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n lefvande Kropp kan fa litet miftä nå¬
gon af fina lemmar, fom umbåra nå-
gonderas tjenfl, emedan alle, den

j minfte med den flörfle, i följe afSkä-
* parens vila inrättning, bidraga til den

förmåga och fkickelighet kroppen eger, at för-
blifva uti fit flånd och utråtta de verkningar,
hvartilhan år utfedd; men få åro dock ej alle för
kroppen lika omifliige, och hållas derföre af
ej lika vårde, hvilket afvåges efter deräs mera
eller mindre bidragande til kroppens gagn. Li¬
ka lå et Borgeligt Samhålle: det år en kropp,
beflående af få många lemmar, fom månnifkor,
hvilke utgöra Samhållet: lemmar, hvilke Val al¬
le böra vårdas, men vårderas efter den nytta
och förmon , hvar och en tillkyndar hela
kroppen. Jag fager hela kroppen: ty hjertat
fkulle ej aktas lå högt för fin rörelfe, om det
icke dermed meddelade hela kroppen fit lif;
och foten gagnar icke dermed, ät han rörer
fig fram och åter, få framt han ej tillika bår
kroppen, och hjelper» at föra honom från ct
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flålle til annat. Sa billigt det nu år, at hvar
lem får flt varde efter det gagn den formar åltad-
komma; få fåkert år ock det, at livar och en
föröker fa mycket fit varde i det Borgeliga
Samfundet, iom han blifverför de öfriga med¬
lemmar gagneligare. Uti en naturlig kropp låter
fig väl ej göra, at en lem tjenar efter behag
mer eller mindre ; ty alle dels fammanfattande
delar hafva vid fin förfta fammanfåttning, af
den allvifa Skaparen fått et få Syftematilktfam-
manhang med hvarandra, fom icke kan rub¬
bas utan kroppens fkada, på famma lått, lom
alle himmelfke kroppar taga i akt emellan hvar-
andra en aldeles fullkomlig jåmnvigt; men uti
et Borgeligt Samfund, låfom en igenom mån-
nilklig klokhet fammanfatt Politilk kropp,hvars
lemmar åro, af fin naturliga drift, Ikickelige
merendes til flera, ja ock olika , tor hända
tvärt emot hvarandra ftridande gärningars ut-
utöfvande, år det icke fällfynt, at, ehuru in¬
gen kan hafva mer förmåga än Skaparen honom
gifvit, dock famma yrke kan mer och mindre
upryktas och med florre eller mindre drift och
flit användas til de göremål, fom för Samfundet
pröfvas gagneliga. At likväl en ladan inrätt¬
ning af et Borgeligt Samfunds lemmar, altid
måfte blifva ofullkomlig, och deraf beltåndige
ijukdomar bibehållas uti den Politifka kroppen,
år lå mycket onekeligare, fom det år oemot-
fågeligt, at 'konflen aldrig kan hinna up emot
naturen. Alle lemmar, iå vida de fullgöra all

fm
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fin pligt, med all fin formagas och fkickelig-
hets upofrande til kroppens tjenfl, fortjenaväi
lika heder; ty hvad har handen at beroma fig
af for foten ? mån den uträttar mer ån det,hvar-
til naturen henne forordnat ? och gor hon ej
det, få kan foten fkryta af det famma; men
få kan dock ej kroppen annat, ån tillika ut¬
mata fin erkånfla efter lemmarnas olika tjenfl,
fafl ån med lika flit; få at, når kroppen for fit
lif finner fig fkyldig tack emot hjertat, uppå
hvars verkande och rorelle det fornåmligafl be¬
ror; och vid hvars afftannande detflraxt fkul-
Je fiutas, han ej kan for ohoflighet befkyllas,
om ej foten mera tillågges ån kroppens båran¬
de och forande, hvarförutan han likafullt vore
en lefvailde kropp, fafl ej på få beqvåmt fått
rörlig. Således tilmåtes hvarje lem heder, ej
mindre efter defs trohet at utöfva de gåfvor,
naturen hos honom nedlagt, ån efter de ftorre
och mindre verk,fom afhonom fkötas och uträt¬
tas. Uti et Samhälle gifvas otaliga fyllor och
förrättningar, fom väl alla bidraga til inbördes
fromma, ånfkont i olika mätt och på olika fatt,
och hvilka vål alla med florfla ähåga bora vår¬
das , fafl den enas mifsvård kan mer fkada ån
den andras, alt efter deras vigtighet i anfeende
til det allmänna. Äfven ibland handteringar
och näringsmedel, fom tjena til landets uppe¬
hållande , får man fe olikhet uti indrågt och
nytta for Riket: och egendomar, når de med
full ifver och idoghet håfdas, åro alle fruktbä-

A x rande
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rande Capitaler, faft ej med lika flor ranta, alt
efter landets inre befkaffenhet och utvårtes be¬
lägenhet emot andra. Alt kommer derpå an,
at inråtta näringsmedlen efter fin naturliga och
otvungna ordning, lampa arbetet efter åtgång
och affattning , bibehålla jåmnvigten igenom
vifsa näringsmedels anförtroende til vifsa med¬
lemmar , fom derfore enkannerligen {kola vara
Samfundet anfvarige, med mera, fom utför¬
ligare år afhandlat i H:r Prof. Berchs Inledn.
til alm. hushållningen p.29. §. 10. Vårt k. Fä¬
dernesland hafver af naturen många formoner,
hvaraf det med en del underhåller fina inbyg¬
gare , och en del hos andra länder förbyter e-
mot hvad fom kan fylla defs egen brift; och
ibland fådana defs ägande rikedomar, kan det
ej annat ån tillågga fina Bergverk et anfenligt
rum. Så flor rikedom Bergverken åro for Ri¬
ket , af få flor nytta år ock Bergsvåfendet, och
i lika fåflort varde böra defs råtte idkare hällas,
hålfl det fordrar få vål moget vett och lkickelig-
het, fom flårkt och koflfamt arbete: ty jorden
utur fit hårda och djupa fköte, framlåter ej
malm, malmen gifver ej fin metall, och metal¬
len får ej fm ren-och finhet förutan möda och *
arbete, och arbetet blifver nog fåfängt, om det
ej med förflånd anflålles och drifves. Sä mån¬
ga fårfkildta arbeten förefalla vid malms up-
bringande och metals framfkaffande och för¬
ädlande , få många fårfkildta ämnen blifva de
for Bergsmannens eftertänka. Arbeten vid

hvar-
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hvarje flags metall åro få mångfaldiga, at ens
hvarken infigt och upfigt eller råd och formo¬
genhet kan vara tilråckelig ; emedan konften
aldrig blir få fullkomlig, at den ju tillåter nya
tankar, påfund och forfok, til fakcns bättring,
och kråfver fåledes både hufvud och medel.
Verket blir for drygt: det måfle altfå delas, på
det, någre mage arbeta på malmens upkomft u-
tur jordens djupa grufter, andrefkota defs för¬
vandling til ren metall, och andre beftyra em
metallens förädling och anvåndande til fit egit
och andra lånders behof, få for nödvändighe¬
ten lom nyttan och prydnaden. Hvar metall
fordrar olika förfarande, at han må fås utur fin
malm : Jag hinner icke med, at på få korta
blad afbilda dem alla, och om jag derjåmte
tilftår någon mindre kunfkap uti deofriga,utom
jårn, men tillika forfåkrar, det min inner¬
liga hog år, at åfven uti dem foka forkofring
uti framtiden; få hoppas jag, at min frivilliga
bekånnelfe vinner uriåkt. Til Jårn-malms be¬
redande , fedan den utur grufvan år vunnen,
fordras Hytta eller Masugn, at deruti fmålta
malmen til Tackjärn (a), hvilket fedan uti
Hammarfmedje-hården genom ny lmåltning vi¬
dare renas ifrån fax flagg (b) och under Ham¬
maren til Stångjärn (c) utfmidesfamt fedan

A 3 uti

(a)HerrDo£h Wallerii Mineralogie append. I. Afd. Gen. VI.
fpec. I. variatio I.

