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§. I.

Inledning.
ergshandteringen, fom af ålder utgjort ett
ar Svenlke Inbyggares fornåmfta yrke ,

har, efter hand alt mer och mer förbät¬
trad , omlider i nårmafte århundrade blifvit rått
anfenligen utvidgad och formerad; och ifrån,
den tid , fom de hithörande pra&ifke Vetten-
fkaper upnått mera fullkomlighet famt rått be¬
gynt lämpas till nytta for handaflögder och
Manufakturer, kan äfven Svenfka Bergvåfendet
börja råkna ett nytt tidehvarf.

Vifa anftalter och författningar, driftiga
Ämbetsmän och uplyfande afhandlingar, hafva
åfven utan tvifvel hvar för lig mycket bidragit
till förbättringar uti dels åtlkillige delar. Men
huru anfenligen härvid på fådant fått tyckes
vara tillgjordt, fe as väl ännu mycket uti en
önfkad fullkomligher, och lårer ingen neka,
att ju åtminlfone villa grenar, af den med Ri¬
kets väl lå nära förknippade Bergshushållnin¬
gen , ännu åfka all möjelig omtanka och vida¬
re förbättring.

Förat rått kunna åftadkomma fådant, for¬
dras en noga och rått kännedom af hvarje li-
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ten krets for fig fjelf betraktad, defs ftållning,
forhållande, fördelar och brider, då federmera
jåmförelfe kan anllållas med andre och hjeipe-
medlen låttare bedåmmas a).

Närvarande lilla Afhandling låmnar under-
råttelfe om et af de äldre, famt nu mera dor¬
re och betydeligare verk i Riket, om defs ti¬
den och periodifka anfeende, få mycket man
af fårekomne Handlingar och fåkra beråttelfer
kunnat famla.

Min oformogenher, at i det fkick, fom fig
borde, utföra detta, vidgår jag gårna, och blif-
ver min urfågt ockfå ingen annan, ån den Be¬
nägne Låfarens milda granlkning och omdöme.

§. 2.
GARPHYTTE JÄRN-och ALUNVERK

år beläget uti Örebro lån, Tyfklinge Sochn och
Lekebergslagen 2 mil ifrån Örebro i W. N. W.
Defs förda upkomd och j-örelfe har varit Si/f-
vevvevk, hvarefter Grufvebrott och Varpbogav
ännu gifvas i någden , och hvarom gamla hand¬
lingar nog vittna. Hår har ock utan tvifvel
varit en eller flere hyttor för Tackjårnsblås-

ning,

a) Alt livad, fom bidrager till Fäderneslandets när¬
mare kännedom lärer icke befinnas ofverflodigt. Vore lan¬
dets egenclomnr bättre kände och nogare befkrefne, fa Jkulle
forfattningarne till näringarnes uphjelpande och landets
upodling blifva få mycket Jokrare och grundeligare. Mel-
dersteins Bruks Beikrifning af Herr Profeffor Eman.
Ekman pag. 1.
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ning, fom i handlingar omtalas, och hvaraf
brutne Malmgångar m. m. på flere ftållen gif.
va bevis. Däremot år Jarn - Manufaktur-Smide
för fl vid medlet af förra århundradet hår till¬
kommit. Denna Manufactur år fedan tid efter an¬
nan ökad, och filt på famma ftålle ett anfenligc
Alun-verk m. m. anlagdt; få at, innom en tid
af något mer ån hundrade är, år Garphyttan,
från en eller annan obetydelig hytta, förvand¬
lad till ett af de måft märkvärdiga flållen för
Svenfka Bergshiftorien ; och det, fä i anfeende
till det vidftråkta falt hår gifves för gagnande
och uplyfande rön i Naturkunnigheten, famt
de mångfaldiga anledningar och utvägar hår
förefalla till rudimateriers förädling, fom ock i
anfeende till en betydelig inrikes rörelfe, där
tufende tals månnifkor finna nödigt uppehälle,
en hel Landsort kållan och grunden till utkomft
och välmåga, famt hela det allmänna en ver-
kelig vinning. Om hvilket alt i det följande
närmare bevis och uplyfning fkall lämnas, då
Si/fververkets Hifloria förfl fkall företagas, dar*
nåfl farn-Mamifaciurens och lift Alunverkets.

§. 3.
Namnet Garphyttan har Bruket alrid och

ifrån åldre till närvarande tid bibehållit, under
hvilket det ockfå förekommer i alla handlingar.
I fjelfva denna trakt finnes dock ingen anled¬
ning hvarifrån detta namn leder fitt urfprung.
Hälft Bruket ifrån början år anlagdt på ert halft
Hemmans Kanterboda Kronogrund, hvilket Hem¬
man federmera af Högftfalig Hans Kongl Maj:t
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CARL XII den 3 April 1699 blifvit till Ver¬
ket ined alla defs ågor och lägenheter doneradt.
Troligt år, at Bergsmanshemmanet Garpbyttan,
fom ligger nåra intill Bruket, varit uptagit
till boftad for arbetarne och blifvit nåmdt efter
Silfverhyttan, hvilken åter fått litt namn af
de Tyfkar , fom voro inforfkrifne till arbetets
bedrifvande vid Silfververket och kallades Gar-
par * hvaraf få vål Garphytte, fom Garpen-
bergs verken torde hafva fått och framgent bi¬
behållit line namn. Garphytte Bruk har defs-
utom får åldre tid tillbaka åfven blott haft namn
af Bleckbruket, hvilket namn ån i orten nog all-
månt bibehålles, men i handlingar nåmnes det
altid för Garphyttan eller Garphytte Bleckbruk.

§.' 4.
SILFVERVERKETS HISTORIA.

Silfververkets ålder kan ej med vifsbet
beftåmmas, men enligt ett bref af 1638 d. 15;
Novemb., gifvitcaf General Bergs-Ambetet till
Slottsfogden på Örebro Slott Eric Gustafsson^),

fy-

b) Brefvet hTder fålunda: Vår vanlige hålfan gode
1lån Eric Gostafsson! Vi förnimme af Eder fkrif-
vélfe till mig Carl Bonde af den 26 Sept. bland annat
huruledes vatnet vid Garphyttan, vill taga ofverbanden:
Och fäfom ff begären att IVermelands Knecktar på en 14
dagar måtte dit forordnas, få långe de fjon dårfamma-
fcådes aftappa kunna; altfå emedan vi med förfta vete af-
fånda dit neder Commiffarien Frakts Kruse , få (kall
han få vål dåruppå, fom ock om Bruksfolkets lon, med
fig bcfked hafva. Anlangande det klåde , fom Bot ved
Lackei begårer , jåmvål ock Håradsjkrifvårens lön,dåfom /kolen ff hafva befked uppä Lands-Staten at för-
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fynes at Silfvergrufve-drift dar, få val då va¬
rit i fullkomlig gång, fom åfven någon anfen-
lig tid förut, emedan i nämnde bref bland an¬
nat omtalas ett gammalt Bokverk; och torde på
fådan grund, denna Silfver-tillverkning kunna
räknas bland de äldre i Riket,

Vid forftnåmnde tid eller 1638 drefs då vid
Garphyrran endaft ett Silfververk, ifrån början
förmodeligen för Kronans räkning, oaktadt med
förluft, men federmera då arbetet för den or-
faks fkull måfte öfvergifvas, vidtogs det af en-
fkildte och fattes äter medelft deras förfkotter
i gång. At vederbörande emedlertid trott den¬
na Grufva kunna blifva ganfka lönande , åfven
då den ån var Kronans egendom , det har
man fkål at fluta af flera förnyade kraftiga an-
ftalter till defs upkomft och förbättring 5 ty 1640
blef till Grufftigare dårftådes förordnad en be-
nåmd Christopher Petzel , förfedd med Inftru-
<ftion at i möjeligafle måtto föka befordra Ver¬
kets båfta och tilvåxtj hvaraf fynes följa, at
denna Stigaren ägt i orten högfta infeendet öf-
ver Grufvan och tilhörige fmålthyttor, famt at
Verket fåledés icke var belalladt med vidlyftig
ftat c). Sådant oaktadt drefs det icke långe få-

A 3 fom

vanta. Sedan hade vi gärna uppa Eder begäran undt E-
der det Gamla Bokverket , men efter därmed följa vill nå¬
gon mifstanka, få kan det fordenfkull nu icke fke, utan
hvad eljeß Vi kunna vara Eder till viljes, are Vi garna
bevågne, Oeh befalle &c. Stockholm.d. /5 Nov. i6jg.

C. BONDE. J. BEBENDES.

c) For at vifa de fkyldigheter en Grufftigare d?i for



fom en Kronans egendom, utan blef e^ter all
liknelfe fnarr nedlagdt; tyi6j^ d. 30 Mart. ut.

f år-

tiden åtföljde, fom åfven Silfververkets t.illftånd, arbets-
methoden m. m. vill jag hår anföra fjelfva fulimagten få
lydande: Vi under(krefne göre vette,rtigit, att efter fåfom
Garphytte SUfuerbruk uti Nerike beläget, år med Kronones
laß och flora omkoftnad till dato fcrtfabt, den dock tinga
(kall får omaket Kronan importerat hafva, dels for mal¬
mens fvaghet (kull, men enkannerligen ock därföre, at där
ingen Foreftåndare varit hafver, fom Verset med maner
och alfvar angripit och drifvit hafver. Vi hafve forden-
(kull anfeendes den Spenfion och arbete på bemälte Grufva
använd är, någorlunda igenhämta kunna, någon nytta och
profit till Hans Kongl. Maj:t och Kronan, förmedelfl en
god Foreflåndares flit och åkåga, fom Verket med magt
och nit tillhörligen efter bergsvis och ordning utfara kan,
forordnadt och tillbetrodt, Jbm Vi ock härmed förordne,
denne Brefvifare ärlig och förßandig Christopher Pe-
tzel till Grufuefiigare vid forberörde Bruk, uti hvilken
tjenß han fig troligen och väl förhälla (kall, Hans Kongl.
Maj:ts och Kronans nytta altid troligen fÖka och befordra;
fkada och fördärf där han förnimmer, i tid tillkänna flf-
va och förekomma , och eljefl fjelf efter ytterfla förmåga,
hjelpa afvårja och förhindra , och fedan fm tjenfts och tro¬
hets pligt vid Grufvorne fullgöra och uti efter(krefne pun-
ffier uti agt taga:

1:0 Och pä det Gud alsmägtig måtte bevekas thetta
Verket ytterligare välfigna, (kall vid Grufvan förordnas
vifja böneflunder, afton och morgon på hvilka han StVa-
ren, Jå val , fom famtelige Bruksfoiket (kola komma till-
famnans och af fårdeles därtill förordnad perfon, fom
läj'a kan, böner förelåfa låta. Såfom ock icke defto mindre
(kola de altid uti deras arbete förplichtade vara, hafvaGud för ögonen, och med eder ochfbannor (fåfom fke plä¬gar) aldeles afflä, vid poen och flraff till görandes där¬
om uti Artiklarne framdeles när Gud alsmägtig Verketvidare välfignandes varder, (kall förmält blifva huru de¬
ras plikt vara (kall, fom böneflunden förfumma, och eljefl
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färdades af General Bergs Ämbetet Privilegium
for Simon Funk och Petter Bohm, bågge bor-

ga-

med eder och bannor Gud förtorna, och där nägre beflag-
ne varda, ofver hvilket bemalte Grufdigare fkall noga up-
figt hafva.

2:0 Skall han vid Grufuan ock hafva ett flitigt infe-
ende , at hon fkickeligen och val bränd blifver, få at Gruf¬
van får fin rätta vidd, på det man arbetet med bättre fog
däruti handtera kan, och efter bergsvis och ordning bryta.

3:0 Uti brännande fkall han det uti agt taga, at ve-
den blifver ordenteligen lagd och ftaplad i Grufvan, få at
Berget väl losfnar och veden icke forgäfves upbrännes.

4:0 Han fkall fig ock ombeflita , och granneligen opfpa-
va de, om kring få i längden fom bredden invid de an¬
dre Grufvorne och eljefl kringomliggande bergen, om icke
på flcre orter malm är at träffa.

3:0 Eljefl häller man ock nyttigt vara at han med
Allmogen däromkring ett vänligt umgänge håller, på det
man genom detta tillfälle utleta måtte, hvad vetenfkap de
om nya malmflrek hafva kunna, och hvad han dem fkäli-
gen lofvar uti vedergällning, fom dem oppenbara, fkall af
Bergs-Ämbetet troligen hållit och fullgjordt varda, när
Ofs därom befokes. Icke defsmindre fkall han med de
Malmletare , fom honom tillordnas, på alla orter arbeta
och fkärpa låta, hvilka ock färdeles recompence af Bergs-
Ämbetet fkola hafva at förvänta , där de något godt ut¬
rätta kunna och nya Malmflrek iipvifa : Uti flika och an¬
dra fall fkall han hålla fig till Landshofdingens Välborne
Gustaf Lejonhufvuds affiftahce , om han ved och an¬
dra perfedlar till Malmprofvens uptagande behofver.

6:0 Han fkall uti Bergmäflaren Sten Anderssons
närvaro tili /ig inventera låta, Hyttor , Bokverken, red-
fkap, Vafkedukar och annat mera, fom där nu i forråd
finnas kan; jämväl ock uptekna hvad, fom ännu mera i for-
ftone vill af noden vara och där behofves.

p:o Alla de drängar, fom där vid Bruket forfvaras
äro 24, af hvilka drängar han hvart fjerdedels år fkall
bruka 6 i Grufvan med deras egen kofl, och fedan vara
frie uti de ofrige trefjerdedels är at tjena andra Bergs-
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gare i Stockholm, Tamt Hans Mfnnichen, bor¬
gare uti Örebro , at uptaga Garphytte Silfver.
bruk, och nyttja detfamma utan nägon löfens
erlåggande; och det af den anledning, at fedan
Silfververket, före detta Privilegii utfärdande
med Kronans medel förft blifvit uptagic men

ge-

mån; dock om man dem vidare behdfver åro de förplikti-
ge at tjena for lon.

S) Bok och annan Malm kora Bergsmånnerne neder
efter Contraffiet , emot det arbete de i Klacka Grufva for
detta gåra plåga; därföre Jkall han ett noga öga därup-
på hafva at icke malmen uti förandet förfpilles.

p) Efter fåföm Bergmäjlaren Sten Andersson-
baß vet och befålla kan om Köregåffar, och hvaråf ho
för häfiarne tagas /kall, livarföre fall han, Petzel ,

Sten Andersson i rad och betänkande däruiinnan ta¬
ga, huru det feg bäß vill göra låta, och med hvad medel
man Grufveved dit hälfe förfajfa fall. Och på det bemäl-
te Christopher Pétzel denne fin ombetrodde tjenfi
med defs förre flit och alfvar må föreßä och förrätta, vill
man honom härmed hafva förfäkrat den lön , fom honom
deputeres af Bergsamts Ordning och Stat månatligen utbe¬
komma, få långe han feg troligen och rättrådig uti fam¬
ma tjenfl befinna låter. Befalle fårdenfull uppå Hennes
Kongl. Maj:ts vår allernådigde Drottnings och Arf-Fro-
kens, få ock våra dragande kall och Embetes vägnar,
Grufve-folket, fom där nu äro, eller framdeles dit förord¬
nade blifva,ehvad de äro mera Grufdrängar, finältare,
fofrare och malmfiljare, eller hvad namn de hälß hafva
kunna och af hans commando dependera böra, at de äro
merbemålte Petzed hörige och lydige i alt det, fom han
dem till Hans Kongl. Maj:ts Kronans och Grufvornes be-
hof och arbete hafver at pålägga och befalla. Här hvar och
en, fom detta angår, veta feg at efterrätta. Till viffo &c.
Stockholm d. 12 Nov. 1640.

