


SAMLINGAR 
I 

BERGSVETTENSKAPEN 
AF 

E. T. SVEDENS'fIERNA ou, C. J, 1IDllECK 

Första Håj'tet. 

STOCKHOLfv.I, 
Tryckte hos CARL Dli'.LEN 180~. 



V1 GUSTAF ADOLPH tnec1 Gt1ds 
Nåde, Sveriges, Götes och Vendes Kon
ung &c, &c. &c. Arfvinge till Danmark och N or:.. 
rige; Hertig till Schleswig Holstein &c; &c. 
Göte vettetligt: att som hos Oss ÖfverMas
mästaren, Oss Älsk.elig; Ädel och VälbiJrdig 
E1uk 1-7 HOJ\IAS Svt:bENSTIERNA; och Öfver
Masmästaren, Oss Alsk.elig CA:ttL 1 oFi:AN Lrn
llECK i Underdånighet anhållit oin Vårt Nå
diga Privilegium;, att af trycket få utgifva 
ett Periodiskt arbete t1udet' titel af Samlin
gar 1 Bergsvettenskapert, hvilka skola inne~ 
hålla: åtskilliga undertättelser om utländska 
Bergverk; om sednare tiders upl)täckter och 
förbättringar vid Bergshandter:ingen fnom och 
iltom fådemeslandet, samt i allmänhet såda
na ämnen, hvilka i vette11skapligt eller eko
nomiskt afseende ktmna föttje11a Bergsmäns 
eller Bruks-ägares t1ppmärk.samhet; och Vi, 
i anseende till den allmänna nytta och för
del, som af detta arbete är att förvänta, för 
godt funnit, att dertill i Nåder samtycka; 
ailtså vele Vi härmed och i kraft af detta 
Vårt öppna Btef hafva förunt och tillagt 
ÖfverMasmästarne ERIK 'I'no!'>'IAS SYEDEN

STI.'ERNA och C.uu .. loHAN LrDBECK Nådigt 



flera af d~ o_bservationer., som tid efter 
annan b/ifvzt e7·orde och l d ,I' 

':I u , sam a e aJ 
kunniga Ber~smän_. utan ock . tt kl '-- z e , ara-
re ljus framstå/It sammanhanget emel-

lan de åtskilliga fenomen_. som dagli

gen förekomma vid jernsmiiltningarne, 
M~n kiinde., elzttru ofullständigt., genom 

Jranzmande författare oclz jurnaler att~ 
särdeles,; Frankrike och England en ,,id
sträckt tillämpnin a i den,za • ., · 

. · t, · ,zarzngsgren, 
var g;orcl af de nya kemiska principer~ 
n_a, . Man underrättades aj allmänna 

· tidningar och af resande., som mer el

ler mindre lånat sin uppmiirksamlzet till 

jern/zandteringen., _om de ovanliga me~ 

del, behoj' 0 c_h nöd på ett stå'lle., nä
ringiflit och handel på ett annat hade 

framkallat, för att åstadlrnnuna en stör .. 
re pN.uluJ.-rion af! 1·ern. occk . _ z. .. :; . , ,,, vzssa ver.at.., 
telser härom i'oro så öf·verdrifne, att 
de snarare svntes å'mnade at·t .. z 

.. J · · - - gaclfa 
lattroheten, än att bibrinaa . 

.. · · · · - 5 en sann 
kannedom. Sådant kunrle zz·,.v ··1 . .. .. · · · · •· . _/( a e1 an-
nat an fasta uppmärksamheten o h .. c v vac .. 
ha en billig nyfikenhet att i dessa äm~ 

'nen, vinna närmare uppf;Y sning. 

r Jöljcl häraf lemnades mig det snzick .. 
randefl:!rtroende, att, på Herrar Bruks
,dgares bekostnad Jöretaga en utländsk 

resa, med föreskrift., att utan ajseende 
på tid eller ort, ej allenast förskaffa mig 
fullständiga underrättelser om de i sed
nare tider vid jernhandteringen gjorda för. 
bättringar, utan ock att förnämligast vinn• 
lägga mig om kunskap i de delar af ke. 
mien och fysiken, hvilka närmast leda 
till en säker kunskap om jernets natur 
och egenskaper, så att, om möjligt vore, 
flere af de tillverkningsmetoder, hvilka nu 
äro grundade ofta på en blott praktisk 
erfarenhet, måtte till sina orsaker och 

verkningar blifva bättre utredde o_ch kän
de, samt följakteligen mindre beroende 
af lokala omständigheter och tillfälliga 
händelser. Då hufvudändamålet aj re
san således var härigenom gifvit, och 
valet af reseturen mig öfverlemnadt, 
trodde jag mig böra skynda till Paris, 
hvarest den nya kemz'en uppkommit, och, 
cler de bästa inrättningar finnas för 

de praktisk;,_ 1,1ettenskapernas studerande. 

Den tid aj ett år jag der tillbragte och be ... 



Mifde tillbringa för att följa Jöreläs.; 
ningarna i kemien och minerqlogien, 
tillät mig ej att i landet. och till bergd 

verken göra många resor. Med den, 

publicitet man i Frankrike i allmänhet 
gifver alla sina företag i näringsvägen 
och med det fria tillträde jag ägde till 
Conseil des Mines i Paris, var det mig 
likväl lått_, att på stället inhämta en 
så fullständig kunskap om jernhandte
ringens tillstånd der i landet., att jag 
derom insände till Herrar Fullmäktige 
i J ernkontoret en berättelse i detta ii,m .. 

ne, före min ajresa. Då jag för öf

rigt, enligt min instruktion., borde hu/

vudsakligen vinnlägga mig om kunskap 
i de delar af kemien och andra vetten
skaper, hvilka närmast leda till en säker 
kunskap om jernets natur och egenska
per, hade jag svårligen kunnat från 
Paris meddela annat än afskrifter af 
mina anteckningar i Herr VA u Q u ELIN s 
och HA iiY's föreläsningar, några oså'.. 
"Irra slutföljder af samtal om jernets na
tur med de namnkunnigaste kännare, 

!iller i det eraktiska ,.ritningar p_å byggq 

Jer oclz inventioner, som,., 
ritl- O • f"' 0 l våra egna, atmznstone or vart 
•mer. . • rl .. 
. , 't syntes mz Cl' 1.,ara t1f mu1.~,, e t,Jär-
be,zoJ, b .. 
le än de vi sjelfve 1·edan agde. Att 

c. .. d J" "lla en tid som biiure !auz-/zanne orspz 
.. l ansåa 1·ag stridande mot d,e anvanc as,. 5 

Herrar Bruks-Ägares ajsigt, och res~e 
.. . b" •an at November 1802 ull 

derjore i orJ 'J . 

England. 

De ibland Herrar Bn.tks-.Jiga,·e, som 

hafva sig bekant lzuru nödvändigt det 
.. . att lzär rara försedd med goda re-a,, . , 
lwmmendationer ·och att 1~_ed ~:agon_ 

l 
, ral· lara e1 Järdi lzet tala anaets sp ,~.,,.. . : 

. g . g i London anvmule na-
ogzlla, att Ja · _ .. . 

• d . delsför alt litora beJ.ant-crra mana e1, v 
6 

7 clelsför alt vinna i.ifning i spra• s,wper, · . 
ket, i synnerhet sorn jag under tul~n 
iiO'de de bästa lz:Zljåilen att der Jo1t~ 

::, l d • ·a,,. i begynt. sätta a e stu zer J b 

l ett land der Regeringen lemnat 
' . k .. kt f~·ihet · Jor iern~erks -an-en ozns ran , . 1 ., 0 

l
.. . aa1· der inbn·en kontroll rader 
aggninb , _ l , 
öfver tillverAningarnas slorle:,., ~ch "_er 

intet BergsArnt eller Berg.1Col1eguanjin,4 



nes., lzvartill Bergverks-saker koncentre 4 

ras såsom i de flesta andra länder: der 

allmänna lynnet dessutom är., att ej 

sträcka sina forskningar ridt utom sin 

verkningskrets, är det nästan omöjligt, 

att i lzufvudstaden få nc°tgon säker kim
skap om jernhandteringen. Den måste 
derföre sökas vid sje!fva Bergverken 
och i Provinserna; men den är iifven 
der ej lätt att erhålla. De vanliga 
öfrerskrijterna 'Vid ingången till de fle-~ 

sta verkstäder: No body is admitted he-• 
re: any body who comes here without 

husiness is turned out m. fl. dylika .. äro 
ej uppmuntrande för en resande for
skare. När ht'irtill kommer., att Engel
sl,a f ö1jattningarne stadga från 200 till 
500 Punds böter ocl,, 2 till flera års Jän
gelse för deii som beträdes att hajva af~ 

mätt, afritat eller modellerat några af 
de flesta machiner och inrättningar vid 
jernverken., eller till utförsel ämnat rit

ningar eller modeller aj dem; att på 
en arbetares blotta ed.. man är ofta 

zmderkastad en lång och. kostsam rät
tee·ång.. och slutligen., att sl,e,pp och 

ter modeller eller ritningar träfd 
pods, c. o z ·· ··z f O 

• 

r, "ro fö1verkade; sa ara va . a. i"' 

f as, a .. fi 
. /and [-Jerrar Brul(s-Agare m~ias., som. 
b if . mera än1·ag g1ort. 11--Ien 
f ordra a mzg .. .. 

" .. a dessa Jörf attningar an aro; 
sa strang . . 
så verksamma de lzållas emot spzon~ri 

J. zrbetares bortlockande, synas de lzk .. 
oc i 1. · • • 0 , (d större 

···z .. en motvzgt 1, va, i s va aga . . .. ,r,. 

l 
• i den individuela gastJ n· 

upp :ysnzng, .. 
, ocli kans.ke i sjel/1Ja Englanda-
;ieten - z • 
. . . om sina fabrikers ocri zn• 

rens opznzon .. 
rättningars redan vunna öfverlagsen· . 
het och styrka. Atminstone tillsl.r{fve: 
. . d d jr ·J. ec som lemnacles nci-
1ag etta .en i z • 

l och deribland mzg., att gra resa nr. e., , 
bese åtskilliga jernverk och att z all~ 
mänhet söka de upplysningar som, e1 

direkte stötte det egna intresset att 

meddela. 

Vid återlwmsten till f äderneslan

det i November 1803.~ var jag villrådig, 
antingen jag skulle inlemna till Herr:z-r 
Fnllmäktige i Jernkontoret., eller lata 
komma till allmänhetens kitnskap nå

f;ra strödda anteckningar under min 



resa i England., lzvilka t/enacle., att 

gifva ett begrepp om det landets indu
stri, om rikedomen oj dess bergverk 

och i synnerhet om den tillvä,x:t jern
tillverkningen der inom några' få år 

vunnit. Jag understiillde detta Herrar 

Fullmäktiges bepröfvande., jag rådför

de kunniga Bruks-.Agare., och alla txck
tes vara ense den:., att en större publi
citet häraj aldrig kunde skada., men 

väl blijva oj någon nytta. Hvad som 

tillika verkade till mitt beslut i den de

len., var miingden af de falska begrepp 

som jag dagligen hörde yttras om Eng~ 
lands jerntil/1Jerkning., om dess manu-

fakturer m~ m. oclz som jag helst i,ille 
genom trycket vederlägga., emedan jag 
derigenom lemnade ett mera öppet till
fälle för upplxsta granskare., att rätta 

möjliga misstag., än om. min handskrift 

stannat i ett arl.iv. Jag hade dessut
om inga arcana att m'eddela, och kun

de således ej., under förevändning af 

gifna tysthetslöften., till Herrar ~Full

mäktige enskilt inlemna något om Eng
land. 

Dessa underrättelser., som förlidet1, 
. , . tkommo under titel af Resa iuztel u 

,v 1 l aP Bnelancl och, Skott~ u n,oni en ae J ._, . 

be I ,I z ;·ao· viil att i en seclnare land, o; ,,ac, e b , . 

d O 

• mera speczela om, del ölia me nag1 a . .. o·a 
Engelska Bergverken., nien J~g nodb ~ 

des emna ' l . denna föresats, z anseende 

. fl . · Beraslagenze Jörefallalltle tzll . e1 a i b • 

förrättningar och behojvet att i d~t 

ktisl(a relrapitulera hvad under na-
pra o • 1-nad lzandläPgning nästan ara a1 s satr o 

fallit ur minnet. Mina samlingars upp~ 
ställande, hvarmed jag sommaren och, 

d l a,f! vintern 1804 äjven var syssel-en e. J . . 

dtog dessutom all den tul 7ag satt, 1ne . . . 
1 l ledig från göremål., hvzlka 1ag 
rzaei e . 

1 
'll . 

o ovillkorliaen hörmrne tz min ansag · ti 

tjenst. 

När Herrar Bnds-.Ågares alz:m~n
na sammankomst i Jernkohtoret szstlzd .. 

0 • r1··zz hade 1·ag· likväl samlat ne var in " ., 

. ·zz o • • smärre aj hancl-materialzer tz nag,a 

lingar., lwilkas iorrlningsättmide fordra~ 
de obetydlig tid; men i samma da.,. 

~ar fick jag vid .d!rers Stydebndt och, 



liiifde tillbringa för att följa Jöreläs
ningarna i kemien oclz niineralogien.,, 
tillät mig ej att i landet. och till berg

verken göra många resor. Med den 

publicitet man i Frankrike i allmänlz:et 
gzfver alla sina företag i näringsvägen 
oclz med det fria tillträde jag ägde till 

Conseil cles Mines i Paris, var det mig 
likväl lätt, att på stället inhämta en 
så fullständig kunslcap om jernhandte
ringens tillstånd der i landet, att jag 
derom insände till Herrar Fullmäktige 
i Jernkontoret en berättelse i detta ii,m .. 

ne_. före min ajresa. Då jag för öf
rigt, enligt min instruktion., borde lzzif

vudsakligen vinnlägga mig om kunsk~p 
i de delar af kemien och andra vetten

skaper, hvilka närmast leda till en säker 
kunskap om· jernets natur och egenska
per, hade jag svårligen kunnat från 
Parz"s meddela annat än afskrifter aj 

mina anteckningar i Herr VAUQU~LINS 

och HAiiY's föreläsningar, några oså'.. 
Ara slutföljder af samtal om jernets na
tur med de namnkunnigaste kännare.,, 

tJller i det eraktiska.,,.ritningar p_å bygg-

Jer och inventioner., som,, 
11a " . ~.. • 

.1 åra egna., at1nuzstone. ;or vart 
.,.,zea, v . .. 
. , ,f ntes micr ·vara af nundre var-
be1LOJ., sy b .. 

.. d i sietrve ,·edan agde. Att de an e v 'J :J ' .. 
.. d f" ·z1a en tid som battr.e lam-hanne orspz 1 

.. l ✓zs ansåa 1·ap· stridanae mot de anvanr. •· ., b ;:, 

Il B . ks Aeares ajsigt, och reste errar 1 u - . , ~ . 
.. . b" ·an aif November 1802 Lill 

derf ore 1 orJ 

England. 
De ibland Herrar Bruks~Jigare, som 

d ·· d' t det ha/va sig bekant liuru nö van zg 
I'.·· dd med aoda re-

är, att här para I orse d5 , 
. r au me 17agon 

Jwmmendationer 00,1, · 
0 

.'. • 

.. d. l et tala landets sprak, lara eJ 
far zg,z . . lon don anviinrle nå-
ogilla, att Jag z . . 

• . d l f" , alt g·öta bekant-ra ma,nade1., e s o1 . . • 
g,_ . delsjör alt vinna öfnzng-,, spra-
s"aper, · l 

1 • a under tzr, en 
ket, i synnernet som ;ab , ·z tt cler jort~ ä o-de de bästa tilljåt en a · 

o . .; begynt. 
sätta de studier ;atJ ,, 

l d d ,. ReP·eringen lemnat l ett an e, o " 
' • 7. .. kt f~.; lzet - -ferrwerks an-en ozns/',,ran , 1 ,, ., " 

" . - inPen, kontroll rader 
laggningar, o 7_ 1 , 

. , 01-lelr ocn c e! öfver tillverlmmganuts s,, . ,'-" . . 
intet BergsArnt eller Berg1Coliegzum jm,4 



nes_. lzvartill Bergverks-saker koncentre~ 

ras såsom i de flesta andra länder: der 

allmänna lynnet dessutom ,:;,,._. att ej 

slriicka sina forskningar ,,iclt utom sin 

verkningskrets., är det nästan omöjligt, 
att i lzufvudstaden få någon säker kim
skap om jernhandteringen. Den måste 

derföre sökas vid sjelfva Bergverken 
och i Provinserna; men --den är iifven 

der ej lätt att erhålla, De vanliga 
öfverskrifterna ?Jid ingången till de fle-

sta verkstäd~r: No body is admitted he-• 
re: any body who comes here without 

husiness is turned out m.fl. dylika_. ära 

ej uppmuntrande för en resande for
skare. När härtill kommer., att Engel
ska förf attningarne stadga från 200 till 

500 Punds böter och 2 till flera års fän

gelse för den som beträdes att hajva af

mätt, afritat eller modellerat några af 

de flesta nzachiner och inrättningar vid 

jernverken_. eller till utförsel ämnat rit

ningar eller modeller aj dem; att på 

en arbetares blotta ed, man är ofta 

zmderkastad en lång och kostsam rät

tegång, och slutligen, att s!(e.pp och 

r (J M 

l
. der modeller eller ritningar träf 

IJ'oc s, o .. "l " . 
ti. .. 

0 
l'.o"r"erkade · sa lara va fet i-Jas, ar J' ' , 

bland Herrar Brul,s-A'gare fin~as., som 

ordra af mig mera än jag g1ort. li:_en 
~å stränga dessa Jö1Jattningar än, aro;. 

• verksamma de hållas emot spwneri 
sa . 11 

h arbetares bortlockande,. synas de z .. oc . • .d .... 
··•z "ga en motvigt Z var tl S SlOl le va a . l .. ,r.. 

l 
• g i den individlte a gast; n◄ 

~ppmn,.. .. 
7 'l,, kansk0 i si'elj1Ja Englanda-
rzeten, ocu, · ".J • 

. . om sina Jabrikers och zr1,. 
rens opzmon •:f'. rlägsen-
rättningars redan vunna 0

J v~ . . 
het och styrka. Atminstone tillsliF'{fve.r 
. d tl den frihec som lemnacles na-

1ag e a · . 
n ,.ze oc!i deribland mig, att cxra resa ... , 

bese åtskilliga jernverh och att i all~ 
~änhet sölw de upplysningar som, e1 

direkte stötte det egna intresset att 

meddela. 

P'irl återlwmsten till fäderneslan

det i November ,so3., var jag villrådig, 
i j'aP' skulle inlemna till Herrar 

antingen ci · • 

Fullmäktige i, Jernkontoret, eller lata 
komma till allmänhetens laenskap nå

gra strödda anteckningar under min 



resa i England., livilka tjenacle., att 
gifva ett begrepp om det landets indu
stri, om rikedomen aj dess bergverk 
ocli i synnerhet om den tillvii,xt jern

tillverk.ningen der inom några' få år 

vunnit. Jag underställde detta Herrar 
Fullmäktiges bepröfvande, jag rådför~ 
de kunniga Brul,s-.Agare., _gch alla tyck
tes ~ara ense deri., att en större publi
citet häraj aldrig l,unde skad,z., men 
väl blijva af någon nytta. Hvad som 

tillika verkade till mitt beslut i den de• 
len., var mängden af de falska begrepp 

som jag dagligen hörde yttras om Eng
lands jerntill,1erkning., om dess ma,mc.. 