(b) Sammaft. 2. Afdeln. G. 3. Sp. 2. Var. I.
(c) I, Afdeln. G. VI. Sp. I. V. 2.
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Uti andra verkflåder til ytterligare Manufaktu¬
rer förädlas. Sådane verkltåder, lom Hyttor
och Hammar'fmedjor, åro antingen Bergsmans-
eller Bruks-Hyttor och Hamrar, hvilka fena-
re Ikiljas ifrån de förra, få val i drif-fåttet, lom
formoner och utlkylder, och kallas allmånt Bruk
och deras ågare bära namn af Bruks-Patroner,
dem jag, til de egenlkaper, fom deras egen
heder och fkyldigheten emot det allmånna hos
dem fordrar, år unnad på defsa blad afikildra,
dock icke i annat affeende, ån at tillika fågna
mig ofver, huru nåra mit enfaldiga tånkeiått
uti detta åmne öfverensltåmmer i det målta
med den nit for Bergs-hushållningen, fom de
flåfte Herrar Bruks-Patroner i Sverige vid den¬
na hantering å daga lågga, få at mit arbete lå-
rer foga annat blifva, ån at tala til deras vål-
fortjenta låford.

S.Z.-
Bruks-Patron år altfå den, lom eger och

drifver et eller flera fadana Bruksverk, och e-

gendomen gor fäledes fin egare til Bruks-Pa¬
tron; men på Bruks-Patronen Ijelf kommerdet
an, at gora egendomen for fig och Riket nyt¬
tig, och fig fjelf til en gagnande lem uti Sam¬
hållet. Ty har han icke den filtnåmda huf-
vud-affigten, kan han vål nöja fig med atfkö-
ta fit verk blott lå, at han deraf får fin bärgning
och utkomft: Han kan tycka fig gora fylieffc,
hår han ,gor egendomen for fig fruktbärande,u-
fan at möda fig med at forltå ljelfva konften

och
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och tanka pldefs bättring eller arbetets lättan¬
de , följ andes det vanliga fåttet, utan at en
gång förltå det, lom ej kollat hans, utan an¬
dras eftertänka, kolt - och mödofamma utfor-
fkande, genom otaliga forlok. Men,fom han
är ej allenall egare af fin egendom, utan åfven
en lem uti Samhållet: en lem, fom befitter en

ädel Rikets egendom; varandes hvarje ledamot
uti et Borgeligt Samhälle förbunden, ej alle¬
nall at föka fin egen bärgning, utan ock at
på det höglta bidraga til Samhällets allmän¬
na bålta, efter de vilkor och Iland, hvaruti
han må vara; efter lom ock, ju vigtigare lä¬
ker hvar och en har at omgå med, ju mera
fkickelighet och flit fordra de, lå vida brilt i
fkickelighet förorfakar brilt i fkyldighets full¬
bordan ; aitlå åligger hvar och en, förlkaffa fig
erforderlig fkickelighet til de géromål honom
föreftå. Ju flörre tanka en Bruks-Patron har
om Bergs-och Bruks-våfendets nytta uti det all¬
männa , ju llorre finner han fin Ikyldighet va¬
ra, at göra fig til en fkickelig idkare deraf, och
ju båttre han känner dels djup och vidlöftig-
het, ju flera egenlkapcr finner han hos fig nö¬
dige , och dello llorre åhåga har han at förvårf-
va fig dem.

S- 3-
Den naturliga bojelfen at forkofra fma ri¬

kedomar, kan gora Bruks-Patronen til god
Hushållare, at pä lindrigafte lått förfkaffa alla
förnödenheter til fit verk, at med åhåga Iköta

A 4 defs
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defs drift, at fora noga rakning ofver lnkomft
och utgift, och råtta den lenare efter den för¬
ra, at vara en vaklam våktare ofver fine fko-
gar, lalom Brukets fornåmlta hjelpemedel,och
andra ilt verk tilhöriga formoner och rättighe¬
ter, med mera. Riket har ock af flik Bruks-
Patronens idoghet formon, genom fin råttig-
het til tionde-jårn, och hamrnarfkatt, lom til
Kronan inflyter, utom det at livad han Ijelf
vinner, blir en ny rikedom, lom förökar lan¬
dets almånna penningerorelfe. Men deflä egen-
Ikaper, fom egen fordel kan fullkomna hos al¬
la , hos hvilka icke en alt for Hor fmak for ma-

keligt lefverne och goda dagar fått inrymme ,
och fom under en ljullig dvaia tillycka all til-
gång for någon omtanka om befällande af fit
vål for framtiden, åro alt for naturliga for at
behofva erindran, mindre bevis om fin nöd¬
vändighet. De tillåta flera egenfkaper,at jäm¬
te ftg hafva rum hos fin egare, hvilka, ehuru
ej få omedelbarligen hårflutna af hans egen na¬
tur, utan genom beflitande ochofhing vinnas,
dock fordras af ljelfva åmnetsbefkaffenhet,och
tjena at låtta egarena i lkick, och handleda
dem vidutofvandet. De åro Vetenlkaper,fom
ernås genom fludier och umgånge med bokliga
oeh fria konfter: De gora en Bruks-Patron
Ikickelig, at ej allenafl fkot-a fitBruk medflor-
re nöje och fordel for fig och det almånna, tu¬
tan ock at uparbeta fielrva Bergsvetenlkapen:
De fulkomna fin egare , at han fvarar emot fit

namn,
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namn, fom gifver tilkånna, at han bor vara ej
en blott Bruks-egare, utan ock en Patron, en
lådan idkare af fit Bruk, at han ock åt en be-
fordrare for ljelfva faken, konften och Bergs-
vetenlkapen. De göra honom til en riktig
Bergsman, fom förflär hela laken, den honom
åligger at fköta och uphöffa, fall alienall en
delderaf år hans näring. De förllnåmda egen-
fkaper , få tilråckeliga de kunna vara for en
Bruks-idkare, fom endall förjer for fin föda
och uppehälle, få ofulkomliga äro de at gora
honom fullkommen, och lådan fom han bot
vara: de böra derföre hjelpas af vetenlkaper,
hviJkas nytta och nödvändighet jag fkal för-
föka at vifa, följandes den ordning fom ljelf¬
va åmnets natur mig gifver vid handen. Jag
gör ock detta med lä mycket llörre vifshet,fom
jag hårutinnan får tråda uti famma fotlpår, hvil-
kaH:rRevilions Secreteraren Stockenström
för mig npgått uti fit til Kongl, Vetenfk. Aca-
demien d. xB.Oöl. 1749. hållne Tal om Bergs-
manna näringens nytta och fkotJeL