C. BONDE, J. BERENDES.

Mårten Månsson.
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genom onda månnifkors anbringan (edermera ned-
lagdt, och Kronan därefter ej ville mera bidra¬
ga till defs återuphjelpande , der for altid ode¬
lades, och blef till intet nyttigt, få framt icke
bemedlade enlkilte perfoner voro hugade fåtta
detfamma åter i ftånd. Härigenom erhöllo of-
vanberörde Participanrer under förvaltning och
ägo Verket med åtföljande Inventarier, famt
lika rättigheter och förmoner, fom då Kronan
detfamma innehaft. Sådant lårer åfven betarf-
vats, om Verket fkulle kunna drifvas utan kån-
bar forluft. Uti en underdånig hemftållan till
Drottning CHRISTINA från Kongl. Bergs-Col-
legium för Garphytte Intereflenter at få Rofta
Hemman under Bergsfrålfe, kallas det ett dejpe-
rat bruk d): benämningen måtte ockfå varit
grundad, ty oaktadt alt underftöd, fom Parti-
cipanterne erhöllo af då varande Präsidenten
uti Kongl. Bergs-Collegio , Herr Grefve Carl
Bonde, hvilken utmärkt gynnade detta företa¬
gande , lårer Verket icke blifvit af ofvanberör-
de Intereflenter någonfin drifvit , utan legat
ode tills om Ibmmaren 1649 é?) då Petter Bohm

B fkaf-

d) Detta ftålle af Recommendations-brefvet lyder falun-da : - Eders Maj:t ka/ver icke anfett eller ce(limeratt
den fordel och nytta, fom Eders Maj:ts räntor , i få måt¬to tfll fådane Verkens upkomfl kafva naufragerat. — Vi
hafve fordenfull bland andre defperate Bruk varit, forord-
fakade at öfvertala defre gode män, Petter Bohm, Sr-
mon Funk och Hans Mennich at antaga GarphytteSilfverbruk. - - -

e) Det har man fkål at Puta af Kongl. Bergs-Collegii
Recommendations-bref till Kongl. Maj:t for Garphytte Bruk
i6do ö. 14 Dec., dåruti formales at Garphyttan uti fem-
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fkaffade fig till meddelågare Johannes Funk;
Delfe blefvo åter upmuntrade med nya Privile¬
gier, i få måtto, at Kongl. Bergs-Collegium
låt dårom afgå fkrifvelfe d. 6 Junii 1660 till
Landshofdingen Abraham Lejonhufvud, åfven
d. 8 Dec. till Kongl, Krigs-Collegium, famt yt¬
terligare famma år d. 14 Dec. en underdånig
forefkrift hårutinnan till Hans Kongl. Maj:t,
angående Vinteråfa och Tyfklinge Sochnars be~
frielfe för utfkrifning, emot det at de till Garp-
hyttan fkulle clåmna ftafrums ved och utgöra
dagsverken. Åfvenledes föreflog Kongl* Bergs-
Collegium i fiftnåmde bref, det Interefienterne
måtte tillåtas få efter Kronovårdering inlöfa den
vid Örebro Qvarn fallande Arrende-Spanmålen
(förut till Hofftaten anflagen ) till underftöd
vid Bruksfolkets underhållande. Huru vida det¬
ta fenare forflag lyckades kanner man intet;
det förra, eller angående Winteråfa och Tys-
fklinge Sochnars befrielfe för utfkrifning, blef
af Kongl. Maj:t genom Utflag 1661 d. 12 Febr.
i nåder bifallit, men ej till pricka verkftåldt
och efterlefvadt, fom fynes af Kongl. Bergs-Col-
legii Bref till Landshöfdingen Jacob Flemming
1676 d. 15 Nov./) famt Kongl. Bergs-Collegii

tin-

ton års tid legat ode, foljakteligen Grufvedriften dårftådes
afftannat 1645, till hvitken tid det altfå gått for Kronans
rakning. Men 1649 Utfärdade Kongl. Bergs-Collegium fitt
opna tillftånds-bref for Simon Funk, Petter Bohm och
Hans Mennich at få å nyo uptaga detta gamla Silfver-
verk. Hvilket Privilegium de dä icke låra benyttjat fig af,
utan Pettr Bohm fökte 1660 med en annan Interreffent
nya Privilegier.
f) Så lydande: Så/om uti detta Kgl. Collegio ärBruks-Får-
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underdåniga fkrifvelfe till Hans Kongl. Majat
1681 d. 19 Januarii.

Huru långe ofta bemålte Grufva ånteligen
varit belagd med arbete, och hvad år den ned-
lades, år ej visft bekant. Uti Ingenieuren Bergii
Charte-Befkrifning öfver Lekebergs-lagen af år
1708 nåmnes Garphytte Silfvergrufva fåfom
ödelagd for några ocb trettio ar fedan, och defs
allmänning fåges ßa i fbrbud, famto anfes vara
for Bergslagen aldeles ofruktfam. Ar 1678 var
Grufvan likväl ånnu uti drift, men odelades
förmodeiigen icke långt därefter, emedan Chri¬
stian Geisler , fom federmera blef ägare af
Garphyttan , förklarade fig, uti en anfökning
till Kongl. Bergs-Collegium , hugad at på ett an¬
nat ßalle, dar goda teckn fig vifa, uptaga och be¬
lägga detta Silfverftrek med arbete , af hvilket
foretagande jag intet kanner framgången ; åfven-
Xom ett förfok å famma lilfverftrek 1730, hvarå
då varande Bergmåftaren Ghristiernin meddelt
mutfedel, icke ens lårer hunnit till någon början.

§. '-'S.
Om en Skogsdelning till Silfververkets be-

hof låt Kongl. Bergs-Collegium d. 1$ Aug. 1660
bref afgcå till Landshöfdingen och Aflefloren

B 2 Abra-

valtaren Christian Gkjsler inkommen med fin ödmjuka
fupplique, fig be/vårandes huriiledcs bönderna uti de tvånne
honom tillförordnade fochnar Winteråfa och Tyfklinge un¬
der Garphytte Bleckbruk , få .vida de måfle flå uti rote och
utfkrifning, hafva vågrät at utgöra fine vanlige och till-
börlige dagsverken , hvarigenom Bruket lider men och al¬
deles fludfa kunde.
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Abraham Lejonhuevud och den Skogstrakt ?
fom grånfar intill grufveftållet, kallas ån i dag
Silfvergrufve Allmänning , och har åfven i nyfs-
nåmnde Befkritning öfver Lekebergslagen 1708
namn af Silfvergrufve fkogen ^ kvilken, heter der,
då for många år fedan varit anflagen till Silfvev-
grufvan , belägen på Garphytte dgor litet väftan fbr
Jublafen, ett Bergsmanshemman nåra Garphyt-
tan gy

i 6,
JÅRN- MANUFACTURENS

och WATNVERKENS HISTORIA.

Då Intereffenterne på detta fått fågo fig;
upmtfntrade , trodde de fig ån vidare böra dra»
ga fårdel af vederborandes välvilja. Omtånkte,
ät i en fåkrare och mera lönande rörelfe ån
Silfververket ånnu varit, kunna finna någon
lättnad och fkadeftånd for hvad de vid den
gamla handteringen dageligen åfventyrade, an-
hollo de hos Kongl. Bergs Coilegium om Pri¬
vilegium på ett få kailadt Blechmakevie vid Garp-
hyttan, hvilket åfven bifölls, och år förfta Pri¬
vilegium dårå dateradt d. 2jNov. 1661 j famt af
Regeringen under Konung CARL Xfites minder¬
årighet d. 25 julii 1662 confirme-radt. Sedermera^,
då nya ågare kommo i befittnings rått af Garp-
hyttan, blef Bleckfmidet å nyo, under förmyn¬
dare-Regeringen d. 20 Julii 1672 j famt af Kongl.

Bergs-

g) Denna Ikogstrakt år i fednare tider uplåten til
nyttjande åt nårgrånfande Bergsman , emot recognition til
Kronan, och måft aldeles uthuggen.
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Bergs-Collegio d. 6 Marr, 1678? priviligeradt, och
famma Privilegium omfider af Hans KongL
Maj:t Konung CARL XI den 9 Nov. 1678 ån
ytterligare nådigft confirnieradt b).

De fri- och rättigheter, fom Intereflenter-
ne uti Privilegio af d. 25 Nov. 1661 tillägnades
voro förnåmligaft: "en fullkomlig ägande rått af
"Verket för dem och deras arfvingar, med vil¬
lkor at hålla detfamma i full drift: monopolium
<caf tillverkningen dårftådes, få långe de årligen
"kunde förfe inrikes , och om möjeligit vore,
"utrikes behofven:. Det arbetsfolk fom de till
"fitt Bleckmakerie behöfde, vare fig anten re¬
ddan hår i landet inforfkrifvet i) eller framdeles
"inkommande, at till fig taga, fedan fkul-
"den hos förra Patron förut blifvit godtgjordj
"och fkulle defia arbetare blifva aldeles befriade
"för utfkrifning : Alt arbetadt tenn , fom till
"Verket fordrades, kunde de forfkrifva utrikes
"ifrån, utan vidare afgift ån ~ procents reco-
"gnitions erlåggande till Kronan , med tillfågel-

B 3 "fe

K) Hvad år Plåthamrarne vid Garphyttan férft blifvit
bygde, eller denna Manufaftur -In rättning uti fullt ftånd
fatt, fynes ej få noga .af handlingarne j i anforde Kongl.
Privilegium af d. 25 Julii 1662 anbefalltes likvål delågarne
af Garphyttan, at då ftrax göra anflalt till Verkets ijlånd-
fattande och alfvarliga drrfvande, och fkulle Privilegium
från nyfsnåmde datum taga fin början.

i) Flere fådane fmeder voro redan genom Loras De
Geers forforg inkomne och åmnäde till det Bleck-Manufa-
£tur, hvarpå han 1656 af Kongl. Bergs-Collegium erhållit
Privilegium, och fom fkulle inråttas vid öfterby , men lårer
ej långe varit i gång, utan blifvit efter foregifven därvid li¬
den fkada ftraxt nedlagdt»



) 14 ( JZ*

"fe, at ej bruka något underflef; i håndelfe hvay-
"af godfet under Kronan confifcerades, eller
"fkulle med penningar återlofas efter måtis-
"manna ordom: fri utförfel af alt fortent bleck
ccmot i procents erlåggande till Kronan : för-
<cfåkran om tillftånd at få anlågga Bleckfmide-
<crier på flere orter i Riket, om de därtill {kulle
"finnas hugade; men därjämte värnas delägarns
"at ej fkada Bergslagen med olaga kolköp"«,
Uti Conhrmation hårå d. 2? Julii 1662 ftadfås-
tades till en del detta Privilegium , endels ock
ändrades , lålunda : "At andre Bleck-Manufa&u-
"rer, X a vål redan inrättade, fom framdeles blif«
"vande, ej måtte lida förfång af Garphytte-
"Verket, men icke defto mindre oafbrutet fort-
"fåtta fin drift, dock med den infkrånkning ,
"at af alla nya och förut okånda inrättningar,
"fom vid Garphyttan bragres å bane, fkulle
"tillverkningen och förfåTgningen vara mono-
"polium för Garphytte Intereftenter,: Det qvan-
"tum tenn, fom till Verkets förnödenhet inför-
"fkrefs, utfattes till 50 Skeppund, hvilket fkul-
"le fritt för tull och all annan afgift till deras
"Verk paffera, med vilkor at, vid vite afhårdt
"ftraff famt Privilegii förluft, ej föryttra nå-
"got dåraf till andra Verk: 15*0 Skeppund Bleck
"fkulle årligen fritt få urikeppas, och det öfri.-
"ga , vare fig fortent eller Svartbleck, intet med
"högre tull beläggas ån vanligt järn; dock för¬
mods hår, få vål fom vid de öfrige pun&er-
<cne, alt underflef". Detta var innehållet af de
förfta Privilegierne; men en tid efter defs ut¬
färdande nödgades Petter Bohm k), hvilken var

huf«

^ k) Efter Peter Bohms frånfålle, eller i -April 1670,
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fiufvud-foreflåndare for Verket, afftå detfara-
ma till fine Creditorer i Stockholm , hvilke i
anledning af Kongl, Refolution d. 4 Maji 1668
anhöllo, det Garphytte-Verkens förläggande och
drifvande måtte dem updragas; och blefvo of-
vanförmålte fri - och rättigheter genom Kongl.
Refolution d. 20 Julii 1672 uppå bemalte Bohms
Creditorer /) Georg Schuttelvort, Caspur Ro-

bertz ,

värderades Garphytte Silfver och Manufa6tur-Verk af Berg-
måftaren Knut Larsson, och uptogos i befkrifningen dår-
ofver följande Verk och byggnader i fynnerhet,- neml. Till
Sillfuerverket horände :
Ett Bokverk af tolf fiampar med tvånné vatnhjul, famt

ett Vafkhus. Ett Smält-hus och Dref-hus, med fina Baljor,
Dam och Hjul, var afHerr Bohm npfatt, men af Credito-
rerne fullbordadt, få att prof däri då nyfs var gjordt.
Silfververket har likväl rg\ långe varit i gång.

For Platfmidet befants.
Tvånne Bleckhanirar med fine 2 Hårclar.
Förtennare-hus, Skurhus och ett af fien muradt och hvålft

rum till Bleckets betning.
En Stångjärns-hammare med tvånne härdar, nyttjades at

utfmida Plåt-ämnen.
Åfven angifves en fri och färdig Såg med alla defs till¬

behör.
Bruket uptages då med defs Verk och lägenheter jämte

mangården, inventerad med löfi och faß, till ett värde af
4183 Daler S:mt.

1) Af d. 5 Aug. 1670 finnes en förliknings Afhand-
ling träffad emellan afledne Petter Bohms Creditorers
fullmägtig- Johan Ysing och nåftgränfande Bergsmän,
angäende Damfäften och byggningsplatfer for ofvanikrefhe
Verk , hvilka ifrån början blifvit anlagde på deffe gran¬
nars grund, utan at Jordågarne dårföre blifvit förnöjde.
Fullmågtigen utfäller lig där, at till nämnde Bergsmän betala
2 tunnor Hollindfk Sill och tvånne tunnor ilrömming i ett
for alt I hvaremot åftundadt utrymme för byggnader och
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bertz, Herman Clevqrm och Christian Geis¬
ler transporterade , hvilket Högftbemålte Hans
Kongl. Majtt, efter antrådet till Regeringen, ån
ytterligare d. ii Oft. 1675 ftadfåftade.

Oaktadt alt underftod, inkommo dock Inter-
effenterne fom ofraft med klagomål uti Kongl.
Bergs-Collegio, at de genom efterfmide, kneck-
tehall famt dyra och fvåra mifsvåxt-år måfte
flåndigt lida forfång och förluft; i anledning
hvaraf Kongl. Collegium d. 6 Mart. 1678 ut¬
färdade ett nytt Privilegium med följande Ver¬
ket tilldelte förmoner: 1:0 "Förböds eho det
"vara måtte, fom icke förut innehade fårfkildt
"Privilegium, at befatta fig med efterfmide af
"alla de vid Garphyttan tillverkade forter Tak-
"bleck, och det vid godfets confifcation, och •
"forfta gången 50 Dal. S:mt, famt andra och de
"följande gångorne 100 Dal. S:mts böter. 2:0
"Som bohaget genom dödsfall och fattigdom
"var fårminfkadt, få ågde de Intereflenter ,

"hvilka gjord t förfkott utom fine meddelågares
"tillhjelp, at njuta formonsrått framför andre

"till

damfåften lämnas, och all lkada, förordfakad af uppdämnin¬
gar kring tvånne fjöar Stenfjön och Falkfjön, anfes fornöjaktigt erfatt.

