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Sven Rinmans reseanteckningar, II

Sven Rinman ägnar ett stort avsnitt av sina reseanteckningar åt 
stenkolsförekomster och dessas tillgodogörande. De detaljer han här 
antecknar torde man möjligen böra se mot bakgrunden av det som då 
rörde sig i Sverige med hänsyn till detta bränsle. Det är kanske icke 
ur vägen att draga upp en bild av denna situation, sådan den kan er
hållas ur Vetenskapsakademiens publikationer.

År 1739 framlade Mårten Triewald (1691 —1747) i en uppsats 
sina årslånga rön om stenkolsbrytning i England och Skottland. Han 
skriver, att vetenskapen om stenkol är så skiljaktig från all annan 
som lyder till bergsbruk, att den allra yppersta bergsman ingalunda 
kan veta, varest han skall börja eller lykta en stenkolsgruva, om han 
ej igenom långlig förfarenhet vunnit kunskap därom. Ingen bok har 
— säger han — såvida mig veterligt är, ännu avhandlat detta ämne. 
Tack vare mina arbeten med »Eldmachinerna» (dåtidens ångmaski
ner) i England har jag varit den allra första svensk som fått en så 
långlig insikt och förfarenhet härutinnan. Jag kan fördenskull ej 
längre dölja den kunskap och förfarenhet som jag under 8 år i Eng
land och Skottland i mycken livsfara förvärvat.

I icke mindre än fem avhandlingar eller uppsatser under åren 1739 
—41 nedlägger Triewald sina rön. Vid ett tillfälle citerar han Urban 
Hjärne, som 1694 yttrat: »Stenkol brytas vid Hälsingborg, och är in
tet tvivel, att de ock måste flerstädes finnas. Anledning har man där
till nära alunbruk eller längre ikring såsom ock i Jämtland. Ty där 
skiffer och alun är, där plägar ock icke heller gemenligen stenkol vara 
långt borta. Den som mer av det slaget yppar, har sin hittelön ärligen 
förtjänt.»

Triewald fortsätter: I Tyskland visste de för några och femtio år 
sedan intet vad stenkol var. En nationalekonomisk vink ger han även. 
Engelska stenkol kostar producenten vid stjöstranden (hamnen) i 
New-Castle 93/15 öre kopparmynt per tunna, under det att man i 
Sverige får betala 3 dir kmt för samma stenkol d.v.s. mer än tio gån
ger så mycket (3 dir kmt=96 öre kmt).

Om den giftiga »imman» i stenkolsgruvorna, säger Triewald: »Att 
utspana den skadliga och dödliga luftens rätta egenskap är en sak icke 
så lätt som mången kunde tro, emedan oss dödliga till större delen 
ännu är okunnigt, vad egentligen det är för delar uti vår luftkrets.»

År 1741 redogör assessorn i Bergskollegium Lars Benzelstierna54
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(1680—1755) för de stenkolsförsök vid Hälsingborg, vilka på 1730- 
talet upptagits av vissa associerade. År 1738 hade man vid Norra 
Vallåkra funnit några lovande fyndigheter och där anlagt en ordent
lig gruvbyggnad, men kolmäktigheten var blott 1 å 1V2 aln (ca 7,5 
dm), så att arbetaren tvingades att arbeta i liggande ställning. »Jag 
har själv försökt en sådan gruvgång», säger Benzelstierna, »och icke 
funnit den ibland de behagligaste».

Den sista uppsatsen om stenkol från denna tid publicerades ungefär 
vid Rinmans hemkomst till Sverige. Den var författad av auskultan- 
ten i Bergskollegium Anders Svab (1723 —1770), vilken en tid före
stått gruvarbetet i Skåne. Han redogör i sammanträngd form för me
toder att finna strykning och stupning för kolflötser.

