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Historiska upplysningar om En
gelska Tackjernstillverkningen, 
hämtade ur Dr. REE's New Cy
clopredia Vol. IV. Part. 2. 

Det är oafgjordt från hvad tid jerntill
verkningen i Stora Britannien räknar sin 
begynnelse. Likväl synes det troligt, att 
F enicierne, som redan arbetade tenn
grufvorna i Cornwall, skulle dervid haf
va brukat personer med allmän kunskap 
om de då kända metallerna, och hvilka 
således förstått, att använda landets sto
ra förråd af jernmalm, antingen till egna 
omedelbara behof eller till de, mindre 
l1yfsade inbyggarnes förmån. Danskarnes 
infall och deras bosättning i England 
måtte ock ofelbart hafva ökat der såle-
des vunna kunskaper om grufarbeten 
och jernmalmers bruk. Denna gissning 
må vara mer eller mindre grundad, så 
är det likväl en erkänd sanning, att på 
flera ställen i England träffas slagghögar, 
betäckta med nog matjord för att gifva 
en frodig vext åt stora trän. Dessa hö
gar hafva ock från urminnes tider burit 
namn af Danska slaggen (Dane's Cin
ders). Redan 1620 anmärker DUDLEY, 

att stora ekar då funnos nära sin förvand
ling högst upp på sådana slaggsamlingar. 

Saml. i BergsVett, 2 Band, 1 Häft. l 



Man kan dock med skäl dra~a i tvifveb:• 
mål att de varit produkter al: masugnat. 
Un:der den längesedan förflutna tidpunkt, 
då dessa slagger blifvit hopb~agte_, hade 
nrn11 eJ· hunnit längre med 1ernt1llverk-

. • d bl" ugnar :ningen, än att 1 m1 n re aster . 
(f'.)ot blasts) eller smälthätdnr (bloo1~en~s) 
clirekte ur malmen frambringa sma O e
tyd liga portioner af sn:idigt _jer~. Form
ningskoosten och tack1ern_~g1utmngen vo-

d " t'ngen aldeles okanda, eller ock ro a, an 1 k 
0 ,c· 1,,,~ i sin linda att denna vac ra .sa m)·""'L , d .. 

gren af jernhimdterin_gen f?ga kun, e vac; 
ka intresse. Om någonsm tackJ_ern da 
tillverkades, så vet det förmodhgen a~ 
den mest strängsmälta art och e:1dast _1. 

f. igt att lätt kunna förvandlas tiU sm. 1-
a s ' • f .. ] 0 t dr digt jern. Det var eJ ö~r an ang e_ -
efter' då några förbättnn.gar ske:t vid 
den tidens gtof va machinen' och da man 
börjat inse nyttan af arbetets för~_elande, 
som särskilta ugnar uppfunn~s for tack
jernssmältningen oc;h ax:nl.ra_ for. dess slut
liga omarbetning till sm1d1gt J:rn. J?e 
förstnämde gåfvo första anledningen_ till 
inrättning af masugnar; som, egentl!gen 
att tala; var blott en förbättri~g pa .?e 
ugnar m~n redan hade, och hvdkeo för
bättring härledde sig från den tanka man 
oå fattat om förmånen af ett deladt arbete: 
SP.dan masugnar således voro komne 1 

bruk, funno snart masugnsägare mycken. 
1,killnad i de produkter der alstrades. Er-

5 

farenhet _och uppmärksamhet nppdsgade 
för dem mnan ko:rt en orsak tiU · dessa 
skiljaktigheter. En ]iten tillöknfog i den 
qvantitet ?ränsle söt~ for~om ?:Yttjades 
till berednrng af tadqern for strudet, gaf 
detsamma. nn en f!ytbathet, som genast 
t:Itvisade möjligheten, att medelst gjuttiing 
f!;ifva det en åstundad form. Gjutning 
~ch formning blefvo från denna stund 
lika oskiljaktiga från masugnsarbeiet, som 
smidet, odr jernverksägare fonno snart 
sin räkning vid att skilja sitt fackjern i 
grått kolbundet (gtay me1ting iton) och 
Starkare satt (forgepigs) 1 alh.solh behof
vet a.f gjutning eller smide fordrade. · 

Om man kunde 'förlita sig ti!l det 
som D11dley anfört i sitt arbete öm jet• 
tiet, under titel: Metallmn Mailis; så 
skulle :redan 2 under Kung J A:it o :lJ s rege .. 
ting, år 1615; hafva varit 300 masugnar 
i gång; hvilka alla . drefvos nted . träkol 
och som hvardera kunde öfver httfvud 
årligen blasa 4o veckor. Eftet hans UPP
gift skulle då hvar .masugn gifvit 15 Tons 
(78 Skeppd Tackj. vigt) i 

0

Veckan *); 600_ 

Tons (3120 Skeppd) om aret, och .hela 

*) 1 JÖtiANliONs tabeHet t1ppgi1ves i Tort:::::: 
7,.5//,,:. Skeppd. St. St. vigt; men. i handel räk. 
nas den vanligen lika med .7} Skeppd samma 
vigt, Nät nu 287ii Skeppd. St. St. vigt ::::::: 
2000 Shppd tackj, vigt; så skulle efter J ö
R ANS ON 287'.3 : 2000 = 7,Vc/4 e11et 7,466 
: 5,197 :::::: I Ton. Men efter handelskostu
tnen 2875: .2000 =:: å 7} eller 7,5: 5,.2.21 = $ 
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Englands årliga Tackjernstillverkning .så .. 
ledes stigit, till 180000 Tons eller 936000 
Skeppd, hvil k.et är mera än man seder
mera någonsin tros hafva åstadkommit. 

Ehuru öfv~rdrif ven denna' beräkning 
än må vara, så är det likväl mycket san
nolikt, att jernhandteriugen i allmänhet, 
äfven som taekjarrn; tiHvl'ldn:1i11gen, re
dan ,rnder nyssnämde rirlpunh t innehade 
en betydlig rang bland fande'.<: näringar. 
Åk-:::rbrukets befordran .och to!köknioge11 
under den fr~dsamme Konung JAKOBS 

regering, hade dock lärt nationen att 
sätta värde på odla.dt land. Den stora 
kol-åtgången . till jernverken och behofvet 
af timmer till flottan hade nu ansenligen 
medtagit skogarne; hela landsträckor af-• 
röjdes till åker och äng, och i samma 
:mån som odlingame utvidgades, minska
des tillgångarne på träkol för jernverken. 

Det synes som Dudley, vid sin be
räkning öfver jern-tillverkningen, tagit 
till grund det som hvar och en masugn 
under vintermånitderna, med den ymni
gaste vattentillgången kunde åstadkomma, 

Ton. Vid de här gjorda reduktioner har 
jag tagit i det närm11ste med.eltalet af 5i,19J, 
+ 5,2ar som gör ~ Ton __ = 5,2 Skeppd TackJ. 
vigt eller något m1n,,dre an 5 S~epr,d ? L:pd, 
och till undvikande af en operos rakning har 
jag på alla ställen der Lispundtal ~ljes~ skulle 
förekottrma, utsatt Skeppundtalet 1 dec1male~, 
hvilket medf6;r all deµ no&liranhet, som har 
kaµ fo~c;lras. 

s 
utan afseende på de hinder hvi]ka vat
tenbrist ?ch skogsar~eten d~n öfriga ti
den af. aret utan tv1fvel bort förorsaka. 
Om man <lerföre i stället för 600 Tons 
på hvar masugn årligen antager blott 
250 (1300 Skeppd), hvilket säkert kom
mer närma~e _sanningen, så skulle likväl 
Englands arhga tillverkning den tiden 
hafva "uppgått till 751000 Tons (590,000 

Sk
0
ep~d.), som 'jemt~ ti!lverkningen af 

StangJet·n och manufaktur för den ii<len 
viHe säga mycket. · 

.. Stenkol hade väl långt förut varit 
kanda och arbetades redan år 127?. vid 
Newcastle. En stor mängd deraf utskep
pades. årligen till .. Holland och nedra de
len al England, hvarest de nyttjades till 
klensmide och vissa manufakturer som 
fordrade en sträng eld. Likväl var för
domen så stark i England mot deras an
vändande vid gjuterierna, att de som först 
väckte förslag till nya anläggningar grun
clade pa stenkol, möttes af alla de hin
~3er, som de trögtänkte och oupplyste 
10?ehafvarne af de gamla jernverken för
madde att ~ägga dem i vägen. 

Kung JAK o.B utfärdade väl flera ex• 
clusiva privilegier på inrättningar af jern
verk g~undade på stenkol; men det lyc
l~~d~a 1~.?en .. af 

0
dem som härmed gjorde 

fo~sok forr an ar 16!9, då Dudley änd
t~hgen bragte det sa vida, att han vid 
im lllasugn tillverkade 3 Tons (15

1
6 Skpd 



T. v.) i veckan, Vid denna tid voro fia• 
:ra verk inställda för kolbrist och följden 
dernf blef, att jernet steg i pris, hvilket 
gjorde jernhandteringen till en lönande 
näring for de possessionater som ägde 
tillräcklig skog och hvilka således f~ttade 
en afvoghet emot alla nya inrättmnpar, 
som sannolikt skulle bidraga till prisets 
fällande, 

Denna period, under hvilken egen
nytta och fördQmar missgynnade alla för
sök i jernh.andteringen, följdes af en mer 
allmänt tryckande för nationen: den af 
inbördes krigen, .nnder hvilka hvarken nya 
inrättningar eller förbättringar kunde äga 
framgång, Några patenter på ny_a jern~ 
verk, bland. hvillrn C&OMWE!JL sielf sa
des i ett v11ra del:igare, beviljades dock 
unde'r republikanska styrelsen; men hvar
ken kunde de nya verke.n bringas till 
uågon vidd i anlägg~ingen eller fu1lko111;
lighet i processen, Ar ,663 vet man att 
Dudlf7 erhöll sitt sista patent, hvari han 
uppgifver, att han i sin 27 fots höga mas
ugn kunde tillverka 7 Tons i veckan. 
Blästern till denna masugn åstadkoms med 
ett par bäljor, som !runde lzå/las i gång 
en Limme af en person., utan att den-. 
ne blef mycket trött. 

Det var ej förr än brist på skog och 
virke gjorde det till en nödvändighet! 
att använda stenkol, som de kommo i 

~Umännare. bruk och deras värde blef 

'1 

Jtändt, Då förbättringarne i det mekani .. 
ska genom erfarenheten vunnit stadga 
och ångmachinernas mångfaldiga förde
lar blifvit bekanta, då först fanh jernverks
ägaren medel i sina händer, som förut 
voro honom alldeles okän<la. Smärre 
masugnar, hvilka er böllo sin bläster från 
]äderbäljor drifna med oxar, hästar eller 
menniskokraft, förkastades, och i deras 
ställe uppkommo masugqar på en stör~ 
re skala och med utvägar till starkare 
bläster. 

Under denna nyckfulla epok af. be
ständiga förändringar som jernverkens 
historia framställer; medan åkerbrukarens 
välgörande hand bortsopade hvad ännu 
återstod af de ofantliga skogstrakter som 
varit bibehållna till kolförråd för masug~ 
narne; medan allmänna förbättringar vid 
byggnaderna och införa11det af ångma
chiner lofvade att gifva 11ytt lif och drift 
åt allt slags mapufaktur, syntes jernhand
teringen nästan fallen i förakt och van ... 
vård. L~adets behof af jernvaror, besyn
nerligen af stångjern, tilltog årlig~n, och 
nästan i samma mån som tillverkmngarne 
minskades. Man tvingades ~tt söka dessa 
nödvändigh-ets varor på främmande mark
nadsplatser, ehuru man förut deraf sjelf 
gjort den betydligaste utskeppning; och 
från denna tid kan dateras den ofantliga 
årliga införseln af Ryskt och Svenskt jem. 
Det blomstrande tillstånd i hvilket jem• 



handteringen, beskrefs af Dudley, var .nu 
försvunnet, och de 300 masugnar han om
talar, voro minskade till Sg, hvilka sam
mantagne tillverkade endast 17350 Tons 
eller 90220 Skeppd T. v. som gör nära 
500 Tons eller närmare 1530 Skeppd T. 
v. för hvardera: 

Förteckning på Masugnar i lZ'lJart Land
skap, jemte deras tillverkningar med 
träkol, nyss förr än stenko/ började 
användas vid Tackjerns 4 b!åsningen. I Landskapens 

~ ls: 
Tillveckninga,. I "';;: 

"" Namn. ~~ 
Tons. Skpd T. v. "., =-~ --

Brecon 2 600 3120 r]amorgan .2 400 20801 Carrnarthen I 100 520 

Cheshire - 3 1700 8840 
Denbigh. - .2 550 .2860 
Derby - _, 

I 4 . soo 4160 
Gloucester - 6 2850 1~•01 Hereford - 3 1350 ·7020 

Hampshire I 200 1040 
Kent 4 400 2080 
Monmouth 2 900 46801 Nottingham l 200 1040 
Salop 6 21001 10920 
Stafford - 2 1000 5200 

IWo,cester I~I 700 3640 
Sussex - 1400 72801 Warwick - 21 700 3640 
York - 6, 1400 7280 -I 5gl 173501 90220 

9 

Af föregående uppgifter inhämtas, att 
uickjerns tillverkningen p-å en tid af 100 
till r3o år m!nskats årligen omkring 500 

Tons eller ~600 Skeppd, Lyckligtvis ha
de man på 1750:taiet kom!llit så vida 
:med ångmachinerne1 att man ej ensamt be
rodde af vntten\!:erken, utan hade utsigt 
att kunna anlägga masugnar der hvarest 
mesta tillgång var på tnaterialier. Jern~ 
verksä6aren insåg då, att hans. tillverk
ning kunde ökas blott med inrättning af 
större blåscylindrar och kraftigare ång
n-iachiner; men det är ej underligt, att 
denna upptäckt lä11ge förbtef en hemlig
het. Den obetydliga mängd af luft som 
förut fordrades; att hålla i gång en mas
ugn med träkol 1 antingen derföre, att 
dessa tända sig och brinna lätthre, eller 
emedan pipan var mindre, förekom all
tid masugnsägaren betänklig. Han hade 
oftare märkt olägenheten af lör stark än 
för svag bläster , och det är sannolikt, 
att som stenkol ansågos i alhnänhet säm
re än träkol, hade fruktan länge hållit 
tillbaka alla steg till ökande både Af bläs
terns mängd och intensitet. 

Sedan denna farhåga likväl en gång 
var förbi, tyckte man sig ej finna någon 
gräns för den luftmängd som en masugn 
drifven n1ed stenkol kunde tåla. Man 
märkte dock snart, att här gällde sam
ma regel som förut angående träkol; att 
ett lösare slag ej tålte hvarken så anyc• 
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ken eller så starkt packad luft som ett 
hårdare och tä.tare. 

Det ryktbara Gjuteriet vid• Carron 
&r,undades omkring 1760, och, efter den 
tidens allmännaste bruk, sattes bäljorna 
cl_er i rörelse med ett stort vattenhjul. Af
sigten med detta verket.sr anläggning var 
väl egentligen, att begagna stenkol på 
tnasugnarne, men · den ringa tillgång på 
luft, som dessutom med det svaga blås
verket ej kunde vinna nog intensitet 1 

gjorde att tillverkningen ej kunde drif
vas högre än 10 ti!l 12 Tons C>2 till 62 
Skeppd) i v:eckan. Man samlade derföra 
en olantlig mängd träkol och fann mera 
räkning vid malmens nersmiiltning med 
dem, än med de trögt brinnande sten
kolen som funnos i grannskapet, Icke
dessmindre gaf erfarenheten sn.,åningom' 
utväg,ir till ett rnachineri mera lämpadt 

- efter Stenkols-blåsningens behof :- vatten
hjulens mek3niska kraft ökades; man öf
vergafbruket af de gamla bäljorria, hvilkas 
ställe intogs af stora: tackjerns cylindrar, 
som vid lockets både upp- och nedgåen
de försågo masugnen med luft. En större 
luftkolumn, 3 till 4 gånger mera packad, 
åstadkom således en förbättring i mas
ugnsgången, som man knappt kunnat 
hoppas, och de masugnar som förut gif
vit endast 1 o till 12 Tons i veckan, bör
jade nu gifva omkring !~o Tons (208 
Skeppd) eHer öfverhufvud tagit 1500 Toni 
(7800 Skeppd) årligen. 

- :n 

Från 1750 och 60 talet, då stenkol 
började mer allmänt användas för trä9 

,kol vid masugnarne, syntes jernhandte
ringen åter få nytt lif, och dess ut vidgan• 
de i England och Wales på en tid af 3o 
år, var sannerligen förundransvärd. Bru
ket af stenkol korn väl nu många af de 
i=ildre verken som voro grundade på trä
kol, att i förtid inställas, men ban dterin
gen vann dervid så mycket i det hela, 
att detta ansågs af föga betydenhet. 

Följande tabell utvisar tackj erns~tillverk-
, ningen med _uälwl i England &ch, 

V/1/(des år 1788. 

-· :e ..arm.. ---~-·-~--" ~ Tillverk11ing öf- Sqtnma tillverl,, 

I 
Landskapens ;;, * ver hufvud uid ning i hvan 

~ J;, hvar nrnsugn.. L~indskap, 
.N11mn. -

§'... 7 Tons S pd T.v Tons Spd T.v 

Ci°loucester - . 4 . 650 3380 2600 l3520 

I
Monmouth - 3 700 3.640 2100 l0920 
Glamorgan - 3 600 3120 1800 9360 
Carrnarthen- I 400

1 

-2080 400 2030 
Merioneth -· 1 400 2080 fioo 2080 
Shropshire • 3 I 600 I 3120 I 800 9360 

I Derby ~ I I 300 1 !;60 I 300 1560 
York.- - r 600 31201 600 31201 
VVestmoreland 1

1 
400 2080 400 j 2080 

Cnm. berland 
3
11 300 1560 300 15601 

Lancashire - 700 3640 2100, 10920 
Sussex 2J 150 780 300 1560 

Summa \ 241 - I 13'7~0(681;~ 

Efter denna räkning had~ hvar mas
ugn öfver hufvud gifvit 545¾ Tons årH• 



gen .eller vid pass 2838 Skeppd, och om 
derifr~n afdrage~ den törn; uppgifna till
''erkmngen af c1rca 295 'I ons eller 153a 
Skepp cl p'er Masugn, så iinner mall, att 
från 1750 till 1788 uppkommit ep tillök
ning i årliga afkastningen vid hvar mas
ug~ öfver.hufvud af 1308 Skeppd T. v. 
hv1lket helt och hållit får tillskrifvns de 
förbättring:ar som under de1111a tid skett 

· i det mek1rnisk.a och i syrinerhet vid Ång
machinerm1. Deremot finner man, att un
der samma period taekj,,.rns,illverkningen 
med träkol genom masugnari.es minskade 
antal verkligen aftrgit. 

'Tons SkpdT.v. 
Omkring år 1750 var årliga 

produktionen af tack jern rned 
träkol i England och VVales 
1:ngf!fär - - 1i450=90220 
Ar 1788 var den 1 :i• n,y.=•iH 1 ·20 

Minskning från 1750 till 1781:> ?-'H oo 
som dels får tillskrifvas brist på trakol, 
dels de nya anläggningar grunda<le på 
stenkol. · 

Masugrz,,ar som å'. 1788 Junnos grunda
de pa stenkol i Stora Britannien. ----·-----------·---·~--....-.,'"''.-'t;----

1 

::, is: I Tillverkning öf- Summa tillverk- I 
Landskapens ~. :;; ver hulvud vid ning i hvart 

Namn. f~ ,_h_va_r ':'_"_st_ig~ _ Landskap, I 
_____ i'-7 / Tons ISpd T.Y Tons ISkpdT.v 

Shropshire- 21 ! 1 roo 5720 ,23100 .12.0120 

IStaffordshire 6L.2~1 3900! 4500 23400 

Transport I 271 ~J I 1276001143520 

pz A w 

Afkastningen öfver hufvud af hvar mas
uon årligen 909 Tons eller 4726,8 Skep
p~md Täckjerns vigt. 

Tons Skpcl T.v. 

Tackje.rn ti1lverkadtmed träkol 13100 68120 
Dito dito med stenkol 48:wo 250640 -----Summa Tackjer~ tiHverk.adt 

i England och. Wales årligen 61300 318760 

Vid samma tid fnnnos i Skottland och 
Vestra Highlands masugnar: 

Tona Skpd T.v. 