Som vidare bevis på den tidens fått at liquidera, vill
snan hår åfven anföra, det bemalte Ysing på ofvanfkrefneår och dag utfåfl lig at betala i damröta till Jöns Pers¬
son i Ymningshult, en tunna ftromming, en tunna falt
och ett ftycke blått kläde, hvaremot Jöns cederar lkadan
och gifver defsutom till fullmäktigen 1 Skeppund Tackjärn,och heter det, hafva dlie detta medh egne hdndher under-
fkrifyitt ock under(krifva lätitt, pit&eret fatt och bomärketfjelf rijtatt m, m.
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"till betalnings erhållande dårföre. 3:0 Vid in¬
fallande dödsfall, (kulle den afiednas andel uti
"Verket icke till någon främmande utan famteli-
"ge Intereflenternes bifall foryttras, men fkul-
"le för altid förblifva under bolaget man ifrån
"man, få långe Silfverbruket och Bleckfmide-
"riet kunde af dem vid magt hållas; botandes
"vid Bruket ärligen tillverkas få mycket bleck
"och plåtar, (om In-och Utrikes behofven for-
"drade. Men, kunde ej deffa fnterelTenter hål-
"!a Bruket vid magt allena } var dem tillåtit at
"förftårka fitt bolag med nya delägare, 4:to
"I fall de voro hugade at anlågga ett fådant
"Verk på en annan ort i Riket, dåt* Svenfke
"Lärlingar, fom varit hos Tyfke Måftaren Mi-
"chel MÅrkel, kunde brukas, {kulle därå af
"Kongl. Collegium Privilegium utfärdas; och
"fluteligen tillades Christian Geisler Dire£tio-
"nen öfver hela Garphyttan". 1678 d.9 Nov.
blef detta Privilegium af Kongl. Maj:t till alla
delar faftftåldt, och förhöjdes tullen på alt
Inkommande bleckfmide till 3 Riksdal, for fvart,
och 6 Riksdal, för hvart fat hvitt bleck , hvar-
igenom Garphytte Interefleoter fyntes få nå¬
gon erfåttning för det Monopolium af Bleck¬
fmide , fom genom Kongl. Majrts faftftållelfe
på Kongl. Bergs-Collegii Privilegium 1662 dem
ifråntogs.

Af Bleckfmideriet utgjordes ingen hammarn
(katt) åfven fom Stångjärn icke fniiddes til af-
falu , utan endaft till Bleckhamrarnes behof.
Tiondefkrifvaren Norin belade vål Verket med
5 Skeppunds Hammaifkatt i Stångjärn, 2 för

C Stång-
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Stångjårnshammaren, och 3 for bagge Bleckham~
rarne, i anledning af en Kongl. Kammar-Col-
leo-ii honom meddelt Inftruffion; men genom
Kongl. Bergs-Collegii Refolution af d. 18 Dec.
1677 blef Verket därifrån befriadt, fom ån ytter¬
ligare bekräftades genom Kongl. Bergs-Collegii
Bref till Landshöfdingen Mårten Reutercrantz:
d. s Nov. 1679.

§■ T..
Uti Bref af Kongl. Commerce-Collegiunx

till General Tullförvaltaren Brynte Cronsköld
af d. 22 junii 1681» fåges Garphytte Interes-
fenter till den tiden ej hafva confumerat mer ån
8 å 10 Skeppund Tenn årligen, och ej eller
hunnit utfkeppa öfver 60 å 70 Skeppund Bleck..
Detta oaktadt, anbefalles General-Tullförvalta¬
ren i famma Bref at låta Garphytte Intereflen-
terne njuta fina Privilegier till godo, hvarom.
de nyfs hos Kongl. Collegiutn anhållit, och
hvilka, fom fagt år, tillade dem tullfrihet för
inkommande 50 Skeppund Engelfkt Tenn och
för utgående 150 Skeppund Bleck och plåtar.
Affåttning lårer ej eller felats på Garphytte till¬
verkningarne , emedan Geisler vid famma tid
fant fig befogad, at hos Kongl. Bergs-Collegi-
um anhålla om tillftånd till en ny Bleckhamma¬
res anläggande vid Garphyttan, i anledning hvar-
af Kongl. Collegium låt afgå bref till Bergmå-
ftaren Eric Snack d. 18 Januar. 1Ö82 , med an¬
tydan at reglera Vatndrågten emellan Ymnings-
Garp-Kanterbo- och Arbohyttorne farnt Bleck-
Bruket j få at det fiftnåmnde ej måtte lida för-
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fång af berörde hyttors otidiga blåsningar och
flata hålldammar: Bergmåftaren blef jåmvål an-
befald at medla emellan Geisler och hans gran¬
nar, i anfeende till befarad updåmning på ån-
garne af nya hammardammen , hvarom Kongl.
Collegium låt ånnu ett Bref afgå till Landshöf-
dingen Liljecrona d. 15 0£t. 1684; hvarefter
Kongl. Bergs-Collegium d. 8 G£t. 1685 refol-
verade, "at fåfom Handelsmannen Geisler för-
"nöjt vederbörande bergsmän, och denna up¬
pdämning ingalunda hindrade blåsningarne, åg-
"de bemålte Geisler tilHlånd at företaga och i
"ftånd bringa Hammar-byggnaden m),och tilläg¬
nades honom alla de fri-och rättigheter, fom
"enligt författningarne dylika Verk åtfölja".

Garphytte Bleckfmiderie fyntes nu fnarr bö¬
ra, om intet helt och hållit förfalla, åtminftone
lida ftor förluft i anfeende till en Konung CARL
Xltes 1685 ö. 6 Get. till Kongl. Bergs-Collegi¬
um gifven befallning, at priviligera flera Bleck-
frniderier i Riket, "ty, heter det, fedan af Kongl.
"Bergs-Collegio 1678 blifvit vid vite förbudit
"at efterfmida de forter af takbleck, fom vid
"Garphyttan förfärdigades, och Intereflenterne
"dårftådes ålagdt at fylla behofven innom Ri-

C z "ket,

m) Denna byggnad kom at beftå af en Plåthamma¬
re med en mindre fä kallad Urvålshammare, och en Hård
for hvardera hammaren , men i handlingarne omtalas alle-
naft en hammare ; formodeligen anfågs Urvålshammaren
fåfom ofkiljagtigt tilhorig den ftorre eller Bleckhammaren
emedan forden gamla Plåtfmedjan vid Garphyttan , åfven,
fom oftaft blott en Hammare omtalas ehuru dar af ålder
varit tvånne Hamrar och tvånne Hårdar.
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"ket, och åfven utfkeppa famma fortet' utom-
"lands få mycket fom kunde erfordras, hafva
"IntereiTenteme likvål icke förmått fullgöra
"denna förbindellé, utan få In - fom Utrikes
"brifl dårå yppats, fä at ock Kon gl. Bergs¬
kollegium nödgats gifva fådant tilkånna med
"förfrågan om icke dylikt fmide kunde åt an-
"dra hugade uplåras"; hvarefter fådant af Hans
Kongl. Maj:t blef gilladt och Collegium anbe-
faldtj at utfärda Privilegia å Bleckfmide föreho,
fom lig därtill anmålte.

Denna författning fynfes, fager jag, hafva
bordt göra Garphytte-Verken en mårkelig af-
bråck uti defs rörelfe; men icke deflomindre
drefs Bleckfmidet oafbrutet och med den fram¬
gång vid Garphyttan, at Kongl. Bergs-Colle-
gium d. 3 Dec. 1696, efter därom fkedd anfök-
ning, utfärdade Privilegium på en Urvålsham-
mare dårftådes; hvilken redan 1671 var privili-
gerad och varit anlagd under famma rak och
vid famma dam, fom den en gång orntalte Äm¬
nes eller Stångjårnshammaren med tvånne Här¬
dar , men har 1690 i brifb på afgång af bleck¬
plåtar, och emedan den var aldeles förfallen,
blifvit nedlagd. Den nya Urvålshammaren fkui-
le likväl nu byggas på ett annat ftålle, nemii-
gen, i famma ftröm, men där en mjölqvarn för¬
ut varit i gång, fom för Hammarbyggnaden
fkulle nedrifvas. Samma år, eller 1696, gjorde
ånnu dåe afledne Handelsmannen DidrichWitt-
vogels Anka, famt Bruks-förvaltaren Albrect
Hartman, anfökning at få anlägga en ny Stång¬
järnshammare med en Hård för plåt-ämnens till¬

verk-
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verkning, och (kulle denna Stångjärnshammare
byggas på famma ftålle, fom gamla Urvals-
hammaren ftätt, nemligen under ett tak med
den förra Stångjårnshammaren ;/), hvarå åfven
Privilegium erhölts af förr nämnde datum , eller
den 3 Dec. 1696 of

C 3 §,8.

n) Denne åldfte Stångjårnshammaren ar förut nämnd
i Knut Larssons vårderings-Inftrument 1670, och fedan
vid Tiondefkrifvaren Norins taxering; men vidare uplyf-
ning om defs anläggning har ej ftått at erhållas. Förmo-
deligen år denna Hammare med fina tvånne Hårdar förft
anlagd och i gång bragt på famma tid, fom de två förfta
Bleckhamrarne, livarvid han fom Åmneshammare altid va¬
rit nyttjad, i ftöd af det allmänna gifne Privilegium för
Blecktilverkningen, fom af början år omtaldt.

o) Så lydande : "Kongl. Maj:ts &c. gjorom vitterligit,
huruledes hår uti Kongl. Collegio åro Interejfenterne uti
Garphytte Bleckbruk i Nerike och Ty/klinge Sochn, fram-
ledne handelsmannen Didrich Wittvogels Enka, Plit-,
ftrn Regina Magdalena Wittvogel och Bruks-for-
valtciren Albrect Hartman med ödmjuk anfåkning
inkomne om lof och tilflånd, at till den förre Stångjärns-
hammaren vid detta Bruk inrättad af 2 Hårdar, ännu
få opbygga en ny Hammare af en Härd, efter de där va¬
rande Plåthamrar få flarkt drifivas [kola, at den ena Stång¬
järnshammaren dem intet behörigen kan fournera , utan
Poffefforerne årligen nödgas Stångjärn från andre orter
och däromkring liggande Hamrar at opköpa, hvarigenom
de berätta fig ofta råka ut för fådant, fom bräckt och 0-
dugligt år ; Nu aldenfiund Kongl. Collegium, genom veder¬
börande Bergmäßare välbetrodde Johan Ahlman, uti
orten behörigen hafver låtit ranfaka och underföka, huru¬
vida denna byggnad må vara tillåtelig utan andre an-
gränfande Verks prcejudice, befinnandes af defs däröfuer
ingifne berättelfe, at därtill finnes icke allenaft god lägen¬
het på famma grund och plats, hvarefl den år 1690 infiäl-
te Urvälshammaren har varit bygd, nemligen under en
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§. 3.
Tio år efter förenämnde Privilegii utfär¬

dande gjorde Intereflenterne anfokning uti Kgl.
Bergs-Collegio om tilftånd at pä någon.tid få
idka Stångjärnsfmide där vid Bruket till affalu,

"hvil-

fiomme och tak med den förre Stångjärnshammaren, få at
de kunna bägge betjena fig af alt en dam och ränna; utan
ock /kall till denna ingen ny eller vidare dämning behöfl
vas göras än allaredan tilforene fkedt få at ej eller an¬
dre Verk i få måtto kunna förfördelas och /kodas ; För-
den/kull och emedan Bergmäßaren jämväl intygar, at en få-
dan Hammare är för Bleckbruket mycket nådig i regard
till ofvanrorde af hiterejfenterne andragne ordfaker; va-
rcindes jämväl med defs af Höga Öfverheten förlängft up-
på det förra Verket erhallne Privilegium conformt, at
vederbörande till Manufaäturiets förnödenhet flera Verk
än af förfla begynnelfen varit, /kola fä inrätta. Ty har
KongL Collegium intet underlåta kunnat uppå Hans Kongl.
Maj:ts vår Allernådigfle Konungs , famt dragande kall
och Ämbetes vägnar, härmed och i kraft af detta vårt
öpna bref, at efterlåta förbemälte Intereffenter en Stång¬
järnshammare med Härd på benämnde utfedde flälle at
inrätta, famt denfamma fedan at drifva och fortfätta, utan
någons intrång och förfång, i en eller annan måtto; dock
med det exprejfe förbehåll härhos, at vederbörande ej må-
ga tilverka något Stångjärn därpå till falu eller högre
qvantum än till Bleckfmideriet betarfvas , ej eller prceju-
dicera Bergslagen uti kolköp eller eljefl på något annat
fått. Det alla, [om vederbör hafva fig at efterrätta. Till
yttermera viffo &c. Stockholm d. 3 Dec. i6y6.

DIDRICH WRANGEL.
N. Gripenhielm. J. Höghusen-.
P. Cronstrom. R, Kinninmundt.
3. Odhelius. J. Grubbenskold.

Ett lika Privilegium' och af famma datum fins åfven
ifer Urvålshammaren,
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livilket Korg!. Collegiiim d. 18 Oft. 1706 få-
lunda beviljade : "at, ledan Delågarne beklagat
"fig öfver nog affåttning få ln-fom Utrikes
"på Bleckplåtar under då varande Krigstider ,
4toch Bergmåffaren Jacob Åkerhjelm håröfver
"ingifvir litt betänkande , fann Kongl. Collegi-
tcum det bemälte Intereffenter kunde, utan in¬
trång for andre där i någden belågne Verk ,
"tillåtas få idka Stångjårnslmide på 3 års tid
"till foo Skeppund årligen, och Bleckplåtar 200
"Skeppund", hvilket hos Hans Kongl. Maj:t till
vidare bekräftande, i undeidånighet föredrogs,
fom ock!a erhällts; hvarcfter, enligt förenämn¬
de Kongl. Bergs-Collegii förflag, Intereffenter-
ne vid Garphyttan inrättade litt fmi.de, med i-
akttagande af Kongl. Majas alfvarlige befallning,
at icke mer ån ofvan utftakade qvantum Stång¬
järn fkulle rilverkas, och at därjämte Bleckfmi-
detlkulle vårdas, fåfom det hvarå Verket endaft
och allenaft blifvit priviligeradr. Bemälte Pri¬
vilegium på Srångjårns-tilverkningen var r foni
fades, blott gifven på 3 års tid, och det i af-
vaktan af Conjunöturens ändring och en lätta¬
re affåttning på Bleckplåtar; men fom emed-
lertid ingen lådan ändring till Brukets förmån
inträffade, at rörelfen kunde vid magt hållas
utan underfföd af Stångjårnsfmide, lårer detta
Privilegium alt framgent blifvit förlångdt, och
erhöllo Intereffenterne ån ytterligare, genom
Kongl. Bergs-Collegii Refolution af d. 17 Nov.
1711, dårå en ny förlängning af tvånne år, då
Intereffenterne ytterligare förbindas at i akttaga
famma årvarning, bom dem vid förfta Privile-
gii utfärdande blifvit meddelad, Ham-
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Hammar[katten utgjordes nu med 6 Skeptd

Stångjärn årligen, oakradt anfökningar blefvo
gjorde om befrielfe därifrån/)}; hvilken fkatt
for fmide åfven år denfamma fom nu för tiden.

Huru Intereifenterne emedlertid efterlefvat
ofvananforde forefkrift, kan åfven inhämtas af
en upgift, fom Bruks-Patron Hartman, då varan¬
de ägare till Garphytte Bruk, inlämnat till
Bergmåftaren i orren år 1710 öfver Jårntilverk-
ningen dårftådes under fyra nåftförflutne åren

1706,

pj Kongl. Bergs-Collegii Protocolls Utdrag af d. 11
Junii 1743 rörande den faken följer hårhos.
Hos Kongl. Collegium liar Ådel och Välbördig Fru Sa-

31 a Ehrenpre us igenom ingifven fupplique anhållit, at
få blifva bibehållen vid Kongl. Collegit utfärdade Refolution
under d. ig Dec. 16g7, fom befriar Garphytte Bleck - och
Manufaktur-Verk för Hammar/katts erläggande, färdeles
fom ej något Stångjärn vid Stangjärnshammaren [all fmi-
das utan endafl ämnen till Bleck och Plåtar. Hvad nu
thenne Fru Ehrenpreus anfökning beträffar, få ehuruväl
ofv annämnde Kongl. Refolution af d. ig Dec. 167g inne¬
håller, tigt Innehafvaren dä for tiden af berörde Verk
mätte fä väl för Hammar/katts afgiften af Stångjärns-
hammaren , Jörn bägge Bleckhamrarne befrias, dock , fom
Kongl. Collegii Act,er och Handlingar gifva vid handen,
at Bruket år 1695 med 4 Skeppunds årlig Hammar/katt
hlifvit belagdt, och at, fedan en Hammare med en Härd
efter Refolution af d. 3 Dec. 1696 blifvit inrättad, årli¬
gen 6 Skeppund äro vordne betalte , ty kan detta Verk
från Hammar/katts afgiften icke befrias. År &c.

