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Kongl. Majits
lYro-Tjenare och Regements QUARTERMÅSTARE

eu and. resenberg,

edan den tid, då man ej vet, at vårdera Föräldrars dm-
ma omvårdnad, blef jag berofvad den. Eder atmärkta

godhet j min Herr Morbroder, har gjordt mig . fkadeslös.
Det är J, fom bar upfylt detta betydande ftället, det är
Eder, fom jag har at tacka för mitt väl. Jag känner min
pligt i hela fin vidd, och denna känfia, få hßig, få billig,
tal ej at in/kränka? innom den gränts, fom tyftnaden ntfta«
kar. Den foker at vifa fig på hvaå fatt fom häldft. Och bura
lycklig fkulle jag icke anfe mig, om deffa blad kunde blifva
talande vedermalen deraf? Får imedlertid tilägna dem Eder,
min Hulldafte Morbroder, icke fåforn någon erfattning for den
omforg, hvilken kanfke ofta, mot min vilja, tröttat Eder,
utan endaft, at jag må ådagalägga, med hvad oafbruten tack-
fambet och med hvad oinfkränkt vördnad jag anfer får en
ära at oupborligt framhärda

Min Höggunftige Herr Morbroder,

Morbroders

odmjukafte tjenare
PER SAMUEL IHLSTRöM,
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Stål kalls vi alt der Jern , fom , rödvarmt upglödgadt,och haftigt afflåckt uti kalt vatten, blifver hårdare
ån det förut varit a). Och fynes icke orimligt, at Stå¬let kan anfes för et medium emellan fmidt Jern och Tack-
jern b). Det af den urgamla Odsmunds Jern - tilverknin-
gen tilkomna Stålet, lårer oförgripeligen varit den för-fta, om ofs tillätes få kalla, Jern - förädling innom vårtk. Fädernesland j håldft emedan, fåfom en urgammal fåkallad Jernförådling, i Konung GUSTAF den Förftas tid,Bönder, fom byggt och bodt längre ifrån Hammarber¬
get , befunnits /mida ogilt Stål, och dermed kommit
dem, fom råtta Bergsmän varit, på et ondt ryckte;b vårföre Högftbemålte Konung den i Julii 1544 förkla¬
rat, at icke andre måtte fmida eller fålja något Stål,ån allenaft de, fom Bergsmän voro, utan kunde de, fomville och luft hade, at bruka berget och Stålfmide, flyt¬ta til berget och blifva Bergsmän c). Och lårer förmo-
deligen denna urgamla Stål*tilverkningen icke varit af
annan befkaffenhet, ån det få kallade Odsmunds eller

A 2 Blå-

/1) Se Herr Bergs-R» och Ridd. Sven Rinmans Förfok til Jernets Hi-
ftoria §. 257-

b ) Herr Bergs • R. och Ridd. Sven Rinman om Jernets Hiftoria $.258.
c) Herr Benj. Sandeis Academiika Alhandling om Friheter och Ut-
fkylder, åtföljande Jern-Tillverkningen och Fora'dlingen i Sverige,
pag. 9.
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Blåfter-Stål , hvilket erhålles, då de orena Odsmunds-
fmåltor eller Blåftror omfmåltas andra gången i en får-
fkild bård til Stål, fåfom hos ofs år brukeligt, uti Dalar¬
na famt i Carelen, uti någre Tyfke orter, åfven uti Spa¬
nien 5 uppå hvilken tanka vi ånnu nårmare ledas, då vi
befinna, huru fom i våra tider, uti Lima, Sårna, Or-
fa , med de flera andra uti Dalarna belågbg Socknar ,
brukas Blåfler - Ugnar eller få kallade Kellingar, hvarut-
innan Blåfterjern och Stål erhålles, nämligen på det
fåttet: at de orena Blåfierklimparne omfmåltas fedan uti
Klenfmeds härdar, fom åro rned tvånne puftar inrätta¬
de, och hvad fom då finnes tjänligt til Stål, eller lorrt
under vållnino- och ornfmältnino; vifar fio; hårdt, medTD TD zD Q . i

röd och ej få hvit färg , fom Jerner, blifver dartil an-
våndt, famt både Jern och Stål uparbetadt til Liar,
S|fik, Jerntrå, Yxor, Håftfkor, Knifvar, Saxar m. m.^).
Således fynes troligaft, at den hår ofvanförmålta urgamla
Stål- tilverkningen varit enkannerligen hår i Riket gång-
fe, få långe fom Odmunds Jern-tilverkningen idkades,
hvilken lårer efter hand, fnart fagt, aldeles uphördt,
fedan Tackjems blåsningar och Hyttor kommit uti en
mera allmän och fullkomlig gång. Detta fkedde i fyn-
nerhet Ar 1661 genom Högloftiga Kang l. Bergs- Collegii
Circulair Bref til Bergmåftarne uti Nora, Lindes och Carl-
fiioga Bergslager , hvarom ytterligare fes KongU Bergs -
Collegii Resolution angående Odsmundsjern uti Nora, Lin¬
des och Carlfkoga Bergslager dat. Stockh. den 23 Nov.
1661. Dock har Odsmunds fmidet hår hos ofs få vida
qvarblifvit, men med den förändring, at i det ftållet
Jernet härigenom fordom med en enda fmåltning alle¬
na blifvit tilverkadt directe af malmen, nyttjas det nu

icke

d) Jämnfor Herr Bergs - R. och Ridd, Rinman om Jern • och Ståi-
Forädiingen j §, 73« n* I, l. b, ir. Om Jernets Hiftoria §.



