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SJ t Myr-Järnet, ej mindre i Swerlqe, än i synnerhet
"* y uti Finland, dör anses för dm äldsta MerallurgifratUrodrcf detta bestyrckeö af jterc ftäl och omständigheter.

I aflagfne öbeffogar, kan (in i bag uptrifas gam*
la (S!a,]giinirp af forbna Myrwärck, hwilka nu mera med
jord äro ofmertafre'; än finnas be ock. ofta öfwerwuxue med
g.-..^.i z.ora Granar och Ffii.rutrßö, och fattat betza Slagg-
och »y e-riftegeir >lv af Allmogen <SeCmmgc;b!åjlei\ Femuce:
Lappifl eller ock Idarco raiulau roviot.

I Finlands äldsta hebna Runor, bestrifmeö Myrtnat-
merne redan tydeligen, ej mindre til beraö läge, mfprung,
än ock fårstilbte si ig, sanlt berättas i dem, at af Myrjärn
Bfroen stål kunnat tilrebas O).

För 40 a 30 år feban, och än i nyligare tiber, har i
Cajane ©viröotajc och Carelen Allmogen tuib deras Myr-

järns

(a) lndici,, luinerilu^iU: in Femna . fub gentilifmo.' §. III; Pi.^l^!,
Gaäd tirpcfi i Åbo 1767.

(0) -DlåfwvFoutov atl-, et siags Nafwcrscfsfr. foni allmänt brnk.-s i
Finland, och stores af famman^aniu 1 å 2 lmus tneda OliifiDcrsrinifor;
gansta bevpvämligc, flt i dem framför.! fi&_> sist, rch iindva wayror.
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järns bläsier, i synnerhet j Cuopio Sokn och Nilfiå Kapel-
galb, tilwärckat något Myr-latn. Vöi-berne buro bå
Oftiwrtäs -.^ i 9,rcerfonfar (^) på ryggen til asfalt» åt
<Sfånbåper.o.:er, och åt Smeber at nyttjas til Iårnfrniben;
men feban ordenteliga lärnbrnk -nt,eb stora Masugnar kom-
mit i bruk, at af Vergmalm tilwärcka Tackjärn, har ben-
na näring nu mera nästan- albeles uphört.

Som Myrmalmerne äro af wår Fosterbygds inhämste
afbrägter; of dem här äfwen finnes fil tuyckenytt; Allmo-
gm up i Lanbet på många .staiien tyckes utan ymoer i %anDt*
manna göroNtal, hafiva tib nog at anéånba en be{ af min-
ter, wåhr och hoftetiben, til både Myrmalmers uphämtan-
de och famung, fora ock til Myrjärnets utfmältning; få
hoppas jag, mina Lanbsmän icke ste en oangenäm tjenst, när
genom några uplyfmngar i betta Academista arbete, jag
nu wil upmunrra bern, at rnibfaga et nårim.öfång, hwaruti
de förut ågt öfw^dt hanbalag,och hwarmeb be hinna gagna
sig nelswa, och det a^Knänna.

Werckstalligheten häraf, önstes ock få mycket mera,
fom sedan »vid Finsta 3«t*nlvrtifen nästan aldeles Valon-
fmtdet blifwit nedlagt, alt bet Järn fom nu räckes efter
het eller ha!f Tystt fmidingsfätt, albrig är få gobt, tätt,
jämt, mjukt och starkt, eller kan bet anwänbas til få
måtma stags.larnsm.den, som Ofmunds- hwilket
af ssNyrmallner, igenom bet forbom brukeliga Rcnnwärcks-
smtdcr, titrcårckaö.

§. x.

Om Järn Myrmalmers arr, egenskaper och samling.

Sådan finnes benna Malm i Berg eller fast Klyff, u-
tcm allmännast wid Sjöstränbcr, i Kärr och myror, hwar-
före ben ock allmänt är bekant, under namn af iftyvmalm.

A 2 Til
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Tif betz inre gry och sammalt- Minera /^? 7 calcitor.

sättniitg, få ål' Myrmalm en i wat- mi^, Hmofa. tupl^^eH,
ten mer och mindre hopgytrad Järi!- inrrinfico cölose l^i-reo
"jorb, af brun rastaktig sarg med vel mlco ruboicente.
inblandning af lera, mull, eller sek Topfas 77/^/?/c'^/?/7 v.
ammn Jordart. Linne l^llem. Nac. p.l 8?'

I öster och Wäster Dalarne, såsom i l^m^ och Serna
Sokrmr, 'hlvarest Allmogen meb båfia kunskap tilwärckar
Myrjärn, kallas denne Sjö- och Myrmalm, än LVärcks,
yrke eller och oife, falnt indelas til sarg och godhet i flere
arter.