GUSTAF RÅLAMB.
J. Bergenstierna. L. Benzelstierna.

E. Swedenborg. G. Wallerius.
N. PORATH. C.j BuXICIX
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iyo6, 1707 , 170B och 1709 qy Hvaruraf fy-
nes, at Stångjärns tilverkningen det förfta och
lifta af defla åren ej gått till det Priviligerade
qvantum, men at den, under de tvänne med-
lerfta , afverftigit. Plåt-tilverkningen åter har
dia åren varit ftörre ån förefkriften utftakar.

Huru långe Stångjårn federrnera, under då
varande ofåkre och orolige tider, vid Garphyt-
te Bruk fmidits till affaln , eller huruvida förr
nämnde Privilegium ån ytrerligäre blifvit for-
långdt, kan icke af någon anledning fåkert (lu¬
tas. Troligt år, at Stångjårnsfrnidet fortfatts
långre tid bortåt, åtminftone borde utrikes af-
fåttningen på plåtar icke få fnart efter 1711
blifvit lättad ; och i omtalte Privilegium nåm-
nes uttryckeligen at Stångjårnsfrnidet då tillåts
Bleckbruket, juft ur det fkål, at Kriget med

D Ryfs-

q) Enligt nåmnde upgift har tilverkningen varit, fom
följer: Skp:d. Lifpd.

For år 1706 Stångjårn — •— — 290 — 10.
Plåtar — — — 376 — 15.

1707 Stångjårn — — — 537 — 16.
Plåtar 282 Sk:d ioLpd."\Q<)_
Bleck 44 — 10 — j6"1

170.8 Stångjårn — — — 677 — 15.
Plåtar 305 — — 1 o __
Bleck 54—30 — )

3709 Upgifves halfva tilverkningen (Tom då
endaft var* Hartmans ) i

Stångjårn — — —> 24a — po.
PIStar r44} l6
Bleck 21 (

Hår nåmnes intet, om Åmnesjårnet for Piåtarne varit inbe-
råknadtj fom Stångjårn eller icke.
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Ryfsland och Pålen; Och lårer tilverkningeti
få af plåtar, fom Stångjärn drifvirs efter om-
ftåndigheterna olika; ty från denna tiden nåm-
nes ock den 1696 "priviligerade Urvålshammu-
ren i handlingarne for Stängjårns-fmedja , och
har varit innanredd och nyttjad ån till det etia
ån till det andra af delfa limiden. Efter 1730
lårer Plåtfmidet likväl kommit i fitt förra fkick;
och uti AfTefforen Thunbergs värdering öfver
Garphytte-Verken af år 1747, uptogs årliga til-
verkningen åf Plåtar till 400 Skeppund, och af
Bleck till 100 Skeppund: i en annan värdering"
åter af famma man anftåld 1755 , uptagas Plå¬
tar 400 Skeppund och Småbleck 200 dito r),

til-

r) Vid förra vårderingen tiltråddes Bruket af Hof-
Secreteraren Hulting, och vid den fenare af Poft-Infpe-
ftoren Lothmaw.
i bägge deflå vårderingar fåges Garphytte Verk befia af

trenne Stångjärnshärdar, och at den fjerde vore utlagd r
men (kulle uptagas igen få Jhart ägaren funne lägeligt~
För öfrigt af
Pyra Piåthamrar med fyra Härdar.
Förtennarehus med defs tilbehor..
Kanterbo hytta, kvaruti Bruksägaren hade en del.-
Qvarn med tvänne par flenar, och en
Såg i famma dam med hyttan.-
Och värderades Bruket, förfta gången till en fumma af

100000 Dal. Kop:mt. och fenare gången till 045,100 dito
mynt.
Nyfs för vårderingen 1747, eller under den tid Fru Eh-

renpbeus ågde Garphyttan, har i famma dam med Kan-
terbo Masugn en Kopparhytta varit anlagd, fom drifvits
några år, och hvartil malmen hämtats från Heflelkulla gruf-
vor, belågne 1 och en fjerdedels mil ifrån Garphyttan i
Winteråfa Sochn. Heflelkulla Grufva år af början bruten
och arbetad för Järnmalm, men fnart för 50 år tilbaka, ef
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tilfammans 600 Skeppund, hvil'ket öFverens-
flåmmer både med fenare tidens tilverkningair
och Brukets Hammarfkart.

AF ofvan anFårde fynes, ar få kalladt Små-
blecks), eller fortenadt Järnbleck, varit ibland
Brukets tilverkningar ifrån början, och har den
behändigt underhållits tils eFter den fift anFörde

* D 2 vår-

ler omkring 1740, fants en utaf Jårnmalmsgångarne därftå-
des blifva illa artad, och troddes vara full med fvafvelkis-
Varphögarne blefvo da rika på detta urval, och Järnmalmen
både oartad och litet lönande efter en ftark utfåfring.
Bergsmän från Nya Kopparberget kände omfider denna ut¬
fåfring får Kopparmalm och begynte hämta därifrån for a«t
tilfåtta vid fme blåsningar. Sådant gaf anledning til Kop¬
parhyttas anläggande vid Garphyttan, och nämnde brått
vid Heflelkulla arbetades någre år på Kopparmalm, men
blef fnart få fattigt och litet lönande at det ofvergafs, och
Hyttan aldeles afftannade. Hela tilverkningen lårer ftigit
till omkring 30 Skeppund.

s) Deffa fmåbleck hafva varit af ftörre och mindre
fort och måft blifvit klippte efter fårfkilte mått utaf felak-
tige eller fpruckne takplåtar. Sedan Blecken blifvit forten-
te inpackades de flående efter bråddarne i dårtil gjorde run¬
da fat eller fjerdingar fér utlkeppning eller annan affalu.
Utaf ett 1739 upråttadt Cor.traél emellan, då varande ägare
af Bleck-Bruket, Majorfkan Fru Sara Ehrenpreus och
defs fmeder, kan man finna den tidens beräkning af arbets¬
lon och afbrånning vid Garphytte Plåtfmide : Smederna ut¬
fälla fig där, at efter 26 Lifpund Stångjärn bergsvigt, och
30 tunnor kol lefverera 1 Skeppund plåtar af 85 a 90 flyc-
ken, i aln i längden och trefjerdedels aln breda, famt at
af 22 Lispund Stångjärn och 30 tunnor kol lämna en
fjerding Bleck af 450 fkifvor; då dem i arbetslön fkujle
beräknas 13 Dal. K:mt för ett Skeppund plåtar eller 1 fat
Bleck få långe Säden på Örebro Torg gålde 18 Dal., men
i daler mera når Spannemålen gålde 19 daler tunnan.
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vårderingen; for denna tid har åfven vid Bru¬
ket, af en fårfldldt måftare förfärdigats allahan¬
da fat, ßopor och kärl af kupadt järnbleck, fom
blifvit förtente och hvaraf prof- ån upvifes hos
Bruksfolket. Men i fednare tider har biverknin¬
gen af fortente Bleckforter uphört. Förtennings»
verkftaden har dock varit bibehållen tills om¬

kring 1760, når Bruks-Patron Uggla tilrrådde
egendomen, då vid inrättning af flera nya Ma«
nufa&ur-Verk, fom idet följande komma at
omtalas, tilverkningen af de förrente Bleckfor«
terne, fåfom förmodeligen de minft lönande ,

aldeles uphörde, och hufen efter förtennings-
verket inreddes til boningsrum åt Bruksfplk.

§. 9;
Det år från denna tid , fom Garphyttan

räknar fin andra upkomft och hela den orten
fitt oeconomifka lif och rörelfe. Afledne Bruks-
Patronen och Riddaren af Kongl. Wafa-Orden ^
Välborne Herr Carl Ulric Uggla, rilhandlade
fig detta Verk om fommaren 1759, och det
behöfdes «n man af hans kundfkaper och verk-
famhet , för at göra Garphyttan til et af de
flörfta Bruk i Riket. Han var en Herre, fom
In-och Utrikes anvåndt nog både tid och koft-
nad, at förvårfva infigter i hvad fom tilhörde
Bergsvåfendet, fom fann fitt råtta nöje, at ut¬
tänka planer till nyttiga inrättningar, och fom
med ovanlig drift och oförtrutenhet visfte ftålla
dem i verket.

Til en början gjorde han år 1761 hos
Kongk
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Kongl. Bergs-Collegium anfökning , at vid be¬
rörde Bruk få anlägga etr Fälts- och Skdrverk*
fom pä Fngelfka vifet fkulle inråttas, jämte en
Sp kverkftad för hand efter Tyfk méthod, hvar-
til! han i fynnerhet ville nyttja ftenkol, fom
f jöledes fkulle hämtas på Örebro. Samma vatn
fkulle nyttjas , fom drifver de ofrige Verken
vid Bruket, och var anlåggarens affigt och be¬
gäran, at, af köpt Stångjärn, i förftone få för¬
ädla 800 Skeppund om året, men at framgent
kunna öka eller minfka detta ovantum, alt fom
affattning och andra omftändigheter ville vara
gynnande.
Håröfver infordrade Kongl Collegium Berg-

måftarens i orten urlåtande tj , hvilken till följe
dåraf, inlämnade beråttelfe om Verkets tilflånd
och dår varande mer eller mindre beqvåmlig-
het till detta nya Verks anläggning, hvarutin»

D 3 nan

0 JaS kår anföra en del af Bergmåfuarens Rela¬
tion, hvarutaf fynes Verkets tilftånd den tiden. Han gif-
ver Kongl. Collegium vid handen, at vid detta Verket åra
utom Åmnesfmidet, fom drifves med z:ne Hamrar;, famt
2:ne Härdar for then ena och en Hård for then andra
Hammaren . få ock 2 :ne Plätfmedjor med 2:ne Plåt-eller
IJleckhamrar i hvarthera Smedjan, famt m Hård for hvar-
thera Hammaren: At thetta Bruk år anlagdt på Kanter-
boda Kronohemmans ägor, i the ther nåra intill Hamrarne
befintelige branta och vatnrika ftrömmar: At Kanterbo
Masugn år innom äeffa flrömfall flyttad, med förre äga¬
res af Kanterboda Hemman Jamtycke: At Koltågten från
Snaflunda , JViby , JVinteräJa och Tyfklinge Socknar år
for årliga kolbehofvet af 1600 florfligar aldeles iilråckelig :
At, till befparing af kol, 2:ne dragugnar för några år fe-
dan ther blifyit anlagde: At ofre och nedre Lannafors
fjärnbruk ligga nedanför Bleckbruket i Jama ftrom, men
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nan åfven omrördes, at Herr Bruks-Patron Ug¬
gla var finnad borttaga alla fyra Plåthårdarne,
och i det ftållet, till de redan af honom vid
Bruket inrättade tvånne dragugnar, låta byg¬
ga ån flera, famt endaft underhälla dem med
toppar, ftubbar och qviflar efter kolningen,
hvilket fkulle medföra den förmån , at i flållec
för 200 ftorftigar kol, fom vanligen upgått till
hvarje Plåthammares drifvande årligen, feder-
mera knappa 50 fkulle åtgå, famt fåledes där¬
igenom boo ftigar årligen kunna befparasj och
förbehöll lig Herr Bruks-Patronen dårföre, at,
i.anfeende till en få flor kolbefparing, få nyt¬
tja få mycket kol till litt Spikfmide, fom han
kunde vila genom berörde inråtrningar vara
befparde , fårdeles i den håndelfe ftenkol, an¬
tingen ej kunde fås, ellerock voro mycket dy¬
ra. Torf Ikall jemvål hafva blifvit upvift från
en nära intill Bruket belägen måfle, hvilken
Herr Bruks-Patron Uggla årnade åfven använ¬
da till dragugnarnas glödgning: Och, långt i-
från at den i Bleckbrukets flrömfall belågne
Kanterbohyttan nu eller framdeles fkulle dåraf
lida något förfång, hade den fnarare at vånta
en ån ymnigare vatndrågt j och förfåkrade Herr
Bruks-Patron Uggla för öfrigt, at ej allenaft
med dammar och vatn få hushålla, fom 1750
års gjorde författning förefkrifver, utan ock med

vat-

at en författning år 1750 blifvit tagen afframti Affefforen
Anders Thtjnberg Olofsson , fom reglerar vatndräg-
ten emellan de nu nämnde Bruk famt Tmnings - och Ny-
hyttan , angående dammarnes i fand fattande och under¬
hållande, famt vatnets råtta nyttjande.
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vatnets påflåppande vid Bruket få urngå, at de
i drömmen nedanföre belågne Lannafors-Ver*
ken ej fkulle blifva förfördelade.

Icke dedomindre, och oaktadt deffe för-
bindelfer, anförde uti Kongl. Berg-Collegio, å-
garen af Lannafors, afledne Majoren Herr Gu¬
staf Lagerhielm följande, efter hans mening ,
emot Bruks-Patron Ugglas förflag hinderliga
omdåndigherer , nemligen r 1) " at Kanterbo
"Hemman, enligt Extrait afJordeboken, fkall va-
"ra Bergsmanshemman få ar någon annan nyt-
"tjorått, ån hvartill det tilförene blifvit uplåtit,
"Herr Bruks-Patron Uggla nu icke fkulle til.
"komma. 2) Herr Bruks-Patron Ugglas för-
<*fåkran, at ej på något fått åndra dammarne,
"kunde icke tjena grannarne till nog fåkerhet,
"at de icke af befarad och förut öfverklagad
"vatn-brift torde blifva lidande. 3) At, fom
"Herr Bruks Patron Uggia icke annorledes ån
"med viffa vilkor förbundit fig at nyttja den¬
noch torf kol till de nya inråttningarne, få fruk-
"tade grannarne at blifva genom dorre kolköp
"förfördelade, befynnerligen fom rättigheten
"at köpa kol från Snadunda och Wiby Soch-
"nar (kulle vara Lannafors- Verken enfkilck för*
"behållen".

Dylika fmåfkål borde vål ej kunna lågga
hinder i vågen för en inrättning, fom i dtt llag
blef den förda i Riket, och fom, i anfeende
till dtt föremål af Stångjärns förädling , var få
berömvård. Ockfå gjordes hårpå uti Kongl.
Collegio icke något affeende : utan , "hvad den
"förda pun&en angick , få hade Herr Bruks-
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"Patron Uggla då företett Högftfalig Hans
"Kongl. Maj:ts Konung CARL XII:s donations-
"bref af d. 3 Apr. 1699, dåruti Kantarbocfa
"namnes, ej for Bergs-utan Kronohemman, och"blifvit då varande agaren af Bleckbruket, hvars
"råtr Herr Bruks Parron Uggla innehade, for-
"lånt till oqvald belittning för lig och efterkom-
"mande; hvarjåmte, genom nyfsnåmnde inrått-
"ningar, Egendomen ingen fkada tiifogades.O * o o 3"Och, emedan Bruks Patron Uggla förbundit
"lig till noggran hushållning med vatndrågten,"och dårvid fom lag (ig förefkrifvit 1750 års
"gjorde författning, få förföll ock denne af
"Herr Majoren Lagerhielm för lig och line
"grannar gjorde årindran. Beträffande lluteii-
"gen den af Herr Majoren andragne fruktan för"mifsbruk och underflef uti kolhandeln, (å eme¬
dan Herr Bruks Patron Uggla en gång hade"utfåft lig at icke vilja nyttja någon annan och
"ftörre kolhandel ån hvartill Verket förut år
«^beråttigadt, och ån vidare förklarat, at han
"till de nye fökte inrättningar endafl ville be-
"tjena lig, af ftenkol, få långe de kunna fås ,
"men at han i annor håndelfe vore nöjd, at
"antingen nedlägga Inrättningen eller fkaffa fig^ o ro n n , » c . ,"tilgang fran andre odilponerade ikogar; få"kunde icke eller therigenom någons rättighe¬ter eller Privilegier blifva -kränkte: Fördenlkull,"efter den angelågne Stångjärns - förädlingen ,
"therigenom befordrades, och bemålte Bruks¬
patron , jåmte de förut gifne förfåkringar, in-"för Protocoliet uti Kongb Collegio förbundit
4<fig, at icke föka någon tilökning uti det faft-
"ftåldte Tackjårns-qvautum eller Åmnesfmider,

"utan
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"utan endaft anhållit, at, i fall han framdeles
"ej fkulle finna fin råk ning vid at fmida pla¬
star, han då måtte få nedlågga Plåtfmidet, och
"i ftåller nyttja eget Åmnesjårn till the nu fök»
<cte Inrättningar; få fann Kongl. Collegium in¬
teet något vara hinderligt emot merbem:te Herr
"Bruks-Patrons anfökning".