Grundade på triikol n 
~ ' 

som tillsammans gåfvo 1/1-00 7280 

Grundade på stenkol 6, 
som tillsammans gåfvo 5660 **) 29 I 20 -8 7000 36400 

*) Dessa 2 väntades att komma i gång 1788, 

**) Bland de. sednare voro någnt, hvilkas tillverk- · 
ning gick till 1000 Tons eller 5200 Skeppd 
ech andras till. 800 t:ller deromk.rin~-
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nutsugrtar 'J.'ons skepJ 
S&1e.1es voto i Skottland 

och vestra Highlands 8 som tilh•erkade årl. 7000 564.06 
D:o i Englaild o; vYales 77 dito dito 6,so<> 5,3760 

ss 68300 sss,6• 
Summa i hel~ Eng" 
land, nyss forr ä11 
bruket af Stenkol 
yid ;11asug11a1•ne kortt 
1_ gang ... ... 5~ 17556 90220 

Antalet af j-11ff,s11gnai' 
Ökadt på 50 år "111 ecl 26 dli;erk. ökad trted 50950 264940 

Engelska Tackjerns- tillverkningens 
tnest lysande period torde likväl jrnnna 
räknas. från ~r 1788 eHer 1790. Mr; Watts 
förbättrade Angmacliiner hade nu blifvit 
tner allmänt lämpade till biä.ster - inrätt
ningarna. 1\11:1.n lärde mer och mer att 
kärina nyttan af dessa machiners jemna 
och starka effekt, och söm årliga afkastnin
gen vid masugnarne derigenom tilltog i 
samma mån till 11erkningsprisen minska
des, uppmtmtrades flera kapitalister till 
nya anläggningar, Nya verk uppkommo 
årligen och andra föreslogos ; så att 
foom 8 år tackjerns - tillverkningen var 

· nästa.n ökad till dubbelt. 
Bifogade tabell upplyser detta när-

nrnre .. Den uppgjordes såsom ett auten
tikt dokument tjenande till grund för en 
tilJämnad skattläggning, och är utdragen 
Bf Dr. Mac Nab's bref till Ordföranden 
i Underhusets kommite öfver Kolhandeln. 

Årliga afkastningen af masugnarne i 
.England och Wales hade således varit 

fiL.u. • :r, j/iC 

jj{ver frnfvud fö~· hvardera 1048 Tons 
544q,6 Skeppd dito af dem i Skottland 
gf•6~'Tons 4919,2 Skeppund. 

Afsättningen på alla sorter jern fort
for ej allenast oafbrutet här i hindet ef
ter 1796, utan ökades i ett ännu större 
förl1åll,rnde än !örut; så a.tt inorn 5 års 
tid voro nära 5o nya masµgnar antingen 

· i aång eller under byggnad. Man vet sä4 

ktrt, att emellan 18or och 1802 det för
ut uppgifoa antalet af masugnar var ö .. 
kadt med fö]jande: 

1 England oclz Wales. 
Si!verdale • 1 

Snedshill - ,;. 2 

Wibsey Moor 1 

Ketley- - ·. 1 

Madely wood • 1 

Burnets Leasow - 1 

Nevvcastle in Sta.ffordsh. I 

Cyfartha 1 

Llanelli 1 

Sirhowy 1 

Beaufort 1 South Wales 
Plymouth 1 

Union - 1 

Aberdare - 3 
Tipton n~ar Bilston - 2 

Bloomfield - - - 1. 

Longacres - x 
W ednesbury • 1 

Transport 2~ 
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Transport 22 

Staffo-rdshire 
Coleford 
Jackfield 

- I 
- I 
- I 

- :t 

- I. 
• I 
- I: 

- :t 

Old p1nk - -
Donningron wood 
DP.epfield -
Gornall wood 
Brierty Hue 
Bi1ston - - - 1 

Nära vVohverhampton 1 

Dndley wood - 5 
Billingsly - 1 

Newcasde upon Tyne- 2 

40 
I Skottland. 

Muirkirk 
Glenbuck -
Calder 
Markinch 
Shotts -

- I 
- I 

2 

- 2 
- I 

7 
47 

· Om årliga tillverkningen vid hvar och 
en af dessa antages, att vara 1000 Tons 
= 5iwo Skeppund 

Tons Skeppd 

flå blifver hela tillverknin
~en j England Wales och 
tlkottland vid nya - - 47 .masugnar 47000 2444°0 

Vid de gamla som redan ~25079 650•10,S 
ltefunnos 17115 - 121 dito • " 

Tilhammans x68 Masugnar -;,11079 894810,8 

Då 

Di man betraktar det som nlt är an~ 
fördt om tackjernsblåsningen, är det märk• 
värdigt huru tillverkningen vid hvar. mas
ugn progressivt ökat sig, eller som är det
samma, lmru man vid ett mindre antal 
masugnar kunnat åstadkomma en vida 
störte afkastning af tackjern. 

DuDLEY uppgifver för sin tid år 
,1 foo, antalet_ af masugnar i England 
och Wales till 300, som endast blåste 
tackjern för smidet, och hvars år• 
liga tillverkning öfver hufvud blifvit Tons· 

räknad till - - - - - 250 
Vid en sednare period och innaa 

bruket af stenkol var funnit förmån
ligt, gåfvo 59 masugnar 17350 Tons, 
:eller hvardera öfver hufvud - ~94' 

År ·1788 voro ännu i England 24 
masugnar som blåste med träkol och 
hvilkas årliga afkastning tillsammans 
utgjorde 13100 Tons, eller öfver hut:. 
vud hvardera • - - • 545 
· Vid samma tid voro i England 
och Wales 53 masugnar som blåste 
:med Coaks och hvilka tillsammans· 

. gåfvo 48100 Tons, eller i det när~ 
maste hvårdera · .,. ~ ~ , - 907, 

Samm•tid tillverkades vid 8 mas• 
ugnar i Skottland 7000 Tons, som 
gö~ för hvardera - - 87 G 

Ar 1796 steg antalet af masugnar 
i England och VI/ales till 104, som 

~nmf; t !J.er~.sf:e!f: ~ 1}.pr;.q,~ ~ ,/i/il]~ ~ 
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gåfvo 108995 Tons tillsammans el-
ler hvardera - - 1048; 

Sam~a år blåstes vid 17 masug-
nar i Skottland 16086 · Tons, som . 
gör för hvardera - . - . .. Q46 

Dessa data äro likväl otillrackhga. 
. att gifva ett ful1ständigt beg,;epp o_m ver-. 
kan af de förbättrade blasmachmerne. 
Ibland de masugnar som funnos 1796, vo
ro några som blåste med träkol_~ hvilket 
gör uträkningen_öfv~r hufv1~d osak~r, och. 
:reducerar betydhgt tillverkningen vid dem 
som blåste med Coaks. Man kan <lerföre 
utan synnerlig missräkning antaga, iltt 
hvar masugn i Enghnd och V\r ales till
verkar ådigen då cl,m jen:,t är i gång: 

Gjutgods eller ämnesjern 
för gjutning (gray iron) 1200 Tons*) 

Tackjern för smidet(forge-
pig-iron) . ?ooo T?ns. 

Om man 1emför. clessa tillverknmgar 
~ed dem.som giordes på 15 och 1600:ta
]eri, så är kontrasten märklig, och ger 
ett ojäfaktigt bevis på den hastiga effek
ten af ma~hineriets förbättrande .under . 

'1<) Detta instämmer :merå ~ed .. de upp-gifter ja~, 
erhöll vid nrnsuonarne 1 Sodra W ales och 1 

Sta1fordshire , sa~t kommet· närmar• det som 
förledit år uppgafs till P:irlamentet, då fråga 
a\ter uppstod om en beskattning på Jernver.
ken, men hvilken ej kom till verkställighet, 
Denna sednare, uppgift, hvilken äfven sträcker 
sig til_~, Stångjetns-smidet, är tryck!! _men enQ 
;öast for Parlamentet. Om den moJhgen kan 
(ås~ skal~ d~n .här blgya meddelad, 

Je sistförf1utna 5o åt'en 1 1· 1· r h • 1. • 1e e ar 
1ernets qva Itet dervjd förlor t t . , d . . a , u an sna .. 
:rare

1 
vunmdt, ty l et -~ackJern som nu tiil

ver rns me Coa rn ar rnycket t" l' 
'}I · · • , • - 1erugare 

t~. 'omp1JlUtnkrtig, 1 revenwrngn' än' det ~om 
förut t1 ver lHles med träkol. 

Om man jemför priset på en '!'. tl 
tackjern vid olika perioder af de sistfir
fl~~trrn .. 200 _åren, så k<'!n man deraf nilgot 
nar gora s1g begrepp om :irbetsiönernas 
stegr~ng oc_h det förokllde värdet af df!n .. 
na sa nyttiga och för alla näringar och 
slöjder oumbärliga vara. · 

Omkring år 1620 såldes 
~mnes-tackjern för smidet* 
tiHverlrndt . träkol, till 6 L, pr, Tott. 

1788 Dito ämnes-tackjern 
for gjutning, tillverkadt 
med träkol, · till 8. 

·17;98 Dito Di~~ 9. :r:o. 
Da Du?LEY forst upp-

fann att t1liverka tackjern 
tned Coaks såldes det till 4. 

1788 såldes detsamma för 5. ,.. i..,. 
1798 ~ito J?ito 7• 1o. 

8. 
1802 saldes amnes-tack

jern för gjuterierna tilJ 
Den bästa sorten af det

ta tackjern) (Smooth-faced 
N:o 1) såldes sflmma år g. 10• 

De_t är anmärknfogsvärdt, att under 
t::n penod- af 170 år eller från år 1 föo 
ttH 1 788, en Ton tac.kfern tillverkad rued 
Coaks 1 endast steg i värde 3o Engelska 
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Skilling eUe1·, vid pass ~ R:~. 36 Skil!-. 
B:ko' men att inom i4 ar efter 1788 pri
set höides med 4 L. Sterl. eUer 18 R:d .. 
B:ko. Stridigheterne mellan En?lautl och. 
<le Nordiska Makterna hade val mycken 
del i denna l1astiga stegring, som ]~an 

- f"ll eoan svnas deraf, att priset ~enast . 0 .. 6 .. 

d. 1...·11a--gde· men sa har hkval sapt 
e voro 11 , • h ·11· • ·11 . . let närmaste b1be a it sig t1 &. ma pns 1 < o L 

nu {1802); och om mand att~ger 
O 

oh . d10. 

s. såsom närvarande "me e I?r~s ,dsabbalt e~ 
på de sednas~_e 14 ~ren st!§lt u e s 
mycket som forut pa 170 ar. .. • • 

Det är svårt att göra reda. for atgan• 
en af· en sådan mängd _t~ck1e.rn .. Den 

g .. tan a··ndlösa detaH hvan 1erng1utn10gen nas - _ ;, k d 0 

de sednare åren in gatt, den ö a e sta~g-
. ernstillverkningen och behofvet af g1ut~ 
~ods till flera nya anl~~f.1:1ngar, gör det 
snart sagdt till en omo1hghet ~tt medd~~a 
noggranna ur:ipgif~er. Emedlert!d ~an fol-

1. ande tJ· ena till nagon upplysmng · T .. r 
Tons, Skepp. • • • 

Mari -räknar Stång
jerns - tillver~ninfe_n i 
Stora Britanmen arhgen 
till 4o,ooo Tons*) eller 
300 ooo Sk@z St .. St. 

' ·11 • • f. :Vigt, hvart1 - atgar e -
ter :r ! Ton •rackjern 
pr. Ton Stångjern 70000=564000. 

Transp. 70000=364000. 

:I<) Plltia yai: yi11s~.rli,1iien i~r. Jå{it ~iik,ij.ad~ redaij 

Transp. 
:Ärlig åtgång till nya 

Sruältugns - byggnader, 
Smedjor och Machineri 

Uppköpt genom Krigs
Departementet, i Kano
ner, Mörsare, Carro
der, Skrot och Bomber 
111. m., .efter ett medel
tal af åren r-794, 95 och 
91:? gjorda upphandlingar 

Afgång på sistnämda 
.gods i omsmältning, · 
borrning m. m. ~ -

För Amiralitetet npp
iiandlat i Ballastjem 
an. m. 

För Indiska Kompa
niets behof i Kanoner, 
Skrot, Kulor rn. m. 
. -Afgång härpå vid om

. amältn., borrning m. m. 
För Handels - skepp, 

Kanoner och Amrnuni- · 
tion 

Afgåog härpå i om
smältning och borrning 

Till Ballast åt Köp
mansskepp och -Ost-In-
die-färare -:_ 

'I'oM; Skepp, T. V, 
70000 == 364000. 

- r. 
vOOO :::: 26000, 

I 0935 = 568föa 

5000 = 26000. 

I 0000 = 52000,; 

I 000::: · Ö200. 

5000 = 26000. 

Tons I II599=58o314f. 
1
~802. Sedan den tiden äro flera nya Stång-. 
jernsverk ~;ufagda qch andra utvidgade, 



Den skillnad som vid detta öfver~ll'lg 
uppkommer emellan den förut angifoa 
tillverkningen, kan förkI_a,ra~ Js~nom e:<--:,, 

Ponation till Irhnd och forsal1~rngen ull 
• · · London 

de talrika och stora gpit:'ri~rna 1 W ork: 
Liver1)00J Manchester, Birmingham, 
- ' d" b h Glasgow ington, Newcastle, E m urg , .. k 

f hvilka ej ett enda forbru ar m. n1., a , s1 m T V ) · d a" ~ 2000 Tons (10400 KIX, •· • nnn re " · v · 
·a·I I a' Kooo Tons eller omKnng n1en v 1.~ ~- " • -

!Z3400 Sk(J2 Amnestac1qern. 
0 

.. 

Förfo.ttarnn tillägger nagra. allman!1a 
anmärkningar öfver Tackjernst1Hverknm~ 
gen i E/1gland, 3f hvilka det hufvudsak~ 
fr:raste skall anföras. 

0 Det synes, säger han, af det som 
buDLEY berättar, att, mo~ slutet af Drott
ning EL ISA.BET s Regering' ma_su~nar 
funnits af den storlek och med t1Ura~k-_ 
lig biåster, för, att nted träkol k~uma till
verka omkring 2 T?ns elle_r 10 a: 1 Sk(E 
i dygnet. Men en '.sa sto! t1ll;7erkm_?g V:~1', 
förmodligen inskri:inkt t1il nagra fa st:il
len, der..., ymnig vattentillgång 1nedgaf ~~-
rättande af större hjul och starka~e b~l
jo-r. De flesta masugn!r :yoro s~_nnoh~t 
den tiden ganska sma öch erholl? sm 
bläster från mindre bäljor~ som antrnge~ 
med kreatur eller mennjskok.raft s~ttes 1 

rörelse. England hade da en betydlig ex• 
porthandel af jern i i synn~~het af kano
ner mörsare och ammurprwn' som de~ 
tillv'erkades bättre än i andra länder. Da. 

:tenkol ännu_ ej kommit i bruk vid nå;on gren __ af J~mhandt~ringen, är det_ tro
ligt, att forenamde artiklar stöptes direk-
te ur masugnen; emedan den svaga fla m
nia som erhålles af ved , svårligen tillåtit 
nyttjandet .. af _reverberugnar till tackjer-

-nets omsmaltnmg. 
Fördomen emot stenkol hindrade lik~ 

•väl länge fullkomnandet af formning och. 
gjutning. Flera allmänt nyttiga och min
dre artiklar af gjutgods försummades all
deles; bristen på dem, jemte kolbrist böt• 
jade märkas, i den mån som andra län-

. der, mindre gynnade af omständigheter
na, gingo längre i denna handtering. Det 
är likväl sannolikt, att man långt före den
na period varit betänkt på stenkols an
vändande vid jernverken, antingen ensam
ma eller i blandning med träkol. Dess 
inflammabilitet, dess egenskap att kunna 
förvandlas. till coaks, hvilka åstadkomma 
~n ännu starkare hetta, sammanlagdt med 
"den tilltagande skogsbristen måtte visser .. 
Jigen gifvit anledning . till spekulationer, 
som ehuru grundade, likväl den tiden 
ans'ågos för blotta tanke.spel. Handelns 
välgörande inflytelse på jern handteringen 
var clå redan känd, och den sednares 
ntvid1;ande 0tillbakahölls endast af kolbrist. 
Denna var dock tillräcklig att hindra al;. 

,la ·nya jernvetks anläggnfr1gar, emedan 
ägarne af d~ gamla voro tirer_ ang~~ägne 
att beyax::a sma skogar, ehuru reclan medQ 



tagna, än att ingå i nya försök, sont skul .. 
le gifva spekulanter utvägar, att med lika. 
eller mera förmån gå in i näringen, <lä 

, flera af de gamla jernverken voro på ett 
längre, afstånd från stenkofotrakterna. 

I denna ställning hade den bemed
lade spekulanten lika mycket att hoppas, 
sorn den gamla

0 

jernverksä.~ar~n att fr:iik
ta; och under sadana omstanchgheter gJOl"~ 
<les den upptäckten, eller rättare, det 
blef bevisligt, att tackjern kunde tillver• 
kas med stenkol. År 1612 erhöll S1M ON 

STUllTEVANT, af Konung JAKOB, p.rivi
legium exclnsivum på 3o .· år, att bruka 
1.tehk.ol vid allt slags jerntill.verkning. Der-

- :emot förbant sig nyssnämde S TUR TE• 

,VANT, att omständligt beskrifva sin upp,-· 
:linning, hvilket han ock gjorde i ett verk 
som utkom under titel af hans Metallica. 
M;in vet ej hvilka orsaker hans misslyc
l-.ande får tillskrifvas, men det är säkert, 
,att då han i stort skull-e .verkställa sina. 
upptäckter, mötte så mån,ga svårighete-r, 
;clervid, att saken. ansågs 01-pöjlig, och han 
blef derföre det följande året sitt privil<r 
:gium förlustig. ' 

Näst eftE1r STURTEVANT ingick en 
JonN RAVENSON i samma försök och 
,var väl lika lycklig· som den förre, au 
erhålla uteslut.ande rättighet till stenkols 
i>egagnande vid blåsningarne och smidet t 
men lika olycklig vid verkställandet derq 
af i ston. Ha~ µtga( em~dleqicl ti,iµ.a upp~ 

.,. kter, också under titel af Metallica, 
crac 6 -z ·Yl d k I f··1· :itryckt 1 1;.,. ere an re spe u anter o 1-
,:Je efter dess: , rn_en som . alla hade de~ 
harmen att fa resignera sma patenter 1 

brist på villkorens uppfyllande. . . 
År 1fö9 erhöll DunLEY sitt Privile

gium eller Patent, sedan han förklar;;t 
sig äga behållning af sin r-nasugn sorn 
drefs med stenkol, ehuru vecko-tillverk
ningen ej öfversteg 5 Tons. 

Den af honom påfunna processen 
upparbetade! ytterligare vid hans fars 
Jernverk i Worcestershire, men den fram
gång hvarmed han använde stenkol till 
flera grenar af jernhandteringen, förena-

-de emot honom ej allenast al!a de gamla 
jernverkens ägare, J1tan äfven flera spe
kulanter som. ville dela vinsten med ho
nom. Genom deras inflytelse förkortades 
också tiden för honom· till åtnjutande af 
patenträttigheten, från 31 till 14 år; men 
han fortfor ickedessmindre att under stör
sta delen af denna period tillverka tack
jern, stångjern och gjutgods,, hvilket allt 
han sålde tPl lägre pr~.s än de hvilkas va;,., 
drefvos med träkol. Ofver gjuterierna som 
drefvos med träkol, måtte han i synner
bet 'haft ,mycken fördel; ty ärnnestttckjern 
tiUverkadt med stenkol, besynnerligen i 
den orten, har alltid ansetts bättre till 
gjutning än det som tillverkas med trä• 
kol. Emedlertid väckte DuDLEYs insigter 
~ch fi:a,ngån~e11; af p~IJ$ patriotiska före· 
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t~g mer och n1~r afund, Man atnöjde sig 
€], att blott smada och hemligt motarbe
ta hans planer, ut~n en sammangaddning 
bereddes .af hans fiender, bviiken slutli. 
gen 1:-_tbrast i ett öppet anfall. Hans nya 
och forbiittrade blåsverk, smedjor ugnar 

d f
o > , 

nie a ord: alla de inrättningar som 
hans lyckliga upp1inningsgåfva grundat 
och hans outtröttliga flit och verksamhet 
vidmaktbållit; allt föll ett rof för en flock 
laglösa han di ter, hvilkas ursinnige ledare 
b~ot~ _utn1ärkte sig genom en högre grad 
af gmghet och, okunnighet, förenade med 
de ut5laste fördomar. 

Antingen för att bortbianda Dun
LEYS uppfinning, eller i tanke att med 
~era _fö~.mån tillver~a tackjern' på annat 
satt, rnrattades nya Jernverk i Forest of 
Dean 1 af en

0

Kapt. BucK 1en Major W1Ln
MAN och nagra fiere. Processen vid dessa 
verk_ var alldeles egen. Jernmalmen inla. 
des 1 st:>ra lerpottor, liksom vid glasbru
ken,_ hv1ik.a satte~ in i _en stor flamugn. 
Memng~n var formodhgen, att jernet 
sk~1lle ~•d en viss el~grad reduceras och 
skildt från medföljande bergarter k~nna 
nttappas vid botten af pottorna. Men 
hvark.en erh.öH man den eldgrad, ehuru 
sten ko[. nyt:1ades,. som var nödig för jer-
1~ts re~ukt10n, eJ heller ville·lerpottorna 
lalla·, sa att denna illa uttänkta process 
SJ.art genom· erfarenheten !Jev.iste.s vara 

2'7 

qtjenlig och i följe hvaraf dessa nya in .. 
:riittnjhgar alldeles _gingo under. 

Med oorstörande af DunLEYs verk 
~[stannade· för en lång tid de vigtigaste 
företag tiH jernhandteringens upparbetan,
de, TilJgifv.en det Ko.ngliga partiet mötte 
Duv LEY rusentals svårigheter och trn;)t .. 
gångar under. de borgerliga krigen, och 
efter Konungaväldets åter · upprättande 
vägrades honom till och med att å nyo 
försöka sig på den väg han med så myc
ken ifver följt. Emedlertid synes det som 
han ,under alla dessa lyckans vidrigheter 
i:närkeli&eri fu_Ukomnat sin uppfi_nning; ty 
han ang1fver 1 sednaste ,ansöknmgen om 
privilegium, att han då, i stället för 3 
:ons i veckan, kunde tillverka 7 Tons, 
1 en större masugn försedd med starkare 
blåsverk. 

