, Cedcrfirum,
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rigten fkufle behålla fin flitningsmohn, få var ockfå
nödvändigt, at dä det handlades om denna vigt, få
förftods dårmed altid famma vigt med fin flitningsmohn,
nemligen en vigt, hvaraf en mark var 7450^ Afs och
icke 7432t|t Afs på marken. Då nu 1737 och 1739
års Kongl. Förordningar om Mått, Mål och Vigt alle-
nafl: förnya 1733 års Förordning hvad Vigterne vid¬
kommer, utan at med et enda ord vilja hafva denna
flitningsmohnen frånfkild eller affkaffad, få år tydeligt
at ofvannåmde Kongl, Bref åfven borde följas, då Vig¬
terne jufteras efter denna fednare, neml. 1739 års För¬
ordning. Sålunda hafve vi ånnu i dag qvar dennä flit-
ningsmarken; men med en tillåggning i oredorna, för
några år fedan, fom var af betydande.

Ty då JuAeringsvårket, fom i förra tiderne flod
omedelbarligen under Kongl. Cammar - Collegii difpo-
fition, förrättades i hela Riket af en enda perfon, un¬
der namn af InfpedAor öfver Mått, Mål och Vigt, fom
hade at refa i Provincerne och förrätta denna rjenfien,
få kunde han icke medhinna, at få ofta fom fordrades,
härmed betjena invånarne. At förekomma denna, med
flere af denne otillråckelige inrättning flytande ölägen¬
heter, blef i början af 1740 - talet Jufleringsvårkct i hvarr
Höfdingedöme ombetrodt ortens Landtmåtare, hvilke
altid voro til hands, at betjena hvar och en af invå¬
narne, fom det påfordrade j Åtfkillige af defie Ämbets¬
män , fom båft voro kunnige om orfaken och ända¬
målet af flitningsmarkenx fågo nu tydeligen at orfaken.

var.
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var borta, trodde fåledes at defs vårkan åfven borde
uphöra, jufterade altfå Uppftadsvigten noga til fin egen-
teliga tyngd, fom den, utan all flitningsmohn, borde
hafva; De åter. forn icke få noga kånde fammanhangét
håraf, utan trodde fig böra följa orden i Kongl. För¬
fattningarne, jufterade denna Vigt med fin flitningsmohn,
på. nogafte fått. Håraf upkom i början mycken oreda,
innan det kom til Kongl. Landtmåterie ~ Contoirets kun-
Ikap, fom efter handen och få fort fig göra låt, råttade
denna oordningen, få at denna Vigt mäfte jufteras med
fin flitningsmohn, til defs den blifver igenom någon
fårfkildt Kongl. Författning tydeligen aflkaffad.

Sålunda fer man hvad oreda upkom, forft dåraf,
at denna Vigt vardt fkiljaktig från Stapelftadsvigten,
och fedan därigenom, at nötnings-eller flitningsmarken
Tillades. Genom nötningsmarkens tilläggande upkom nu

helt ny Vigt, i ftållet för det, at den därigenom
blott fkulle jufteras och hjelpas. Det år denna Vigren,
fom vi nu åge under namn af Uppftadsvigt, och fom
fordelas, hvarje fkeppund i 20 markpund , och hvarje
markpund i 20 marker, hvaraf en mark , jufterad efter
1739 års Kongl. Förordning tillika med 1736 års Kongl.
Bref, eller fom år et och det famma, efter 1668 års
Kongl. Förordning, håller 7450iir Afs.

Denna Vigt fårhåller fig til Vi&ualievigten, fom
421 til 500, och til Stapelftadsvigten fom 421 til 400.
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§• 4-

Om Bergs Vigten.
Då Högftfalig i åminnelfe Konung CARL IX, fom

ofvanföre år nåmndt, ville lätta transporten af Metallerne,
därigenom, at Han i Uppftåderne inrättade en Vigt,
fom var drygare ån Stapelftadsvigten, få fårordnade
Han tillika i Bergslagerne en fårfkildt Vigt år 1605,
hvilken {kulle innehålla på hvart (keppund eller 20 mark-
pund Stapelftadsvigt, 2 Stapelftads markpund i ofvervigt «).

Ändamålet med detta förordnande var, lika fom
med Uppftadsvigtens inrättande, at då Jernet fördes
til nåfta Uppftad, få fkulle differencen emellan Bergs-
fkeppundet och Uppftadsfkeppundet vara få flor, at vär¬
det dåraf fvarade emot der, fom et fkeppund Bergsvigt
koftade i forlön från Bergslagen til Uppftaden, på lika
fått {kulle Ikilnaden emellan Uppftadsvigten och Stapel¬
ftadsvigten fvara emot forlön för Bergslkeppundet til
Stapelftaden ifrån Uppftaden; och på det fåctet förmen¬
tes at Metallerne {kulle kunna lika fom frakta ftg fjelfva.
Erfarenheten har federmera vifat, det denna uträkning
icke inträffat, och at man aldeles intet vunnit något med

C in-

«) Konung Carls Mandat om Aln, Vigt och MSI af den 7 Maji 1605.
- - - Och vid Koppar - och jern - Bergslagen fknll Vågen vara , ett lis-
pund fvårare ån Oppftådernes och Landtllådernes Våg, när thet, fom
oppkjöpes vid Berget våges till Sjöüdan , fkall blifva till ofvervigt tu
lispund forrån godlet kommer hit neder. —•
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inrättningen, af få väl denna, fom Uppftadsvigten, utan
i det ftållet blott fått tilökning af tvånne Vigter, fom
i ftållet for at göra en utmärkt nytta, efter förfta fyfte-
målet, gjordt med tiden en betydande oreda och viller¬
valla. Defte oredor blefvo i längden betydeligare ån
man lårer hafva foreftålt fig, ibland hvilka man åfven
må nåmna fvårigheten at fkilja defta vigtforter ifrån
hvarandra: Vi£fualievigtens Lod eller Lödjor fom de
kallas, fkola vara runda; men Uppftads-och Bergs-
vigternes fkola vara fexkantige v). Enar nu defte fed-
nare vigternes Lodjor gjutas med trubbiga hörn och
varda nötte > få fe de runda ur och kunna tagas för
Vi&ualievigrs lod, och kunna fåledes låtteligen confun-
deras. De tvånne fednare tillika med Stapelftadsvigten
/kola fkiljas med fårfkildte tekn, i der pågutne Blyet;
men defta naårken varda vid nyttjandet fnart antingen
neclftötte, eller ock med hvarjehanda orenlighet upfyide.

