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Hyttor i Värmland, nämnda 1637 respektive 1656 års bergmästareberättelse 



J O Carlberg skriver i den refererade boken om bergsverkens uppkomst, på sid 371:  

 

”I Generalbergsamtets berättelse till Kongl. Maj:t af år 1646 omförmäles att: Wermlands bergslag är mycket af sig 

kommen för det stora besvär och bekostnad som de gjorde på utredningen af hvar fjerde man år 1645 in Januario emot 

fienden i Wermland, såsom ock för den svaga vintern som då var; hvarföre de bergsmän som ändå qvar voro icke kunde 

få någon ved eller kol fram, hvilket ock är orsaken att jerntillverkningen, så väl der som i hela riket hafver varit mäkta 

ringa i förledne året, denna bergslagen är ock mera besvärad än alla andra orter i Riket af dyr tid, hvilket förorsakas af 

den långa väg, som är dit upp såsom ock att landet i Wermland hvarifrån de tillförene hade sin tillförsel, blef mestadels 

af kriget ruinerat, hvarföre vore mycket väl, om Hans Kongl. Maj:t nådigst täcktes att förskona dem med något af extra 

ordinarie hjelperna, på det de någorlunda måtte kunna komma sig före igen. 

 

Vid den tid, då kronan upphörde med bergsbruk för egen räkning, och öfverlemnade de af henne bedrifna bergverken 

till enskilda, bortsåldes och bortförläntes äfven många kronohemman, hvarigenom en mängd dagsverken, körslor, ved- 

och kolleveranser samt skogar frångingo bergverken; och var det med anledning häraf Bergscollegium uti sin år 1655 

om Sveriges bergverk afgifna berättelse gjorde Kongl. Maj:t uppmärksam härpå och hvad Vermland särskildt angick 

yttrade sålunda: 

 

»Än äre någre Socknar och gods i Vermland de borde kronan conserverade varda både för de sköne hamrar skull, som 

deruti efter salig Kongl. Maj:t glorwyrdigste i åminnelse Konung Carl IX uppbyggde äro den tid utskeppningen af 

Osmunden blef förbjuden och än yttermera på samma ort af Bergs Collegio äre funderade; hvarpå allt det jern, i 

Vermlands bergslag tillverkas, utsmidas måste, såsom ock derföre att derpå åtskilliga orter finnes malm af åtskilliga 

slag, så väl i sjöarna som skogen, hvarpå alleredo någre masugnar uppbyggde äro. 

 

Nyed Socken, Alster, nedre Merö, Öfre Merö, Kylle härad, Elfdalen, Frisdalen och Nordmarks härad. Dessa Socknar 

äro högnodigt att blifva kronan förbehållne, såsom ock att de frälsemän, som nyligen der någre gods hafva bekommit, 

måtte med wederlag på andra orter förnöjas. I lika måtto begäres underdånligen att de särdeles gårdar, som 

annorstädes i Vermland äro bruken och hamrarne till största praesjuditz på hvarjehanda sätt afgångne, måtte åter till 

kronan igen, efter derpå specificerade listor, inbytas, på det de nyss bebyggde nyttige verk icke aldeles förfalla och alle 

andre något sådant att inrätta icke afskräckas måtte.»” 
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Åskagen (nr 37) blåste till 6 februari i 12 dygn 

samt till den 5 juli i 24 dygn. Totalt 36 dygn. 

Bergsmännen Sigfrid, Carl, Per och Nils Olofsson 

skattade totalt 22 skeppund och 6 skålpund. Det 

betyder att de producerade ca 10 gånger detta dvs 

43,2 ton. Sigfrid producerade 15,5 ton. 

 

Mörttjärnshyttan (nr 10) blåste till 9 februari i 16 

dygn samt till 13 okt. i 12 dygn. Tot. 26 dygn. 

Bergsmännen Lars Månsson, Per Engelbrektsson 

och Engelbrekt Persson skattade 13:14:15. Det 

motsvarar en produktion av ca 26,4 ton.   

 

Nyhyttan (nr 12) blåste till 16 februari i 16 dygn. 

De sex bergsmän betalade 8:5:12. De producerade 

ca 16 ton.   

 

Grundsjön (nr 32) blåste till den 19 februari i 12 

dygn samt från 8 okt i 45 dygn. Totalt i 57 dygn. 

De åtta bergsmännen betalar 24:1:2.  

De producerade ca 46,8 ton. 

1654 års Tackjärnstiondelängd 



Habborshyttan (nr 29) blåste till den 2 mars i 18 

dygn. De tio bergsmännen betalar 6 skeppund 8 

lispund 18 skålpund. De producerade ca 12,3 ton.  

 

Damhyttan (nr 8) blåste till den 4 mars i 24 dygn 

och till den 16 augusti i 10 dygn. Totalt 34 dygn. De 

tio bergsmännen betalar 22 skeppund 22 lispund 14 

skålpund. De producerade därmed ca 44,5 ton.  