Det låg tydligen i luften en förhoppning om att för landet vinna 
nytta genom utvidgad bearbetning av stenkolsförekomsten speciellt i 
Skåne. Och det förefaller vara en viss sannolikhet för den uppfatt
ningen, att Rinmans resemecenater givit honom i uppdrag att så myc
ket som möjligt anteckna och tillgodogöra sig vad han kunde finna 
vid stenkolsarbeten. Jag skulle tänka mig, att det ur den synpunkten 
var med saknad som Rinman måste avbryta sin resa just då han stod i 
begrepp att begiva sig över Kanalen till England, stenkolsbrytningens 
land.

Rinmans första besök gällde gruvorna vid Miilheim an die Ruhr, 
för vilket han t. o. m. antecknat datum: 28 sept. 1746. Man lägger här 
märke till detaljrikedomen i hans anteckningar icke endast de rent 
geologiska, utan även om gruvbyggnader, arbetsmetoder, skilda kol
sorter med deras priser samt även arbetarnas löner. Han detaljbeskri- 
ver t.o.m. arbetsverktygen och ger ett förslag till förbättring av 
brytningsmetoden i låga arbetsorter.
1) Stenkolsgruvan vid Muhlheim an die Ruhr är belägen V2 stund (2 km.) öster 
ifrån byn Miilheim an die Ruhr eller Roehr XX (2 timmar) (10 km.) ifrån Duis- 
burg am Rhein. Tillhörer lantgreven av Hildesheim, som ock är herre till Muhl
heim samt ett därutmed beläget slott.
2) Jordmånen och fältet över dessa stenkolsgruvor består dels av en ganska fin, 
gulaktig sand, grellen(?) med något mergel och lera beblandad, dels ock av en 
grov sand med små kiselstenar och fin sand ibland. Men åkerfälten tyckes över
allt bestå av denne fina lerblandade sanden, som här kallas mergel och gräves 
express på vissa ställen samt kastas på åkrarne vart 2 mat eller 3:die år tillika 
med något fårgödsel.
3) Jord- och bergarterna befunnos således uti en brunn eller Piitte, Schakt, som 
kallades Radstube. N.B. Klafter kallades ock här famnar. (1 Klafter = 2,5 m.)

Muhlheim.

55
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i :o Damjorden, die Lagererde, bestod av fin stenblandad sand, varuti under
stundom träffades skiölar av mergel, 6 klafter djup (15 m).

2:0 En fin och fet, vit valklera, »Klef» till 2 klafter (5 m). Kan brukas till 
valkning, men är ej så god som den ifrån Flandern, vilken är svartaktig 
och med rostränder igenomdragen.

3:0 Fin gulaktig, med ockra och leer samt grönaktiga sandkorn beblandad sand
jord, griine erde eller »griin», 4 klafter (10 m).

4:0 En brunaktig sandskiffer, »Braunstein», gemen 8 klafter (20 m).
5:0 En grov, lös och gråaktig sandsten, »graue stein», 5 klafter (12,5 m).
6:0 Svart, lös, kritaktig skiffer, »dachstein», »oberstein», bryter sig i parallelle 

lossnor, 5 klafter (12,5 m).
7:0 Stenkolsbädden är ifrån 5 kvarter (7,4 dm) till 2 alnar (11,9 dm) tjock, 

»a» näst taksten är glänsande kol av lika materia och konsistens, kallas 
»Oberkohlen».
»b» därnäst är gemenligen med en lossna avskild en schöl av lösare kol. 
Sedan följer efter »c» en mjuk, lös hornskiffer, »Mittelstein».
»d» kol, som bestå av strata av skinande och matt utseende om varannan 
med irreguläre lossnor.
»e» en svartbrun lös hornsten med vågige lossnor.

Under denna »Unterstein» finnes ock 1.2.3 klafter eller mer djupt (2,5—8 m) 
stenkol, men sällan till den mäktighet att de löna arbetet.

Ett stycke ifrån kolbrunnarne uti ett djupt dike viste sig brunnen av stenkol 
i dagen. Die Kohlen ziehen sich in die »griinen» med en smal svävande schöl av 
kolsvart jord, som kallas »der Rab» (korp) uti en vitgrå fet lera av V2 alns mäk
tighet (3 dm) under damjorden, som var ungefär 1 aln (0,6 m) och under svarta 
jordschölen följde »die Griine».