At denna vigt, åfven fom Uppftadsvigten, fick
nötningsmarker tillagde år 1668, faft flere ån Uppftads¬
vigten, nemligen 2 marker Srapelftadsvigt på hvarje
fkeppund x)y gjorde ar den vardt lika få förvånd

och

v) Kongl. Forordningarne om Mått, Mål och Vigt af den g
Oftober 1733, §. 7 och den 29 Majt 1739 §. 9.

*) Kongt. Majtts Refolution af den 6 Nov. 1668.
■» - - Alttherfore fkall Bergsvigten vara i efterföljande orter och Sta¬
der, nemligen Kopparberget, Hedemora &c. - - - hvilkas fkeppimd
blifver 22 lispnnd Stockholmifke med förbättring for afflitandet, be-
flående i 3 marker, — Se 3. Not. /)•
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och bortkonftlad, fom Uppftadsvigten. Af famma grund,
fom i nålf fåregående §. blifvit anförd om Uppflads-
vigtens nu varande befkaffenhet, har ock Bergsvigten
måft ånnu jufteras med defTa norningsmarker, lamt de¬
las fedan , hvart fkeppund i 20 lispund och hvart lis-
pund i 20 marker, kommandes fålunda en mark Bergs¬
vigt at hålla 782I1V7 Afs.

Huru denna vigt förhåller fig i anfeende til de
andra vigterne, fkal långre fram i denna afhandling vifas.

§• 5-

Om Tackjerns Vigten.
Då Tackjernsvigtens tilökning öfver Bergsvigten

fårmodelio-en intet förr kunnat fke, ån man kände kon-ZD *

flen at fmida ftångjern, emedan Tackjernsvigtens öfver-
fkott öfver Bergsvigten år jåmt fvarande emot den af-
brånning, fom åtgår, eller rättare fagt, i gamla tider
åtgick, vid Stångjärnets dragande utur Tackjernet, få
tyckes följa at denna vigt år yngre ån de i 1605 års
Flacat nämnde vigter; men at den dock ej år mycket
yngre, fy nes af en Kongl. Refolution för Vermelands
Bergsmän af den 15 April 1637 jy), dår bemålte Bergs-

C 2 mån

jy) Kongl. Maj:ts Refolution uppå Bergsmannens i Vermelands
Bergslag Supplication angående Tackjernsvigten. 1637 den 15 April.
- - - The vid Nora råkna 26 lispund på et fkeppund. - - - - Altfå viü
Hennes Kongl. Maj:t att the Jhafva lika Vigt med thiem vid Nora och
Lindes Bergslag.
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män gifveé tilftånd at våga fit Tackjern med famma
vigt, fom Nora och Lindes Bergsmän våga lit Tack¬
jern, och det efter 26 lispund på fkeppundet. Håraf
finner man, at Nora och Linde nyttjat Tackjernsvigten
långt til förene. Det vil ock håraf fynas, fom på 1600-talet
ingen Bergslag, fom tilforene nyttjat annan vigt til fit
Tackjerns upvågande, fått utan Nådigt tillfiånd dårtil
bruka Tackjernsvigten 3 men utaf det Bref, fom Kongl.
Bergs-Collegium federmera år 1649 den 17 Martii låt
utfårda, påbjudande at alt Tiondejernet fkulle uppbäras
i Tackjern, och det åfven efter 26 lispund på fkeppun¬
det ä), kan man inhämta, det denna vigt då blifvit en
allmän och förut på flere fiållen brukad vigt. Som nu
deffe 26 lispund, fom räknades på et fkeppund af den¬
na vigt voro Bergsvigt, få blef åfven denna Tackjerns¬
vigten år 1668 helt fåråndrad i och med det famma,
fom Bergsvigten ändrades, förrnedelfl de tillagde nötnings-
inarkerne'. Vi hafve ofs icke rätteligen bekant, huru i
åldre tider denne vigt blifvit inrättad. Om dc på Bergs¬
vigten beftådde flitningsmarker intogos i tackjernsvigten,
hvilket år troligafi, få borde et fkeppund däraf få en
fexfaldig felaktighet i flitningsmohnen af den tyngd,
fom hvart lispund Bergsvigt hade af fina flitningstyng-
der. Jag kallar det felaktighet, få vida, af tvånne tyng¬
der, då alt annat år lika, och dä de lika brukas, blif-

ver

z) Kongl. Bergs - Collegii Bref til Bergmåftaren N. N~-, angående
Vigten, hvarefter Tiondejernet bor lefvereras. Dat. den 17 Martii 1649.
. . . Man har for godt funnit at lata - - - beräkna alt Tiondejernet
uti Tackjern, och thefc efter 26 lispund på fkeppundet.
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ver deras flitning eller afnotning ockfi lika. En Lodja
Bergsvigt, och en til mark eller pundtal lika Lodja
Tackjernsvigt, gutne af Tackjern, måtte fåledes vid lika
bruk lika notas; ty man har af erfarenheten gifvit, at
den lilla fkilnaden i Lödjornas tyngd, gör i detta fall
ingen fkilnad i nötningen, fåledes behofde den ena icke
en fä anfenlig flitningsmohn åfver den andra.