33randörke, är hårdare hopgy- .^7/«-/? ferri Palu-
trab, sn anbre Myrmalmer; til far- ftris; amorpna, A-ö-
-gen swartbrtm; Då ben fönderbrytes, rie for»As,v\\9^o c«:--ser den ut inuti mörkblå och slaggaktig» rulefeens! IValler.

Denne Myrmalms art, har iblanD blifwit tildanad
af någon ftpgifticerad Järnhaltig torf hwartil victrii-
kommit; hwarsöre den ock ofta förhåller sig fåfom en Järn
brands crrz. Än allmännare finnes den hoZ ost hopgyttrad i
Kärrlaggar af Iårn-vicftrii haltig Kärrmylla, hitstl med
Alstog och andre adftringöttaße rnåttec fördolt! tinirif be-
muian, och hwaraf denne Myrinalln da röjer sig med mörk
folccktig färg. Detta Brandörke påstås mara af sämsta ochminsta Järnhatt; röjer ock efter calcination med Nin-um,
mera spar af Sdnmsten magnefia ån 2\oöorfct; men om
det rifwit och fönderstött, eller gnidit emot hårbt tråb, »vi-sar et brandgult doft, är bet likwäl brukbari.

(gvonqth är en lerhaltig grönaktig Minera ferriMyrmalm, hmtffen stifwar sig i större el- Påluftris vi-
ler mindre tärningar; än faller den ock nå- ridefcens.
got grynig, upblandad af mer och mindre IValler.
sand»

I de
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I be handstusser man haft tiifåfle at undersöka, be-

står detta (tSvonivU jämte I;årn.-o'chra mast af en larn>-
haltig Bolus eller lera, fåban fom den finnit förstenab i
någre Järmhaltige Sktemalmcv ligger djupt neder i Kar-
ren, och omtvårlar än med blekgrön, än blågrön färg: men
hwilken i elb bock rådnar något. Af sådan bestaffenhet be-
fillnes den »rid StenStorp i' Wästergöthland, Halsberg i
Nerife, Kärrgrusivan i Norrbacke, och Norrmark i Wär-
melt^d, samt wid Stollderget i Kopparbergs Län, hwarest
den ock ofta håller 4a proCent Järn och något deröfwer.

7xödörke finnes altid af rödbrun el-
ler råstig färg; rådnar måst i eld, är ä//7/^<? ferri Pa-
ftngrynig fom sand i brottet; kännes ej hård. luftris rubens.
utalt feg, sör än den hårdnat i luften. IValler.

Denne Myrmalmen ar af båfta flaget, och nyttjas all-
männast roib Allmogens Myrjärns-Blästcr. I Finlanb, som
ock i Lima Sokn samt i Wäster-Daiarne, har man funnit
denne JärnhMge Myrjord gifroa 49 proCent Järn.

Förftcnad Nlyrmalm, niinera ferri paluftris indurata,
Br af famma gry och färg,, som bche förenämnbe: mera tät,
fast och hårb, få at ben iblanD tager elb emot stål.

Denne finnes i fast Klyft fåttan, om icke bär Kiesige
Järnmalmers gångar någon tib stått unber matten: men
hiviifa af tilfällige'händelser uttorkat, samt kornit ttp i ba-
gm, då igenom deras witring ben qroartämnaöe Järn-och-
ran på nytt blifwit förstenad til en art Myrmalm. Ifrån»
Cuopio och Randafälmi Soknar i Safwolax, har Herr
Praefes haft prof på en slik forfteneib Myrmalm. Wid
Flintsbire i (Snglanb finnes ock Myrmalmer ofta så hårbt
förstenabe, at be taga elb emot stål. När Blobstens-mal-
mer l-lnl-natitez, och Starilftenar förwitra, och på nytt för-
slenas, röner man bet samma, och hwarpå i negden af Järn-

st 3/ gruf-
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gruftvorne »vid 3tejertn2rK och Karnthen nog finnes bewis
(i). Qltta-Kåta Bonertzer, t^rt och Penninge-malmer, famt
få fallabe Purle- och 3Kra°Ze malmer, som allmännast af
Slömalmer tildanas^ de kunna i anseende til fasthet och
hårbhet äsmen härtil räknas.