Inom en period af nära hundrade år 
efter denna, skedde sedennera ingen märk
lig förbättring i jernprocesseme. Möjlighe
ten att göra vissa saker var väl känd, men 
det återstod;, att göra dem med vinst och 
i stort. Det är sannolikt I att .ofullkomlig
heten af nwchineriet mycket tillbakahöll 
de framsteg i jernhandteringen hvaraf sed
nare tider lemnat prof, .och att kanske 
<len lysande perioden.. af Englands tack
jernstillverkning kunnat räknas från Dun
t E"l'i, om han haft. mindre svårigheter af al
la slag att öfvervh:ma. Men dessa framsteg 
voro förbehållna ett annat tidehwarf1 .och 
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synes till en stor del bero af de förhätf,, 30111 uppgjordes efter. dagliga penninge
r~de _ ånemachinerna, hvilka synbart gif.., 1,e1Jofvet,_rne

0
r eller mindre slöst med si

vit hf at alla de konster, näringar och va skogstillgangar; att andre, som funno 
handtverk som fordra användandet af me- tonjun~turen för jernafsättningen ganska 
kaniska krafter. förmånlig men ej räknade på dess fortfa-

Sedan jag i. det närntasta följt 'den rande, med flit förödde sin skog för att 
En~e!~ka författaren, hvars uppgifter, ehu- använda de sålunda i hast församlade ka
tu 1 vISsa fall ofullständiga, likväl vinna pitalern~, på den afröjda jorden, hvilken 
ett slags trovärdighet derigenom, att de redan, 1. anseende till det ökade antalet 
till större delen äro hämtade ur Parlamen- . af tärande medlemmar, som uppkommit 
tet förelagda handlingar; torde mig tillå- genom sjöfartens och manufakturernes ut
tas att sluta med några allmänna refle• vi!1gande_~ lof~?,de . förmånlig afkastniog. 
xioner i detta ämne. Pa det sattet forsvunno småningom sko• 

p :s 

(D~t ä~ ?tom allt tvifvelsmål, att Eng- garne, och de fält som tillförene försett 
land v1d borJan af 1600:talet hade en tack- ägare'! me~ kol till dess masugn 7 besåd
j~rnstillverkning af nära /~00000 Sk@" .. des nagra ar sednare med korn och hve• 
förenad med ett betydligt stångjernssmi• te. Häraf skulle likväl .de verk soni be
de och annan gröfre manufaktur. Man varat sina skogstillgångar, draga E>n duo
vet äfvef!, att den tiden exporterades af bel fördel; ty dels ökades produktionen 
dessa artiklar e~ ansenlig mängd, hvaraf af spannmål och viktualii:ff inom landet 
kan slutas, att Jernhandteringen i förhål- i samma mån landtbruk.ee blef allmänna
J~nde till de öfriga näringarne, måtte va- re, och dels stego jeroprisen genom min
:nt af mycken vigt. För dessa tillverknin;. skade tillverkningar och näri~garnes till
~ar, som alla voro grundade på träkol tagand~ ?ehof af jern. Omkring 1750, då 
f?rdrades en årlig skogstiUgång, ungefär~ m~n boqade .finna sin räkning vid, att 
hgen svarande mot den som våra Sven-· blasa med stenkol, voro skogarne så med
ska jernverk för det närvarande anses be- tagne, att· tackjernstillverkningen befans 
höfva; ined den skillnad likväl att i Eago inskränkt iill omkring 90000 Sk@. Att 
land ingen om tanka för efterkommande nu mera inga, eHer högst 2 eller 3 mas
och in~a ~lhnänna författningar bevarade · ugn~r i E~1glartd 

O 
blåsa med träkol, och 

d.essa t11lgangar för evärdeliga tider. D6lt au es~.a e1 en. 
1
gan~ 11;ed ntr~kniog kun-• 

~kulle så~_edes ofelbart hända,. att många na anvandas vw stang1ernssm1d~t, får väl 
3emverk.sagare, utan annan ,kalkyl än deq icke till§krifvas eA absohlt ~kogsbrist, ut-

I 
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a~ något det stegrade värdet nf trävaror: 
men i alla fall kan mari taga för afgjordt 1i 

att detta för 200 · år sedan skogbevext11. 
land, ej skulle för närvarande med sko, 
gens. bestånd kunna underhålla en· blås, 
ning af .nå,gr~.tusem Skeppund~ 

I anlednTng häraf skulle man väl kmt• 
na göra den fr1ilgan, _om England vun. 
nit eller förlorat' d.erwd, att dess skogar 
ej för .efterkommande blifvit bevarade, 
utan tvertom förstörde och uppbrutna till 
fruktbärande åkerfält? Jag vågar ej att 
besvara clen: men jag tror, att utan den .. 
na tSkerrb:ua .· mi:sshushå!lniog, hade kon .. 
sten att använda:stenkol i jern:handterin .. 
gen, varit i'Englaod lika okänd eller li
ka försummad som på fasta fandet. Man 
ser, af anförda uppgifter, att nästan intet 
utom behofvet framtvingade och bragte i 
gång . en uppfinning, som 170 år förut. 
skulle säkert haft mera. framgång, om den 
icke genom afond, rån kor 'och slutligen 
uppenbart våld bHfvit på alla håll motad. 
Emedlertid är det nu på denna uppfinning 
och dess foHlrnmnandeJ som det skoglö~a 
England grnndar en jerntillverk11ing två 
eller tre g~t:1get' störrn än det förut nåa 
gonsin. haft. Jag vill häraf rngalunda dra~ 
ga den slutsatsen, att man 111åste vanvår
da de svnbara förmåner ·naturen skänkt 
ett 1aud; för att kornma till å1njutande 

andra ftörre, som ti)!äfventyrs hggA dol~ 
da. Det vore s,om att påstå nödvändighe-:-

OQ 

ten ~tt ruinera sig, för att komma till 
"älstand. M_en exemp~et af den Engelska 
jernhahdtermgens skiften , visar åtmin
stone; 

1 :o Att en hushållsprincip, som för 
ett tidehvarf kan vara ganska nyttig, 
skulle likväl för ett annat kunna, under 
vissa omständigheter, vara högst fe1:=1ktig; 
emedan man ej alltid kan förutse de upp
finningar som hundra år sen~re gif va nä
ringfirne ett 1örä11dradt skick. 

2:0 Att jernhandteringen kan, lika
som alla andra näringar, bafva sina mer 
eller mindre lyckliga perioder, och att 
ji.1 mindre tvång dim är underkastad, ju 
mera utrymme Jernnas i vissa fall åt in
dividerna som d.eri deltaga, att g"!noin 
industri och omtanka göra förlusten min
dre känbar vid inträffande svåra kon
junkturer. 

. 3:o Att de nyttigaste uppfinni~ga.r 
och företag kunna ofta genom !,i-omstän
digheter blifva för en lång tid overkställ
da, och att ej en gång de bästa författ
ningar äro tillräcklige 8tt undanrödja de 
hinder som egenn:rtti:m, ensidigheten och 
okunnigheten stu:p.dom lägg!alr dem i vägen. 

S-a. 



52 

Om Horzo1)itz Jernverk i Bölz
men, aj Hr. BruksPatron DET

L oF HEYKENSKJÖLD Adolfson. 

Under min utrikes resa åren 1802 och: 
:t8o3 i sällskap med Bergmästaren Herr 
G. An. Lrnn:noM, ha.de j~g tillfälle_ att 
bese åtskilliga bergverk, ibland hv1lka 
Horzovitz i synnerhet väckte . min upp· 
märksamhet; så väl i anseende till sin 

· storlek och många inrättningar, som i 
synnerhet i anseende till det egna smi.1 
dessatt, der vid stångjernsverken nyttja
des, hvilket hos oss, mig' vetterligen, ej 
på något ställe brukas i stort. 

I anledning l1äraf tror jag, att en 
beskrifning härom, ehuru på långt ~är 
icke så fullständig som jag önskade, hk
väl för vettenskapsälskare och bruksäga
re ej torde sakna allt in.tresse. 

Detta verk, ett ibland de största i 
Böhm en, ~r beläget vid .pass. 5 Svenska 
mil S. V: från Prag~ i början af den berg
aktiga och skogbevexta delen af detta 
land. Det ligger bredvid den lilla Staden 
Horiovitz, hvilken tiHika med ett derva
rande stort slott tillhör Grefve V RB N A. 

Sjelfva jernverket består af 4 masug
nar, 9 stångjernssmedjor med en härd och 
en hammare i hvardera, 2 knipphamrar, 
4 så kallade Zal1npZain eller räckhamrar, 

en 
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en b!eckhammare.~c~ 2:n<: tråddragerier. 
Som vattendraget ar htet, hgg,1 alla verken 
ej på et~ ställe' .. utan __ spridd,a ~fter hvar
andra pa ungefar en langd af¾ .:iv. mil. 

M'°"Jmen till verkets beho_f hämtas i
från en höjd Giftberg l Sv. niil i S. från 
hyttorna. Sjelfva höjden, ~om utgör .?et 
mahnför~_nde berget, bestar af en flots, 
hvilken 0. ut stöder sig emot ett stort berg 
af en .fin glimmerskiffer i stående lager. 

Denna flöts består af en fastare och 
lösare, defs grå, dels brnn l'erskiffer, hvil
ka i lager 011:ivexla med hvarandra~ Mal.
men utgör ibland dessa ett lager, som 
varierar i mäktighet från 10 tum till och 
med 4 fot. LaPerna öf versättas ofta af 
gångar förande 

0

en grönakt~g lös lerart .. el
l~r wacke, ifrån 12 t,ums till. 9 fot~ mak
tighet. Detta betyder dock rngen!mg ,_~Y 
erfarenheten harlärt, att man alltid traf
far malmen på· andra s1dan af en sådan 
gång, då den blifvit . gen~_mbru~~n. Hela 
denna Röts, hvars v1dd ar ok and, stry• 
ker i N. S. 0 rned ungefär 15° stupning 
mot S. 

Ma.lmen är rödaktig, ej mycket ~år_d, 
matt :i. brottet, och ger rödt puifver 1 nf
ning (Fer oxyde rouge_ grossier: HaiiJ:!· 
Den är fa.ttig och g·er 1 stort eJ mer an 
5o p-ct. Sjelfva malmen i Iag_r~t är te~-, 
meligen helskäft, dock medfoller va~l,1gt 

1 drusig stahlsten (Chaux carbon11t1c fernfera 
Sam/. i B(!rgsP ett! 2 Iland, l Häfl, i 
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avec Mauganese. 1-Iaiiy). Mera sällan visa fot up_pfordringen. Arbe~fo]kets fö~jenst-
sig qvarts'-· och kalkspat i orediga drus~~# er vanerade emellan /4.-:..2 och 6-,:)2 H:d 

I lossnorna meHau malmen o:ch de of.. B:ko i 'månaden. 
ver och under densc1mma liggande lager, Hästvindars uppbyggande vid denna 
faller ofta derh cinober, och det så. my~- grufva skulle ganska mycket lindra ar-
ket, att man hvart 5:te eller 6:te ar gor bets kostnaden, och . man må undra, att 
en liten qvic.ksiifve:r~ smältning. .. . a . sådant ej lllifvit verkstäldt på ett ställe,. 

Malmen vinnes medelst spi"angm~_b, der säkert ej kunskap derom saknades, 
och, för att slippa spränga och bor~fora och der man borde känna, huru besvär~ 

. en. mängd onyttig bergart,, ~;·yt~s el ar-, liga och kostsamma handvindar äro, att 
betsrummen högre .än 3 a eJ:1. !0 t P~ de bruka till uppfordring från ett sådant djup. 
ställen, der malmen~ ringa mäktighet icke . , De 4 masugnarna, hvil~a _liggå t~tt 
tillåter bryta dem högre. . • .. tilfsammans, göra långa blasnmgar, till 

,Detta gör, att arbetarne nödgas na5tan ett år och daröfver, för att af en så fat
Iie:gande förrätta sitt arbete, och att gr~f- tig malm kunna producera så mycket t~ck
b~färningen är rätt besvärlig, ehuru. v:5- jem, som fordras till det stora snudet 
sa till malmutfordringen nödiga orter dnfd och till giut~riet. Tre. af dessa. m~sugnar 
vas 6~ fot .höga och 3 fot breda. . voro nu i ,ga.ng, och vid den fJerne hade 

Vid arbetet fyHer man bakom sig blåsningen. så nyss stannat, __ att ~fot änn~1. 
n1ed varpet, och' lemnar nödiga pelare var omöjligt,· kunna afmata p1pans ch-
till grufvans bestånd. •1s • mensioner. 

Uppfordringen .sker med handvl_ndar Den största af masugnarna var au .. 
genom 4schakt från 10 till 3o famirnr dJupa, deles ny och samman byggd med ett sten
.dit :malrnen föreis på skottkär~~r., s~dan ·. hus af 88 fots längd och 52 bredd, på 
<len först från arbetsrummen bBfv1t slapad det sättet, att utslagsbröstet stöd midt på 
:till närmsta on. ]ångväggen af huset. ·· 

Denna gn~fva arbeta.des med den , Sje1fva masugnen var 5g Sv. fot hög 
ilrift som forårades, att från ett så tu:rmt i från bottenhällen upp till kransen, der 
:mnlmlager kunna uppfordra det nöd vän- ~ cirkelrund med 3} fots diameter, vidgande 
diga behofvet af nHdm. De arbetandes l sig småningom till korsbandet, hvarifrån 
antal utgjorde m! öfv~r 100. D:ras a!- I den sedan aftager. till stället. 
bete var stäldt pa betrng; de hollo s1g 2 Till pip - och stäHsten brukades en 
krJJt och jem §ljelfvii!. <>ch o.nsv.aracle äfyeg l icke mycket hård 1 lwitgrå finkornig sand• 

f, 
il 

I 
I 
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sten, som till detta ändamål befunnita 
förtrafflig. 

For1:nan var af koppar, 2¾ tum brecl 
och rf tum hög på sidorna, n~_got h~gre 
midtpå ty öfra kanten var nagot oval; 
<less tjocklek i mynningen var i t~~m., 
Hv.ar fjerd~ eller lwar sjette vecka om-
sades forman. . 

Uppsättningsn:iåle~ var endast 3 fot 
djnpt, så att uppsåttmng~rne dref vo g~n; 
ska fort. Hvar uppsättnu;ig bes 0d af 42 
Böhmisk, tunna *) ell~r vid pass 7 Sv. tun
nor kol, samt 7~ skofvel **) malm och' 
kalk. Dessa uppsättas ej särskilt som hos 
oss "brukas, utan 100 delar malm utbre
das på en lafve I fot tjockt, hvarti~l blan-. 
dades efter mått 6 delar kalk, då man 
sedan vid uppsättningame fotade denna_ 
blandning i uppsättar-skofveln. · 

Vid jemn gång drefvo 60 a 62 ~PP: 
sättningar i clygnet, hvaraf man er!1oll ~ 
z4 utslag 87 a 95 skeppd tackJer1'.-. 1 

;veckan. Malmen vattenbökades och for
des opp på kransen med handvind. 

Båljorna till denna masugn voro fyr
lrnntioa och 3 till antalet; de drefvos al. 
la af 

0
ett vattenhjul, och blåste i ett ge

mensamt rör, hvarifrån vädret genom 

*) Böhmiska koltunnan håller i det 
1 tunna 18 kappar Svenskt mått. 

**) Uppsättar - skofveJn 15 tum lång, 12 

b:red ofyan,till, 4 tum i botten och 5 tum 

tätta fördes i ugnen. De finnes noga 
besk.rifna och afritade, under namn af 
J(asten - Gebläse, i Prpfes:,or LAMPADII 

flandbuch der allgemeinen Hiittenkunde 
1 :sta Delen, sid. 3'.n. · ' 

En vädermätare var äfven till dessa 
bäljor applicerad, der vi.ttnet genom blä
sten1 uppdrefs i ett graderadt rör, och 
efter dess högre eller l~gre stigande döm
de man , huru mycket luften var sam-

. mantryckt. 
Arbetarne voro 8, hvaraf 4 på krans

en och 4 i rådstufv'an ; 2 arbetade till 
skiftes på hvardera stället och ombyttes 
hvar 12:te timma. 

Slaggen som här faller är mörkgrön, 
och så trögflytande, att den nästan alltid 
måste hakas ut. 

Tackjernet till stångjernssmide gjutes 
i gösar, 7 fot långa, g tum breda och r 
tum tjocka. 

Gjuteriet är gaI_Jska stort och inrät
tadt i det stora hus,, hvarrned Masugnen 
var hopbyggd;' 24 gjutare arbetade här 
beständigt; allting göts i största full
komlighet: t. ex. kakel ug,nar, dels i form 
af kolonner med kapitäler, dels i form 
af figurer, utom alla andra fasoner. De 
dyraste kostade nu ol!lkring 75 R:dr B:co. 

Ett hnfvud af Arkehertig CARL var 
så väl gjutit, att det knappast utom 
färgen kunde skiljas från. Brons. 

All gj~tning sker i sand på modeller 
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af tenn. Gjutgodset afputsas först med 
grofva filar af tackjern, hvilka gjutas vid 
verket efter behof. Sällan uthärdar en 
sådan .fil mer än några timmars bruk, in
mm den ::ir försliten; sedermera anstrykes 
godset 1ned en blandning af blyerts, hvari-. 
genom det får en mörkgrå glänsande färg. 

Dan operation, Iwarigenom tack
jernet förvandlas till sm:idjgt jern, sker 
här i så kallade Frischämmer; och kal
las äfven (5jelfva denna operation af Tysk-
arna Frischen *}. . 

Uti en sådan Frischammer, hvilken 
:svar1!lr emot vår stångjemssrnedja, finnes 
blott' en härd och En hammare. Till 
l1ärden höra ett par bäljor, alldeles lika 
;våra vanliga spetsbäljor; de drifvas äfven 

· ·*) Jemför man detta smidningssätt med något 
af dem vi känna, kommer det i det närmsta 
öfverens med det af Hr BergsRådet RINMAN i 
'<less Jernets Jiistorias roG § beskrifna Anlaufs
'€ller doppjemssmide. SkiJlnaden består en
öast deruti, att enl. lrnns berättelse, brukas 
.en lång tackjernsgös, som makas för blästern, 
;samt att färskjernet, får gå i but och sedan 
omvändes och nersmältes, innan doppningen 
börjas, då här der:emot tackjernet slås sönder 
och sättes opp i små stycken, och att ingen 
fä.rskjernets omvändning äger rum. I det 
angelägnaste , nemL det tillverkade jernets 
'art, komma de ock öfverens, ty doppjernet 
blir ett ganska segt och starkt jern, och jer
net, som fås efter den lilla smältan, blir der
emot ojemt, mer och mindre hå;'dt, och !-
bland ti!l pch m.~,d, l·åy~i:kadt! . 

r 

på samma sätt :med kammar och trädor; 
l)äljvå2:arne brukades här af tackjern. 

Hammarställningen är äfven Jik våra, 
endast mindre och .finare. Bjulstocken 
är rund, af ett enda träd, väl försedd med 
jernringar, och lyftarmar af tackjern. 

Hjulnålen är gjuten med (yra blad, 
att så mycket bättre kunna fästas i stoc
ken. Hölst, hölstbössor och städ äro 
gjutna. Detta sednare bestod blott i 
en häll, 12 tum lång, 8 tum bred och 
3 tum tjock, hvilken ställdes på kan~ o~~ 
kilades i städstocken , 1wanned hkval 
följde den stora olägenheten, att som 
basis af städet. ej var större än pän, så 
vHle aldrig städet behålla sin ställning, 
utan slog ikull sig ganska ofta, så ett 
det nästan beständigt måste kilas. Ham
rame voro mycket små, och vägde högst 
50 Lis pund, men vanligtvis mindre. 

Hela hammarställningen stod ganska 
hårdt utan tttt visa. ruinsta tecken till 
svigming, då hammaren var i gång, hvar
före det också var stark påkänning, i 
synnerhet på brusk~r och hammarskaft. 

Sjelfva härden var 2 fot i fyrkan_t, 
11 tum djup ; förman sprang • 3 tum m. 
i härden med 10 graders stupmng. · Bot
ten och väggarne hestodo som vanligt af 
tackjemshällar, och framtill var härden 
försedd med bärdspåog , samt öga till 
slaggens l!,ttappande. 



Sjelfva smide$processen tillgick som 
följer: 

a) Tackjernet slogs sönder i små 
s~ycken , ungefär af 19 a 20 markers 
vigt, och uppstaplades i en hög i hörnet 
emellan askväggen och biåsväggen. 

bj Härden fylldes med kol , bäljor
na släpptes i gång och räckningen börja
des först rned de 2:ne smältstyckena ef
ter sista smältan, och fortsattes s~dan 
med de koJfvar, som under förra smält
uingen bli_fvit ut1·äckte. Under den tid 
af nära 2 timmar detta arbete påstod, 
~q:betades ganska litet eller nästan intet 
i härden: e11dast slaggen uttappades ofta. 