^ c ( SP»

icke annorlunda, ån at dermedelft til godo göra fmått
Tackjern, £om antingen plåckas eller Aampas utur Mas¬
ugns flaggen, och pä några få flållen uti Grythytte och
Vermelands Bergslager fmål tes uti Klenfmeds åfkior til
fmå fmåltor eller Luppar, hvilka federmera, utan vidare
åtgård, ån flaggens frånfkiljande, fåfom en Köpmanna-
vara , under namn af Odsmund, til åtfkilliga inrikes Plåt-
hamrar och fvart - fmiden förfåljes e ). Hvarföre ock
för et fådant Oclsmunds-fmide Bevillning fkulle-erläggas
enligt Förordningen af den 7 April 17435 den 22 Fe-
bruarii 1744, den 14 Decemb. 1747, den 4 Jun. 1752,
den 21 Oft. 1756 och få vidare. Varandes åfven et

Kongligt Förbud emot få vål Svenfkt Odsmunds, fom
Tackjerns utförande til främmande orter af den 6 Jun.
1739, jåmte Komgl. Forklarwg håröfver af den 22 Jul.
1741 och Kongl, Bergs - Collegii Kungörelfe hårom af den
10 Oft. 1748) allmånneligen utfårdadt.

§■ 2.
Sedan fåledes det gamla Stål-tilverknings fåttet til¬

lika med Odsmunds-fmider börjat uphöra, och til följe
deraf, landet icke kunde fä fina behof af inrikes Stål,
utan at mycket deraf infördes från Hamburg och Ly-
beck, famt ifrån Holland och andre orter /); få har
Högft Salig i åminnelfe Konung CARL GUSTAF flraxt
vid des antråde til Regeringen Högftvifligen varit om-
tänkt, at bota den då förevarande briflen på Stål hår i
Riket, famt til den andan inråttadt den få kallade Carl
Gustafs Stad vid Efkilstuna och den 22 Julii 1654 ut-

A 3 får-
e") Herr Bergs K. och Kicfd. Rinaian om jerli*och Stål-Förädlingen'§. 6.
f) Herr Benj. Sandeis Academifka Afhandling om Friheter och Ut-
fkylder åtföljande Jern- Tilverkningen och Förädlingen i Sverige,
pag. 39 och 40.
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färdade Privilegium for Direkteuren Reinhold Rademac-
ker , hvarmedeTft honom fkulle tillåtas, at anlägga en
myckenhet gröffe och finare Manufaktur fmiden af Stal
och Jérn, fom vidlyftigt uti privilegio upräknas, och
derjåmte et Stålmakerie få godt, fom det uti Gyliker
eller Lyckerland göras kan. Hvarjåmte förbjudes , at
ingen på 20 Ars tid fkulle få fådane arbeten, fom af
Rademacker göras, innom Riket anlägga. Detta Stål¬
verk år fåledes förmodeligen det åldlta hår i Riket,
hvarutinnan tilverkas det fä kallade Brånnftålet genom
caementation af Stångjern: varandes Brånnftål här i Ri¬
ket långt åldre, ån det få kallade Småltftål, fom antin¬
gen af malm direkte, eller af Tackjern, eller ock af om-
fmålt Stångjern produceras. Hvilken underråttelfe Herr
Bergs-Rådet och Riddaren Sven Rinman Höggunftigaft
behagat mig meddela. Vi böre icke heller hår obemålt
lämna, at defiä Bruks Privilegier ytterligare befordrades
Åren i6>6, i6?8 och 1659, jemre det, at Bruket åfven-
ledes undfått förmoner af Kongl. Cammar-ocb Commerce
Collegierna Aren 1657, 1660 och 16613 af Kongl. Rege-
vingen År 1662 och 1663; af Konung o CARL den Xl:te
År" 1688, och Kung CARL den XII År 1716 g). Men
fom denna inrättning fkaffade enkannerligen de nedre
deromkring liggande orter tilgång på Stål, men briften
derå likafullt icke botades uti Vener Bergslagen ech de
deromkring belägna Bergslags orter, få har åfven den
omtånkfamma Myntmåftaren Marcus Kock vid famma
tid funnit lig föranlåten, at År 1655 utverka fig et Kongl.
Privilegium, at vid den få kallade Davidshyttan i He¬
demora Socken anlägga et Brånnftåls Bruk, i fiållet för
den År 1642 upbygde Hammarfmedjan, men detta Stål-

Bruk ,

g) Tunelds Geographie om Hfkilstuna. it, Mag. L. Books Diflert. de
Mechanica Fenaria in Svecia §. 12.
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Bruk., fedan det undergådt många förvandlingar genomflere ägare, år nu aldelcs nedlagt, och i defs flålle, afFtihiu Bergslag, fåfom deraf nu för tiden ågare, Harn-marfmidet åter uptagit til berörde Bergslags vidftråcktabehof b).