Atimarkn. 1. At desia Myrmalmer ti'kommit af lärnbaltige B>rg-
ech S^narter, i fj.nncrr.et igenom .Mesige Järnmalmers wimng, tet ve?
sinrcka alia omständigheter. Watten aUtn* fbrembi med den i luften be-
finte!!ga allmänna syran, kan nplösa Järnet; än mera om det ar siraf-
melWnMt, at af »vatten s'.->.!fmelsyran kan utspädas och försattes i |Htns,
at angripa och uplösa Järnet; ai ej föregå bet en flik lamjord äfwen
igeuom underjordiska rmnalide matw panöming efta fan afsii^iaa cchlicdstapas safom et jordstam ifrän Verg och bögdcr rer i kärr och fißar,

Anmälan. 2. I stapnad af en lös Sfarn-ochra sinlle allmän' ast
<n fatan nebsi&lgb lär>!lord röja sig; i fall icke densamme, såsom efter
M!os...!'ge_. deflogifticeraJ, stulle af tån och siöwatn til nägon be! äter-
få desi flogiiton, Häraf bopgytrar deN sedan snarare; blifwer mera n,c-
<.,!>!sor.^l. och ombyter färg, säsom betta kan marckas pä ochcr- haliige
lordarrcr, bwilka tiäffaS närmast torfroen eller matjorden.

2ln!narkn. Z. Nägon gäng kmma wäl Myrmalmer träffas, fem
wifa ftctt pa Kippar: men at (Dv.Stsortetes färg allid sinlle beröra afj(Jb^!p4ft)ok, ar intet säkert; t» Det ar bekant, at grön färg äfwen up-
ko.n ner i K.-lck-geschicker, nar victciol.-fyra bällcr sig i negden, äfwen
50.,! den b!ä färgen, l,wi!ken aleali volatile med Koppar äsiadkommer,
fdrwandlas i grön, om nägoa fyra nlkommer.

SJCntriftvfii 4. 2(r efter Serna och Lima-bocrneS anwärk-ing. Myr-
malmer, som finnas begagna emot Söder, Eydwasi och Öster, gemenli?
ge» äro af bästa staget, d>tta tyckes grunda sig, an pä Kärijordeno förre
förrut^elfe, i et fädant jerdläge, än ccf pä den warckan, »iwarmed <^>bltwärman främjar desia M.,lm^,Z tiihaning.

Änmarkn. 5. Myrmalmemies i!ptas.anse ccb c«n,ling, st.r baist
fent om bösiencch tidigt on, voäre!! fä mart snön affniält. IFinland därroi h^f-
wa 7 Månader winter la» beqwämligen ur saicka kärr och ifrån siöardenpä
Isen ock uptagas. Ur mareken starr och grasmnren, fä aftödjes först
gräowallen f&tn ock belt noga all mnll uch matjord; finnes örcket ftnd-
blandadt undrriker man, fä mycket möjligt ar desi inhlatm.ing, och tilser

endast
(c) Beschreibtmg bn Eisen und huttenwerke zu Btc^rwurK. von Dan.

Gottfr, Schreber p2Z. 41.
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cmoast at Jamheiitige rästige Myrjordeu, til bruk sur Vlasiwarcken blif-wer fymlad. I torr marek uptages svct'et med styflar cch spador; menal! S,'ömalm upöes ur fmaftan, finn ifrån Myrer cch Kärr, dels med
stora och mioa trädstopar, förfedde med 3^4 alnars langa stan, eller
ock Upbvage4 örcfer ifrån siöbom med grofwa siarcka Nät, sedan bet meden I.nnstör bort förut biifivit lostat i större cch mindre stt)ct'en.

Äll den Myrmnlm, som på delta fät! bffroit samlad, bör strart har-
Uppå pottas ti! et högländt torf ställe, bwarlst detta Arcket nplägges i
högn- at torka, tyå der desie Ma!mlu\gar ja mycket fi avart må upiorcka,
underbäddas de gemenligen med Granri^qwistar til en fterfet-elö oitio tjock-
lek; likaledes böra de öfwertäckas med G^sscris, at uf r.gn och annan
n>åta b< ej må städas. Finnes Myrmalmen i torra ängeb.ckar, och man
har tid och folk at den om fommnren uptaga, kan den, utan widare up-
torlnng, aftueu strart rastas cch npbmkas.

Anmarfn. s>. Om nitgot lager ef Myrmalmer ar i Kärr, sid'änb-
ta älgs- eller siogsback.v.-, sa röjer sig där altid gräs- och skogs-manen
mycket ges .cl) (pib, famt för-orkar och fdrswmner in pa ©omiuaDén all
w.n-t iftäti sa?an marf. Swart-Ääller 06) Ocbe^-aktiga lordwittiingar
<lro pä desie (Fälten allmäime. Jordbär behöfwas fyllan til deras npsö-
fitiibc; ty fetta lärnbaltiga srcket trnflraS gemeu'igen strart und^r mat-
jorden eller torfnWy och sträcker sig dä ifrån i qwarters, til en t?a!f, i
a 2 alnars mägtiglut > ed i 3'orteti.