Att bevara jernet från förbränning 
och befordra färsknjngen, påströddes sön
derbuhad i5lagg när det behöfdes. 

ej När räckningen slutades I minska
~es bäljornas gäng från 13 slag i :minuten 
till g slag tillsammans. Smeden under
s?kte nn med ett litet handspett, huru 
langt smältningen fortgått, och tappade 
of~a ut slaggen, som ymnigt samlade sig. 
Da han efter en' stund fann den i det 
skic~. han önskadt~, ei-ler att tackjernet 
var 1 det närmsta nersmält, började han 
att ~ed .. , ett stort spett ganska ifrigt ar
beta 1" barden, och ~röt opp jernfärskor-
1rn, sa fort de samlade sig, och smälte 
ner dem på nytt. Detta arbete varade 
vid P!ss .: en_ timma. J ernet ansågs nu 
vara t1llrackhgen verkadt, blästern öka-
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Jes, m~ra kol fyll~es på hä:rden, och 
början g10~.des mec'. Jemets. upptagande. 

d) Mastaren rnfrmn sig nu försedd 
J!led en 2J alns lång jernstång, en tum 
i fyrkant, med trädskaft; · denn~ stång 
värmdes forst, och sedan stack han den 

11er uti härden i hörnet mellan formväg
gen och härdspången, och vred den om
kring så länge, tills något jern fästat sig 
clervid, då den fördes under hamrn:aren 
·och det pålödda jernet hopkJappades Hå
got; hvarefter han å nyo doppades, tills 
mera. jem fastnat derp~. JernklumpEm, 
hvilk en nu var stor som ett litet s1rålt
stycke, afhöggs under hammaren och e
mottogs af gesällen, hvilken i samma he• 
ta uträckte den något, tills mästaren kom 
fram med en ny klump-. · Med:rn denna 
slogs ihop af mästaren , v~irrncle gesällen 
stången, och medan mästaren andra gån
gen doppade i härden, uträcktes stången 
till kolf af gesällen och Jades afsides .. 

Således doppades alltid hvar klum~ 
2:ne gånger ai mästaren och uträcktes 1 
tvenne hetor af gesällen till kolf. Detta 
gick så jemt, att aldrig hammaren stad
nade under de 2 timmar detta aibete 
påstod. ' 

, ej Mästaren bröt .nu opp hvad som 
fastnat i hörnen och vid botten, och lät 
det smälta ner, hvarefter å nyo hörjade.s 
med doppningen, hvilken fortsattes { 
timma, ,då den alldeles slutades. 
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j) Hvad som ämm kunde vara qvai-, 
upphröts och nersmältes, hvarefter det 
togs ut och slogs ihop, samt höggs sön
der som en vanlig smälta. Den var dock 
så liten, att deraf ej blef 1ner än 2 _små i 
stycken. . ~· 

!!) Blästern ställdes nu, och härden f 
rengf~rdes från all den slagg, hviJken 
under doppningen samlAt sig, och som 
<lå aldrig utsläpp tes. Härefter var den 
färdig till ny smältning. 

Arbetarne vid en såd1m fommrnre äro 
6, nernl. 1 Mästare, 2 Gesäller, 1 Auf
giesser. och 2 Gehiilfe, .hvaraf 3 arbeta 
beständigt, neml. vid doppningen 1 mästa
ren sorn doppar, en gesäll som räcker, 
och en Ge11iilfe eller koigosse. Räck
ningen förrättades af gesällen, och Auf
giessern och Gehiilf en skötte härden. Un
der räclrningen går hammaren nästan 
ständigt. Vatten slås då äfven på stången 
111edan den ~lätas. ! 

I c1fbränning bestås smederna 25 pro
cent och till verkan det af ett skeppd stång
je.rn B ... V. bestå.s ·122~ Böhmisk tunna i 
kol. Ofverjern fås ganska litet eller ; 
nästan intet ; öfverkol alldeles inga: de i 
:räcka knappast till. il 

Vid e:i. harmnan~ smides vanligen, [ 
i 

då <len är i jemn gång, 16 a 17 skeppd i 

B." V. i VEH.,kan. f._., 

Jernsorterna som smidas, delas i or- . 
dinarie och extra. Ordinarie kallas allt det f 

I 

l 

som räcks af <loppjernet och smide,g 6 
fot långt, 1.J tum bredt 09h ! tum tjc,,:kt 
eller ock 1 tum fyr~am,-, D~tta jern rna
nufäktureras mest pa staliet. 

Extrajefo kallas alla beställnfog,sr, 
och dessutom det jer:net, son1 blir efter 
den lilla smältan. Detta smH.!es 6J a 7 
fot ]ångt, samt 1¾ tum bredt och t tum 
tjockt , eller ock 2! tum bredt, ¾ tum 
tjockt. Detta jern säljes mest till Pr&.g. 

Knippharnrarne äro nästan Jika bygg
da som våra, med 10 a 11 kuggar på 
stocken. Tackjernsstäd 9rnkt1s af samma 
skapnad som vid stångjernsharnmare, en
dast något. mindre. 

J ernet uträckes här helt fint 3J fot 
Jångt, antingen r tum bredt och 1¼ tum 
tjockt, ell~r I tum fyrk,mt. _ . . 

Zahnhamrar kallas en sort små svans
hamrar, gjutna af tackjem, hvari en lös 
pän af srnidt jem, i form af kil är jn
.drifven. Under dessa hr1mr,H uträckes 
ämr.esjernet till spiktenar för handsmide, 
ungefär tm samma .finhet som vårt skär-
jer.n. . , 

Bleckhammaren och tråddragerierna 
voro mycket lika med sådana yerkstäder 
hos oss, och arbetet detsamma. 

Till all sin tillverkning haf va Horzo
vitz verken egen malm ur den ofva1mäm-. 
da grufvan, äfven egna skogar till sitt 
fulla kolbehof samt egna arhetttre. Af
sättoing på effekterna tr,rter aldrig; utan 
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är tverto~ så stark, att man knappt hin• 
ner fu_~lgora heställningarne. 

Lagger man nu härtill att detta verk 
är beläget i en ort 

I 
der lif~medel äro till 

et~. ga~ska godt köp, så kan man med 
skal saga, att det är en mycket stor och 
god egendom, hvilken åt sin ägare bör 
lemna en ansenlrg afkastning. 

Om, s,~illnaifen emellan tackjern 
och sniidigt jern) jemte,försök, 
att nedsniälta det förra till S?ni- l 
dighet i Reverherugn, aF Herr I '/ f 
Professor LAMPADIUS . *). . t 

( Utdragi't, och rned noter, af L-k). r 
i 
f 
f 
t. -
[ 

Denna af Kongl. Böhmiska Vettenskaps 
Sällskapet belönta afhandling, för be
svara~de _af .dess år 179-4 utsatta prisfråga, 
livan, s~zlf:na~en, består em(:llan tackjern f 
och smzdzgt 1ern, och lwilken process • 
som ror? tjenligast-, att Jörvandla det • j 

J 

*) Denna nfhaNrlling iir, tillika med Herrar Him
MANNS och 5nIINDLE1'S prisskrffter i samma iim

ne, till trycket befordrad af Kongl. Böhmiska 
Vett, Sällskapet, och linnes ärven införd i 
Herr L,rnPADII Sammhing. pracfisch-cllemischer 
Abhandlungen. z Tom. · 

i 

45 
Jörr~ / ett sn,,zicligt tills;ånd? innehåll.er 
beknutels,~ pa Herrar VAN DE Mo~ToE's 
" 11 , h B , R ,., , 
J.YJ.ONGE S oc ERTHOLET S lära o jernet 
Som .. vi _häraf redan i flera år ä;t en öf: . 
-versattnrng, har man ansett det lika öf-
-verflödigt, ttll hela sin vidd meddela den-
na prisskrift, s

0

0~ intressant att här~f göra 
~tt utdrag, ~a 1 Hr -~AMPADn afhandli~g 
afven andra amnen for.ekomma, som nk;
ta oss med nya kunskaper om jemet. 

Författaren lemnar först en under
rättelse om olika jernmahuers egenskaper 
och inflytelse på tackjernet, _ 

• Emeda_n Gediget Jern *) finnes till 
sa obetydlig del, imser författaren det 
vara mindre nödigt, att fästa någon t1pp
märksamhet på dess förhållande i smält
ningen; men om här.af träffades någon 
myckenhet, tror han all anledning v~ra, 
att d

0
etta jern skulle i /första smältningen 

kunna erhålla smidighet. 
Till lldagnetisk Jernmalm **) 1·äknas 

vanlig magnetisk jernmalm och magnetisk 
jernsand. De rikare böra ej små.has .al
lena,· ty, jernet, såsom i ett nästan me-

*) Vid Hoclen SenegAl i Amerika sk11ll tillgång 
vara på ge<ligcl i ern, hvau.f Invåna:rne ef
ter deras okonstl1;1de process åtskilligt ,till
verkil, såsom grytor, m. m. På Öarna i Arki
pelagen skc1H älven gediget jern finna~ och 
arbetas. · 

-I<*) Jernet är här i förening med Kisel- samt 
n::ier eiier mindre LeI - och Bitt.erjord, 
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ta Hiskt t_~llstånd, visar mycken benägen .. 
het att far~.ka, och emedan malmen med,. 
f ?.r ~ög11 bergart, ~i.r denna äfven otill
rackh~ <ltt freda jernet för afbränning. 
. Tdl Svofveilfis hänföres vanlig strå.;. 

11g, magnetisk och lefverkis *)., Alla des~ 
s~,, utgöra en förening af svaf'lllel och ~tt 
nastan metalliskt: jern; Den förekommer 
ofta inblandad med amha: jeramalmer, 
och gör då jernet :rödbräckt , :men .sam .. 
ma egenskap tillkommer äfven andra äm
mm, och j bhmd kan svafvelkis vara in
sprängd i malrner , såsom vid Orbis i 
Sachsiska malmförande bergstrakten, utan. 
att orsaka synnerlig rödbräcka. Förfat
taren upplyser med flera försök, attsvaf
vel, qch 0j svafveisyra, förena sig med jer
net, som 11äraf blir rödbräckt. Att en 
metall skulle i smälthetta kunna förenas 
:n~ed en syra, kan ej ·antagas~ ty Oll!: ock 
forvan<lts.kanen vore dem emellan aldrig 

o L 

~a ~ietydlig, syrsättes metaUerr och går 
rn. 1 sLciggen. 

Af Jernglans **) anföras 2:ne arter, 
neml. den vanii.cra, som ofta är macrne
tisk, och jerngli1;mer. Af detta maln~lag 

*) Lefv~rkis fi\r i Bergslagerna ofta namn ~f vat
tenk1s. Som dennci förvittrar lättare i luft.en, 
och h~ller mindre svafvel, gör den äfven jer
:net mmdre rödbriickt. 

**) Denna, som ger ett rödt pu'.fver då den rif. 
ves, iir känd under namn af blodstensmalm 
i våra Bergslager., 

i fås eU godt jern? men enbart nyttja<lt ar
.sakar det en mmdre lätt gång j ugnen, 
Jrvarföre ock jernglans bör blandas med 
·.andra jerniualmer, som hålla lera, och, 
.»1ed kal.I.. Författaren bade trott, att 
:något kol (Koh!enstoff) äfven ingick i 
jerngla,nsen, men genom försök dermed 
J1ar han endast funnit ett något syrsatt 
jern i förening med :20 delar lerjord och 
13 delar kiseljord *), 

. Röd jemmalm. Röd glaskopf, tät 
röd jernmalm, röd jernockra och röd Ei
senrahm äro särskilta förändringar häraf. 
I alla dessa ä.r jernet mycket syrsatt, samt 
i förening med kolsyra:, och stundom med 
svafvel och. fosforsyra. l de 2 förra ar
terna är kiseljorden rådande 1 och i de sed:-

1 nare lerjorden. Alla behöfva således 

I 
tiUsättning af kalli,' Af brunsten hålla. 
oe obetydligt, och såsom. starkt syrsatta 

. förtära de i smältningen: mycket kol. 
Den bruna jcrmnalnien h~r samma L förändringar som den röda, Den förra 

I håller något) mer brunsten, men är för 
,öfogt af lika egenskaper **). 

") När en så be1ydlig del lerjord träffas i ma1~ 
men, går similrningen 1iittare med kalk, än. 
med kalk och je:rnmalm Gom håller lera. 

"!<) Brun jemmalm iir mindre syrsatt än den rö" 
<la, samt i allmänhet mer lättsmält och min
dre koltärande. Denna öfvm-går ofta till svart 
js::rnmalm, hvilken med lika rätt som den brud 
irn, borde utgöra ett eget slag. Den svarta 
håll<;,r mer bru-nsten iin den bnu;ia, och ni.ir-
nrnr $i~ t,i,!1 bru;i~,~ll..lli~slä,it1;;t, · 
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Spatig jernmalm:_.
1 

(S,t
1
åima

8
lm)

1 
.. ~-en~ I_·•. 

na ger ett godt sma _t&ta :. ta tac~ier- • 
nets hårdhet och hvtta !ärg anser f orf •. 
kunna komma från brnnstenen, hvilken 
blifvit till. någon del på sanurrn gång s?m 
jernet reduce.rad. BrunstenE:nS reduknon 
i masugnen har då blifvit lättad genom 
fernets förvandtsl:ap -~ill den_na mernl.!, 
äfven som den svarsmalta platrnametallen 
br" gas af samma orsak till smältning i 
fö;~~ing med arsenik. Till och med 13 
delar brurtstensoxid har Författaren fun
nit i ~tåltac:k.jern _fr~n Har~_z, och genom 
analyser som . bhfv1t anstallda med_ mal- 5 

men räknas beståndsdelarne vara 6f1- de• 1 .. 
lar j~rnoxid, 21 delar brunstensox~d, 15 
delar kalkjord~ Si del vatten och 3 delal', 
kiseljord (förlust 1~ del). 

Lerartad J ernmalm. Denna ger van
liatvis ej mer än 3o till 35 procent jern, 

1

1 

o~h som jernet är i malmen förenadt med, 
kisel och lerjord, bör tillsattning ske af ! 
kalk. Vid de flesta masugnar i Böhmen I 
JJyttjas ej annan jernmalm. .. .. 1

1
· 

Myrrnalm. Myr'~ och Karrmalm aro 
förändringar hän:1f *). Dessa.,_ håll~. g~~1:en
ligen Fosforsyra, och derf ore .. ar af ven 
jernet kallbräckt, m~n det _ar fosf_or, 
och icke syran, som forenar sig med 1er-

net, 

"I<) Sjömalmen, såso,m af lika egenskaper, kan 
äfven hitföras, 

" :aaw 

net, och gör att jernet kallt eller hand
varmt brister. Förf. tror att fosforsyran 
j malmen skulle bäst frånskiljas, om mal-
111en rostades i blandning med kolstybbe, 
och sedermer~ smältes i ganska höga 
inasugnar *). Afv,en andra ämnen än fos-. 
for skulle kunna meddela jernet en kall
bräckt egenskap. Uesse malmer, som 
vanligtvis gifva 3o till 4o . procent jern, 
hålla lerjord, något kiseljord och brunsten. 

Förfaltaren slutar första Kapitlet med 
en underrättelse om flussarter , hvilka 
kunna vara dels jernhaltiga såsom ham
marsmedsslagg, jernblandade bergarter, 
dels verkligt jern, såsom -gammalt tack
jern **), dels uta.n förening med jern så· 
som kalk, fluss spat, qvartz, glin,mer o. 
s. v. Kalken ab.sorbera,r tillika främman
de skadliga ämnen. 

I det andra Kapitlet, som handlar 
om Tackjernets tillkomst I meddelas först 
några allmänna begrepp om kol och luft. 

:;:,) Erfarenh0ten visar, att kallbräckta malmer 
förbättrns snarare i lägre 'än högre ugnar.· 
Derföre tillverkade man i forntiden ett godt 
och segt jern af myrmalmer i blästerugnar, 
elmru dessa lemnat i masugnilr ett kallbriickt 
jern. Man har derföre trott, au det kall
briicktgörande ämnet förvandlas vid en lägre 
temperatur lättare till fosforsyrlighet, och för
Hyger. 

~1,:,) Härmed menas egentligen rostigt tackjenl.,' 

Saml. i 13 .. rgsPeu. Jiand. l Häft. 4 
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So01 fasta kolslag innehålla mera kol 
(Kohlenstolf) i=in de lösa, anses kolupp
sättnin,,.eo böra snarare bestämmas elter 
-vigt ä; efter mått *). Fasta .. och t~ta 
kol, såsom mer rika på d~tta amne, for
dra således starkare bläster ä11 sv11ga och 
lösa kol.· Stenkol innehålla inotn sa,_m
tna volum iinnu mer kol än träkol. I'-;0

-

lets förening . med Jemet anses v~~a till• 
·· kligen bev1sad afven som att t1,lkom-

rac ' d .. d 1· 
t 1 af detta ämne utgör en wisen t 1ga 

S el L • f" 
skillnaden oueHan tackjern ocu snnc 1gt 
jern; men F'örfott~r~n upplys_er_ m:d fl:ra 
försök att kolet ar 1 en kennsl ... foremng 
med j;met eller såsom _kolbundet j;3rn, 
och ej mekaniskt inblandadt _son'"I manga 
trott **). Derföre detonerar e1 heller kol. 
bundet jern med saltpeter. För_ att kun
na få luften, som inströmmar 1 en mas• 
ugn, så tät som ~nöj!igt är, böt den. stry-

~~) Man bör noga efterse att kolett äro i det 
nårmaste lika torra, 1y sura kol v?.ga mycket 
mer än torra. Malmer borde äfvenåt .upp· 
sättas efter vigt, helst en gröfre ... eller fin ara 
bokning, som omöjligen kan forekommas, 
gör malmtråget lättare eller tyngre. 

~:,,::,) I det ännu Hytandlf_l: tackjernet .. är blyertse~ 
eller det kolbundna iernet upplost, men sa 
.fort viirmegraden .aft<1ger och jernet .börjar att 
stadga sig, kan €] heller .samma 1mmgd .. kol. 
bundet jern upt)lösas af 1ernet. J?et lorra, 
11åsom lättare I flyter således ofvanpa I och be~ 
täck!)!' ytan, 

ka öfver vatten, hvarigenom den befria& 
från kolsyran *). 

J:örf~ttare~ förutsätter! .. ~tt i en några 
or.h 3o fots hog masugn folJaude malmer 
bJifvit tiU lika myckenhet uppsatte: 

Roe;tad mr1gnetisk jernmalm. 
Hostad myrmalrn. 
Orostad brun lernrtad jernrnalm, 

- Orostad s1ålmi1lm. 
Orostad tät röd jernrn;ilm, 
Orostad jernghms. 
En del hammarsmedsslagg. 
En del bränd kalk. 
Förhållandet i ugnen bJ:ir då, att i öf

ra delen af masugnspipan bortgå redan 
de mera flygtiga ämnen, såsoi-n vattnet i 
kolen och i mal1nen ., och något längre 
ner börja red.an ·svafvel- fosfor- och kol
syra att födlyga **). Dj11pt1re ner hort
drifvas de äno u hältiga re , och här Lör
j;.:,s reduktionen, t_y kolet i kolBn före
nar sig med syret i nrnlmen ,. och danat 
kolsyrn, hvilken förfiyger. Från öfverstiH
let till förman sker smriltningen ***) hvar-

,:,) Herr B ö R NER , J ernbruks - F'.örvalrnre dti 
Schmieueberg i Sachsen ., Jrnr med frnmgi'mg 
försökt il!t leda dragtrummor under vincJlåu
get på b!;]jen. 

t;;:,) Under hela denna tiden betede!l mafo1en 
till s1~iiltning, och kan man anse att obetvd
ligt ko-1 fört1n1s, emedan qviifgRs och kols3:re. 
g?Js iiro hiir de rådande luftmter. 

i:,,::,,:,) En rlel malmer böria redan att sm~1Ita ot• 
vanför öfverställer. ' 



under deras särskiltfl, bergarter bringas 
till flyming med jern och brunstensox.i
clerna, äfven som svafvel- och fosforsyra 
bland? :ig dermed, så vida d~ssa et än
nu hhfv1t bortdrifoa. Emedlen1d fullanda 

, kolen reduktionen, och kolet börjar äf
ven att förena sjg med jernet. Af de 
förra ämnen tillkommer då slagg, och ai 
de sednare tackjern, hvarmed svafvel och 
fosfor, om dessa ännu, finnas, förena sig. 
För forman, der blästern är starkast, full~ 
ändas smältningen, och vid denna eld
grad kan brunstenen reduceras, samt der
efrer blanda sig med jernet, äL'.ven som 
något syre nu har tillfälle att ingå före
·ning dermed. En del syr5att jern går i 
slaggen, hvilken, såsom specifikt lättare, 
uppflyter. Tackjerns- och .slaggdroppar
Dfl pa.ssera äudtligen förman, och falla å 
nyo p~ kolen, då något mer kol insupes 
af jemet. Härefter betäckes jernet af 
sh•~gen, och kan nu mera ej lida någon 
förändring *), så vida det ej innehålles 
för länge, i hvilket fall h!ften kan ge
:norntränga slaggen, och förbränna nå~ot 
tackjern, som då går förloradt. Tackjer-

*) Sedan tackj~met blifvit en gång betäckt af 
slaggen, är det ·likväl troligt ·att syret, som 
förenat sig med jernet , arbetar vid denna 
höga värmegrad på kol1=1ts förstöring i det 
kolbundna jernet, ty grått tackjern, smält uti 
en täckt digel, undergår ännn någon förän
ll_rinz, och blir. hvitt. 
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:net best_år nu af metalliskt jern, . af kiil
bundet Jern öch af syre men håller till
fälligtvis, jordarter, svafvel, fosfo; och 
~anganes. Slaggen, som tillkommit af 
JO_t·?artern.a, hvilka blifvit förglasade, cc:h 
~f Jer':,1, ~om blifvit förbrändt, kan äf, ;n 
mnehalla brun_stensoxid, fosfor-• och svaf. 
velsyra. 