På ett annat ställe viste sig 
1 :o Damjorden, 1 aln (6 dm).
2:0 Klef, V2 aln (3 dm).
3:0 Brunstein, 5 kvarter (7,4 dm).
4:0 Förmultnade kol, 5 å 6 tum (1,3 dm).
5 :o Stenkolsbäddarne, höllo beständigt stupande i djupet ifrån S W till N O, 

ungefär 5 å 6 grader från horizontallinjen. Och visste man intet berätta, att 
de blivit förtryckte eller någorstädes gått ut. Men blevo stundom övergivne, 
då de kommo på så stort djup, att kostnaden på deras uppfordring blev 
för dryg.

Arbetet skedde på det sättet, att mitt uti gången över »Mittelstein» uthacka
des en tvärhand brett en smal sköl, tills man kom an die Lag eller en tvärlossna, 
då die »Oberkohlen» utbrutos i stora stycken och sedan die »Unterkohlen». Men 
det som hackades blev små kol, »klein».

Ungefär 6 lachter (12 m) emellan lämnades kolen till pelare, 4 å 5 lachter 
(9 m) i diameter för Dachsteins (Takstenens) uppehållande.

Där kolbädden ej var mer än 5 kvarter (7,4 dm) måste för bekvämlighet vid 
utfordringen av kolen en väg, die »Ban», utbrytas ur der »Unterstein» till en56
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halv aln (3 dm) djup. All sten, som brytes uppmuras uti de tomma rum efter 
stenkolen.

Framforslan till kolbrunnen, die »Piitte» sker av en karl, som måste gå krokig 
och med ett axelgehäng draga en stor korg, på en liten drög eller släpa. Men 
utur brunnen bliva kolen uppfordrade med handvind.

Instrumenter brukas till kolens vinnande inga andra än sådana hackor, som 
ritningen i brädden (marginalen) utvisar, »a» är stålpiken, »bc» är skaftet, vid 
»b» brett och sedan vid »c» runt.

Alla de kol, som här vunnos, brukades intet till smide, emedan därtill fordras 
fasta så kallade »fetkol», sådana som brytas vid Essen, XX (2 timmar) (10 km) 
härifrån. Vilka uti elden löpa tillsammans uti en skorpa, sota ej händarna, som 
de förra. Och då de hanteras flyger därav liksom fina glittrande fjäll. Äro ock 
helt lätta, lösa och sköra, nämligen de som komma ifrån Essen, men ej de 
engelske.

Kolen delades eljest härstädes uti 3:handa sorter till priset, dock av lika godhet. 
1:0 »Grosse Kohlen» de som voro uti stora stycken, en fot (3 dm) och därutöver 

i kubik.
2:0 »Bandkohlen», smärre av 1 kvarter (1,5 dm) i kubik och därunder.
3:0 »Kleine Kohlen» var ej annat än stybbe av mindre värde.

Die »Grosse Kohlen» kostade 3 Pistol eller 2 V2 Riksdaler(?) per eine Karre, 
som drogs av två hästar. Innehöll 9 malder1 eller 15 V4 svenska tunnor. Således 
kostade tunnan ej mer än 1 dir kmt.

N B. En malder delades uti 4 schestel. Måttet här var något drygare än det 
Clewiske, men mindre än det Kölniske. Alnen var dels Brabantsk dels Kölnisk.

Die »Kleine Kohlen» blevo mätte och försålde med ett mål, som kallades 
»Streikberg», som är fyrkantigt: 4 kvarter 2 tum brett, 4 kvarter 5 tum långt och 
1 kvarter 4 tum djupt (65X72X25 cm). Är så mycket som 3 Malder och 6 kan
nor (15 V4 liter)(?).

Eljest försåldes kolen också per läst, då 17 malder räknades på en läst och 
en malder ungefär till 1 V4 tunna svenskt.

De förnämsta Kohl-Piitten voro här på kolberget, die »Radstube», »Fucks», 
»Croneberg», »Blumendahl», »Dicke Bank», »Adies» och »Ruck», som alla 
ligga ungefär ett muskethåll ifrån varandra. Av dessa befor jag die »Radstube», 
som berättades vara den djupaste och mest bearbetade.