§• 4-oSå rik naturen år på det lom tjenar för
månnifkan, lå konllig år hon ock at dölja fma
håfvor, och uplåter lig ej för andra ån flitiga
fökare. Den gifver val åkermannen en fågne-
fam fkörd, men ej förr, ån efter mycket ar¬
bete , och delar ut fin lön efter den flit fom
blifvitanvånd at utforfka defs fördolda belkaf-
fenhet. Bergsmannen förfar lämma dels mild-

A 5 het
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het och hårdhet: han får Guld, Silfver, Kop¬
par, Jårn, Ten och Bly, med andra jordens
aflingar ; men utur en hård ften, och djupt
ned i jorden gömda. T)ffinning afmalmgån¬
gar och frek blifver altla det forftagöremålför
en Bergsman. Jag år icke nog erfaren, ehuru
villig jag kunde vara, at gå långt in i denna
betraktelfen: derföre hånviler jag låfaren til
Herr Cammarherren och AflellorenTiLAS A:o
1738 utgifne Skrift Om en Bergsmans ron
och förfok i Mineralriket: åfven fom ockbe-
målte H:rCammarherre ock AffefTor utiKongl.
Vetenfk. Acad. Handl. 1, Quart. 1740 finrikt
yttrat fig angående Malmletande i anledning
af löfa flenar, och huru man af Gråbergs
och Mineral-fireks forhållande til hvaran¬
dra kan göra nogfakra uträkningar , huru-
vida Mineralier i den eller den orten flöde
at formoda. Men torde någon invanda, huru
hörer detta til en Bruks-Patron, hvars göro-
mål år med fjelfva tilverkningen af metallen?
Jo, den pligten at påaltmöjeiigt fått rikta och
gagna Fäderneslandet , och det ganlka goda
tilfålle en Bruks-egare har, at då han til beva¬
kande af fina fkogar efomoftafl dem öfverfar,
kunna oförmodeligen öfverkomma hvarjehan-
da Malmflrek, gör det til hans fkyldighet, at
kånna alla flags Malm-och Sten-arter, hvilket ,

Mineralogien lårer: kånna de mårken fom föl¬
ja hvar metall och kunna uptåcka och utreda
fjelfva malmgångcn; hvartil, om det år jårn-

malm 1
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malm Magneten artigt vifar, hvarfore af Phy-
fiken bor låras defs natur och bruk, mifsvis-
ning och fånkning, hvaröfver merkvårdiga an¬
märkningar åro gjorda af framl.Herr Prof. An¬
ders Celsius uti Kongl. Vetenfk. Academiens
Handlingar 1740. ^ och 3 Quart, och af framl.
Herr Oblervator Hiorter uti famma Handk
i Qvart. 1747, förutan flera, fom uti fina
Phyflcalilka Afhandlingar föreflåldt detta äm¬
ne,och hvaruti de fom nyttja Magnet-nålen icke
böra vara okunnige. Ja, man vet ock ej, om
icke naturen tor hafva fig förbehålne dylika
medel til andra Metallers upletande och fin¬
nande. Quickfilfrets flora vånfkap for Gul¬
det kan gifva en Phyficus nog flor anledning,
at tanka på defs nyttjande tilenMagnet-nålför
Guld. Järn-magnetens kraft och bruk har ock
i början ej varit få kunnig; men omfider blif-
vit genom otaliga förfök. Det famma kan man
ock hårom hoppas. De andre Metaller haf¬
va val åfven fina vänner eller fiender, hvil-
kas dragande eller fkyende en naturens ranla-
kare torde kunna utröna och anvånda til fåda-
na nålars inrättande, fom utvifa fin ålfkade el¬
ler ock hatade Metals underjordilka läge (a).
Framledne Herr Landshofdingen Hjärne har
nog atbetat på denna faken: hon förtjenar åf¬
ven fleras möda. Slagrutans både vänner och
fiender åro månge ; men flitiga Phyficalifka
rön åroendaft de, fom fkola lkilja trätan.

f. *
(a) Weileri Geom. fubt. vid flutet.



12 '8 )( O X i
S> 5-

Når Malmftrek år funnit, intager Grufve-
arbetet en Bergsmans tanka. Så hårdt och
fvårt det år, iå mycken Tetenfkap bor den aga,
fom dermed har at omgå. Den, fom det aldra-
minfta fett och lagt hand vid grufvor, vet hu¬
ru oumgångelig Mathematik och nådvåndig
Thyfik der år, hvilkas artiga ofverensflåm-
melfe hårutinnan och inbördes bilpringande
klarligen vifas uti framledne Herr Afledbren
Wallerii Tal emellan Mathefin och Thyfi¬
ken om deras verkan och nytta uti Bergs-
va'/endet, foreftåldt uti Kongl. Sv. Vet. Aca-
demien. Kommer man til en grufva, i fyn-
nerhet af de ftorre, finner man med forundran
hvad konftverk Mechaniken gifvit til fulbor-
dande af dé arbeten, fom delsutan varit omo-

jeliga. At en Bruks-Patron fkal vara en full¬
komlig Konflmåftare och Marcldcheider, vore
for mycket begärt: han kan ock ej garna deri
hinna til fullkomlighet, om han fkal iöka den
famma uti det honom hufvudfåkeligen angår:
det vore o^k mindre nödigt; men dock få nö¬
digt , at deruti aga någon infigt, at han ej kan
fakna den famma hos ftg, utan fåfom något
fom horer til en fullkomlig Bergsman. Är han
egare af någon grufva eller af någon del deruti,
år det honom iå mycket mera nödigt, fom
nyttan det foroker. Forflårhan gruf-brytning
och bygnad, kan han fjelf inråtta det arbetet,
fom koflar hans penningar. Olika foranlåtnin-

gar
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gär af grufvan behofva olika inrättningar, och
kommer dä til pafs, om han har färdighet at
finna fig, at vid nya yppande fvårigheter, va¬
ra til mötes med ny hjelp. Hvartil man har
en fåker hand-ledning af de Anmärkningar fom
Herr Aflefloren Brandt uti 1. Quart* 1745- an¬
gående grufvors brytning lamt underbyggnad
framgifvit, och åro få grundeliga, at ingenting
lårer deremotlkåligen kunna fågas. Vattu-verk
och konfter, fom åro lä goda hjelpredor for
grufve-arbeten, vilja låledes at en Bruks-Pa¬
tron fkal, i anleende til grufvorna, lä mycket
veta deraf,fom han dem dervid kan behofva.Me¬
chaniken år der lä nödvändig fom mat vid en
måltid ; och jag behöfver icke annat exempel
anföra, fåfom bevis af T*hyfikens nytta i det¬
ta fall, ån hvad af Herr Prof. Wallerius år
anmärkt uti Kongl. Vetenlk. Academ. Handl,
2. Quart. 1740. angående vatnets utdunflande,
hvarefl han bevift , at en vattendam af 100

quadrat alnar utdunftar på et dygdn 1271 kan¬
na , och hvaraf en förnuftig man, lom hafver
föga förråd på vatten, tager fig den råttelfe, at
icke bygga fina dammar, om möjeligt år,med
en vidftråkt fiiperficiens.