~f tackj_ern rä½nas • 4 fö~ändringar, 
nemhge~ hvzt_~., lzvzttgratt, grått, och 
s~artgratt., harledande, sig dessa skiljak~ 
tigl:i?~er __ frå~ mer eU~r mindre syre och 
!-,0 1 1 foremng med Jernet. Kolbuudet 
J~rn tror Författaren "l1åUa vanligtvis mer 
an 10. procent jern, och han har till och 
med fu~:1~t 17 procent jern deri, samt 
anser __ moJhgt_ att förhållandet af jern kim 
vara annu storre *). 

Tre_dje Kapitlet inn,ehåller Teorien 
om snndesprocessen. Att förklara den 
antages, att tackjernet blifvit nedsmält 
efter T_ysksmidesprocessen. I härden brin
gas då tackjernet till miukhet; ju star
~are 

O 
hettan är, ju märkelig"'re är detta 

tillstand, och mot slutet af denna första 
*) M 0 

• • k , arme ~~ Jern . an till 'mer el!_er mindre myc-
kenh11t förena sig med kol? Afven som ett 
öfverskott J?å kol _ökar 

0

mängden af fjäll ellf!r 
kolbundet iern, hka sa torde förhållandet l'lf 
~olbundet jems beståndsdelar härigenom för. 
andras. Blyertsen eller det kolbu~dna jernet 
som alstras då ugnen är belastad med 
kol , visar sii likasom af en lösare samman .. 
sättning. 



period, som Författaren k:;,llar smälttiden 
( Sduneltzzeit) börjllr redan slagg art ~f~ 
söndra sig. Detel'ter bringas j~ffnet ~1ll 
flytning; smedc-m börjar mtid' upp~rytnm, 
gen, och en myckenhet slagg_ gar. bort, 
Detta tillstånd, som räcker n!ls 1ernet 
färskat, kallas den egentliga farsk.- eller 
oxilhHions perio(}.en (Frisch- oder Verkr.1-
kungs Periode). Ar jernet till:-äcklige~ upp· 
brutit och färskndt, lemnas det nu 1 hvda 
att vinna mer samnnanhang, hvsrefter det 
uträckes, och detta utgör den sista eller 
uträckningsperioden,, (Schmide zeit). 

Mot .slutet af d~n första perioden 
börjar redan jernets kemiska förvandling, 
~cb härmed fortfar på följande vis ända 
till 3:dje perioden. 1) Syret i den inpres
sade luften angriper vid denna eldgrad 
det kolbundna jernet i tackjernet, för
vandlar kolet till kolsyra, och jernet till 
oxid. Den förra för flyger, och den sed-· 
naie går inuti slaggen. 2) Oxiden i rnck
jernet förstöres, o,~h går tdl slagg. 3) Berg
:arterne, som möiiigen kunna finnas i tack
jernet, upplösas och förena sig intimt f 
med jernoxiden hvar:rf·äfven slagg tilikom• i 
mer. 4) En obetydlig del kolbt.ndet jern f 
går oförändradt in i slaggen, men detta r 
är då nästan mekaniskt inblandadt. 5) 
Som syret har mycken förvandtskap till. 
jernet, kan man ej förekomma att något 
jern förbrännes i härden, hvilket då äf'... 
ven förloras. Sådant är egentliga förhål~ 
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landet n:ied tackiernets nedsmältning, 
:n1en om l detta finnes mangnnes fosfor 
I. f l O 

~) • ' ' e rnr sv::i ·ve sa o ,ingnpas iifTen de a{ 
syret, och ingå i sl11ggen *). På några 
ställen är det brukligt att kasta kalk Lki
sel, hammarsrnedsslagg och dylika äi~neO: 
i härden, hv1trigenom slaggen ofta från
skiljes lättare. 

Jernpartik!arne, som eftersträfva en, 
viss form: hop tryckas under 3:dje perioden 
genom ha1umarens slag, då äfven slag
gen , som ännu kan finnas i jernet, 
uttvingas, men under detta skifte syrsät~ 
tes äfven något jern, 

Häraf iirines att man bör anse tackd 
jernets öfvergång till smi<l"ighet såsom en 
verklig syrsäi:tnings;,rnces1o. Afven som 
' ! '!' f ' I Jernet SKl,3es ran ,;opparen under gar-
ningen, och blyet från ;;itfret i afdrifnin~ 
gen, lika så frånsk:iljes här det kolbund
na jernet, men denna process är så vida 
olik de föna, att äfvien ett syrsatt jern 
och jordarter afsöndras. Förlusten som 
tackjernet lider, ·då det öfvergår ,till smi 4 

clighet, består 1) i jern som syrsättes eller
bortbrännes, och hvilket var förnt i före~ 
ning med kol; 2) i jem som redan förut 

f') Att kunna i ~iirden alldes förstäm dessti ä:n~ 
nen är näst~n omöjligt. Derföre visar stångjer. 
net sig något hårdt efter tackjein+ som hil.ller 
manganes, och gemenligen mer eller mindre 
iöd- , eller kal!bräckt, om svafvel eller fosfor 
finnas <leri, 
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var syrsatt. 3) Jern som syrsättes under i 
~rbetet. 4) I kol, s9m jernet hölL 5) i l 
Jordarter, brunsten, fo.5for o. s. v. Sale- I 
dE;,s b~r.tbrännes något jern för att lrn1:11a 
franskd3a främmande dela:r 1 och som 3er
net har mycken f1'ändskap · till sy:_e, . är 
det knappt troligt att denna afbram~11'.g 
kan någonsin förekomm_as, . ehuru en o
lika arbetsmetod och skicklighet hos sme- . 
den kan öka eller minska afbränningen. 

Som en arbetsprocess vinner i kost
nad då den' anställes med större qvanti
teter, föreslår Förf. ;,tt nedsmälta tackjern 
till smidigt jern i Reverber-ugn, och det . 
så mycket hellte, som hettan skulle då 
kunna bättre innehållas än i en öppen 
härd. En sådan ugn borde drifvas med 
luftdrag och bläster g,:!mensamt, och t11ck
jernet skulle _kanhända ännu flytande 
kunria bäras ur Masugnstället i den när- f 
belägna ugnen. . 

I afsigt att öfvertyga sig härom, har ! 
Författaren gjort följande smältförsök vid 
Mi,ickenbe:rgs jernverk i Sachsenj *). ~ 

Försök att neclsmä!t,a Taclifern eiidast 
med Reverberlzetta. 

Ungefär 5 centner gratt .finkornigt 
taie:kjern bars ännu flytande i den med 

;,) Det synes nästan, som Engelska smidespro
C:e§sen yarit ~:!d ~!ln ~.iden :Ei'ö~fattare11 okänd,. 

lt ' 

ved under några timmars tid uppvärmda 
Reverberugnen, o~h ut~attes för an gem
ska stark hetta. Da en timma var förliden 
{rånskiljdes en pös,rnde slagg, som efter 
utseen_de visade sig VAra tiB stör:re delen 
ett kolbundet jern. Man försökte i bör
jan att borttaga denna slagg, men' som 
jern då alltid medföljde och blimd,c1,}e 
sig d~rmed, kunde detta ej med nåw,n 
förn1ån verkställas. En liten stund ileri::f
ter, och sedan luckan b1ifvit å oyo till
stängd, hördes en glättrin:~ i godset som 

,J -

jemt fortfor. Då ugi,'.11:ln öppnr.des fann 
man nu tydligen att jernet v:-tr -i Pn häf
tig rörelse, och blåsor upphäfde .sig be
ständigt, hvilka föreivmn10 under susande 
och med en skön blåaktig förg, på ytan 
af jernet. Denna låga var till färgen lika 
med den som visar sig då 1rnlbundet vät
gas brinner *). Så länge smältningen på
stod syntes detta fenomen, och f;n mängd 
färskslagg visade sig, rr.en som jernet var 
nu något segt, kunde slaggen ej på nå
got vis !rånskiljas. Som man äfven var 
nödsakad att som oftast röra och vända 
i massan, blandade. slaggen sig med jer
net. Efter 5 timmars förlopp visade jer
net ej tecken me1· till flytning, och hade 
färskat. Dess grå finkorniga brott var nu 

~I) Luftarten som brann, innehöll sannolikt äf. 
ven kolsy:rligt gM eller kol i fötening med 
,nil1dre syre. 
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on.bytt 1 hvitt och grofkornigt; iernet 
var segt, men ej· tiliräc:klig.t för att låta 
riktigt smida sig. Smedea som mottog 
det, ville redan i börinn af arbetet finna 
att detta jern färskade lättare, ock.så be
höfcle han att on gång mindre uppbryta 
det; men som slaggen hade under_ smält
ningen i RPve1 berug;:1en blandat s1g med 
jernet, och hät~r:len agde ~u sam:na...skap
nad och stäHmng sorn for vanligt tack
iern, · visade <lett» for.sök endast möjlig
l,eten att på sådant sätt förvandla tack
jern till smidigt jern, utan att lemma nå
gon upplysning i ekonomiskt afseende, 
'l'ackjernr,t öfvergick till färskjern, eme
dan syret ur luften, som strömmade öf
ver det flytande jernet, förbrände kolet 
hos det sednare, och bortgick i form af 
lnhblåsor, såsom ko!syreg:as. En my'cken
het slagg visade sig, emedan jernet här• 
under förbrändes, 

Försök att med tillhje!p af vattenångor 
färska Tacl:jern i Reverberugn, 

Som, försök i smått öfvertygat För• 
fflWiren att kolbundet jern kan vid glöd
hetta dekomponeras med vattenångor, då 
vattnet sönderdeias, och ko!syr::i, · vätgas 
,samt jernox:id uppkomma: och då den 

•. I ·11 . 'I L • ! egenU1g;! SK.! .naaen mei,an UlC,t<..Jern oc 1 

swi<ligt jern ligger i en viss myckenhet 
kolbundet jern son, tackjernet måste for~ 

I 
I 

I 
t 
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forr-i, ville författaren erfara <len verkan 
so,~1. vane1_1angor kunde åstadkomrr,a på 
taciqern 1 Reve1berugn, samt hnru
·v~da ?et härigenom .kunde bringas tiil 
farskmng. \ . 

Till detta ändamål inbars i d,0n förut 
uppvärmda ugnen ungeJär 3 cent~"r flv
t,rnde tackjern af ett gtått finkonii~t 
brott. En stor tubulerad j;~rnretn1 t, fyti.d 
rned 18 tiH 20 f:l2 vatten, vicir försedd mEd 
en förluterad bö,spipa, s,nn n,Pd andra 
ändan hlTilade i ugnen. Då ~ fin ina ef
ter vattnets. uppkokande vm forliden, 
visade sig red1n1 alla förut omta!ta tecken 
till färskning. Blåsor uppstego med mera 
häftighet l och låg1'Jt1 i skorstf!nen 'IIH' lju
snre, emedan något syre af Jet sönder
delade v,ittr.et förenade sig med kolet i 
]ågrm och förbrände det. Efter 2 timm8'r 
fylldes retorten ånyo med vc?tren. Redan 
på !,:de tirn'."l"!an var jernet liksom gröti::.;t, 
ocb mot slutet af demrn tid ansågs smiih
ningen börA inställas, emeda';1 jernet tyck
tes vara fultfärskr.dt. Likväl anmärktes, 
sa jernet vt;;r nn af eu mera .fint brott 
än i förra försöket, och bes11tt med en 
myckenhet små blåsor. Sr .. eden, son, för
sökte det föna , riedsn,iHte Mven detta 
utan an ändra härd,m. och ernot förmo
dan erfors att detta jen~ var tnera råu än 
det råaste tack;ern, hvarföre ock det må. 
ste uppbrytas oftare, och behöfr~e en tim. 
mas längre tid att bringl'ls till smälta. Ge% 
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nom försök. med tackjernet, sådant som 
det kom ur Heverberugnen, fann F~rf. 
ock att det var mer syrsatt än yanhgt 
lwitt tackjern. Fol'f. anser ai:t jern~t var 
öfverfärskadt (iiberfrischt) af vattenangor
na, som hW:vit sönderdelade af clet kol
bnndna jernet. Syret angrep således ko
let, men som jernet äfven 

0

syr~_attes be
tydeligen,,' m_å~te 'smeden sa .val arbeta' 
på att franshlJa sla_ggen, som. att red~1c~-
ra en <lel af tack1ernet, hv1lket bhfv1t 
förbrändt under smäl-tningen i Reverber
ugnen. Eburu detta försök. ej direkta 
n1edför någon praktisk nytta, besannas 
likväl härigenom att metalliskt jern kan 
till olika grader syrsättas. Fråga kan äf
ven uppstå, om ej detta smältn~ngssätt, 
genom flera fortsatta ~örsök , eJ .. skulle 

. med fördel kunna en gang verkstallas. 

Försök med Tackjern i Reverbe,•-ugn 
med tillhfelp af bläster~ 

Afsigten härmed var att utröna om 
ej en större myckenhet insläppt luft skul
le kunna påskynda färskningen. Efter f 
timmas förlopp var redan hettan starkare 
än i båda förra försöken, och de förr 
omtalta tecken till färskning infunno sig. 
I t,tället för pösig slagg som visade sig i 
första försöket, var den nu ganska tunn
flytande. Denna betäckte jernet, och fö
rekom färskningen. Slaggen var till färd 
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gen svartbrun och glasig i brottet. FJera 
gånger försökte man att få bort slaggen , 
1nen som denna var 1Dycket tunn stan
nade alltid något qvar , och, d~ssutom 
tillkom snart ny slagg som lade sig öf
ver jernet. Sedan smältningen påstått i 
4 timmars tid, utan synnerliga förändrin
gar, hvarunder jernet höll sig beständigt 
flytande, började man att då och då röra 
i massan, för att utsätta jernet för luf
tens vetkan. Härigenom ökades hettan 
ovanligt i ugnen, och jernet brann och 
kastade gnistor, liksom då en glödgad 
stålfjäder utsättes för eldsluft. Af jernets 
syrsättning tillkom ny slagg, och så ofta 
man underlåtit att .. röfa i massa~., stod jer
net helt stilla under slaggen. Andteligen 
efter 3 timmars ytterligare förlopp ( inal
les 7 timmar), undet hvilken tid man som , 
oftast omrört massan, visade jernet sig 
lika som något mer tjockt. Med eldnin
gen upp hördes derföre, i synnerhet som 
en myckenhet jern märktes vua. för
stördt, och godset limmades att afävalna. 
Man fann nu att mycket jern gått förlo
radt, och brottet visade redan att det 
var starkt syrsatt. Den grå färgen va1· 
förbytt i silfverhvitt, och det korniga 
brottet hade öfvetgått till täthet, hvari 
likväl voro större och mindre ihåligheter 
med en mörk skiftande färg. Den lilla 
qvantiteten af tackjernet tillät ej något 
försölt i hä.rd, me.n Förf. faun. likväl att 
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dei-rn jem var mycket syrs~tt, ehnru min
dre än jer,~et i det f?rutgående försö!,, et, 
och sannolikt var ätven s&mrrH, tack J.ern 
€i."'1")in en- för stark syrsättning öfver
farslrndt. 

Herr LAMPAD1us sl;tar sin afhand
ling med. några försök anstäldta i smått, 
att utröna egenskaperna hos kolbundet 
• V 

Jern, · 
Som kolbundet jern består af kol 

och ett metalliskt jern intimt förenade, 
trodde Förf. att man härmed. skulle kun
na reducera jernet i malmen. Af 2 pro
bercentner ( = 100 @2) myrmalm i bland
ning med ! centner kolburafot jern, och 
¾ centner obränd kalk erhölls äfven ef
ter 1J timmas påblåsning en fullkomligt 
llopmnnen Regulns till r r.entner och 5 · 
f@:s vigt. Denna var till fä.rgen grå och 
finkornig i brottet, och slaggen, som ha
de riktigt smä!t, samt var blå till färgen, 
visade sig fri från inbl.:indning af kolbtrn~ 
det jern .. Således• hade kolet i det kol
bundna je:net reduceiat jernoxiden i mal
men, men som äf ven oågot jern b;ifvit 
reduceradt i bl.yertsen, utföll ock profvet 
bärigenrnn riJrnre. Författar~n fonn tillika 
genom ett 1u111.a1 försök, a.tt hvit.t t::ickjern, 
smält- uti en di gel med kolbundet jern, 
blir gråit. 
. Vidare försökte. Författaren, om ej 
förhållandet af det kolbundna jernets be
!!ltån<lsdelar skulle kunna utrönas genom 

I 
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tillsats af brunsten Fo·· f . • , · r attar :·JI, 
sa mycket hellre detta r·· · .. _,en anst,1 t1e 

· ~h .. 01
-'°K, som Herr Lons,.. rnd,m for flera år tillb k 

·t r·· ··k_ .d 1\1·· k a a fun-:111 genom orso · v1 l uc ·enberp ~ 
·1 ·11 " c h · "'' ati n1an :mec t1. sat& ar 1111 . olrnd hruosten i h 

marsmedshifrden erhållit både ett sni; ~~n• J . ,(1Jgt 
J~rn oc 1 en. mtnd_~e jernrik s1Bgg. Actt 
vrnna upp,!ysm11g harom, inlades 1 cent
ner kolbuod·et jern och liki'l mycket brun
sten sarnt f centn. __ kn_lk '· uum någon ti.l1-
s~t1s_ 

0
af _kol 1 en vai t1llstnten dig el. Efter 

paola~mng ?ch afsvaining !åg i digeln 1) 
~n f_~.ulkomhgt smält slagg af en tnörkhrun 
l g~·on_t dn-iga~de f~rg; 2) ~mm något o
tle~on,p?11eraot. koibundet Jern; 3) flera 

-ko1 n h vitt tack Jern, utgörande i virrten 
2:0 ffi. D<3tta försök, ehuru det ej fu!lk

0
om

lig1;:n 1ycki--idt•s, visar lik ·1äl Att brunste
llen f?rstörde n~€!ot kolbundet jern, ty 
syret_ 1 brnnstenen angrep kolet, och en 
d~J Jern befriades .således från sin före
mng dermed, 

Om. tillverluzb1gssättet af Skepps-
Ankare i FranJrihe. 

När jag år 180/1- gjorde en resa till 
~~·anslrn B2rgverken, hade jag tillfälle be• 
soka ;;inkarverken Cosne och Guerignv 
båda belägna i departementet (Nievr~j 
iorn nu utgör en del af förra provinsen 
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Ni-vernois. Dessa äro de enda ankarverk 
i Frankrike, åtminstone finnas inga an
dra anläggningar för större skeppsanl~are, 
men smärre pjeser tillverkas äfv~n _pa an
dra ställen, såsom vid Hombourg 1 for de~
ta Lotthringen. Så väl Cosne som. G:::n
gny äro national-egendom8:r; de t1H~_o1 d~. 
äfven Kronan före revolutionen, .Forst 1. 

början på 1730:talet begynte man att ti~l
verka ankare vid Cosne, och samma tid 
vid p~ss ~kedde ~nläggnin_~en för ankar
smidet vid Guengny I hv11kas egendom 
tillhört Kronan sedan 1779. Då sättet 
huru ankarsmidet förrättas i Frank.rike 
afviker märkligen från vår brukliga pro
cess vid Söderfors, torde en .berättelse 
härom icke anses öfverflödig. Läsaren 
må häraf finna, i hva<l mån den ena me
toden kan äga företräde för den an~ra. 