 

Saxåns hytta (nr 9) blåste till den 4 mars i 24 dygn 

samt sedan till den 24 december i 54 dygn. Totalt 78 

dygn. 

De sjutton bergsmännen (8 på denna sida i längden 

och resten på nästa sida) betalar 49 skeppund 7 

lispund 12 skålpund. 10 gånger mera än detta är ca 

96 ton i produktion. 

 

Per Håkansson betalar 8:4:8 vilket motsvarar en 

produktion av ca 15,9 ton. 

Erich Andersson betalar 7:18:10 dvs att han 

tillverkade ca 15 ton tackjärn. 

 

 

  

1654 års Tackjärnstiondelängd 



Saxåns hytta (nr 9) är en fortsättning från förra 

sidan.  

 

Emshyttan (nr ?) blåste till den 6 mars i 30 dygn. 

De sju bergsmännen betalar 22 skeppund 16 

lispund 17 skålpund. De producerade ca 44,1 ton. 

Mest betalar Torbjörn 6:2:18 dvs produktion på ca 

11,9 ton 

Emshyttan finns inte i den inledande 

sammanställningen. Nils Månsson från Filipstad 

blåser i denna hytta. 

  

Gamla Kroppa (nr 36) blåste till den 7 mars i 9 

dygn. Den gamla hyttan hade fem bergsmän som 

betalade 6:8:2. De producerade ca 12,3 ton.  

 

Örlingshyttan (nr 6) blåste till den 15 mars i 24 

dygn. De tio bergsmännen betalar 11 skeppund 25 

lispund 14 skålpund. 

De producerade därmed ca 23,3 ton. 

 

1654 års Tackjärnstiondelängd 



Storebro hyttan (nr 19) blåste till den 17 mars i 

30 dygn, sedan från 4 april i 15 dygn. Totalt i 

45 dygn.  

De sexton bergsmännen betalar 22 skeppund 9 

lispund 16 skålpund. De producerade därmed 

ca 43,5 ton.  

 

Stöpsjö hytta eller Styfsjö hytta (nr 27) blåste 

till den 21 mars i 35 dygn och till 23 december 

i 18 dygn. Totalt 41 dygn. 

De tolv bergsmännen betalar 39 skeppund 12 

lispund 12 skålpund. Det betyder att de under 

de 41 dygnen tillverkat 76,8 ton tackjärn. 

 

Nils Swensson betalar 9:17:15 vilket motsvarar 

en produktion av ca 19 ton tackjärn. 
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Härsjön (Härtzsjöhyttan) (nr 2) drivits den 20 

mars i 20 dygn samt 23 december i 23 dygn. 

Totalt 61 dygn. De sju bergsmännen betalar 28 

skeppund 9 lispund 1 skålpund. Mest betalar 

Torbjörn Hansson 5:11:16 dvs att han producerat 

10,6 ton. 

 

Fougdhyttan (nr 28) blåste fram till den 3 april 

49 dygn. De elva bergsmännen betalar 28 

skeppund 13 lispund 9 skålpund. De producerade 

ca 55,5 ton.  

 

Gräsebo hytta (nr 25) blåste till den 9 april i 84 

dygn. De sex bergsmännen betalar 68 skeppund 

23 lispund 11 skålpund, dvs en produktion av ca 

134 ton. Mest betalar Erich Johansson för ca 55,6 

ton tackjärn. Borgmästaren Evert Hanssons 

motsvarar ca 55,3 ton. 

 

Brattfors hyttan (nr 16) blåste till den 13 april i 

32 dygn. De nio bergsmännen betalar 22:20:15. 

Fyra av dessa redovisas på denna sida. 

Borgmästaren Johan Danielsson redovisas först 

med 4:16:14, dvs 9 tons tillverkning. 

1654 års Tackjärnstiondelängd 



Fortsättning från Brattforshyttan 

 

Nordmarkshyttan (nr 30) blåste till den 21 april i 

56 dygn och fram till den 8 oktober i 65 dygn. 

Totalt 121 dygn. 

De tretton bergsmännen betalar 70 skeppund 9 

lispund 19 skålpund. 

Påvel Svensson betalar 10:10:3 motsvarande 20,2 

tons produktion. 

Jöns Månsson och Måns Jonsson (far och son) 

betalar tillsammans 13:7:10 som är 25,8 tons 

produktion.  

 

Asphyttan (nr 13) blåste till den 25 april i 40 

dygn och den 22 oktober i 40 dygn. Totalt 80 

dygn. 

De elva bergsmännen betalar 45 skeppund 6 

lispund 2 skålpund som är 88 tons produktion. 

Mest betalar Björn Persson med 10:21:4 motsv. 

21 ton i produktion. 
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Kahlhyttan (nr 17) blåste till 24 april 18 dygn.  

Sju bergsmän betalar 10:4:2. De torde därmed ha 

producerat ca 19,8 ton. 

 

Forshyttan (nr 24) blåste till 23 maj 20 dygn.  

Åtta bergsmän betalar 12:15:- De torde därmed ha 

producerat ca 24,5 ton. 