Anmarfm. 7. lernba-tige Sjömalmer fimas sällan, bar icke Myr-
malm.r äro i uegden. De träffas t Slö.me ej långt iftän stranden ech
landet, högst til 10 7, 20 alnars afstcmD, samt ej pä större djup, än til
3 a 6 aln.n-. Ligger ©jonwliuen djupare, faller det för obeqwamt cch
toftsuiu at den uptaga.

§. 2.

(Dnt Myrmalmers rastning och 25la\iwfcdme in,
tCvttniwQ.

Som Nlvrmalmer icfe btfviåttö Arfenik, ©roaf*
mel eller nv.)dm Slvajmelfyrt, be ock fällan år^ stenhårbe;
få forbra be ej fåroei-eö bränning eller råstmng, för ån Jär-
net af bern kan utsmältas.

Zgetwm Hlockwerk, ellerRastar osman $oxt> kunna M»)r-
malmer
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malmer tilräckeligen rastas ittit Malm-elbas. Härtil ttt-
tväljes hälst något tort ställe, omgiswit as Berg eller tat
ffog, at Malmråstan af starkt »väberbrag ej må hafma o-
lågenhet. I jorben nebgraftvas 4 stycken hörnstenar i fyr-
kant, tit 2 famnats längd ifrån hwarje hörnesten. På bern
tagges och fästes en Furustock för hwarje sida, öfwer hwil-
ka grundstockar, sörst på längbei och sedan tmåxt öfwer,
hultas och lagges Furu eller Granstockar a 2 famnars längd
til 2 å 3 omlag. Denne t-åfitott bör hivarfen för tätt el-
ler for glest ligga Mopa, emedan i förra fallet, elbens i-
tänbning och l)itta hinbras, och i Dit febnare, fmH Oeker
faller och rinner igenom råstweben, förr än ben blifwit branb.
För nödigt »väberbrag, bör botnen afMnlmråstan ock stå 1
qtvarter ifrån marken.

pä rastan uphäfwco Myrmalmen med skafwel til i
å1 7 alns tjocklek. De störste och grofste stycken lagges
närmast tveben, och de smärre ofwan på, til des bet blifwer
en Malmhög, hwilken något slutar sig åt kanten af rastan.
Mibt uti Malmhögen göres en Him grop ända ned til råst-
weben: benne syltes meb nasiver och spån, och sedan itän-
des Malmråstan.

©a länge rastan brånnre, stal en ilarl jämt stå och
stöta ben; fftfe, at Malmen på stborne ej nedrasar, samt
alt efter bet Malmen glödgas och nedrinner åt Råstbmnen,
råösa Malm på nytt. Märkes .Rastweben i ilbm blifma
for Wfifii gles, hwilket emot flutet plågar ste, så ftin ny
web emellan Råstståckarne instötas, och på bern feban, bels
halfbränb Malm, beis ny Myrjorb uplaggas, samt på bet-
ta sätt fortfarcö meb Ockro råstning tit bes hela Rastan
afbrunnit.

Efter betta örkets eller Myr/ordens råstning, faller
den fonder, som en los och mör mörkröb Jorb., tjenlig at i
Vlasterugnar bcraf utsmälra Järn.

Vläst.
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»laftwerE: Därmed förstås i allmänhet Ugn, pustar

och annat Nloehör/ som nyttas wib Mprjäpnets n.edsmält-
ning.

I älbre tider smältes Järnet af Myrmalmer i små
lerbeslagna jfcröejropar, hwilka hade stapnab af en omw.änd
Couus eller Sockertopp; Hdak ,-o.ilMdes först meb torr
wed, fylbes sedan htvarftals widare meb web och 3Äa.tlN,
samt nyttjades trampbaljor wib Nästen at unberhålla och
öka elben: men som et lämpeligt Zordlåge för dem och Pu-
stames ställning icke så lätt tan träffas; bern ock åtfölgt
andra ölägenheter, hafwa Smältugnar öfwer Forb, i feb-
nare tiber mera kommit i bruk.

N?id wal af ort och ftille, där de stola aMergas,
bör i akttagas det samma, som ont Malmråster anmärkt
blifwit, famt wore fördelaktigast, sm be miD strömmar an-
lades, få at Pustarne igenom wutuwerk kunde brifwas.

Den BlästKrnln, som uti Dalarne och Finlanb, i feb-
nare tider, allmännast warit brukelig, föreställes 'I'ale>. 2
vch _$'♦

Grundwalen Dåttil muras på fläta jämna marken 2 K
Z qwarter tjock af gråsten. Häruppå lagges . Grällhällm
horizorrek, och bör den bestå af en tat och jåmtt gråsten,
samt wäl roara 1 qwarter tjock, Öfmtt denne botnlM up-
föres sedan stället eller ugnsroäWarne tit s qwarters längd
och 3 qwarters bredd, så at ugnen inuti får ssapnad af tt
aftångt kantigt rum. Högben af ugnen ifrån Smllhäl<
(en, eller botnen, v.p til stvalyer, som mil) Masugnar ock
kallas Rsrsdand-r, blifwer lodrätt 1 aln. Här tager fe-
dan uc-t.nopipan wib, fom göres rund intttt, dock at öpnin-
Zen mibgar st'g mera och nnra upåt, tjrfom en Qituuntratf.
.I öfwe.rsta brädden är Ugltspipan dock fällan öfwer 1»
qwarter i Diameter; äfwen fom hela .denna Blästcrugns
djup, ifrån pipans öpning ned fil botnen, gemcntigen icke"of-
merstiger 14 qwarter eller 3 aln.