Det nu brukliga sättet för tillverkmn~ 
af skeppsankare' i Frankrike är likväl e! 
det enda man nyttjat der i landet. Vt 
veta genom REA.UM:UR och DuHAMEL 

att man först tillverkat ankare af smält• 
stycken, men processen som man vidtog 
till tackjernets nersmältning var ej den 
bästa att vinna ett fullkomligt godt äm
ne. Man åtnöjde sig, att, efter det mest 
vanlicra smidessättet der i landet, endast 
ners~älta tackjernet en gång, hvaraf se
dermera bereddes srnältstycken och äm
nen till ankare. Det var således ej un-

derligt, 
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äerligt om man antingen ej fann detta: 
jern så godt som fordrades till ett si 
grannlaga arbete, eller ock. föga bättre, 
än hvacl man kunde erhålla efter den nll 

brukliga metoden. Om man bade iaktta
git samrua !örsigtighetsmått som ho& oss, 
?l1er att !Va till tre gånger omkoka tack
Jernet, sa hade troligen det äldre sättet 
att bereda ankare vunnit mer förtroende 
o~h säkerhet. Det , tyckes som hade ett 
s~_da1\t l?elumdlingssätt varit så mycket 
11odvand1g~re. för det Franska tad:jernet, 
som detta atmmstone i de i fråga varande 
departementer, tiilve.rkas af vanliga jord• 
:m~lmer, h vilka i all:nänhet äro n~er eller 
mrndre ~aHbräckte. För att kunna förstö
ra den:rn egenskap, eller åtminstone göra. 
den mmdre verkande, är det en nödvän~ 
digh~t att under en längre tid utsätta 
tackJernet för blästerns verkan, då detta 

" d , sasom varan e jemt i förening med kol 
kan åtminstone befrias till någon del frå~ 
de ämnen som våUa kallskörheten, en e
genskap så mycket farligare för skeppsan
kare, som dessa måste uthärda en stark 
och våldsam påkänning. Men <>m ock 
tackjernet skulle vara fritt från förening 
:med de ämnen; åt hvilka vi tro oss böra 
egentligen tillskrifva kaUbräckan, kan 1ik
v~l hända att detsamma genom alltför ha
stig nedsmältning i hammarsmedshärden 
blir mindre väl verkadt, eller att det än.-

i 
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nu visar sig vara. i förening med ~å<lana · 
ämnen som måste tålas hos tadqernet, · 
men ej kunna existera, åtminstone till :i:iå
gon myckenhet' hos stånPjernet' .'?ro detta 
skall äga de egenskape~ som tillkomma 
ett godt jern, eHer att så väl varmt som
kallt V,fira starkt och smidigt. Ett t~?k
jern som för hast~it · n_~rs~ältes'. ~ibe~atler 
således, äfven oha nar ctet blifv1t ullver
kadt af de bästa malmer, några främman
de ämnen; det har ännu någon egenskap 
som tillkomrner tackjernet; det visar sig 
sprödt och har mindre benägenhet att 

.,ll antaga va., . . . . 
Att våra ankare fordra rnmdre tid och 

arbete, -och äfven till styrka öfverträffa 
de Franska, tyckes blifva sannolikt, då 
vi erinra att de hos o~s till.verk.as af 
Dannemora go'da.rtade , h~ilket 
med halfvallonsmides- processen hrrngas 
till smidigt jern , som sedrrn i större styc-
ken samnrnnvältes. I är åter· 
behandling;;sättet helt annorlunda. Der 
tillverkas ankare af ett visst antal jern
stänger, lämpadt efter ankarets groflek; 
dessa tillhc-paläggas aUn på en gång till 
en knippa, som utsättes · för eldens ver
kan, hvarefter knippan sHmmanvälles och 
ihopslås. Betrakta vi de;tta förfora.nd~ '· in
,es lätt att hettan kan 1 detta fall eJ full
komligen utöf va sin verkan på de inre 
$tängerna i knippan , och som ytan af 
jernstängen år alltid tiil mer eller mindrn 

ttf::& F !55. 

myckenhet besatt med glödspån eller ett 
.syrsatt jern, är det lika gifvit att denna 
förbrända hinna förekonmier att stängerna 
ej kunna förenas till ett och fast 
ämne, sorn då ett an beredes direk-
te af smältstycken. Det är i1fven klart 

t . .. . I f ljl , at som 1ernstangerne e} r,unna Ul!Kom-
]igen förenas ell~r hopväHas utan en stark 
hetta, kan ej heller denna så afpassas, 
att icke de öfverli,~gande stängerna för
brännas, så vida d; inre' skola ei:hålfo en 
ti_lli~~cklig hetta. Denna olägenhet. kan 
eJ forek.ommas med allt bemödande hos 
sn1eden att påkoF,ta sand, sh1gg eller an
dra ämnen, och.således uppkommer glöd
spån, liv;irmed f,tång,en rodan under uträck
ningen blifvit till någon gd; den 
mellanlrgga nde glödspånen hindrar na
turligtvis stii.ngernris follkornli.o-a samman.; 

,. L, C, 

fogning, ty jernet måste nödvändi:crt vara 
tillräckligen reduceradt att kunna hopväl
la. Vi böra äfven ans0 att ett ankare, tiU
verkadt af lika tackjer.ns•sort, utgör en 
mera homogen massa än 20 till några 
och- So stycken• hopslagna stänger. Jern
stängerna kunna titl sina egenskaper va
riera, df!ls j anseende till ett olika tack
jern, hvaraf dessa tillkommit, och dels i 
anseende till olikhet i arbPtet, som före
gått under tacki1>rnets öfvergång tiU smi
dighet. Allt detta är så tydligt, att man 
icke en gång kan underkasta det något 
tvifvelsmål. Ock.så får jag anmärka att 
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?f al~~ Fran~~a an~are som jag sett, har 
~ag sc1. Han traffat nagot, på hvars yta man 
icke af dervarande otätheter eller ränder 
kun.oat be_stämma stänget·nas antal, hvar4 

af det vant hop1al!dt *). · 
När nu ett ~nkare skall ti'llverkas, 

!äggas 6 tum platta och 1 J tum tjocka 
Jernstänger, den· ena öfver den andra till 
Ilen myckenhet som ankarskaftets groflek 
kan fordra. Stäingerne äga den län,od 
50m des~a behöfva._,1 för att sarnmanlagdt 
med den utsträckning de erhå!la genom 
hammarslagen, kunna proporaionerEis ef~ 
te_~ ankarska~tet_s längd. ?edan alla jern
st~ngerna bhfv1t ordentlig en hoplagde, 
vn?as <ler och hvar. ternringar omkring 
kmppan att sarnmanhalla den, hvarefter 
samma knipI?a. föres till härden, som ej 
ar försedd med några andra väggar, än 
de hvilka blifvit tillskapade af det inslag-

*) Herr SvEDENSTJERN A har i anlednina häraf' 
meddelat mig en anmiirkning, som han °giorde 
. und~r kanala.~betet v~_d '.Trollhättan; att några 

, ,dussin borrslag~or, forfardigade af Ene;elska 
ankar~ , som blussverks• Direktionen köpt af 
Dykenet, blef:o efter ett kort nyttjande li
kasom .. borstar 1 slaget eller upprispade längs 
,efter vallarne. Ankarskaften hade likväl pä 
ytan fullkomligt utseende af ett tätt och fast 
jern, äfven som sliiggorna; men förhållandet 
u~de_r de sed~ares bruk _visar tydligen, att 
,vall_mngen v~nt of1:llk~mbg , .. som troligen 
alltid skall handa da ma;nii':a stan~er samma~, 
llå~ ~i.Il ~µ gro.f pj es •. 

...s 

na sty~bet ... I botten af härden lägges o
betydligt tra~~i, och e_ndast så mycket 
som k~n behofvas fltt bringa i antäm;lning 
de oro5tade stenkolen, hvarmed hettan 

d bl" • cl ' :me ,~sterns ~:get , sedermera a Ut jemt 
underhalle1;. Nar- nu hettlln utöfvat till
räcklig verkan, för att kunna samman
väl!a en viss längd af stängerna, föres 
kmppan under en vatteniunnma.re och 
<lå detta stycke är ihop.'ll agit, utsät~es en 
annan del af knippan för'° blästerns ver
kan, hvarmed sedermera fortfares tills he
la knipP.~n. bl~fvit ihopvälld och ankar
sk.ahe~ tard1gg1ordt. Ankararmarne hop
sla_s aerefter på .samma vis af stänger, 
hv1lka sammanvällas vid ändan af skaftet 
hvarvid flyna ändteligen fastvälla.s genoU: 
en enda hetta. Då ankaret är således 
färdigt, utsättes. den andra ändan af an
karskaftet för eldens verkan och med 
tillhjelp af en stamp som neddrifves an
tingen genom vatten - hammare eller ock 
:med handhanimare, såsom för mindre an
kare, tillskapas hålet för ringen, hvari an• 
kartåget kommer att fästas. 

Mot detta sätt tstt tillverka ankare, 
har GR1GNON med flera andra haft att 
påminna. G1uGNo~ har i en afhandling 
som år 1780 före!ästes Franska Vetten
skaps:Ak~demien, fästat sin uppmärksam
het vid vissa omständigheter, som härvid 
föregå, och hvilka han ansett märkligen 
försvaga. stirkan hos ett ankare. . Efter 
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hans ta~_ka ~oro härvid egentligen följan
de .. anmarkmngar att göra: han anser 

0

all
raforst at! tlOm __ flera s!änger på en g~ng 
~ami:nansJ~s; vallen · eJ gerna kan bbf va 
1~ut1 .~kaltet och armarna,. i synnerhet 
for st orre ankare, så fast som fordras, för 
att uthärda de mest våldsamma påkännin
gar. Gn1 GNON tror sig med så mycket 
mer skäl vara berättigaq till den slutsats, 
att de inre jernstdngerne icke kunna på 
detta vis tiHräckligen förenas, som han 
haft tillfälle anmärka förhållandet med 
Hem sönderbrutna ankare. Utan att söka 
ombyt_a den egentliga processen för an
karsnndet, anser han likväl att denn.a o
lägenhet skulle kunna förekommas I om 
nrnn hopvällde först flera knippor hvar 
för sig , hvaniF sedermera tillskapades an
karskaft och armar. GnIG NON föreslår 
<lerföre att första knippan skulle utgöra 
hall:ten af grofleken for vanliga ankare, 
men för de större borde man börja med 
3 knippor. När nn dessa hlifvit tillräck-

. ligen sammanväUda, skulle denna knip• 
pa, som man kunde anse vara sj~lfva 
kärnan, beläggas med ett visst antal jern
stänger, proportionerade efter ankarets 
groflek, hvilka d,>,refter bopväUdes med 
förra knippan. Ehurn detta sätt att göra 
ankare kan anses vara både mer kolödan
de och arbetsamt, samt i följd deraf kost
sammare än det förut beskrifna , · an
ser väl GRrGNON dessa olägenheter ej 
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större än att de kunde uppvägas af vissa 
andra förmåner. Således borde de före
slagne ankare äga mer styrka, och som 
vä!larne hlefve i detta fall pålitligare, 
skulle .}11,m äfven kunna åtnöja sig· med 
ett rnindre antal sti:ing:Br för att meddela 
erford

0

erl1g styrka åt. ~t .inkare, hvarige
norn. ater en anmm förmån tillkom, eller 
att d0ssa · voro lättsrn ::itt föra. Härvid 
har man likväl befarat att samma olägen
het skulle kunna inträfö1, som när alla stän-. 
gerq.e uppvärn'las och hop.slås på en gång; 
ty då en god vätl ej allenast fordrar stark 
h0tta, utan äfven en lika internatet af 
värme hos de ämnen som skola hopväl. 
las, blir. det mycket troligt att den inre 
knippan, eller så kallade kärnan, skulle, 
såsom mera grof, och dessutom belagd 
med flera stänger, ej lika lätt kunna er
hålla en så behöflig hetta som fordras till 
en pålitligare väll. Vidare anmärker GR1G
NON, att som hettan är arbetarne hinder
lig då hålet göres för ri~gen, · kan detta 
svårligen afpassas midtuti, utan kommer 
vanligtvis hålet .närmare en sida, hvarige
nom denna försvagas. Att afböja denna 
förmenta olägenhet, anser Gn1GNON det 
vara mer passande att hålet tillskapades 
med drillborr när ankaret vore kallt, då 
öppningen kunde utan svårighet afpassas 
efter midteln, och fara ej vore, så vida drill
ningen skedde med försigtighet, att dolda 
remnor eller sprickor kunde uppkomma i 



jernet, sont ofta leda till ankarets obe
stånd. Slutligen anser GR1GNON att flyna 
kunna ej, på sätt de fastvällas vid armar
na, få ett tillräckligt och pålitligt sam
manhang med dessa sednare, och som 
dessa äro mest utsatta för våldsamheter, 
borde man vara betänkt att äfven häruti 
göra någon ändring. Till vin_nande af 
mer säkerhet i denna del uppg1fvas 2:ne 
medeJ. Det ena vore lltt sedan flyna blif
vit fastväll<la vid armarne, hela väll en 
belades med en kopparplåt, och detta · 
:;ätt anser han vara mer förmånligt, än 
att efter REA.UJHURS och DuHAMELS 

tanka fastnagla vällsrne. REAUMUR och 
DuHAlYIEL hade föreslagit att jernnaglar
ne ej' borde ditslås förr än vällen var 
kall, men som naglame kunde på detta 
vis aldrig fatta så tätt intill jernet, och 
att <lerföre fara vore att saltvattnet kun
de intränga i de finaste öppningar, och 
verka jernets upplösning, föreslår GR1G

:N oN att naglarne borde inslås under väll
lJingen. Med samma skäl som G n I G N o N 

föreslagit au väl!en borde beläggas med 
en kopparplåt, skulle man äfven kunna 
erinra .att naglarne borde göras af koppar 
och icke af jern, emedan jernet bortrostas 
och förstöres lätt i vatten. Denna afhand
ling, förelagd Franska Vettenskaps-Akade
mien, ådrog sig väl dess uppmärksamhet,, 
men Akademien ansåg sig ej kunna lem .. 
na något bestä.mdt r,ttr;u~de hä.!öf ver, in-
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11an flera försök blifvit företagna i denna 
väg till utletande af det rätta. F'örmode
ligen hade de.ssa antingf•n uteblifvit eller 
ock visad(;) de .sig mindre öfverensstäm• 
mande med Gn1GNONS tanka, ty ingen 
af hans föreslagna ändrrngar har seuer
mera blifvit antagen. 

Sedan man nu i korthet heskrifvit 
oen brukliga processen lör ankarsmidet 
vid Cosne och Guerigny, får man särskilt 
nämna något om båda dessa vnk. Om 
ankarsmedjan vid Cosne, hvHest voto 
2:ne eldar, vill inan blott ·anföra, at.t des
sa drefvos med 2:ne cylindrar af tackjern, 
som insläppte vädret genom en enda .tät
ta. Den törhilöpande strömmen (Nonain) 
satte hjulet i gång, hvilket drefs med ut
vexling samt hade armar af tackjern. 
Stångjernet hämtades dels från för detta 
Landskapet Berri och dels från nejden 
af Donzy*). Jag har förut på annat ställe 
anmärkt att jernet från Berri, ehuru till• 
verkadt af jotdmalmer, anses likväl vara 
det bästa, jern i Frankrike. Man till
skrifyer det en smidighet och mjukhet, 
som mindre allmänt åtföljer i lika grad an
dra Franska jernsorter. Deremot anses 
jemet från Donzy att, i synnerhet kallt, 
:vara mindre smidigt. För att kunna nå-

;I<) Donzy är en liten st~d belägen i Departemen
tet. Nievre, och ej ,år,gt från Cosne. Derom
~ing firu;ias tlera betydliga jeru.yerk. 
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got när bestämma tillverkningspriset ~id 
ankarsmidet, vill jag nämna att en qvm-

, tal stångjern eller 100 Franska skål pund, 
som motsvara vid pass 7 Lffi 3 J11f•:·k. 
St. V. hetaltes, omkostnaderne i frak,,_t __ in

beräknade, med 3o fnmcs ( 8 R:dr .:ib sk. 
R. G. M.1; att afbränningen på iernet, som 
var olika, dels i anseende till ankMnes 

l . d . " r-- I O I l groflek och de s 1 anseen e thl .or 1a, Ml-

f ' ' 1 ch J·ern l· 11•1,1,, ,-;; 1-- ,- "S det a sten1~0 o~ -·-• , '- ',,~ ·"""'" 
till 30 procent tid pMs *); att stenkolen, 
som hitfördes -från ;lep1:irtementet Lo1r€, 
betaltes efter poin':?on räknadt eller till om
kring 500 Franska skålpundsvigt ( 1 Skffi 
16 L~ St. V.) mAd 15 Francs ( 4 R:dr 18 
sk. H. G. M,) De underrättelser jag fick. 
vid Guerigny, sammanlagde med åem 
man lemn11de mig vid Cosny, gitva mig 
anledning att med säkerhet kunna ?estäm
ma kolåtgången. Enligt dessa öfverens
.stämmande uppgifter borde man anse, at~ 
ungefär 3250 Franska 62 stenkol eller 1 

mått 6i poincons behöfdes till en millier 
jern eller 100~ Fr. 62 ( 3 skffi I; Lffi ~tap. 
vigt **). Ett mindre ankare, sasom t:dl 4 

,::,) Lägger man .. härtil"l d~~ afbrä°:ning ~om j~r~et 
har då det ofvergar fran tack1ern ull s1md1gt 
jern, vis11i: denna sig ganska betydlig, i syf}.ner
het jemffo-d med den förlust i afbriinning 
som jernet lider vid Söderfors , ' och hvarest 
denna ej kan beräknas till mer än So procent. 

""*) Kolåtgången kan likväl ej annat än variera 
efter groHeken af ankare, 

Sk~ tyngd eller något mer skulle syssel
sätta under 3 dygn 7 arbetare, men de 
gröfsta fordrnde till och nied 1~ veckas 
arbete. Un,der <lenn.:i tid hade ,m karsmeds
mästaren 15 Francs (4 R:dr 18 sk. R G. 
M.) i veckan, och för ötrig"' arbetr-m kun
de man ,mse att betBl1;in~_,.n morsv,,rnde 
~ af dennf-l uppgifna summ~: För öfrigt vo
ro med .denna lön ej U:irenade några an
dra förmåner af betydenhet. 

Af 2:ne hamrar höll den större 1100 
Fr. ffi (3 Sk& 19 Lffi, 4 m;irk. St. V.) och 
den mindre 750 62 ( 2 Skffi, 13 Lffi, 7 
mark. St. V.) Båda voro af stångjern, men 
städen i'lf tackjern hade man insatt i tack
jerns-städstockar *), af hvillrn den större 
höll i vigt vid pass 5000 Fr. t12 eller öfver 18 

Skffi i stap. vigt, De gröfsta ankare man 
här gjort, och hvilka i tyngd öfvergått an
karne vid Gnerigny, hade hållit omkring 
10-000 Fr. 62 (36 Skffi stap. vigt). 

Då det ickA är min nfäjgt att för den
na gång uppehålla mig med något annat 
än Ankarsmi<let, får jag blott i förbigåen
de anföra något om vals~rna vid sk.är-

. och valsverket i Cosne. · Af valsar hade 
nHin 2:ne slag, nernligen t1f tackjern till 
gröfre, och af smidt jern till finare tenar 

*) Gjutna stiidstockar äro äfven kända hos oss. 
R1NMAN omtalar, att för längre tid tillbaka 
vid Hargs Bruk i Rosl11gen v11rit en tackj0rns
städstock, som likväl på Smedernas enträg
na klagemål borttogs. 
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eller band. Stångjernsvalsarne, hvilk? V?,· 
ro af 12 tums diameter, gjordes. lik val 
förut stålartade under 4 till 5 timmar~ 
bränning i en blandning som sades b~~ta 
af 12 till 16 delar ordinärt salt, och ?0 

clelar skorstenssot, fuktadt med urrn. 
Valsarne på detta sätt brände, bär<l.~d;s 
sedermera i kallt vatten, och stodo lan::,e 
emot innan de behöfde om brännas. 

1 

· Guerigny är beläget v~d pass 1! Sv. 
:mil från staden Nevers. y1~ detta .. verk, . 
som drifves af strömmen Nievre, ar an
Jäggningen fö~ ankartillverkningen me: 
utvidgad än vid Cosne, ehurn man pa 
förra stället ej gjort så stora ankare_ som 
på det sednare. De stö!·sta man _gJorde 
vid Gnerigny kunde balla omknng 20 

Skffi st. v. "Der voro 3 ~nkarsmedjor med 
Q eldar, hvarvid några och 4o personer 
;rbetade, men såsom underlydande verk 
hithörde äfven <le närbelägna jernbru
ken Vhertperle och la Vache, tillika med 
Reverbetverket vid Guerigny och en sme
dja med en hä~d · derstädes, hv~rest :man 
nyttjade den tia k~llade_ Macene-p_ro~es
sen och hvi:irom Jag v~d annat t1llfalle 
ärn;r meddela underrättelse. Man hade 
äfven här cylinder- bäljor. Dessa voro 
först för 8 år sediln införda i detta de
partement. Arbetarne hade ~är visst. för 
hvad de tillverkade, men sasom nagot 
sällsynt i Frankrike må nämnas, .i:it~. m~_n 
vid Guerigny beialte smederna sa val for 
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öfverkol, som öfverjern. För de sednare 
betaltes 1000 (a2 (3 Skre 12 Lt(t, st. V.) med 
5o FranC:s, (8 R:dr 56 sk. R: ~- M.) och 
for en Banne stenkol, som 1 vigt utgjor
de vid pass 720 Fr. rn (2Skez; I[ L~ 17 

mark. st. v.) hade smederne 3 Francs 
( 42 sk. R. G. M.) Jernet hämuides från. 
omkrin&l!ggande B.rnk, och stenk~len 

0

hit
fördes lran Sarnt Rambert ungefar nagra 
och 20 mil härifrån. 

L-k. 

Svar på Recensionen öfver Sam
linfrarne i Bergs-Vettenshapen, 
införd i Första Häftet af Eko
noniisha, Annalerna. 

I en periodisk skrift, hvilken med Hans 
Kongl. Maj:ts Nådigsta tillstånd utgifves 
af Dess Vettenskaps-Akademi, kan ej in
flyta något som .afviker från Akademiens 
stora ändamål: att 1·ikta Vettenskaperna 
med nya upptäckter eller sprida deras 
ljus bland allmänheten. Afsigten med 

1 Rece11sioners införnnde kan ej heller va
ra någon annan, än att gifva läsaren be'
grepp om utkommande litterära arbeten, 
eller upplysa honom genom rättelse i för
fattareni mis~t.ig 1 genom a,nvisping af så-



d,ma ställen som fordra förklaring e!lf:r 
·• :'.I f·• • I.. • 

ag:i nagon ,orqenst. Om Recensenten 1-

bla:1d ?f'verskridit dessa gräns0r, för sin 
berAttnrng, är j::ig således förbunden, att 
tro det h,d va skett af ett öfverdrifvet vet
tenskap!i0t nit: om hfl,n stundom nyt1jat 
hård11re ~ttryck än saken fordrat, bör jag 
tro dem höra till hans skrifart. l\llnnga 
His::ire hafva likväl i vissa af hans 'anmärk
ningar trott sig finrrn personliga. t.illvitel
ser och igenkänna d<?.n vs1nliga Recensent
and~m; men då jGg hnr en s1årski!t 1ör
bind.,.[se *), att så vidt rnöj.!igt är, före
komma sådana omdömen, sk,,ll jag söka 
oifva <len lindri1,Hste förkl1ning öfver de h t./ .__ 

stiiHen i Recension<"'n som dertill kunnat 
gifva anledning, ocb med deras upplysan
de ritW, Rec€msentens egna misstag. I öf
rigt kan R_ec0nsente.n vara förvissad, att 
ingen sjelfkärlFik och advokarur skall in
gå i mitt sv,H: på de hilliga och grunda
de pårnimwlser Recensenten gjort eller 
frnrndeles kan knrnma .nt göra. 