:§•
Sedan vi nu korteligen befkådat den urgamla Stål-tilverkningen innom vårt kåra Fådernesland, och hurufom Konung CARL GUSTAF låtit i defs flålle hårftå-des införa, det då i LifHand gångfe varande fåttet at til-verka Brånnflål; fä har federmera berörde Brånnftålsinrättning ytterligare blifvit fortplantad, och flera Verk-flåder eller Stålbruk i flera Landsorter anlagde och pri¬vilegierade. Ibland de nu gångbara Brånnflåls-verken,utom Carl Gustafs Stad vid Efkiltuna, åro följandeprivilegierade, nämligen Ar 1678 Nyqvärn i Söderman¬land 2) , 1695 Skiepfta derfammaflådes £), Ferna i Veft-manland /), 1725 Kaileröh i Bohus Lån»/) 1744 /hlolphsForfs i Vermeland ;/), 1744 Rochesbolm i Grythytte, '

Socken

b) Direft. Abr. Abrahamson Hülfhers Dagbok ofver en Refa genomSr. Kopparbergs Lan, p. 545»
i) Uti Tburinge Socken beflår af 1 Stålugn och I Hammare, famtutforer Stålet ijoledes til Stockholm.
k) I Gojinge Socken. Beftår af 1 Stålugn och 2ine Hammare./) 1 Gtinnilbo Socken belagir; beftår af g Stålhamrär med 2 Hårdar.Varande detflades icke något vifl ftadgadt beting, hvilket fåfom nå*gon vedertagen lag anfes , utan andras efter Bruksägarens godrycko,i anfende til Stålfmedernas mer eller mindre flit och akifamhet. ■**ni) Et Jern Manufaöur Verk i Ryts Socken, vid fkilnaden "emellanBohus och Elfsborgs Lån , der tilverkas ockfå allehanda begärligafmiden af Manufa&ur faker, och har årligen dertil kunnat foradiaI20O Sk:pd jern.
ti) I Kölns Socken.
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Socken o), ^47 Guflafs Fovfs i Vermeland />), 1748 Elf-
karbhn i Upiand ^), 1749 Helleforfs \ Södermanland r),
1763 Ackevby i Upiand j), 1764 Öflerby derfammaftå-
des t}) 176) Fifsboda i Nerike ti), Billingsfovfs på Dahl x).
Utom defla Brånnftåls Verken, finne vi åfven, at i fed-
nare tider de få kallade Steijermarker Stålverk, beftåen-

de

o) I den deleu af Vellmanland , fom nu hårer til Örebro Landshofdin-
gedome och Vefterås Stift.

j>) I Rada Socken.
q) I ElfkarJeby Socken.
r) I lilla Mällofa Socken. Dir ar åfven Stycke - och Gryt • Bruk; 'häm¬
tar fin malm ifrån Stafs-och VaMfalla Grufvor i Flöda Socken. Har
blifvit forfedt med Privilegier 1659.

5]) I üßer Loffta Socken.
t) I Film Socken- Vid detta Stål-Bruk har Herr Bergs-Rådet och

Riddaren Rinman forfta gången inrattnt en Flamelds Ugn efter egen
Invention med 3 kiftor och 2 eldftader, lamt den vidare År 1770
genom innanredets ändring förbättrat, hvarvid ibland annat ar den
formon, at profftanger kunna inliggas, och under påftående brän¬
ning utdragas, utan fkada eller rubbning uti Stålkiftan, då man
med mera fakerhet kan döma, om Stålet ar fullbrant eller icke, an
af de marken , fom gamla Stålbrannare merendels hålla for en hem¬
lighet och hvaraf de ftundom blifva bedragne. Se om Jern-och Stål-
Foridlingen pag. 320, 321 och 330; a'fvenledes om Jernets Hillo-
ria $. 271 , pag. 962.

.«) Varande detta Bruk Herr Bruks-Patron Carl Magnus Robsahm
tilhorigt.

*) I Stenby Socken och vid Sjön Lelångens utlopp, 3"2 mi'l 'frän Å-
mål; ar et Jern-Manufaftorie , hvareft Plåtar, Spik, Tobakspråflar,
Lås, Eldgafflar och godt Stål förfärdigas. Har fin egen Kyrka,
fom Herr Bruks Patron t» M. Ugla , af egna medel upbygt, År
1763, på defs Säteri Högens ägor. Har nyttjas til Stålugnens in¬
redning, Tegel och Kiftvåggar, af huggen eldfaft Tålgften , Lapis
Olloris eller SmeOis, med god framgång; men fom detta Stenflag
ar på de flafta orter fillfynt, och blifver i anfeende til arbetslon på
huggningen dyrare, men anda intet mera beftandigt, an Franske
ler, få kan det ej komma til fårdeles nytta. Se Herr Bergs-R. och
Kidd. Rinman om Jern-och Stål-Förädlingen §. 83* P» 327 och 328.
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de uti Smålt-och Garfftål, blifvif inrättade'; ibland hvil-
ka nuoför tiden åro privilegierade och gangbare, näm¬
ligen Ar 1721 Vijk i Stora Kopparbergs Lån y), 1721
Gvavendabl ia Vefterdahlarna s), 1725 Vedvåg a), 1740
Gran inge i Ångermanland /»), 1754 Scbijsbyttan i Da¬
larne c).