B pustar
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pustar brukis för benna Smältugn minst et par, och

då kallas bm i Dalarne I7.nK.MnZ; men inrättas ben med
2:ne par, så får ben namn af Tvåkåliing. Pustarne stäl-
las i twärstban af Ugnm, samt cmlägges forman 7. aln
hö^t ifrån ugnsbotnen, något litet stutanbe framåt, sa at,
om en »vetndroppa brypes bärpå, den bå i bet knappaste kan
rinna utföre.

Timp eller utflag til fwcitgets aftappanbe och Järnets
uttagonDt brukas icke i bejZe 33låsterugnar, utan i bes stäl-
le göres mDåt botnen och ugnens långfiDa et litet hot tit
stagg/.ts utdragande.

Ugnsmuren upnturas af gob tät gråsten och ler, 2 a
3 qwarter tjock,, samt beflås starkt med ler, och cmstrykes
bärmeb inuti. Onsieligt wore, at ställer, eller ugnen emel-
lan botnen och Korsvmbet hälst måtte upmuras med elds
fast lera; ty man finnar, bet allmän (era., unber Järnets
nebflnältning, gemenligen spricker och faller ifrån Ugnswäg-
g me.

Forrimring brukas be^utoM ouikting desie uegnar på
Dit sättet, at 3 qwarter eller i aln ifråst ugnsmuren om-
timras ben på alla sidor med Larknutar. På de öfwersta
fiocfarne inhug.es 1 alns bereda tiljor at gå uppå ikring
ugnen, samt öswertäckas befje med sturen torf, at be Jffugnööettait ej må, fatta elb. Det torna rummet emellanugnsmuren och timret fylles meb torr sand och lera, hwil-ka meb trädsNtar hårbt packas tit ug^sbräbbm. I l7i.fi.
2. föreställer Lite. (2) Kransen, hwarr/å gångm är ifring
ugnen; ,l>> fortimringen, (d) rummet for Zorbfyllning, och
(ej sietfwa muren, htvilken af denna förtimring och jord-
fyllning omgifwes.

Anm>°rkn. T. Under Mn>-m.ilml-nZ räflntnj. bör noga tilf-Z, at
btocki-asten fä stötes, at den ej brinner för luftigt rch baftigt, få ar élaU
wen förstaggaö och blisoxr ruslnpcn, famt fan, til undwåanbe nf benrta

olägen-



11
»lagenhet, britfas en tvebjetel vå emot tiva trebjebelcr torr Rästweb. Den
råftabe Malmen bor afwen noga atlas för regn och arnan mata, famt
and' gen i Nästbod.r formaraS, eller ock med halm och granris wal öf«totvtattaé, ti! best ben imttjaö iil nebfm.altiiiug.

Anm.-.rkn. 2. Blasterngnar af enkel blast blifwa ! Dalbygden me-
lenbels trampade af en person, cch bena eabest «f Qwinfolk, famt ar
tet ej sällsynt at st DalkulUn, tmber bet hon trampar meb fötter„e Bla-

rpnstarne, tillifa meb hanberne stöta sticfr.ål eller langsianba. Wid
Tvåkålltngs~"&lå\tcv, l.roareft 2:ne par Pustar ny tjas, trifnJaé Ptistar-
ne g.-menligen med mattnfatt, och beböfwes for dem ej stöire wauuhjul,a» «f 3 alnars Diameter, famt bjnlftocfen af 6 dinars längb.

§" 3-

Gm Järnets msmalrntntg as tTtyrmaltver, siunt af
hwad arr ocl; beffassent;et det är.

