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mcdh Gud; Nadhe / 

Ewcngcs/Gbch.6 och 
Wmdcs Konungh och Arfför, 
st,/Storfurste lt> Zmland/ H,r. 

tighvthiSkåne/Estland/Mifland Canlm/Brckmc^ 
Bchrden/Sletlln-Pomincrn/ Casiubcn/ tcb <^.,men/ 
Förste tilRuqen /Herre öfwtrInqttmanIan^ oä, 
mar» Sä och Pfalygrefwc wldh ^hem l Beycrn nl 
G>'il>ch/Clewe och BergmHerttgk/ tt. ^drenutler iqtt/ 
ateffrersom Sroore Kopparberas GrustvaS -!. mpbm/ 
samptdagelige Förfar,»herm »oqhsampt bewirnar metli 
hwadmödo och oinkostnadt/Berazinännerna nn »attin 
dhcr vthur bämpta/ och dber lämpre tcke mindrc an allinenr 
klagat warder / hurulebes Bera?männen >äda» fin dnrr 
wärffdtMallin / ochendeste Brödzpennma/mäsie tub,» 
troo och vnderkasta sm. Smält ares och Aottwandares 
<jj5crerion/kwilke antmqcn ass ÖförfareiMekt / »oriumel 
se eller eqenwtlliqt rvi»si/ dbeniä»räsiandet / «on> fmalran, 
d«t handtera /ai fast än Mallmen är aodb och a' tvabanda 
flagd / lntiräl >cke au, Bergzmän lista / ?..tban 
sombllg, medr och mindre / ocheendtklfoqbacnter>>na 
Smälrninqarbekonnna kunna/ nlmätandes ladant »ttet 
dheraS eait wäUand, / vtban / ar annnaen en indeles O >!X-
ka eller smalltandei; ol>>kbeet / dben dbe' der >a N'ore / l»k» 
wal rätta eller förbättra borde / och således bedraga sm, 
Huuebönder / oin sin,nd«ste Näring och wälfmdh/ bwil 
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ket sä mnckit lättare heos Smältaren stär effter bc^^de 
tnckio atgöra/lomdvcafnigtn^mältareOrdiiingvguar» 
Ntkt?ropo«j<zl,/ mindre om Mallmens egeiiltap/wetta 
eller wttta vebla; Men sälöm manbaftver goda Proff 
affdvewälsorfattade ^ngz Madsmestares och Hamar, 
smeders ̂ ilscsaninie Orviuiiaar/ buruware Iärr>be»u 
«awr/ wärkeligsi medh godb menage än dagellgendber 
ptbaffbctir»tkw.nda/och sigb dhera«f wäl bcyuna/ Oö 
och icke mindre /Vtftanfastmehrtäligger/ddetsainmaat 

vppä Sloora Kopparberget/ såsom dbe» sa st 
ädlare är / och mehra Ost och Ristet imponerar j Slltsa 
baswe W» nödigt funnit/ sådanBergzlagens/ ochdher 
iblandverler»n^cWäroch(ti,rc>nones>kada/ al astbona/ 
ocb laenorngodhOrdningatförekoiiia fördenskulWiioch 
are förorsakade wordne / at lata författa fbr Sniäblrarne 
wtdbKopparberget/tuOrdmna/pa >ätl och wyst/somtvl-
lier/ncmki. i. 
. Först stal Bergmastarm medh dhe 14. BngslagenS 

Äldste/ läraqranneligen och nogbavpteckna/alla brukeli-
ge Kopparbnttor/saiAabluSt^db >'om n>'lr. Vaacrne/ 
P all» Sniältare/jomwidknalirara.idetlidh/lä wal 
tStadm/somheela BerqM.icn tilnnn.iude' <>>e/affb>ril-
te Smältare /näare/soin Bergniestaren meth dbe »4. äld« 
ste stnne och rröstre dbe basta wiira/ stole til Äldermän 
»rälliasochserordnas/ oeb sedan aff dbem sä mänae t>l 
Ålderman äbroragne/fdmnödiatbkböfipes til ollars, 
telogerne/skal sedan affdh, öffrigevtbleetas/ dbe som i>ast 
wnna rrara til Mestarsmälkare / och dber aff een til bmar 
Hvtte Vngn fordeles. Men dbe Sniältare / som icke 
tunna alideelas »vara dlxrvtwnnan >«t kiinnrge och förfar
m/som ohe til Mestare kallade are / »kol, tima tör Sniäl-
tar,. ech Hytt,drängs / t,l dhe» dh, och samma Zlinbet, 

vthlärt ba^ra/ och stole vtbt bwar Hytta inge stereirm a 
än en Meftar, och ,n Hyite - eller SmälttarrDränO. 