Den Tackjernsvigt, fom vi nu åge och allmånne-
ligen nyttjas, håller ioi68ö72T Afs. I Stådernes vågar
och i Bergslagerne våges Tackjefnet med Bergsvigt,
nemhgen på det fätret, at 26 pund fådan vigt upföras
netto i Våg• attefterne for et fkeppund Tackjernsvigt;
Men punden och markerne råknas efter Bergsvigt, I
Stockholm dr likväl en Tackjernsvigt inrättad, hvars
fkeppund år lika med 26 pund Bergsvigt; men detta
fkeppund år fedan delat i 20 markpund och hvart pund
i 20 marker a). Och år detta fålunda en egen vigt.
Det år mig ej verteidigt at denna vigt år få inrättad
och jufterad i någon annan våg.

Nedanfore kommer denna Vigtens forhållande til
de ofrige Vigterne at omförmålas.

, C 3 $■ 6.

fl) Et fkeppund Tackjern. p& Stockholms TäckjernsvSg vages val
med 20 lispund, men famma. 20 lispund åro få jufterade, at de inne¬
hålla 26 lispund Bergsvigt. Stockholms Jernvåg den i-ö April .1782.

P/k Befvie+
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§. 6.

Om Råkoppar Vigten.
Alt ifrån åldre tider tilbaka har Kopparvigten blif-

vit förordnad at vara lika med Jernvigten; Ja fjelfva
1739 års Förordning om Mått, Mål och Vigt påbjuder
at Råkopparvigten fkal vara lika ftor med Bergsvigten;
men det oacktadt få har dock altid Råkopparen, få vål
tilförene, fom åfven nu efter fårfkildte förordnanden
upvägts med en fårfkildt och egen vigt. I fullmagten för
Riksgvardien af år 1634 den 12 Martii ftår, at han vid
Stora Kopparberget fkulle juftera Vigterne, efter fom
Likaren medgifver /;). Hvaraf fes at Fahlun då haft
en egen dar varande Likare, hvarefter denna Vigten
jufterades. Flere Förordningar på 1660-talet c) påbödo
vål åter at Vigten fkulle vara enahanda vid Koppar-
och Jernvårken , hvaraf man fkåligen bör fluta at Rå-
koppar - och Bergsvigterne voro lika och de famma;

men

li) Fullmagt for Riksgvardinen Weiler at juftera Vigterne. Gifven
den 12 Martii 1634.
Dårnåft vele vi honom pålåggja och hårmed i fullmagt och befallning
gifva, at merbemålte Weiler fig til Stora Kopparberget nu begifva fkall,
Vickterne fammeftådes probere och avinant hålla, fåfom the 1629 ef¬
ter Hogftbemålte Salig Herr Faders befallning åro jufterade vordne
och Lijkaren medgifver.

c) Inftru&ion for Riksgvardinen af den 30 Maji 1661. §. 2.
Kongl, Majrts Refolution af den 19 Junii 1668 och Kongl. Majrts
Refolution af den 6 Nov. 1668.
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men år 1668 den 3 December fick en Infpe&or, fora
var upreft til fiora Kopparberget för at juftera Vigterne,
Kongl. Maj:ts nådiga befallning at vid jufterandet ej
tråda från det, fom defla Bergsmännens Contrafter inne-
höllo d), utan låta Vigten bero vid den fvårhet, fom
han tilförene haft. Sålunda vardt den gamla Råkoppar¬
vigten orubbad. Det måfte helt fåkert vara famma
vigt, fom Kongl. Cammar - Collegium åfyftar, då det i
fit Bref af år 1738 nämner, at den gamla Råkoppar-
vigten, fom på hvarje mark år 32 Afs drygare ån Bergs-
vigten (kal forblifva i fir uråldriga ftånd e), hvaraf föl¬
jer at hvarje mark håller 78 5 SÄ? Afs. Denna vigt år
den egenteligen få kallade Råkopparvigten, fom år på.
buden at i fynnerhet brukas i Fahlun, och efter hvil-
ken ockfå jag i nåftföljande §. uträknat förhållandet
af de andra vigterne emot Råkopparvigten; men fom
malmerne vid Srora KopparBerget åro vid åtlkillige ti¬
der ganlka olika, och afbrånningen i följe dåraf åfven
mycket föränderlig, få har Kongl. Cammar-och Bergs-
Collegierne funnit för godt, at för få kallad Extra Af-

brån-

d) Kongl. Majrts Bref til Infpe&or N. N. af den 3 Dec. 1668-
Såfom Vi fornimme, InfpeÉtor, at J nu åren vid Kopparberget ftadde
till att theruppe adjuftera Vigterne - - - hafve Vi nådigft eraktat Eder
härmed att veta låta, thet J med bemalte Vigters adjuftering intet
hafva att tråda ifrån thet, fom bemålte Contraéler forma och innehålla,
famt i kraft tlieraf alt hltintii hafver varit i bruk, utan att J låten
bemålte Vigter bero vid then fvårhet, fom the hårtill haft hafva.

e~) Se Olof Hamnerins Vigt-Tabeller, tryckte i' Örebro år 1759%
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bränning oka denna vigt mer eller mindre, alt efter
fom det betarfvas ; i anledning hvaraf Kongl. Bergs-
Collegium igenom et Bref af den 4 Dec. 1770 /) för¬
ordnade Extra Afbrånningen til 8 marker, hvilken Extra
Afbränning dock federmera år 1772 blef tils vidare
förminfkad til 6 marker g).

Denna Vigtens forhållande emot de andra, fynes
af de i följande §. varande Tabeller,

§. 7.

/) Kongl. Bergs - Collegii Bref til Stora Kopparbergs Grufve-
Rått, angående Extra Afbränningen på Kopparen. Den 4 Dec. 1770.
- - - Så finner Kongl. Collegium vid jåmförelfe af thetta alt, thet
Extra afbrånningen, i anfeende till nu varande befkaffcnhet med Stora
Kopparbergs Malmer, öfver hufvud bör regleras till 8 marker på fkep-
pundet, hvarvid altfå nu kommer at förblifva, til thefs omftåndighe-
terne famt Malmernes forhållande vid Stora Kopparberget framdeles
fkulle få förändra lig, at fkjål vore till någon jämkning på et eller
annat fått uti thet för Extra Afbrånningen nu utfatte quantum. Och
bör följakteligen härefter nu mera råttas fjelfva Råkopparvigten med
tilökning af 8 marker på fkeppundet, få at alla thertil hörande Lödjor
varda i famma mån behörigen reglerade och jåmkade, emedan på an¬
nat fått thenna afbrånnings beräknande vid fjelfva vårkftålligheten icke
beqvåmligen och till nödig fåkerhet för Bergsmännen låter fig göra.