72.dan Myrmalmen blifwit råstab, och Vlasterurgn med
detz Puitar är färbig, beredes ben til snzaltumg "följan*
pt fått:

Är ugnen ny, beströs best botn först med kolstybbe;
Därpå tagges hett tätt smått ffufruen, torr fort Tall- eller
Furu-web korsitvis, alt up til fmalget eller forstbanbet; Mr*
ifrån uprättas långs' efter Pipmuren fint fpäntab lång Fu*
rutveb, fåfom garbfletråbor, at ben. står til 4bels eller i
hel 1 aln öfwer ugnsbrädden. Sen ösrige rymben af ugns-
pipan folies åter meb ben ftnt huggne korta weben helt tätt
kortzwis änba up til famma hsgb, so'.u ben långa på ftbor*
ne uprättabe weben sträcker sig öfwer ugnsmuren. När
detta ar bestalt, gores meb lärnstör et hol mibt i ugnen
ner i weben, hwaruti nebfläppes en itänb Näftverlapp til
ugnens påtänbning. Sibst häsivas små stickor och spån öf-
werst til betäckning på ugnen.

rn.itmcns uosämiinn ster roib past i timma efter det
ugnen blifwit påtånb, få^at weben til större belen nebfotot,

53 2 vch
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vch ugnen är wäl upwäritib. I &N«n insattes H eller högst
.3 ssåft-r Malul, samt år hwar ffäfrocl wtb pas) af en la^p.s mått. Haruppä fatca^ bal.artu i- gm.g a> l.^-.,r^ choka elom for ©eaMieité liedmialllling, och när betta st.dt e^.o
första upjattningm, insattes i ngnen åter htvarft fö fint fluf*wen torr wid eller. kol, lamt Malm til ii å 2 siaftar i f<in*
der, ait cf^r dtt évf.et hinner smälta och fjunfa ned i ugnen.

Sa länge bläsungeu pustar, ar nödigt, at meb stagg-
spertcr st.g.att tibt och ofta igenom siaggholer urdrages, som
Vek at ined ngnsspettet forman hålles roa! ren frän st.gg ochannan orenl!.g.>.>'.

Nar det nedsmälta Järnet fa mpefet famlat sig i ugnen,
at b:t si)nes stiga np emot forman, va inställcs trut) bias,
wa.gc^, famt stynbar man sig strart bårpå, at med V!äjt:r<
iå-ig, krok och hacka uptnga lärnklunpcit ur ugnen. Dn^
ne rensas sed.m lftå- stagZ och ammn orentighet, samt fylles
Hwarftaiu pa mitt, med G ke web eller fot, sä om fornt, sä
länge något forräi) är af rastad Malm,

Bä Den npcagna lärnMmpeu e!!>.r bläster?aka!i åii är
wemn, grlps t>eii mcb tången, läggs pa en baed stat st. n,
och nud si!ggtn ll)op->kuostras, at slaegetec oäras wa! r.frm*
ner; bngges jednn m.-b yxan i 3, 4 å "j'; stacken, öccf i«, at
de ncbåt litet samlnanba-igi, och fattaé oe.m wa!t Offmmds-
Järn. Järnflimpn» få oformelig och rå den kommer ifrån
härden, far äter namn af owalt Olrnun6s> Järn.

Mvrjarner år sällan röbbräckt, men aKinäniiave fall?
brkff, hwilket hårrorer, dels af Myrmalmens fårfjrifbu bt*
stälwsdelar, dels ock kalt talidräckan sånt, igenom stelfwa
snaltningsfålttt.

2£mnari'«. i. 3ft weta, rm Blasimign fordrar mera Ko! eller mi-
ra Malm, samt om Len I.»t lagom l.Nta, detta vöjeö >>f följande om-
ständigheter: A>'o hallarnc uppe i kring ugnspipan bwita, t'j f. rdraK
mera. Malm; aro be blä, da far man feiilia np; 'iftwa de mot:?.?, sä
J>ar ugnen sin fyll'.)fi& är lagan i ugncii dwit. frdfma- de:> m?ra Ma ra;
men stiftar den bla och £tnl, sa är uffjSruutigen Iggvm^ ©ifl'v lagan höge

"V
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up med gnistror, brifmeé" ugnen för häi-bt; finnes &et utdragna {(aa.a,?,
fwartaktigt, fordrar ugnen mera Kol; är den 'juö bbv imra Ma'm iiisät-
tas; wifcn- den sig med ljusgrön färg, har ugnen en lagom proportion
«f Malm, ,fiol och Hetta.

"Unmåxhi. 2. I fall Brand.-ör?et, bä bet är fmittadt af bft-oerflö-
dig bergfttma, ej tilräcfeligen cch marsann rast s, fan röebräckon ej und-
gås i Järn, fom beraf utfmälteö. Vefwäras M.yrinalmeii af Vl£trio!-fij)i
fö, eller ock af m»c*et Srunften, Magnefia nigra, finnes ben gansta
hardfualt, och kan, utan tilsatts af e» attondedel sui'cf mib upsättni!.-
gen, ej gifwa goot Järn. Samma bestaffenhee är dlt ock ofta med Grön-
Yre'et, om tet igenom gärning med Skedwatn, icke rörer märg/ll.alt.
Mycken ioblanb i--g af Kiefeljord både i Mafm«it och Mrrjarret, gör bet
kallbräckt (a). Ju mera ren och fri ftän ftämmanbe inb!anbni!?gar lärn-
ochran i Myrjär!,et sinnes, bes bättre, Hftrbt, segt och smidigt Järn tan
eck bl.raf utfmatfflé.