Schaktet eller die »Piitte» är 30 klafter (75 m) djupt och kolbädden som var 
5 kvarter (0,75 m) mäktig till 120 klafter (300 m) i fält utarbetad. Man måste gå 
här lutad som en skata, dels ock krypa på knäna. Men uti »Croneberg» är kol
bädden till 2 alnar (1,2 m) mäktig, så att arbetarne kunna sitta på små stolar 
och förrätta deras arbete.

Ägaren av detta kolberg är greven av Hildesheim, som det förpaktat, emot 
var io:de kol, till 25 st. köpmän uti Muhlheim, vilka låta det för sin räkning 
bearbeta. Och hava vidare därvid ingen betjäning, än allenast några stycken

1 1 Malder tydligen ungefär 1 % svensk tunna {z Yz hl). De förkortade värdebeteck
ningarna äro mycket svårtydda. 57
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gemena (vanliga) karlar, som gå för dagpenning och få 16 å 17 styver om da
gen, lika som gemena arbetsfolket, men skola vara som pådrivare och kallas 
schiktmästare. Desse skola ock observera grevens rätt och infordra var io:de 
tunna, men få av honom ingen lön därföre.

Avförseln med kolen är tämligen bekvämlig i anseende till därutmed belägne 
floden Ruhr. Men nu hade på ett år inga kol blivit bortförde, emedan köpmän- 
nerna råkat i process med en herr Ratenberg, som begär högre tull därföre, än 
förr vanligt varit.

Inga curieuse bergarter funnos här mer än små kuber av pyrites uti en svart 
lös sten emellan stenkolslagren, uti form av svärd, vårföre den av arbetarne kal
lades »Degen», och hölls för kopparmalm.

P. M. Le/m kallades i Muhlheim takskiffer, som mycket brukades. I Zeeland 
kallades han »Schalie».

Aachen.

58

Arbetet till stenkolens vinnande skulle ansenligen förminskas, om man uti 
desse och slike gruvor, i stället för de nu bruklige små handpickor betjänte sig 
av ett verktyg, som kunde göras i form av de gamles murbräckor, e. g. (exempli 
gratia = t. ex.) Om »a» är »ober»- och »b» är »unter-stein» kan snart och utan 
möda däremellan tvingas en stämpel »dd», där arbetet skall ske. Vilken stämpel 
har överst en järnkrok, varpå bommen »ef» kan hängas med en kedjestump. Då 
samme bom, som i ändan »f» är med tungt järn skodd och med en stålspets för
sedd, kan lätteligen med handtaget vid »e» föras av och an och med stark fors 
stötas emot kolen uti »c», varigenom en stöt skulle ofelbarligen göra så stor 
effekt som kanske 100 hugg med en liten hacka, varigenom arbetarne nu oför
likneligen tröttas, så att de ock här vid Muhlheim ej kunna arbeta längre än till 
middagen.

Den svarta jorden eller der »Rab» är densamma, som finnes vid Huusberg uti 
Vestergötland under namn av Tuhsch och Svartkrita.

Stenkolsgruvor äro vid Aachen åtskillige till 1 V2 å 2 timmars väg därifrån 
(6 å 10 km). De bekantaste äro die »Stadskohlberge» an das Herrenberg, varest 
leichte eller »Brandkohle» finnas, som till bränsle i stället för ved brukas och vid 
Escwiller varest die »fette Kohlen» brytas, vilka till smide brukas.

På det förra stället befors den 12/23 december 1746, den största gruvan, som 
kallades die »Tenit» och observerades följande:
1 :o Berget består i dagen av åtskillige lager, dels tjock och sandig, dels tunn 

och hornaktig skiffer.
2:0 Under detta skifferberg står kolfloen (kolflötsen) på kant och har sitt stry

kande uti öster och väster, fallande i donläge på djupet ungefär 30 grader 
ifrån perpendikulärlinjen. Har emot söder liggande vägg och är överallt
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3:0