<?) Kongl. Bergs - Collegii Bref til BergsHauptman Hedenblad,
rörande Extra Afbrånningen vid Avefta. Den 25 November 1772.
- - - Therföre, och fom i mohn af Itörre afbrånning, Kronans inkomft
genom åttonde fkeppundet af tilvårkningen minfkas, och Kongl. Col¬
legium är åfven få forgfålligt om Kronans rättigheter, fom Bergslagens
fkadeslös hållande, få hafva ock Kongl. Cammar-och Bergs - Colle-
gierne famt Stats-Contoiret under gemenfam öfverlåggning federmera
förehaft thetta Cronans inkomft och uppbörd rörande mål, famt thervid
pröfvat fkåligt förordna, att then år 1770 utfatte Extra Afbrånningen
åtta marker på fkeppundet, tils vidare komma at minfkas till fex marker.
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§• 7.

Om Vigternes förhållande emot
hvarandra.

På det man på en gång måtte kunna fe defla fåre¬
gående Vigters forhållande til hvarandra, få vål då de
äro jufterade utan nötningsmarker efter 1739 års Kongl.
Förordning, fom ock med nötningsmarkerne efter 1663
års Kongl.Refolution,införas följande Proportions-Tabeller.
Bråken af markerne åro för vighetens (kull vid förefal¬
lande redu&ionsråknino-ar fatte i decimaler, och deffe
decimal-bråk åro uträknade i 7 zifror för at bibehålla
noggranheten, ehuru de kunna gå långre efter de icke
ilutas alla med hela tal5 men den noggranheten tyckes
vara öfverflödigr.

Efter defle förhållanden Vigterne emellan, kan
man lått förvandla den ena til den andra, famt finna
huru mycket et gifvit antal fkeppund, lispund och mar¬
ker af et (lag utgör, råknat i et annat vigtflag. Efter¬
följande Redu&ions- Tabeller vifa hvad en mark, et lis¬
pund och et (keppund af hvarje Vigt gör i de andra
Vigtflagen, och det både efter 1739 och 1668 års Kongl.
Förordningar. Bråken af markerne åro åfven hårftådes
för famma orfaker, fom vid Proportions-Tabellerne om¬
nämndes, bragte i decimal bråk af 7 zifror.

D
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§. 8.

Om Mynt Vigten.
Utom de föregående avhandlade Vigter, åge vi ännu

innom vårt kåra Fädernesland en annan, föm väl icke
nyttjas i Stådernes Vågar eller i allmänt bruk; men föm
dock torde vara nödig at kanna. Den förekommer un-
der namn af Myntvigt och nyttjas enkannerligen på
Kongl. Myntet och uti Rikfens Stånders Banque vid
Guld-och Silfverrnyntets, famt åfven vid delfe ädla Me¬
tallers fårlkildte upvågande. I anfeende dårtil år denna
vigt ej indelt fåföm de andra, i fkeppund och lispund,
utan blott i de finare fördelningarne, nemligen i Marker
och Lod; innehållandes hvarje mark 16 lod, och hvart
lod 274 afs. En mark Myntvigt håller fålunda 4384
afs, eller 40 afs mindre, ån en half mark Vi£fualievigt.
I gemen anfer man dock en mark myntvigt for at vara
lika ftor med en half mark Vi&ualievigt Z>), efter fkil-
naden år mindre, ån at Allmänheten in praxi den famma
obferverar: Det torde ock hårflyta til åfventyrs dåraf,at
i 1661 års Inftruclion för Riksgvardien utfåttes propor¬
tion emellan Mynt- och Vigtualievigten på fädant fått i),

hvil-

i) Königs Lårdoms öfuing VI Tornen Cap. VII. §. 2.
t) Inftru&ion för Riksgvarduien af den 30 Maji 1661 §. 2.

- - - Men öfver hela Riket, få hos Kråmare fom Guldfmeder bör vara
utan åtfkilnadt lijka ftor Vigt med Myntevigten, få at en mark Sölfver
håller 16 lod eller fkålpund och 2 marker Sölfver håller ett Ikålpund
eller 32 lod efter Kråmare vigten. —
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hvilket fedan utbredt fig i Allmänheten och bibehållit
tig intil defia tider. Men fom i 1733 och 1739 års
Kogl. Förordningar påbjudes, at Myntvigten fkal jufte-
ras efter den i Kongl. RånteCammaren befintelige Li¬
karen £), och fom den famme innehåller 4384 Afs, fa
fer man, at intet affeende hafves uppå åfvannåmnde
1661 års Inftru&ion, och det med få mycket mera fkål,
fom ingen af de öfrige dar omrörde vigter nu mera
därefter jufteras.

Härvid år til at anmärka, at då jufleringen af de
föregående vigter updrogs Kongl. Landtmåterie Con-
toiret, blef likväl denna vigt bibehållen under Kongl.
Cammar-Collegii fpeciella upfeende, och jufteringen då,
fom tilförene, Riksgvardien anbefald, intil defs Kongl.
Collegium för några år fedan updrog denna vigtens
jufterande åt Infpe&oren öfver Mått, Mål och vigt,
famt Stockholms Stads - Juflerare Herr Zach. Phntin,
utan ar man vet om detta kommer at alt framgent åt¬
följa Infpe£for Plantins nu innehafvande fyfla. Bemålte
Infpecfor blef äfven på famma tid af Rikfens Stånders
Banque anmodad at juflera deras vigter, hvilket han
alt fedan gjordt.
_ §• 9*

k) Kongl. Maj:ts Fårordning angående Mått och Vigt af den 8
O&ober 1733.