Honom meddeltes altfå tilftånd, at få vid
Garphytte Bleckbruk nedlågga en Amneshård,
och i iia.Het rher inråtta, ett Valts- och Skår-
verk famt Spikverkftad for hand, hvilken (kul¬
le drifvas med Stenkol, och tilverkningen ut¬
fått es till 800 Skeppund årligen af köpt Stånga
jarn; hvarefter Herr Bruks Patron förpliktades,
at hvart år i nåfta Metall-våg, fanfårdigt upgif.
va , huru mycket Stångjärn och af livad ftäm-
pel han till förädlande det året inköpt, vid vi¬
te af järnets värde förfta gången det undan-
döljdes, och fedan vid 8 Dal. Silfimts plikt och
järnets vårde, hvar gång Bruks-ågaren dårmed
vidare beträddes. Därjämte förböds ägaren af
Verket , at till de nya Inråttningarne betjena
fig af annat ån ften - eller torfkol vid 100 Dal.
Silftmts vite förfta gången, andra gängen dub¬
belt , och tredje gängen vid fjelfva Privilegii
förluft; åfven fom ock, vid det af framledne
Herr Aflefforen Thunberg förr utfatte vite,
jämte (kadans erfnttande, förböds, at tilfoga
grannar och angrånfande Verk något hinder
och men i vatndrågten.

På fådant fått och med defia vilkor, blef
detta Verket priviligeradt d. 4 Jun. 1761 , och

E fat-
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fattes genaft i ftånd , få vål Skär- och Valts¬
verket , hvilket blef upbygdt under infeende
af , nu mera Bergs-Rådet och Riddaren af Kgb
Wafa Orden Herr Sven Rinman, Com Spik«
verkftaden for hand, till hvilken fenare inrätt¬
ning arbetsfolk ifrån Utrikes orter inforfkrefs,
hvartill ock Herr Bruks Parron fjelf forfköt
all omkoftnaden , och fökte dårfore hos Rikfens
Ständer, i anledning af KongU Bergs- och Com-
merce-Collegii Bref af d. 17 Nov. 1754, at få
erfåttning af Kronan, nemligen for tvånne ut-
låndfke Måftare och åtta Gel aller, dem han in-
förfkrifvit, 6000 Dal. Silfmt, och for hvarthera
af 20 Svenfke Lärlingar, fom voro antagne,
100 Dal. famm a mynt, hvilka penningar honom
åfven af Stånderne beviljades. Flere Lärlingar
antogos till de nya inrättningar efter hand.

Enligt Herr Bruks-Parrons egen upgifr till
Rikfens Ständer 1760 u) hafva redan dä 48 ar¬

be-

u) Nemligen uti ett till Rikfens Stander ingifvit
Memorial, dåri Herr Bruks-Patron fokte frihet, at, fä i om-
kringliggande Bergslager upkopa allahanda Skrot och Spill-
jårn , hvaraf han, uti en fårfkild därtill påtänkt inrättning
vid Garphyttan, ville bereda allahanda fina Engelfka Stål-
forter. Och hårtill fåger Herr Bruks-Patron i bemålte Me¬
morial, fig, gemenfamt med fin bror Herr Bruks-Patron
Leonhard Magnus Uggla på Billingsfors, då nyligen
hafva upfunnit det råtta Engelfka berednings-fåttet. Tilftånd
erhölts altfå af Rikfens Ständer i Aug. 1762, at, for Garf-
ftåhls Biverkningen vid Garphyttan, få uphandla 150 Lifp:d
Tackjärn i de Bergslagér Kongl. Bergs-Collegium funne
tjenligaft, och ålades Herr Bruks-Patron Uggla, at, efter
2 eller 3 år, till Kongl. Collegium upgifva, i hvilken Bergs¬
lag han funnit båfta tilgång på Tackjärn till upköp, hvaref-
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hetare varit fysfelfatte vid detta få kallade
Weisnagelsfmide, och verkiladen har beftått af
8 Hårdar. Vid denna tid, och förmodeligen i
någon affigt på den tillårnade Ståltilverkningen,
anlades åfven vid Garphyrtan en Knipfmedja
af ften med tvånne hjulkockar för 4 hamrar,
hvaråft fmiddes Rundjårn och andra knipjårns-
forter; men nyttjas i fenare tider och fedan
Weisnagelsfmidet uphort, åfven till Spikfmide.

1766 varade ånnu Spikfmidet for hand vid
Garphyttan, men lårer därefter ej långe haft be-
Itånd, utan nedlades aldeles, fedan Alunverket
begynte uptaga Bruksägarens måfta upmårkfam-
het och omtanka. Förlaget för detta fenare blef
ock fnart anfenligare ån at Inrättningar af fmå
utligter vidare kunde påtänkas, och ftållet gaf
ej utrymme nog för tvånne fådane rörelfer til¬
lika. Men, till vinnande af ån mera rum och
beqvårnlighet för de vidlyftiga anläggningar
fom nu förehades , begårte Herr Bruks-Patron,
och vann hos Konung och Stånder tilftånd,
at få inlöfa ert halft Bergsmans hemman Smeds¬
torp, fom grånfar till Brukets inågor; defs-
utom utdömdes åfven efter några år den ofta
omtalte Kantarbo Masugn, fom var belägen
midt ibland de öfrige Brukets vatnverk.

E 2 §. 10.

ter federmera Privilegium fkulle utfårdas. Tilverkningen
fkulle fke med ftenkol, men blef aldrig påbegynd vid Garp¬
hyttan. De mångfaldiga andra foremål , fom dår fedan fö¬
rekommit, låra hafva hindrat verkftålligheten af ett fådant
förflag.
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§. 10»

Denna Hytta har af urminnes tider haft
famma plats, tiihörig Södra Kantarboda, råknas
för varit den äidfta i orten, och omtalas åfven
vid Knut Larssons värdering öfver Garphyt-
tan 1670, faft Bruksägaren icke då deltagit uti
blåsningen. I nämnde Vårderings - Inhrument
nämnas 4 Hyttor, hvilka nytrjade famma varn
med Garphyrtan , famt voro nårbelägne för
iransport af Tackjårn till Brukets förnödenhet»
DeiTa voro Ymningshyttan , Garphyttan, Kan-
tarbohyttan och Arbohyttan. Garphyttan och
Arbohyttan hafva blifvit utlagde redan före år
1730, och dithörande Bergsmän fått del i Kan-
tarbohyttan. Då åfven bjäsningen uphörde vid
denna (enare, blef Hyttelaget indeldr pä an¬
dra nåftgrånfande. Sjelfva Kantarbo Masugn
finnes ånnu till tak och byggnad i brukbart flånd,
vid Bruket, men båljorne' borttagne och råd-
flugan till andre behof använd.

§. 11.
Hår blir åfven nödigt at något nämna

om Brukets Skog och koltilgångar.
Garphytte Verkens kolfång har af början

varit nog klent. Den Silfververket tildelte All¬
männing var altför otilråckelig för båda Ver¬
kens behof, desutom var den Silfververker får-
fkildt anklagen; hvarföre ock Petter Bohm, hos
Kongl Bergs Collegium, anhöll, at få köpa koli Bergslagen , hvilket åfven Kongl. Collegium
genom ett Protocolls Utdrag af d. 27 Ott. 1666
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beviljade, och fladfåftes ån ytterligare famma
Privilegium uti Refolution på Bergmåflaren Knut
Larssons frägepun&er, gifven Stockholm d. 27
0£l. 1670; Winreråfa och Tyfklinge Sochnar,
borde val enligt flera forfattningar låmna ved
till Garphyttan , men at fådant ej blef efterkom¬
mit hafva vi förut anmärkt. Till något under-
flod hårutinnan låt Kongl. Bergs-Collegium en
underdånig förefkrift afgå till Hans Kgi. Majtt
for Garphytte Bleckbruk, at få Sutarbo hem¬
man, fom ägde någorlunda Skog, under Berg-
frålfes frihet, hvilket Kongl. Maj:t åfven nå-
digffc täcktes bifalla, få fnart gamla Stigaren
Christopher Petzel , fom det på lifstid inne¬
hade, med döden afginge ; hvarefter, fedan den
timat, Kongl. Bergs-Collegium d. 11 Nov. 1679
låt afgå bref till Kongl. Kammar-Collegium
angående Immiflion för Geisler uti berörde hem¬
man. Denna Skogstilökning var ännu altför
obetydelig, få at Bruket måft måtte drifvas,
med köpkol, hålA Silfvergrufve-Skogen, efter
Grufve-arbetets afftannande, ej eller lårer varit
Manufa&ur-Verket till nyttjande updragen.

Omfider inkom Herr Didrich Wittvogel,
f åfom delägare i Garphyttan, år 1689 ÜN Kgl.
Bergs-Collegium med arifökning, å fine och med-
Intereflenters vagnar, at til Brukets behof emot
årlig recognition få nyttja en Allmänning fom
var belägen norr om Garphyttan och Kronan
tilhorig. Sedan behörig underfökning härom
föregått, och Bergmåftarens i orten yttrande
blifvit inhåmtadt, refolverades af Kongl. Colle-
gium d. 1690, at den begårte Allmån-

E 3 nin-
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ningen fkulle Bleckbruket tildelas emot 25 Dal
Silf.-mrs årlig recognition till Kronan; hvarpå
ån ytterligare följde Landshofdinge - Embetets
Immilfion af d. 21 Maji 1692. Denna Skogs-
allmånning har federmera beftåndigt varit Garp-
hyttan tilllagen, dock år Skogsöres afgiften ef¬
ter nyare taxeringar förhöjd. Bruket, fom ock
i fenare tider genom köp , förvårfvat nå¬
gon fkog , . har åfven efter Högvederbörhgt
tilftånd fått, under Bergsmanna rått, inlöfa vilfa
Bergsmanshemman i fitt granlkap, fom långre
fram nogare (kall omröras. Hårförutan åro
viffa omläggande Sochnar förbundne, at för
gångbart pris fälja fine kol till detta Bruk, och
år koltågten på fådant vis blefven för Verkens
behof tilråckelig.

§. 12.

Jåmte Järnverken vid Garphyttan var där,
åfven vid Herr Bruks-Patron Ugglas tilrrådes-
tid, en vid vårderingarne omtalad, men gam¬
mal och förfallen mjolqvarn af 2:ne par Ite-
nar; denna ombygdes ny af Pen, dammen för¬
höjdes och nya hufet inrättades för 4 par fte-
nar. Hvilken anläggning åfven federmera, ef¬
ter föregången Haradsfyn , af Landshöfdinge-
Embetet i Örebro till fkattlåggning faftftåltes
och gillades d. 11 Maji 1764.

Utom ofvanomtalte Verk och Vatnbyggna-
der, hvarmed Garphytte Bruk på få kort tid
föroktes, byggdes ån af Herr Bruks-Patron Ug¬
gla efter Alunverkets anläggande, och fåfotn
en dithörande inrättning, 2:ne Stampverk för
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Cements tilverkning, af g Stampar hvardera.
De måfta dammar, få vid Bruket fom för of-
vanliggande damfjöar nybyggdes af Ben och
påhöjdes till vatndrågtens uphjelpande, och 2:ne
Smedjor ombyggdes å nyo af gråften.

I detta tilftånd lämnade Herr Bruks*Patron
Uggla Garphytte-Verken 1771. De då i gång
varande Vatnverk voro följande: En Mjölqvarn
med fyra par llenar öfverft uti ftrömmen : En
Knipfmedja med fyra hamrar ; Stängjärnshamma-
re med tvånne härdar; Fälts och Skärverk.; fy¬
ra Plathamrar, fom betjentes af tvånne dubbla
dragugnar ( i ftållet för fyra härdar, fom där¬
till förr nyttjats), en Sägqvarn, och 2:ne Stamp¬
verk. Alla delfa Verk, belågne hvart efter an¬
nat, för B fårlkildte dammar i famma ftröm, å-
ro fedan den tiden bibehållne, väl mycket för¬
båttrade, men intet tilökr.

§. 15.

Järnverken voro redan 1766 1 fullt ftånd
och drefvos med alt alfvar, men Aluntilverk-
ningen , fom denna tiden var i lin upkomft och
hvars Hifloria i följande Afdelning förekommer,
blef fnart få öfverdrefvet utvidgad, at den,
fom hufvudhandtering vid Garphyttan, uptog
vederbörande ftyresmåns hela omtanka, och,
fom ett nygrundadt Verk, mera vidlyftigt ån
ftadgadt, var den ockfå nog nära, ån at alde-
les förqvåfva , ån åter, at i fitt förfall med lig
föra de nyligen på god fot komne Manufa-
ctur-inråtcningar. Jårn-



^ ) 40 C

Järn-förädlingen drefs obetydligt. Det ny-
byggdä vid vatnverken hant emedlertid förfal¬
la, och det gamla blifva obrukbart, tills nu va¬
rande Intereffent och Dire&eur af Garphyttan,
Herr Bruks-Patron Abraham Grill, tog lig alt -
fammans an, och jåmvål begynte fätta Järn¬
verken i tilbörlig gäng.

Sedan nämnde Herre omfider förmått up-
hjelpa och tilrättabringa en vid detta vidlyftiga
Verk i ytterfta oreda förfallen Bruksrörelfe, har
åfven vatnverkens nödiga förbättring med ef¬
tertryck blifvit företagen , och Garphytte Ver¬
ken åro nyligen bragte i det fkick, at de, för
lått gång och vatnbefparing, åro fynnerligen
märkvärdige. Det år under de lift förflutne å-
ren, fom Herr Bruks-Patron' Grill har låtit,
dels upföra ånyo, dels tillöka och förbättra al¬
la dammar vid Bruket; byggt en ny Plåtfme-
dja af ften , famt formerat vatndrågten genom
utgråfningar, och tillökt hålldammar, få at den,
mot nu varande behof, blir altid fvarande, och
en vid Garphyttan af ålder öfverklagad vatn-
brifl: ej vidare befaras.

§. 14.
ALUNVERKETS HISTORIA.

Ofta arbetas både långe och alfvarli-
gen , at till månnifkors gagn och känne¬
dom framleta något, fom Naturen tyckts fig
förbehålla. Det efterfökts förloras aldeles , och
ett annat uptåckes, fom man ej visfte at efter-
forfka. På fådant fått åro anledningar till de
ftörfta faker håndelfevis uptåkte, fall håndel-

fer-
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ferna icke ftraxt gjort dem flora. Exempel,
fom vittna detta , äro i Naturens Hiftorla intet
rara, ©eh anledningen tili Garphytte Alunverks
anläggning torde ån kunna gifva ett fådant.