4:0

5:0

6:0

7:0

8:0

9:0

4 fot (1,2 m) mäktig. Den liggande väggen kallas »der Stein» och består 
av en svartaktig sandsten, beklädd med en hal hornskiffer. Och den häng
ande, »der Wand» av en svartbrun fast sandskiffer.
I början har kolfloen stått något mer perpendikulärt till ungefär 47 famnar 
(83 m) djup, varest den avbrutits och kastat sig flack emot nordan till unge
fär 20 lachter (40 m), varest den igen återtagit sitt förra stupande och 
mäktighet. Och är nu ifrån besagde flacka fält eller plan avsänkt till 59 
lachter (118 m) och således hela gruvan 106 lachter (212 m) djup.
Bemälte kolflo är på 100 lachters (200 m) djup till 350 lachter (700 m) i 
fält utbruten. Och har man mot väster ej något att gå längre för tillstö
tande vattuläckor. Men emot öster fortsättes arbetet såväl i fält som ock 
att i höjden borttaga kolen till 30 fot (8,9 m) ifrån sohlan.
Uti hosstående figur skall »AB» föreställa kolfloens stupning till 47 lachter 
(94 m), varuti 2:ne schakt utmed varandra äro avsänkta. Uti det ena sker 
uppfordringen med en stor hästvind ifrån planen »BC», vartill uppford
ringen sker med 6 handvindar, ungefär 9 å 10 lachter (18 å 20 m) emellan 
vardera.

Uti det andra schaktet är en vattenkonst inrättad, som på besagde plan 
har 2:ne brott och går med tvenne pumpar till djupet av gruvan. Men under 
vägen upphämtar den med 3:ne andra pumpar det vatten, som vid planen 
uti en reservoar inledes.
För väderväxlingens skull är på den understa kolfloen igenom berget neder- 
slaget ett annat perpendikulärt schakt »EC» och däröver murat ett luftröi 
av sten ungefär 30 fot (9 m) högt, varuti om sommaren eldas när väder
växlingen eljest intet är tillräcklig. Detta luftschakt är ända neder till bot
ten av gruvan murat, och har på bägge sidor 50 vinddörrar, 1 å 2 klafter 
(2 1/2 å 3 m) emellan vardera, som efter omständigheterna öppnas. Men 
om vintern stå de merendels slutne.
Arbetet skedde korteligen således. Ner vid Sohlan av kolbädden gjordes en 
liten ort »B» (fig 1), varvid die »Loshacke» (fig 2) brukades. Sedan höggos 
de överhängande kolen lösa »A» vid liggande med ett instrument som kallas 
die »Beckel» (fig 4) liknande ett årder järn, dock något grovare, 6 kvarter 
(9 dm) långt, 2 finger (3 V2 cm) brett och allenast V2 finger (0,8 cm) tjockt, 
med ett runt skaft, smitt av ett stycke.

En sådan lossna föreställes vid »ab». Däröver vid »e» sattes en kil,, 
»Handbesen», kallad (fig 3). Och med der »Fäustel» nederkilades hela styc
ket »A», varigenom de stora kolen vunnos. Och på sådant sätt kontinuera- 
des till 30 fot (9 m) i höjden, då band lämnades.
Uti denna gruva voro 19 arbetare, som hade deras skikt från kl 3 om mor
gonen till 3 eftermiddagen och fingo därföre en »Kopfstixck» eller 6 skil- 
lingar svenska.
De grova kolen säljas efter vikten och kunna om dagen 28.000 skålpund 
brytas. 1.000 skålpund gäller på platsen 6 permicieschilling och en styver, 
som är 7 daler 8 öre kopparmynt, men kosta även så mycket uti frakt till 
staden.
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De små kolen säljas »mit der Hund», som är en liten släde 28 tum (69 
cm) lång, 19 tum (47 cm) bred och 11 tum (27 cm) djup, vilket mått kostar 
2 pitermenchen eller 9 öre kopparmynt på platsen. Dessa kol blandas med 
lera och vatten. Och göras därav klumpar, som med de grova kolen brännas. 

10:0 Gruvan tillhörer staden och arbetas för dess räkning. Tillbringar ock ansen
lig inkomst. Arbetet sker allt vid ljus, vilket staden måste bestå, var karl 6 
ljus om dagen.