B §. 4-

y) Blef inråttadt af Angersteinska Familien genom en Steijermaiker
Smed benåmd Frans Ifvarsson, hvilken framledne AlTelToren i Kongl.
Bergs Collegium Herr Johan Angerstein under lina utlåndlka re¬
for inforfkaffådt, och förmenes forlt har i Riket horjar, at directe
från Tackjern tilvårka Rå - och Garf-Stål. Brnket, fom beftår af 2
Smålthårdar och en Garf-hammars fmedja, famt 200 Centners Ham-
marfkatt, ar belågit vid Qlsbyttan innom Garpenbergs Sockens rå-
ech rorgång. Hvarjemte icke bor obemålt lamnas, at med en (lags
Tackjernets caementering, och et nytt Garfningsfått til angelägnare
behof, fåfom Bofsplåtar, Klingor och for Meffingsbrukens behoffor
några År fedan af Herr Bruks-Patron Johan Fredrichsson Anger¬
stein bsromligen blifvit borjadr.

£) Bellår af 2 Råftåls-och en Garfftåls hård, hvartil ifrån Saxen infor-
Ikrefs en Gavfflåls - Smed vid namn Piper; efter hans dod har Verket
drifvits af inhemlke arbetare.

«) Utom de konftiga Verkftåder , fom hår åro inrättade, bor mårkas,
at icke allenaft uti Stålfmåltnings proceflen år en inårkelig (kilnad ,
uran ock, at under det Tackjernet nedfmålter, garfvas åfven Stålet
efter förra fmåltan af fammn Smed och uti famma hård , hvilket år
ovanligt vid de andra Stålverken, der garfningen fordrar fårlkild
hård och Smed. Se Herr Bergs-R. och Ridd. Rinman om Jernets
Hifloria $. 262. pag. 903 och 904.

/;) Et Stångjerns-Stål-och Manttfaclur-Verk, i Långfele^ Socken, 4
ifrån Holms Såterie, hvarvid en ny Kyrka på Bruks - Ågarnes bekoft-
nad år upbygd, fom blef invigd År 1761; derunder hafva ock Bruks-
IntrelTenterna låtit af odemarker uptaga Nybyggen och Hemman.
Vi mårke åfven at har vid Graninge Stål- Bruk aro nåftan de enda
Stålfmeder från Bergsland, af utlåndlka flammen, ånnu ofrige, och
fom fåledes fåkrall låra veta gamla utlåndlka reglor och knep. Det
(kulle dårföre fåkert mycket bidraga til Gorfllåls-Verkens nytta och
förbättring, om de mindre kunnige ville låta lig undervilas hos
dem, fom åga någon mera erfarenhet, fårdeles hvad Stålets känning
och forteiing angår, hvartil i fynnerhet et ofvadt oga fordras. Heri*
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Som den urgamla Ståltilverkningen, hvilken til¬
lika med Odsmunds-Jernet i Odsmunds-Smedjorna er-
hölts, förrättades i de åldfta tider af Bergsmånnema
fjelfva med deras Lärlingar; altfä voro då icke heller
några egenteliga Miliare och Måfterfvenner antagne,
fom fkulle vara anfvarige for arbetet d). Men ehuru fe-
dermera uti den Ar 1637, utfärdade Hammarfmeds Ord¬
ningen, hvilken Ar 1638 förnyades, icke något ftadgas
om Stålfmeder, få finne vi dock, uti Hammarfmeds
Ordningen af den 6 Julii 1649, något derom omförmålt,
nämligen at de Smeder, fom gifva fig ut for Harnefk-
Rör - Plåte - och Stålfmeder, och icke hafva bevis af hvem
och hvareft de lårdt hafva, och dock kunna til nöje gö¬
ra deras arbete, fkola icke mindre, ån andra taga deras
bevis och vittnesbård efter fått och vis, fom förbemålt
år om Hammarfmederna. Och fynes det fannolikt, at
detta Förordnande rörande Stålfmeder, influtit i denna
Hammarfmeds Ordning , för den orfaken fkul, ar gam-
la Odsmunds- Jernfmidet, och följakteligen åfven Stål¬
tilverkningen-, fom jemte Odsmunds - Jernet erhållits ,

varit, i gång intil Ar, 1661, famt at förmodeligen Berns-
månnerna., hvilka tillika den tiden idkat Tackjerns-blas-
ning eller Hammarfmide , icke medhunnit at fjelfva va¬
ra Stålfmeder och fig dermed befatta. I hvilken tanka
vi få mycket mera ilyrkas, fom i fednare tiders, näm¬
ligen 1703 och 1766 Arens Hammarfmeds Ordning icke
det ringalle omförmåles någon.Allmän Författning röran¬

de

Bergs-R» och Ricld, Rinman om Jern-.och Stål-Foraålingen, 78».
png. 298^

e) Belagit vid Schfshytte Masugn i Nörrberkes Socken och ar Herr
Öfverfte Lieutenanten och Riddaren Baron Mårten Ohrnskjöld»
tilhorigf.