J-uft under det Herr Bruks-Patron Uggla,
fom måft var fyffelfatt at utvidga och drifva
fitt Spikfmide och ofrige Järnförädling vid Garp-
hyttan, fann han ett ovåntadt foremål for fin
nit och upmårkfamhet. En bonde från Bergs-
manshemma.net Latorp i Tyflilinge, beläget en
god ^dels mil från Garphyttan , har på fina å-
gor uptagit en dags brunaktig Skiffer , den han
upvifte för Bruks-Patron Uggla , i tanka at det
vore af farnma flags ften 5 fom den, hvilken
han fett nyttjas vid Garphyttan i ftållet for trå-
kol till fpikfmide. Skiffern fants vara brån-
bar och af nog lika art med ften kol; men, for
at hafva tilförlåtelig underråttelfe om befkaffen-
heten och halten af denna nyfundne llenart,
refer Herr Bruks-Patron till Stockholm, och
underftåller fyndet framledne Herr Bergs-Rå¬
det och Riddaren Swabs närmare pröfning och
omdöme. Det befants ciå vara en god och rik¬
haltig AlunfkifFet*, af den fållfynta befkaffenhet
at brinna , fedan den, af annat brände tilfatt, blif-
vit påtänd, A dennna defs egenfkap hades dock
i början intet fårdeles äffende; men Herr Bruks-
Parron Uggla fattade den förefäts at göra fin
uptåkt gagnande; hälft han hade anledningar
at tro det filgången på nämnde Skiffer var an-
fenlig. Han gjorde dårföre vid 1765 års Riks¬
dag anfokning hos Kongl. Maj:t och Ständerna
om tilftånd at i någden omkring Garphyttan fä
anlägga Alunverk. F Eni
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En fådan begäran blef likväl få mycket be-
tånkeligare, fom en författning redan var ta¬
gen af Konung och Ständer, d. i Mars 1747, h vil¬
ken förböd nya Privilegiers utfärdande for flere
Alunverk, ån de då i Riket anlagde; icke defs
mindre kom faken i öfvervågande under va
rande Riksdag, och Refolverades i Oflober

*0» at en fådan infkrånkning efter den
tiden fkulle uphöra, famt Kongl. Bergs - Colle-
gium tillåtas at utfärda Privilegier å Alunverk,
för eho , fom fådant begårte , allenaft han kun¬
de bevifa fig äga tilråckelige rudimaterier där¬
till, utan at därvid pä något fått förfördela ett
äldre verk. Men , fom ortens fkogar omkring
Garphyttan förut voro anflagne till Bergsbruk
och därvid betarfvades; få forellog Herr Bruks-
Patron Uggla, at, vid lin nya inrättning endaft
nyttja brånntorf, hvaraf han ville lig äga til-
råckeligt förråd på Brukets ägor, och anhöll

han

v) Uti Handels-Manufaétnrs - och Bergs-Deputationer-
nes betänkande hårofver, anföres fåfom tilftyrkande (kål.
At Deputationerne af Kongl. Bergs-ocli Comnierce-Collegi-
erne inhämtat, det, författningar af år 174.7 emoi fidane
Privilegiers utfärdande endaft blifvit gjorde i affeende på
den brifl då varande Alunverks-ägare haft på affattning,
hvilket föranlåtit dem at foryttra ßn Alun till ett ganfka
lågt, och emot rätta värdet fvurande pris ; men däremot
{kall i fenare aren denna vara blifvit få begärlig, at ej af
lenaß nu varande Alunverks - ägare därpå haft all affätfc
ning, utan ock prifet därå emot förra vanligheten upftigit,
få at i det fälle Alun, for några år tilbaka, fälldes för 84
till 36 dal. Kopp:mt tunnan, hafver Kronans Tionde Alun
vid Andrarum på Auffiion förledit år (1764) blifvit föryttrad
till nära 600 dal. famma mynt. Hvarföre ock Kongl. Col-
legierne anfett for nyttigt at förbudet emot nya Alunverks
inrättningar hädanefter måtte uphafvas, m. m.
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han, (fat genaft få göra början med anläggnin¬
gen och efter hand fullborda deniamma med
"få många pannor och öfrige tilbehör , fom
"tilgång på AlunfkifFer och brånntorf, famr råd
"och vilkor kunna tilfåga". Rikfens Ständer
beviljade omhder anfökningen , och androgo
den i underdånighet hos Hans Maj:t Konungen,
hvarpå nådig fkrifvelfe afgick til Kongl. liergs-
Coilegium af d. ii Nov. 1765 x), angående
Privilegii utfärdande till Alunverks inrättning
i Tyfklinge. Men hvarken pannornas antal el¬
ler något visft jfbålle för anläggningen innom
Tylklinge Sochn har i Högltberörde Kongl.
fkrifvelfe blifvit utftakade, utan har Herr Bruks-

F 2 Pa-

x) Sä lydande: Vi ADOLPH FREDRIC med Guds
näde &c. 6i c. &c. Var ynneß &c. Som Rikfens Ständer

'ånig fkrifvelfe af d. g i denna månad Ofs i un-
vid handen gifvit, huruledes de funnit fkäligt

at bifalla Bruks-Patron Carl Ulric Ugglas anfåkning,
at for honom Privilegium må utfärdas uppå Alunverks
anläggande uti Tyfklinge Sochn och Nerike, till nyttjande
af den där i orten upfundne Alunfkiffer, 'med det uttrycke¬
liga förbehåll, at vid 1000 dal, Silf:mts vite, i:mo, jamma
Verk endcifi med brånntorf drifva, och ej därtill ved nyt¬
tjas. a:do, At inga Krono eller Skattelägenheter mage un¬
der namn af fårmonsrätt läggas därunder , ock y:tio, At
Invånarne i orten icke befuäras med nya vägars anläggan¬
de , eller, annan tunga för Jamma verks fkull; altfå och up¬
på Rikfens Ständers underdåniga anhållan, vele. Vi hafva
Eder detta härigenom till efterråttelfe och behörigt Privile¬
gii utfärdande i nåder forfländigadt. Hvarmed Vi befalle
Eder Gud Alsmägtig nådeligen. Stockholm i Rådkamma¬
ren d. 11 Nov., 1765.

ADOLPH FREDRIC.

J. von Düben,
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Patron vidare mundteligen inför KongL Colle-
gium forbehållit fig, "ar, till en början, få in-
"råtta lo enkla pannor, och federmera hos Kgh
"Collegium inkomma rned underråttelfe om
"framgången af fin nya anläggning, fämt hu-
"ruvida tilökning af pannor kunde påtänkas".
Privilegium blef då utfärdade d. 9 Dec. fiam-
ma år, på 10 enkla pannor, med tilfiånd at in¬
råtta dem på det ftålle det beqvårnligen och
utan andras förfång Ike kunde, med förunnan¬
de af 9 frihets år för det nya Verket, räknade
från 1766 års början , innom hvilken tid ingen
utgift till Kongl. Maj-r och Kronan fkulie beta¬
las , men efter den tiden {kulle hvarje tionde
tunna, af tilverkningen erläggas; och anbefaltes
ån ytterligare ert noga iakttagande af de i KongL
Brefvet förefkrefne vilkor och förbehåll.

§, 15,
Således var väl en betydande omflåndighei:

för Anläggaren vunnen, och ett vigt igt fteg
gjordt till hans förefatta mål; men den , foni
någorlunda vet föreftålla fig hvad fvårigheter
och hinder i allmänhet möta vid ett företagan¬
de af fådan befkaffenhet, kan åfven lått finna
at alt för få af de befvårligheter kunna hår up-
råknas, fom för Herr Bruks-Patron Uggla vo¬

ro at öfvervinna vid anläggningen af hans nya
verk. En rörelfe fkulle fattas i gång, fom till
fin natur var okänd i orten, en handtering up-
tagas, fom i början fkulle förefalla den "arbe¬
tande hopen både fvår och föraktclig , hvartill
fåledes blef rått ondt efter arbetare, på en ort
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dar Åker och Bergsbruk förut fysfelfatte de in-
födde, ochingen ting fyntes lackande för främ¬
mande, om icke dryg betalning, eller hopp om
utomordentlige förmåner vid verket. Hår till
kom , at fjelfva rudimarerien eller Alunfkifiern
{kulle håmtas af grannars ågor, hvartill fordra¬
des alt mer utgifter å anlåggarens lida och nya
vedergällningar för hvart fteg fom fkulle göras.

Till få mångfaldiga omkoftniagar och ovan¬
lige penningebehof behöfdes ovanligen rika til -
gängar. Herr Bruks-Patron Uggla, fom i alt
var outtröttehg och fåledes tycktes kunna åftad-
komma alt, (kulle dock hafva förmått uträtta
ingen ting utan nödige medel, fom hår voro
penningar. Sjelf hade han redan gjordt anfen-
liga ko (t nåder för Manufadur - Verken vid Bru¬
ket, fom förr år omtaldt, han nödgades fåle¬
des nu föka andras hjelp , och var det, utom
andra Interesfenter, fom i början bidrogo, och
hvilka långre fram komma at nåmnas, förnåm-
ligaft Herr Commerce - Råder Michael af Grub¬
bens , fom ingick i famma Interesfent(kap, och
hvilken med anlenliga Capitaler gaf lif och drift
åt den nya rörelfen. Han förftråckre i början
endaft förlager, men blef omfider delägare och
(varade för fiörfta andelen uti Verket, innan han
(luteligen blef allena ågare. Pefsutom fick Herr
Bruks-Patron Uggla till biträde vid öfverinfe-
endet och fjelfva arbetets drifvande, Herr Rytt-
måftaren Pfhr Lejonmark och fin Bror Herr
Capitain Sven Fredric Uggla, åfven fom Herr
Bruks-Patron Llonhard Magnus Uggla, hvil¬
ken i fynnerhet åtog (ig at beförja och beva-

F 3 ka
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ka de anfökningar, fom hos vederbörande för
Verkets båfta voro nödige.

Med fådane utvägar och Styresmån , tyck¬
tes alt ting bordt blifva lått och görligt. De
1765 privilegerade 10 Alunpannor anlades åt-
ven vid Garphyttan och fattes i ftänd på min¬
dre ån 3 år , få at 1768 var detta Verk måft
i ftånd, och Alunkokningen påbegynd. Emed*
lertid fkulle Alunverket, fom åfven förr år om-
taldt, och enligt Privilegii lydelfe, drifvas med
brånntorf, få vid roftning, fom till eldning un-
der pannorne. Denna llags eldning, ''fom vål
borde kallas förmånlig, i anfeende till fkogs-
befparing, kunde intet annat ån göra Aluntil-
verkningen både koftfam och befvårligj dock
fann man fnart utvägar, at på ett förmånligt
fått hjelpa detta, fedan man närmare hunnit lå-
ra kånna förmoner och egenfkaper af det äm¬
ne, fom hades under händer.

Direfleuren öfver Svarrfmidet i Riket, nu
mera Bergs-Rådet och Riddaren af Kongl Va-
fa Orden, Herr Svep* Rfnman, har under alt
detta biträtt Herr Bruks-Patron Uggla i flere
hanfeenden ; åfven fom de förr omtalte nya Vatn-
Verk och Manufa&ur - Inrättningar , förut un¬
der hans infeende blifvit upbyggde. Efter nämn¬
de Herres upfinning blefvo pannugnarne om¬
byggde, och fyrarne på fådant fått inrättade,
at fjelfva Skiffern kunde nyttjas i flållet för
annat brånfle.

§. 16.
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§. 16.
Verket kom då i rått gång och i början

af året 1769 funno Intereflenterne for godt at
inkomma till Kongl. Bergs-Collegium med en
ny anfökning, dåruti de anhöllo om tilftånd, at,
få öka Alunverket med ånnu andra 10 pannor,
och defsurom , at vid Latorp , nåra fjelfva Skif-
fergrufvan , få anlågga ett nytt Verk, åfven af
20 enkla pannorj). Anfökningen beviljades och
Privilegium utfärdades d. 27 Februarii 1769, få
val för 10 pannors tilökning vid Garphyrtan,
fom för en ny anläggning af 20 enkla pannor
på något annat ltålle i Tyfklinge Sochn, Sam¬
ma puncfers iakttagande ålades delågarne nu,
tom Kongl. Brefvet af d. 11 Nov. 1765 utfta-
kar , och 9 frihetsår beviljades åfven för den¬
na nya Al unverks-inrättningen.

Utvidgandet af Garphytre Verket fortfattes
då med alt alfvar, och var det i Aug. 1769 re¬
dan få vida färdigt, at, enligt Herr Bergmåfta-
ren Bergenskiölds dårom till Kongl. Bergs-Col-

1, le*

y) På famma tid gjorde Herr Landshofdingen och Cotfi-
mendeuren Baron Hamilton anfökning hos Rikfens Stan¬
der, at på annat ftålle i Nerike få anlågga Alunverk, men,
fom Herr Ryttmåflaren och Riddaren Lejonmark jåmte
Herr Bruks-Patron Leonhard Magnus Uggla med fle-
re, på lika fått i det famma inkommo och i lika årende,
fann man lått at få många Alunverk ej borde kunna under¬
hållas tillika, bvarken med ågares eller det allmännas båt¬
nad , hvarföre ock nåmnde Herrar återkallade fine anföknin-
gar i Rikfens Stånders Bergs-Deputation d. 12 Jan. 1770,
dock med förbehåll om förmonsrått, i fall någon annan i
framtiden fkulle begåra anlågga ett fådant verk å nyo.
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legium ingifne beråttelfe af d. ri i famma må¬
nad, voro då 15 pannor i full gång och på de
öfrige 5 feltes ej eller mycket, innan de kunde
blifva i bruk bart ftånd. Enligt ån ytterligare
inkommen underråttelfe uti Januarii 1770 var
då hela Garphytte verket med alla årforderliga
tilhorigheter i fullkomligt ftånd, och 180 tun¬
nor Alun dår tilverkade, hvarjåmte behörige
inrättningar för de öfrige 20 pannor, fom fkul-
le tilkomma vid grufvan, åfven voro under an-
läggning.

Plats för detta nyare Verkets anläggande
utfågs vid fjelfva Skifferbrottet, på Bergsmans¬
hemmanet Latorps ågor migot ofver |dels mil
från det förra Verket, juft under en nåravid
belägen kallkålla , hvars vatn nyttjas till verkets
förnödenhet. Intereffenterne hade i denna af-
figt redan inköpt någon del af Latorpshemman,
och vidare utrymme tilköptes eller betingades
af nåftgrånfande hemansågare. Planen anlades
af Herr Direffeuren R inman för 20 enkla pan¬
nor, faft federmera ej flera ån 10 blifvic up-
bygde och nyttjade.

Detta nya Verk, hvars anläggning blef bå¬
de koftfam och vidlyftig, nämndes då efter Fru
Commerce -Rådinnan af Grubbens för Beata
Cbrißina Alimverk.