Jakturer m; m. och som jag helst 11ille 
genom trycket vederlägga, emedan jag 
derigenom lemnade ett mera öppet till
/ älle J ör upplysta granskare., att rätta 

möjliga misstag., än om min lzandskrift 

stannat i ett arläv. Jag hade dessut

om inga arcana att meddela, och l,un

de således ej., under förevändning af 

gijna tysthetslöften., till Herrar .Full

mäl,tige enskilt inlemna något om Eng• 
land. 

Dessa underrättelser., som Jörlidea 
, . tkommo under titel af Resa i-

,vintel zt , z af-' Enalancl och Skott~ 
uenoni en ae J ~ 5 . 
i:, I J z ;·a o· viil att z en sednare /and, o1 rac e b ., . 

0 ,·a speciela om, d l ölw med nagra me 
;ngelska Bergverlwn, ,nen Jag nödga~ 

'z . denna föresats, i 1.znseende des emna , 
till {/,era i Bergslageme Jörefall~ncle 

• • 7 b horvet att i det förrättnmgar oc,i e 'J ~ 

k 
. 7,a relwpitulera lzvad uncler na-

pra tisr, .. 
o ·s saknad handläggning nastan 

gra a1 
fallit ur minnet. Mina samlingars upp·· 

"ll de hvarmed 1·ag sommaren och sta an ., l 
d l a,f! vintern 1804 äjven var s,.rsse -

en e · J • l · 
d dessutom all den tzt: 7ag 

satt, rne tog o • • 

1 l ledig från görenutl, hvzlka 1ag 
,zac, e . " . 1 ·zz . 

0 illlwrli.aen lzorana,e tz mm 
ansag ov " 
tjenst. 

1\T" Herrar Bruhs-.ligares allm~n
.i..var . l'd 

l..omst i J ernlw11toret sist z .. na samman l 
0 • ,f"ll hade 1··ag· likväl sam a~ ne var inJo , 
.· z·er tz'll några smärre ajhandmaterui z 

l . . , 1 nilkas iordnzntisättmule fordra· znga1, 1/,y u 

de obetydlig tid; men i samma da-
gar fick. jag vid .dkers Stycl.ebruk och, 



sedan lzela sommaren bc'ide der och, 11it1 

ficra andra verk åtskilliga arbeten., Jö;1 

livilka jag trodde m(,g böra lemna allt 
annat. 

Emedlertid kuncle ej undfalla mig 
den billiga fordran Herrar Bruks-_,,iga~ 
te hade på niirmare. uncl~rrättelser om 
det som egentligen i mitt yrke före .. 

kommit under resan. Jag kände., in

nan Herrar Bruks-Agare gen01n ett 

nytt förtroende ökade mina förbindel

ser., den skuld i hvilken jag stod hos 
dem; men jag kunde ej då ,ner än 

önska m(g tilljälle, att lzögtidligert er

känna den., ocli redavisa fö,: använ
dandei: aj mz'n tid., utan att gå miste 
om luif vudiindamålet aj min resa. Det" 
ta tillfälle är mig nu lemnadt, genoilt 
Ko,zgl. Maj:ts allernådigsta tillstand, att 

tzj trycket få tttgifva en periodisli slmft 

under titel af Samlingar i Bergsvettend 

skapen. Om min medarbetare Herr Öf
verMasmästare1z LIDBil CK och jag_. enm -

ligt !zvad denna titel kan förena, ej 
alltid skulle inskränka oss 7.1id de äm .. 

som egentligen angå jernet oc!t 
,ze11,, 

0 
•• • 

fJ 
ksrörelsen, sa ar det blott 1, den öf-rtt .. 

vertygelse, att Herrar Bruks Agare sä-
kert lära finna sambandet emellan Bergs

vettenslwpens flera delar och den in
bördes inflytelse och verkan de lzafva 
-å hvarannan; men då första anled-

P b . d 1·· 0 

· n till detta ar ete z et ort!gaen-mnge · 
de är visad, och vi slutlig~n våga

0 

till-
,z·et Herrar Brul,s-Agare sasom egna, ., 

0 
.. • 

ett svagt offer af var hogaktnzng och 
erkänsla., kunna vi likväl aldrig lem

na ur ögonsigte dess hufvucljöremål, 
som iir att sprida mera ljus i allt hvad 
som angår jernet och jernhandteringen. 

För att vinna denna afsigt, måste vt 

stundom lämpa oss efter den mindre 
kunniges begrepp och Jattningsgåfva, 
eller någon gång upprepa lwad förut fle

ra gånger blifvit sagdt oclz skrifvit, och 

i vissa fall afsäga oss ansvar för riJ..tig
lzeten aj ,illt hvad en insänd eller öf
versatt afhandling innehåller, hvarige" 
nom vi kunde blottstäila oss för våra 

ztpplysta läsares mis~nöje. Men vi vå_, 
ga doclt smickra oss med hoppet att 



uland deni finna det största antalet aJ 
ln:Zliga domare., och, vi slwla såletles 
med taclisamhet eniottaga de anmiirk .. 

ningar oclz rättelser., som af dem, göras. 
Stockholm. d. 31 Dec. 1805, 

Om, Bergsvettenskapen. 

Bergsvettenskapen., tagen i dess vidsträck ... 
taste bemärkelse, omfattar ej allenast lä .. 
ran om Stenriket och dess alster, utan 
äfven kunskapen om mineraliernas fram
skaffande i dagen och deras användande 
till allmän nytta. 

Läran om Stenriket kallas Minera
lo.~i. Den indelas vanligen i Geognosi 
(Bergkänning) och Oryl.tognosi (Sten
känning). Af den förra underrättas vi 
om 'bergen, malmgångarna och jordhvarf
ven, om deras förhållande och läge emot 
hvarannan. Af den sednare inhämta vi 
en närmare kunskap om de mineraliska 
kropparnas art och beskaffenhet, och lä
ra oss att igenkänna och beskrifva dem. 
Bergkänningen leder oss således till en 
systematisk kunskap om de ,stora massor, 
hvaraf jordklotet är sammansatt, och un
dervisar oss hvarest och hurn mineralier• 
na skola uppsö,kas och förföljas. Sten
känningen åter vägleder oss i valet c;if 
de mineraliska kropparna för olika behof 
och ändamål: den utstakar säkra skilje
märken emBllan olika bergarter och mal
mer, och sätter oss i tillstånd, att af de
ras yttre kännetecken, med temlig säker
het dömma om deras inre natur och halt. 

I 
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Utan att vilja stadg~ er: ~iss rang emeHarc 
de knnskaper som rnga 1 Berrrsveneoska, 
pen, eller vilja föreskrif va ;1 viss ord, 
ning, i hvilken de utan undantal! borde 
sö!rns, sk.uUe man likväl kunna påstå, att 
Mrneralogien iörtjenar _första rummet, e
medan man svårligen kan yppsöka något, 
som man känner, eller ,,nvånda ett 
obekant ämne till si,t rätta Lehof. Mi
:neralogiens ena del, ·Bergkänningen, kan 
<l.:rföre a.n_ses såsom hufvud_grnnden till 
hrufhrytn1ngslwnslwpen, och dess 1H1drc1 

de!, Srenkånning0n, såsom basis för Smält
ningslwnslen., eller rättare Smältningslum
slrapen. 

.. G;n~(br;rtm~ngsl;rmskapen ~ru~Jar sig 
v~l pa lornt, g1wa Kunsirnper 1 Mrne1"a lo
gi en; men den omfattar tillika det rni::ka-
ni_slrn och onomiska vid gruf.arbetet. 
Till det hör ej allenast sjelfva 
det e2ent!i2c1 r>-ruforbetet crrufhvao-11a-,, ~, o ~ '1b,_,_ .. 

<l:n, utan -~ifv~n det machineri, sorri der
v1d oundgangligen fordras, jemte Mark
s~heideriet och G:·ufmätningen. Grufbryt
nrngskunskapen fordrar derföre ett kraf
tigt biträde af Matematikens flera delar 

0 ' ., ' 

sasom Mekanik, Hydraulik och Geome-
tri. Till d~t ekonomiska hör kalku!en, 
att med mrnsta kostnad och möda fram
skaff~ i dagen eller till jordytan de mi
ner.aher man upptäcker, och dertill for
dras åter 1olrn1känoedom, arbetsdrift och 
o:,ridöme, hvilket allt svårligen kan för
:v.i.rfvas utan genom en länire erfarenhet., 

,.. •• 
Läran om mineraliernas an\rändand~ 

•·r en vigtig del af Bergsvettensk'ilpen • . rgo a , • . • 
.u h då den betraktas under en v1dsträck-
oc ' 0 d . I ··r- i re synpunkt, gar en vrna o ver c f:!' 
ta .. sor man tör denna vettenskap utsta-
aran , ··k t t Till Bergsvettens1u1pen ra ,n~s egen,-
.:,,.at. f d i·· .. S "l . r en ej mer il enna 1arao, an , ,ma tn1ngs .. 
k~nsten, Det öfrig~, sasorn K.Lrn~!,;.apen 

vissa sten- och Jord-arters anvandan-
orn r ·11 b d de kan snarare bi-iniöras t1. yggna s-

k 'Jsten till åkerbruket o. s. v. 
Ol ' . ' .. • 1· .. t tt Sedan v1 af Stentrnnnrngen ar a. 

"t kilia de flera mineraliska kroppar, som 
a s , od k förefalla i naturens stora förra s ammare, 
och i synnerhet metallerna , u~der d:irns 
åtskilliga skaplynnen och_ förenmgar, ater
står det att bringa dem. 1 _<len rorm '·· un
_1 h- "'ken de blifva nyttigast :i. allmanna uer vu . .. 11 . 
sammanlefnaden. Naturen Jram.,t~ er dem 

äilan eller aldrig under denna form, och 
~i måste derföre i elden i:1fsöndra d~ i1.:n
nen, hvarmed de finn~s mer eHer nn~are 
förenade. Den operation malmen <la ~n
dergåt kallas smältning, ocl~ d~n allma1; .. 
na färan derom kallas Smaltnzngsko:2s1., J 
men borde rättare heta Smältnin{!,:si-a:'.'~ 
s!,.ap. Till biträde i utöfoingen ocn t1il• 
lämpningen af den:ia kpnskap 
utom Kemi och Fysik, sa rnycken 

1•1atik som vid Jet mi3kaniska af 
I '"l! d .. rrings - operationernas ans,ta, an e .. ar 

vändbar. K.emien och Fysiken aro 
så mycket rnera oumbärliga, söm vi e:1:-: 
dast r-enom dessa -vetten;;kaper kunna t@l. 

.;i . ,-
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ett rätt begrepp om kroppars förhållande 
i elden, om deras synbara eller· omärkli
ga förändringar i. följe af deras olika af. 
finiteter (föreningskrafter) vid högre eller 
lägre grader af ,värme. 

Då en säker vinst merendeis är oc:h 
bör vara föremålet af dessa operationer i 
stort, så ingår också i Smältningskunska
pen, såsom en väsendtlig del deraf, _eko
nomien eller kalkulen, att med minsta 
kostnad eller äfventyr frambringa det äm
ne som åstnndas. 

Kunskapen om malmernas förhållan
de, då de i smärre portioner smältas, el
ler genom någon annan kemisk operation 
upplösas, kallas Proberkonst., hvilken an
tingen utgör en del af Smältniogskunska
pen, eller står dermed i ett nära sam
manhang. Som jernhandteringen från äld
sta tider utgjort ett af Sveriges betydliga
ste näringsfång, så har hos oss den delen 
af Smältningskun5kapen, som egentligen 
rör jernsmältningen, fått en egen be• 
nämning, och kallas Masmästeri. 

För att befästa ägande rätten till fun
na mineralier och slita de tvister hvartiU 
bergsrörelsen stundom kunde gifva anled
ning, hafva i de flesta länder vissa reg
lementen och författningar ansetts nödi
ga. Kunskapen. om dessa författningar kal
las Bergslagfarenhe{, och utgör tillfäl
ligtvis en mer eller mindre vigtig del af 
Bergsvettenskapen. 

5 

:Efter det allmänna skick denna vet
tenskap nu tagit, kan d,:m hufvudsakli
gen ind~las i Gru/brytnin;g.:kuns'kapen och 
Smältmngskunskapen., frnlka, urom det 
inbördes biträde de 1ernna hvarannan, 
'snäste äfven lwar för sig söka det af vis
sa vettenskaper. Under dessa tvenne kun
skapsgrenar subordinera mer elier mindre 
åtskilliga konster, handtverk och narin• 
gar, hvilka utan vetlensbpligt biträde säl
lan kunnat bringas till någon fullkomlig
het, ehuru <let riågon gång händt af en 
slump och efter Hem misslyckade försök. 

För att känna Bergsvettenskapen i 
hela dess vidd, borde man i grund kän
na alla dess delar. Man borde dessutom 
"V;ara så till sägandes hemmastadd med 
dess hjelpvettenskaper, och noga bekant 
med de konster, handtverk och näringar, 
hvilkas bestånd och upparbetande bero af 
denna vettenskap. Så vidsträckta kun
skaper träffas likväl sällan eller aldrig till 
sin fulla höjd hos en person. .Men hvad 
en enda menniska ej förmår att omfatta, 
kan, deladt emellan flera, blifva af samma 
nytta, då de med förenade krafter sträf
va till samma mål. På det sättet har 
Bergsvettenskapen, liksom alla andra vet~ 
tenskaper, uppnått en viss höjd. 

Hvar och en, som med de allmänna 
begreppen i Bergs -vettens kapen förenar 
gnmdeliga insigter i någon af de större 
kunskapsgrenarna, bör deriöre med skäl 
få namn af kunnig Bergsman. Med blott 

1 
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allmä,uza begrepp i vettenskapen kan: · 
tnan v_~ra en stor beskyddare., en upp~ 
~;e ka_mzi;z,re. Med d~ grundligaste in. 
s oter 1 nago:n af de rnmdre knnskapsgre. 
narne, zu_an att iiga de allmänna be. 
f"eppen z vettenskapen, kan man hvar. 

' t~n kallas kunnig Bergsman~-eller upplyst 
.kannare; men man kan ickedessmindre 
vara en· skicklig konstnär, god 1rnndtver
kare och oumbärlig på sitt ställe. · 

~-ed 0all~nänn_å begrepp i vettenska
~en f~rstar Jag hår en viss kunskap om 
{,et vasendthgaste af alla dess delar om 
~foras sammanstämmelse, förhållande' och 
;inflytelse på hvarannan. Denna .lrnrt~ 
,skap kan_ vara ytlig, men redigt fat .. 
tad, konstituerar den alltid en kännare. 
Der hvarest de allmänna begreppen a'l~ 
de}es saknas, råder okwzniahet, och <ler 
de blott sträcka sig till vfssa kunskap&
grenar, .. utan grun?Iighet i någon, råda 
oftast f°:rdomar, s_;,elJlrfokhet eUer oliar ... la:tan,eri. 

............ 

IIIIH 

7 
Oni Gnifbrytnings-hiinskapen. 

Då jag i det föregående (sid. 2.) antagit, 
åsom hufvndgrund för kunskapen om 

s. rufvors brytning, B0rgkänninge~ eller 
~eoi:rnosien, har jag ej föreställt 1111g den
nil. flelen af Minern!ogien s~som en_ bl_ott 

Pstaplincr af mer eller mmdre n111hga ·pp ' b . . b . 
gissningnr om Jorde'.1_s . .':'la;1~nde, om er-
gens tillkomst och foranunngar _af ".atten 
~l!er eld. Jag har betraktat Bergkånrnngen 
~åsom en samling af rön och uppdick ter _an
;,.ående bercrens inre och yttre beskaffen
het, sådanab d!=) af några författ«~e, och ~ 
synnerhet af den berömda Hr VVEB..NER 1. 

f reJberg och des~ ~f t~rf~tjare -~ en sysre
Jnatisk ordning ohlvn nmnstalldft. Om. 
ilessa system hafva d,c>.t gemensamt med 
'alla andra att vara ofullsti:indiga och tå
·,a flera un'dantag, så upptäcker rmm lik-
• C dd " .. ·väl i dem sanningar, grun a e pa en .. sa4 

ker och vidstri:ickt erfarenb,,t. Man ham
·tar af dem vigtiga upplysningar om r-edan 
undersökta berg och · bergstraktBr, och 
nrnn är ofta' deraf i stånd, att f;enom 
jemförelser oc~ .anafo~i sluta 

O 
ti~l lörh_~l

landet af de .mmdre kanda. Pa -~,~t!a ~~tt 
handterad b!if ver Bergkänningen en vag• 
ledning för den prak~iska BergsmamJ.~n, 
od1 han lär alltid deraf, att se ett v1sst 
sammanhang.emellan sina upptäckter, han 
finner ord att meddela dern åt a1;drB, •1 ch 
han kan således rätta eiler utvidga liitt 
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system, som, 1 brist af tillräckliga fakta 
ännu måste vara mycket ofullkomligt. • 

fördomar, som förut varit nog all,.. 
männa och hvilka ofta missledt den for~ 
sk.ande Bergsmannen, äro redan genom 
Ber,gkänningen nästan alldeles skingrade. 
Anvisningar till nrineralier af bergtroll, 
Jyseldar och sjelfva den undergörande 
Blagrutan, väcka numera blott åtlöje eller· 
medömkan. Den ringaste grufarbetare 
dömmer nu ofta, af egen erfarenhet, om 
bergarternas utseende och Jäge, hvarest 
den rikaste malmen skall sökas, och .hart 
s~knar b_lo~t ord att_ uttrycka en uppställ:. 
nmg af 1deer, som 1 hans hjerna formera 
ett bergkännings-system för den lilla krets 
inom hvilken hans erfarenhet och arbet~ 
är inskränkt. Om således Bergsmannen 
ej af denna kunskapsgren hämtar annan 
nytta, -~å !'inner han åtmin~tone derige
nom formaga att meddela at andra sin 
erfarenhet, att söka och begagna andras. 

Hvar och en lär lätt finna hun1 
. ' nära Stenkän_nin_gen här_m,~d är beslägtad 

och huru de~. t~ll en vis~ grad utgör en 
alldeles oumbarlig del af Grulbrytnings
kunskapen; men den kan i hela sin 
vidd ~j ~lifva af ~en 

0

nödvändighet som 
Bergkannmgen, da fragan merend,ils är 
om några få mineraliers förföljande, 
utan afseende på de öfriga, som hän
delsevis träffas. Behofvet af Stenkän
ningen beror derföre af det större el
ler mindre fält, inom hvilket Grufbryt-

9 
• gskunskapen skall användas; och det 

1un k · 1i •· k i vissa fall vara gans a ms~ran. t. 
}tall Några exempel af ~ergk~ningena 

raktiska nytta skola nannare upplysa 
t,ad jag anfört. Det är ingenthg vanli-

re, än att spekulanter och ledragare 
g;pvisa fynd af mineralier, som de påstå 
11

• g hafva gjort på ett eller anmt ställe. 
OLfta drifves bedrägeriet så lånff, at_~ de 
anvisa sjelfva stället, att bolag lppr~ttas 
och arbetet företages, utan. at rnmsta 
tecken visar sig till det ang1fnf fyndet. 
Genom Bergkänningen äro vi vil dylika 
tillfällen i stånd att <lömma om 1annolik
heten af det sorn uppgifves, :och att 
undvika så väl följderna af n1penbara 
skälmstycken, som af de oskylrh;a ?"iss
tag, hvartill fördo:nar och ok1.nmg_l_1et 
ofta förleda. Om nagon t. e. sktlle saga 
sig hafva funnit stenkol i ~tt af våh Sv~m
ska jernmalmslager eller 1 en bef\straKt, 
<ler rotfast gwnit öfverallt uppst,cker i 
jordytan, så skulle 1:1an .med tul~,:rä!tig
het kunna sätta sanmngm1 deraf 11fraga1, 

emedan steQkol ännu aldrig blifvitträfl~
de i berg af denna beskaffenhet. lf sam
ma orsak böra vi misstänka de f,-;d ijf 

l 1 'f . ~ jern eller t0pJ,arma:m, S_?~ ang1 ~a\ 1 va;t 
röda och gra gramt, sa trnmt ei aidra 
malmförand'e bergarter <leri äro likson in
bäddade. Deremot kunna vi ofta afrord
vtans beskaffenhet eUeT blotta utsefPdet: 
hämta de säkraste anledningar till vissa, 
mineraliers närvaro. Vi v:eta att sttnkol 
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alltid fq-efolla i mer eller mindre hori. 
sontela bäddar, omgifne af snndsten,. le. 
:ror och vissa kalkarter. När man så!e<lAs 
på en s

1
örre str:äcka af land alldeles sak~ · 

:nar gr~iten, :men i stället träffar nyss
:nämde ,;tenslag, liks.om hvarfods upplag
da på .!:varannan, så har man cler en an
lednin gia tt s.öka stenkol. Vi veta vidare, , 
att tjocdeken af en sten kolsbädd, eller 
lwad Torg,nnän kaHa dess , mäktighet., 
är inoll) ett större fält nästan alltid den
samma .. När · den derföre på några få 
ställen olifvit uudersökt och dess gränrnr 
åro käida, kan deraf med mycken sä
kerhet dömmas om tillgångarne. Då lut
ningen1 på en del af en sådan bädd är 
utrönt i är man med temlig säkerhet i 
stånd /tt gissa till läget af hela bädden, 
och, (m flere paralela bäddar träffas på 
olika Jjup, händer nästan alltid, att de 
i.nom ;amma fält ära till lika afstånd ifrån 
hvarainan. 