i)j Pet», Saxholms, Diflert. de. Ferro Svecan© Osmund pag, 17»

\
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de Stålfmeder och deras Skrå - Ordning. Och lårer £6f-
modeligen alt fådant lig dera/ tildragit, at fedan orden-
teliga Brånnffåls-Bruk ifrån Ar 1654 började anläggas ,
och då dertil utlåndfka arbetare nyttjades, få har Bruks-
Ågarne varit föranlårne, at beqvåma fig efter deffa utlän¬
ningars fedvanor med Måflerfkap och Afloningar, famit
dein, fom en vedertagen plågfed och lag, antaga och
anfe; hvilker äfven pä lika fätt torde fkedt vid de ifrån
År 1721 anlagde Småltfiåls - Bruken e). Hvarfore och
deffe Stålarbetare, äfven fom Vallonfmederna icke kom¬
mit at begripas under nägot Skrå, och fåledes icke^haf-
va någon" få kallad Ålderman eller Låda. Det fkulle i
anledning håraf vara en (tor förmån, om vid Stål-Bru¬
ken en äfven få gällande Forordning och et få nyttigt
Reglemente, fom vi för Hammarfmidet långe fedan äga,
kunde upftållas och antagas.

§• 5-

Och ehuru det bor väl vara hvar och en Stålbruks-
Ågare obetagit, at hårutinnan med fina arbetare få öf-
verenskomma och accordera, fom til defs egen och de¬
ras fkåliga utkomft, famt fullgoda varors erhållande län¬
da kan , dock fom på åtfkilliga (fållen fådana öfverens-
kommelfer , enfkildta Reglementen och accorder, icke
redan åro flutne, och vid nya anläggningar någon hand¬
ledning hårutinnan torde vara nyttig, få har vår Vidt-
berömde och Outtröttelige Herr Bergs - Råd och Riddare
Rinman hårutinnan lämnat allmänheten ett projeff til

B 2 Afiö-

e) Stålfmedema i Veflmanland vid Ferna Bruk, hora under Bergs-
Domllol, hvareft Mafterfven får LaVobref och Maftaren Måfterbref,
hvara Husbonden eller Bruksägaren Iemnnr honom bevis, at han ar
-duglig och forfvarlig; men annat prof praefleras intet i den orten.
Hvilket alt Herr Bruks-Infpectoren B. A, Elvgren uti Bref mig vid
handen gifvir.
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Afioningars reglerande, famt huru mycket uti Afbrån-
ning och Kol m. m. bör beftås, nämligen for en Cent¬
ner, eller 74* lispund Garfvat , få kalladt Steijermarker
Stångftål, ftåmpladt och i knippa bundit, beftås Smeder¬
na til delnings efter vårt nu påbudna beräknings fått, i
Specie mynt: Arbetslön 12 fkill., Byggningslön 7 r:ft..
Afbränning 15 marker, goda och torra Tråkol 8 tunnor/).
Under denna Aflöning bör åfven beräknas alla öfrige for-
ter Stål, fom allenaft åro fkiljaktige uti utvältes fkap-
nad eller fchamplon , men ej fordra flere omgarfningar,
eller någon betydande möda och tidsfpillan för Smeden,
uti hvilken händelfe, fårfkildt öfverenskommelfe derom
med honom göras kan. En fådan centner bör väl hål¬
la 6 lispund 12 marker eller 132 marker Viftualie vigt;
men fom Stålftångernes vigt, på nägre marker når, ej
få noga. kan afpaffas, få tyckes något remedium härpå
hora beftås, få at den Stålknippa, fom innehåller 4 mar¬
ker mindre, eller 128 marker Vi&ualie vigt rent Stål,
jernbanden oberäknade, kunde för lag-gill an fes. I föl¬
je af hvad nu anfördt år, kan på en Centner färdigt
garfvat Stångftål, in alles räknas följande omftåndighe-
ter , nämligen; Arbetslön för Smederna 29 fkill. 4 runft.,
Byggningslön 1 fkill. 4 runft., Tackjern 13t. lispund, Kol
24 tunnor. Ofrige utgifter: fåfom Verkets forflitning,
Jernb.-nd, Stämplar och Redfkaps förnötning, Frakter,
Provifioner, Bevillning , Berjenings afiöning, Förlags

in-
1 1 '■ —'