1 l. 
EburtiwälSmälltarne och dberas Dränger vpbä-

ravchbekommadberas Lbbnocb betablmnq effter «recbo-
bnlken och Aoftarnes vpsattiand, / stol, dhe i»!ka'äl l>a> 
d,as til wiss, ?°tbrs Ziensier vtbi dden Hitta/ som dbe lara 
sigh anskrisma/ och dker widb sörbliftrasttt Ädrvth/ 
nembligm ifrån ̂ iciueli, tll ̂ icd-cli,. 

IngmMestarsmälltare eller Drängv mä eller stal 
brntadhctaffstedhoch (^omr-g/som ban medb egandeii/ 
en eller ftere / öswer nägon Hnita mgangit harwer/ vtban 
affbivaredeliqcnstn bestämde t>>dSvtdlop; BrnterMe-
stersinältaren /stal ban böta/ 40 Marker , brnter Drän
gen/böttlo. Marker/ alträcknati Sölsweriiiynt / och 
dberoswanvppävpfylle Äganden aUan skadan^ Brnter 
Hnusbonden eller Bergsmannen/ wari samma Straff 
vnderglswen som SinMtare». Me» wili entsra vpsäna 
contr^Ucr. stal sådant steeMänader eller z Mr förvtb/ 
men >cke dyer vndrr / oek widN GrusireTinget blirysa/ 
hwad ltiahl kan dher til liafwer. 

»v. 
Och,medan Mestarsmälltaren skal draga sörsorgb/ 

at i kc aNenasl HntteVgnen/ ar effter sm rätta propori». 
»nbygd/bnfwrr wai redd/ sätilSubmsom Rosibruk/ 
vtda i ocd vn^e' Smähitandetwal irachtat sa och dher 
booswirasorplichtatwäylatvndenviisa st» Oräng/ ia 
vtk> redningen/»oin smäblsandeti Tn stal -Viestarnnäl' 
tareu bekomn>a t>l Lö!,nvrlnktt för alt för Wechobruket 
T> ee Dal? cr z. ^r SolfwerMnut men Drängen alle-
na>> T.ee 4)a!)le> SölfwerMnnt och hafwe ingen Rätt/ 
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at fordra/hwarkm drimmqs-eller rednings ^l)l. Mm 
dhe Sniältart/som arbeta pä Bergsmannens Kost/ be-
komina allenast / Mestarsinälltaren >1. DahlerSölsiver 
Mnnt/och Drängen >.Dahler».^>r Sölsiver Mnnt/och 
»»»tet niehra: Och vrbi Rostbruket/ skal Mestaren bekom» 
nia förbwar Laghgill rostahan vpsättervth>ettfvrolt/>. 
Dahler»?.Ore Sölnver Mmit/ men Dränqm allenast 
-».DahlerSölswerMont mendlicsom »»irbaBergz-
niannms Kost / bekommer Meste» sinältar en för h»var Ao» 
Aa>'anvpsätter/ ro. Ore Eölswer Mynt och Drängen 
q.Sre Söiftver Mimt/ ochhirilken Bergunanion» mebr 
glfwersineSmältare/änvthi dbenna Ordning förmäb» 
tes/ dben samme skal förste gängen han dher medb beträdes/ 
plichta t Skipvimdh ofri» Kopvar / inen kommer han 
offtare igen/ b^lhe bwa» gäng Ett Sk>pp»ndhofi>> Kop< 
par / »nen fordrar S»nälraren och Drängen »nebr/ stal 
han bota »o. Marker SölfwerMnnt för h»rar gäng tian 
dher medh bestäs. 

v. 
?hcr någon Läredräng stab inställer at wilia lära 

SnMtareämbetet/dhen stal Åldermannen läta inttkna 
vtbi Smältare »'»»»betes Booken / och ban Drängen sedan 
förplichtatwara/ midb dket Ämbetet bliftvatildkeshan 
vtblärdt hafwer / hwaipa bonon» Larebreeff aff ))iesta-
rengifwasstal. Men dbn-dan aff Motwilligheet/ och 
"tban laghligh eller stiäligh Orsaak träder ifrän sanima 
Ambett/för an ban vtblärdt och Lärebreff brkoiiut haf»rn / 
vchbtgisaxr stg pa andrtOrter/d<iskalBergzmonen,hoos 
bwilkm ban tient haswrr/saniptAlldennonnen / »ä wäl 
soniSmältaren/mrdhBergmestarms »llillence/ hasma 
maebt dhm sanima lära igmlaga / hwarrft ban sinnes och 
bonom äter hoos sin Meitare inställa / och plichte för sin 
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movthwilligheetmedhGatulop en gäng igenom/och des 
förvthanware förplichtat timasinlego t>ldhvty. 