1ör at skilja sådana hvarftals och i 
horis~ntela bäddar upplagda berg från 
de aiidra bergen, har man k'.aUat dem flo

. lä~rga be1:E{ eller flötsberg. I dessa 'och 
ing~landra kunna stenkol rimligen sökas 
ehu/u de ej heller alltid der träft.as. ) 

•· Då våra Svenska granitberg synas lik, 
son genomskurna af andra bergarter, el
ler idessa äro i större massor inbäddade i 
de~, ... hafva vi redan anledning att .der 
söta jern, koppar eller någon annan me~ 

r 
t 
f 

I f, 
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tall, Visar sig deri tydligen någon af 
dessa :metallernas malmer, är anledningen 
så mycket starkare: ?ch det beror, sedan 

8
f malmernas ymmgnet och lolrnla omd 

ständigheter, huruvida en lönande gruf
brytning der kan väntas. Sådana %~nom
skårningar eller nederfog af malmforande 
bergarter kallas gångar, Za[Jer eller kört;
la,r, efter deras olika läge och förhållan
de. Vid deras uppsökande och beläggan
de med arbete är alltid• Bergkänningen 
den säkraste vägledningen. 

Sedan i:i:nmden till Grnfbrytningskun-
" d B k" skapen sålunda är lagL genom . erg _ _'11!!.-

ningen återstår att veta hnru nrmeral1er
:ne säk~ast t'Jch l)eqvämligast skob frm~
bringas ur bergen. Stundom förefalla val 
stora nederlaP' af stenkol, mahner, med 
flera nyttiga ~1,ineralier helt nära jo,dy: 
tan och äfven öfver densamma; men ot
iast måste <le hämtas ifrån ett visst dju[? 
eller på e~~ v.iss~ afstå!1<l in_~ bergen. Oli
ka arbetssatt mas te da anvandas, och 1e 
urgräfningar eller nedsä~knin_gar som ~1:f
va efter de lösbrutna mmeraherna, maste 
Jör arbeta mes säkerhet och for g:uf vor• 
»as framtida bestånd göras efter vissa red 
glor, som likväl förändra sig efter berg
ens olika art, efter lokala behof och o.m~ 
ständigheter. I lösare berg-slag måste ofta. 
väggar och ta~ a_f dessa nrhålk~inga: f~r~ 
stärkas med tunnng eller nmrmn.g: 1 h,ar
dare berg kan detta undvikas, ~!o_tt n;an 
gifver dem en viss form i och 1 de mest 
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b~rda och f~sta kunna stora öppningar 
goras .:rned 

0
mrnd~~ af~eende på deras skap. 

nad, an pa en latt atkomst af minernlier., 
na. Genom en väl inrättad grufbyggnad 
hafva vid

0 
utlä~:dska be_rgverk många gruf

vors bes tand .for framtiden blifvit försäk-· 
radt; äfvensom hos oss flera olyckor, ge
nom ~era om tanka dervid, blifvit i sed-
11a~~ tid_er förekomna. Vid borrning och 
spran~_nrng,. med flera detaljer af gruEar
h_etet aro, tid 

O 

efter annan, förbättringar 
gJorda_, s_om pa gruf ekonomien haJva en 
betydlig mflytelse._ Kunskapen om gruf
V?rs byggnad och dertill hörande arbeten 
sasom borrning1, sprängning, eldning, m: 
m. utgör således en vigtig del af Gruf
brytningsk unska pen. 

Dels för att befästa ägande rätten 
der tvenne eller flere nära bvarannan be: 
lägna grufarbeten sammanstöta under jord 
dels ock, för att med mera nocrgranhe{ 
kunna verkställa vissa del~r af g~ufbygg• 
:naden, har man uppfunmt flera sätt att 
mäta grufvor och att öfver deras innan
döme författa fullständiga kartor. Detta 
kallas Grufmätning eller Marksclzeideri 
och förrättas vanligen af särskilt dertill 
förord

0
nade persooer. Då likväl ingen, u

ta.n pa en slump, kan styra en större gruf
byggnad, så fratnt han ej känner mark
scheideriet; så är klart att detta också ut
gör en icke obetydlig del af Grufbryt-
nings-kunskapen. · 

13 
Vid större och djupare grufvor del' 

1rvarken vattnet kan afhållas eller :i1ine
ralierna framskaffas med handkraft, rnå. 
ste mer eller mindre sammansatta meka.-
11iska krafter användas. Om ej hela de
taljen häraf kan sägas väsendtligen ingå 
i Grufbrytnings-kunskapen, så tillhör åt
:rninstone den, att dömma om behofvet 
och verk;.an af de användbara machinerna. 

Att ekonomien och lwlkulen både vid 
Grufarbetens början och fortsättning huf
vudsakligen ingå i Grufbrytnings-kunska.., 
pen, är kanske öfverflödigt att anmärka, 
då grufarbetets äfvensom alla andra närin
gars ändamål är och bör vara enskilt och 
allmän vinst. 

Till slut må nämnas, att man här med 
Grufbrytnings-kunskap förstått detsamma 
som Tyskarne kalla Geschwornerwissen
sclzaft och som skulle kunna öfversättas 
med Geschwornerkunskap; om man icke 
trott sig hellre böra välja ett svenskt ord, 
bvarvid ett begrepp om sjelf va saken äf
ven vore förenadt. Ordet Gescliworn be,,. 
tyder eljest egentligen Edsvuren, men är 
också en tienstmanna titd, hvilken både 

. hos oss och i Tyskland tillägges <lem som 
-vid Grufbrytningen hafva en vis1, befatt
ning. När denna befattning är något vid
.sträckt, fordras dervid onekligen de kun-
skaper jag i det föregående omnämt, och 
ideraf hafva Tyskarne tagit sig anledning 
att innefatta dem under ordet Geschwor-



nerwissensch::ift. Vid en mera inskränkt 
befottning. skulle dessa kunskaoer till ert 
del kunna umbäras, och de 501;1 då ound~ 
g:ingeligen fordras, med ett ord få namn• 
ar Grujf ogde-lamskaper. 

S-a. 

0 B . . ' 11 ' ., 71 l ni runstens in1 1:ytetse pc. oc,1."" 
jernet, ln•arigenom detta hit~ _ 
tare .forvandlas till Stål, samt ' 
mn Jern- och Jtålliandteringerb 
i det Oran-Nassauska landet. 

1De underrättelser jag före min utresa in• 
hämtat om clen Tyska jernhandteringen, 
h1de så 1!1ycket mer fästat min uppu~ärk-

0.samhet pa de Nassauska jeraverken, som 
proces~erne'., a_tt d,.:.;• i .l

1

andet
0 

tillverka jern 
och stal, bhtv1t be3k•·Hne pa ett si:itt, att 
dessa kunde tjena andra länder till efter:. 
rättelse; och då jag förutsåg, att Schlesien 
med flera andra for jernhandteringen be~-

. :römda Tyska orter kunde ej beses, såsom 
för vidt aflägsn:11 från mi:1 resetur, hän1-
V,de jag häraf P.tt nytt skäl att söka kän~ 

· nedom om de Oran-Nassauska jernverken~ 
:i synnerhet ·:Som dessa, ehuru redan for 
längre tid tillbaka beskrifna af Herr Bercrs-
B " ~ 

tadet VON STOCKENSTRÖ.!'II,.förtjena vår 
uppmärksamhet i anseende till den ,,er~ 

}tJ1.n som Brunsten of'ömekHgen äger, altr: 
•nblandad i rännverkssrnide på härd, el~ 
ier ock på masugn_en, _meddela jemet d.:n 
,,e1en.skao,. att med mindre kostnad for-
"l:l l . . ' ,. CI k 
"andlas till ett goclt naturngt sta , en _ a-
rakter som tillkommer alla Brunstenshal
fi,1a jernma1mer, livi1ka ock i Hnlednmg 
1Jraf blilvit af Tyskarne kallade Stahl
stein och af oss fött namnet Stålmalmer, 
att förtiga andra Lentmningar, såsom 
Phljnt,,:, V/ eis - Ertz, \!Veiser. E1$enst1~in, 
s,Jath - Eisenstein, hvit. jernmalm, spntig 
j~rn1nalm, till hvilka namn malmen:>; hvi
ta för.~ och spatiga utseende fönwledt; 
ty dessa lrnrakterer besitter ofta ståln1al
men i deit grad, att man näppligen med 
blotta ögat kan skilja den frän en vanlig 
hvit kalkspat, emedan Brunstenen_ är h~i~ 
icke derb, utan med lrnlken och 1ernet 1 

en intim förening. De:ina malm igen
kännes likväl lätt; ty on1 den ligger i 
luften, så mörknar den och öfverdrnges 
omsider tiH ytan med en svart skorpa, 
förbyter sin i'asthet i ett löst och slutl~gen 
jordaktigt lynne I och om vatten har- ge
mensamt' agerat med luften·, så inträffa 
dessa förändringar så mycket snarare. Att 
kalken äfvenväl utgör ett gmndämn~ för 
dessa malmer, få vi tillfälle närmare" an
föra; men då vi nämt, att stålmalmen, 
så ofta den visar sig af en regelbunden 
form, alltid antager den snedrutiga s,lrn;:>
naden, eller ock anskjuter med sådana 
kristallisationer1 som ~Jven tillkomma kalk-



slägtet, så få vi nu endast anmärka, att 
det är kalken, hvilken här bestäni'met 
~ormen; men denna jordart röjes dock 
icke genom fräsning med skedvatten, så. 
vida den ej . finnes till ovanlig mycken
het, eller malmen legat en län ore tid i 
luften. 

0 

. Ehuru namnet St.:Umalm egentligen 
t1!Jkommer jernmalmer rika på brunsten 
halva dock Tyskame utvidgat begreppe; 
härom till flera blodstens-artade bruna 
gula och svarta jemmalmer som 1illtid 
innehålla mer eller mindre deraf, och i 
ordets vidsträcktare bemärkelse har man 
ä~ven räknat till stålmalmer sådana, som 
pa ugn~n uppsätt?s i vissa delar af Tysk. 
land, sasom en tillsats för den hvita jern
malmen, hvilken till sin natur är mer el
ler rni1:dre skärande. Den vanliga till
hlandmn~en är gemenligen något brun
s~_enshaltig_, och utgöres af en brun eller 
rod he1;1at1t, hvilken gifver ett tackjern, 
som, da det ensamt ne'Jsmältes är mera 
benäget till segt stångjern. D~ssa äro i 
~ögsta g:ad af oxidation, och öfvergå dels 
till en E1senglant~, dels_ till hvad Tyskar
ne kalla Thon-Eisenstern, och äfven till 
en ,vanlig Jas~~s; men märkligt är, att ju 
.mera malmen ar brunstenshaltig eller tjen
lig till stål, desto svårare blandar den si O' 

• 
0 d b 

1 ugnen med sa ana malmer, som äro 
benägne att gifva ett smidigt jern, och i 
botten af tackan ligger gemenligen stål-

tackjernet 

liÖF zmilli 

:.a.ckjernet s~som tyngst. Ehuru säll v t"' 
'" 1 1 .. h h s., n c~ sr,hma mer aro os oss, .. r n1an lik "'l . b . va 
fnn:ut /Unste_?en. vara Jemets följeslaga-
re 1 manga vara 1ernmalmer, och så vät 
i sjö- och myrmalmer, som flera bergreal .. 

har H H .. rF o i· , rner, . err .<JELM trnnat spar ai den-
ria metall; men stålma!mer uns 
egentligen inga andra än c;le, som hålla 
en betydlig a n1anganes, hvilken an .. 

. ses minst böra öfverstiga 8 procent. 
Mau har länge vetat att vissa iern~ 

111nlmer lättare öfvergå till stål • tackjern 
än andra~. och företrädet, som Steyer
marks, Karnthens, med flera andra orters 
naturliga stål ägt, har blifvit tillräknadt 
malmens särskilta natur, och icke ett eP-et 
behandlingssätt; men brunstensmetallen°el .. 
ler mangaaesen var ännu icke känd, ocb 
först i sednare tider fans <len äga särsk:il. 
ta egenskaper, i .anledning af hvilka den 
utdömdes från jernslägtet, med hvilket 
den blifvit förblandad, och erkändes va
ra en egen_ metall. Om vi af utlännin
gen blifvit öfverträffade i mransaknin
gen af stålmalmers egenskaper och för..: 
hållan?e i smältningen, vore det så myc
ket mmdre underligt, som i Sverige, på 
de orter, lwarest denna jerQm~lm finnes 
till någon. mängd, såsom vi.,.i V 
berget i D_~larne, Klåppert;,ds grufva på 
~alsland, afven 

O 

som. vid Langbao.sliyttan 
1 Vermland, pa hvi1ket seduare 
sjelfva blodstensmalmen ~itHll' i en hvit 

Qi 



'18 

tät stålmalm, dessa malmer äro af en så 
ringa jernhah, att de ej löna kostnaden 
.af smältningen, om ej betraktade så
som ett befordrande medel till qvickare 
flytning för mera trögsmälta malmer; 
men sådana svårigheter haf-va likväl icke 
hindrat en R1NMA:N, STOCKENSTRÖM, 

HJELM och G AR:NE Y från märkvärdiga 
och upplysande försök till utletande af 
brunstenshaltiga jernmalmers egenskaper. 
I Tyskland finnas stålmalmer till ansen
lig mängd, ~ch ofta så haltiga, att der
utu~ kan brmgas 5~ procent jern och 
derofver. Om man ville uppgifva alla de 
Tyska orter, hvarest en rikhaltig stålmalm 
finnes, skulle man nästan komma i för
l~genh~t. ~åledes tr~flas de~, i Stalberg 
vid Me1sen 1 Nassau-S1egen, v1d Eisenertz 
och Schladenrig i Steijermark, vid Hiit
ten i Kärnthen, vid Schwatz i 'I'yrolen, 
vid Jauberling i Krain vid Schemnitz i 
Ungern, vid Sclmwlkalden i Hessen, vid 
Maedgesprung och Gittelde på Hartz 
i Saltzburg och äfvenväl på sina ställeZ:: 
i Schlesien. Mindre allmänt och med 
:mindre bestämda egenskaper förekommer 
den äfven i andra länder, såsom vid St. 
9eorges ~'·!3!Hlfti~res i _för detta Savoyen, 
1. Elsas, 1 Franknk e, 1 Navarra, i Spa
nien, o. s. v. 

Att brunsten ingår i stålmalmer så
som en beståndsdel 1 är icke nåO'ot tvif
Yelsmål underkastadt, och af de a~~alyser 
,Qm B;Bl\(il.\U .. ~ till upplrsande häraf fö~ 

~ 

retagh, känna vi t. ex. att stålmalmen 
'fid Eisenenz i Steyermc1rk innehåller 

2
r, 

Jelar brunstens-oxid, 58 delar je1 n-oxid: 
19 delar kalk, 10 delar kolsyra. och g de. 
}ar vatten: att stålmalmen vid V ester Silf
berget i Dalarne består af 28 defor brun
stens-oxid, 22 delar jern-oxid, 26 delar 
kalk, 17 delar kolsyra och 6 delar vat
ten. Ernedlertid då brunstenshaltiga jern
,nalmer närma sig än till kalk, i:i n till 
brunlrnlk eller brunspat, än finnas mer, 
än mindre förvittrade i luften, så kan 
äfven förhållandet af !: .. '.lståndsdelarna ic
ke annat än utfalla högst ol.ika; men alla 
analyser komma likväl deri öfverens, ntt 
jern och brunstens-oxid jemte kolsyrad 
kalk utaöra gnmdämncna för dessa jern-b . 
malmer. Då alla jernmalrner, som l1åHa 
brunsten, äro mera bcrnägne att gifva ett 
ståltackjern, och jermnalmer, som äro 
fattiga på brunsten, kunna vinna <lenna 
egenskap genqm tillsats af denna .~edna
re, hvilket har varit fallet vid Aslings 
masugn i Krain, hvarest en tillsats af 8 
delar brunsten blifvit nyttjad på masug
nen i blandning med en på brunsten fat
tig jermnalm, efter hvad Öf verBergsR.ådet 
KARSTEN i Berlin mig berättat, att han 
sjelf har erfarit för någon tid tillbaka; 
så i=if'er man ingen ri:ittighet tviflfl, att 
brun~tenen ju bögligen bidrager tiH des* 
sa malmers stålartade natur, men att bnm
stenen reduceras tillika med jernet i srnält
niogen, och ingår med den i stålet s.li~ 
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som en vi:isen rhHg <ld, motsäges af nä. 
gra, och h~r ej follkomligen blifvit be
vis;; &r a,;.;!r.L GAzARIN rror sig va- i! 
:ra bPrättigad siutz., i an:,,,dning af sina. f 
anshUdia fow'.',k., att smäHFstål, eller 
<let så ka)Lu!e naturliga stålet, är en 
blandning af brunsten rned jern i för
ening med kol, och uppgifver G A z A-

lH N, att brunsten är af honom träffad i 
tackjern af stiHartude rna.lmer från 3 till 
4½ procent, hvaraf stål efter detta tack
jern ännu qv:nbåller från 2 till 2! oro- I 
cent, då det är godt. BERGMAN ar1t!ger 
f• o r: ·11 n I ~ ran o,oo..l t1. o,jo orunsten, och hä de-
<l_er han skörheten samt sprödheten och I 
.fnlfverglansen hos jern, til!verkad t af stål- . 
artade malmer, från den inbl.mdade brun- . 
stenen; men vi böra billigt falla i förun- ~ 

<lrnn, att jernet, förenadt till nära ~ .med t.t., •. 