 

Skålkärn eller Skållkärns hytta (nr 26) blåste till 24 

maj 20 dygn och till den 6 oktober 10 dygn. Totalt 30 

dygn.  

Åtta bergsmän betalar 21:22:8. De torde därmed ha 

producerat ca 42,5 ton. 

Mest producerade Örjan? Pålsson med ca 9,7 ton. 

 

Gåseborn (nr 5) blåste till 29 maj 18 dygn och till 23 

oktober 12 dygn. Totalt 30 dygn. 

Tretton bergsmän på denna sidan i längden och sex 

på nästa sida betalar 13:1:5.  

De torde därmed ha producerat ca 25,4 ton. 

   

1654 års Tackjärnstiondelängd 



Fortsättning av Gåseborn (nr 5) 

 

Långbansände hytta (nr 4) blåste till 29 maj 9 

dygn och till 26 oktober 19 dygn. Totalt 28 dygn. 

Fem bergsmän betalar 16:2:11. De torde därmed ha 

producerat ca 31,3 ton. Mest producerade Carl 

Persson ca 16,5 ton. 

 

Borenshyttan (nr 7) blåste till 14 juni 24 dygn och 

till 12 oktober 26 dygn. Totalt 50 dygn. 

Nio bergsmän betalar 34:4:18.  

De torde därmed ha producerat ca 66,5 ton. Mest 

producerade Hindrich Jonsson med ca 16,6 ton. 

 

Hectors hyttan (nr 21) blåste till 15 juni 20 dygn. 

Per Hansson var ensam bergsman som betalar 

11:13:-. Han torde därmed ha producerat ca 22,4 

ton. 

 

Bohlhyttan (nr ?) blåste till 28 juni 16 dygn och till 

4 oktober 18 dygn. Totalt 34 dygn. 

Sju bergsmän betalar 21:7:18. De torde därmed ha 

producerat ca 41,4 ton. Mest producerade Jöns 

Olofsson med ca 11,3 ton. 

1654 års Tackjärnstiondelängd 



Svartsången (nr 38) blåste till 4 juli i 21 dygn. 

Fem bergsmän betalar 11:21:14.  

De torde därmed ha producerat ca 23 ton. Mest 

producerar Per Olofsson med 6,9 ton. 

 

Paradishyttan (nr 23) blåste till 4 juli i 28 dygn. 

Sexton bergsmän betalar 16:18:7.  

De torde därmed ha producerat ca 32,5 ton. Carl 

Jansson producerade mest med ca 3,5 ton. 

 

Skarphyttan (nr 41) blåste till 16 juni i 15 dygn. 

Tre bergsmän betalar 5:22:-.  

De torde därmed ha producerat ca 11,4 ton. 

 

Dårsohl bruks hytta (nr ?) blåste till 17 november i 

45 dygn. 

Tolv bergsmän, varav åtta på denna sida, betalar 

34:20:1.  

De torde därmed ha producerat ca 67,6 ton.  

Mest producerar Håkan Carlsson med ca 13,3 ton. 
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Öngnshyttan eller Yngshyttan (nr 1) blåste 

till 20 oktober i 41 dygn. 

Fem bergsmän betalar 29:6:9. De torde 

därmed ha producerat ca 57 ton. 

Mest producerade Nils Persson och Per 

Jonsson som bägge kom upp till ca 16 ton. 

Hindrich Persson tillverkade 15,1 ton. 

 

Långbans hytta (nr 3) blåste till 18 

december i 56 dygn. 

Nio bergsmän betalar 29:20:16. De torde 

därmed ha producerat ca 58 ton. Två av 

dessa kom upp till ca 8,5 ton. 

 

Summa tiondeskatt uppgick för Värmlands 

bergslag till 781 Skeppund 20 Lispund 10 

Skålpund. Det motsvarar 1 520,7 ton i skatt. 

 

Tio gånger denna volym blir en produktion 

på 15 207 ton tackjärn under 1654. 
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Ingen blåsning och ingen Tijonde giordt åhr 1654. 

 

Herehult eller Herrehultet (nr 39) dess Maasugn af 

ålder förfallen ähr, komma till kommande 1655 till 

blåsning. 
 

Bjurbäcken (nr 14) Hafwer i långer tidh stådt öde. 
 

Hedenskogz hytta (nr 15) Brukas af H Maj:t Göstaf 

börsse i Carlstadh och niuter frijhet ?, effter Kongl. 

Bergs Collegij Contract. 
 

Sandsjön (nr 32) hafwer ännu aldrig blåst 
 

Blokiärs hytta ähr ännu under frijhets åhren, ingen ? 

hafwer här till bekommit. 
 

Dalkarsiön (nr 34) ähr under frijhets åhr. 
 

Näseräms hytta (nr 35) sammaledes. 
 

Mågesiön (nr 2) hafwer inthet blåst detta åhr. 
 

Hällesiön ev. Hättesjö hytta (nr 42) alldeles uthfattiga 

alla sammans. 

1654 års Tackjärnstiondelängd 