Anmårkn. .3. Sk^l Järnet of Myrmalmer b'iftva g^bt, masie bet
liedsma'raö sil små färff.T i miba och gntnba bärbar <y af fintma Mnr-
ttialm, fom Serna och Lima-feoerue nebfiualta beras fega och mjufa Järn
t fniå B!äst,-rug^ar. fas i stora ock böq i Masugi-ar aldrig annat, an
fallbräcft lim. När uti b^vÄrr.-, och Efoagholt bet minla ech sega Bi-
fcaicr-Järnet i Rennwerks-barbar allenast med en fmältni g tiireboé,
kan äfwen uti Gransiapet och Da.,^bi,.e-, bär höga Masugnar brukas, ej
annat tifrebaö, an stort och obttgligt Järn (/).

marlni. 4. Om hösten, sedan Banbtmatinen4 arbete pä äker och
ang uplwrt, år bet lämpolig^sie tiden at tjttverFa detta Järn. t> Ä 7
högst 8 nedsmaltningar kunna nedsmältas 0111 bngnet, af hwflffl bmar
B!ästk'ka cll r Jär;lf.'i^n', batik 1 och et b-!ft a 2 Li°p. n^igi; men m d
Tvckhllingar fa be dubbelt, eller efter 8 V'äst>r 16 stycken B'astilim-
par, fom gör 32 Vift\, eller 1 ®ltpp:b 12 st.Vp. Järn om tngn t, f. mt
ka», dar tilgang är pa örke, inom to w ekors tid, febtfä »ftrag ing
(fetot för de fe-gu-, fom f rdr,'S ti! ugnen? bereomno. och upsåtlning, mid
detze SS.äfvmcrfftUrebaå »ib p"st t>4 Skeppund Myrjarn,

V 3 § 4-
(a) FnmeS nti Mvrmilmen r^gon be'«da : be i' blanrolng af Zink,

.95'», eller Pliimbagoä.fn r«s 3waf've'7 få>> dnvf ock ej annat an kallbräkt
Järn: b fbr.in..^ >ch fck iqa Ko' gör' ock lärner rrt

(ö).At i bcste fns B^ästwerks gnutta och wiba nq ar, l^de Plnm-
bl,?<> b nn-e k n volntiliieras och fstiljas, som ref Kolens Phlogifton
ju r far merka pä WalnteiiS reclnctiu»; Detta iyckcs giftra bern fcvctra»
de för stora Masugnar.
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§. 4.

Ont de slags Sunden, hwartit Myrjäruet fatt nyttjas.
S'>m af )^odörke och Skragge malmer gemeniigut erhål-

les et Hå Dt, segt, tätt och smidigt Järn; Myrmalmer, som be«swaras af kallbräcka, igniom en lmnpelig n.dsmältning § 3.
Au.!!,. 2. och 3. anfeuligui klinna förbättras; kallbräckc Järn
til witza sunden Immat det bast.t ämnes Järn; 'H ar tydcligt,
at Myrjärnet, mcd riktig urstilning och wal, f-m nyttjas til
alla de smideu, som Jaruct af Bergmalmer. I alla fall tit-
werkas ock i dctze bcffrcfue Viastwerk, efter det enfaldiga gam-
la fattet, bättre Järn, au som igenom Tbskfmibet uti ster wid
Järnbruken; t») när, w'd bern, larntilwcrkningeu tjpdnfrreä
til 50 a 60 Skipp^d Stångjärn i weckan uti en enda smältare
och räckare härd, och Sn'eden wib dun i härden på en ga g
ha,,d:erar 1; a 18 Lisp. Tackjärn; så kan pä få stora smäl-
tor, lnvarkeli s-.i<i! 1. gns wurfati, eller Kolens phlogifton,
eiUr Smedens arbete sa tilrackellgm sie, jotu i dche små
Vlastwerk.

Större amning röjes wa! på Järn wid d tze små
B!äst:r, sä i anseende til Myrmalmers art, som msmättnings
satin; men när et par Karlar i Valbygden in.D några last
-Furu wed dock kunna i d».'gnet nedhiiäica i .7 Skeppund
godt och mjuki Järn, fallet data fimilrningsfi.it: föga kostsam?
nian:, eller imra kolödande, an wiö de stora Järnbruken. I
fall ock roalD Oiinund wid desie små Blästwer.en, bittes föst*bet uti smärre stycken, och, de. med rena goda kol i härdett
vinsmättas, ersätter qotzheteÄ och halten af detta Myr,ärn
mangfalt det,, som i större mvck nhn af et mindre wäl hand»
terade Järn wid de större larnbrnken fa»s.