De andre utmed Tenit liggande små kolgruvor arbetas av bönder för ett ringa 
arrende till staden. Hela berget häromkring är fullt med kol, som med dess »Rab» 
allestädes i dagen visar sig. Kolen utvägas och mätas av en kolskrivare, som nu 
för tiden var Hr. Gibels.

Escwiller. 3 timmar från Aachen, tätt invid lilla staden Escwiller, finnes en stor myc
kenhet kolgruvor, och på ett litet distrikt över 50, som nu arbetades, och varest 
i synnerhet smidkol vinnas. Arbetet drevs ock tämligen starkt, natt och dag. 
Dock var här ingen kolgruva över 50 famnar (89 m) djup.

Die »Aue» och die »Neue Pumpe», varest 2:ne vattenkonster voro till vatten
uppfordringen, särdeles vid die »Neue Pumpe», nyligen och väl inrättade, med 
ett vattenhjul av 31 alnars(?) diameter och dubbla vevar.

Observerades, att pumpstövlarne där voro av gjutet tackjärn, 6 kvarter (9 
dm) långa och 10 tum (1,5 dm) i diameter. Brukades ordinäre pumpämbare, men 
där pumpstockarne allenast voro av trä och ej fodrade, brukades särdeles (sär
skilt) pumpämbare som i fig. »AA» är några tjocka läderlappar, på varannan 
lagde. »BB» är träklotsen, som formerar ämbaret och har 4 hål »DD» etc, Vari
genom vattnet uppstiger, då läderlapparne »AA» giver sig upp, när pumpen 
går ner, men täppas vid uppgåendet. »CC» är pistongen.

Till väderväxlingsbefordran uti kolgruvorne brukades att uti väderväxlings- 
schaktet hänga en kittel med upptände kol till ett visst djup.

Kolfloerne härstädes hade intet något visst förhållande, utan voro stundom 
ståndande, stundom svävande. Priset på kolen räknas förmest efter »Mangel» 
som i det närmaste är ett ämbare och innehöll 70 å 80 skålpund av medelmåttige 
kol. Kostade 3 styver.

I Aachen räknades i synnerhet 3 sorter kol:
1 :o »Grosse Kohlen» i stora stycken
2:0 »Marsperang»(?), små och stora tillhopa
3:0 »Gris», helt små kol, som blandas med blöt lera och göras till klumpar, att 

bränna med de andre.

Liége.

60

Ibland stenkolen vid Liége finnes körtelvis (svavel) kis med stenkol beblandad. 
Kallas »Boutheur». d:o en svart kolblandad skiffer, kallas »Britse», sprakar 
litet uti elden och brinner samt förvandlas till en vitgul, skör talk eller mica 
(glimmer).

Vid Bain, när intill Cheiné, 2 lieus (9 km) från Liége finnes stenkol, som 
egentligen tjäna till glödgningarne vid skärverken och ej så väl till smide. De säl
jas för en Rdr(?) charret (kärran), och kunna svårligen åtskiljas från ordinäre
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smidkol, som till glödgningen ej äro så tjänlige. Dock observeras, att smidekolen 
under bränningen för alltför mycken fetmas skull smälte tillsammans och for
mera en skorpa över elden, som väl vid smide och i ässjan, men ej uti glödningen 
tjänligt är. Däremot finnes, att dessa glödgningskolen väl brinna och något pösa 
som de andre. Men klubba sig ej tillsammans, och lämnar en porös vitgul slagg, 
alldeles som en pimpsten, men något mera stenaktig och tung än smideskolen. 
Vårföre de ej därtill tjänlig äro. De magra stenkolen duga alldeles intet i glöd
ugnen.

Vid förbemälte Bain finnes ock en väderkvarn, som uppfordrar vattnet med 
2 pumpar på 80 famnars djup (142 m). Denna maskin har 4 vingar som ordinärt 
med duksegel. Vardera vingen är 40 fot (11,9 m) lång och 5 fot (1,5 m) bred. 
Går tämligen väl, men är dock underkastad att som oftast brytas sönder.