7' " " " Myntevigten forblifver efter then 1 RånteCammaren be¬
fintelige Likarevrgten.
Kongl. Maj:ts Forordning om Mått, Mål och Vigt af den 29 Maj 1739.
§.9. Myntevigten forblifver efter den i RånteCammaren befin¬
telige Likarevigten.
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§• 9.

Om Medecinal Vigten.
1 allmänhet hålles det före, a t Medecinalvigten fkal

vara lika ofver hela Europa; men den fkiljer % dock
mycket på fårfkildre Milen, dels i tyngden dels i for¬
delningen. Den hos ofs nu brukeliga Medecinalvig-
ten, fom nu mera kan kallas den Svenfka Medecinai*
vigten, i anfeende d^rtil, at den genom et långligt bruk
blifvit hos ofs naturaliferad, år til ofs inkommen ur-

ifrån, och brukas måMdels i de Tyfka orrerne. Genom
1739 års Kongl. Förordning om Mått, Mål "och Vigt,
år denna vigt ej tillåten at brukas af andre ån Apote¬
kare, och det endaft til Medicamenternes utvägande,
ty vid all annan förfålgning, få de ej nyttja annat ån
Vi&ualievigt /).' Denna vigt år fåledes till fit bruk
ganfka infkrånkt, men den får dock räknas för en får-
fkildt Svenfk vigt, aldenftund den år genom Kongl.
Stadgar påbuden och emedan til den famma åfven fom til
de öfrige vigter, fårfkildte Likarevigter forvarrs m)y och

fom

0 Kongl. Maj:ts Förordning om Mätt, Mål och Vigt af den 29
Maj i 1739.
§>♦ 9- - - - Den vanliga Medecinalvigten bruka Apothekare i Medica-
menters afvågande; men i all annan deras handel måfte de fig af
Viötualie lkålpundsvigten betjena.

ni) Kongl. Majrts Förordning om Mätt, Mål och Vigt, af den 29
Maj i 1739.
§. 11. Men för Medecinalvigten fkall i RånteCammaren och Landt-
måterie Contoiret, famt Collegio Medico, behörig Likare förvaras.
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fom denne, fåfom en enfkildr vigt icke angår Rikets
näringar eller rorer defs Oeconomiika omftåndigheter
i gemen, utan i akttages endaft emellan Läkare ock
Apothekare, få torde jag om honom icke något vidare
behofva anföra.

§. 10.

Om Malm - Centner- Stål-och
Prober-Vigterne.

Utom deffe nu upråknade och belkrefne Vigter,
hafve vi ännu flere til namn och råkningsfått olika;
men fom vid nogare betraktande icke kunna anfes få¬
fom fårfkildte Svenfke vigter, utan blott fåfom de förut
nämnde vigter på annat fått beräknade. Sådane vigter åro
Malmvigten, Centner-eller Stålvigten och Probervigten.

Malmvigten år et nomen genericum, ganfka olik fig
fjelf, efter olika orter och hållen, där den brukas; ty
oaktadt 1739 års Kongl. Forordning om Mått, Mål och
Vigt påbjuder, at Malmen lkal vågas efter Tackjerna-
vigt »), våges den dock vid en del grufvor med Bergs¬
vigt, och åter vid andra med Vifhialievigr, I allmån-

E het

n) Kongl. Maj:ts Forordning om Mått, Mål och Vigt af den 29Maj i 1739.
%. 9. - - - Malmen vages efter Tackjernspund och forblifver thermed
fom vanligt år —-
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het räknas malmen efter laffen eller få kallade vågar,
hvilka åro hvarandra ganfka olika, hållande ifrån 20
til 6o, ja ånda til 72 pund på vågen. Sålunda innefattar
begrepet om Malmvigt, få vål Bergs -fom Vi&ualie-
vigten; kan ockfå innefatta fa många och diverfe flag
af vigter, fom fårfkildte vigter for malmens vågande
nyttjas på fårfkildte orter.

Gentner- och Stålvigten år ej annat ån Viflualievig-
ten, råknad på et vift fått vid viffa vahrors upvågande.
Krut, til exempel, år en vahra, fom i flora partier fåljes
efter Centnervigt, och då år en Centner lika med 100
fkålpund eller $ lispund Vi£lualievigt. Ibland befinnes
likvål en få kallad Centner tyngre och innehåller 6 lis¬
pund och ofta 6 lispund och 12 fkålpund Vi&ualievigt 0).
Det år då, fom denna vigt nyttjas vid Ståls upvågande,
hvarfore den ock kallas Stålvigt. Stål upvåges dock ej
endaft efter Centnervigten , utan flundom råknas det
efter antalet af Bunkarne eller Lådorne i hvilket det år
lagt, då bunkens eller lådans tyngd fkal vara gifven och
alla bunkarne eller lådorne fins emellan vara likvigtige.

Probervigterne hos Guld - och Silfverarbetare och i
Proberkamrarne åro fina vigter, inrättade for at där¬
igenom kunna finna proportion emellan de åmnen, fom
ingå i viffa blanningar: Det år fålunda indifferent hvad
tyngd en Probervigt, til exempel en Centner, åger,

blott

0) AfTöUor Ri timans Jern-och Stål-förädling p. 343 och 316.
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blott den fedan delas i fina behöriga delar, fåfom hår
i ioo lika tunga delar. Dårföre år ock intet något ftad-
gat om defla Probervigter.

Man har ock en få kallad Guldvigt, inrättad efter
Ducat och Afs, och en Diamanrsvigt, råknad efter Karat
och Grån, med flere fädane vigterj men fom de ej ge¬
nom någon fpeciel Forordning hår hos ofs til nyttjande
åro påbudne, och åfven fomlige af dem åro utlåndlke,
gå vi dem hår med ftillatigande förbi.

§. ii.