§. 6.
Men vid Smålt-och fmids-verken, fom åro

förnåmfta ämnet för en Bruks-idkare, emedan
de fkola gifva hans bärgning, lära de, nämli¬
gen vatten konfterna, blifva honom mera an¬
gelägna., och åfven klarligen vifa huru nödig

ho-



J4 ® X o )( «
honom Mechanik år, at kunna dem riktigt in¬
råtta och vid magt hålla: at bygga goda och
falla dammar: at få låtta verket, at lamma
vatten kan göra den ftorlta verkan: at få afmå-
ta hjul, tryck-och lyft-armar, at de genom
riktig öfverensllämmelie blifvahjelpfamma me¬
del for diif-kraften, til åftadkommande af den
verkan fom åltundas. Hår kan man vånta til
inkall en fråga: om juli nödigt år, at en Bruks-
idkare Ijelf lkall forltå Bruksbyggnad, då den
kan både inråttas och underhållas genom en
Byggmållare ? At rått fvara hårtil, bor man ve¬
ta huru ftrång nödvändighet kan menas. Jag
medgifver garna, at ingen oviikorlig nödvän¬
dighet , gör denna koxuten til en oumgångelig
egenfkap hos en Bruks-idkare, lå vida andre y
finnas, lom det kunna utråtta, och pungens
öpnande fåledes kan erfåtta den okunnighet
man hos fig finner. Jag medgifver ock, at
vid verks och Byggnaders anlåggande af nyo,
fordras en få grundelig kunfkap och förfaren-
het, at man ej må undra, om ej hvar och en
Bruks-idkare känner fig fullgod til defs beftri <
Hände , och derföre begår andras råd ochhjelp.
Men få gör ej tilfålle, at få en ting uträttad i-
genom andra, kunfkapen och fkickeligheten
at Ijelf utråtta den famma, til onödig: ty ho
fer icke hvad nytta det år, Ijelf forlla och flip-
pa aldeles lita på andras redlig-och dugelighet
uti en lå granlaga fak ? lå at ehuru billigt må
vara, at tilikynda en annan fin medborgare et
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näringsmedel, medeift en flik byggnads, up-
dragande til honom, få år det dock ej obilligt,
at man förftår, om han gor alt lå vål, fom lig
bor, och med få liten koftnad, fom lke kan.
Har nu infigten i Bygnings-konften nytta med
fig for en Bruks-idkare, mån jag då icke får
kalla det nödigt for honom, lä framt han
vil vara fullkomlig ? Finnes kunfkapen om
byggnader nyttig och derfore nödig for en
Bruks-egare, i anlende til verks anlågning och
bygnad af nyo; hoppas jag, at dels nytta och
nödvändighet lkal åfven finnas vid deras un¬
derhållande ; ty om man dertil ån hafver en
ftåndig Bygmåftare, få kan man icke hos en
lådan rå karl fordra all nödig infigt; efterfom
ehuru han kan föra fm yxa och vål fåtta ihop
et hjul, ja, efter gammal och långlig vana och
af fin mäftare unfångna reglor, ungefärligen
höfta det ena efter det andra, och når något
föndergår, göra nytt i Hållet för det gamla; han
dock ej gårna kan finna fig til någon förbättring
af bygnaden, fom icke fållan behöfves. Och
om någon fkulle tralla en lådan Bygmåftare,fom
naturen förfef med flug-och lkickelighet, la
lårer dock finnas, at fluga gifningar och för-
fök dår arbeta utan vifshet, 0111 hans bygnad
har fit fullkomliga inbördes förhållande. Defs-
utan år, efter mit tycke, litet förtretligt, at i
tyfthet förblifva vid det en flik karl gör,
utan at förftå om det behöfver förbättring, och
kunna gifva, om den behöfves. V i mage der-
fo : / före
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före med fkyldig tackfamhet erkänna de un-
derråttelfer, fom vår ftore Mechanicus Herr
Commerce-Rådet och Cornmendeuren af K.
Nordftjerne-Orden Pqlhem uti fina mångfaldi¬
ga fkrifter om bygnader: famt framledne Hr Se-
crcterarenPEHR Elvii undervifning i fm Ma-
thematifka TraEtat om effeEter af vatten-
drifter; åfven fom ock de påminnelfer, fom
Hr Daniel TissELiusuti ofta bemålteKongl.
Vetenfkaps Acad. Handlingars 2. Quart. 1742.
låmnat om hammar-dammars bygnad på los
grund, lamt hammarfineds hårdar och deras
ftållande, förtjena at låfas: hvarvid åfven Kongl.
Vetenfk. Academien anmodat famtliga Bruks-
idkare, at inlåndanoga befkrifningar på hvarje
orts Smeds-hårdar, deras Hållning och verkan,
fom vore et vårdigt åmne for Phyficis och Me-
chanicis at i anledning deraf vidare förbättra.

S* 7-
Så nödig Byggkonlten år för en Bruks-

Patron , lå oumgångeligt år et grundeligt för-
Rand om fjelfva Smältvdfendet. Han bör låfom
en Bergsman, hafva infigt uti hela Bergs-ve-
tenfkapen, och dels upodlande ftg omhjertat;
men dock Småltkonften fåfom fit ömalte och
angelågnalte åmne. Tager man Bergsman
för en ladan, fom blott hafver fin föda och
näring af Bergs-bruk, och med fit arbete och
koltnad hjelper Berg-verks drift , låfom det
namnet i Bergslagerna åfven brukas, lå förbin¬der det vid ng ingen annan tanka, ån om et

idogt
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idogt arbete och tilråckeiigt förlag. Slike
Bergsman åro goda verktyg til Bruksverks
drifvande, at de ma fkafFa den frakt och på det
Vis, hvartil ändras fördånd och eftertänka dem
ntfet, men aldeies fruktlofe för Ijelfva hand-
verket och defs förbättring. För en allmoge ,

fom ej har tilfålle, at förikäda fig annan fkick-
lighet, ån at med fin kropp och fvett uträtta
det, fom upbrukade fnillen uptånkt, kan fkic-
kafig, at vara få enfaldige Bergsmän. Men
andre, hvars lycka dem fördt öfver gemene
man, och lemnat tilfålle * famt med tilfållet
pålagt Ikyldighet , at förädla fina naturliga
finnes gäfvor til befrämjande af det ähnån-
na båda, lära blygas, at nämna fig för Bergs-

) mån i utan at dermed förda fådana, fom äga
nårmalle gemenfkap med Ijelfva Bergs-kunfka-
pen och dertil nödiga vetenfkaper, lamt hafva

I för ånde-och göromål, at göra fig Ijelfva full¬
komliga i laken * och Bändigt arbeta på kon¬
dens upbringande til dörre högd och fullkom-
lighet. Jäg har för god tanka om en Braks-
Patron , för ät vilja låta en dindare pung vara
enda fkiljefånget emellan honom och en lå kal¬
lad Bergsman eller Bergs-Brukare af allmogen.
Skicklighet, at drifva fin egendom til fit och