Stenkolsfloden stod här på kant. Vid maskin var ej något nytt att observera. 
Stenkolsgruvorna i Lyckerlandet (Luikerland) äro i synnerhet uti och om

kring staden Liége till stor myckenhet såsom uti förstäderna le Faubourg de 
S:t Laurent, S:t Marguerite och S:t Gilles. Och på landet däromkring till 1 å 2 
mils distans är i synnerhet remarkabel Seraing, un lieu (4,5 km) de Liége, varest 
biskopen har ett palats.

Härstädes fås de bästa och de mesta stenkolen, som säljas efter vikten och 
kallas les Houillers de Meuse, emedan gruvorne äro tätt invid floden Maas.

Sedan äro bekante orterna Herstal, Ans, Gennep (Jemeppe) och Ugrei (Ou- 
grée), förutan många flera och snart oändeliga, små stenkolsgruvor, emedan hela 
denna terrängen och även under själva staden tyckes vara uppfylld med stenkol.

I gemen finnas kolen uti svävande floer eller lager, »les vains», som merendels 
äro horisontelle, men stundom något inklinerande belägne, den ena under den 
andra med 10 å 12 famnars (18 å 21 m) berg emellan. Var an des den överste de 
sämsta och minsta, men på djupet tilltaga de uti mäktighet och godhet.

Bergarten finnes likaledes uti lager, bestående uti en skiffer, som i början är 
grov och sandig av grå färg. Men på djupet blir den mer och mer fin samt svart 
och uti grovare lager, så att den äntligen förvandlar sig uti fast klyft, dock utan 
att tilltaga uti hårdheten.

Näst intill stenkolen följer en brunaktig lös skiffer och däribland även uti 
själva stenkolen en svart lös, som sotar händerna.

Stenkolen delas av arbetarne egentligen uti 2:ne sorter nämligen:
»Le Houille», som brytes uti stora stycken och egentligen av bryggarne brukas, 

pour brasser la bier (brygga öl) och
»Les Charbons», som äro de små stycken samt stybbet, vilket allmänt nyttjas 

dels av smeder dels ock uti hus sällan till bränsle, då stybbet med lera blandas 
och till vissa klumpar hopgöres.
I anseende till kolens lager delas de uti 3:ne sorter 

1:0 »Le mouseroit» kallas le vain premier, det första kollagret, som uppfinnes 
varandes gemenligen ej över 1 fot (3 dm) mäktigt och innehåller de sämsta 
kolen.

2:0 »Mine de Bom» eller le vain second. 61
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3:0 »Besloin» eller la vain troisiéme et quatriéme, om den finnes, varandes 
desse de bäste kolen och mäktig till 2 ä 2 V2 fot (5,9 å 7,4 dm).

Stenkolen skola här först blivit uppfunne år 1200 genom en besynnerlig 
uppenbarelse, som de lättrogne sig inbilla.

Alla stenkol, som finnas omkring Liége äro av den sorten, som tyskarne kalla 
»fette Kohlen», vilka innehålla mycket inflammabile och ett bitumen monta- 
num samt petroleum, vårföre de ock vid bränningen giva en tjock vit gulaktig 
flamma med mycken rök samt balsamisk lukt.

Variationer observeras följande allmänna sorter:
1:0 Glänsande, som ej bryter sig uti vissa figurer. Faller lätteligen sönder i små 

smulor.
2:0 Av matt och ej särdeles glänsande superficies (yta). Bryter sig uti figura 

romboidala och trapezoidea. Har ock gemenligen små ådror uti sig av de 
glänsande kolen.

Bägge dessa sorter i elden lagde brinna lätteligen med gulaktig flamma och 
tjock rök samt pöser upp, att de intaga dubbelt större rum än tillförne. Och 
lämna efter sig en grå skimrig slagg, som på vattnet flyter. Slipar eller river 
järn och stål, samt är en veritabel gneissten. Dessa slags stenkol kunna egentligen 
brukas till smide.
3:0 Skifjrig med vågige lameller, mycket tung. Innehåller ej så mycket inflam- 

mabelt och lämnar efter bränningen en vitgul lös Talksten, i lika form och 
storlek, som stenkolet förut varit. Duger således ej till smide.