Om Sven(ka Vigternes Reduktion.
Af hvad fåledes i der föregående anfört år an-

crående vicrterne, torde hvar och en kunna finna hururo ro

flora och fvåra ölägenheter inrättandet af de månge än¬
nu hos o(s bruklige fårfkildte vigtflag haft i följe med
lig; det lårer väl ock intet vara någon, fom, då han
kanner defla ölägenheter, ej tillika önfkar at de måtte
förekommas for framtiden; men huru och på hvad fått
fådant fkulle kunna afhjelpas, år icke fa lått at utreda.
Då man efterfinnar, at ej allenafl: vigterne åro af flere
flag, utan ock, at de åro få med hvarandra ril bruket
inblandade, at en del Uppflåder bruka Bergsvigt />), och
Gefle, faftån Stapelftad, Uppftadsvigt y), och få vidare,

E 2 få

p) Kongl. Förordningarne af den 19 Junii och .6 Novemb. i6ö8.»
q) Kongl. Refolution af den 6 Nov. 1668, jåmförd med 2 §. i

Inftruction for Riksgvardinen af den 30 Maji 1661.
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få lårer hår ej vara annan hjelp ån at reducera defla
Vigter til er färre antal, fom det af fin förfta början
haft; ja!-til det minfta fom fig göra kan. Vore det mö-
jeligt at bringa alla delfa vigter til en enda vigt,* få
vore vift mycket vunnit; men fom nu tilftåndet år,
och under den oredan, hvartil det redan hunnit, kan
man ej förmoda fådant, utan man har flörfta fkål at an fe
för en mårkelig förmohn, om man kunde minfka dem
cndaft til tvånne, nemligen til Vi&ualie- och Stapelftads-
vigterne. Vi&ualievigten, fom år Rikets Hufvudvigt, och
i långliga tider tilbaka blifvit brukad til ftora tyngders
upvågande, få val fom til minutering, torde fvårligen
kunna rubbas, åfven fom Stapelftadsvigten ej eller gerna
lårer kunna borttagas, emedan utlånningarne til Metal¬
lers vågande ej kånna någon annan Svenfk vigt ån
denna. Skulle dock vigterne kunna bringas til deffa
tvånne omnämnde flag, få vore det en flor fördel, hålft
deras förhållande til hvarandra år jämt och redigt, icke
tmderkaftadt vidlöftiga och orediga vilkor, fom Oecono-
milka conllderationer de många Svenfka vigterne påfört.

Det lårer vara tydeligt, at då vi tale om fvårig-
heten at reducera vigterne til färre flag, få förftås hår
icke någon phyfilk fvärighet, efter det år lika möjeligt
©ch lått at våga en tyngd med det ena vigtflaget, få
vål fom med det andra: Koppar och Tackjern kunna
båda vågas lika få lått med Stapelftads, fom med Rå-
koppar och Tackjernsvigten; Men fvlrigheten beflår

egend-23
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egendteligen uti råttet at bibehålla de vid vågningarne
med Bergs - Uppftads - och Tackjernsvigterne bundne
Oeconomilka omftåndigheter, til famma vågningar med
Stapelftadsvigten, få at alla vederbårandes tilhorige rät¬
tigheter, varda bevarade och orubbade bibehållne.

Som nu utom Vi&ualievigten alla de öfrige vigtflagen,
nemligen Uppftads-Bergs-Tackjerns-och Råkopparvig-
terne ftodja fig på Stapelftadsvigten, få tyckes at de fkulle
kunna bringas til denna vigt tilbaka hvarifrån de hafva
fin uprinnelfe. Huru vida detta dock låter fig gora ige¬
nom defia vigternas alla fordelningar, i anfeende til de
Oeconomifke omftåndigheter, fom vid en fådan redu-
ftion fig yppa, år ej hår mitt egendteliga yrke at vifa
eller bevifa, utan har jag blott velat nåmna detta fåfom
en fak, hvilken vore af ypperfta vårde. Emedlertid
hoppas vi fåkert at nu, fedan en for Kongl Majrt och
Kronan, icke mindre ån for åtfkillige Rikets enfkildteHD

invånare bekymmerfam erfarenhet lärt ofs infe vigt-
mängfaldighetens eftertånkliga påfölgder, någon än¬
dring håri blifver gjord och vigterne förmintkade, om
ej til tvånne, dock til det minfta antal, fom möjeligt år.
At en fådan reduetion fkulle medföra alt för många
fvårigheter, for at kunna vårkftållas, lårer man icke
kunna påftå, hålfi: då man af de åldre Handlingar blif¬
ver varfe, huru Bismånsvigterne i Riket voro i Ko¬
nung CARL den IX:des tid olika, fom (es af 1604 års
Riksdagsbeßut: Örebro Besman var 5 fkålpund drygare

E 3 ån
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ån Stockholms Besman r): GårdesBesmånnen i Helfing-
land voro 3 fkålpund drygare på lispundet ån andra Bes-
mån s), och få vidare, hvilka dock alle blefvo til ena¬
handa vigt reducerade.

At vid all möjelig redu&ion af vigterne, flitnings-
mohnerne förft måtte afdragas och vigterne anfes få-
fom utan all fådan tilökning, fynes vara ganfka tyde-
ligt; Skulle någon vilja påftå at reduclionen borde fkje
af vigterne med fin flitningsmohn, få kunde man deraf
leda någon lagftndighet, emedan til följe af Vigtför-
fatrningarne, få år til exempel 10 markpund Bergsvigt
tilokt med en mark, för lika god och riktig anfedd,
fom 10 markpund famma vigt, utan den ena marken;
ty bagge deffe vigter åro anfedde för lika gode och
riktige, få långe endaft flitningsmohnen, men icke fjelfva
tyngden af vigten år afnött, hvaraf fynes at flitnings¬
mohnen icke år anfedd fåfom en våfentelig del af vig¬
tens tyngd, utan fåfom en defs oegendtelige tilhörig-
het, fom kan vara borta och åfven tilftådes, utan at
förändra vigtens råtta och egendteliga tyngd.