( rikets väl: med kondens uphjelpande * med
• uptåckande af okunniga fel och hjelp deremot,

med granlaga vård om et riktigt verkdållande ,

och tillämpande til utöfning af de kunniga re-
glor, låter blifva den prägel, fom afikiijer en

B Bruks-
i

1
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Bruks-Patron från de enfaldige Bergsman, och
gifver honom fit varde. Huru mycket et up-
ftådat fnille tager foretrade fram for andra uti
kondens förbättrande, fådant vifer ibland an¬
nat Herr Bruks-Patron Jonas Lindeors uti
Kongl. Vetenfk. Acad. Handl. i. och 3. Quart,
1749. införda underfokning om mindre-eller
c'fverbrukning Hyttelagare emellan vid
5Tackjårns blajningar, hvareft han på et nått
fått, igenom Algebraifka uträkningar, vifar
hvad de Hyttelagare vinna eller forlora, fom
taga llörre eller mindre del uti vårmningen, an
proportionaliter år Ivarande emot hvars och
ens kol-forråd, och kan därmed mycket noje
lålas. Men huru fkal en flik fkicklighet er¬
nås ? mån ej genom kunfkapen ? hvadan Ikal
en fullkomlig kunfkap i en en fak hämtas ?
mån icke utur ijelfva lakens grund och uprin-
nelle? hvad annan grund har metallers kän¬
nedom och handtering an Che?nie och ^Phy-
fifkl Metallurgien eller konllen at känna,
ikilja och handtera malmer och metaller, är
en dotter af Chemien, fom Händigt behofver
öch begår fm moders handledning , hvilken
åfven få omt och villigt lämnas: och Phyfiken
har den tackfamhet emot modrens ofortrutna
tjenfl for fig, at hon af fit fkote framlåter alt,
hvad dottren til fm tjenfl kanåflunda, och ge¬
nom fin granlåmja med Mathematiken låter
henne forfara dels hjelp och billånd. Börjaraltfå en Bruks-Patrons Ikicklighet i kunfkapen

uti
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üti Mathematik, ePhyfik och Chemie, hvil-
käs nytta och tjenft uti Metallurgien, ej annat
kan ån vid alla tilfallen klarligen falla honom i
ogonen. Huru mycket förekommer icke vid
én Masugn, löm fordrar en fullkomlig känne¬
dom och upmårkiam handtering ? huru många
dags malmer gifvas icke, Och huru olika böra
de icke händteras ? Bör derföré en Bruks-Pa¬
tron vara god kännare af malmernas art och e-

genfkap, och för deras riktiga handterande
väl förftå fjelfva Masugns-arbetet. Det förra
blifver han af Mineralogien och ¥)o cimafli¬ken eller Prober-konlten, och til det fenare
hjelpa honom Mathemåtik och^Phyfik. cPhy-
fiken och defs delar låta honom, hurti eld och
vader fkola förenas til båfta Verkan; huru oli¬
ka verkan elden här på olika malmer s huru
olika gagnelig eller fkadelig verkan malmer och
ftenar hafva på hvarandra vid Imåltning: ochhurudan ugn kan fordras til hvar och en aliun-
dad verkan, med ftörfta belparing af kol och
malm: Och Mathematiken undérvilar genom
Mechaniken om tilhöriga bygnaders råtta och
riktiga inrättning. Vid Hammar-verken lika fa;
fmåltningen fordrar dår famma forftänd och up-
mårkfamhet. Det år ock i lådan affigt, föm
Herr Commerce-Rådet Polhem uti Köngl,
Vetenfk. Academiens Handl. 1741. t. Quart,
gjort vida anmärkningar öfver Jårn-berednin-
gen i Sverige, ocliderviduptåkt de förefallan¬
de fel, lamt gifvit vid handen utvägar til de-

B z raä
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ras botande: åfven Ibm ock Herr Sven Rin-
man uti i. Quart. Handlingarne 1745". opnat ar¬
tiga anledningar til fmålt-verkens förbättrande.

f. 8.
Ehuru jag fåledes år ofvertygad, at få väl

Hytte-fom Hammarfmåltningen år och bor va¬
ra et förnämligt åmne af en Bruks-Patrons up*
figt och forforg, och åfven med all orfak tror,
at det for andra fkal vara lika klart; må jag
dock ej gora mig trygg, at ju den invändning
kan framkomma: at det for en Bruks-Patron
eller idkare år omöjeligt , at kunna med fin
theoretifka kunfkap hjelpa eller flyra något uti
en Hytta och Hammare; utan at en forftåndig
Masmåftare och Hammarfmed,fom år vanhvar
vid fit arbete, lårer bäd kunna fkota fin lak
och forftå at åndra och förbättra, Masmåflaren
alt fomhan får malmen til, och Smeden Tack¬
järnet, fom han lkal finida utaf. Nog en¬
faldigt; men bor dock befvaras, hvarforejag
frågar: hvad gor dörre omöjelighet for Bruks-
idkaren ån for Masmåfiaren och Hammarlme-
den, at kunna döma om fmåltning och dervid
forefallande omdåndigheter, famt finna medel
och utvägar til undvikande eller forekommande
af föredående ölägenheter ? Månne ovanan vid
(jelfva arbetet ? Ovanan at handtera Ipetten, lå¬
ter ej kunna få mycket uträtta, och det tror
jag endad vara arbetskarlarnas fylla, få framt
icke en ung och munter Man vil, for ro fkul,
det forlöka; men väl ovanan vid Ijelfva linålt-

nin-
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ningen, den jag aldrig fkilt ifrån en fullkomlig
Bruks-idkare, utan fordrar hos honom. Jag
tror ej annat, ån at man kan få och ega gründe-
lig infigt och kunfkap uti fmåitkonllen, och
åfven anvånda den, fall man ej altid fjelf flår
och rorer med fpettet i ftållet eller härden. En
rofle kan ju låggas efter min vilja, ånfkont
utaf andra; och jag kan ju efter Phyfikalifka
grunder inråtta goda roflgröpper, fall arbetet
forråttas af arbetsfolket? Jag kan ju bivifla
fmåltningen, ifrån början til Hut om jag vil,
gifva akt på alt hvad fom forefaller, fe hvad
bor göras, och utråttat genom Mäsmåflaren ?
Kan jag ock icke, efter den kunfkap jag eger
om malmernas art och egenfkap och Masug¬
nens foranlåtande, uträkna pafåttningen af
malmen, til flotte eller mindre myckenhet af
det ena eller andra flaget, med flufs eller lim-
flens tilfåttande i florre och mindre mått, faft
det verkflålles genom opfåttaren? Likaledes
kan jag uti Hammarhården med all upmårk-
famhet intaga alt hvad fig tildrager, ånfkont
Smeden fmålter, fårfkar och flår ihop fmåltan.
Når nu Bruks-Patronen fjelf forflår arbetet få
vål fom Masmåflaren och Smeden, hvad hin¬
drar honom gora fin theorie nyttig ? Jag fcr
det ej. Han"kan få mycket mognare tånka
och viffare doma uti faken, ån både Masmåfla-
re och Smed, fom hans Thyfik och Chemie
grunda hans tankar och dom-flut; då man fin¬
ner ofta hos fadane Måflarc inga tankar, utan