m~nganesen, som både är osmidig och : 
svar att reduc,pra, kan detta oaktadt bi-

l
~eh:.1:'.11 sinka smid!}a Vegenskaper. Märk- ~,.:' 
1gt ar oc O' att ur AUQUELIN har' af a 

de flera stalsorter han försökt icke be- t 
kommit någon manganes, eh~rn denna 
metall låter skilja sig från jernet under 
dess förädl.ing; rnen väl har han i för
ening med kol och jam träffat kisel och 
fosfor, hvi!ka sednare ämnen likväl vnrit 
till mindre mängd, i den mån som stålet 
llefonnits ~~a mera godhet, Besynnerligt 
vore det val, om manganesen skuUe så
som en osmidig metall betraktad och ut
görande en arnalgam eller blandning med 

l 
l 

l 

.2.I 

jernet, knnrrn befordra egenskapBn af ståt 
Då ett godt bräimstå! kan erhållas eher 
11rnlmer, som icke äro brnnstensha!tiga, 
och detta stål, ehuru mera yrt, af 'ett 
mera .fint och jemt gry, nf mera skörhet 
efter härdningen än det na tm-liwi ::.tåiet, 
likafullt öfverenskommer med s~11ähstål i 
de hufvndsak1igare egenskaper; så synes 
äfven häraf troligt, att bruns tenen snara
re under sjelfva milmens nedsmältning, 
äfven son-i tar.kjernets omsmi:iltnin1;, skul
le medföra den verkan, hwrig':'~om ett 
sådant tackjern lättare ötvrrgår till stål, 
eller en förening uppkommer, med ute
slutande af aHn främrnande ämnen, emel~ 
Jan iernet oeh en bel,öHig propnrtion koJ. 
Jag hade redan förut bort anmärka, att 
då fråga är orn stål, man :noga bör åtsk.il- , 
ja naturligt stål från ·brännstål; ty hvad 
brännstål angår, så veta vi, af hvad re
dan är nämdt, att ett 1:,ådant stål kan 
fås ganska godt af ett jern efti1 r nwl:·;,er, 
hva.ri brunstfm ej ingredierat; men här 
befatta vi oss endist med ci,~t naturliga 
.stålet, och <lå det är en af gin .-d sak, att 
alla malmer, som hå.Ha bru; ,sten, äfven 
,gifva med minsta kostnad det bästa na~ 
turliga stål, så, för att vinna Uf!plysning 
i denna del och gifva våra omdömen en 
mera vettenskaplig riktning, böta vi noga 
fästa vår uppmärksamhet på st.å1ma1mer• 
nas JörhåH:m<le i .smähningen; och när 
detta en gång är kändt> kunna_' älven or~ 
sakerna till deras olika ege11skape.r .lätta• 
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re utrönas; men ehuru mvcket ma.n, i 
synnerhet i vis$a orter, be"rattat sig •.med 
stålmalmers smältning, riödgas vi likväl 
t~ll~tå, att hvad vi härom känna, är ej nog 
t1llrredsställande, och ännu fela oss vis
serligen tillräckliga rön, att häri kunna 
bestämma något afgörande. Emi?dlertid 
finna vi, ·att, så väl hos oss som i andra 
l~nder, försök af nidulla män blifvit gjor. 
da, hvarigenom vi närmat oss till riktiga
re kunskap: Flera böra vi förviinta, och 
genom dessa snmmanfogade, de må lyc
kf•S eller misslyckas, !:'krida vi alltid län
gr~ ti!l den pålidigare kännedomen~ 
h~llkcn, da fråga iir om tackjerns-smält
mngens sanna föremål, består i att utrö
na orsakerna till malmernas olika egen-
' sim per. 

Att brun:;tenshnltiga jernmalmer tor
de äfven på brännstälet hafva någon in• 
flyte1se, är mycket sannolikt. Dannemo
ra - jernets beni:igm1het att gifva ett go.dt 
och fast stål, härleder sig, efter RrnMANS 

tanka, från den inblnndade brunsten en i 
malmen. Huruvida Hr \'V1LLIAM REY

.N o LD s förfarande vid Ketteley i England 
kan äga grnnd, hvilket blifvit af Hr 
SMITH från FiladeHia meddeladt Conseil 
des rnines i Paris, känner jag icke; men 
eher Hr Sl\IITHS berättelse hade,tillvin
nande af brännstål, 40 @ brunsten b!if
vit satta till 270 ffi tackjern, först sedan 
det sednare varit bragt i ett halfsrnält el
ler degigt tillstånd, hvarefter man med 

-
.:lenna blandning på samma vis f" c •··t 

"d d 1· Oflall , 
110m v1 en van 1~a ~ud~~ing - proces-
sen. Vore detta nkt1gt kandt, så hade 
man ock dermed vunnit mycken upplys
ning _om brunstens f~rh~~land~ _i förening 
med Jernet. Emedlertid aga v1 rngen rät
tighet att förkasta andras erfarenhet, in
nan vi sjelfve gjort oss genom egna rön 
öfvertygade om deras oriktighet; ehuru 
besynnerligt och tvifvelaktigt det än bör 
förefalla, att någon homogen massa eller 
blandning kunde i detta osmälta tillstånd 
uppstå; och om älven det skulle antagas, 
är det lika oväntadt, att en tillblåndning 
af 14 till 15 procent af en osmidig me
tall, ej skulle förråda denna egenskap i 
sitt nya föreningstiUstånd. 

Så nyttigt det skulle vara att känna 
malmernas olika förhållande, så svårt är 
det att vinna denna kunskap. Den er• 
farenhet vi förvärfvat oss om brunstens• 
haltiga jernmalmer, torde dock, eburn. 
otillräcklig den ännu är, gifva oss anled
ningar till mer eller mindre sannolika 
slutsatser, och då begreppet om smältnin
gar förutsätter kännedom om malmers 
natur, har jag så mycket mindre trott 
mig här böra afbryta underrättelsen om 
den erfarenhet vi häri äga med tillämp
ning på stålmalmer, utan ansett dennit 
böra i korthet föregå berättelsen om jern
och stålbandteringen i det Oran-Nassau
ska landet, hvarest e.tt, så stort förråd fin-
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nes af dessa malmer, och allt stål tillver .. 
kas dire1tte af tackjernet. 

Oe egenskaper man tillräknar brun~ 
stenshaltiga jernmalmer anses vara: 1) .Att 
dessa snzälta ganska lätt i mas,:(Jnen. 
2) Att andra jernmalmer, behdftade 
med svafvelkis, tungspat eller bergarter_. 
lrvari svajvel och dess syra ingå, Jör
bdttras till deras rödbräckta art genom 
tillsats af brunstenshaltiga jernmalmer1 
5) Att iifven de rikare stålmalmer kzm
"(2a, då dessa ej äro för mycket skäran-
de, smältas liittare på ugnen uta'n till~ 
sats af fattigare malmer. 4) Att brwz• 
stenshaltiga jernmalmer bidraga till el~ 
elens förstärltande. 5) Att stålmalmer 
{;ifva ett kvitt, skifrigt ocli tungt tack
jem. 6) .Att kis eller så lw!larlt ko!brm
det jern trä:ffas sällan, och alllid tilli 
liten del, iifven vid mindre mabnslitt
ning 'på tackJern.et. 7) Att efcer dessa 
malmer erhålles ett taclrjern, svårare 
att förFandlas till jern; och slutljgen 8) 
Au stålmalmer lzafva den egenskap_, 
lzvarigenom tackjernet erhåller förmå~ 
ga att lätt öfvergå till ett godt na
curligt -stål. Dessa äro alla egenskaper, 
som utmärka våra stålmalmer, cch hvil
ka derföre komma att i det följande när .. 
mare skärskådas. 

.Att stålmalmer smälta lätt, samt äro 
af en skä.ande och qvick art, låter ganska 
väl förena sig med den betydliga andel 
kalk och bnuJsteniM>•xid, som innehållas 

,tillil"ll!~ 2.5 
, Jessa rnalmer; och som lrnlk~n vinner i 
Jättsmä!thet, då den är mera 1;-iild faller i 
betydligare förening med kolsyra, igen. 
finna vi häri orsaken, hvariöro, vid alla 
rnnsugnar der ståh11alme:r uppsättas, _:111n1. 
helst vill uppbruka den mdi11, som nagon 
tid varit utsatt för lul'teus verlwn. Lätt~ 
}1eten, hvarmed stålmalmer km,n::, .,:;mäl
ta har äfven gjort att dPssa hlifvit i de 

d' ·a k d . -- l . ' 0 

äl sta t1 er ver a · e 1 rannver "fsnT,aG pa 
h ärd, äfvensom ntt ännu i dar.- på vis;;a v • 
ställen i Krain I Steyermark 0ch Kii.rn-
then, men mera S[ills y n t på Hartz, stål
malmer nedsmältas till en lupp af smidigt 
tillstånd i små ugnar eller så kallade Blau
ofe11, som sällan ärn öfver 12 till ,14 fot 
höga, Det är i.ifven gitvit att brunstenens 
förvandtskap till eldsluften, hviiket sed
:nare ämne lossas i smältningen, bidrager 
till dessa malmers förmåga att befonlra 
eldhärdigare kroppars smältning; ty eg':'n
skapen att med mer f'lier mindre lätthet 
smält", ~fr endAst relatif till ~ldgrnden. 

E11 annan egen~k::ip som tillkom des
sa malmer, var att jerm;rnhner, hvari svaf
vel eller dess syra finnes, un rlergå gernvn 
tillsfltS -af ståi~1r+lrner någon förbättring 
till deras :rödbräckta natur. Herr s ,r n, c
~Ji\L anmärker i sin beskrifoing öfv,-r 
Hartziska jerm·erken, au virl Gittelds> på 
Hartz fäs eu godt. jern af s1ål111nlmen od1 
hematiten, eEuru tungspilr~r, a.r i de,n 
så fint insprängd, .Att denna omöilig 'Q 

genom sofring ka11 L Juskiijas, Ah'e.Q 



nyttjades vid Lehrbrick på Hartz en röd 
/hematit, inblirndad med svafvelkis, hvar
tfrer man alltid bekom ett rödbräckt 
jern; met1 sedan man mot samma mal~ 
vyttiat såsom tillsats en brunstenshaltig 
jermn,dm från Klausthal, har den rö_d
bräckta egenskapen varit mindre .1:1~rklig, 
<lå malmsättningen i skofveltal _bbtv1t d_~r
eft~r lämpad; ty -att hålla tac~Je:_net n~_d
satt för rödbräckta malmer forbattrar af
venväl den rödbräckta oarten. Det är 
denn:'l erfarenhet, som gif vit anledning 
att . utc1ätta belöning för upptäckten af 
närintill beHi.gna brrinstenshaltiga min~ra
lier i en del af Hannover och omkring 
Königshytte, hvarest brytes en ganska ri_k, 
men tillika med mycken tungspat In• 

sprängd röd Glaskopf. At_t ~runstens~~l
tiga jernmalmer förtaga till en del r_od: 
bräck.an' vill mari äf ven hafva erfarit l 

Steyermark, Siegen och Smalkalden. Eh?
ru flera ämnen kunna vara vållande till 
den rödbräckta oarten hos jernet, kunna 
vi likväl ej frånkänna svaflet att vara den 
allmänmiste orsaken. Vi veta att jernet 
förenar sig begärligen med-alla brännba
ra kroppar, och i synnerhet med sv~fvel, 
som ogerna släppes. Vidare känna v1, att 
tungspaten är en sammansättning af tung
jord och en syra, hvari svafl:t -~t~ör ba
sis eller svafvelsyra. Svafvellus ar ater en 
förening af jern och svafvel. För att afsön
drn svaflet måste det förbrännas, och der
fore, då kishaltiga malmer uppsättas på 

""'" M 

ugnen, förenar svaflet sig med eldsluf
ten, dels till svafvelsydighet och dels till 
svafvelsyra, af hvilka ämnen den förra 
är i synnerhet flygtig; men någon del 
svafvel, som af en eller annan orsak bl.if
vit fredadt för luftens ~tkomst, ingår be
gä_rligt förening med jernet, som här;:if 
blir rödbräckt. Si:ittet huru brunsten ver
k:n att förbättra rödbräckta malmer, tor
de lättast kunnEi förklaras genom de71 oxi
derade brunstenens benfigenhet att för
bränna svaflet, eller förvandla det till 
svafvelsyrlighet, och denna förklaring sy
nes, mP.d dP.n kännedom man ännu äger, 
vara den sannolikaste; ty att brunstenen 
skulle sjelf kunna ingå någon förening 
n;ed svaflet, är mindre troligt, då den 
e1 utan allrastörsta svårighet förenar sig 
dermed. Man har likväl "misstfinkt, att 
manganesen kunde upplösas af svaflet, 
arseniken eller deras syror, till ett ämne, 
hvars smältbarhet skulle föga afvika från 
jernets, då äfven jernet, ehuru i förening 
rned detta nya ämne, skulle upphöra att 
vara rödbräckt, och att manganes samt 
fosfor tillsammans kunde utgöra med jern. 
partiklarna en blandning af mera seghet 
än jern od1 fosfor allena. Vi känna äf
venväl, att då rödbräckta arten hos jer
net kan svårligen förtagas i hammarsmeds 
härden, äfven som då rödbräckta malmer 
gifva alltid i masugnen ett mindre gr,dt 
jern, kunna de genom en försigtig och 
sfpassad rostning förbättras. Med afpas-
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sad rostning mena,; här, att malme_n 
sättes för luftens åtkornst, att :rostningen 
fortsättes, men ej lör strängt, och ~ån
ne väl icke dessa försigtighetsmått, .!w1l_ka 
vi ti1l utöfninaen känna vara så nodvan
cliga, kunna ~erifrån härledas, at~. svi:1f
let i malmen, tillräckligen utsatt for luf
ten och en ]åo- viirmegrad, lättare förvand
las till svafvefsyrlighet samt för flyger, då 
<leremot svaflet i samma malm, utsatt för 
en högre te~nperatur, förenar si

0

g med je~
net, hvarifran det sedermera later svarh
gen skilja sig? 

Troligen torde brunstensbaltiga jern
malrner äfven till någon del förbättra kall
bräckan, hvi!ken oart ensamt tillskrifves 
fosfor, och i detta fall verka bmnstens
haltiga jernmalmer säl}erligen efrer sam .. 
ma forrar på kallbräckta malmer, som på 
de rö~bräckta. R1NMAN nämner i JEir

nets Historia, att i rå och jernha!tig brun
sten hade ett ganska skört tackiern b!if... 
vit inpaclrndt och i 4 ti!nmar cemente
radt i stark glödhetta: efter afsvalningen 
visade jernet sig på ytan segt; men in
uti var det ännu lika kallbräckt, emedan 
hettan här ej kunnat genom.tränga, och 
jernet icke varit i förening med bmn
stenen. Herr RozIER:!;s påstår äfven att 
kallbräckta ma!mer blif vit i Frankrike nå
göt förbättrade genom tillsats af brunstens
haltiga jernmalmer, och anser han, at~ 
detta varit förhållandet med malmerna 1 

Departementet Marne (en del af för det. 

ta Cham1Jagne), a~ hvilka ~nar.i i sed8 are 
tider verkat ett mmdre sk.ort Jern. 

Den tredje egenskapen man velat an
märka hos stålmalmer, skt_i_Ue va~a, att 
åfven de rikare kunna sma!tas pa ~as
ugnen, utan 8_tt jernet der!örn he~ydli!?t'n 
försia['aas. V1 veta att slaggen ar efter 

vF> l' ·.• . . . h l jernmalmen. i_ a 1man11et mrnst Jer.? ~ • 
tio- då, med rnkttilgande af andra fors1g• 

5' l l . "(' 0 r:: tighetsniålt, ierncrn t_.en eJ_ 01vergar 0p pr~-
cent eller sa omknng. Ar malmen ruai k
li ned rikare, så bar man att befara, at! 
i{:n mindre ni ängd af bergart, som da 
medföljer jernet, är ej tmräcklig att ln\n· 
na betäcka och freda det .for luftens at* 
komst. Jernet förbrännes i detta fall, in~ 
går i slaggen och fö_rloras. · D~ssa ofä: 
genheter kunna väl icke u11dv1k:1s, da 
:rika st.:il.malmer ens.Elmt uppsättas; men 
:man foir, dock 'trott sig .finna i Sma]kal
den od1 på .flera andra siällen, hvarest 
ofta stålmaJmer till 70 procents halt en
bart blåsas, att hvarken blir slaggen så 
jernrik eller masugnsgångf::n så besvärad 
I1äraf, som då andra rika jernmalmer ned
smältas allena. Orsaken hvarföre rika stål. 
malmer kunna lättare blåsas, utan att ier
net till den myckenhet förbrännes, haf
ya vi ej anledning att. söka hos något 
annat ämne än brunsten en, då denna 
utgör den endq skillnad emellan stålmal
mer och andra; men huru härmed tillgår 
är svårare att utreda. Vi känna väl, att 
då fråiia är om syreti förvandtslrnp till 
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jernet och manganesen, detta förenar sig 
hellre med den sednare än med jernet, 
och s~rets begärlighet till den för~a är så 
~etydlig, att syret, som förenat sig med 
Jernet, bortröfvas då detta kommer i 

' . f ;örening med bnrnstensmetallen. Der ö-
:re kan äfven manganesen, när den är 
inblandad .med jern, ej lättare frånskiljfls, 
än genom en långvarig glödningshetta, 
då den åtminstone i ytan af jernet för
brännes, hvarefter ett sådant uppglödgadt 
jem till egenskapen blifvit förändradt, 
och lättare färskar i hammarsmedshärden 
än förut: ett förfaringssätt som. användes 
i Steyennark med det så kallade floss el
ler brunstenshaltiga jernet, så ofta detta 
nyttjas till smidigt jern. De främmande 
ämnen som åtfölja stålmalmer, kunna så
ledes i dubbelt afseende freda jeinet för 
luftens förbränning; ty jemte det att berg
arten flyter opp på jernet, och utestän
ger luften så vidt den förmår, hindra:r 
äfven den reducerade manganesen, att 
syret, som i annat fall skulle förbränna 
jemet, nu oxiderar brunstensmetal!en. Att 
brunstenen ingår oxiderad i slaggen, 
om vittnar färgen af alJ slagg, som er~ 
hålles då stålmalmer smältas i masugnen 
men någon del brunsten har äfven 
@amma gång som jernet blifvit reducfc\ra 
och ehuru brunstens oxiden ej utan svå
righet låter bringa sig till rneiall, torde 
likväl reduktionen här an,senligen under
hjelpas genom den dubbla förv.incltskapem1 
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Jagar, nemligen genom kolets affinitet till 
syret, och manganesens förvandts.kap till 
jernet. 

Då brunsten innehåller mycket syre, 
och syret upplöser kolen, bör det ej hel
ler vara ovändadt om, efter hved BucK
uoLTz anmärkt i CRBLLS Kemiska An• 
nal_er för år 1791, bru11stensmal1nen skul
]e öka hettan i smältnjngen. Till hvilk.en 
myckenhet eldsluften kan innehå!Ias i 
brunstenen, upplyses af Herr HERMB

S TRDTS anställda försök, hvilken utdref 
382 kubik tum ren eldsluft al 4 uns pul
veriserad brunsten. 