§. 17.

c All möjelig flit och möda har åfven vid
•anläggningen af desfa Verken blifvit använde,

och
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och det med fådan framgång, at Kongl. Bergs-
Collegii år 1769 dårom ingifne Riksdags-Berår-
teife intygar: <£det Garphytre Alunverk med
É£dårtili horande byggnader och inrättningar,
"ågde ett vårkeligt företräde framfor andra dy-
<ciika ditrils anlagda Verk i RiketA Defsfor-
utan fpardes ingen koftnad eller omtanka, at
bringa fjelfva tilverknings - methoden med
därtill horande handteringar till all möjelig full¬
komlighet. På fratn-l. Herr Bergs-Rådet och
Riddaren Svabs anvisning forföktes, at genom
en fårfkild raffinerings-methode bringa en hår
tilverkad Alun till lika godhet med den få kal¬
lade Romerfka. Detta utfördes åfven få lyck¬
ligen, at enligt hårhos bifogade intyg till Rik¬
fens Ständer, få från Kongl. Bergs- a), fom
Commerce-Collegiiim a)% fedao hehörige prof-

G ver j

z) Från Kongl. Bergs -Collegium heter det likmåtigt
Herr Bergs-Rådet von Engestroms intygan fom dår-
med anftålt Chernifke profver: At den for/åkte Alunforten
frän Garphyttan, funnits halta få litet järn at galladt Ri¬
ke icke andras: och at for ofrigt denna Alun ägde den
goda egen/kap, at den icke är få fiark och frätande, at
fårgegodfet dåraf kan blifva förfkåmdt, fom eljefl medfäm-
re Alun fker: och at den följakteligen kunde, lika fom den
Romerfa nyttjas vid alla finare Färgerier och Iiandterin¬
gar där en dylik vara behofves.

a) Från Kongl. Commerce- Collegium åter upgifvas
Fårgerie Direfteurens Olof Malmstens med flere af
Fårgerie-Societetens yttrande, hvilka tilkånna gifvit, at vid
de gjorde for/Öken med Garphytte Alun, få väl uti Siden,
fom Tllefårgning, har den famma funnits i alla delar
kuarvid Alun brukas, uti godhet och flyrka till fullo jva¬
rande emot den frän Civita Wecchia införfrefne Romer-
fka Alun, men vida öfvertråffa den Levantifka, fom öfver
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ver, få val chemice i Laboratorium Chemicum,
fom ytterligare på fårgerier, blifvit anftåldre,
beFants den vid Garphyttan tilvårkade fina A-
lun till alt nyttjande vara lika få god och för-
monlig, fom den hittils i Riket från Civita
Wecchia nog dyrt införfkrefne fina Romerfka b).
Sårdeles hårtill inrättade raffinér-pannor anla-
des åfven, nämligen en vid hvardera Verket,
for at kunna bringa tilverkningen af den fina¬
re Aiun till få betydande qvantum , at den bå¬
de till inrikes behof och utfkeppning måtte
blifva tilråckelig»

Forfok och omtanka fpartes ej eller, for
at kunna göra der rå åmnet nyttigt pä flere

fått:

Holland hit inkommer, och at få framt denne fort Garp-
hytte Alun fiåndigt och till lika godhet kunde århållas, få
vore ingen anledning at hädanefter nyttja, eller efterfråga
den utlåndfke af livad flag den vara nia.

b) Utom anforde prof, fom denna finare Alun från
Garphyttan undergått, har den, vid fiere tilfållen blifvit för-
fokt vid fårgerier både inrikes och utomlands , till mindre
och ftörre fatfer, och har altid vunnit fullkomligt godt
betyg om defs jämngodhet med den Romerfka. Alt detta
oakadt , och ehuru Regeringen behagat foröka afgiften för
den inkommande Romerfka, år affåttningen på den fina
Garphytte Alun ån i dag rått obetydelig. Då jårnhal-
ten uti Alun med konft fkall borttagas förökes tilverknings-
koftnaden på den Svenfka få, at han icke utan förluft kan
fåljas till något betydeligt underpris emot den Romerfka.
Man undrar då mindre at affåttningen på denna vara går
trögt utomlands, dar vana och interefle hjelpas åt at hin¬
dra denfamma; men fådant borde ingalunda i vårt land
förmå gifva en utlåndfk dyrare handelsvara företräde för
en till lika godhet förådlad Svenfk produft.
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fått; och man fann på utvågar , at genom en
fårfkild bränning, göra Skiffern dugelig till
etc Cement, fom efter ffampning och bered¬
ning i de redan omtalte Stampverk vid Bruker,
med mycken förmon nyttjas vid dambyggnader
och flufsverk till murning under vatn m„ m.,
och år Garphytte Cement, når det med aktfam-
het brånnes och beredes, af en fullkomligen be-
profvad godhet, och liknar då till nytta och
egenfkaper den båfla Pouzzolana jord.

§. 18.
Men under det byggnader och inrättnin¬

gar på fådant vis formerades, behöfdes ånnu
ar vara närmare omtånkt för ett få betydeligt
Verks beflånd och båfla i framtiden.

Herrar Intereffenter gjorde i detta affeende
ån vidare anfökning hos Rikfens Ständer, un¬
der Riksdagen 1769 och 1770 , då de anhöllo
om följande förmoner och friheter for Bruket,
nemligen: 1) "At till utrymmes vinnande för
"Grufvorne och Alunverket, koflnads undvi¬
kande för Intereflenterne, och beqvåmlighet
tcför de åboer på hvilkas ägor grufvorne åro
<cuptagne, delågarne måtte tillåtas, genom lag*
"ligt köp, erhålla, Latorp 2 mantal, Garphyt-
"tan 14, Juhlåfen |, Pölfe-Axfjö- och Nadda-
"boda i, |, alla i anfeende till det nära gran-
"fkapet, beqvåmlige till boftåder för arbetarne ;
"hvaremot Intereflenterne förbund o fig, at årli-
*'gen utgöra det Tionde-tackjärn, fom defTa Hem-
"manen, efter ett medium af 10 år råknadt,
J'till Kongl. Maj;t och Kronan utgjordt, famt

G 2 <cdår-
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"darjåmte af deras vid Garphyttan priviligera-
"de Amnesfmide nedlägga 100 Skeppund, få
e'fnart de af berörde Hemman kommit i befitt-
"ning. o2) At dem mätte, i ftallet för 9, 15
"frihets-år förunnas , famt, efter deffas förlopp
<cej befvåras med högre Tionde-afgift, ån de
"öfrige A'unverken i Riket utgöra , nemligen
"hvarje trettionde tunna Alun. ' 3) At lilla och
"ftora Tullen på Garphyrte ordinaira Alun mår-
"te lindras, famt en del dåraf, fom till lika
"godhet med den Romerfka år förädlad, måt-
*'te för all Tull befrias och Intereffenterne åf-
"ven beviljas Export-premier for hvad dåraf
"kunde på utlåndfka orter utfkeppas, och 4:to
<cAt Verkets arbetare måtte ifrån Krono utfkyl-
"der i ftöd af Manufa£turie-Privilegierne blif*
"va befriade".

c

Ofver deffa anföknings-pun£ler, hvaröfver
vederbörande ock hörde blifvit , meddelade
Kongl. Bergs-Coliegium , genom ett Protocolls
utdrag af d. 27 Nov. 1769 , Kongl. Commerce-
Collegio htt betänkande, och rörande (amma
åmne afgick d. 1 ? Dec. farnma år Kongl. Bergs-
och Commerce-Collegii Memorial famfåldt till
Rikfens Stånders Bergs-Deputation. Uti det för¬
ra af d. 27 Nov. höll Kongl. Bergs-CoUegiurn
före, at, hvad förfta punclen uti Garphytte
Bruks InterejTenters anfökning vidkom, få e-
medan de upgifne lågenheter voro Bergsmans¬
hemman, kunde Kongl. Collegium icke tilftyr-
ka bifall till deras inköp; dock, i fall det be¬
funnes at Alunfkiffers-brottet låge innom La-
torps hemmans ågor , måtte InterefTenterne ef¬

ter ,
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ter öfverenskommelfe med åboerne, det fam-
ma få i befittning taga. Rörande 2:dra pun£len,
få fann Kongl. Collegium emot författningarne
ftridande , at Garphyrre Alunverk, på Skatte-
grund beläget, fkulle vid Tionde-afgiftens er-
läggande till Kongl. Maj:t och Kronan, anfes li¬
ka med de Alunverk, fom på Frålfe-grund åro
anlagde, och grundade på egna Frålfefkogar;
men, i anfeende därtill at fjelfva Alunfkiffern
hårftådes kan nyttjas till brände, hvarmedelft
anfenligt (kog befpares , Intereflenterne defs-
utom använt mycken koftnad på detta Verket,
ty anfåg Kongl. Colleginm billigt, at, i Fäl¬
let för de Verket tillagde 9, kunde förunnas de
fökte 15 frihets-år; Beträffande tredje anfök-
ldngs-puncten, få höll Kongl. Collegium be-
tånkeligt at ingå uti något tilftyrkande , hvar-
igenom Kongl. Maj:t och Kronan uti fina til-
ffåndiga rättigheter blefve lidande, halft vid
jämförande af Tull-afgiften för mindre expor¬
table varor, Alun icke kunde fågas vara uri
ett högre förhållande därmed befvårad.

Af lika lydelfe var det Memorial, fom
Kongl. Bergs-och Commerce-Collegierne d. 15
Dec. 1769 låt afgå till Bergs-Deputationen, un¬
dantagandes hvad den af Herr Bruks-Patron
Uggla och defs med-Intereflenter fökte befriel-
fe för ftora och li'la Sjötullen angick, hvar-
öfver Kongl. Collegierne få yttrade fig: At
fkilnad borde göras emellan en gröfre och
finare fort A'un, hvilka bägge vid Garphyttan
tilverkas. För den gröfre funno Kongl Colle¬
gierne ingen anledning at ftyrka till någon tull-

G 3 fri-
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frihet, men vål at tullen for den finare, fom
år lika god med den Romerfka, fkulle lindras,
emedan denfamma år at anfe, fom en förädlad
Manufadhir-vara, hvilken år från Sjötull fri,
dåden exporteras j och i anfeende därtill, borde
denna finare Alun-tilverkning, jämte frihet för
Landtullen, fom den bor åtnjuta i ftöd af 5 §.
uti Manufadlur-Privilegierne, få vida Romer fk
Alun år till införfel lofgifven, åfven vid export
tillut rikes orter, från Sjötullen frikallas, lå långe
frihets-åren för Verket vara, hvarefter Kongl.
Collegierne kunde hafva tilfålle at fig närmare
öfver denna tullfrihet utlåta, enär Verkets då
varande tilftånd blefve bekant. Och till före¬
kommande af underflef hårutinnan , borde den¬
na Alun förfes med ett fårfkildt märke, och i
närvaro af Bergsfogden i orten inpackas , Fa-
ftagerne tilflutas, famt i Metallvågarne vid ut-
fkeppningen åter undergå behörig befigtning.

Sådant var Kongl. Bergs - och Commerce-
Collegiernes yttrande öfver denna anfökning,
men 1770 d. 7 Febr. utföll Kongl. Majjts Nå¬
diga Refolution öfver famma anfökning, hvar-
liti, efter Rikfens Stånders afgifne 'underdåniga
betänkande , Kongl. Maj:t nådigft täcktes ftad-
ga : "At hvad förfta pundlen eller Hemmans-
"köpet angick, få, ehuruvål de famme åro
"Bergsmanshemman, hvilka låledes enligt för-
"fattningarne ej få af Sråndsperfoner befitras,
"dock, då härvid öfvervågades den nytta Ri-
"ket tilfkyndas genom ett få anfenligt Verks
"oafbrutna drift, famt de af Herr Bruks-Patron
^Uggla uti anfökningen anförde omftåndighe-

~"ter
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"heter, vill Kongl. Maj:t i nåder hafva detta
"beviljat, dock icke till praejudicat vid an-
tcdra tilfållenj åfven fom det icke år Inte-
"reffenterne tillåtit, ar på Au£tion inropa andra
"bergsmanshemman ;jj hvarföre ej eller Interes-
"fenterne åro fkyldige at fullgöra fin förbindel¬
se med Tionde-jårnets utgörande och Åmnes-
"fmiders nedläggande förr, ån de afofvannåmn-
"de Hemman kommit i befittning. Den andra
"pun&en blef af Kongl. Maj:t åfven nådigfl bi¬
lhallen , få vål hvad frihets-åren angick , fom
"Tionde-afgiften, h varm ed , efter deras förlopp,
"Garphytte Alunverk icke fkulle högre beläg¬
gas ån de öfrige Alunverk, fom på Frålfe-
"grund åro belågne. Hvad åter den uti 3:dje
"pun&en fökte lindring uti lilla och flora Sjö¬
tullen angår , få fkulle för det gröfre Alun-
"flaget erläggas ifrån 2 Dal. till 1 Dal. 12 öre
"S:mt per tunna, men den finare blef från all
"tull befriad ; åfven , fom den utlåndfka Romer-
"fka , innan den kunde till införfel aldeles för-
"bjudas, belades med dubbelt flörre tull och
"Manufa£lur-Fonds afgift ån tillförene. Hvad
"angick Export-Pracmierna för den finare Alun,
"fant Kongl. Maj:t råttvift, at, når Bruks-Pa-
"tron Uggla kunde vifa, at han förfett de In-
"rikes behofven och dåraf federmera utfkeppat
"på främmande orter, fkulle han lig hos Kongl,
"Commerce-Collegium om fkåligen afpaffade Ex-
"port-Prtcmiers undfående anmåla, Kongl. Bergs-
"Collegium fkulle likväl utftaka en vifs och
"tjenlig controll, hvarigenom underflef måtte
"förekommas, jämte ett låmpeligt vite i fall få-
"dant fkulle hända. Vid 4*,de punften ffadga-

"des
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"des, at arbetarne voro at anfe på famma fått,
c<fom angående arbetare vid andre fådane
"Verk antingen förordnadt år eller framdeles
"ftadgadt blifver".

19.

Nu återftod at Controilen uppå den fina-
re Alun måtte blifva reglerad , och dårom ftad-
gades, uti ett af Kongl. Bergs-Collegio d. 3 Apr.
1770 fåldr utflag, följande: 1:0, Jåmte den van-
"liga flåmpel G. A. B. fom vid Verket nyt»
cttjas, få vål på Jårn-Manufa&uren , fom den
"ordinaira Alun, borde faftager, fom innehålla
"denna finare, tillika betecknas med bokftåf-
"verne F. R. och af Bergsfogden befigtigas 3"hvilken har at dårå fårta Embetes eller Kro-
"nomårket; börandes alla the nåmnde marken
"vara i denna ordning uti Faftagerne inbrån-
ccde: G. A. B. F. R. hvaruti ingen ändring
"får göras innan dårom hos Kongl. Collegium
"blir anfökt; Och, på det intet annat Alunverk
"måtte utfkeppa Alun under famma mårke ,

"fkola vederbörande vågare i Stapelftåderna
"blifva underrättade få vål om Garphycte Inte-
£Creffenters eget , fom Bergsfogdens Embetes-
"mårke på oftanåmnde finare Alunfort. 2:0 Bör
"då varan affåndes från Bruket forfedel åtfölja
"in dupplo, utmärkande faftagernas antal, och
"at fjelfva varan år af den finare Garphytte och
"fåledcs tullfria Alun. Af förenämnde forfed-
"lar fkall det ena Exemplaret aflåmnas vid för¬
lita Tullkammaren och det andra vid förfta
"Metallvåg, hvarifrån varan federmera af ve-

der-
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"derbörande vågare förpaflas till den Stapelftads
"våg, dår utfkeppningen fkall fke; åliggandes
"vågaren pä förra ftållet at årligen infånda till
"vågmåftaren i Stapelftaden, fjelfva forfedlarne
"från Bruket, at med våglängderna i Stapelftå-
"derna federmera jämföras. 3:0 Skall Hufvud-
^"måftaren vid Verket infor Magiftraten uti O-
"rebro, enär få påfordras , med liflig ed be-
"ftyrka, at vid packningen oeh forteringen alt
"riktigt tilgåtr. 4:0 Faftagerne få ej öpnas
"uti någon Upftads våg, men på Stockholms
"våg år det vågaren obetagir, at afhvarjePoft
"befigtiga en eller annan faftage och därmed
"anmäla fig hos Kongl. Collegium, fom då for«
"anftaltar om behörigt prof därå. Och i anfe¬
inde därtill, at Stockholms våg år tjenligafte
"ftållet till godfets befiktning, få erhöllo Inter-
"eflenterne i början endaft Exportprtemier för
"den Garphytte finare Ålun, Fom därifrån ut¬
skeppas, till defs Kongl. Collegium vidare ftad-
"gat en tjenlig Controll i anfeende till de öf-
"rige Stapelftadsvågarne i Riket, hvareft våga-
Sen, det oaktadt, icke blef betagit, at, om nä-
"gon fådan Alunpoft fkulle dit ankomma, öpna
"en eller annan faftage, och i håndelfe af un-
"derflef, fådant hos Advocat-Fifcalen angifva.
<J5:to I falidet fkulle befinnas, ar någon faftage,
"fom vore märkt med den finare Alunfortens
"märke, innehöll antingen blott gröfre ellerock
"blandning dåraf, ehuru ringa den ån vara
"måtte, få underkaftas hvai je fä befkaffad tun-
"na confifcation ; och om någon Inrikes beftåll-
"ning fålunda befinnes vara förfalfkad, äger
"köparen at af JBruks-Intereftenterna återfordra

H "be-
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''betalningen, men ändock behålla varan£C. Des»
fa mål utföras vid Bergs-Tingsrätten i orren,
dar Bruket år beiågir.