At af Min-jåfti kan tilwerckas godt Stal, detta ar af
t3/mtt«^'Blästerstalets rilwcrkmng från tirälder bekant.

I anseende til Myrjarims tallbräcka, (a rastas det min»
»Or?
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dre, ocr) antager högre politureån annat Järn; dr förde! siull j
allmänhet ock ljenltgt til alt pqleradt Idr smide.

Hlbre tiders mdst brukeliga Krigsredssap, ,å om Slålbågar,
stjtitgiwär, sablar, hj.lmar och Pamfarjrjortor tilreddes afMyr-
jnalnursOfmunds-lara. Pror, liar, skaror, spiut, tal. fnifwar,saxar, Plogbilar, ff fUx, »'vadar, gångjärn, hästffor ochft r st',gs
spik, är ivauligt at Allmogen tilw>.rckar af^ririärn, jämt har uti
Lima Sokn i Balarne en Kniphammare äftucn blifwit inrättad,
at lätta Detta stagö BonbsnuDe {c).

I fall bet r.f wår namnktlnnige Bergsman H?i« AlTeiToren
och Riddaren seie?? Rinman pafu> Daa, cd) n ib i ågra le.r> bruk i
SKifet redan inrättade ff..nrerck för Spiftenar, dfwen D7r Voitd-
fiuibe idkas, sfnlle anläggas; Funbe härigenom Allmogens fpif|mibe
för bdtiD, i hast pade orter komma i gåagodjuilprtDas, hwarest
tilgångar nu är rå Mrrmalmer til lar> b uttnaltniug Skal lif*
wdl Denna närma bara sig, bör för ha d ci gröfre ("pik ttlw.rkas,
än ar en enda S^ed, ma,, stiggdrdng må ktimia smida dem. Ut-
ländffe orter, såsom Tvffland, E gland och en det c.f Frankrike
wifar, htir» en otroligmncf »llnt folk bdrigenom fan wiima ndrirg.
Ziittiger-fpflm, hwilken for lindrigaste pris fdfieé til oerhörd
mrckenhet på HoftatiD och fiere orter, dr blott tilwcrkad af kall»
bräckt Idrn.

I de Landsorter, bar Allmogn åter, hwarken har tib, twg
ell<r dg^r halidalag ilarnfmife, men som dock aga öfw^rfiöd af
Myrmalmer, wora ick des mindre för du Allmanna och Dem si If*
wc gansta nyttig- och förd laktig», 1 fal! uti »n^å Bldstmerf på des-se oner tilwerkades alt t)^w??^ Järn, nuilfet til JeanUrtifen
och åt dem, som behöfwa gobt dmi.es larn wid lV^nnfZcliurrr,
kunbe förfilias. På b va sitt för>ttr ad.s forDoiu , och hwtlk t dit
sirrå några stallen, Ofmund efter Far, sami dro deafw d patz
2oLispmbs wigr, innehålla gunetlig n 25 » zost. små fär-
sk,r di r Oimunds kakor.

{c) Herl AJielior St/ftt Rinn.an, om Järn cd) Siä.söräd!!! gen 9. 365*



Fnkiarwsi hfwcr Figurerna
Fig. a. Orästadt Örfe.— b. Rastalt oyäraud.

.— c. Rastad €>rl\\
Profil, rågen txvåve öfwer Smältuytten.
kig. a. Ugtt* kranse»', hwarpa kan gcis omkring ugnen^— b. iriiiirtflgeti af måagat.— c. Grunden tit stallet, eller ugnbotmih— d. Jorbfyllningen.

Tab. I.

Tab. 2,

— e. Piplnuren.— f. ilgnöpipan.— g Srällcc, eller smältugnen under pipan.— li. Stallhällen.— K. Puststaden.— i. fnrmnn eller stället, där röret afPusten insattes.— m SwaZucr, eller öpmngcn af ®riiattugntn up^
ät Pipan.— Ugn med Pustar, fyld med Malm och wed til

'.iltning.
Fig. O. Trampen til Pustarne.— P. Bron ifrän tnctffen bakom ugnw/ up ti?

U liSkransen, 'lab. 2. fig, a,— Q. Slaggholeti— s<. Fornian.

T'^. 3

Fig e. Kolharlan.— f. Skysselen.
—> Z. Viast tången.— h Slagg* och uptags-kroken.— i. Ili-!sspettet.
.— K. Siaggholsspcttet.-— i. Sia7zgan.— m Qåttv> eller Blast- klimpen.— n, 5)r"N.— o. Owald Osmunckkaka.— p. Wald Ofinunds-ftlmp»
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