En karakteriserande egenskap hos 
brunstenshaltiga jernmalmer var äfven den, 
att dessa gifva ett hvitt, tungt och skif
rigt, eller af kilformiga lameller .samman
.satt tackjern. Likväl har ståltackjern, äf
ven som allt annat tackjern, sin· indel
J1ing i nödsatt och hårdsatt, ehuru öfver
gången från det ena till det åndra är svå
rare att bemärka. Tackjernet förlorar dock. 
till sin hvita !ärg, hårdhet, tyngd och 
textur, men vinner i egenskap-en att gö
ra godt stål, i samma mån som kolen äro 
rådande på masugnen. Ett till utseen
de nästan lika tackjern erhålles väl äf
ven af andra malmer, då mer malm blif
vit uppsatt än kolen kunnat behörigen 
smälta; men dessa till färg, hårdhet, 
tyngd och textur nästan lika tnckjernsslag, 
äro till deras natur ganska olika; ty då 
ståltackjern, är benäget att gitva ett godt 
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sokes denna förmåga för .. 
g;cifves ho3 van l1årdsatta tackjern. Af 
sednare nnstälclta försök med tackjern i f 
CPSS ol'l· .:1L· , " ,, " . d 0 , .• . i ta UJ.ffitano, ar e1ne1.1a11 et grct 
eller uödstitta och h11lta eller .hårdsatta ej 
11åeon annan olikhet upodagad 1 än att 
det form insupit i masug1~~n mer kol, men 
qvarhäitit mindre syre än det hårdsatta 
tackiernet. Ehuru mig vettedigen dessa 
försök ingen gång sträckt s•ig till stål
tackjt1rn med afseende på förhållandet af 
kol och syN, e:itva dock s-.1 väl färP" som 
textur och hå1\lbet, anledning fön;':,oda 

. d C ' att 1 etta tackjern är mindre kol äii i 
det grå. Redan är anmärkt, att stålmal
mer äro i förening med mJ'Cket syre äf-

~ ' 
ven som att desse malmer äro ganska 
lättstnä!ta 1 och i båda egenslrnperrrn :igen
forna vi orsaken tiH tackjernets färg voch 
l1årdhet, samt hvarföre på ytan af detta 
tackjern gemenligen träffas ganska litet 
kis eller kolbundet jern, hvilket vi äf~ 
ven anfört såsom en egenskap, tillkom
mande brunstenshaltiga jernn1aJmer. 

Den markvärdigaste och mest karak-
tiserande egenskap, ~illhörande dessa mal
mer, var att tackjern, som derefter er
~åHes, låter svårare förvandla sig till mjl][kt 
Jern, men att samma t.ackiern har en 
förmåga, hvarigenom det iätt öfvergår 
till ett godt miturligt stål. Att utleta or~ 
sake11 här1i!l fönjenar all vår uppmärk~ 
samhet, och, for att närma oss till denna, 

börn 
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böra vi underrli.tta oss om den skiUqacl 
som kan vara i beståndsdelarna emellan 
tackjern, stål och smidigt iern. Vi böra 
tillika noga känna, huru olika tackjerns-

, sl~g förhålla sig :mder nedsmältningen i 
stang1erns- och stalhärden. 

• Hvad först angår olikheten af jernet, 
sa, sedan 11era. försök till utrön.ande här
af I blifvit företagna., anses allrnänt den 
skillnad vara emellan tackjem, st~l och 
smidigt jern, att tackjernet icke är full• 
komligen reduceradt, utan ännn irm.ehål
ler syre, hvarmed jernet redan i kalkform. 
eller såsom malm varit förenadt, samt 
~ol, som det insupit under smältningen 
1 egenskap af kolbundet jern, och då sy
ret äfvensom kdlet kan till större eller 
ruindre mängd qvarsta}'ma i jernet, upp
komma åter hära'f olikheter af tackjem 
såsom h'1itt' eller hårdsatt, och grått e!le; 
:pödsatt? l:vilket sednare insnpit" mer kol, 
m_en bhfv1t genom öfverskott af kol be
fnadt från mer syre än det lwita, som 
alltid erhålles, då ma]men är för mycket 
rådande på ugnen, så v:ida ej brunstens
hal tiga jernmalmer blifvit uppsatta; ty 
dessa gifva nästan alltid ett mer eller 
mindre hvitt tackjem. Rent jem skulle 
vara fritt så från syre sorn {rån kol, eller 
fullt af metRlliska delar; men detta oak
tadt innehåUes alltid, äfven i det bästa 
jern, något af dessa ämnen, ehuru de der 

~ 
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.:mses mera såsom tillfälJiga än väsendtli~ 
ga best?tndsdelar. Stål skulle åter vara i 
förening med mera kol än det hvita, _m~n 
mindre än det grå tackjernet, oc~ eJ hal
la något syre. Efter denna teon 

O 
skulle 

således vid stålsmältningen förema~et va
ra, att bortbränna syret hos taclqernet, 
och befordra, att jemet ej 1nister kol, 
som det redan innehåller, men, kan. om 
så nödigt är, insupa mer af detta brän
barn ämne. Detta är äfven förhållandet. 
med jernslagen under stålbränninge~; men 
ännu är icke ti!lräckligen uppdagadt, 
autingen kolet förenar sig under brän
ningen in substantia, som vi förut trott, 
eller såsom gas med jemet. Herr VA u
Q U E Ll N har väckt den sednare tankan, 
och vill ej antaga, att kolet, som _är ett 
fixt ämne, och hvilket ej kan volanseras, 
skulle mekaniskt kunna förena sig med 
jernpartiklarna i det inre af stängerna., 
lY.lern troligt anser han, att kolet i före# 
JJing med vätgas, och med mer eller min• 
dre syre, danar dels kolsyra, dels. den 
nva modifikationen af kolsyra, hvilken 
Fransmännen utmärka med namnet gaz 
acide de carbone, och vi kunde kalla kol
syrligt gas; ty kolet är bär ej fullkon~li
gen miutadt med syre, och derföre bnn• 
ner denna gns så länge som kolet kan 
förena sig med mera syre, eller till dess 
att den öfvergått till kolsyra. Dessa ga
ser, en gång danade, tror Hr VA u Q u E• 

i.1J:i derefter iogå i jernet, här sönder~ 
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delas 9 och att kolet, såsom jcke fl,, . ., 

h .. d k b .. · 1 Jghg .. 
0 c agan e myc en enagen :i.et att f·· 

· d · h 0 ll or .. ena sig me 1ernet, qvar a es. Hvad vi 
emedlertid kunna antaga såsom säk~rt 
är att kolet på ett eller annat vis förena~ 
sig med jernet; ty med något annat äm
JJe äu kol var detta. under bränningen ej 
cementeradt, oc:h den ökade tynl'den 

01 fo b • u , som sta et att, ev1sar att ett nytt ämne 
tillkommit; men frågan blir nn här I hvad 
orsaken väl kan vara, att ett ståltackjer11 

· ingår lättare än annat tackjern den för~ 
ening, hvarigenom ett natnrligt stål upp~ 
kommer? Sedan vi uppgifvit de olika be• 
ståndsdelar i jernets olika tillstånd, böra vi 
öfverväga huru tackjern i allmänhet och 
ståltackjern i synnerhet förhålla sig i härden 
under nedsmältningen: Då tackfern ned
smältes, så veta v,i att detta kan, genom 
en olika . handterlng elJer olika arbete• 
förvandlas dels till stål och dels till smi• 
digt jern; ty har tackjemet fatt behålla. 
det insupna kolet och vunnit botten a6 
härden, samt således blifvit fredadt för 
luftens åtkomst, kan sedermera ej mer 
kol förstöras, än som syret i sjelfva tack
jernet förmått upplösa. Då detta genom 
förbränning bortgått såsom en luft-art, 
är äfven tackjernet, så vida kol varit till 
öfversirntt, förvandladt till stål; men upp
brytes stålet och utsii.ttP.s för luftens ver
kan, så förbrännes kolet, stål arten för. 
5töres och stålet öfvergår till smidigt jern. 
Det är i aufodning här.af mycket troligt, 

• 
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att tackjern, då det nedsmältes i här
den, närmar sig först till stål, men öfver_ 
går sedan till smidigt jern. Man vet, att 
om tackjern, tillverkadt af sådana mal
mer, hvil_ka ej äro stålartade, nedsmältas 
till stål, deraf er:hålles snarare en bland
ning af stål och smidigt jern, än ett full
komligt stål.. 

Jag har på flera stäUen i Frankrike 
sett stål tillverkas efter första smältnin- , 
gen af myrmalms tackjern; men detta har 
under nedsmältningen förhållit sig helt 
olika med stålmalms tackiern, och stålet 
har altid varit jemtågigt. Det är detta 
jerntagiga stål, som Fransmännen utmär .. 
ka med namnet Acier du pays., och hvil
ket endast nyttjas till gröfre ämnen, så
som Har, spadar, m. n'I. Ett sådant stål 
fås väl äfven af ståltackjem; ty hvad Ty
skarne kalla lYiock är icke annat än ett 
jemblandadt stål; men .detta fås alltid i 
mindre mängd, och har sålunda tillkom
mit, att någc-n del tackjern, som icke 
varit fredadt af slaggen, bli(vit för myc
ket utsatt för luften, hvilken bortbränt 
ett af stålets grundämnen, eller kolet. 
D"'tta jern är derföre äf ven så tillfälligt 
60m aHt stål, hviiket s1ångjernssmeden 
far i sin härd; men här triH:fas stålet icke 
,på, ytan af smältan, man i botten af här- . 
d:n, der luften ej förmått verka, och ju 
tmndre stångje:rnssmeoen arbetar· i sin. 
härd) ju mera stål erhåUer han; ty upp-
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brytes luppen, så förstöres äfven det stå.1-
göra nde ämnet eller kolet. 

Det är bekant, att ståltackjern for. 
drar mer tid och arbete, än annat tack
jern, att förädlas, och att manganesen, 
hvilken träffas i allt tackjern efter brun
stensmalmer, ehuru strängsmält den är, 
likväl bidrager till en qvi~kare smältning 
i blandning med tackjemet, men hindrar 
den smälta massan att öfvergå i ett fast 
tillstånd eller att färska. Derföre då stål
tackjern sättes på härden, bringas det lätt 
till smältning, sjunker till botten och vill 
ej så lätt öfvergifva sitt flytande tillstånd, 
Som detta utgör den egentliga skillnaden 
i nedsmältningen af ståltackjern och ~n
nat tackjem, äga vi mycken anledmng 
häd,eda ståltackjernets benägenhet att lät
tare förvandlas tilJ stål, ifrån den långva
riga tid ett- sådant tackjern behöf ver att 
förbyta den flytande massan i ett fast och 
stadga<lt ämne. Då vi ann~ärkt att stål
tackjern fordrar mera tid att vinna smi
dighet än annat, är med andra ord icke 
annat sagdt, än att ofvergången ifrån tack
jern till stål, och ifrån stål till jei:n, skett 
här långsammare. De:rföre kan äfven, som 
Hr Stiinkel anmärkt, den tidepunkt, då 
allt är stål, lättare finnas här, än då van
ligt tackjern nedsmältes, hvilket sednare, 
i anseende till sin hastiga öfvergång från 
tackjem till stål, och ifrån stål till mjukt 
jern, blifvit endast ännu till en del fö:r
vandladt till stål 1 då en annan del öf ver-
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gått ifrån stål till smidigt jern och sålfl
des utgör ett dylikt stål icke' någon ho~ 

c? 

mogen massa, utan ett jernblandadt stål. 
Manganesens benägenhet att förena sig 
med syret, hvarom vi redan nämt då frå
ga var om stål-malmernas smältning på 
:masugnen, hör äfven här komma i be
traktande. Det är bevist att denna me
talls oxid reduceras till en del och ingår 
i tackjemet, och då ståltackjern skiljer 
!ig så bety~ligen från allt annat tackjern, 
a~. det troligt att orsaken härtill ligger i 
narvaro af manganesen. Denna metalls 
stora förvandtskap till syret hindrar att 
detta sednare ej förbrännar kolet; kolet 
~var.stannar således i jernet, syret förenar 
sig med manganesen, och den oxiderade 
hrunstenen, som nu mera icke kan.för. 
,enas med en metall, går in i slaggen. På 
~elt annat vis förhåller det sig med tack
Jernet efter andra malmer: Ett sådant 
tAckjern, ehuru nödsatt och i förening 
m

0
ed mycket kol, ka

0

n Jik~äl icke qvar .. 
.balla det; ty kolet, sasom Jemt utsatt för 
luftens verkan, hvilken här ej mildras) af 
något ä~ne ~ öfvergifver jern~ och ingår 
en ny foremng med syret, da tackjernet 
~eröfvad:: så väl sitt syre som sitt kol, ä1: 
1 och med detsamma förvandladt till ett 
smidigt jern. Att äfven någon reducerad 
manganes kan qvarstanna i stålet, tyckes 
vara troligt, då vi erinra huru begärligt 
dessa båda metaller fasthålla hvarann · men 
manganesen, hvilken nu finnes i ;tålet, 
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bör anses som en tillfällig och icke vä
sendtlig beståndsdel, och då inse vi or
saken, hvarföre en del kemister träffat 
manganes och andre åter ej funnit spår 
af denna metall hos stålet. Flere bafva 
väl äfven ansett sannolikt, att mangane
sen ingår såsom en väsendtlig beståndsdel 
i det naturliga stålet, och då detta be
sitter egenskapen af stål i högre grad än 
brännstål, samt behåller den lättare efter 
repeterade uppvärmningar, har man äf
ven velat härleda denna egenskap från en 
ehuru obetydlig del manganes, som qvar .. 
stannat i det naturliga stålet; men då det 
ämm icke. är bevist, att denna metall 
gvarblifver i sådant stål såsom en verklig 
1ieståndsdel, bör ej heller något afseende 
göras på den. manganes, hvilken någre 
trott sig träffa i smältstål. Med hvad jag 
här för öfrigt anfört om stålmalmer, är 
icke min tanka, som skulle ej detta kun
na motsägas. Sättet huru jag framdragit 
dessa meningar, hvaraf redan några blif
vit af andra framkastade, och hvarom kan 
läsas i 93 häftet af Journal des mines, 
vittnar att de af mig ej anses såsom än
nu tillräckligen bevista. Om härigenom 
andre blifvit uppäggade att eftergöra des
sa försök, och befästa eller kullslå de 
Yå!!ade meningar, så vore mitt ändamål 
uppfyldt; ty vår kunskap vinner äfven så 
v~l då falska satser tiHintetgöras, som di 
nya utletas. 
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. Hvad åt~r angår_ beskrifningen om 
Jern. och stalhandtenngen i det Oran• 
Nassauska landet, så är icke min afsigt, 
at.~ här omtala ?e. flera verk som jag d~r
lStades sett. Da Jag befunnit handtenn
gen vara densamma, och masugnar äfven 
som smedjor i det närm:"!ste af enahanda 
konstruktion, skulle sådant endast med
föra en onödig vidlyftighet. Till ända
:målets lika vinnande har jag ansett nöd. 
vändigt att endast anmärka ställningen. 
och handteringen vid en del af de verk, 
som besöktes under ett kort vistande i 
detta land. 

Det Oran -Nassauska ]an det, hvilket 
innefattar Siegen, DiUenburg, Deytz och 
Hademar, har inga jernverk i de tvenne 
f!istnämde orter, få i Dillenburg och de 
flesta i Siegen. Landet Siegen, utgöran
de ett areal innehåll af SJ Tyska mil, in
delas i tvenne bergsdistrikt eller Revier, 
~o"? de der ~allas, __ ?ch har ett Bergs-Amt 
1 S1egen, hv1lket, afven som jernhandte
Tingen i hela Nassauska landet, är under 
Bergs - Kommissionens inseende i Dillen
~urg. Bergs~Amtet upptager endast scieo
tdika och eko_nomiska mål; men då juri
diska frågor förefalla, öfverlemnas de till 
det juridiska Amtet. l det ena Hevieret 
af Siegen tillverkas vid 6 masugnar allt 
ståhack.jern som här i landet blåses, ocli 
härtill nyttjas ej någon annan malm än 
från Stalbergs grufva

0 

vid Miisen. Af des
sa 6 masugnar, Lohn 1 Allenbach, Dahl-
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bruch, öfra och nedra hyttan vid Musen 
och Brngholdinghausen, äro 4 endast pri~ 
vilegierade på 60 dygns blåsning. En hyt
ta har genom en annan tillslagning fått 
en fördubblad blåsningstid, och till den 
sjette hyttan, eller Lohn, tillhörande För
sten, har författningen om en viss blås
ningstid ej sträckt sig. Silmma inskränk
ta b!åsningstirl är älven gällande för de 
10 masugnar, som äro belägna i det an
dra distriktet af Sirq;en; men då a1la 5 
masugnarne i Diller.:)Urg tillhöra Regen
ten, iie blåsningstiden här obestämd. Vid 
de på viss blåsningstid privilegierade mas
ugnar äger mau likväl rättighet, att, emot 
någon afgifts erläggande i dygnet till För
sten, fortfr1ra med blåsningen <le tider, 
då landet ej .har att befara någon skada 
af en fortfarande vatten-uppdämning. 

Det Förstliga verket Lohn, beståen
de af en masugn och en stålhammare, är 
beläget I Sven~k mil ifrån staden Siegen. 
Som masugnen ej ännu var i gång, hade 
jag här tillfälle att utröna så väl masugns
pipans som ställets dimensioner. Pipan, 
som var _(yrkantig och mu:ra_d af s~ndsten, 
samt uära 21 Svenska fot djup fran kran. 
sen till bottenhällen, hade på 6¾ fots höjd 
från denna sednare största bredden, ut• 
görande denna 6 fot och 8 tum, och i 
uppsättningsmålet en bredd af 2 fot och 
8 tum. Masugnsstället, som bestod af 
sandsten, var af 16 tums bredd och 4 fots 
längd: Ryggen var ställd lika långt från 
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Jodträden, som timpeln denna sed
:ri~re, och form an, som v::ir af lera, låg 
14- tum öfver bottenhällen: Damstenen ha
de 9 tums höjd öf ver bottenhäHen, och 
öfver stället var uppdragit 4! fot .• Med 
undantag af en enda masugn fann pg al
la masugnspipor i df:t Nassauska la~det 
'\'ara amine:en 4-kimtiga eller 8-kant1ga, 
och först .__,för några år tillbaka hade en 
rund pipa af_ 26 .. tiH 27_ fots h~jd blifvit 
insatt vid Sternbrucken 1 det D1Henburg
ska landet. Redan för flera år sedan ha
de väl en rund pipa blifvit inmurad; men 
iiå af tillfälliga händelser, som okunnig
heten tillskref den förändrade formen på 
pipan, blåsningen i denna aflupit mindre 
lönande, hade runda pipor till närvaran
de ärrt föga förtroende. Att afvika från 
gaml~ bruk och sedvanor möter svårighe
ter öfver allt, och fler"" förbättringar, som 
allmänt blifvit erkände för sådana i andra 
länder 1 voro ännu här föga använde. Hit 
lrnnna vi räkna att .kantiga masugnspipor 
äro de mest brukliga; ty ehuru sådana 
ännu nyttjas i vissa andra delai· af Tysk
land, såsom på Hartz i Steyermark, m. f1., 
äfven som i Frankrike, har lik väl erfa-
renheten tillräckligen bevist, att dessa 
äro mindre förmånliga än de runda. Till 
sent införda förbättringar hänföra vi äf
ven det ännu i Nassauska landet allmän
na bruket man de.r gör af läderbäljar för 
masugn. Dessa, som äro öfver hufvud 12 

fot långa, 2 fot breda i bakgaflen och li_ 

= gq 

fo; breda i framg_aflen, ne
0

dtryckas båda. 
til1sammans omkrrng 40 ganger i minu
ten. Med undantag af Lohn, hvarest tnan 
h.ade vanliga små trädbäljar af en afhug
gen pyramidalisk skapnad, eller i likhet 
med de hos oss brukliga spetsbäljar, och 
vid Steinbriicken, der gjutna cylindrar blif
vit uppställda, ser man vid alla rnasugnar 
ej andra biiljar än af Wder. De uppgif
:na dimensioner på masugnspipan vid Mii
Een kunna lämpas på de flesta pipor <ler 
i orten; några fann jag likväl encfast äga 
18 fots djnp ifrån kransen till bottenhäl
len; men dessa voro något vidare i för
l1åUande till den förminskade höjden, ty 
man had.e allmänt i masugnspipors kon
struktion följt den tankan, att mindre dju
pa pipor fordra större vidd. He1a masug• 

· nen, :2/1 fot bred i foten, var af sten, och 
genom utmurarna som lågo i bruk, voro 
öppningar att afleda den uppvärmda och 
spänstiga luften. Jag anmärkte likväl på 
ett ställe, att de yttre. murarne, oaktadt 
dessa öppningar, remnat, och sprickorna 
härledde sig icke från murarnas sättning, 
utan ifrån ångornas spänning. 