ReceusP.ntAn vänder till en början 
allmänhetens uoprr,ärksa rnhet på något 
som jkig yttrni 

1

i Inledningen till sr.mi1n
garne, och hvi!ket i ,g här rnåste, n,ed Re
censentens rpflexioner ord för ord införa. 

ccDå jag, sägN Herr Svedensrj,mH, 
ccår 1801, på Herrar Bruksiigares anmo-

*) Såsom Ledamot af Kongl. Sv. Vettensk11ps-
Akademien, . 
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,edan, företog en utrikes resa, voro snart 
(<20 år förflutna sewm om Frankrikes och 
ccEngl,mds iernhandtering några underrät
«t(~lser af brmd blifvit Jrneddelade. 
(cEn så lång perio.d, under . indu
ccs!:rien.i ,c11la näringsgre.:rrnr, biträdd af vet
cd~nskaperna och Jifvad af . , gjort 
cc:de mest oväntade framsteg I borde också 
cchafv;i betydljgen verkat på jernhnndterin-

. ccgen ,'' &c. Till dessa industri ens produk
ccter höra otvifvelaktie:t äfven en stor del 
ccaf de skrifter öfver-~bergshendt.erin~en, 
cchvilka dagligen utgifvasl Hr Svecle.ristjer
ccna har således icke haft brist på förråder 
ccatt samla utaf.cc 

Man finner jäu, att hela vigte:n af 
clet Recensenten .här sagt hvilar på nå
got, som jag bör anse för ett felsatt ex
ldarnarionsii:,cken. lY.len det finnes men
niskor, som undet det obetydligaste tro 
sig .finna något doldt, och de kunde tän
ka. att det vore 1.rnnsåtligen ditsatt, för 

~ a .1 ' . 

att gifva tillkänna missnöje eller fönrn-
dr;in, Till · , ej till Re-
censentens, n,å nämnas, att om 
man undantager Recensentens förbl:rnd
ning af Litterära produkter med produk
ter aj industri.. så är det sannerligen 
svårt, att i det öfriga forna något, hv,n-
på exklamationstecknet kunde hafva af
seende. 

När jag vidare anfört, att jag ej i 
Frankrike kunde göra många resor i Ian-
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det och till Bergverken, emedan jag tiH
b_ragte °.C? behöfde tillbringa ett ~r i Pa
ns_ :Ht fölJ_a föreläsningarna i K.enuen o~h 
~1:1eralogrnn ; gör Recensenten derv1d 
folp.nde anmärkning. . 

ccDå vi äga de bästa tillfällen att vid 
ccegna U11ivA;$iteter lära fysik, kemi oc~ 
ccminern logi, i deras hela extension , sa 
ccrnåste R~c. beklaga att Förf. dermed för
ce1,pillt tid och resemedel på utländsk. 
ccbot ten. cc 

Man vore ursäktad, om man tyckte 
sig här Jäsa ett påstående af Jernkonto
rets Aktor, hvilken dock säkert hade 
grundat si1t på l~ga skäl och bevis: men 
jag bör tro att Recensenten härmed blott 
velat framtvinga en redagörelse, den jag 
likväl ej vet mig .vara någon annan än 
Bruks-Societeten skyldig. För Recensen
tens egen underrättelse och för deras, 

,:;, 
som utan sakkunnighet dömma om an-
dras handlingar och företag, skall jag 
dock anföra något till mitt försvar. 

Hec:ensenten behagar till en början 
anse det som 011 är li'ka med det som 
var för sex år sedan, clå jag reste ut. Vi 
äga, säger Recensenten: vi ägde., hade 
knnsk.e varit rättare, om Recensenten 
gif vit akt på det han ärnade säga. Re
censenten som visat flera goda prof af 
lärdom och beläsenhet, bör ej lefva i o
kunnighet om det som inom några åt 

kaq 
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k~n gö~as «;>ch är till en del gjordt vid 
".'"a~a umvers1teter, för lättheten att lära 
fysik, kemi och :mineralogi. J;;g sk· U 
blott näm~a Upsala _och Åbo Universi~
ter, af hv1lka. d~t förra fått sig pennin
gat an~lag_~a till rnstrumenters och mine
:ra,ier~ mk?p, o~h det sednare ny/igen ö
k~t stn _Mrnerahe-samliog med framlidne 
Lif-M~dicus Cnn1sT OPHERS o N s. Man 
har e_~ ansett detta vara nog för att lära 
:nyssnamda vet;tenskaper i ltela sin e,xten
szon. Medel äro äfven påtänkta att förse 
Up5 ala ~:1ed ett beqvärnare och för ke
nnens n~rvarande . behof bättre inriittadt 
fa~ornton_~m, hvilke,t oc~så lär ingå .i 
pLinen . for d

0
en imci.er bander varande 

byggoade,} i Abo. Allt, detta tyckes vitt
n~,' att_na~ot ännu sqktias hos oss, i de 
basta. tillfallen att lär-" f.'v 0 ;k ke· ·. h . ~ · .,, :JJ ,,. •, nu. oc 
n_zzneralogi • i hela sin .extension. I Pa
ris var deremot redan vid samma tid · "' 
mycket gjordt för. dessa vattenskapr,r, · a~: 
man sederm~ra eJ behöft göra mer än 
hv~d deras Jen_~na gå?g oundgängeligen: 
fo~drat .. Man agde e1 mindre än 3 pu
blika :J:imeralie-samlingar, som vissa tim
mar ~~- dagen eller vissa dagar i· veckan 
V?ro .. ?ppna för allmänheten, och hvartiU 
~~lfr~Jd~.de ut1ändningar deremellan .ägde 
~tt mtrade. Flere privata samlingar öpp
nade. nya tillfäUen, att lära känna de a
nalytiserad-e och i jurnaler beskrifna mi-

jaml; t IJ.~TB,fi::CJ[/i~ ~ l)_r;l,, ~ IIA[t: 9. 
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neralier som ännu saknades inom vårt 
fädernesland, och en etablerad mineral
ba.ndel *) gaf utvägar att hemskaff3: dem. I 
Kemien höllos offentliga föreläsningar af 
Founcn.oy i Ecol.e de Medecine, af VA~
Q.UELIN i College de France och ?ardm 
des Phmtes. hvarest,. äfven so1n 1 hans · · r·· tt privata kurs~r, inge~_ting spardes or d 
Jhed experimen!er guva begrepp om e 
kemisk~ operanonerna och d~ fen<:men 
som dervid uppkomma. Att v1dlyfog~re 
utbr€da mig häröf ver, vore att utan ~n
damål kopiera författare, som redan aro 
hos oss g~nom öbrersättniggar nog all
mänt kände. Det to!'de ej heller vara Re
censenten obekant, att Hans Kongl. Ml'lj:t, 
i ariledning af de bättre tillfällen m_~n 
ägde i Paris än på andra ställen,,, at! f':'r
värfva kunskaper i kemien, med nad1gt 
understöd låtit komn,a i åtanka. en Svensk. . 
kemist som efter 3 a 4 års vistande 
derstädes, nu lär vara statld på hemre-
6an. Recensentens nit för tids och rese
tnedels rätta användande synes således 
penna gången haf va förfört honom att 

,) Med Hans EJCcellencå Riksmarskalken m. m~ 
Herr Grefve FEIISENS speciela tillstånd, sked
de någon tid efter nlin hemkomst ett byte af 
mineralier emellan Upsala Kongl. Akademi och 
mig, hvarigenom Akademie.n erhöll nära 40 
goda exemplar, ___ dels af nya ar~er, dels af _va• 
Jie~et~r,. ll()_.IU ofox9,t sak~a~i~ ! 91t!~ §~mbpg, 

ffit)l#& ;: % 
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glö~ma hvad ~an ~ synn:rhet är skyldig 
pubh~_en: att eJ __ afv1ka fran sanningen. 

v 1dare anmarker Recenten: ccOm Herr 
ccS VEDBNS TJE RN A vid VA UQ UR LINS och 
ccH A ii Y s föreläsningar varit i tiUfälle au hö
ccra annat än elementer och genom trycket 
cchekanta saker, så instämmer säkert Sve11-

cc;_ka Bergsrnanna-pnbliken med Rec. i den 
ccooskini' :au Herr SVEDENSTJERN A,fram

ccför alla öf versättning«r, genom närvaran
ccde samlingar i Bergsvettenskapen, måtte 
ccgöra dessa specifika teorier och handgrepp 
ccbekanta; för hvilka det kunde löna roö
ccdan att öfvenrara hela kurser af föreläs
ccningar utrikes.)) 

I allt detta igenkänner m.an Recensen
tens kärlek tiH det gmndeiiga i vettenska
perna, med en synnerlig blandning af min
dre grundlighet i omdömet. Han .. behagar 
ogilla (lik vät villkorligen); att jag1 i HA ii y's 
och V AUQ.UELrN's föreläsningar ej v11rit 

i tillfälle, att höra annat, än elementer 
och genom trycket bekanta· saker. Hurtt 
kan det undfalla Recensenten, att man 
också i dessa föreläsningar har tillfäl!e 
att bruka ögonen? Eller tror Recensen
ten, att man. utan att se minera1ier, kan 
i böcker lära känna mineralogien i lzela 
sin extension: nej, lika så litet som ke
~ien, utan experimenter och handlägg
nmg. Man kan på goda skäl önska, att 
de som för ett eller annat ändamål söka 
~unskaper i k.emie1r, ville väl fäata · eleii 
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menterna i sitt hufvud. De skulle då 
undvika, att falla in i Guldmakeri och 
dylika galenskaper hvarpå tid och me
del så ofta blifvit 'förspillda, utom d~t 
att de oftast tjent till en täckmantel for 
det öppna bedrägeriet. Om man således 
viUe ~1Jtaga, att jag ej lärt något ani:at 
än elementer i Paris. så har det åunm
stone medfört den väsendtliga nyttan för 
Herrar Bruksägare, att ingen bland dem 
genom mina skrifter eUer förslag hlifvit 
inledd i osäkra och penningödande fö. 
retag, hvilka jag snarare sökt afråda. Det 
vore också förlåtligt, om det, som Re
censenten ansett onödigt att lära i Pauis, 
för mig medtagit en längre tid derstädes, 
oå iag från 1790 till 1801, genom en trä
gen befattning med det egentliga masmä
steriet och under 4 års deltagande i verk
ställigheten af Trollbätte-Slussverks-arbete, 
hindrades att söka Sl;lmma kunskaper vid 
något af våra Universiteter. Men jag har, 
i n1itt. försvar, k:u1ske gått längre än jag 
behöfde, clå Recensenten i det följande, 
inej:lgiher en möilighet, att jag kunnat 
lära några specifika teorier och hand
crepp., hvilka han, med full visshet om 
Bergsmanna-publik.ens önskan, fordrat jag 
skulle framför alla öfversättningar , 
genom närvarande samlingar i Bergs• 
vettenskapen gjort bekan.ta. Recensentea 
förlåter mig, om jag erinrar huru han 
!~l~i ~ ~klJJing mot, ,sjelfya den periodisk~ 

s~rift i _hvilke~ man läser hähs anmärk:'\ 
m?g. Vittnar icke den, att man ofta bi
tmnga~ allmänheten en mera sann och 
gagnelig upplysning genom öfversättnin
ga_r och . afskrifter af det som förut är 
rnmdre. kåndt; än genom vissa otiginal
afha~dlrngar?,Recension~n öfverSamlingar
n~ _ar den enda af det sJaget jag der 
traffat. ~.en Recensenten fordrar hf mig 
goda Ongmale~, och !11i?' mening är ej, 
att med . den giorda pammnelsen .undan
<lra&a nn_g, en mera tillfredsställande för. 
klarmg, ålven i den delen. 
.. Hvar oc_h en s~nn opartiskt genom

laser Inlednmgen till Samlingarna i s'itt 
~ela sa;nmanhang, kan ej misstaga sig am 
anda1:;1alet af min resa. Det var, att Jä.
r~ kanna J~rnhandteringen mera i sin 
v1_dd, och att genom en sund tillämp
nz7:g af de knnskaper man förmodade 
mzg kunna_ san::,la., bringa 11åra jern
p~oc~sscr tz!l storrf: fullkomlig1zet. Der
pa tJen:.u t1il bevrn den i Högl. K.ongl.: 
Bergs - Collegium och i J emKontoret för
varad~ Ins.truktio~, hvaraf det vigtigaste 
~~n lasas 1 ~~ssnam~a inledning. Om jag 
for denna mm bestämmelse behöfde af
h?ra f~reläsn~ngar. i kemi. och mineraio
g1_~ anti~g~~- 1 P~n~ eller på något annat 
6talle, sa folier val icke deraf nödvändint 
att jag skulle hemsända afhandlir;ga~ i 
dessa vettenskaper. Det hade kanske va
rit en billig fordran af de!} ~Qm rnser p_å 



ett universitets bekostnad, såsom Profe~
sor, elle:r utsedd att blifva det. För mitt 
yrke _t:odde jag det vara mer angeläget, 
at! fht1gt begagna tillfällen som lem~ades 
rn~g, att se åtskilliga experimenter 1 ke
nnen, som kunde upplysa en del af ·<le 
fenomen hvilka dagligen yppas vid jern
smältningame; att vänja .ögat vid färg
förändringarne af olika eller flera blan
dade luftarters låga under förbränning, 
:rn. m. dylikt, son.1 i utöfningen af mas
wästeriet är af en så vidsträckt tillämp
ning *). Jag trodde det vara nyttigare, 
;att ofta se samlingar af mineralier; att 
noga granska dem jag sje1f skaffat mig **) 
och deröfver rådfråga mina ]ärare, på 
det jag, under resor och vid :masugnar, 
cler man sällan äger tid och tillfälle Eltt 
göra eller låta göra analyser, wåtte i hast 

"') Se Kap. IX. §. 7. 2 Dele.n af GARNEYS 
Handledning uti Svenska M<1smästeriet. 

r'<*) J?g upptäckte under dessa granskningar en 
~anete_t af Co1:u~clnm eller Dei:rnntspat i 
1 en J~rnmalm ~~an Gellivara, hvilken eljest 
o_be~yc.hga upptackt, sammanlagd med den 
v1gt1gare som Hr. TENNANT vid samma tid 
~1orcle i Englaml om Smergeln, likviil kan 
g_'.fva _anledning att inom Sverige söka denna 
for vissa manufakturer så oumbärliaa artikel. 
I en .. ~nna_n Gell!vara Jernmalm fagn jag en 
:ny forandnng af losforsyrnd kalk, och hos en 
~nnan åter vissa egenskaper, hvarom Gr. 
Bo UR N ON anfört något i Philosophical Tranu.,;• 
tions för 1803! 

kunna igenkänna de mineraliska. substan:
ser , __ som f~rtjena uppmär~samhet. Jag fö
restallde- nng, att det vid hemkomsten 
vore af något intresse att kunna bref• 
vexla ~e.d utländnir!gar, som ägde kun~ 
skaper ! Jernhandtenngen; ooh som fran
ska spraket är det allmännast kända, an
s~g jag i~lrn den tid förlorad, som jag, 
for -~tt ~uina öfning deri, använde på öf .. 
ve:sattmngar af svenska skrifter, bland 
hv1lka en är tryckt i Journal des mines *). 
Recense'.1:en lär visst med sin vanliga 
godhet fraga, om man för sådana småsa
ker borde vistas ett helt år i Paris? Jag 
k~n ~j svara derpå för någon annan än 
nng tqeif. Men iag tyckte mig behöfva 
?et, för att utom andra föreläsningar, föl
Ja HAiiY's och V AUQUELIN's privata 
kurser, a.f hvilka den ena börjades i Ok
tober 1801 och varade till påföljande ä .. 
ret; den andra omkring nyåret 1802 och 
slutades ej förr· än i Augusti. Om jag 
under loppet af denn~ tid sökte kmm:igt 
folks umgänge **); om jag hos arbetare 

•*) Originalet till denna <'ifr.ersätming, Herr Adj,1 
EKEBERGS afhandling om Yttetjorden, skic
kades till då varande Envojen i Paris framlid• 
ne General-Löjtnante_n Bar. E H REN s v Än 11, som 
a~rn_odade mig a!t i h~la .. sin vidd ~öra detta 
fortJen,ta arbete 1 ett al1mannare sprak bekant., 

!'It*) Jag vågar" i den delen åberopa aktnings..
v~rda 'L~ndst:iäns /:ntyga;gde l SQ~~ µe~ ,t!d~R 
y1stad~~ 1 ~ar!~~ · 
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1 Jern och stål *) sökte upplysninga~ som 
man hvarken . hämtar vid universiteter 
eller ur böcker~ om jag med unde_rrätd 
telsers samlande angående franska Je.~n
liandteringen, · skaffade mig ett allma?t 
begrepp om densamma och beredde il:11g 
till en vidsträcktare re~etur **): om pg 
för denna resa, med en skänk af svenska 

· mineralier och deröfver författad omständ
lig beskriföing, banade mig väg. t~Il ett 
promotorial från då varande Mm1stern 

~~') Bland dessa må niimnas en vid näm~ Ro.~A: 
Mecanicien Menuisier, som var allmant kand 
för sin säkra l1andtverksknnskap om jer_n och 
,stål, och som derföre alltid tillitades af Con
seil des Mines, då något jern skulle i stort 
försökas. Vid de jemförelseprof han til_l 18oz 
:ars Manufaktur - exposition fick befallnmg att 
göra på Svenskt I och Franskt stångj_ern, bl~f 
jag genom bref 1mmodad af Co:t;tseil des ~r
nes att tillika med dertill utsedda Commis
.sai:es vara tillstädes och att sjelf utsöka det 
bästa Svenska stångjernet efter uppgifna ~-cha_m
pluner. Hos bemälte Ros A underholl ]ilg 
11ära ;,_ år på egen bekostnad en Svensk ar
betare: för att lära känna åtskilliga af de ar
beten som der föreföllo. 

it!!<) Det i Juni månad 1803 utbrustna k:_iget, 
j1:1mte öfvertygelsen om nrttan af _ett lan~re 
.vistande i England, kom nug att CJ resa till
baka till Frankrike, som jag eljest tänkt. E
:medlertid insände jag till Herrar Fullmäktige 
i Jern.Kontoret, före min afresa från Paris, 
)Cn kort berättelse om tjlbtå.ndt:1 af Fi-aa
tk.11. J ~r.Dl!a!!dt~:ripgen1 

l f w ?!S 

för inrikes ärendena *): och slutligen om 
jag till någon del beredde ett dylikt 
åt Herr Direkt. LrnnEcx och hans rese-

IA.fskrifr. 

*) Le Ministre de l'Interieur 
a Monsieur SvEDEN'STJERNA. 

Le Conseil des Mines m'a rendu compte, 
Monsieur, des honnetetes, qu'il a recues <le 
vous, et de l'offre que vous lui. avez faite 
d'nne tres belle suite de mines de fer de 
Sue<le et d'echantillons de Jeiirs produits. 

Il m'a egalement exprime le desir que 
vous avez de visiter differens Etabllssemens 
de France, et, de la dernande que vous for
mez, de recevoir une lettre qui vous fasse 
connaitre, et vous mette a meme de recneillir 
des observations utiles dont vous lui ferez 
part. 

Je ne puis q11'applaudir, Monsieur 'l. att 
zele qui vous anime et desirant seconder vos 
vues, je vous in vite a vous presenter aux Pre
fets des Departemens, qui se feront un plai
sir de vous faire connahre 1' etat de l'industrie 
dans leurs arrondissemens respectifs. 

Je vous sl!lue" 

C:uAFTAL. 

Likheten med Originalet intyga: 

Fa. REUTERsvÄan. J. BE11.zEL1us. 
:6/verste-Löjtnant, samt vid Med. qs' P!ur,rm,Profest•~ • 
·cfvanstående Brefs utgif,·an-
Je Kongl. Svensk Legations-

~ekreter.,,re i Pa-ris, 
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kamrat *) hvilka hade bättre tiIIfäUe att 
beg,igna det: så skulle jag aldrig ~unna 
fö:·estä!la mi

0

g, att jag denne~ afiags1'.~t 
mig mera fran ändamålf:t af mm re~a, an 
o,n jfig sysselsatt mio- med afbandhngars 
förfott:-.nde i kemien, 

6
hvartill jag dessutom 

kände mig sakna både 
O

tid oc~ kuns~aper. 
MAn man hade da, om icke fran Pa

ris efter en så lång hemmavaro bort 
ku;rna skrifva något bättre än det obe
tycliit?,. som finnes __ i sa~ilingarne ! Det är 
åtminstone en anmarknwg, som Recensen
ten ick:e utan all anledning skulle knnna 
göra. För att besvara den, torde tillåtas 
rnio- att inf!å i en kort undersökning 

E, v 
oni · olika ändaniål af resor och om der~ 
under l'örvärfvade kunskapers rneddelan
de genom skrifter eller deras begagnande 
på annat sätt. 