N. B. Nota characteristica på de magre stenkolen, »leichte Kohlen», som 
särdeles finnas vid Muhlheim an die Ruhr, och allenast till bränsle, men ej till 
smide kunna brukas, är den, att de ej så lätteligen fatta låga, och brinna änte- 
ligen med en vit något blåaktig flamma samt giva en suilfurisk, något suffocamt 
(kvävande) lukt och ej särdeles rök. Lämnande efter utglödgningen en slagg i 
samma form som stenkolet, allenast söndersprucken till små kantiga stycken och 
mera hård, men med lika glänsande superficies (yta) och svart färg, som sten
kolet förut varit.

Ibland förenämnde stenkolsgruvor vid Liége befor jag dem, som befunnos 
dans la Faubourg de S:t Laurent. Här vore 2:ne gruvor på en kolflo (kolflöts). 
Den ene något låglänt, varest en eld- och luftmachin var inrättad till vattnets 
uppdragande. Den andre ungefär 2 muskötskott därifrån uppå en höjd, som nu 
arbetades och befanns.

Schaktet »le Burr» perpendikulärt 34 tois eller famnar djupt (59 m), varuti 
observerades 3:ne vain eller kolfloer, circa 10 famnar (18 m) emellan vardera. 
Den första allenast 1 fot (0,3 m) mäktig och de andra något mäktigare.

Den kolfloen som nu arbetades var 2 V2 fot (7,5 dm) mäktig och till 100 fam
nar (178 m) i fält, redan utbruten, merendels horisontellt doserande sig allenast 
något litet emot dalen och den andre först nämnde gruvan, dit vattnet leddes 
med en stoll, »un vain».

Ifrån denna kolflo var ett nytt schakt nederslagit till 7 famnars (12,5 m) djup62
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att söka en ny kolflo, som blivit upptäckt med den vanliga jordborren, »du 
terre», varav man sig här betjänar. Vid vilket instrument intet var att observera 
mer än som förut allmänt bekant är. Arbetet skedde ock på lika sätt som vid 
Muhlheim an die Ruhr anmärkt är.

Gruvan drives natt och dag. Således ock ombytes arbetarne alla 6 timmar, på 
vilken tid var karl har 14 sous (0,70 franc). Men de små gossarne, som släpa 
fram kolen, arbeta 10 timmar och hava därför 8, 10 å 12 sous.

Uppfordringen sker med hästvind, »Harna», som dragés av 4 hästar, med 3 
famnars (5,5 m) långa armar. Och de lastar kolen, »les Charbons», uti en 4-kantig 
kista, »Confort» kallad, som innehåller 2 500 skålpund (1 060 kg) stenkol. Men 
de stora kolen, »les Houillers», laddas på en annan maskin, gjord som en våg
skål, »Panje» kallad, varpå 4 000 skålpund kol laddas. (1 700 kg).

De bästa kolen äro »les Houillers de Meus», vilka kosta 2 V2 å 3 Ecus per 
Charret å 4 000 skålpund (1 700 kg), så mycket en häst kan draga. Men en 
»Charret ordinaire» kol kostar 10 å 12 schillingar.

P. M. Utmed uppfordringsschaktet är ett vindschakt, med en 3 famnars (5,3 
m) hög skorsten, »le Soupirat» kallad.

N. B. Prinsen eller biskopen av Liittich har alldeles ingen revenue av desse 
kolgruvor, som alla drivas av intressentskap, merendels med ringa förmån, men 
till stor nytta för landet.

Som synes har tydligen Rinman besökt kolfyndigheterna med 
öppna ögon och gjort talrika sifferdetaljerade anteckningar, med all 
sannolikhet för att dessa skulle kunna tjäna till ledning för en utökad 
kolbrytning i Sverige.

★

Avsikten är att i en tredje och sista uppsats något redogöra för Rin
mans metallurgiska anteckningar under den utländska resa, som han 
företog 1746 och 1747.
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