/) Ifrån Gravendahl -och Stråmsåahls - Bruk liar jag; fådr följande un¬
derrätte! fe t uo pä 6 dygn tilvlrkas af i Mäftare med dräng 4 Skep-
pund Råftål a 20 Lispund éergsvigt per Skeppande t. 2:0 For et
Skeppund Raffal 2 tum i 4 kant, gifves i Arbetslon 40 fkü., famt
Byggningsjern ncb Tackjern 3° I-ispund alt Bergsvigr, ko! 48
tunnor. 3:0 4 Råftals - Sineder kunna betjena 3 Garfftals - Smeder;
och beftås derftädes i Skeppund 6y Lispund Raftål til 1 Skeppund
Gfiifftål, kol 36 tunnor, Arbetslon 1 Risd, 5 Ikil, 4 Sp.
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intreffe, Åfgång på Vrakfiål m. m., fom tilfammans
tagit åfven plågar fiiga til några och 20 dal. K:mt per
Centner, lårer hvar och en efter omftåndigheterna båt¬
tre kunna beräkna. Vid Brånnftåls-ugnar, finnes Aflo-
ningen for Brånugns* Måfiarn mycket olika: fåfom, at
Måfiaren fvarar både for bränning och fmidning, och
fåledes icke lefvererar annat ån utfmidt och färdigt Stål,
famt njuter derfore i et för alt, til exempel for hvarje
Skeppund: Arbetslön 21 fkill. 4 rft., Afbränning 64 pro¬
cent , Kol 12 tunnor. På andra orter åter njuter Stål¬
brånnaren vifs Årslön, utan anfvar för kol, och Smeder¬
na få deras Arberlön, Af bränning och Kol efter Centnern
o. f. v. För Stålbrånnaren kan ingen afbränning exi-
ftera, då alt går väl, och vid olyckliga håndelfer, fom
kunna förefalla, utan Måftarens förvållande, kan han icke
eller derfore vara anfvarig. Likaledes år ovanligt , at
Stålbrånnaren emotrager kol på räkning; men vid et re-
gleradr Verk bör det kunna låta lig göra. Dock förme¬
nar Herr Bergs - Rådet och Riddaren, at altfammans tor¬
de fålunda kunna regleras , nämligen at Stålbrånnaren
njuter för hvarje Skeppund fullbråndt Stål af låmpeligt
ämnes -Jern: Brånnarelön 6 fkill, Byggningslön för re¬
parationer på brännugnen och materialiers tilredning 4
runfh, Kol, torra, rena och utan fiybbe 6- tunnor. Vid
Stålhammarn kan för hvarje centner eller fi lispund Vi£K
vigt til - a { tum 4 kant, hårdadt, i ftumpar afflagit,
-och i Lådor eller Bunkar inlagt, beräknas uti Smidare
lön 4 fkill., Byggningslön 8 runft., Afbränning 84 rear-
ker, Kol med fiybbe och alt ii tunna. För öfrigt tyc¬
kes, ar alt hvad, fom både ftil råttvifans fkipande , ock
om Hushållningen uti 1766 Års Hammarfrneds Ordning
förordnadt år, åfven beqvåmligen kan lämpas til en Ord¬
ning för Manufa&ur-Idkare och defs Smeder: famt tor¬
de ej finnas onyttigt, at åfven hårfiådes anmårka, hvad

B 3 fora
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fom fårfkilt kunde förordnas rörande de fednare; at
dirfore uti Aftöningen kunna följa någon vifs Taxa,
fkulle det förnåmligaft bidraga, då arbetarne finge efter
nödtorften villa tunnor Spanmål lig anflagne til et visit
och efter billigheten, på alla orter lika ftadgadt pris, i
ond och god tid, i annat fall torde foga något Regle¬
mente i den delen kunna efterlefvas. Uppå et fådant
medelpris, beråknadt til 2 R;sd. for hvarje tunna Span¬
mål, hafva ock de hår nåmnde Aflöningar blifvit ut¬
förde g).

§. 6.
Hvad den hår ofvanomförmålta Stålvigten angår,

fom beräknas uti Centner, få år den ej annat, ån Vi-
£hialie vigten, på det fåttet, nämligen, at ehuru en
Centner fkulle vara lika med 100 marker eller 5 L:pd
Victualie vigt uti viffa varors upvågande, fåfom til ex¬
empel Krut, hvilket uti Itora partier fåljas efter Cent¬
ner vigt; dock befinna vi mycken Ikilnad uti Stålvigten
råknad efter Centner , .icke allenaft i anfeende til det fä
kallade Steijermarker Srångftål, utan ock Brånnftål uti
bunkar eller lådor. Så at med en Centner eller Knippa
garfvadt Srångftål förftås 132 marker eller 6 L:pd 12
m:kr. Viftualie vigt, fom gör t 50 marker eller 7 L:pd
10 marker Bergsvigt, få at 3 Centner fådant Stål göra
i Sk:pd, 2 L:pd och 10 m:kr. Bergsvigt; men hvad en
Centner Brånnftål angår , få bör hvarje Bunka eller Lå¬
da, hvaruti det famma plågar inpackas, innehålla 6 L:pd
eller 120 m:kr Viflualie vigt: få at 3 Centner utgöra 1
Skipd 9yV th:kr. Bergsvigt. Rätteligen borde vål 1 Cent¬
ner af Brånnftål inråttas efter Franfyfka Vigten, och få-
ledes icke vara öfver 114 m:kr Vi£tualie vigrt; men fe-