.5,wilken Smältare-eller Hytte Dräng soin si »e Läre-. 
ähr bawer vthtient/ och w.l M^are bl.twa / ̂  
me stal inedh sin Mestares Larebreff/ sigh boos-M. c. 
»nannen i dhet Hyttelaget/dher ban ar / a'»g>swa - ^ 
noin jädant förkunna/Missandes honoin >'lk cb> cfi a»! 
dhen Mestare vnber hwilken hantient/ och «mabltare 
Konsten lardt bafwer/ dä stal Ällvcr.'m...»en pa eu 'v.si 
ti>dh / samman kalla Vplyncsmanne» / och sinc 5i>,»lnc,>. c/ 
ochvth» dheras>»änvat o/försihonon»»iogafol ho>a^ o >» 
banhaswcr f„llkoml>ghwttt-ochKundstap >. ^uruban» 
Suhlu och Rostbrlik; rtdningar tilbörligen stal sia 5otn 
vth> sin wissa bredd/högd och la»»gd. Stella Foriuan 
och blästen »nedh Brösiet rätt / viri^cr-, Vpsatt>»»r 
gania effter Mallinens Egenskap/medh tilsattmng/ aft 
siagg/ Zlussn och Kohl/ 4. Haftraförsiänd och kunna 
sce/oinwarlketärwältväntochtilredt/ >0 w.U ^ub>c« 
som Rostbruk. 5. Om kan haswer Wettskap om ern Hnt 
te VnHns bngnadt och rätta proportion/ sä>o»n högdeu/sv 
t>l brt> k/ son,rygg ofwan korm-o/di»ip vnder korm-n til 
Botnehalln,/breedemellan nH-dstemn och Bahlsten/ sa 
at»härden är ett gott StnbbeSbrum/ Ncm oin Botne 
hällens Boblsteens och Stnbbestti»erntS rätta sroorleek/ 
vch btiri, bögt Bottnebällen »frän grunden läggias stal / sä 
och buru läng / bred och n»dh Trununan dher vndrr wa, 
ra böhr/läinptekänyel pä godh ock dugellghHntlestcm/ 
som förr Eldh durachtigh äi / »mdb mehra/söm nl sädant 
hörer. och aff dageligh pr,,i sigk gifwandes warder: Di 
nu Mdermannen medh Dpsstmngsmannen finna vch 
prdftva Sinältordrängm/ som Mstarebliftrawitl/ ,ä 
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ledes om alt dhetta godh Kundskap och Förfarenheet haft 
wa stalsanmia OraugvchlÄlUdtrmannt»sochBiisittla« 

närivaro/pc^ sin egen baud/ och vthan någons wiba-
re v»dnwiöinlk;/»ic0d cntilfirordnat Smällraredrängs 
lilhiclp/ reeda HntteVgnen sci til Euhlu«som Roste-
bruk / doch pä sa> skillre tiider / och enar Allderniannen 
medhdhcsBiistltiare/ hansrcvninqhgodh befinna/ skal 
hanvthi Mesta» es ställe inedhsinförord>»ade Dräng dnf-
wa Smählliiliigarn.» för jamnia Vngn/ soin han sictff til» 
redthafwer/ badc vtln Rosteoch Sulebruk/ pä».We< 
kor/ och dher pä Ällda» mannen / san»ptVpsv>»mgsman-
nen och B>>sitt>aritt/befinna bonom effter all proff/ sa vthl 
red»m>?ett/ som>n»äMa»dtt/Kunnapulcr» förenMc)ia-
re/ dä först stalMdermannmwaraförplichtatatgifwa 
honom Mest are Brest/ ochhan/ somM.estarcblmvcr/ 
waraskyldtgh f>?r fädam BrecffglfwaÄttdninaiinen/ 
Sex Mark Silfwermimt. Men Dpsnuingsinanim» 
och Bnsimarne skola för dher as oniak/hirargäng sådant 
ftrehaffa/aff Btl >Nlaqe» elln- ?ui»bossc medlcii bckcm. 
ma / nenibligm / Vpmnnlgsuiannm / 6. Mark/ och B" 
tittiarnehwarderat. Marck Sölstvmnynt. 

V l l .  

Ehoo som dhetta Smälltare Ämbetet lära wil/ stat 
intet waranrun^en nlnäarc .i Mr/ vtban tbrnena 
tan igenom fin siist och achtsaniheet/ dhet snarare lära än 
dden andraz Tv stat Älldermannen/ dhen sdm mrdh 
siclfiva Arbeter noyachtigr kai> sin Konst/ effter 
f?>regängttbehöngt Proff/ och thens MeftareSmällta, 
res Wttnesbörd / som han tient hafwer/ waraförplich' 
tae/ förmedel,? mrddehlandrMestare Breff/ hetyga dhet 
hav för en Mestareimaltare pslkr, tan. 

Ljtnewerte 

tzand-°Hrdnung/ 

c» 
mit 

Den Klcldungen/ HochZcttcn/ Ktndtaus-
fcn/ Brgräbtnossm und antcrn tm Lande cingtrlssc-

ncn Unordnungm / und deren Abschaffung hm« 
ftchro sol gehaltm wcrdm. 

Gcdrucki von Adolph Simon/ Kymn. vvuchd. 