Då

r) Konung Carls Mandat om Aln, Vigt och Mål af den 7 Maji 1605.
- - - Bismånnen fkola vara effter Örebro Bisman, lika öfver alt Riket,
nemblig 5 mark drygare ån Stockholms Bisman. —

s~) Kongl. Maj:ts Forordning för Hellingland at våga theras vigt¬
utlagor med' Stockholms Bisman, hållandes 3 mark öfver råtta pundet
för råheten fkull. Gifven den 22 April 1583.
- - - Och fkall lispundet ftå opå den nagel, fom år fatt nåfte framför
pundenagelen, och håller 3 marker öfver råtta lispundet. —
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Då detta tages for gifvit,få blir vigt-reduclionen feder-

meraicke fvår, då Bergs-Uppftads-och Tackjernsvigterne
fkola reduceras til Stapelftadsvigt; Då Stapelftadsvigten
förhåller fig til fjelfvaegendteligaBergsvigten : : 10 : it

til UppMdsvigten : : 20 : 21
tilTackjernsvigten : :ioo .*143,

få blir ej fvårt at finna huru många fkeppund, mark-
pund och marker StapelMdsvigt fvara emot viffa fkep¬
pund , markpund och marker af de andra vigtflagen.
Enår altfå vid alla de ftållen dår uppbörd af Jernet eller
viffa förmohner för Jern • tilvårkningen i ftåder eller å
landsbygden (kola liquideras, famt dår liquidationer med
Smeder och Bruksarbetare (kola fårråttas, tryckte för¬
teckningar uträknade efter Stapelftadsvigten, eller få
kallade Knektar, hafvas til hands, hvarefter alla fkyldig-
heter fom efter vigten beräknas,liquideras, få tyckes ända¬
målet vara båft och rätteligen vunnit, och at altfå det
vid deffe vigter bebundne Oeconomifke behofvet, ma
håldre och åfven beqvåmare hafva fådane uträkningar
eller Knektar til efterråttelfe, ån at Rikets Vigtfyftem
fkal fortfara i en invecklad oreda, fom kan värka med
tiden mångas obeftånd, då den af ingen kan utredas..
Härom vore mera at fåga om det icke på detta hål¬
let fkulle medföra för hor vidlöftighet. Och defsutom
år helt nyligen, i fiftledne Januarii månad, et Memorial
inlåmnadt til Kongl. Cammar-Collegium af Infpe£toren
ofver Matt, Mål och Vigt, Herr Zacharias Plantin, hvari
han genom några exempel tydeligen ådaga lagt nödvändig¬
heten af Vigterries reducerande til Stapelftads-och Viétualie-
vigterne, hvarför jag ej vil låqgre uppehålla mig härvid.

§* i*-
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§. 12.

Om Vigternes Jufterande.
I förra tider då man ej hade mer ån tvånne vig-

ter, och ej nyttjade andre vågnings-inftrument ån Bes-
mån och Pyndare, och då man ånnu ej kånde naturens
mechanilke reglor, och ånnu mindre mechanifke egen-
fkapen och naturlige felaktigheterne af pyndare och bes*
mån, utan förmodade at en håfftång, delt i tvånne lika
delar af fin långd, utan all annan confideration, fkuile
blott igenom fin horinzontaille ftållning, utmårka de på
båda åncHar uphångde tyngdernas jämlikhet, få finner
man ej at Regeringen förordnadt någre ordentelige Ju-
fterare öfver vigterne, utan blott fökt at firaffa och
förekomma falfka vigters bruk och förfärdigande, fåfom
en fak, hvilken , efter han enligt den ringa uplyfning
man hade om naturen, ej kunde blifva oriktig annor¬
lunda ån af ondt upfåt, få blefvo ock defie inftrumen-
ter, då de befunnos oriktiga, altid anfedde för falfka,
och följakreligen vårkmåftarne dåraf brottilige. Som
besmånnen voro fådane inftrumenter, hvilka enligt fin
natur, och i anfeende dårtil, at det ena gjordes efter det
andra, aldrig kunde förfärdigas nog accurata, och fom
fållan eller aldrig träffade aldeles och noga in med
hvarandra, få märkte våra förfäder vål defla fkilnader-
men i brift af ofvanberörde infigt kunde de ej finna
orfaken ligga i vågnings - inftrumentens ofullkomlighet,

til-
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tillkrefvo dårfåre deras ågare brottfligt nyttjande af oråtta
och fallka besmån, hvarfore ock Konung GUSTAF den
Förfla fårordnade, at ßergsfogdarne i Norbergs Bergs¬
lag fkulle rartfaka om ogilt Besman funnes hos någon ,o o ZD y

då den farnma fkulle dårfore bota 40 mark t). Det
hörer ej til mitt förevarande åmne at hår utföra be-
fkafFenheren af pyndares och Bismåns felaktigheter,
fora igenom mechanifka lagarnas nårmare utrönande i
fednare tider, blifvit uptåckte: Huruledes på deffa in-
flrumenter vågarnas flora olikhet, vid flora tyngders
vägande, ehuru de i calculen och på papperet göra lika
momenter, göra dock gemenligen felaktige utflag: Huru¬
ledes i detta fallet fri£lionerne emot den kortare armens

ånde axlar, hindra praecifionen i utflaget m. m. Jag
fruktar högeligen at Bergsfogdarne i Norbergs Bergslag
åfven gjort fig lkyldige at bota 40 mark; Hela faken
fladnade oaktadt alla höga befallningar i oreda, och til
at förekomma denfamma, färdeles med Besmånnen, för¬
ordnades genom Norrköpings Riksdagsbeflut af den 22
Martii 1604 «), at en edfvoren karl fkulle tilfåttas i

F hvar-

r) Konung Gustafs förnyade Privilegier för Bergsmånnerne
uti Norberg af Sr 1528-
- - - Item viljom vi at våra Bergsfogder fkole ranfaka hvar orattan
Spann finnes och ogilt Bisman och Aln; hvar med tolkit blifver be-
flagen böte 40 mark.