dan

g) Herr Bergs-R. och Ridd. Rinman om Jern-och Stål. ForadJingeu
pag. 76, 77, 316, 342 och 343,
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dan 120 m:kr. kommit st paffera for i Centner, lårer
man vara nödfakad , at dervid förblifva. I annor hån-
delfc, och om någon ändring hårutinnan fkulle kunna
forordnas, torde val for råkningsfåttet vara beqvåmhgaff:,
om en Centner kunde antagas, at vara jemt-f-af i Sk:pd
Bergsvigt, fom gör ii7f'm:kr, eller for jämnheten (kull
11B marker Vidtualie vigt b).

§•7- ■

Utom de Privilegier, fom hvart och et Stålbruk vid
defs inrättning erhållit, har til befordran och upmun-
tran för Stålverken Höga Ofverheten i nåder ftadgadt,
at Stål, fom utom Riket utfkeppas och förfåljas, fkulle
icke allenaft åtnjuta Tullfrihet, utan ock exportations-
Praemier. Vi vete, at Englands årliga nationella vinning
på Svenfkt-och annat köpt Stångjern endaft genom den
grofre Förädlingen ftiger til mer ån 16 gånger flörre
Summa, ån Sveriges nationella vinning för Stångjern et i).
Vi vete åfven, at på et Skeppund Stångjern kan ifrån
malmen ej räknas mindre ån 48 tunnor kol , men om
famma Stångjern, til exempel brånnes och räckes til Stål
med tillåggning af högft 12 tunnor kol, äger det fedan
et dubbelt högre värde k). Fördenfkull vid 1738 Års
Riksdag til at upmuntra och befordra Stålfmidet,
fkulleTull-Afgiften vid utfårflen til utrikes orter för til-
verkadt Stål förblifva vid ~ procent Recognition, lika
fom för alla andra Manufaktur- forter af Jern och Stål,
i anledning af 50 § i 1739 Års Refolution på Stådernes
Allmånne Befvår; men emedan Stål i Fat och Stänger,

fmi-

/>) Herr Bergs - R. och Ridd. Rinman om Jern-och Stål-Förädlingen
pag. .91 och 92.

i) Herr Ekströms Tal om Jern - Förädlingen pag, 9 och 10.
k) Herr Gustaf Rikmans Actfdemifka Afhandling om Jernets Tilverk*
nings Varde i Stod af Forfattn, pag, 47,
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fmides med vatnhammare, och foljakteligen icke annor¬
lunda kan anfes, ån åmncn for hvarjehanda Manufactur-
forter, hvilka fednare aro tillåtne at utforas ; ty har blif-
vit ftadgadt i Kongl. Resolution på Städernas Allmänna
Befvår af den 13 Nov. 1741, §. 14, at med Tullens
erlåggande för ftål i fat och flänger bör förhållas efter
1739 Ars Tull-Taxa; derefter blef vid 1752 Års Riksdag
gröfre och finare Garfflål ifrån Landt-Tull aldeles be-
friadt; men på det Brånnftålet jemte fmidt Knipp-och
Bandjern icke mätte falla i vanpris, fkulle-ej flere ån
de redan derpå privilegieradec inråttningarne til nåfta
Riksdag få anläggas, börande Ågarne til Brånnftåls- Ver¬
ken, genom Kongl. Bergs-Collegii alfvarliga tilTyn til-
hållas, at vålja båfla åmnet, och lära råtta Stålberednin¬
gen tillika med forteringen deraf. Men för Garf-eller
Råftåls - fmide, hvarigenom Riket mera vinft rilflyter ,

fkulle flera inrättningar til upkomft och beflånd erfor¬
dras; åfven mage Brånnftåls-Verk i Råftålsverk förvand¬
las, då de, genom Kongl. Bergs-Collegii tilfyn, böra
med godt Tackjern irnderftödjas , dock utan förfång af
andra Verk, fom på köpe-Tackjern åro grundade /).
Denna Tullfrihet blef vid 1756 Års Riksdag, få vida
ftadfåftad, at för 1 Skeppund Stål, fkulle uti förfta Up«
flad vid införfeln uti Recognition betalas i\ öre S:mt,
och andra re fan i Stockholm , eller den ort, der det an¬
lända utfkeppas, eller förarbetadt blifver, fkulle för Skrpdt
erläggas 4 öre S:mr ii). Men efter nu varande General
Tull-Ärende Contraci år både Jern-och Stäl-Manufa-
£furn famma Landt-Tull å nyo påförd, fom förut, el¬
ler vid 1738 Ars Riksdag varit ftadgadt. Hvad åter Prae-
mier angår för Stål, fom til Utrikes orter affkeppas, få

haf-

Kongl. Mcij:ts Forordning af den 3 Juüi 1753, angående Srang-
jerns Sinidet, famt Jern-och Stål Manufa£hir - Verken i Riket §. 9»