Hvar och en som ej reser för sitt 
blotta nöje, eller snarare af ledsnäd, må
ste hafva ett gi.fvit ändamål, hvi.!ket han 
aldrig bör förlora ur ögonsigte. Med det 
bästa anlag, att förvärfva de kunskaper 
som äro nödiga för dess uppfyllande, 
skulle han eljest, af heröniliga&te lär-
girighet, af ~n lofög_ .. att -~tmärka 
sig, eller af svag h0t att v1l1a gora alla 

*) De hafva sjelfve _s11gt mig det. 
0

Och_ då det 
Promotorial som Fg utverkade at mig, var 
det första af det slilg,;t efter freden, så ha_d e 
jttg, om ej mer, skaffat dem ett goclt preJU• 
dikat. 

till nöjes, lätt kunna dragas .från sitt huf
vudföremål. Orn detta är af någon vidd, 
kan det svårligen vara uppn~d t. n::~d ~-e
sans slut och en dermed r.fg1fven berat
tefae. Man har derlöre både hos oss och 
i andra länder, då penningr1r blifvit an
slagne till utländska resor, rnera genom 
grannlagen het i valet af personer, än ge
nom vidlyftiga instruktioner, sökt försä
kra sig om nyttan deraf. Man har mernn
dels nöjt sig med att bestä1nma ändamå
let, och oftast lemnat medlen till dess 
uppfyllande åt den resande, hos hvilken 
fonnodades en sakkännedom, som borde 
rättfärdiga valet. När denna förmodan 
felslagit och blifvit allmänt erkänd, har 
man indragit penn inge-understödet, eller 
förfarit efter omständigheterna.. Ibland 
de flerfaldiga ändamålen för utländska 
resor, ifrån den högsta vettenskapsidka
:rens till den ringaste konstnärens, kan 
väl svårligen något vara mer bestämdt än 
det, för min resa, är i den åberopade 
instruktion. Min bestämmelse vid hem
komsten synes äfven derigenom klart va
ra gifven, och låtom oss derföre tillse huru 
den bäst skall i:ippnås. 

Recensenten är visserlie:en en bland 
de få, men kanske :icke de~1 enda, som 
ännu tror 1 att man icke behöfver samla 
kunskaper i annan afsigt än att författa 
berättelser, afba n dli ngat och beskrifnin
gar. Han tyckes glömma, att Konstnä• 
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ren, Fabrikanten, Näringsidkaren 111• fl. 
söka oftare kunskaper, för att bega~na . 
dem i ntöfningen af deras yrke, än a!t bhfva 
författare. Antingen man nu V'1ll an~.e 
jernhandteringen för en konst eller na: 
ring, eller hum man betraktar den, ~a 
är det bekimt, att allmän och enslul; 
förmå~ deraf lika mycket ankommer pa 
verk.ställandet af de bästa föreskrifter och 
anvisningar, som att de gifvas. :petsamma 
gäller om allt hvad som_ kan ra namn af 
fabriksväsende, och bev1ses aE det, som 
i sednare tider händt, att inrättningar ► 
påfnnna i Frankrike och noga b~skrifoa 
i jurnaler, i det landet redan gatt un
der, men vunnit framgång i England 
genom en bättre exekution. Det har väl 
också inträffat, att de förbättrade kom
mit tillbaka, såsom BER. T J;I o LLET 's syr
blekningsmetod och CHAPTAL's sätt_att 

bleka med ångorna, af kokande lut; x:ne:i 
emecliertid hafva stora förluster bl1fv1t 
gjorda på de fö:.sta ~örsöke~. I H~stor~en 
om .Englands 1ernt1llverkmog, Jemford 
med andra länders , har man ett mera 
specieit bevis p~ det jag vel~t s?ga. My~
ket är gjordt 1_ Engl:n.d _for oenna ,na-
1·inrrscrren och litet sKnfv1t, ehuru det 
. O O O l d • ld knappt torde vara nagot an 1 ver en , 
hvarifrån så många resande utströmmat 
för att derom söka kunskaper. Men man 
behöfver ej gå öfver haf vet eller till an
.dra länder 1 för att med exempel styrka 
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hvad j11g anfört. Vi hafva ända sedan 
1 791 haft G A RN.E YS J!m:_dledning uti 
Sv. Masmästeriet, och hkval finner rmin. 
i våra bergslager nybyggda masugnar illa .. 
anlagda, snedt in~1nu·.ade n:iasu~.nsp_ipor, 
att för.tiga alla de fol son1 'nd stallni~gar 
och blåsningarnes behandlande .. dagl~ge1! 
blifvit begångna. Sedan 1800_ aga v1 p~ 
Svenska språket den fuHkomhgas!e t':'0~1 

, om vattendrifter, odt likväl har pg 1 a: 
hehöft ändra ett nybygdt vattenverk, sa 

'illa tillstäldt, att det ~iclc. långsamrnf!re. 
ju mera vatten släpptes på. Såd:rnt ty~~,
tes ju bevisa att särskilta ~.u_nskaper 1?,r 
utöfningen sf vissa saker. al_ven aro 

0

no
diga.. Med en blott besknfmng om ang
:machi:ner hade den vid Dannemora och 
flere andra förmodeligen nu ej varit i 
gång; ty utan andra kunskap~r än dem 
som blott fordras att besknfva , hade 
dessa mach in er, som. mycket annat här i 
landet , lätt kunnat blifva förfosk

0

ade. 
När man samlar kunskaper om 11c1gon 
konst eller ntfringsgren, bl?tt_ fö~ at~ sk~~f:. 
va, n:råste man vara förs1gng 1 s11t satt 
att frami.tälla det man tror sig veta: el
jest händer oftast, ått den som vill begag
na sig af sådana underrättelser, är bed_ra~ 
gen. Det säkraste är k~nske,. att SJ1:df 
försöka innan man skrifver, 1 fall man 
har för' hufvudafsigt att verkli~en göra 
nytta. Man har ännu i friskt rnin~e hvad' 
l!A kort. be~,krifoi,ng om Byska Jernve1·4 



94 !!!! !S 

ken hos oss ej längesedan uträttade. Den 
förvilhde mer än den upplyste; och allt 
hvat:\ mnn deraf sett födas är några för
sök med vida tättör som oaktadt hvad 
derom i Patriotiska 

1
Sällsk~pets Handlin

g,:ir finnes anfördt, gå[vo och borde _efter 
en su,1d teori gifva ett odugligt taclqern 1 

lnarnm några vid Näveqvarns masugn kan
ske ännn qvarliggandekanoner bära vittne •. 

Om n1,u-i. således, i allmänhet, med 
kunskapers samlande och bruk kan haf
va något annat ändömål än blott att skrif
~-a; så måste det i synnerhet gälla för en 
Ofvermasrnästare, hvilken ständigt tiHi tas 
vid byggrwder, blåsni:1g,n·s reglerande och 
dylikt; hvars skyldighet det är, att un
dervisa ,1rbetanm ocb ·genom observr1tio
ner och försök göra sig förvissad om rik
tigheten af det son-1 andra skrifva. Den 
:respektive Bruks-Societeten har också in~ 
sett detta, cch då vid dess sednaste sam
mankomst valet lemnades mig af en resa 
tiH Rysslaad på Societetens bekostnad, 
eller atr h.-:Mwia en-10ttaga en befattning, 
hviiken öppni!de for mig ett lika vid
sträckt frJt ;,tt vinna kunskaper, föredrog 
jag det sed!'wte, .Psf den enkla orsak, att 
jag trocldf'.l nug derigenom' tillika kunna 
i vår jernbandtering använda något af 
det jag red1tn lärt. 

Min mening har ej kunnat vara, att 
härmed bestrida nyttan af kunskapers 
bevarande genqm skrifter; jag kan det si 
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rnycket mindre, som det synes af Bruks
Societetens sednaste samn11mkomsti:; be
slnt, att jag åtagit mig en förbinderse att 
skrifva, den jag irigahmda tro.r mig haf
v.a up'pfyllt med de af trycket u!gifna 
samlingarna. Men jag ber sökt vi.sa', ait 
d. et äfvfm finnes andra ntvä1:;.ar att begflg
na kunskaper, och om så ä'r, · tiU:,ör '.ler, 
hvad .. mig egen tel.igen 'beträff;:.,·, Ht:nnir 

, Rrnksagare och ej en Rt-1censen1, stt dömma 
1mm det förmån!igBste .. bruk sh2ll eöras 
af d,~t jag lärt elier kan lära. Ji11I. •;kall 
derfö:,,e slutligen endast onp!ysnYnc;Avis 
nä.rnna: att GARNEYS Han-o\f;dni1·.~ uti 
S_v. Ma_smästeriet. ,,;;rund1:1r sig på f'!l '?.:o:å
ng erfarenhet. D!"·n är mig ve!!Pr'iE,m 
det enda han skriFvit, utom n-!ati,ani•

1

r i 
~?h för tje_nsten. Men han ht!t.le lÄ1,gt 
fornt med surn by•rt.o-nader, med en nii.r-

'J L'Ö mare ti1 syn vid blåsning1:1rne o, h n,ed 
arbetares inöfvaDJe varit sitt f::dernes
land nyttig. Också blef hans verk. hv-,d 
det borde: den si:ikrnste prakriskfl !-hnd
bok i ma.f.rnästeriet som vi Mtrills iigr på 
något språiji, \S1.ch så förtjent ,,1 s,ddnrn
niges uppmärk.sll.rnhet, att df'n redr!n är på 
Tyska· och Fransyska öfveniatt. On-, juo
med några amnärkningar och titii:i ;,,1c-:oin~ 
gar » grundade på en säker, fastiil1 min
dre lång, erfaren het, kunde r,J t~ lietta 
DJttiga, arbete, som 11U i anse<:'nje till 
förbättrade blåsinrättningar, An anrnm 
t~oi:i om jernet och se,Guue tii;1crs upp-
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linningar torde behöfvas: om jag kunde 
samla och, lika användbart för vårt stång
jernssmide, uppställa det, soro dels i 
strödda skrifter, dels i mindre fullständiga 
afhandlingar derom · finnes anfördt, om 
jag kunde genom ett närmare bes!äm~~n
de af tackjerns och gjutgods atsk1lhga 
egenskaper, göra kunskapen derom mera 
allmän och användbar: om jag efter, 
att med förmån för ägaren hafva bragt 
i gång · vissa i andra länder brukliga 
stålprocesser, kunde seda.1;1 derom gif
va fullständiga beskrifningar; då skulle 
jag tro mig halva brukat pennan till nå
got rätt nyttigt och mera hafva uppfyllt 
ändamålet af rnin resa , än om jag med 
de bästa afhandlingar om utländska jern- · 
p1;ocesser, med rjtningar på Franska och 
Engelska masugnar *), med mera dylikt 
fullgjort hvad flere bland mina landsmän 
både med rättvisa och foglighet äskat. 
Om händelser, som ingen dödlig kan 
förntse, skulle sätta en snar gräns för 
mitt bemödande så skall åt.minstone in-

gen 

t•) En Fransk masugn har redan för Hem år 
tillbaka blifvit på försök byggd, men funnits 
mindre passande för vårt behof:- De Engel
ska masugnarne af 60 a 70 fots höjd och deli 
öfriga af byggnaden i proportion, lära ännu 
mindre kunna med förmån bringas i gång hos. 
oss, innan mycket annat förutgått; emed!ertid 
1,ak11as ej mer och mindre fullständiga ritnin• 
gar både på ~);;amka och E:nge~k.!\ roasngij{lifl 
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gen Bruksägare kunna .anklaga mig:., att 
hafva sökt inleda honom i osäkra speku
lationer eller förvil1at honom med falska 
och. ofullständiga uppgifter, eller genom 
mitt förvållande lemnia hans verkstäder 
i sämre skick än då han skänkte, mig 
sitt förtroende. Ej heller skall någon 
bland dem kunna beskylla mig, att hafva: 
f~rfus~at hans byggnader och med ore-

, d1ga föreskrifter eller befallningar förvil
. lat hans arbetare, hvilka, oaktadt. deras 
allmänt kända fördomar och mindre hyfs
ning, med sanningens enkla språk, ofta er, 

· känt den synbara nyttan af de underrät-
, telser jag meddelat dem. Och fastän 

jag härigenom, vid minnet af mitt namn 
ej kunnat fästa äran. af stora och lysande 
upptäckter , hvartill fordras snille och 
?n högre grad af• kunskaper, än de jag 
åger, vågar jag likväl hoppas att hafva 
fredat det för den vanhedern, att hafva 

· Jörstört andras pengar och förspillt en 
tid som mig ej tillhört. 

Ehuru jag härmed ej lär kunnat till
fredsstäUa Recensentens lärgirighet , för 
hvilken dessutom, i redan utkomna böc .. 
ker och skrifter ännu en rik skörd *) 
synes återstå, vågar jag likväl hoppas, att 
hafva tillräc~ligt. upplyst Allmänheten om 
hans misstag. Jag smickrar mig äfven, 

~~) Jag skall längre fram citera de nödyälldigaste~ 

{34ml, i Bergs'l[.eet._ z Del! , BäfA 'J, 
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att hafva urskuldat mig inför den .~esp~~
tive Bruks-Soci'3teten, som allena agt r_att 
att fordra en sådan redagörel.se : . och y1g 
skulle vara Recensenten förbund~n _der
före) om han ej tillika försatt mig 1 ~n 
obehaglig nödvändighet att tala om nug 
sjelf, och till mitt försvar framdraga sa
ker, som väl bevisa litet på papperet; 
men om de ,följas till deras ursprung, 
kunna dock 2älla så mycket, att alla namn
lösa Recens;~ter skulle i min belägenhet 
ej våga antaga detta beyisningssätt. 

Recensenten slutar: · 
ccHvad titteln beträffar, så synes Rec. 

ccatt Samlingar för Bergshandteringen 
«hade varit en lämpligare öfverskrift.,, • 

Jag undrar, att Recensenten, som l 

<let öljande visar sig vara så systematisk, 
ej I:- 1gynt sina anmärkningar med dei:ina, 

· då likväl titeln .är det första som före• 
kc .,nmer i Samlingarne: eller också s~art 
sin rättelse till sist, på det läsaren matte 
så mycket bättre kunnat dömma ,om dess 
värde. I den ordning . den nu förekom• 
mer, skall jag då svara.~ att nog hade 
:man också kunnat förstå betydelsen af 
Samlingar för Bergslzandteringen; men 
som derunder älven inbegripes kol, . 
malm, tackjern och alla slags förnöden
heter till BergshandteringeQs drifvande, 
så skulle jag trq, att Samlingar i Bergs~ 
vettenskapen medfördeettklarare begrepp-

( Fortsättning och slut i nästa Hii.€te ), 

I Landskapens \ Masugnarnes 

l~-a-m•n•· ·--1----Namn. 

Transp 

I 
South :Wales Clydach 

Blandare 
Blanavon 
Sirhowy 

I Beaufort 

Mid Wales I NQ~th ;wales 

I W. Wales 

Penica eller Ebber 
Hirvain 
Melynicourt 
Ennisygedir 
Caer.filly 
Cyfartha 
Plymouth 
Pennydarran 
Do'wleys. · 
Llanelly; 

Dovey 
Rouabene 
Brymbo 
Brymbogate 
Penivron 

f 
Pentrobu 

Carmarthen 



Masugnarnas· namn i England, ,_ Wales och Skottland, femte 

en noga ztppgift på 'I achjernstillverkningen vid livar 
och er,, af dem år 1796. 

I
~· I t-< gil Tillve:ttririgen vid' Tit:verkn1';:;gen i I 

Landskapens Masugnarnes ~ i~ 1 

hvar Masugn. __ hvart Landskap. 

Namn. Namn. S ,,- ,.... ' ·1---.-- _____ , ____ 1 =--

1

~ J, .. T::. :.k:tt_._T...,
0

• __ v_._

1

_:::_,_s_k_:!t;_. _T_. _v.

1 Chester A_pedale Il 1 728J •· 3788,20 I 
- S1lverdale T 2 . 1230 6396,00 rn,;8J 1 n r8ft.20. 

11· :__240 I 248,00\ Cumberland 

I 
I 

I 
I 

I 

Derby 

Gloricester 

Hereford 

Leeds 

Lincoln 

Salop eller 
Shropsbire 

Sheffield 

Sussex. 

Bear Post 
Dndden 
Newland 
Backbarrow 

Dale Abbey 
Morsey Park 
Buttersby 

Flaxley , 
For-est of Dea1t 

Abbey Tintern 
Bishopwood 
Cornbrook. 
Bring:wood 
Leighton 

Bowling 
Wibsey Moor 
Shelf 
8irkenshaw 

Renishaw 

Oldpark 
Horsehay 
Ligthmoor 
Coalbrook dale 
Madely wood · 
Jackfield 
BeJnthall 
\!Vill ey 
Brosely 
KetJey 
Snedshill 
Donnington wood 

Chesterfield 
Little Brampton 
\Vinger Worth 
Stavely 
Park 
Chapel 
Horncliffe 

IElshar 
Brelton 
Holmes 

Ashburnam 

I 325 1690,00 
I 700 3640,00I 
I 4 769 3998,80 20J4 10576,80· 

-; - -443- 2303,60 
I 728 3785,60 

1 360 1872,001 
_1 _: 20 1.04,oo 380 I 1976,00 

1 70 564,oo 
1 f 947 li9'24,4o 
l I 482 2506,401 

1'300,00 
4056,oo 2529 j 15150180 

:I ·1 :~:~ I :;t~~:~:I 
1 I 140 5928,00· 
I ~ _846_ 4399l201 6486 

-; 2 705 3666,oo( 705 
3 5952 3og5o,4o 

I 1458~1 7582,6L~ 
3 3498½&1 18193,50 
31· I 2659~~ 13829,921 
1 I 1856l0 9653,281 

l 2 1320 9464,ool 

I I 1334 693~80 
. I 15541 I 8083,4~ 

I 1076~ 5597,80 

31 I 5o6S~g 26358,541 
2 3367~' 17Su,oo 
2 23 332~- 1 7279,~~ 32969:lol 171440,ss 
I 1 940 4888,00 
2 1560 , 8 I 12,001 
I 1274 6fo4,8o 
I 761 3957,20 
I 853 4435,60 Il I 1456 7571,201 

2 712 3702,fto.

1 
l 950 4940,00 
I 250 1300,00 

I 31 11~1 2000 10400,00 10756 I 55g3r,20 

3666,ool 

-:----1- ._ --- _, ____ -~ _, _____ _ 
Transport fo · · 60097½! 312509,08 

-l1-1•1-173- - 899,601 1751 899;60 

__________ ,___ I I I • 



I Landskapens 
Namn. 

I-l South :Wales 

I 

Masugnarnes 
Namn. 

> f g lwar Masugn. hvart Landskap. 
,. l:::l c.. p, 

•/ -, ·.ff,Tillverkningen vid-, Tillverkn. in.gerif°I 
..~ i i Tons. Sk=ti;. T. V. Tons. I 1'k.tt. T. V. --- '-,~,---,-· __ , __ _ 
6

;1 I H~ .~!iti~ 
Clydach 
Blandare 
Blanavon 
Sirhowy 
Beaufort 

Transport 

Penica eller Ebbervale 
Hirvain 
Melynicourt 
Ennisygedir 
Caerfi.lly 

t . •~~o I , ~~~6'ill I 
l~I I I 

'.I" 

1 

I 

1 

I I 
I 

.I 

Cyfartha I 5-1 
Plymouth 1 

Pennydarran 2 . . 
1 

.. 

Dovrleys 3 2800 14560,00 · 

Mid Wales \Dovey l_1,_1 ~~ 780,00 150 7so,oo 

Brymho J-:1

1

_1

1

. 11/~4 ~ 5948,80

1

1144 59!~8,801 
Brymbo~ate o Ingen _till-
p . verkning , 

- j ernvron . O _clet året, 

Pentrobu o 1 ---=:-- ____ _ 

Staffordshire Level 1-1 1391 723.3,20 
Brierly 1 1046~ 5t~41,So 
Deepfield 2 2526 15135,20 · 
Bi!ston 2 1429 7!~30,So 

I 
Grave yard · 1 2 i3 1107,6o 

Tipton . 2 2203 11455,60 
Dudley port 1 869 451 8,Sol · · I 
Gospel Oak 1 1/1- _:?_!_~. 8387,60 1~h10~ 68694,60 

Skottland Carron 41 I 5616 29203,20 
Wilsontown J 2 2080 10816,0.0. 

1 
Muirkirk ( 2 2878 14965,60 . 

\
Clyde 3 . 2216 u523,20 I 
Omoa 2 l 3 6 12459,20 
Devon 2 f 

2 9 

Bunave 1 I 17. 600 3120>001 ------~~-;--~------:-•---..... ,-_.;._,_ 
Summa\1211 I I 1125079:.\1650412,88 

·-----•'""'!""--•------------·------- -----· 



168178,t•ol 
780,00 

5948,801 

1508,ool 

SAMLINGA 
J: 

BE GSVET ENSKA N 

i .. T. SVEDENST!ERNA. oca C, J, ·LilHlECK, 

FÖRSTA DELEN. 

----:~-----
, STOCKHOLM 

Tryckte hos CARL Dr.i.I,,·./ 1807. 
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