Sjelfva beloppet af Praemier för fin raffine¬
rad Alun faliftåltes iluteligen af Kongl. Com-
merce-Collcgium d. 21 Maji 1770 pä det fatt,
<cat Garphytte Inrereffenter komma at undfå
"20 pro-Cent för all den finare, eller få kalla¬
nde Ro.nerlka Ahm, fom de till hamnarne uti
"Medelhafvet utfånde, och i? pro-Cent för den
<caf famma fort, fom till andra Europeifka orter
"utfkeppas , hvarvid förbehölrs, at varan fkulle
ccvara förfedd med den af Kongl. Bergs-Colle-
<cgium den 3 nåltföregående April gifne Coutrol],
"och vidare fkall utfkeppningens rigtighet be-
nffyrkas uti Kongl Commerce-Collegium, genom
"upvifände få af bevis från utgående Sjötulls-
hammaren , fom genom anfkaffad och upvifl
"behörig atteft frän någon Svenfk Agent, Con-
<cful eller Commilfarie , eller, där de ej finnas,
"genom Tullkammarens intygande, eller fom-
"miffiariens egenhåndiga bref, at utlofsning fketr;.
"på fått-, fom Kongl. Collegii Kungörelfe af d».
"22 Augufti 1766 i thy mål forefkrifver".

§. 20.

Emedlertid voro Interesfenterne ån i behof
af penningar, och Herr Bruks-Patron Uggla
nödgades, å egne och med-Inreresfenrers vägnar,
vid förenämnde Riksdag 176c) göra anfökning
om ett penningelån till minlt 300,000 R:sd. af
publique fond, hvaremot de färdige Garphyt¬

te
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te Verken fkulle pantfåttas. Värdering öfves:
famma Verk, har på Kongl. Bergs-Collegii for-
ordnande blifvit upråttad r), och, uri Rikfens
Standers Bergs-Deputations betänkande af d. 13
November öfver ofvannåmnde anfökning , til-
ftyrkes beviljandet af det utaf Garphytte Inter-
effenterne begårra lån, och det få mycket hål-
dre, fom den åfven hår åberopade värdering
bevifade, at Verken tiil Hypoteque for en få-
dan Summa vore fullt fvarande, och anfågs
det defsutom vara af mer förmån för det all¬
männa, om räntan på ett få betydande Capital
kunde blifva innom Riket, ån at den , i hån-
delfe af Utlåndfkt lån, fkulle blifva en vinft
för Utlåndningar.

Men famma anfökning om, Inrikes lån å-
terkallades federmera hos Rikfens Ständer af
Intereifenterne fjelfve, då de öfrige hår ofvan-
före upråknade förmoner för Bruket begårtes,
och ett Utlåndfkt lån af 300,000 R:sd. Hollåndfk
Courant upbars kort därpå, fom ock förftråck-
res från Holland af Herrar Antonii Grill Sc

H 2 Sö-

c) Efter de vackra anledningar fom Forfta förfokeu
hunnit gifva, och därpå grundadt hopp om den anfenliga-
fte afkaftning, har nämnde Alunverk om ao pannor, jämte
nårbelägne jårn-Manufaftur-Verk, och o frige tilhorigheter
befunnits hafva ett värde af 3,845,329 Kant, eller i
Riksdaler efter 42 marks Cours 3Öd,22ii R:sdr., dä Alun-
prifet ändå icke uptagits högre ån efter 305 Dal. Koppant
tunnan, ehuru Garphytte Älun famma år, 1769, enligt
Stockholms tryckte Pris-Courant blifvit forfåld till 150 Dal.
Kopant. Beatas Chriftinse-verket värderades famma gång
fårikildt till 300,000 Riksdaler.
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Söner, Tamt flere, for hvilket lån de då nyfs fär¬
dige och värderade Garphytte Verken pantfat tes.

Kort tid därefter erholts åfven ett nytt lån
från Holland på det under byggnad varande
BeattE Chriftinae-Verket, ftort 130,000 Hollånd-
fke R:sdr, hvilken fumma åfven negotierades
af nyfsnåmnde Herrar Grill i Amfterdam.

§. 21.
Herr Bruks-Patron och Riddaren Carl Ul-

ric Uggla d), hvars hålfa och krafter under
denna tid anfenligen aftagit, fann lig icke eller
åga mera hopp om deras återvinnande, men
fåg nu med nöje de af honom få ålfkade Garp¬
hytte-Verken vara efter hans plan i det nårmafte
fullbordade. Han beflot dårföre at till Herr
Commerce-Rådet af Grubbens fårforg fnart öf-
verlåmna all ftyrelfen af famma Verk, och af-
ftod kort därpå till lilfnåmnde Herre, hela lin
hittils innehafde del i Bruket, fedan de öfrige
delägare redan förut, åfven på Herr Commer¬
ce-Rådet tranfporterat fine andelar.

Herr

d) Herr Michael Grubb blef for fxtt nit och bemö¬
dande at uphjelpa detta och flere betydande Manufafturer
i Riket Sr 1768 af Kongl. Maj:t hugnad med adelfkapoch namn af Grubbens, famt vidare 1770 af vSr nu
Regerande Allernådigfte Konung GUSTAF d. Illrdje benå¬dad med Commerce-Råds Namn, Heder och värdighet, åf¬
ven fom Herr Bruks-Patron Uggla vid Kongl. Vafa Or¬
dens inrättande allernådigft blef ihugkommen', och dubba¬
des till Riddare af famma Orden 1772.
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Herr Commerce-Rådet af Grubbens, fom
fåledes blef enfam ägare af alla desfa Verk, å-
rog fig åfven alr anfvar for den In-och Utrikes
dårfi famkade gåld, i hopp at fnart dårpå hin¬
na göra någon anfenlig af betalning.

Alunkokningen fortfattes med 20 enkla
pannor vid Garphyttan, åfven fom arbetet på
Beatae Chriftince verket oafbrutit forehades tils
flutet af år 1773, då 10 pannor åfven dår hun¬
nit fåttas i brukbart ftånd. Men Herr Com¬
merce-Rådet fann, att han med de dryga ut¬
gifter Verket ån fordrade, ej vidare kunde ut¬
härda, utan afftod under betingade vilkor till
fine Hollåndfke Creditorer, famtelige Garphyt-
te Jårn-och Alunverk, dem Herr Abraham
Grill på fine egne och med-Interesfenters väg¬
nar då emortog.

§. 22.

Herr Bruks-Patron Grill hvars affigt nu
var at fåtta desfa Verk i all mojelig drift, och
at fåledes gifva denna rårelfe all den vidd och
ftyrka , fom med defs fanna beftånd och nytta
for framtiden fkulle kunna åftadkommas, före¬
tog då Alantilverkningen med 20 pannor vid
åldre verket, och 10 vid det nyare, den fina
raffineringen oberäknad, och väntade billigt ?
at innan kort fe desfe, till drygafte delen re¬
dan upforde verk, enligt deras vackra plan full¬
komnade, och åfven i någon häremot fvaran-
de raon frugtbara.

Emed-
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Emedlertid behofdes flundeligen nya och

anfenliga förfkotter, och befants Tnart at en år¬
lig afkaftning aldrig kunde våntas blifva Tvä¬
rande emot de dryga Tummor detta Verk till
den tiden uptagir. Pannornas antal Tants ej el¬
ler enligt anlåggarens Plan och affigt , kunna
vidare ökas vid Bearae Chriftinse-verket, aT ord-
Tak at vatn tilgången redan då var knapp och
aldeles icke kunde bliTva tilråckelig för ett än¬
nu flörre behof. Herr Bruks-Parron biel då
nödTakad at infkrånka Tine urligter och omtan-
ka innom en mindre, men Tåkrare och nödi¬
gare krets; beßöt Tåledes at håldre föka någon
afkaftning af det en gång upförde, ån at ge¬
nom flere verks iftåndfåttande åfventyra nya
Capitaler: at håldre minfka ån öka ett verk,
Tom, ånnnu nog litet förfökt, var grundadt
på apparencer och Ikulle drifvas med redbara
förlag e).

OmTider efter ett och ett halft års forfok,
nemligen i Junii 1775, begårte Herr Bruks-Patron
Grill en ny värdering öfver desfa Verk, för
at omlider kunna gifva fine Hollåndfke Meddel-
ågare någon fåker underråttelfe om denna e-
gendom , Tom alt dit intils bos dem varit nog
litet kånd, Värdering upTattes då utaf Bergmå-
ftaren 1 orten Vålborne Herr Eric Bergenskiöld
med flere dårtill kallade Vårderingsmån, och
uptagas dår Järnverken tilTammans med Garp-
hytte och Beatse Chriftinee Alunverk till ett vär¬

de

e) Ärlige Penningerårelfen eller forlaget for Bruket
räknas nu for tiden till 33,000 R:sd. Specie och dårutofver.
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de af 2,954,519 Dal. Verkeligé värde¬
rings-grunder voro ock nu at tilgå , nemiigen
en godkänd arbetsmerhode och ftadgade för fök
för handtering och afkaftning, af hviika nö¬
diga data likväl inga oåfvos påliteliga för värde-rj
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ringen, fom anftåides öfver famrna verk 1709/j.

De 30 omtalte Alunpannor höllos meren¬
dels i jämn gång, få vida affåttning på tilverk-
ningen och andre till verkets drift och beftånd
fä nödige, fom bidragande omftåndigheter fun-
nos gynnande. Men juft det famma, fom, jämte
anläggares oförtrutenhet, en gång gjordt detta
vidlyftiga verks haltiga upkomft , fkulle i läng¬
den bereda defs förfall, om ej all möjeiig för-
figtighet därvid tilkom. De månge flags för-
nioner och öfverdrefne arbetslöner, fom af bör¬
jan måfte tildelas arbetarena, belaftade verket
och gjorde alt hopp om afkaftning nåftan få¬
fängt, fårdeles vid Garphytte-verker, där dry¬
ga forlöner för en myckenhet Skiffer ftåndigt
fkulle oka rilverknings omkoftnaderna. Når
ock vid 1777 års flut utrikes affåttning på Alun
blef alt mindre, och prifet föll, nödfakades Herr
Bruks-Patron Grill, at uphöra med all Aluntil-
verkning vid Garphytreverket, tills en mera
gynnande tid åter kunde inträffa,

Bea-

/) Den mårkelfga fkillnad, fom hår befinnes vårderings-
Sumrnorne emellan, ofver famma Egendom, innom en tid
af 6 år, bevifar nog tydeligt, huru en vacker uträkning,
upfård blott efter fannolika grunder, oftalt till llut bor haf-
va namn af mifsråkning.
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Beatae Chriftinae verket drefs då allena med

10 enkla pannor till 1781 års flut} då varan
åter började blifva begärlig, och en del af det
nedlagde Garphytte verket med mera beftånd
åter fyntes kunna uptagas; 1782 begyntes för-
denlkull kokningen med 6 pannor vid nyfs-
nåmnde verk, hvilka alt fedan jåmte Beatas Chri-
flinas verket hållits i gång. Och har Garphyt¬
te egendom under denne Herres rid, genom
omtånkfam fkötfel, förbättringar och v is fa nya
tillåggningar vunnit vida mer, ån den förlorat
genom nödiga in (kränkningar i andra fall.

Utom hvad vid vatnverken blifvit tilgjordt,
fom förr år omtaldt, åro anfenlige koftnader
gjorde at formera och uphjelpa jordbruket g),
fom hår af ålder varit obetydeligr.

Så vål fjelfva tilverknings-proceffen, fom
den Oeconomifka ftyrelfen vid Alunverket år
anfenligen förbättrad, och all möda har hållits
ofpard , at utaf en mångd af förr obrukbara
åmnen, fom förefalla efrer Aluntilverkningen ,

kunna förådla någon betydelig del till enfkild
och allmån nytta.

I fådant hånfeende upfants för flere år til-
baka och fattes i gång en inrättning, dår man
af Sedimentet efter Alunberedningen btgynte
tilverka en röd fårg, hvilken genom (lämning
nu för tiden oöres ganfka fin och tjenhg till
väggars anltrykning b). Ett

g) Anfenlige mäsfar åro updikade, och ofver 30 Tun¬
neland åker uptagne af onyttig mark.

k) Denna llags rodfårg kan ej annat vara ån ganfka
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Ert Hags Gal får% rilredes åfven af farnma

åmne , och nyrtjas tiil dylik anftrykning, för at
förvara tråd mot eld, Tamt göra defs yta fall
och varaktig emot lu tens åverkan i).

Af få kalladt Mutteryatn eller Luten, fom
elj.ft till en ftor del bonilåppes efter Aluncry-
ftallifationerne, fås en ganfka god och vacker
jårnvitriol; faft denne tilverkning har ej ån be¬
funnits lönande.

Och af en helt ny upfinning år ett (lags
godt och faft Murtegel, fom kan ilås af brand
och urlutad Skiffer, hvilken dår i allmänhet
kallas Rbdfkiffcr , och altid ligger ett Alunverk
till laft k).

§. 25.
Så!edes åro hår innom en tid af högft 20

år, 6 /) eller 7 fårfkilte för handel och allmän
hushållning ganfka betydelige tilverkningar up-
komne, hvartill fjelfva ämnet för nämnde tid
var okåndt i Orten. Flere hundrade månnifkor

I haf-

fin och fri från ften, fedan han nu mera flammas och fjelf¬
va åmnet förut år Chemice uplöft. Han gifver val i allmän¬
het nog mörk färg; men jufl detta bevlfar defs ftarka järn-
halt och gor fårgen defto formonligare' till fitt råtta bruk.
Defsutom blir han åfven genom god tilblandning rått vac¬
ker for ögat.

i) Den gula fårgen behörigen vål flammad år fårdeles
nyttig till an fl rykning på tråd; ty fjelfva fårgen innebår
den ftarkafte tilfats af Vitriol och Alun, hvilka ämnen haf-
va en få bepröfvad nytta at forvara tråd emot eld och rota.

k) All Alunfkiffer blir efter bränning och lutning up-
ftaplad i ftora högar, fom intaga hela trakten kring Ver¬
ket, och kallas kallfyrar. 18000 lafs Skiffer, fom framkö¬
ras till Garphytte Alunverks behof allena, göra hvart år
en ny rilökning af detta åmne vid Verket.

/) [Jtom de hår nämnde tilverkningar. brånnes en gan¬
fka god kalk af Orften, fom fås vid Skifferbrytningen.
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hafva funnir uppehälle på ett af ålder ganfka
ofruktbart Halle^ och i en kringliggande Lands-
bygd fynes både foikrrkhet och välmåga, där
knapp utkomft förut gjorde folkmängden ringa.

Vid Garphytte Verken räknas nu for tiden
ofver 700 månnifkor m), fom dit höra och dar
förförjas, hvanbland åro omkring 360 mantals,
lkréfne perfoner. Hårförutan förrättas oände-
ligen mycker arbete och körflor vid Verken
på beting och för vifs dagspenning af tilftötan-
de allmoge, fom hår har fåkert tilfålle at för-
rjena, då egna fysflor tryta: en vifs affåttning
för hvad han af egna Effe&er kan umbära, och
i lika mon, en önlkelig rilgång till gäldande af
fine Krono - utfkylder , hvartill hans utvägar i
annat fall ofta fkulle blifva otilråckclige n).

Det tihör ett uplyft Tidehvarf och vår
Store Konung GUSTAFS regering, at få
betydelige näringsgrenar till allmän båtnad i
fridens lugn kunna upvåxa och trifvas, och
Medborgare , fom till dylika landtnårande inrätt¬
ningar låna fin tid och förmögenhet, göra fig väl
på bäftadåtr förtjente af famtidas högaktning

och efterkommandes vålfignelfer.
m) Uti ett enda hus vid Garphytte Bruk, fom beftår

af 39 boningsrum på en botten, bodde forledit år ofver
130 perfoner, tilhörige Alunverket. Detta hus, få vål, fom
andra byggnader, hvilka i de fenare åren blifvit upfatte at
bebos af Bruksfolk, åro af få kallade Stopmurar, hvilka
upforas af flagg och kalkbruk, till anfenlig befparing af
timmerlkog.

11) Af Kronans råkenfkaper bevifes, at Almogen i
denna ort nog allmånt båftade for hela 3 års obetalte Kro-
no-Utlagor, innan Alunverket anlades. Hemman voro folj-
akteligen fala for ganfka godt kop, men hafva till denna
tid ovanligen ftigit i pris, få at ock allenaft de obetydli-
gafte af de Bruket till inköp förundte Bergsmanshemman,
kunnat erhållas.