U) Kongl, Taxan på^ Inrikes Landt- Tullen af d. 17 Dec. 1756,
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hafva de ifrån År 1757 blifvit föründre på följande fått
nämligen: för et Skeppund Brånnflål 6 procent efter 100
dal. Skeppundetj för et Skeppund Tyfkt-eller Garfftål
12 procent, efter 200 dal. Skeppundet: börandes härvid
rnårkas, at emedan de ordfaker uphördt, hvilka föran¬
låtit Kongl. Maj:t, at genom 9 §. uti Nådiga Förord¬
ningen af den 3 Julii 1753 til vidare förbjuda flera nya
inrättningar vid Brånnflåls-Verk; altfä har Kongl.Maj:t
i nåder förklaradr, at detta Förbud ej vidare må i vå¬
gen ligga s utan at den, fom fig til fådant Verks inrät¬
tande anmaler, och år förfedd med hvad dertil erforder¬
ligt vara kan, må til flik inrättning erhålla rilbörligt tjl-
fländ m). Men defla utfkeppnings -praemier åro 1775, få
jåmnkade , ar för en del fmiden, hvilka funnits kunna
lådan hjelp umbära, de famma blifvit indragne; för en
del åter minfkade, fåfom ibland alt annat för et Skep¬
pund garfvadt Småltflål i Knippor, efter dal. 200, 5 pro¬
cent, och för et Skeppund Brånnftål i Bunkar eller Lådor
efter dal. 120, 4 procent; hvaremot åtfkilliga Manufaftur-
tilverkningar blifvit til praemier upförde, fom icke förut
varit deraf delagtige, hvilket närmare kan inhämtas vid
jåmnförelfen af 1757 och 1775 Års ofvannåmde Kungö-
relfer »). Hvilket alt dock bör fke med vilkor och för¬
behåll, fom Kongl. Stadgar och Förordningar innehålla
och förmå o).

c §: g.

ni) Kongl. Bergs■ och Commerce• Collegiernes Kungorelfe af d. 17 Nov.,
17^7. Angående någre ytterligare Forfattningar til Jern - och Stål - Ma-
nufaclurernes upkomft och vidare befordran §§. 5 och 12.

ti) Kongl, Bergs-och Commerce - Collegkrnas Kun g 6reife af den 6 Apr..
1775 ) angående någon naknare reglering af Exportations- prsemier-^
ne for Jern och Stål, ^ied flera Metall • Manufachir-tilverkningar i
Riket §» i.

0) Se nyfsnamde Kongl. CoUegien Kungorelfe §§. 4 och 5 > fajpt f§s»
nyade Jcrnviåkare Förordningen af den II Dec. 17&6j
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§. 8-

Sluteligen bor hår åfven med få ord omnämnas, atibland de Utfkylder, fom åtfölja Ståltilverkningen, årockfå Rikfens Ständers Allmänna Bevillning, fom efter
tidernas fkiften undergådt hvarjehanda förändringar.. Vimårke hår allenalt, at År 1743 fkulle för hvarje Cent¬
ner-Stål, fom tilverkades, betalas 6 öre S:mt p). Menfor År 1748 fkulle för en Centner Stål erläggas allenaft
3 öre S:mt, ohviIken Bevillning ytterligare bibehölrs ochiladfåftades År 1751 och 1757 7). Hvaremot åter Bevill-
ningen for Stål forhöjdes til 18 öre S:mt Är 1763, hvar-vid den famme År 1766 förblef lika hög r )• men År

1770 nedfattes til 12 öre för hvarje Centner
qch dervid ännu, bibehålies s)..

p) Sveriges. Rikes Ständers. Bevillning til en allinan afgift af den 7 Apr.,
I743-. $ 4v

q~) Sverigest Rikes- Ständers' Bevillning,, til'en allmah afgift for År 174g:och de följande Ären til nafta Riksdag af den- 14 Dec. 1747 §. 5..
Kongl. Maj:ts K.ungörelfe, angående Béyillningens -och Brannevins-.
Confumtions-Äccifens trlåggandé och upBarnnde for influndande
Ar 1752-af den 23 Decemb. 175 f, Rikfens Ständers Bevillning f6r
Ar 1757 och de påföljande Åren til och med det Årets flut, da näfta
Riksdag kommer at uphöra 3f den 21 Oft. 1756. Art. 2. §. 5.

r) Rikfens Ständers Bevillning for År 1763. och de följande Åren til
och med det Årers flut då naftpåföljande Riksdag kommer nt uphö--
ra af den 21 Jun. 1762') Art; 1. §. 9. Rikfens Ständers Bevillningfor Ar 1767 och de påföljande Åren, til och med det Årets flur, då
nafta Riksdag kommer at uphöra af den 15 Oftober 1766, Art.
i. §. 7-.

sf) Se Bevillningen af den 30 Jam 17705 jaranför Ständernas Bevillning^a.f den 8 Sep t. 1772.
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