B 3 blotta
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blotta forfdk, ej fållan anftåldta utan någon
ringafte anledning; ehuru dock Fars och Far¬
fars lått och bruk hos måftadelen blir det båfta
och fåkrafta, och i följe deraf en lag, fom ej
bor ohelgas, Nyttan, få vål den enikilta fom
almånna, af flik Bruk-Patronens fkicklighet
år klarare ån at någon kan fråga efter henne ;
ty man fer hos kjåcka och forflandiga Bruks?
kikare blåfningarna drifvas högt och dock gif-
va godt Tackjårn, når hos andra lika god Mas-
ung förlorar hela | i driften och blåfer mycket
fåmre Tackjårn; något kan vål komma afmal¬
mens art; men alt for mycket af defs handte¬
ring. Får man godt Tackjårn, få år ej fvårt,
at deraf fmida godt jårn; men råkar man på e-
lakt, antingen for mycket rodbråkt, kallbråkt
eller ock forfatt, få profvar det konften: och
här man prof, at de Patroner och idkare, fom
forftatt metallens art och orfakema til de vid-
håhgande oarter, tåmmeligén kunnat förbättra
vahran,. med förändringar af härden och ar-
bets-iutfet.Ho fer då icke huru angelägna,ja oum-
gångliga CPhyfik och Chemie åro for en Bruks-
idkare , om han fkal med iardeles lycka tanka
och döma ofver hvarjehanda forfallande om-
fhlndigheter vid fma fmåltningar ? Innan man
kan tånka på at hjelpa någon fvårighet af vå¬
gen , måfle man veta defs orfak, hvilken, når
den undanrddjes, ej åkadkommer fin fkadeli-
ga verkan; men at kunna eftertänka och finna
prfaken, fordras grundelig kunlkap af Chemien»

om
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om alle de tilfålligheter fom kunna finnas vid
ämnet fom arbetas, och når man fått veta orfa-
ken, bor man foka at undanrodja den famma,
då Chemien måfle flå bi med fin kunfkap om alle¬
handa Mineralifka fakers olika inbördes ver- <

kan. Til exempel: når jag vet at rodbråckhet
uti jårn kommer af et inblandadt fvafvel, bor
jag til rodbråckhetens bårttagande , taga bårt
fvaflet; fåttet dertil bor jag då foka: jag vet af
Chemien, at Svafvel vid fmåltning få väl röfvar
bårt jårn,fom ock biter figin idet, fom qvarblif-
ver och gor det odugligt; men vid bränning u-
tan fmåltning af malmen flyger det bårt, hvar-
fore flark roflning blifver då medlet, at förta¬
ga rodbråckheten, fafl ej aldeles, dock tilflor-
re delen, och få vidare. Det gagn af Chemien,
fom kopparfmåltningen kan hafva genom Herr
Affeflbren Brandts giorda forfok med kalk,
Sv. Vet. Acad. Handl. a. Qvart. 1749. bvaraf
finnes at ej all Koppar-malm med lika fordel
fmåltes med tilläts af kalkflen, emedan defåra-
re Koppar-malmer miflaoch de båttre okapro-
C:tenderaf: Samt den nytta Herr Baron och Ge-
fchvoren Axex ander Funk derafdragit, då han
uptåkt, at Blande år en Zinkmalm, fom gif-
ver a o å 30 proCent tilvåxt på Kopparen, hvar¬
om låfes i Sv. Vet. Acad. Handl. 1744. i-Qyar-
talet, kan åfven en Bruks-Patron af Chemilka
forfok hoppas til förbättring af kallbräkt jårn
med tiden.

B 4 S f-



H ® )( ° )( @

9<
Som nu Mathematik, Thyßk och O^-

#z/V åro af la ftor nytta och nödvändighet uti
Bruks-våfendet, at det få vål lom hela Bergs-
vetenfkapen år en förening af alla tre della ve-
tenlkaper uti en tillämpning, få följer klart, at
de ock for enråttBruks-idkare åro åfveri la nö¬

dige ; men med den fkilnad, at Chemien, i
lynnerhet Qhemia Metallurgiea\ lom angår
Metallers egenfkapers utforlkande, blifver hans
hufvud-fludium. Et nått Laboratorium Chemi-
cum med en vål inråttad Prober-kammare, blif¬
ver då en Bruks-Patrons lluder -kammare, hvarelf
han med Imåltande och uplöfande underfokeroch utforfkar Metallers ocn Mineraliers art och
kynnen, deras forhållande vid de vanliga hand-
terings-fåtten, arbets-fattens ofverensflåmman-
de med Metallens naturliga lynne, och utaf
fina förf6k eftertänker och utgrundar huru de
kunna förbättras. Han kan dä, under fin en-
famma ro, uti fin verkilad, befrämja en all-
mån nytta jämte fin egen. Hvad han påfinner
til förbättring vid fina egna verk, blir ej hans
enikildta, dä det meddelas hans Med-idkare:
Och hans forfok binda fig ej vid en enda Me¬
tall , utan gripa an alla få hela lom halfva, då
lyckan kan fora honom la fnart på någon fynd
uti Guld och Silfver fom Koppar och JarnjTen och Bly ined mera; ja, ej vid Metallerna
endail, utan gå vidare til andra alfler utur jor¬
dens fkote, fom kunna undergå hans ranfak-

ning;
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ning; finner han något få år det det allmånnas,ocH
vetenfkapen riktar fig afhans flit. Han föker
ock, at i fin verkflad, i grund af nogaförfök,
uplöfa och befvara de af Kongl. Vetenfkaps
Academien tid efter annan angående Metal¬
ler utkommande frågor; Och hvad ljus och
uplyfning vore icke at hoppas, uti hvarjehan-
da ånnu mörka eller förborgade faker, om
deri fkulle blifva lå månge flitige och för-
flåndige underfökare , föih Bruks-Patroner ?
Ja, hvad upmuntring och hjelp biefve det icke
för en ung Bergsman, at under fina refor kring
Bergslagorna alieftåds få fe och lågga hand vid
en hop artiga och nya förfok med hvarje-
handa Mineralier, höra rena och tydeliga be-
fkrifningar öfver verken och deras råtta drift,
famt förnuftiga tankar och flut öfver Metallens
handtering? Således, då han pröfvar Malmer
och vill upbruka kunlkapen 0111 dem, pröfvaroch upbrukar han fig Ijelf til en ganfka nyttiglem uti Samhållet, och blifver fjelf både ver¬
kande och verkad uti fin verkflad.

10.