Redan i Dillenburg hade jag fått den 
underrättelsen, att fråga varit att anlägga 
:mellan ring- och pipmuren en fodermur 
af kolstybbe, hvilket, såsom ej värmele
dande, skulle afhålla hettan, hvarigenom 
mPn trodde att ej allenast värmen skulle 
innehållas, utan äfven murarne bevaras. 
Det är väl gifvit1 att ju mer hettan kan 
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:innestängas inom pipan, desto bättre smäl
ter malmen; men det är icke lika säkert 
att ändamålet skulle vinnas med en fo
~ermur af kolstybbe. Detta skulle slut
hgen uppbrinna; ty omöjligen kunde en 
sådan :mur hopfogas så tätt, att ju icke 
någon luft inkom, tillräcklig alt antända 
och förstöra kolstybbet. Snarare torde 
detta ändamål kunna vinnas,. om i stäl
let för stybbe en sådan mur fylldes med 
aska, hvilken, såsom redan förbränd, ej 
vidare förenar sig med eldsluften; men 
äger likväl, såsom oledare, förmåga att af
hålla värmen. Kanhända torde äfven sam
ma förmån vara att förvänta, om ett le
digt rum lemnades emellan ring- och pip
muren. 

Till blandning för stålmalmen från 
Stalberg nyttjades vid Lohn äfven som 
vid alla andra masugnar, der,ståltackjem 
blåstes, en tillsats af ¾ gemen lera. Vi 
veta att kalk, äf ven som ren lera kan 
allena aldrig bringas till flytning,' äfven 
som dessa båda jordarter ej i någon pro
portion smälta; men tillkommer kisel, 
eller utbytes den rena leran mot vår van-• 
liga lera, som ofta håller 60 procent kisel 
oi;h derö,fver, bringas massan lättligen i 
flytande lorm, och smältningen går myc
ket bättre än då kalk bring,'-s till flytnino
med je

0

rnet.' hvilket icke iilter göra sig~ 
utan pa bekostnad af detta sednare, som 
alltid mer eller mindre forslagg;:is. Den 
hvita jernm,.lmen var dels grofbladig, dels 

illlH! 

finbladig. D0n förra, hvilken i allmän
l.et är mer rik, mörknar äfven lättare i 
luften, och anses vara hittsmältare. Ifrån 
att vara· hvit blir malmen I utsatt en län
gre tid för luftrms verkan, först af Isabell
gul färg, sedermera brun, och slutligen 
efter flera år svicirtnar den alldeles på ytan; 
malmen har då äf ven till hårdheten an
senlig en förändri.t sig, ty ( stället att va
ra fast och svår au: sönderslå, låter 
nu lätt sönclt;rdela sig under hamma
ren. Men hvad luften sent verkar, ut
rättar rostningen inom kort tid, och der
före nyttjas den hvita jernmalmen ej an
norhrnda på masugnen än såsom rostad, 
då dereniot denna process undvikes för 
alla så kallade bruna och röda je:rnmal
mer eller hematiter, hvilka väl, såsom 
mera kalcinerade eller syrsatta och af ett 
lösare sammanhang, kunna snarare um
bära :rostningen än de hvita; men äfven 
de förre borde före zrnältningen utsättas 
för en lindrig hetta eller bränning, och 
elen kostnad som detta arbete skulle med~ 
föra, ersättes rikligen i en jemnare mas
ugns gåug. Den hvita jernmal~1en ros.ta
des på bara backen, hvarmed sahmda till
gick , att rned inläggning af kol och malm, 
den sednare af knytnäfvars storlek, och 
af 8 till 12 tums tjocka lager, den förra 
till 6 tums tjocka floar, fortfors skiftevis 
ti!l dess rosten vunnit en vanlig höjd, då 
den ~etäcktes med gemen lera, till den 
myckenhet 7 att den utgö~ en dust ¼ af 

I 
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:malmen, t_y leran, so!u tillsättes på niai• 
ugnen, och hvarom v1 redan förut nämnt, 
inblandades ej annorledes med malme11 
än i rosten. En sådan rost, som. vanli~ 
gen höll 100 skeppund malm, brann 2 

till 3 d;igl'!r. Genom bränningen förlorar 
malmen gemenligen f af sin tyngd, och 
är nu mycket förändrad; ty malmen, som 
fornt var hvit, visar sig svart med eri 
glänsande yta, :icke olik vår jernhaltiga 
zinkblende. Hårdheten är icke betydli
gare, än att den lnter sönderdela sig med 
fingrarna, och då magneten ej förut gjorde 
någqn verkan derpå, blir malmen efterrost~ 
ningen dragen. Masugnen vid Lohn aick 
vanligen ifrån 25 till 3o veckor, och Fem
nade 80 till några och 80 skffi. tackjern 
i veckan. När ugnen var i full gång, 
:räknade man 1; del ek-, bok- och ·barr
kol till en del tackjern, Till blandning 
för Stalbergs malmen, hvilkeri. i stort ger 
~!"dn 40 till nära 5o pr?cent, uppsattes 
afven af slaggen, som fas då tackjernet 
:nedsmäites till stål. Vanligen utgjorde 
denna i mått q emot malmen. Dä Stal
bergs malmen icke innehåller någon oart, 
kan äfven slaggens omsmiilt:ning på mas
ugnen ej vara forlig, ehuru i alla fall 
detta sätt, att, åtminstone till någon myc~ 
kenhet, nersmälta slaggen, ej torde vara 
det bästa; ty dels är jernet deri förbrändt, 
dels har oarten, om malmen varit der~ 
med besvärad, dragit sig in i slaggen. Jere 
net i slaggen !rn.r dessutom, såsom i half-

\C~ '4'! 
förglasadt tillstånd, svårare att kom ~ 

··d .. a· bl d . ma 1 
no van 1g , an· rnng- med koJen, och. 
~om slaggen brmgn~. has~ig:ire t~_U flytning 
an malmen, samt forutgar uppsattmno-en 
nedkommer ofra ett sådant jern overfa<l~ 
och oförändradt i stäHet. Att påsättning 
;gf slagg blifvit tillåten, i=ir så mycket nier 
oväntadt, då vi anmärka andra mått och 
tJteg vara tagna, hvarigenom man velat 
förekomma all farlig inblandning med 

_Stal bergs - malmen i masugnen. Derföre, 
då på flera ställen i Siegen stålmalmer 
brytas, hvari mycken svafvelkis är in
sprängd, har förbud hlifvit stadgadt, att 
ej vid någon masugn, der ståltackjem 
verkas, göra inblandning af dessa malm
slag med den vanliga stålmalmen, utan 
nedsmältas dessa rödbräckta malmer i 
blandning med andra på ugnen, och tack
jernet, som häraf fås, upp blandas till J 
emot Stalbergs tackjernet, att beredas till 
stål. Härigenom. har man naturligtvis ve~ 
lat förekomma underslef med en större 
malmsättning· af sådana oartade malmer, 
~in ståltackjernet kunde tåla. Ståhackjerns 
gösame hade 16 till 17 fots längd, 1! fots 
bredd och 2 tums tjocklek. Då stål be
redes, sönderslås dessa i små stycken, 
att elden må så mycket lättare kunna ge= 
nomtränga dem, hvarefter så många styc~ 
ken deraf inläggas i härden, an en smäl
ta till minst ~ sk(€. stap. vigt må kunna 
fås~ I början är blästern svagare; men 
~edan jernet senomgått ~lödningsgrncter= 
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:na, och m:issan ljusnat samt närmat sig 
till smältning, ökas äf ven blästern. Tack
jBrnet, som nu blifvit smält, bringas ändt
ligen genom smedens flitie:-i arbete och 
med tiHsats af slagg, att cöfvergå i ett 
fost tillstånd eller färska, samt formerar 
slotlig~n en smälta i bot_~en af den gnm
da härden der hettan ar starkast. Det 
är angeläg~t att ~lagg påkastas d,\och ~-i 
i härden; ty dengenom fredas stalet for 
luftens åtkomst, hvilken i annat fall &kul
le förvandla det till smidigt jern, och 
mindre jern förstöres på detta vis af den 
starkare eldgraden, eller går förloradt med 
slaggen. Med denna fördel förenar sme
clen en annan; ty jernet, som innehålles 
i slaggen, reduceras äf ven, och ökar 
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sin mån smältans vigt. Då slaggen var na
got tjock, kastades bränd och sönderstc~tt 
sandsten i härden; men hade sfaggen bhf
vit så ymnig, att den ville uppflyta mot 
förman, så aftappades den. Blästern var 
starkare än for en hammarsmedshärd, och 
då val kunde ske af kol, nyttjades altid 
de bättre i stålhärden. Inom 24 timmar 
tillverkades tre smältor för en härd, i hvil
ken stängerna äfven uppvärmdes. Här
clen hade 2 fot och 3 tums längd på 2 

fots och en tums bredd: djupet från form
mynningen till härdbotten var 5~ tum, 
och djupet från kanten af blåsbäljen till 
härdbotten 15 tum. Vädret föll nära midt 
i härden, och förman låg 4 tum inuti den. 

Bäljarn~ 

Bäljarne Vore tvenne af lä/ler; or:h ham• 
n,,, ren, af smi.,Jt jtrn, . 'Vägde frår1 1 till 
1i sl1 ill suq:,. vigt. . 

MuH i smältnn 1 hvarest luften min
dn:i ornedelbarligen rört massan, 'Vicc:ar äf
ven ståle1 sig renast; tnen i kanterna är 
rlet genH:mligen mindre bårdt och mera 
ji?rntågigt; ty som stålet varit <ler mest 
utsatt for luftf-'n, har denna kunnat upp
lösa något af den väsendtliga beståndsde~ 
len, kolet, Då stålhärden är grundare än 
hammarsmeds• härden, smältan mindre, 
tackjernet i mera förening med. kol, blä-
,st::;rn starkare och arbetet af olika be
sk.,,;ffenhet, finna vi häri orsaker som un
dei:hjeipa tackjernet att lättare öfvergå till 
atål. . Man räknade att a!bränningen på 
tackjern besteg sig till 27 procent. Att 
afbränujngen varit ~plfö:rne mycket bAtyd
ligare, anmärker OfverBergsRådet BE c
KER i sin beskrifning om Oran,Nassauska 
landet, utkommen år 1789, härledande 
BECKER en nu varande mindre afbrän
ning dels från ett bättre tackjern, jemte 
sjP-lfva stålprocessens npph1elpande, och 
dels rleraf, att man i lordn'\ tider arbe
tade :::.tt få mer så kalladt Ecle/st:ohl, tJ 
Råstål fil:r efr~r olika ,godhe, olika namn, 
E~elst:.hl k~llas det biista stål, hvilkm är 
fritt från jernt~gor, men JWittelkuhr., hvil-
ket gernenligen nhålles vid, ytan af smäl~ 
ten, kallaa &Ut stål som ännt.1 är något 
jernblaudadt. ·Det är likväl ganska säll-

.. ' , I.,- . 
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synt, att äfven efter smältstycken, som 
utgjort det invändiga af smältan, kunni 
uträcka stänger endilst bestående af_Ed~ • 
stål. Ehuru allt tack· ern, som blifv1t t1H-
. k d f 'l I J nyttjas utan val ver a t a sta ma mer, l"k .. 1 ° 1 till stålberedning, berö~mer 1 va ~ta· 
smeden mest det täta, da <leremot stang-
jernssmeden visar sig mera "!1öjd n~~d d~t 
blåsiga 18 ckjernet. Att tack1ernet ar bla
sigt, härleder sig från

0

innestä~~d __ h~ft, 
och då denna verkar pa kolets forstormg 
i jernet, bör ock stålsmeden ej vara så 
belåten med det blåsiga, som med det 
täta tackjernet. Kolen voro dels ifrån 
orten, dels ifrån Hessen-D,umstadt, som 
årligen Iemnar ett betydligt qvantum till 
de Nassauska jernverken. Dessa framkör
da betalas, efter våra penningar, wed 
4 R:d. Riksg.m:t lästen, eller 12 tunnor. 
Kol-åtgången till 1 skffi. stål __ räk~ades __ vara 
nära 1~ läst. Det är amnarknrngsvardt, 
att maii i det Nassauska ]andet ej fortfar 
:med stålets förädlande. En ganska obe
tydlig del råstål, och så liten att den ej 
bör niimnas, garfvas i landet. Stålet för
säljes egentligen till Grefslrnpet Berg, hvar
ifrån det Nassauska stålet forädladt, af
yttras under namn af Bergstahl. Äfven 
afyttras en del af det Nassau - Siegenska 
tackjer:net till' Grefskapet Mark och andra 
orter, men häraf beredes stångjern; 'ty 
allt tackjern, som eår ur landet, är tiU
verkadt. af bl_odsten~malmer i /blandning 
med stålmalmer. Då vi jemföra den Nas-

5t 

sauska råståls-tillverkningen med vår Sven.;; 
ska, finna vi, att hvark.en kommer man 
så högt hos oss i veckodrif ten, ej heller 
låter denna verkställa sig med en lika åt
gång af kol; men också äga vi icke så
dana malmer, som till sin stålnatur kun
na jemföras med dessa, och då vi besin
na, att vid de Nassauska verken löftri:ids 
kol till en betydlig del användas, hvi!ka 
innehålla mera kolämne (carbonE>), och 
.åstadkomma en häftigare och for stålbe
redning mera passande hetta, så blir olik
heten i kol-åtgången äfven begriplig. 

På vägen från Siegen till .Lobn hade 
jag tillfälle se flera stångjernssmedjor, Des
sa voro alla inrättade som våra vanliga. 
hammarställningar. Alla hamrar, som jag 
hade tillfälle se, voro af smidt jern;men 
redan. före min resa från dessa bergverk. 
hade. jag inhämtat, att på sina ställen 
ven tackjernshamrar skulle nyttjas. Des~ 
sa uthärda stundorn 5 månaders smidnings
tid, men gå ofta förlorade efter några vec
kors tienst. Då tackjernshamrar skola gju
tas, Jår man icke påsätta mycket stål
malm, ty denna ger ett tackjern; som 
är ganska skört, och hvilket icke tål stark 
påkänning. I Frankrike har jag på flera 
ställen sett hamrar af tackjern. Sådane 
äro, altid tyngre, för att kunna motstå på
känninge.n, hålla ,omkring 2,} skffi. stap. 
'\'igt, samt uthärda 3:ne måmders smid:
:niog, men skadas ofta inom kortare tid. 
Tackjemet, som nedsmähes ,till smidigt-
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jern, visade sig vara en blandning af grått 
oeh hvitt, och var tillverkadt af en röd 
hematit eller Rother Eisenstein, till hvil
ken en hvit spatig jernmalm sattes endast 
såsom befordrande medel till flllss. Det
ta neds'mältes blott en enda gång efter 
Tyskarnas warfrischen metod, och, för 
att påskynda färsknin~en, kastade smeden 
små-jern i härden, sardeles efter bläster
väggen. Att småjem befordrar färsknin
gen är naturligt: ty kolet i tackjemet de
lar sig emellan detta och småjernet, och 
för att få tackjernet att färska eller öf
vergå till smidig natur, måste kolet bort
brännas, eller på annat vis till sin myc
kenhet försvinna. Smältan höll 1 sk@. 
stap. vigt samt deröfver, och i veckan 
tillverkades för en eld minst 25 skffi., 
men ganska groft och högst illa smidt 
jern. Afbränningen på tack.jern gick till 
5o procent. I öfr:igt förhåller det' sig 
med stångjernsverk äfven som med stål
verk, att dessa äro endast privilegierade 
till smidning under 9 månader af året. 
Att tackjemet blott nedsmältes en enda 
gång, att smeden mindre sorgfälligt ut
räcker stängerna, måste här ofelbart öka 
vecko-tillverkningen. 

· Ej långt ifrån Lohn och vid Musen Hg
g~:r Stahlbergs grufva, <ler den egentliga 
sta.lmalmen brytes. Mal.men har till berg
arter dels lerskiffer, dels gråvacke, utgö
rande en. mer eller mindre inblandnini 

f.,'l'I_ 
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af dessa skillnaden på malmens :r'k'-
l "I . l aet ► 

!fd n.ar~~t sta md almen träffas ren, är hahe~ 
:. den.

11
nastan ensamma. Grufvan, arbe~ 

ta tl lp6 fots djup, är i anseende till 
m~lme.?s . strykr;,ing oc~ grening ganska. 
markvard1g. Gangen gar ifrån öster till 
":este~, och h_~r redai1 en känd strykning 
till 6tio fots langd och 1 o fots mäktighet• 
men utvidgar sig slutligen, efter 528 • fot; 
längd, tiU en mäktighet af några· och 60 
foti . Från de~ma hufvudgång utgå fyra 
gren~~, af hvilka trenn;:; spetsa sig, och 
upph~ra allde!es efter 102 fots strykning; 
:men 1 den fJerde grenen,. eller den yt
tersta, som redan är arbetad till lika 
lä~gd, fortfar malmen. Bergarterne, · som 
tr~f'.fas emellan dessa grenar, äro:dels for
skiffer, dels gråvacke, dels sandsten. Ifrån 
huf vudgången är äfven efter 560 fots längd 
anlagd en stoll, hvtiri blyglans och kop:. 
parmalm brytes; men 'med stålmalmen 
träfl'.~.s icke någon kopparmalm. , 

Ofra och nedra :masugnarna vid Miisen 
v.oro båda i gång. Piporna voro fyrkan
tiga, och sades vara 20 fot djupa från 
h?ttenbällen till kransen. I dygnet ned
grngo 24 uppsättningar, hva:refter erhölls 
.12 sk&. tackjern. Malmen gaf några och 
4o proc~nt: Den upply~ning jag här fick 
01:1:1 kol-atgangen, fann Jag vara öfverens
stamm~n?e ~ed de underrättelser jag för
ut erhalht vid Lohn, hvatest äfvett" sa.m
m~ malm .~Yt!jades.

0 
Lågan, som uppsteg 

Cran uppsattnmgsmalet, och äfven den, 
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hvilken framträngde emellan timpeln och 
d~mmen, visade sig ej så häftig som vid 
'Vara masugnar, emedan uguarne voro min- 1 
?re o~h .blästern svagare. Som ståltack
Jern tillverkades här, skedde utslag hvar 
8:de timma, men då tackjern blåses till 
smidigt jern, uttapp::is jernet hvar 6:te 
tin:ma: Tackjernet visade sig qviGkt vid 
utrmmngen; 1-rten stelnade hastigt. Det
ta var tiH färg'7n h vitt, dragande i gult, 
a~ en bladig textur och icke kisigt; men 
vid nedra masugnen, som blott sedan 6 
dagar var i gång,. fann jag jernet än- I 
D;l något grått, grynigt och besatt med I 
~1s; ehuru der ej nyttjades annan malm, 
an--Stahl~ergs stålmalm, försatt till i:del 
:med, vanlig lera. Detta bevisar, att äfven I 
af brunstenshaltiga jernmalmer kan erhål- , , 
las ett gråti:: taekjern, då ugnen går i · 
starkt kräfjelag; men är malmen blott nå-
got s~arande mot kolen, så visar tackjer-
net sig genast af en .annan färg och ut
see.n de .. Den bästa slaggen var glasig, 
af en .. hvit .. nå~ot på br_u~: stötande färg. 
Det 9-f rnarkbgt, att vid mgen masugn i 
hela Nassauska landet slaggen sjelf utrin- I 
ner, utan utkrokas den alltid med spett. l 
Som slaggen visade sig glasig och full-

1 

kom!igen smält, och damstenen, hvilken 
endast var g tum_ hög? låg 6 tum lägre 
än forman, kan Jag eJ annat finna, än 
att arbetssäuet var härtill den eventliga 
orsaken, och då dessutom detta ~ar för
hållandet med slaggen vid Steinbriicken, 
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hvarest rnasugnspipan var 28 fot djup 
från bottenhällen, och blästern mycket 
starkare än vid alla andra masugnar i lan
de~, är det klart, att denna olägenhet 
hvarken bör härledas från en grundare 
masugnspipa eller svagare bläster. 