«) Norrköpings Riksdagsbeflut år 1604 den 22 Martii.
§. 7. Och fkal till hvar landsande ett vift Måhl och en vifs Vicht
förikickes, och uti hvar landsande en edfvoren karl tillfåttjas, fom
iamma Måhl och Vicht dåreffter gör.
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hvarje landsort, fom Ikulle förfärdiga vigter efter en
vifs vigt, fom ock til hvarje landsort Ikulle förfändas,
och genom et Mandat om Aln, Vigt och Mål af den
7 Maji 1605, at edfvorne Smeder .{kulle i alla fläder til-
fåttas, fom Ikulle förfärdiga Besman af jern v). Man
lårer håraf icke orått kunna fluta om våra förfäders
ofkyldighet i kännedomen af naturens lagar3 Man måtte,
hafva anfedt Smederne fåfom illafinnade eller åtminftone
egennyttige 1 juflerare - ämbetet, hvilka af moralen icke
kunde bindas til råttfinnighet in praxi, utan måfte dårtil
bringas igenom någon fiags religionens åtgärd, eller ed¬
gång, dårföre, fom defie vårktyg för Mått, Mål och Vigt,
aitid öfverklagades, altid befunnos oriktige, få måfte man
vara betänkt på andra utvägar, fom {kulle hålla Jufterarne
tummen på ögat, fåfom man plågar fåga. Den åldfla
Handling vi hafve, fom vifar at några rigtiga Jufte^are
blifvit förordnade, år Konung GUSTAF ADOLPHS
Stadga om Stådernes Adminiftration, där det påbjöds, at
två af Magiftraten och två af Borgerfkapet fiufile^tif
fammans befigtiga Mått och Vigt två gångor om året
hvar i fin ftad x), och fåledes bekräfta riktigheten eller
uptåcka origtigheten af Smedernas jufierings-arbete. Efter
denna tiden har vigternas jufierande med mera alfvar

blif-

v) Konung Carls Mandat om'Aln, Vigt och Mål af den 7 Maji 1605.
- - - Och fkole alle Besman göras af jern - - - Oeh fkall uti alle
ftåder viffa edfvorne fmeder tillfattjas", fom fämma Besman öch Alnar
göra, och inga andra.

x) Konung Ghstaf Adolphs Stadga om Stådernes adminiftration
och upkomft i Riket. Datum Stockholm den'aö Dec. 1619,. 27 Momentet.
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Mifvit påtänkt. 1634 fick Riksgvardien Kongk Maj:ts befall¬
ning a t juftera vigrerne i Ståderne och i Bergslagerne y),
1638 blefvo Besmän och pyndare affkaffade, och i deras-
ftålle våg och fkåLar påbudne til allmänt Bruk i Ståder¬
ne z), 1661 vardt alla vigter af bly forbudne, och i det
flålle vigter af jern eller måfling férordnade a). En
lång tid därefter förrättades vigt - jufteringen af någrayiffa dårtil färfkildt förordnade perfoner, och år mår-
keligt, at ånnu på 3730 - talet, måtte vetenfkaperne icke
hunnit bortjaga mörkret och fordomarne i detta åmne,
efter fåfom, til Infpeöor öfver Rikets Mått, Mål och
Vigt fkal ånnu en Guidfmed hafva anfedts for fkicke-
ligare, ån någon i vetenfkaperne erfaren, efter han um-
gåts med filning, vågning och- metallers handtering;
men fom all denna hans erfarenhet och handalag oaktadt,
han^dock ej, medhanr at juftera alla vigter, få i Ståderne
fom å landet, och då åfven fvåra klagomål ofver vig-
terne, vid alla Riksdagar anfördes, beflöts ånteligen uppåÖfver-DireÖeurens Faggots tilftyrkan, at jufteringen af

F 3 Mått,

f) Fullmagt for Riksgvardinen Weikr at juftera Vigterne. Daterad
den 12 Mardi 1634.

z) Riksdagsbellut af den 2.% Febrnarii 1638.
§, 7. - - - Uti Vigten år godt funnit att alle Pyndare och Besmånjfkole affkaffas - - - och i famma ftaden Våg och ikålar förfärdigasoch härefter brukas.

0) Inftru&ion for Riksgvardinen af den 30 Maji 1661.
S- 3- PS det oriktighet må varda på alt gjorligt fått förekommen* f5fkall ock härefter ingen Vigt af bly god årkånnas, utan alla af jera.och måfling göras,.
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Mått, Mål och Vigt, blef emellan förut undervifte och
igenom examen bepröfvade Landtmåtare hvar i fin ort
fördelt: Han fåg helt noga, at hvarken et öfvadt handa¬
lag vid vågningen, ej heller omgång med metallers
handtering, utan förnåmligaft en båttre uplysning om
naturens mechanifka lagar kunde hjelpa denna fak i be¬
hörig ordning, om hvilket alt flere hans ånnu tilgånge-
liga memorialer i detta åmne vittna. Ståderne fingo frihet
at hålla egna Jufterare, fom förft undergått undervis¬
ning och forhör i Kongl. Landtmåterie Contoiret. I de
ftåder, fom ej hafva fårfkildte Jufterare, tilkommer fa-
ledes jufterandet af Mått, Mål och Vigt, ortens Landt¬
måtare. På detta fått år vigternas jufterande ånnu in-
rårtadt, och kan dårom nårmare underråttelfe inhämtas
af Kongl. Cammar-Collegii Inftru£tion för Landtmåtare
vid jufteringen af Mått, Mål och Vigt af den 16 Febr.
1736, och af Kongl. Maj:ts fönyade Nådige Landtmårerie-
ordning af den 20 Nov. 1766.

Återkomme aldrig den tid, dä igenom kunfkaper-
nas Ikymning eller nedgång om vår vetenfkapshorizont,
nåringarne fkola fattas i åfver ryr, och då få enfaldiga

problemer, fom detta åmnet innefattar, fkola
befinnas ouplöfliga !!!

Tryckfel.
Sid. 9 r. 10 ftår hvarmed, lås hvarvid. Sid. 24 r. 4 ftår g

marker, lås 8 marker Srapelftads Vigt på hvart fkeppund.
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