Men Metallernas Småltning utur fin
malm, år ej det enda tilfållet för en Bruks-id-
kare, at göra fig gagnelig uti det allmånna.
Metallerna lkola ock förädlas och tilverkastil
månnfkliga behof, och af alla i vårt Rike gii>
ver Jårnet fig ömnigafltil vår handel och hand¬
tering , ty tarfvar det ock måfla omforg om
fin uparbetning och förädling, Är det en för-

mon
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mon for Riket, at iadane Manufadnrer upod-
las, hvartil rå ämnen til ftörre delen måfte håm-
tas utifrån , få måfte det vifterliga vara ånnu
ftörre indrågt, at förarbeta och tilverka vårt
Jårn, fåfom et åmne det vi hafve af vårt eget
land; hviiket ock Herr Inftrument-makaren
Ekström tydeligen vifat uti ftt vakra Tal for
Kongl. Vetenlk. Acad. om Järn- fårädlingens
nytta och vardande. Men ho kan vara for-
tänkt på fått och medel dertil, om icke en
Bruks-idkare , hvilkens enlkildta nytta ock
tyckes vara derunder, at fjelf arbeta up en del
af fit fmidda Jårn, då arbetslönen blefve ej al-
lenaft innom Riket, utan ock hos honomijelf
och for hans arbetare ? Mechaniken tor nu

komma fram och göra fig i fynnerhet nödvän¬
dig for en Bruks-idkare, fom härigenom vil
gagna fig och ftt Fädernesland. Sannerligen,
tycker jag, fkulle det vara mycket bidragan¬
de til vår Järn-förädling, om de Bruks-Patro¬
ner, fom naturen begåfvat med bojelfe for Me¬
chanik och konftbygnad, fkaftade fig grunder
och reglor i Mathematiken , och ftålte fina
tankar på iådane Machiner, inrättningar och
Verktyg , fom kunde tjena för tilverkning af
Järnet til hvarjehanda behof. De fom af na¬
turen ej finna fig tildelt et la hårtil lkickligt
och förflagit hufvud, kunna tänka på befor¬
dran af låaana tilverkningar, fom blott fordra
händers vidläggande. Ar det et lands rike¬
dom , at hafva många närande och arbetande

lem-
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lemmar ; få måfte det vara en inkomft, at,
fnaraft fom fke kan, få nyttiga ock arbetande
utaf odugliga. Kan derföre en Bruks-idkare
icke litet fråmj a det allmännas väl, 0111 han vid
fit Bruk tager an några GolTar och lårer dem
handtera ni och fkruflTM; hviiket de altfor-
väl kunde göra, emedan vid nåtta och granla¬
ga arbeten ej behofves få mycken ftyrcka fom
handlag» och fil-dragen ej fordras få ftarkalbm
många och nätta. En eller två Klenfmeder
ikuhe hinna fmida til for 10, 12, å 14 Gofiar,
och äfven hafva upfigt ofver deras arbete, om
inrättningen annars vore något ordentlig och
Bruks-ägarens öga Ijelft vakande ofver dem.
En Gofie fkulle då från 6 å 8 år, jämte låfå ab c
boken och Catechefen, fortjena fig födan, iftålr
let for kafta putta och kronvägg eller annat
Gofs-fkälmeri; och en Bruks-Patron blefve då
en Far, fom födde och upfödde få många och
11} ttiga lemmar, fom han gjorde lådane yng¬
lingar til gagneliga arbetare.

§■ ii.

Jag kånner attfdrvål min enfaldighet, for
at tro 111ig kunna grundeligen tänka och dö¬
ma ofver et Samhälles fullkomliga inrätt¬
ning med alla fina fårfkildta lemmar, at hvar$
och ens enlkildta nytta af fin handtering må
kunna förenas med ftörfta möjeliga fördel
för det allmänna 5 men min fvaga lyn fin¬

ner
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ner fig dock nog dark at kunna fe, hvad
mycken tjend Bruks-Patroner göra det allmän¬
na , fom derigenom forbindes til erkånfla, når
de taga fig alfvarfamligen an Metallernas la val
tilverkning fom förädling. I allmänhet år egen
fordel en lporre, hvilken i fit råtta bruk fkyn-
dar egaren til målet; men en ren fyn fkal ur-
fkilja det råtta, och en dadig famt färdig hand
fora tygeln, om han ej fkal drifva ifrån råtta
flråten. Begår efter vind och rikedomar, år
i fig Ijelft ingen ting mindre ån dygd, och
kan fora et ünne, fom det mifsbrukar, til
alt for många nedriga förlok. Men en lika
häftig bojeile for åra och heder, ledfagad af
någon eftertänka, kan dock ibland ikläda det
en bonad af ren ifver och kårlek for det all¬
männa båda, och ädadkomma en del af dels
verkningar, då den litet håller det tilbaka,
och förmår, at, under dråfvande til fit mål,
taga någon omvåg, for at. vinna heder med
något bidragande til det allmännas vål. Det
tyckes ock vara lått, förmå fig, at litet häf¬
ta et begår, når derigenom tvånne kunna
förnöjas. Hvi föker man då icke fin vind
och förkofring, genom lådana vågar, fom
tillika draga til det allmännas ? karg-och nifk-het emot fina grannar, at ej allenad befre¬
da fina förmoner och egendom för andras
åverkan, utan med allahanda konder inkräk¬
ta alt hvad öfverkommas kan, ökar vål hö¬
gen af ens mammon ; men med förädling

och
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och uparbetning af fin handtering och nä¬
rings-fått vinnes det famma, och famfundet
tilflyter jämväl derigenom en allmän fordel.
Väl år det , om man kan forfaka någon en-
fkildt nytta for en allmän; men går ej det an,
fa fok den enlkildta få, at den allmänna må
ock vinnas, eller åtminflone icke förverkas.
Egennyttan, fom annars år få flor lall:, kan
dock på det låttet uträtta något godt; ty den gif-
Ver drift, allenaft laken blifver förut väl tilftäld

> och inrättad. Snålhet hos en jagt-hund, långt
ifrån, at duga något, år hel fordårfvelig, om
den drifver honom at åta up den fkutna haren,
men år rått nyttig når den åggar honom at
träget loka och häftigt jaga efter den i
fkogen fig gomande eller fpringande : O-
uptåkta fått at handtera Metaller, tyckas
mig villerligen likna harar, fom goma fig un¬
der tåta och tjocka bufkar, men hvilka kun¬
na vid flitig efterlpaning upfinnas.

§. ti.

Jag har nåmt huru Hushålaktighet år en
både til fit foremål (Objettum) och bo-läge (Sub-
jeEfum) få naturlig egenfkap, at: den näppeligen
kan nämnas utan at ftraxt finnas nddig, och vi-

{ fér fig mäfl hos alla förutan något deras be¬
mödande ; men rena begrep om Hushålning
och defs grunder åro ock, ej mindre for en
Bruks-idkare än alla andra hushållare, gan-

j : ika
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fka nödiga, ja oumgångeliga: dé åro öck ejlå medfödda; förtjena derföre, at hår få fit
rum bland en Bruks-Patrons egenfkaper. EnBruks-idkare och Patron har förft nödigt, atförltå Hushålningen i gemen och dels reglor,och fedan, at rått använda dem uti lårikild-
ta hushålnings-fått, fåfom lårikildte ämnen och
föremål. Bruks-hushdlning år det iårlkildta
hushåls-fått, fom fyfieifåtter en Bruks-idkare,
och år få vidloftigt, at det, i anfeende til fi¬
na många underdelar , kan för honom kal¬
las allmän hushållning. Den år antingen vid*
ßrdcktare , fom angår all hans löpande han¬del, hvilken genom räkning efter fkuld och
fordran (Debet och Credit) föres uti enhuf*vudbok, hvareft ock afvåges all vinft; eller
injkränktare, fom angår enkannerligen ijelf-
va Bruks-handteringen, och beftår dels i rak¬
ningar öfver förlager och utgifter til lönin-
gar , Malm-foror och kol med mera; hvil¬
ken , lå val fom den förra, år en Arithme-
tifk hushdlning, och gör Arithmetiken til
en oumgangelig vetenlkap för en Bruks-Pa¬
tron ; dels ock i inrättningen, upfeendet ochdrifvandet af fjelfva arbetet, det jag med
fog kallar den verkeliga Bruks-hushdlnin»
gen. Deila hushålningar fordra et rent be-*
grep och fkicklighetr, at fattas på eil godoch ftadig fot , och med redignet kunnafortdrifvas. De fordra ock en oförtruten å-»
håga : ingen af dem bör vårdflöfas , men