Vid Marienborn, ¾:dels mil från Sie
gen, är en masugn, hvarest äfven gjuteri 
idkas, och blott vid 2:ne masugnar här i 
landet användes en del af tackjernet till 
gjutgods. Hufvudmalmen, som här nyt
tjades, var en röd och lös hematit af om
kring några och 4o procents halt, hvilken 
uppsattes obränd på masugnen, till i mot 
en hvit jernmalm, som förut rostades. 
Slaggen, som äf ven här ut krokades, var 
glasig, men mer på blått stötande än 
slaggen efter stålmalmer. Uppsättningarne 
voro mycket mindre än vid andra mas
ugnar, och nedgingo 3o uppsättningar 
inom dygnet. Tillverkningen af tackjern 
gick till So skeppund i veckan. All form
ning skedde i lera, och tackjernet hölls 
här nödsatt, ty flera pjeser, såsom kakel
ugnar och andra cylindrar, sedan de först 
med sandsten erhållit en jemnare och 
slätare yta, blefvo på en horisontel svarf .. 
machin omarbetade till ett sådant utse
ende, att centnern betaltes efter 8 R:dr 
R. G. M. Tackjernet var ganska starkt, 
och höll äfven gjutit i tunnare hällar. 

Vid Steinbriicken, 2 mil ifrån staden 
Dillenburg, har för icke länge sedan en 
m~sugn blifvit uppsatt, olik alla öfriga i 
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landet, ty pipan är den Anda runda som 
tniffas i onen, och demla :?,3 foi: d~":P 
fr~n bottenhii,1/1,n' hade på f?ez fots lK,i:l 
fran denna sednare 8 1ö••~ta ~rnme:ern ei 0 

ler 7r fot och i upps,n,nrngsmalet 'rnr 
vidde:1 2 f~t och 4 tum .. Blästern ledde$ 
inuti stället från fll tackjernsreservc,i.r, 
hvllfi vädret inströB,mad13' från 2:ne l,}ås ... 
~rnchiner,. äfven af tackjern, af hvi 1 /;a 
de inre cy!indrarne, ·som sattes i rörefoe~ 
ägde. en diameter ;;,f 6 fot, och reste 'sig 
2 fot och 4 tum; båda cylindrarne s,qHe@ 

i minuten tillsamman 18 ,gånger i röif•1se, 
och att försäkril sig om ~n ji~mrwi;e bJa
ster, va.r på reservoiren &pphcera den vä« 
dermätare, af 1! tums cHatneter, och o.. 
vanligt tjockt glas, (y!dt med vatten ... 
Tätto.rne, som voro 2, hade en vidd af 
1½ tu,m. Öfver öppningen af uppsättnings-' 
målet, och på t~ · fots af stånd, börjad:" ea 
skorstensprpa af 12 fots höjd, hvilken 
skulle freda arbetarne ifrån lågan undeF 
11,1almeris och kolens ibärning. Fara t<~rd& 
ändå vara,, att med' denna obetydliga för
mån en större oNigenhet åtföljer, ty d~ 
härigenom mera luft inst:römmar från den 
omgi'fvande atmosferen till upps.ättnings
:målet, kunna äfvenväl kolen härigenom 
starkare förtäras, och under en b1åsnh1/l 
är ået af största vigt, att bevara kolefl 
ifrån för stark förbränning i uppsättnings .. 
målet,. så att dessa, då de en gång ned~ 
lomma emot .förman, hvarest de egentH .. 
gen göra gagn, må kunna inne.hålla· t:ili}.. 

,-ärck lig2n af di?t bränn b::ira ämnet; ty un~ 
<for farten g,siaom rn11::isugnspipan, .och ,;;e~ 
d!v,, kolen f':n gång så djupt neddrifvit, 
aH; dessa bl_ifvit ofvertäckta och fredade 
från lufo=rns åtkomst, är det ej troligt 
titt det brännbara betydligen förstöres, 
emedan den Juft, som här träffa_s, hvil• 
ken redan vid en högre temperatur ge
nomstni kit kolhvarfven, och blifvit de. 
komponerad, bör nu mera vara oskicklig 
att un.Jerhålla elden. · Malmen uppsättes 
här efter mått, :men kolen, till större de
len af ek O{;h bok, vägdes för hvar upp .. 
sättning: 24 uppsättningar neddrefvo i 
dygnet, utgörande uppsättningen något öf
ver 14 Jispund tackjerns vigt, i kol, och. 
18 Hspund i malm, hvarp,fter · räknades i 
dygnet, såsom ett medelbelopp, minst 1 t 

skeppund tackjem. Malmen, som således 
i <let hela gaf l,1-5 procent, var en röd 
liematit, men till fluss .nyttjades en 16 
till 20 procent jernhaltig, och kalkblan
dad röd hematit. Dessa malmer, som vo
:ro af en hård sammansättning, blefvo 
äfven rostade, innan de uppsattes på ug
nen: slaggen var glasig, och allt tyck
tes bevisa att den blifvit tillräckligen 
smält, men likafullt ntkrokades den här, 
äfven som vid alla andra masugnar, ehu
:rn den fattigare röda hematiten, eller 
flussmalmen, hade så mycket kalk som 
kunde behöfvas, för att befordra andra 
tr~ga bergartBr till en lättrunnen slagg, 
då arbetet i stället riktigt sköttes. 
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Hufvudmnlmen, som här nyttjades, 

var ifrån Beilsteins grufva, ¼ mil ifrån 
staden Dillenburg. Denna var af ett torrt• 
ofta ej. Jaspis olikt ut~ee~~de, o~h den 
fattigare malmen öfvergar afven till Jas
pis -'--'slägt:t; Malmen. ha~e till liggand~ 
vägg, Gravacke, och till hangande et kon
glomerat af mandelsten och _trapp. Denna 
malm gaf nära 5o procent 1 m~sNgnen: 

Tätt invid denna grufva hgger V1e
drift der malmen brytes, som allmänt 
nyttj~s till fluss i det Dillenburgska lan
det. Denna var väl i och för sig sjelf 
hårdsmält, men kunde såsom insprängd 
med kalk, så mycket hellre användas till 
fluss i som jernhalten ansågs vara 20 pro
cent. Till hängande vägg .var här Man
delsten, och till liggande, hvad Tyskar
ne kalla Hornblende-gestein. 

L-k. 
t 
' j t 

I 
I 
I 
I 

I 
' 
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Berättelse orn JernverAen· vid A.i. 

rigna i Irland. *). 

Dessa verk äro belägna i Grefskapet 
Roscommon på vestra sidan' om Loch 
Alleyn och inom en engelsk mils ""*) 
afstånd från sistnämde sjö. Öster ut löper 
Rod en Arigna, och i .norr möter berget 
Brahlieve, 1wilket hyser till öfverflöd jern
malm, ,stenkol och limsten. Utom detta 
berg finnas äfven andra i. grannskapet; 
hvari samma minernlier ymnigt förefalla; 
såsom; berget Cockra emellan floden A
rigna och Loch Alieyn; det så kallade 
J ernberget vester om Loeb AUeyn QCh 
Dobally vid norra ändan af samma sjö. 

I förra tider voro på dessa berg mån
ga små Jernverk ***) inrättade, hvHka ef~ 

*) Denna berättelse, hvilken i Maj månad år 1800 
på. Intressenternas i Arigna anmodan författa
des af en i Jernhandteringen kunnig man, har 
l:J!ifvit mig meddelad af en vän i Skottland. Ehu• 
ru jag bemödat mig att förkorta den, har jag 
likviil för sammanhangets skull funnit mig nöd
sakad att bibehålla åtskilligt, som torde in
tressera få liis,,re; men deremot har jag till lä
sarens lättnad reducerat till svenskt mått och 
vigt, samt svensk myntfot, allt livad jag trott 
fordras, för att gifva ett k.lart och tydligt begrepp 
om saken. 

**) 6} Engelska mil äro ungefär lika med en 
Svensk, eller en .Eng. mil netto 5423 Sv. fot. 

1<-k*) Dessa kallas i berätLelsen Bloomerys: för. 
modligen voro dessa verk af samma inrättning 
som de i sednare tider brukliga Rännverks•.smi-
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ter hand ;:.;_w nedlagda, sedan skof"firne 
deromb·ing L.lil'vit utödda; och, g~~ma.l.t 
folk i oaerl påminner sig ännu, då dzt sista 
~f dessa verk, vid södra ändan afLoch Al
leyn, var i gång. Man nyttjade vid dem 
endast träkol, emedan man då trodde, 
att hvarken tackjern eller stångjem kun~ 
de med stenkol tillverkas. Jerngrufvan 
vid Drummond, 2 Engelska mil nedom 
floden Shannons utlopp från Lq,ch. AUeyu, 
måtte clå antingen ej varit upptäckt, el .. 
ler ock hade man ej påräknat fördelen 
:;if denna malmens tillsättning, i synner0 

he, som man på närmarn håll hade öfver• 
flöd. på flötsmalroe:r. 

För vid pass 11 år sedan *), då ma·n 
vunnit foll visshet, att både tackjern och 
stfogjern kunde tillverkas med. stenkol, 
anlades de nuvarande verken vid vestra 
brädden af Arigm,-flod.en ,. på ett stället 
hvarest- i fordna tider stått ett skärverk. 
De äro på en. temlig swr skala och väl 
byggda, sam i indelas i öfra och nedra 
,,erken. 

Till öfra verken höra: 1) En mas~ 

den i Norra Amerika. Nu kaHar man i Engfand 
Bloomerys .äfve:a sådana verk, vid hvilka proces,. 
sen kmnmfr närmas~ vår Svenska stångjerm,-
process. 

0 
• • • • 

0
. 

:I<) Läsaren pammner sig att detta var sknfnt at 
1800. Det är således vid pass 16 år sedan den 
nya Smidesprocessen i E~glan~ vann fullkonllig 
kredit, sedan den, som Jag pa ett annat stalle 
anfört, blifvit några gånger försökt och förkastad.. 

6I 

ngn, 44 fot böa *) och 12 fot i diameter 
pi sitt vidaste ,t'J hvars_ blåsverk drifves af 
ett 27 fots öfverfollshJul. 2) En borr~a• 
chin, väl inrättad och för samma hJul. 
S) Ett giuteri bestående af 2 kupol-ugnar 
med ru~ för 'aen tredje, formhus, maga.: 

· siner och kompletta satser af modeller. 
Dessutom är här en hästqvarn med ver
ti~alt gående sten, som nyttja~ att bråka 
rirurnsan till eldfast tegel. 1-Tedra verken 
bestå af: 1) En smedja med raffinerings
bärd **) och en stångjernsharnmare +), som 

') De mått af fot, tum öch famnar som här. 
förekomma, har jag ansett öfverflödigt att re• 
ducera. Den Engelska foten är i det när~åste' 
,~?J tum längre än den Svenska. 1z tum ar, :::i:· 
en fot, och 1 famn = G fot. 

;<JN,) Rejinery: hvari tackjernet smältes om, innan 
det uppsättes på färsknings-ugnen. . .. 

f) Mmnbling-lwmmer: Denna sort hamrar som v1d 
de verk der stångjemet valsas, endast brukas 
aa slå tillsammans smältstyckena, äro af ert helt 
annan byggnad än de som hos oss nyttjas. Bå
de hammarhufvud, skaft och hylst äro samman• 
v.jutna i ett stycke. Hufvudet på de största ut
~ör ensamt en klnmp af 7 a 8 kubikfots volum, 
:kaftet är 6 a 7 aln. långt af 9 a IO tums dia
meter, och det som svarar mot hylsten är nästan 
en dylik klump som hufvudet, på dess undra 
sida skapad som axlarna i en vågbalans: På 
denna hylst hvilar hammaren i 2:ne tack1erns
pannor af flera skeppunds vigt. Hjulstocken som 
står vertikalt emot_ hammarskaftet, har/• lyftar• 
m1u som fatta under en vid lmfvudet framstå
e,ide nabb, rlikasom man vllle föreställa sig att 

- skaftet vore trädt _igenom hufv1:det ,) ocl~. g?ra 
im lyftnln~ aJ u & ,;;. turn _, bvdken :rest ar ull-
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väger 23 till 24 skffi. stapelst .,. t ( • ,.. 
h 'Z 1310 . . • vig moro 

t an ;; Tons). asverket till ha·· Jd b 
0 

,.. ,., 1. d b·•i· r en e~ star ar .'.l:ne cy rn er a Jor, hvarde 3 
· 1· h 1 ·1· ra 0 

tum 1 oameter. oc 1v1 Ka sättas i rörel-
se tneJ treslängig vef och ett 16 fots öf
verfallshjul. Ifommaren drifves äf ven med 
ett öfverfollshjul, r3 fot i diametfr och 
5 fot 8 tum bredt. Med detta verk åro 
förenade nödige flamm- och färsknings
ugnar *). ~) Ett vals- och skärverk med 
2 öfverfrillsb jul af 20 fots diameter och 
4i fots bredd, samt valsar och skärskif
vor aJ 13 tums diameter. Utom nödiga 
hus lör arbetare och tvenne vackra bo
städer för betjeningen, äro här 2 stamp
eller qvarnverk, det ena för au skilja 
småjern från slaggen, och det andra för 
att pulverisera kol till formningen vid gju
teriet. 

räckligt för hiir brukliga smälter af högst 4 Iis~ 
punds vigt. Som här ä: ingen tryckare, agerar 
hammaren blutt med sm ~gen tyngd ocli liksom 
pressar ut sl,iggen ur smaltan. För att kunna 

. formera smiiltstycket till koJf, och iifven för 
att räcka nt gröfre stänger, om så sknlle behöf
vas, är hammaren __ försedd med Kors-pen, så att 
s1~eden, utan att andra sin ställning, kan både 
slata och pena_- D~tta _ torde vara tilJräck ligt att 
upplysa hvad Jag 1 mm resa sid. 98 anfört om 
Stångjernsverken i Södra Wallis, och som mån
ga ansett för tryckfel. 

~) Ballf11rnaces och Puddlirtt: /ttrnaces. 1 de sed
nare förvandlas tackjernet till smidigt jern och 
i de_ förra hållas smältstyckena varma eHer ock 
nyttJas d~ med någon förändring af den allmän
na puddlmg-processen till ett behof som på sitt 
ffltälle skall omtalas. ' · 
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Vtd första anläggniogen hade nedra 

verken ej mera vatten, än det som kom 
från de öfra, hvilket var en obetydlig in .. 
samling från vestra sluttningen af Lerget 
Brahlieve; men man har sedermera med 
mycken kostnad slagit en dam öfver 
Arigna, hvarigenom dessa verk äro rikli
gen försedda. 

Den gamla vattentillgången från Brah
lieve var så knapp, att masugnen ofta 
stannade för vattenbrist, och man upp
satte derföre en eld- och Jnftmfichin af 
32 tums cylinder till hjelp åt vattenhjulet. 
Denna byggnad är gjord med mycken 
kostnad, och dagliga utgiften för att hål
la machinen i gång är äfven betydlig, 
Det hade varit bättre och blifver: i alla 
tider förmånligare, att leda Arigna-.floden 
in i masngnsdammen, hvarigenom bruket 
af eld- och luftmachin alldeles kunde und
vikas. 

Om denna vattenledning lägges ho
risontelt med öfra öppningen af de 3:ne 
på masi1gnsbacken belägna rostugn?rne 
(Calcining Kills), omkring vestra sidan 
af Masugnsdammen och sedan 1ångs efter 
östra sidan af Brahlieve, till dess den mö
ter Arigna, öfver hvilken der kunde med 
ringa kostnad slås en dam, så vinnes 
derigenom både nödigt driftvatten och 
en lättare transport från grufvorna till 
:masugnen. Svårigheten att föra fram ma
ierialierna har hittills varit alltför stor. 
Kolgrufvan ligger i östra sluttningen. -af 
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Brahlieve, vid pass 2 Engelska mil ( 1 !. 
Sv. fjerdingsväg) från verk.en, och om: 
kring So famnar lodrätt öfver desamma. 
Af de flera sätt man försökt att föra ned 
kolen, har lastning på hästrygg befunnits 
vara clet förmånligaste *). En häst bär 
vanligen 5 centner, eller 18 Lffi. vikt. 
vigt. ·-Vintertiden göras två och somrnar
tid.en tre foror på dagen. Medeltalet af 
förningen för begge årstiderna blifver så
ledes 45 Lffi. per dag på hvar häst, eller 
13 Skffi. 18 LQ&. vikt. vigt (45 centner) i 
veckan. Det fordras de.rföre 60 hästar 
endast att förse masugnen med kol: och 
om ett häst- och karldagsverke blott skat
tas till 19 skill. Riksg:ds m,t **) ( r shilling 
3 pence), så kommer en Colliers Ton af 
~fa centners vigt, eller i det närmaste 10 

Svenska tunnor stenkol att· kosta i trans-
port 

*) Detta är bvad man hos oss kallar klöfja. På 
ömse sidor om en dertill inrättad sadel hängas 
en eller flere korgar fylida med det gods som 
skall transporteras. I Södra W alJis får man ibland 
se maim, kol och tackje:rnsforor lastad-e på detta 
sätt, inom en svensk mils afstånd från ställen 
som .äro genomskurna med kanaler,. jernvägar 
och dy lika inrättningar till befotdrande af en 
Bnäll och fött transport. · 

1'*) Vid reduktion af mynt värdet; har jag efter 
den i, sednare åren mest rådande kurseu beräk-. 
llat 1. pund Irish till 6 R:d.r R G. M., eller 8 
proc.:Sämre än ett Engelskt pund sterling. Till 
förekommande af misstag anmiirkes här en gång 
för alla, att således med R;dr endast förstås 
Riksg:~ildsmynt. 

I 
I 
I 
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port _till verket 1 l\dal. 28 ski~!· g 1::st. 
(5 sh1ll. 4 pence). Basta orten for afsätt4 
ning på jernet är Dublin, och dit är nä. 
ra 13 · Svenska (84 Eng.) mil. Då nu för 
20 centners ton (7! skt!3. stapelst. vigt) 
på denna väg måste. betalas 14 skilling, 
41 runst. i forlön per Engelsk mil, eller 
1 H:dr 45 sk. 7 r:st. per Svensk mil, så 
visar sig genast omöjligheten att med för .. 
del afsätta något på denna ort. 