minfl
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minft den ftfta, den jag kallat den verkeli-
ga. Den år grunden til de andra : förliim-
mas och vanhåfdas den , få blifva de andre
fnart onådiga. Denna hushållning går ej al-
lenall til Masugnen och Hammaren, hvareft
den behofver underftöd af de vetenfkaper,
fom någre foregående pundter omröra , utan
ock til lkogar och kolningar. Skogar åro la
(tor och dyrbar rikedom för Bruk, fom o-
umgångligt underflöd, och derföre aknamhet
vid deras handtering til hygge och kolning
alt för nödig. Kolningarna åro ock få gran¬
laga, fom kolnings-fåtten famt kolarena fil
duglighet och flit olike; förtjena fördenfkul
Bruks-ågarens trogna upfigt och omhugfiiad.
Utom det, at kolare-konlten, fa val fom an¬
dra , år ofullkomlig, och tillåter derföre för¬
bättring, hvarom man malte lågga fig vin, och
livartil artiga anledningar åro lemnade i Herr
Vallners utgifne tradlat: om Kolare-konßen;
fa vet man, hvilken. ovårdighet måftaftåds fker
med olika flags veds hopblandande i famma mi-
la, at det ena flaget upbrånnes, för ån det
andra kölar; med alt för haftigt kolande, at
fa flor del blir upbrånd, fom den der kol blif¬
va af, med många flera omftåndigheter, dem
ock jag til ftörre delen ej kan veta, hvilka
dock en förftåndig, med Phyfikens tilhjelp
och aktfamhet kan förekomma» med kolares
riktiga inrättande och lårande, lamt ftrångtoch
tidigt upfcendc öfver dem. Genom god in¬

del-
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delning af ikogen uti vida delar til hvart års
kolning och anläggande af goda kolbotnar til
yift afftänd, kan man erhålla, at ikogen ut-
galras, rånfas, och trådflagen åtfkiljas; och
kunde då låtteligen botnarne anläggas efter H:r
Sven Rinmåns påfund til Tjårufång, då til¬
lika flera tilverkningar vunnos af et åmne,
livarom en hushållare bor altid vara mon,
och hvaraf den ena, nämligen Tjäran, hitin-
til blifvit forlorad. Men hvad kommer mig
vid, at doma hårofver? nog af, at det blif»
ver en Bruks-Patrons goromål. Bruks-egarens
omforg går ån vidare. Dels månge arbetare
och månge til hans handtering nödige dra-
gare, fom fkola uppehållas, draga den fam-
ma åfven til landsikotfel , til åkerbruk och
ångsrykt. Dock i det målet år han ej Bruks-
Patron utan Landtman, och vil jäg derfore
Icke vidare hårom nämna på detta iiålle.

$. *3>

Antingen en Bruks-Patron nu endaft
har at fyila med Bruks - hushålning , eller
ock tillika år Landtbrukare, iå har han, få-
fom landt-beiiitten, nödigt, til unvikande af
andras oforråttande och forivarande af fina
egande formon-och rättigheter , at ock ega
någon infigt och kunfkap i Lagfärenheten ,
icke alienait uti allmänna Lagen, utan åfven
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i Bergs-lagfarenhetcn, foru fåieaes okar antalet
af hans egenfkaper.

. 5- 14-

Jag vet ej om jag går for långt, om jag
påftår hos en Bruks-idkare kunfkap om han¬
delen ? min mening år ej, at handelen fkal
blifva hans hufvud-åmne; ty dqrtil åt et an¬
nat redan utfedt, utan allenafl at den kommer
lå vida uti hans omtanka, a.t han, i anledning
af Rikets omflåndigheter i anieende til andra
länder, kan fe vår Jårnhandtering til godo,och
gifva forflag til fådana mått , fqm kunna be¬
främja defs forkofring, Det nyligen inrätta¬
de Jårn-Contoiret, fom lofvar, ja redan gifver
Bruks - handtering - och Jårn - tilverkningen lå
mycken formon, år en verkan af Bikt handels
fdrftånd. Men detta tor gora en Bruks-Patrons
omforg odrågelig. Han kan val det förutan
hafva tilråckligt åmne for alla fina finnes-
och kropps-krafter, och mer ån nog, at fy¬
lla med. Skoter han rått alt annat far han
val med finnes ro och lugn lägga denna om¬
forg i andras fkote, Kongl. Maj:t$ och. Rik-
fens Hoglofl. Bergs-och Commerce Colle-
giernes öma forforg, och Jårn-Contoirets
Herrar Diredqurers omhugfan tager fig den
faken an, då Höga Ofvernetens Nådiga nit
for alla lofliga handterihgars fortkomft, bli£
ver et fåfte öven for Bruks-idkares nyttiga f<5-

C reta-
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retagande. Hvad kan vål mer latta och lin- J
dra deras moda, och hvad ftorre upmun- J
tran kunna de fa, at hvar for hg arbeta på f J
fin händterings förbättring, forkofring, for- i i
ådling.?

t V.- 1 '"t Ui'Y *, I '111

§. IS'

Ännu en upmuntring! Bergs-och Bruks-
idkare, fom med vett hog och flit Ikota fi¬
na fyflor, och arbeta ofortrutit på Metall- !
arbetningens bättring och upkomfl, tarfva ej
rådas at arbetets förädling och vetenfkapens
tilvåxt fkal uphora med deras lif. Detta vi¬
da kånda och lyfande Låro-hus, fom un¬
der fin Höga Canceller vår Nådigafle Arf-
Forfte , utom mångfaldig annan tilvåxt til
fin heder och prydnad och hela Rikets
fromma, fnart får fe fig forfedt med fårfkild-
ta Lårare uti Phyfik och Chemie, vil am¬
ma up deras Ynglingar i de på defla blad
nåmda och for Bergs-och Bruks-våfendet nö¬
diga vetenlkaper. De fkola då med vett och
fkicklighet trampa fina Faders fjåt, hvilkas
minne fkal gora dem lågande for det all#
mannas vål.

Jag fluter nu min enfaldiga affkildring
på en rått Bruks-Patrons egenfkaper. Jag fer
der fordras många egenfkaper, många veten-

fka-
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Ikaper, mycken fkicklighet och ren hog, at
kunna upfylla fin ikyldighet emot det all-
måmia. Men ho formar vål fullgöra all Un
Ikyldighet? Den fullgör den båft, fom vil¬

ligt gor, hvad han kan och förmår
til Fäderneslandets gagn och

ti} GUDS Ära.
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