Det rättaste hade varit, att ej anläg~ 
ga dessa verk, innan. utvägar till transc 
porternas lättande blifvit .vidtagna. Sedan 
det likväl var gjordt, hade man blott va
let af en · tillverkning med förlust eller 
verkens inställande, och för två år sedan 
stannade man vid · det sednare. Detta hvi .. 
iostånd bör dock ej kunna blifva lång
varigt. Det stora KanalBolaget är vid vi
te förbundet att till 1803 års slut förena 
deras kanal med floden. Shannon. När .. 
maste föreningspunkteu är vid Athlone; 
8~ Sv. mil (55 Eng.) från Dublin. Från 
Athlone ät segelfarten uppför Shannon 
till Arigna 6¾ mil (4o Eng.), hvaraf nå
got mer än 5! mil äro segelbara för bå
tar af 75 skeppunds drägt, och 1·esten, 
ungefär 1¾ mil i förslag att öppnas, Hela 
längden af denna fart blifver således 15 
Sv. (95 Eng.) mil, och om man här äf .. 
ven skulle räkna transportkostnaden på 
6 skepp1ind vikt. vigt ( r Ton) till 2 skil~ 
ling 4i nu;i.st. (2 pence) per E;ng1sk mil, 
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så kom hela vägen från Ariorna till Dn· 
blin att betalas med knappt ti R:dr 38 
sk. 5 r:st., eller 16 skilling Irish. Om vi
dare vattenledningen från Arigna.floden 
till Masugnsbacken verkställdes efter of
van anförda plan, så kunde materialierna 
der vara levererade för 2 pence per 'I'on, 
eller 2 skilJ. L~! r:st. per 6 skeppund vik
tualie vigt. 

Den stenkolsbädd, på hvilken arbe
tades i Brahlieve, 2 Eng. mil norr om 
masugnen, var blott 27 Engelska tum vid 
dess utsprång i dagen; men sedan den 
hlifvit förföljd L~o famnar efter dess stup• 
:riing, eller ti.:l det ställe hvarifrån vattnet 
upphämtades, ökades mäktigheten till 36 
tum eller 3 fot, inberäknadt ett lager af 
svart skifte:r, 1J tum tjockt, som förekom- . 
:mer inuti kolbädden. Den stupar här in
.åt berget en tum på 12. En EneeJsk mil 
härifrån, på andra sidan af berg~t, .arbe
tar Mr TE.NNISON samma .kolf!öts, hvil
ken äfven cer har en lika stupning jnåt, 
och som i den däld eller bassin, hvilken 
formeras af de_nna ömsesidiga stupning är 
både mera horisontel och af större mäk
tighet. Arbetet drefs här tillförene för 
ort, och arbPtarne lrnde i brytningslön 
från 4 skill. g! r:.st. (4 pence) till 7 skiJJ. 
2~ r:st. (6 pence) for f kubik famn. Nu be
talas bry1 arelön för Colliers Ton (32 cent
:n_Pr) 19 skiH. 2j nmst. ( 1 shiH. 4 pence) 
t1U 26 sl-1ill. !ij ru1r1st. (1 .skill. io pence). 
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_ En Colliers Ton i~nehål}er 32 _råga-

.le Bnshels: 1 Bushel ar 18:;; tum 1 dia
meter och 8 tum djup: den väger, rågad 
med kol, något mer eller mindre än en 
centner eller 

0

3 lispund vikt. vigt. Colliers 
Ton svarar såle,les i det närmaste mot 
10 tunnor Svenskt mått, koltunnan räk
nad till 18 lispund vikt. vigt. 

Nyssnämde mått kostar nu: 
R:d. sk. r. L. 

I brytarelön - - 26: f~t· o. 
För kolens sönder-

slagning och last-
ning på vagnarne 
ned i grufvan, åt 
2 man 

För vagnarnas drag
ning fr. brytnings-
stället till slan-vä-
gen *), åt 2:ne gos
sar . 

För vagnarnas drag
ning till schaktet, 
åt 2 man 

En gösse vid bot
ten, en vind gosse 
och en lafkarl . 

o. 

o. 

6: -. o. 

o. 

s. d. 
I, 10. 

o. 6. 

o. s. 

o. 5. 

o. 
o. o. 

s. 
7· Två körvindshästar -

En karl, som hug
ger sten för ort-
byggnader; häst----------::-

Transp. 1: 7: 2}, o. 3. 10. 

•J) Barrow road •. 
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R:d. 

Transp. 1: 

och karldagsver
ken till stenens 
framkörande • 

En smed och en 
timmerman . . -

:Vatten-uppfordring 
med 2:ne hästar, 
2 man och 2 gos~ 

sk~ r. 
7: .2J. 

3: 7i· 
I~ 2~. 

L; s. d; 
o. 5. ro. 

o. o. 5. 

o. o. 1. 

sar . . - 8, 4j, o. o. 7. 
':Vägarnas repara-

tion ned uti gruf-
van . • • 

Byggnad af körvin
-Oar, inköp af li-
nor, korgar, m. m. 
samt deras vid-

2: 4f, o. o. 

makthållande . - 3: 7j• o. o. S. 
Nya schakt och 

kommunikations-
stollar '') . . - :r2: -. o. o. 10. 

'Af gift till grundäga
ren Mr. TnNNISON, 

eml')t hvilken rät
tigheten att bryta 
malm och limsten 
likväl är för alltid 
ofverlemnad åt bo-
laget **) . 8 J 2 : 9.s• o. 2. o. 

Transport. 2: 19: 2 3. o. 8. o. 

t\) . Summ~n af dessa utgifter gör pr. Sve;risk ~lijllla 
1 det narmaste 8 sk. 8 r:st. · . 

'H) Pri S!e,11,~k rngn4 z !k! ,U ,r~~t. 

6g 
R:d. sk; r, L', s. d: 

Transp. 2: 19: 2J. o. 8. o • 
Tr::i.nsport- kostnad 

från gruf van till 
niasugnsbacken ;,) 1: 28: 9i· o. !,. 4. 

**) R·d· 4· - 3 4 • •. - 0. I, • 

Dessa omkostnader, räknade på en 
van1ig Ton af 20 centner eller 6~ Sv. 
tunnor stenkol, gör 8 shill. 4 pence el• 
ler 2 R:d. 24 skill. 

Af en Colliers Ton (ro} Sv .. tunnor) 
rå stenkol erhölls en 20 centners Ton 
(6J t:r) kolade eller så kallade Coaks +). 
Fiötsen gaf vanligen i grofva och j små 
kol, hvilka sednare, då skiffern väl sof
:rades ifrån, kunde bringas till Coaks li
ka så väl som de andra, och göra sam
ma gagn på masugnen, med den -'killnad 
allenast, att en enkom tillställning med 
ugnar, som för dessa var nödvändig, nå
got ökade kolningspriset. 

Till egenskaper och förhållande lik~ 
na dessa stenkol dem som förefalla vid 
jernverken i Södra 'VVallis: de brinna med 
svag låga och liten rök, äro svåra att tän .. 
da, och lemna efteri bränning en hvit 
aska. 

*) Pr Sv. tunna 7 skilI. 8 rnnst. 
**) En Sv. tunna kol kostar således på masugns

backen 19 skill. 3 r:st. 

t) Afgången vid kolningen varierar till Hera pro~ 
cent, allt efter kolens natur och ii1fallande vä-
derlek! · - - - -



'7~ ~ 

Till kolgrufvan var e Il l d 
f 

, n sto an aa 
_ran vestra stranden af Arin-n fl d i";d 
,z f h ... d .. f d ,,., a- o en v1 
00 ,nnnars OJ o ver ess vatt 't" 
D 

.. - d 5 - en - y «, 
_en :r nu av~msern 4 L-nnnar i rät li-

me pa vattendunten, och med 40 Ea - ars 
1.. .. k . k d mn angre strac ~nrng ommer en in på ar-
betsrummen. Det är skäl att for ätta 
denna, stoH folli 85 famnar; och a;r ;e
dan lata den fo,Ja arbetet. Dess höjd är 
nu 5 fot, och bredd 4 fot. Under\ det 
m

0

an erbetade på den utfördes varpet på. 
hatar, o<.;h om den fullbordas, kunde sten
kolen_ på samma sätt transporterBs. Som 
<len ligger 3o famnar högre än de nu va
rande arbetsrummen, kunde man då und
vika att vinda opp kolen, utan fick i stäl
~~t ID:ed handi.pel släppa dem ned, som 
ar, mrndre kost.samt; men stollen måste 
då göras 1i till 2 fot djupare, hvarvid 
kostnaden blifver obetydlig, helst varpet 
kan utföras på båt och de i berget rådan
de strata för dBt mesta bestå af en lätt 
bruten art (Black. thill). På detta sätt 
vim!es. en besparing i transportkostnaden 
af at?unstone r R:daL 31 skiJJ., 2} runst. 
(5 slull. 6 pence) pr Colliers Ton (10 t:r 
Sv.) emellan grufvan och rnasugnshacken. 

E~. 20 c:r Ton (6} t:r) skulle såle
d_es, fritt Iefvererad på masugnsbacken, 
ei kosta mer än 1 R:d. 22 skill. gi r:st. 
(4 sh. 11 pence) *). 

0 

Jernmalmen bröts vanligen af Iandt~ 
folket och framfördes af dem till masug
'fr) 10 skilt 7½ n'mst. pr Sv. tnnna. 

7 r 
11_en för 2 pence pr centner af 120 (I!. 
vigt och med 1 centners öfvervigt på 20, 
eller Ton räknad till 21 centner *). Det
ta gör for 20 centners Ton eJler 6 skep
pund Sv. vikt. vigt 1 R:d. 4 skiU. 9~ r:st. 
(3 shill. 8 pence). 

Genom det att malmen framdeles ka'n 
f~ras på båtar ~irekte till rostugnarne, 
vmnes en bespanng, svarande mot skill
naden emellan transportkostnaden vid det
ta sätt och det gamla på hästrygg. 

Limsten klöfjades äfven ooh'kostade 
på masugnsbacken 32 skill. 41 r:si:. (2 sh. 
3 pence) pr 20 centners Ton. . 

Tac~ierne} s_om _tillv~rkades vid .Arig
na, var hka sa tJenhgt till finare o-jutnin
gar som något jern i -Engfond. '

0 
• ··-· 

Till en 2_0 centners Ton eller 5 skep
pund 5 lisp. 10 @, Sv. tackjernsvigt åtgår 

R:d. sk. r. L. s. d. 
56; tunn. (5½ Tons) 
rå stenkol ti!J 1 o 
skill. 7½ runst. 8: 4: 9j. - 1. 7. o. 

24 skepp. vikt. vigt 
(4 Tons) malm till 
8 skill. 9} runst. 4: 19: 2l o. 14. 8. 

6 skepp. 18 lisp. 
vikt. vigt (23 cent.) 
limsten till 9) skill. 
6 runst. . - '.37: 2;. o. 2. 7 .. 

2. 4. ,., 
i)• 

*) Här'. som på andr? ställen har man af gammalt 
antagit de,I\ olyckh~a metoden, att under såin• 



R:d. 
Transp. 13: 

I Shropshire beta
las på ackord till 
folk som besörja 
om rostningen och 
sköta .masugnsar-
betet 7 sh. pr Ton 
tillverkadt tack• 
jern. VidArigna ä-
ro daglönerna min• 
dre och machine-
:riet går n1est med 
vatten, således bör 
detta kunna der 
göras för bättre 
pris; men låt oss 
antaga Shropshi
res priset 

R:d. 15: 26: 4#- 2: u: 10, 

Låt oss vidare för jemn räkning an-
taga, att tillverkningspriset på 1 Ton vo
re 2 P:d 8 sh. Sterl. Engelsk eller 15 R:d. 
24 sk. R:gdsm:t. När nu alla omkostna
der äro upptagne, utom småkol till malm
rostningen (hvartill vanligen nyttjas af
fall), och machineriets samt redskapen, 
vidmakthållande, så kan detta samman
lagdt ej öfverstiga 12 shill. Sterl. Engelsk 
eller 3 R:dal. 43 skilJ. Rikg:ds m:t. Och 

ma namn bruka olika mått och vigt. En re"san
de är ofta häraf förvillad och kan endast genom 
en mängd trötta:11.de frågor komma till ett säkert 
iresultat, 

lrnla 
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hela tillverkningskostnaden på en ':?o cent
ners Ton blifver således jemt 3 Pund 
Sterl. Engelsk, eller 19 R :d. 24 skill., son1. 
gör pr Sv. skeppund tackjern å 26 lis
pund 3 R:d. 35 sk. 7 r:st. 

Tackiernet, som tillverkas vid Arig
na, är så nödsatt (5,0ft), ehnru någon 
malm (lron-Ore) från Drnmmond tillsät
tes den vanliga flötsmalmen (Tron Storrn)t 
att derpå måste nödvändigt blifva myc
ken afbränoing, då det skall förvandlas 
till stångjern. Vid den pro, ess som till
förne följdes skola 35 centner v,ckjern 
hafva åtgått till 20 centner skärjern (Road 
Iron), hvilket gör en betydlig afhränning. 
Men om äfven denna afbränning ej skul
le kunna förminskas genom annan malm
blandning eller genom tillsats Rf torf i raf
fineringsprocessen, skulle lik väl skärjern 
kunna här med förmån till verk as; men in
nan en ny masugn anlägges, hyartill de 
föreslagne kanaleme gifva nödigt drift
vatten, är det ej troligt, att produktion 
af tackjern här kan blifva större än som 
fordras till gjutningar. 

Ungefärliga tackjerns •tillverkningen 
vid Ar:igna skattas tiH 1000 tons årligen, 
eller 5221 skffl Sv. tackjernsvigt. 

På allt tackjern som införes till Ir~ 
land är 3 R:dr. 12 skiHingars tull per 20 

Centnnrs ton. Om nu tackjern skulle kö
pas till Arignai kunde nian ej räkna på 
att hafva det till bättre än 8 pund st~rl. 
per ton, eller g R:dr 47 &kil!. per sk~ 

. ~ 
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tackjernsvigt: och då inrättningar äro 
gjorda ~id h

0

vil~a tackj;rnet kan uppar• 
betas till stang1ern, bor också tillverk
ningen på stället beräknas till nyssnäm
de pris. Om härifrån afdrages tillverk
ningskostnaden, 3 pund per ton, så 1Jpp
kommer en vinst af 5000 pund sterling 
eller So,ooo Riksdaler blott af den nuva: 
rande masugnen *). Bygges en nr mas
ugn blifver vinsten mer än dubbel, eme
dan vissa artiklar af tillverkningen kosta 
lika myG:ket för en som för två masugnar. 

*) Man finner lätt, att den vinst på masugnen; 
som här är påräknad, beror dels af den lokala 
omständigheten, att köp-ta('.kjernet här skulle 
hämtas från England och föra'S en lång landväg, 
dels af ho'mdels-konjunkturen för inköpet af tack
jernet. Ar 1800 var tackjernet i England i ovan
ligt högt prk Det nödsatta jernet i galtar !:Je. 
taltes då med 6 till 7 Pund Sterl. pr Ton, och 
det mera hård.,satta för stångiernssrnidet med 
något mindre. Ar 1303 gällde samma sorter vicl 
inasugnarne .i Södra Wallis ej mer än 5 Pund 
eller_ något deröfver. Allt hvad transporten från 
Södra Wallis ( der tackjernet merendels är till 
bäsiff pris) kost;ide mindre än 3 Pund, skulle 
således afgå på masugns-avansen. Men i alla 
fall bör af detta verk blifva en vacker behåll
ning; ty om man räknar, att af 1000 Tons tack
jern bör erhållas omkring 600 Tons stång- eller 
skärjern, och vinsten på hvar Ton blott räknas 
till 4 Pund, som äfven med 8 Punds tackjerns
pris ej är för mycket tagit, när stångjernet gäl
ler 20 Pund, så uppkommer derigenorn en ny 
vinst af 2!}00 Pund eller 14400 R:d., hvilken 
sammanlagd med förenä~nde 30000 R:d. gör i 
behållning af både tackjern's och stång- eller 
skärjerns tillverkningen 44400 R:d1tl, 

7 
1 
I 
1 
! 

i 

I , 
I 
I 

7'5 
Både flötsmalmen och limsten äro af 

bästa slag, och tillgångarna deraf outös
liga. Stenkol äro väl ännu ej funna till 
samma öfverflöd: den djupaste flöl.&en 
:mlln hitti!ls fonnit är 3 fot, och den lig
ger i berget Brn.hlieve, på hvilket verken 
äro anlagda; men då denna flöts är un
dersökt på 4 engelska qvadratmils yta, 
och hvnr qvadr;;Hnil kan b<?r.iknas till
räcklig för 500 "lrs blåsning, så kan det 
ej heller sägas vara någon brist. 

Stöl're Hötser skulle likväl möjligen 
kurn1>, npptäckns både i berget Brahlieve 
och det nära belägna bP.rget Cockra, dit 
den ofvan omtalta vattenledningen äfven 
kommer att gå, ty i bergen deromluing 
vid Dobally, ofvanför Loch Alleyn, är 
redan funnen en flöts af 10 fots mäktig- . 
het. Denna flöts är ännu endast känd 
vid dess frambrytande i dagen, hvarest 
den visar sig lös och murken; men om 
man skulle undersöka den på djupet, så 
träffade man der ofelbart stenkol af van-. 
lig hårdhet. 

I sitt hela betraktadt förefaller mig 
Arigna såsom en bland de tjenligare plat
ser för jernverks anläggningar. Der .fin
nes allt hvad som fordras - flötfmalm, 
stenkol, limsten, Freestone, eldfast sand
sten, eldfast lera och andra sämre ler
arter - allt af godt slag och till öfv,c,rflöd. 
Vatten bör et .heller kunna tryta för nu 
varande verk. · Lätthet i transporten iir 
det enda som saknas; men derpå arbetas 



nu kraftigt. Den stora kanalen bör 1803 
vara förenad med Shannon, och af Parla
mentet är nu beslutit, · att göra denna 
flod segelbar en Engelsk mil nära Arigna. 

Under fortgången af dessa publika 
arbeten bör bolaget fortsätta deras stoll 
till stenkolsgrufvan och göra en vatten· 
ledning af omkring 5J fots djup under 
öfra öppningen ~f r~st-ugnarne oorrm åt 
Arigna-Hoden. S1stnamda tvenne arbeten 
äro i sym1erhet nödiga för verkens be
stånd; ty om vatten och materialier kun
de fås på här 1öreslllgna sätt, skulle nu 
varande verk med förmån kunna drifvas 
för afsättning i orten, då deremot den 
förstnämde större segelfarten endast vore 
af någon vigt, i den händelse man beslöt 
att utvidga rörelsen. 

S-a. 



' Dessa Samlingar, bvarat man är sinnad att lem· 
na 5 till 6 Häften hligen af den vidd och efter 

plan,som ciet första Häftet ungefär utvisu, linnes till 
salu ho, HrMag. Uuerocb HrNot. Delen&Comp. 
i Stockholm, hvarest åfven erblillas exemplar af 
E. T. Svedenstlernas Resa genom en del af Eng
land och Skottland, å J R:d. 16 sk. R:gds. 

Magasin Jör Blomstt,riilikarf!J och ldkart1 aJ 
TrädgårdssltötsBI, hvaraf SjmJde Häftet nyligen 
utkommit, säljes hädanefter endast i Delen.s & 

, Comp. Bokh.andel för 1 R:d. R:gds hvart Häfte. 

Der finnes äfven : 

Fnes Låkare..Bok, å , B.:d. ex. 
. SchJartz Mineralogi, ptecl 7 gtPerede Ta6eller, 

5G sk. b. 
M1µ1ken, 4 Delar, a R:d. la.' 
Tvisten emellan Ajax och Ulysse, om Achills va

pen, af Grefve Gyllenb_org, 8 akill. h. 
Tal vid Kyrkoherde - valet i Maria Magdalenas 

Församling 18o5, af P. Drysen, 6 sk. h. 

Prenumeration pli Konrmg Gustaf 111 Samlade 
Sh-ijter, t, a. Del., a R:d. u sk. 

Dito pli Engelskt ocl1, Svert.tlct Lerikon, oj C. De

ld11, med 6 R:d. 
Dito på Handels-Tidningen med a R:d. för he

la året. Den utgifves hvar Tisdag och Fredag. 




